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TANULMÁNYOK. 

Homo Christionus. 
BJazovich 3ákó. 

Korunk1 jellegzetes igénye az egész, a totalitás. Az analízis, 
földarabolás lázának esésével ráeszméltünk arra, hogy a valóságok 
nem egyszerűen alkatrészeik összege, hanem olyan lényegi több-
letet mutatnak, aminek szellemi birtokvavétele csak úgy lehetséges, 
ha az egyes létalanyokat a maguk egészében fogjuk át. Ez a kor-
igény félreismerhetetlenül jelentkezik időnk történetszemléletében 
is. A történelem, az Isten nagy drámája egyre jobban veszít abból 
a földaraboltságból, mozaikszerűségből, ahogyan még a közelmúlt is 
szemlélte a lezajlott századokat, évezredeket. Igényünk, hogy a 
multat szerves egészként lássuk. Ezzel az igénnyel kapcsolatos egy 
másik sajátosságunk, hogy t, i. a különböző korok lelkének megérez-
tetése, plasztikus kifejezése céljából szívesen fordulunk a történelmi 
tipizálás módszeréhez. Egy-egy korszakot, eszmevilágot szeretünk 
embertípusban kikristályosítani. Beszélünk antik emberről, barokk-
emberről, fausti emberről stb. 

Ha ezzel a módszerrel közeledünk az utolsó kétezer év törté-
nelméhez, egy hatalmas embertípus körvonalai bontakoznak ki előt-
tünk. A típus neve is már kétezeréves: Homo Christianus — Krisztus-
hívő. Ez az ember az utolsó két évezred alatt a Földközi-tenger 
medencéje körüli világ, de különösen Európa történetének főszerep-
lője, hordozója, lényegi alanya. Kétezer év történelméből időben, 
térben, munkában, alkotásokban, kultúrában a legnagyobb rész őt 
illeti meg. El sem tudjuk képzelni, mi lett volna nélküle Európából. 
Voltak századok, amelyeknek kultúráját, lelkét úgyszólván kizárólag 
ő adta. Nemcsak a különböző korok vallási igényei elégültek ki 
benne, hanem az egyetemes élet medrét is ő ásta meg. Az ő mély, 
hasonlítatlan hatása érződik a századok gazdasági és társadalmi 
életében, tudományában, művészetében, államéletében. Körülötte 
ismételten minden megváltozott: társadalmak, dinasztiák, nemzetek, 
kultúrák tűntek el — ő mindig volt, a történelem színpadáról soha 
le nem szorult. A hívő lelkület ennél többet is tud: mindig lesz. A 
Krisztus-hívők nagy családja megfogyatkozhatik, de teljesen e Föld 
színéről nem hiányozhatik. 

Ki, mi ez a páratlan embertípus? 
A kérdésre különböző utakon kereshetünk feleletet. Bennünket 

a Krisztus-hívő szellemtörténeti tükröződése érdekel. 
1 Egy fejezet szerzőnek a Kordánál ,,A Krisztus-hívő" címen a közel-

jövőben megjelenő munkájából . 
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A Krisztus-hívő Krisztus történelmi nagy diadala. Krisztus el-
fogatása előtt a halál árnyékában hatalmas beszéddel búcsúzott el 
tanítványaitól, A búcsúbeszédet Szt. János evangéliuma nagy rész-
letességgel, három fejezeten át közli, A három fejezet a Szentírás 
leggazdagabb lapjai közé tartozik, A búcsúzó Krisztus ajkáról sok 
csodálatos melegségű, isteni mélységű mondat csendült el. A legmeg-
lepőbb ezek között az utolsó, a befejező volt: „Bízzatok, én legyőz-
tem a világot". A mondat súlya, merészsége félelmetes. Egy szerény 
jeruzsálemi szobában hangzott el, a világ ugyancsak nem vett tudo-
mást róla. Aki megfogalmazta s búcsúzóul elmondotta, a hivatalos 
zsidóság gyűlöletének gyújtópontjában álló, halálra keresett Rabbi 
volt. Nem alapított bölcseleti iskolát, nem épített piramisokat, Akro-
pólist, thermákat, nem állt mögötte hadsereg — mindennek inkább 
látszott, mint a világ legyőzőjének, S akiknek a merész mondat 
szólt? Számban, súlyban, egyéniségben egyaránt kicsiny hallgatóság. 
Mindössze tizenegyen voltak — a tizenkettedik közvetlenül a búcsú-
beszéd elhangzása előtt lett árulóvá — a legalsóbb néprétegből valók, 
minden jóakaratuk mellett is szerény szellemi erőkkel rendelkező, 
történelmi szerepre alkalmatlan emberek. Még Mesterükbe vetett 
hitük is sok kívánnivalót hagyott hátra. A búcsúbeszéd nagy mon-
datának legmélyebb titka, hogy nemcsak történelmivé, hanem tör-
ténelemmé vált: Krisztus győzött. 

Krisztusnak a világ fölött kivívott győzelme sokrétegű. Gondo-
latai, eszméi át- meg á t já r ták az emberiség szellemi világát, etikájából, 
ha annak sokszor csak roncsaiból is, évezredek élnek, keresztje ko-
ronák dísze lett, csodálatos egyénisége megbűvölte a művészeteket. 
A krisztusi győzelem legértékesebb gyümölcsei mégsem ezek, hanem 
az a világtörténelmi tény, hogy megszületett a Krisztus-hívő. A 
Krisztus-hívő Krisztus legnagyobb diadala. Ennek a trófeának el-
nyeréséért folyt a harminchárom éves küzdelem, ezért történt min-
den, ami Palesztinában történt. Krisztus nem új társadalmi rend 
felépítéséért, nem földi hatalom elnyeréséért, nem új kultúrkorszak 
elindítása kedvéért vállalt történelmi szerepet — egyetlen célja, 
hogy a tökéletes életet a Földön lehetővé tegye, azaz embert üdvö-
zítsen. E cél megvalósulásának lehetőségét hirdeti kétezeréve a 
Homo Christianus. 

A Krisztus-hívő tehát Krisztus szülötte. Aki ezt az embertípust 
történelmi ú t já ra elindította, nem legendák, mondák, mítoszok hőse, 
hanem az akkor már két évezrede tudatosan történelmi életet élő 
nép soraiból kiemelkedő, a szó legszűkebb értelmében történelmi 
egyéniség. Krisztus az ú j embert nem titokzatos, évszázadokon át ér-
lelődő, formálódó vallástörténeti erők eszközeként, hanem legsajátabb 
kezdeményezésből, elhatározásból, tökéletes történelmi világítás mel-
lett állította bele a világba. A Homo Christianus nem mitologikus 
időkből, ködből titokzatos, ismeretlen utakon lopakodik bele a törté-
nelembe, hanem létének első pillanatától kezdve történelmi valóság. 
Pontosan ismerjük az időt, a körülményeket, amikor illetőleg amelyek 
közt a történelem színpadára lépett. 



Időnk szeret relatíválni, mindent a fejlődés misztériumából ki-
magyarázni. Ez a történetszemléleti szenvedély a Krisztus-hívőt is 
szeretné szerves ízként beilleszteni a vallástörténeti fejlődés folya-
matába mint a homo religiosus, azaz a lényünkben gyökerező val-
lási igényeket tudatosító ember legtökéletesebb típusát. Eszerint a 
Homo Christianus testvére a Konfucius-, Buddha-, Oziris-, Diony-
sos-, Baldur-hívőnek, legközelebbi őse a Jehova-hívő. Lényege 
szerint nem egyéb mint a zsidó, görög és római homo religiosus tör-
ténelmi egybeszövődése, A fejlődés vonala vele sem zárul le — 
máris hallunk neochristianizmust, új kereszténységet emlegetni. 

A Krisztus-hívőnek a vallástörténeti fejlődés vonalába való be-
erőszakolása a kereszténység lényegének, lelkének teljes félreisme-
résén alapszik. Ha majd sikerül ez utóbbiba benyomulni, nem lesz 
nehéz meggyőződni, hogy a Krisztus-hívő nem vallástörténeti fejlő-
désből kitökéletesedő típus, hogy lényegében sem ősei, sem testvérei 
nincsenek: őstelen, példátlan, egyszeri történelmi valóság. Még az 
igaz Istent imádó ó-szövetségi zsidó sem őse, hanem csak úrjövetes 
történelmi előkészítője. A Krisztus-hívő vallási életének külső meg-
nyilvánulásában, rituális berendezkedésében, hitigazságainak kiakná-
zására, rendezésére irányuló theológiai eszmélődéseiben kereshetünk 
idegen vallástörténeti hatásokat, de lényege, lelke szerint a Krisztus-
hívő ,,nova creatura", új teremtmény, tehát valaki-valami, aki-ami 
addig nem volt. Nem mitologikus fejlődés, nem névtelen, irracioná-
lis történelmi erők alakították ki, hanem amiként az idők kezdetén 
Isten az embert, akként az idők teljében Krisztus a Krisztus-hívőt 
hívta létre. Pontosan ismerjük ennek az új teremtésnek idejét, helyét, 
körülményeit, 

A Krisztus-hívő Keletről jött, de nem Kelet lelkét hozta. Tör-
ténelmi jelentkezése idején a Földközi-tenger körüli kultúrvilágot 
— a görög-római szellem oikumenéjét — az elkeletíesedés veszélye 
fenyegette. Hogy ez a terület a maga egész kultúrállományával, 
szellemével nem lett a kaotikus, nirvánás eszmélődésekben elmerülő 
Kelet martaléka, az elsősorban a kereszténység elévülhetetlen mű-
velődéstörténeti érdeme. Az az szellemi, lelki dinamizmus, amely a 
görög-római kultúra örökségével párosul tan a nyugati kultúrvilágot 
megteremtette, a Krisztus-hívő lelkiségének kisugárzása volt. ,,A 
kereszténység a hellenisztikus világot nem mélyebben Kelethez, 
hanem új ra önmagához vezette vissza. Éppen az a tény, amit a ke-
reszténységnek ma oly gyakran szemére hánynak, hogy t. i. hűen 
kitartott a Kinyilatkoztatás könyvei mellett, hogy dogmákban fek-
te t te le a maga hi t tar talmát . , . hárította el a legnagyobb veszélyt, 
amely a Földközi-tenger körüli világot fenyegette, nevezetesen az 
India példájára kialakult elerőtlenítő misztikában való elmerülést" 
— állapítja meg az antik világ egyik kitűnő ismerője, H. W. Rüssel. 

A Krisztus-hívő nem hatalmi vágytól fűtve, politikai célzattal, 
forradalmi szándékkal lépett a világba. Nem hozott sem új állam-
eszmét, sem új társadalomszemléletet, sem forradalmi gazdasági 
reformokat. Egy új ország polgárának vallotta ugyan magát, de ez 



az ország nem e világról való. Az antik emberrel szemben az élet 
legfőbb üdvét nem az államtól várta, de törvényül kapta, hogy a 
császárnak meg kell adnia, ami a császáré. Nem volt rabja a vér-
ségi, faji, nemzeti kötelékeknek, mert az ember legfőbb értékét a 
lélekben látta, de a családi élet megmentője, megszentelője lett, 
nemzetének, hazájának mindenkor az élet feláldozásáig hű fia akart 
és tudott lenni. Nem forgatta fel forradalmi úton a társadalmat, de 
kezdettől fogva hirdette, hogy a társadalmi rend alapja csak az 
igazságosság és szeretet lehet. Európa társadalomtörténetének leg-
szebb lapjai az ő nevéhez fűződnek. Nem vakította el az arany 
fénye, nem volt haj landó a Mammont szolgálni, nem félt a szegény-
ségtől, de mindig tanította, hogy amiként a madár repülésre, akként 
az ember munkára van teremtve: a legtökéletesebb munkaetikát ő 
hozta a világnak. Sohasem hirdette minden nyomor megszüntetését, 
sohasem ígért földi paradicsomot, de rendületlenül hitte, hogy sze-
génységében, megpróbáltatásaiban, szenvedéseiben is vele van a 
gondviselő Isten: a szegényeknek, szenvedőknek mindig melegszívű, 
áldozatos barátja volt, embertestvért megkülönböztetés nélkül sze-
retni csak ő tudott. 

Nem ígért új kultúrát sem a világnak. Kezdettől fogva változat-
lanul vallotta a szellem felsőbbségét az anyagi világ fölött, a kultú-
rának tehát mindig magas értékűséget tulajdonított, de ugyanakkor 
minden kultúránál fontosabbnak látta az emberi lélek örök sorsá-
nak biztosítását. Sohasem volt kultúra-bálványozó, de minden igaz-
ságban, szépségben az örök Isten visszaverődését látta az alkotó em-
ber lelkén. Az a csodálatos értékvilág, amelyet ma büszke öntudattal 
nyugati szellemiség, kultúra néven emlegetünk, a Krisztus-hívő lelki-
ségének Európába való beáramlása nélkül sohasem született volna 
meg: egész kultúránk senkinek — még a klasszikus világnak sem 
annyival adósa, mint a Homo Chrístianusnak, Athén, Róma kultúr-
hagyatékát már régen betemette volna a történelem futóhomokja, ha 
nem a Krisztus-hívő állt volna őrt mellette. 

A Krisztus-hívő a maga sajátos szellemének a kultúréletre 
gyakorolt termékenyítő hatásán túl felmérhetetlen értékű adomá-
nyokkal jött. 

Mindenekelőtt evangéliumot, azaz jó híreket hozott. Nevezetesen 
meghozta a hírét a kozmikus eseménynek, hogy az Isten leszállt a 
Földre, emberré lett s közöttünk lakozott. Az Isten utáni örök vágy, 
nosztalgia, amely sohasem aludt ki bennünk, ha sokszor szörnyen 
eltorzulva, bűnözéssel párosulva is jelentkezett vallási erőfeszíté-
seinkben, bölcseletünk viaskodásaiban, íme kielégült: Krisztusban 
nemcsak közénk jött, de velünk is maradt az Isten. Amiért évezre-
deken át a próféták, vatesek, sibyllak kara esdekelt, valósággá vált: 
miénk lett az Isten, S ez az emberré lett Isten jó volt hozzánk: 
szeretett bennünket a halálig, még pedig a kereszt haláláig. Lát-
ható emberalakban harminchárom évet töltött közöttünk. A harminc-
három éves istenemberi élet eseményeiről, gazdagságáról, titkairól, 
lángoló szeretetéről csodálatos dolgokat beszélt a Homo Christianus 



a világnak. Meghozta annak áldott hírét, hogy Krisztus kiengesztelte 
a haragvó Istent, áthidalta a bűnrobbantotta szakadékot az Isten s 
az ember között, évezredek istenkeresésének sötét labirintusából ki-
vezette a világot s útat vágott számára az Istenhez, A Krisztus-hívő 
megjelenése a történelemben azt jelentette, hogy az emberiség adós-
levele — e döbbenetes tehertételünk — ki van egyenlítve, a világ 
meg van váltva, rabszolga-sorsból, bukott emberekből újra királyi 
nemzetség, az Isten gyermekei lettünk. Ezeknél jobb hírek a Földre 
sohasem érkeztek, 

A Krisztus-hívő nemcsak jó hírekkel jött, hanem más hallatlan 
adományokat is hozott. Isteni Küldőjéről az egyik apostol, Szt. 
János azt írta, hogy ,,az igazi világosság volt, mely megvilágít min-
den világra jövő embert" (Ján, 1, 9.), Ez a világosság gyulladt kí 
a Homo Christianusban a Föld számtalan pontján s törte meg az 
évezredes sötétséget az emberiség nagy kérdései körül. Az új fény-
ben megszólalt a nagy Szfinx, beszédesebbé lett a Lét, Nem tárta 
fel természetesen minden titkát, de amennyit róla tudnunk kell, 
hogy benne egyéni életünkkel, nagy keresésünkben el ne tévelyed-
jünk, annyit megtudtunk, A Krisztus-hívő létszemléletében a nagy 
valóságok: világ, történelem, ember, Isten, végre megkapták igaz, 
helyes távlatukat. 

A Krisztus-hívő biztos, nagyvonalú világnézetet hozott. Nem 
volt asztrológus, a világegyetemet illetőleg nem épített ki megkapó 
elméletet, nem tudatosított, fogalmazott meg természettörvényeket, 
nem födte fel sem az élő sem az élettelen világ titkait, de az utolsó 
nagy kérdésekre meghozta a választ. Mennyit viaskodtak az embe-
riség legnagyobb szellemei a tér és idő kategóriái közt örökké vál-
tozó, hullámzó világ eredetének, rendeltetésének, sorsának kérdé-
seivel, Hány különböző felelettel jött csak a görög bölcselet, hány-
féle magyarázatot adtak Kelet csillagvizsgálói. Mennyit nyugtalaní-
totta az emberiséget a kérdés: vájjon a világ a Gonosznak, vagy a 
Jónak szülötte? Hány különböző irányban tapogatóztak feleletért a 
Krisztus előtti közvetlen évezred nagy világvallásai. 

A Létet elborító titokzatosság felett a Homo Christianus sem 
lett úrrá, de a legfontosabb pontokon világosságot gyújtott. Tőle 
tudtuk meg, hogy sem Ég, sem Föld nem öröktől fogva van, hanem 
kezdetben Isten teremtette. Volt úgy, hogy világ nem volt. Hogy 
lett, nem személytelen, ismeretlen erők, hanem a háromszemélyü, 
egylényegű Isten műve: Isten szabad elhatározással, szeretetből 
teremtette. Nem úgy, ahogy a művész alkot, tehát meglévő anyag-
ból, hanem ahogy csak Isten alkothat; semmiből. Ez a világ nem az 
Isten képzeletének játéka, ahogy az indus gondolkozás vélte, ha-
nem valóság. Nem is ismeretlen áonok játékszere, nem vak Moíra, 
Fátum áldozata, hanem az Isten legszeretőbb gondoskodásának 
tárgya. Hogy mégis díszharmóniák sikongatnak kí belőle, annak 
oka, hogy a világra is rávetődött az első bűn árnyéka. A Krisztus-
hívő azt is tudja , hogy a világegyetem félelmetes, felséges drámája 
egyszer lepereg, apokaliptikus erők felkorbácsolják a Lét végtelen 



tengerét s az erők viharában újjászületik Ég és Föld. Ez a világ, 
amely most minket hordoz, amint nem mindig volt, akként nem 
mindig lesz. 

A világegyetem drámájával párhuzamosan fut egy másik dráma: 
a történelemé. Embermilliók jönnek-mennek e Földtekén, megállás 
nélkül vágtat, száguld a történelem szekere. Van-e valaminő értelme-
célja annak a pillanatra sem szűnő lüktetésnek, kavargásnak, amit 
világtörténelemnek neveztünk el? 

A történelem nagy rejtélyének legfőbb magyarázatát is a Krisz-
tus-hívő hozta. Létszemléletében nemcsak a világegyetem, de az 
embertörténelem is az Isten drámája. Isten két filmje fut az időből 
és térből szőtt vásznon: a világegyetemé s a történelemé. Mindkettő-
nek alkotója, forgatója s ura az Isten. Amiként az elsőnek, a má-
sodiknak is számtalan a titka, amelyek sohasem nyílnak meg előt-
tünk. A Homo Christianus is néma hódolattal áll előttük. Egyet 
azonban, a legfontosabbat a Krisztus-hívőn keresztül megtudtunk: 
a történelem nem céltalan, örökös körbenforgás, nem homokóra, 
amelyet ismeretlen kezek meg-megfordítanak, hanem szakaszokra 
bomló, egyszeri, megnemismétlődő folyamat, amelynek forrása a 
Teremtés, szörnyű medertörése a Bűnbeesés, középpontja a Meg-
váltás s záró szakasza a Civitas Deí, az Isten országának győzelme. 
A nagy folyam messze elkanyarodhat az Istentől, de Urának szu-
verén hatalma alól soha ki nem bújhat. 

A történelem hordozója, a Lét további nagy valósága az ember. 
Mi mondani-adní valója van a Homo Christianusnak az ember 
számára? 

A Krisztus-hívő tökéletes embertannal jött. Nem a bennünk 
lappangó anatómiai, élettani, lélektani stb. rejtélyek kulcsát hozta, 
hanem pontos, végleges feleletet a nagy kérdésre: mi szándéka 
Istennek velünk? Mennyit viaskodtak az összes kultúrák az Ember-
misztérium körül! Kínának és Indiának is, Athénnak is más volt 
a felelete a kérdésre, mi is az ember? Az egyik fájlal ta létét, vala-
minő megsemmisülés, Nirvana felé terelte, a másik a szép és jó 
álmodozóját látta benne. Mindegyik sejtett valamit magasabb ren-
deltetéséről, a világban elfoglalt különleges helyzetéről, a belőle ki-
sugárzó lélekről. Tudjuk, hogy az antik görög embereszme szépsége 
mily igézőleg tudott hatni egész napjainkig. De a legtökéletesebb 
pogány embertanokat is milyen tragikus tévedések keresztezik, tor-
zítják. Honnan jön, mit keres a Földön, hová megy az embercsoda, 
s száz más kérdés hiába várt feleletet tőlük. Lehetetlen megren-
dülés nélkül figyelni a görög szellemiség embertani viaskodásait. 

Az Ember-misztérium a Krisztus-hívőben sem árulta el minden 
titkát, de az utolsó nagy kérdések itt is nyugvópontra jutottak. A 
Homo Chrístianusban tárultak fel a világ előtt az Isten emberesz-
méjének mélységei. Nem valaminő örök körforgásban lévő életfolyam 
egy-egy hulláma, nem evolúciós fejlődmény, hanem az Isten teremt-
ménye vagyunk. Létünk tehát érték — egyetlen lélek nagyobb érték, 
mint a világ minden kincse. Megrendítő tragikumunk, hogy mérge-



zett gyökér hajtása vagyunk: amit Isten rólunk gondolt, annak csak 
élettelen roncsaival indulunk. Az Isten vadóca vagyunk; csak Krisz-
tusban nemesedünk meg s leszünk új életalanyokká. Ez az új élet 
létünk boldog kiteljesedésének záloga, forrása. A kiteljesedés csak 
a földi létszakasz után következhetik be: e Földön nincs maradandó 
helyünk, az örökkévalóság vándorai vagyunk. Vándorútunkon az 
Isten gondja vagyunk, minden lépésünkben támogatásra számítha-
tunk. E támogatásra lépten-nyomon rá is szorolunk, Isten kegyelme 
nélkül semmit sem tehetünk. Minden földi élet végén a Halál kapuja 
meredezik. E kapun átlépve az élet azonos énnel, de megváltozott 
létformában vég nélkül folytatódik. A halál tehát elmúlás és szü-
letés. A földi életfílm sem vissza nem forgatható, sem meg nem is-
mételhető. Létkiteljesedésünk szent titka az Isten bírása: egész, bol-
dog emberek' csak az Istenben leszünk. Nagy, megrendítően nagy 
dolog embernek lenni. 

Amilyen magasságokba és mélységekbe vesző a Krisztus-hívő-
hozta embertan, oly felséges, biztos mérlegű az etikája. 

A világ többi létalanyaival szemben magasabb rendűségünk és 
rendeltetésünk egyik ledöntőbb bizonyítéka, hogy jó és rossz között 
különböztetünk, a magunk és embertársaink cselekedeteit erkölcsi-
leg értékeljük. Bármilyen mélyre is süllyedt egy-egy egyéni élet 
vagy történelmi korszak, valaminő erkölcsi világrend létének tartós 
tagadásáig sohasem jutott. Amoralistáink, erkölcsi nihilistáink is 
csak önmagukat csalták, amikor a jó és rossz közti különböztetésen 
való felülemelkedésükről beszéltek. De milyen döbbenetes zűrzavar 
tárul elénk, amikor a különböző etikákhoz azzal a kérdéssel for-
dulunk: mi a jó, mi a rossz? Amit az egyik bűnnek minősített, azt 
a másik erénynek értékelte. Mennyi árnyékfoltja van még a platói, 
vagy aristotelesi etikának is! 

A különböző etikák bábeli nyelvzavarába a Krisztus-hívő vitt 
felséges rendet. A krisztusi etika biztos kézzel építi fel a maga 
erkölcsi értékvilágát. Sehol a tétovázás legkisebb nyoma a cseleke-
detek erkölcsi minősítése körül. A Krisztus-hívő az egyes erkölcsi 
értékekkel szemben alkudozást nem ismer. Az evangéliumok erkölcsi 
világrendjében szuverén hatalmasságot lát, amelynek minden körül-
mények közt hódolattal tartozik. A hódolat megtagadása bűnt jelent. 
Erkölcsi értékvilága örök és változatlan, semmiféle relativálás fel 
nem ér hozzá: amit egyszer bűnnek minősített, nyilvánított, sohasem 
öltheti magára az erény köntösét. A Krisztus-hívő az erkölcsi érté-
kelésben való hajthatatlanságáért a történelem folyamán súlyos ára-
kat fizetett, de erkölcsi eszményeit soha nem relativálta, soha el nem 
árulta. A világ váltogathatja etikáját a különböző igényeknek meg-
felelően, Krisztus erkölcsi világrendje örök és változhatatlan. 

Ha a Krisztus-hívő erkölcstanának hajlíthatatlansága, feltétlen 
szuverénitása megdöbbent, tökéletessége, szépsége a kívülállót is 
megkapja, megigézi. Az az értékvilág, amelynek szolgálatába a 
Krisztus-hívő állítja a maga életét, erkölcsi erőfeszítéseit, magán 



hordja az isteni eredet jellegét. Erkölcsi fejlődése, tökéletesedése 
mindenestül Isten felé irányított. Az ember törekvéseinek, küzdel-
meinek, viaskodásainak változatlan végcélja az Isten tökéletességé-
nek megközelítése. ,,Legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei 
Atyátok tökéletes." Mily messze marad ettől a felséges célkitűzés-
től minden embereszmény, amit a magára maradt ember valaha ki 
tudott alakítani . , . Ujabban sokat hallunk az antik görög embertípus 
szépségéről. Nem szenved kétséget, hogy valóban sok a vonzó, szép 
vonás rajta. Festészete, szobrásza ta, költészete, bölcselete ezt élén-
ken igazolja. De az evangéliumi embereszménnyel összehasonlítva 
mily tragikusan emberi, mennyire távlattalan, Avagy mily szegény, 
mennyire neveletlen a Homo Christíanushoz viszonyítva a nietzschei 
Übermensch, aki pedig oly veszedelmesen kísért napjainkban. 

A Krisztus-hívő felséges embereszméjével kapcsolatban szük-
ségszerűen fölvetődik a kérdés: mi az ú t ja a megvalósulásnak? A 
kérdésre Krisztus félreérthetetlenül felelt: ,,Ego sum via — sequere 
me!" — én vagyok az út, engem kövess! A Homo Christíanus egész 
erkölcsi kódexe így foglalható össze: az élet legyen Krisztus köve-
tése. A Krisztus-hívőt a maga erkölcsi erőfeszítéseiben, viaskodásai-
ban egy cél vezeti: lelkiségét, egész énjét minél tökéletesebben 
Krisztus lelkiségéhez hasonlóvá tenni, Krisztus lelkiségének két 
gyújtópontja van: alázatosság és szeretet. Krisztus követésének titka 
tehát az alázatos és szerető lelkület kialakítása. Mi krisztusi értel-
mezésben az alázatosság? Az igazság készséges, szerető vállalása-
Krisztus a megtestesüléssel önként, végtelen szeretetből vállalta az 
emberi természetet s annak — a bűn kivételével — minden vele-
járóját, terhét, A Megváltás megrendítő drámájában még a világ 
bűneinek teljes súlyát is hordozta. Krisztus végtelenül igaz, azaz 
alázatos volt. Hogy e mellett a legáldozatosabb, legizzóbb szeretet 
isteni hőse is volt, arról azoknak is tanúskodniok kell, akik egyéb-
ként ellene szegülnek, 

A Krisztus-hívő tehát mindenekelőtt alázatos ember. Ez más 
szóval annyit jelent, hogy igaz ember, azaz ember-voltának minden 
következményét vállalja. Tudja, hogy Isten állította a létbe, Tudja 
azt is, hogy minden, ami benne esetleg érték: szép, jó, nemes — 
nem saját erőinek müve, hanem Isten kegyelmének tükröződése. 
Ismeri az egyén erkölcsi törékenységét, a bűn lépten-nyomon lap-
pangó veszélyeit is, ezért bűnbánatos lelkületű. A bűnbánatban nem 
az emberi méltósággal ellenkező magatartást, hanem Isten egyik 
legnagyobb kegyét lát ja. Sem alázata, sem bűnbánatos lelkülete 
nem fagyasztja meg életében a tiszta, nagy örömöket, ettől meg-
óvja őt etikájának másik nagy törvénye: a szeretet. Erkölcsi életé-
nek végső célja, hogy a Krisztusi szeretet hősévé legyen. Két leg-
nagyobb parancsa: szeretet az Isten s szeretet az embertestvérek 
iránt. A felebaráti szeretet törvénye ismer fokozatokat, de nem 
ismeri a parancs felfüggesztésének lehetőségét — még az ellenség-
gel szemben sem. A Krisztus-hívő életének vágya, koronája, végső 
kiteljesedése a szeretet. Boldogságát a feléje áramló, végső értékét 



a belőle Isten és embertársai felé sugárzó szeretet ad j a meg. A 
Homo Christianus az áldozatos, nagy, szent szeretet embere. 

A legnagyobb ajándék, amit a világ a Homo Christianustól 
kapott, az evangéliumi ísteneszme, theológia volt. 

Az isteneszmét az emberiség tudatvilágából a legmélyebb süly-
lyedtség sem tudta kioltani. Nincsen nép, amelynek valaminő val-
lástörténete nem volna. De milyen szörnyű eltévelyedések döbben-
tenek reánk, ha a különböző korok, népek isteneszméjét vizsgáljuk. 
Nincs az a borzalom, amit a különböző mitológiák, az emberi 
tévelyedés e szomorú tanúi az Isten nevéhez ne fűztek volna. Még 
a világtörténelem egyik legnagyobb büszkeségének, a görög-római 
kultúrvilágnak is milyen fonák, torzult fogalmai voltak az Istenről. 
Az esztéta lelkendezhetik az Olympos költői szépségeiért, az igaz 
Istent kereső ember szomorúan néz erre az istengyülekezetre, amely-
nek tagjai az emberi gyarlóságoktól, bűnöktől sem mentesek. Plato, 
Aristoteles messze eljutottak az igaz Isten keresésében, de még az 
ő isteneszméjük is mily tökéletlen árnyképe annak az Istennek, aki-
ről az evangéliumok beszélnek. 

Az emberiség legnagyobb kérdésére: ki-mi az Isten? a Krisz-
tus-hívő hozta meg a végső feleletet. Senki sem volt nálánál hiva-
tottabb elmondani a világnak, milyen az igaz Isten: ő volt az első, 
aki nem tükörképben nézte, hanem Krisztusban szemtől-szemben 
látta az Istent. Az utolsó állítmány szószerint veendő. Nemcsak 
látta: hallotta is szavát. Krisztus három éven át sokat beszélt arról, 
milyen az Isten. A Homo Christianus theológiáját Krisztustól kapta. 
Ez a theológia tanított meg bennünket, hogy szent, igazságos, imá-
dandó, erős, irgalmas az Isten, hogy örök szeretettel szeret minket. 

A Krisztus-hívőhozta theológia egyik legnagyobb áldása, hogy 
végre helyes világításba állította és rendezte az ember viszonyát az 
Istenhez. Mennyi kísérletezésről, eltévelyedésről tud a vallástörténet 
az Isten s az ember közti viszony magyarázata, rendezése körül. 
Mennyi döbbenetes tévedés járja át az Istennek az emberrel 
szemben támasztott igényeire vonatkozó különböző mitologikus ma-
gyarázatokat, milyen szörnyűségekre érezte magát sokszor kötelezve 
a különböző vallások embere a felsőbb hatalmakkal szemben. Mint 
annyi más téren, ebben a tragikus zűrzavarba is a Homo Christianus 
hozott rendet. Rendezése itt is tökéletes volt: sem az Isten felségén, 
sem az emberi méltóságon nem esett csorba. 

A Krisztus-hívő világában az Isten s az ember közti viszonyt 
két nagy tény határozza meg: Isten teremtményei s Krisztus meg-
váltott jai vagyunk. Mint teremtmények az Isten tulajdona vagyunk, 
kötelezve mindarra, amivel a birtok tulajdonosának, a szolga Urá-
nak tartozik. Teljes engedelmesség, föltétlen hódolat és imádás a 
teremtmény örök adója Teremtőjének. Azonban Krisztus óta a 
teremtménynél több is vagyunk: Isten házínépe, választott nemzet-
ség, Istennek vérrel megváltott, a keresztségben a Szentlélek által 
új életre szült gyermekei. Mint ilyeneknek, viszonyunk a teremtő 
Istenhez az atya és gyermekei közti viszonnyá magasztosult. A Homo 



Christianusban az emberiséget évezredeken át nyugtalanító vágy az 
Isten után végre tökéletes kielégülést nyert: oly közelségbe jutot-
tunk az Istenhez, amilyen közel áll a fiú az atyához. Nemcsak az 
isteni Felség előtt porba hullanunk kell, hanem az Istent szeret-
nünk is szabad. Nemcsak szabad: egész létünk legfőbb törvénye, 
hogy Istent mindenek felett, minden erőnkkel szeressük. A Lét nagy 
titka a szeretet. E titok fényében kell kigyulladnia minden emberi 
életnek. „Szeretetből lett minden, szeretetté kell áttüzesednie min-
dennek" — ez a Homo Christianus élethimnusza, 

A Krisztus-hívő kozmikus, megrendítő események hírével, fel-
séges célkitűzéssel, végtelen távlatú eszményekkel jött. Csak a 
Homo Christíanus-hordozta embereszme fényében döbbentünk rá 
annak nagyságára, mit jelent embernek lenni. Sorsunk talán leg-
nagyobb tehertétele, hogy minél magasabb az életünkből kiakná-
zandó érték, annál nagyobb a megvalósulást fenyegető veszély. A 
Krisztus-hívő nagy álma az emberiség döbbenetes tragikumává vál-
nék, ha megvalósítása merően emberi erőtartalékokra volna bízva. 
S itt jutunk el a Krisztus-hívő áldott titkának legmélyére: nemcsak 
nagy események hírével, eszmények sugároztatásával jött, hanem új, 
törhetetlen, kiapadhatatlan erők boldog birtokosaként is, 

A Föld s a raj ta tipródó ember létének első percétől kezdve 
a Teremtő titokzatos erőinek, a kegyelmi erőknek sugárzatában áll. 
Amiként napfény nélkül nincs virágos rét, akként kegyelem nélkül 
nincsen véges Lét. A véges Lét autarchiájának tana a bűnök bűne: 
léttanúnk alaptétele, hogy Isten nélkül semmit sem tehetünk, A 
Homo Christianus történelmi valósága új létformát hirdet. Ugyanaz 
a végtelen isteni szeretet, amely az ú j létformát megalkotta, annak 
megvalósításához szükséges erőforrásokat is fakasztott, A Krisztus-
hívőt az első pünkösd kegyelem-vihara ajándékozta a történelemnek, 
a kegyelem-lesugárzás azóta egy pillanatra sem gyengült, A Krisztus-
hívő megjelenésével valóban a Föld színe megújult: megszámlálha-
tatlan új kegyelem-forrás tört fel, ú j kegyelem-csatornák támadtak, 
új teremtő erők álltak munkába. Az ember teremtése óta ennél fel-
ségesebb kultúrmunka nem indult meg, 

A Krisztus-hívő tehát tanban, igazságban, eszményben, erőben 
mérhetetlenül gazdag ember. Arról is gondoskodás történt, hogy ez 
a nagy vagyon tönkre ne menjen: Krisztus minden romboló erővel 
szemben immúnis őrt, megejthetetlen kezelőt állított melléje. A tör-
ténelem Ecclesianak, Egyháznak nevezte el. Ez az Egyház a 
Krisztus-hívő szülőháza, neveltetésének, alakulásának, harcainak, 
Istennel való találkozásainak, istenszolgálatának színhelye, a Krisz-
tus-hívők nagy családjának otthona. Ez az otthon csak a lélek cél-
jaira épült. Benne halmozódik fel minden érték, minden energia, 
amire a Krisztus-hívőnek valaha szüksége lehet. Kétezer éve mint 
Krisztus nagy gondolatának megtestesítője, örök szeretetének halha-
tatlan műve áll a történelem sodrában. Sem tűz, sem víz, sem föld-
rengés, sem emberi ármány, sőt még a Pokol erői sem pusztíthatják 
el. Faláról lehullhat egy-egy darab vakolat, tetőzetét megbolygat-



hatják a viharok, belekerülhet ádáz harcok pergőtüzébe, de léte egy 
pillanatra sincs veszélyeztetve. Addig fog állni, amíg Krisztus-hívő 
él e földtekén — tehát a történelem zárórájáig. Homo Christianus s 
Egyház nemcsak történelmileg, de lényegileg is egybeforró valósá-
gok: létükért Krisztus szavatol. 

így bontakozik ki előttünk a szellemtörténet felől az Isten áldott 
valósága, a Krisztus-hívő. Történelmi szemszögből az utolsó két-
ezerév leghatalmasabb embertípusát kell látnunk benne. Lényege 
szerint azonban nem egy típus a sok közül, hanem mint a krisztusi 
embereszme megvalósítására törő élet hordozója, a végső felelet a 
nagy kérdésre: mi az ember? ,,A katolicizmus mindig határozott 
típusokban valósul meg, amint azok az egyes egyének, népek, korok 
lélektani, társadalmi, népi sajátosságaiban adva vannak. Maga a 
katolicizmus azonban — ezt a legújabb idők tipizáló és viszonyla-
gosító hajlamosságával szemben nyomatékosan hangsúlyoznunk kell 
— nem típus . . . A katolicizmus miként maga az élet, magában 
foglal minden típus-lehetőséget" (R. Guardini). Amivé a Krisztus-
hívő akar lenni, az nem egyéb, mint aminek az embert Isten szánta: 
a krisztusi embertan a maga abszolútum-igényéről a kereszténység 
lényegének feladása nélkül le nem mondhat. 

Embertani kérdések kötik le egyre nagyobb erővel időnk 
figyelmét. Minduntalan jelentkezik egy-egy munka, amely az ember-
rejtély megoldására vállalkozik. Ez a kortünet is beszédes jele annak 
a nagy szellemi-lelki elváltozásnak, amely időnket a 19. századtól 
oly élesen megkülönbözteti. A 19. század a maga fölényes optimiz-
musában azt gondolta, hogy már birtokában van mindazon ismere-
teknek, amelyek végső feleletet adnak a kérdésre, mi is az ember? 
A kérdés ma újra a maga teljes súlyával nehezedik szellemi vilá-
gunkra. Ilyen körülmények között a katolicizmus egyik legégetőbb 
korfeladata, hogy a krisztusi embereszme tisztasága, épsége felett 
őrködjék, örök szépségeit, mélységeit a világnak feltárja. Az ember-
misztériumot ma oly veszedelmesen elborító ködöt csak a Homo 
Christianusnak, ennek a felséges embereszménynek töretlen, isteni 
fénye fogja elűzni. 



Humanizmus és középiskola. 
Brunner Ernőd. 

Az emberi művelődés történetében általános jelenség, hogy a 
dolgok jóval előbb megvannak, mielőtt elneveznék őket. A huma-
nizmus fogalmával is így vagyunk. Voltaképen egyidős fogalom a 
nyugateurópaí művelődéssel, de mégis sok évszázados fejlődés után 
lép fel a humanizmus neve. Ekkor is kortörténeti fogalomként, mint 
a klasszikus ókor felé visszaforduló XIV—XV. századbeli szellemi 
mozgalom elnevezése és jóval később a formai jellegű jelentésben. 
Fejtegetéseinkben ez utóbbi értelemben használjuk és ra j ta olyan 
törekvést értünk, mely a kor szellemének megfelelő embereszményt 
törekszik kialakítani és ennek munkájában a görög-latin kultúrán 
alapuló nyugateurópai művelődés értékeivel él. A nevelés eszménye 
korok szerint más és más, a megközelítésére szolgáló kultúrjavak is 
korok szerint különbözők, de közös vonás bennük a magasabbrendű 
emberideál kialakítása és a művelődés egységébe vetett hit tudata. 

Ilyen értelemben a keresztény középkorban is beszélhetünk 
humanizmusról. H, W. Rüssel1 fejtegetései is azt veszik alapul, hogy 
a kereszténység nem jelentett szakítást az antik kultúrával, hanem 
továbbfolytatást, betetőzést. Rüssel tovább megy. Szerinte az antik 
világ birodalmába csak a kereszténységen keresztül vezet az út, 
csak a keresztény művelődés szemeivel nézhetjük értékeit, ha íté-
letünkben a valóság és az igazság követelményeinek akarunk eleget 
tenni, A görög művelődés költészeti értékei lehettek ugyan elteme-
tett kincs évszázadokon át (noha a hamu alatt a parázs sohasem 
aludt ki teljesen), de bölcseleti értéke, fogalomrendszere tovább élt 
a középkori theológiában és filozófiában. Nem véletlen, hogy a 
theológiai spekuláció is a keletrómai birodalomban alakult ki, ahol ' 
a görög bölcseleti iskolák szelleme a kereszténység első századai-
ban is tovább élt. Nemcsak a hatalmi fölény magyarázza, hogy az 
első egyetemes zsinatok színhelye a birodalom keleti része, hanem 
az is, hogy fogalmi differenciáltsághoz finomabb érzéke volt a ke-
leti birodalom művelt köreinek, mint a nyugati rész theológusainak. 

A római művelődés továbbélése még nyilvánvalóbb. A római 
kultúra főtényezője, a latin nyelv tovább élt az egyházban. Jog-
rendszer, hatalmi szervezkedés, közigazgatás tekintetében az egy-
ház működése egyenes folytatása a birodalom kultúrmunkájának, A 

1 H. N. Rüssel: Ges ta l t eines chr is t l ichen Humanismus. Amsterdam, 1940, 
u. a. Ant ike Wel t und Chris tentum. Amsterdam—Leipzig , 1941. 



kelettel szemben a nyugati kereszténység nem a theológiai elmélet 
tisztázásában, hanem inkább az egyházi szervezet és kormányzás 
kialakításában tekinti főfeladatát, A római impérium vezetőinek 
erős valóságérzéke él tovább az egyház nagyjaiban. Az ősegyház is, 
bár először keleten szervezkedik meg, Róma felé törekszik, és az 
Apostolok fejének végleges széke az örök város lesz. 

A görög-római kultúra esztétikai értékei közel egy évezreden 
át csaknem holt kincs voltak a nyugateurópai művelődés számára. 
Ezalatt született meg viszont a keresztény középkor világa, mely 
értékben és jelentőségben nem áll mögötte az ókorinak. A középkor 
tudománya, gazdasági, társadalmi szervezete sok tekintetben folyta-
tása volt, mint említettük, a klasszikus művelődésnek. Irodalma és 
művészete is sokszor tükrözi az antik világ képét. A régi műveltség-
rőlről azonban nem volt tudományos kutatáson, eredeti forrásokon 
alapuló szemlélete. Az antik műveltségről olyan konvencionális képe 
volt, amilyennel a mai ember bír a középkorról, Az antik eredetinek 
felfedezése a XIII—XIV. században nem rázta meg a középkori 
ember lelkét. Dante és Petrarca buzgó keresztények voltak, számukra 
az ókor klasszikusai nem világnézetet jelentettek, hanem esztétikai 
értéket. Dante nem az elíziumi mezőkön találkozik a lelkekkel, 
hanem a poklon és a tísztítótűzön keresztül követi Vergílíust. 
Petrarca nagy természet-élménye a Mont Ventoux-on lehet, hogy 
az első modern természetérző ember születését jelentette, mint 
Renan óta állítják, de hatása alatt szent Ágostonhoz fordul, aki 
Cicero és Vergilius mellett épen olyan eszmény előtte mint szent 
Jeromos. Bensőséges levelezést folytat karthausi testvérével és meg-
ír ja De vita solítaria c. művét, mit főmunkájának tart, és amely a 
rajnai misztikus iskolával van rokonságban.-

Az olasz renaissance nevelőinél tovább folyik a klasszikus Stu-
dium és a keresztényi hagyomány szintéziségre irányuló törekvés. 
Több-kevesebb sikerrel el is érik céljukat, de az általuk létesített 
intézmények egy-egy nagy nevelő egyéniségéhez voltak kötve, törek-
véseiket ha folytatta is más másutt, az antik és keresztény hagyo-
mány szerepe nevelői tevékenységükben a mellérendelés viszonyá-
ban áll egymással. Megférnek egymás mellett, mint a Rafael fes-
tet te Stanza della Segnaturaban az Oltáriszentség diadalát ábrázoló 
Disputa és az ókor nagy bölcselőit harmonikus keretbe foglaló 
Athéni iskola, valamint a kisebb kompozíciójú de színben, vonalban 
éneklő és zenélő Parnassus. 

Az antik kultúrjavakat a jezsuita iskola állította be a keresz-
tény nevelés szolgálatába. Ami csak töredékesen sikerült a renais-
sance kor pedagógiai elmélkedőinek, teljesen megvalósult az illusz-
tris Társaság nevelési rendszerében. A Jézus Társaságának Ratio 
Educationis-a mintája lehet minden idők nevelési törvényhozásának. 
Tájékozottság, tudás, törekvés és türelem munkálkodtak létrehozá-

2 Rüssel: Das Lob der rechten Einsamkeit. 82. 1. — u. a. Gestalt eines 
christl. Hum. 114, 1. 



sában, és sikerült is a jeles munkaerőknek olyan művet alkotniok, 
mely két évszázadra szabta meg a középiskola szellemének irányát 
és módszereinek alkalmazását- Hatása olyan egyetemes volt, hogy 
az évszázad protestáns iskolái is érezték befolyását. Tanulmányi 
rendszer és nevelési rendszer szorosan összefüggött benne, mert a 
jezsuita kollégium konviktussal volt egybekötve, és tekintettel a 
vakációs idő csekély voltára, a buzgó páterek valóban megvalósít-
hat ták a rájuk bízott növendékeknél a totális nevelés elvét. 

A kor embereszményét, a vallásos meggyőződésből élő cselekvő, 
lendületes barokk eszményt ki is tudták alakítani a jezsuita intéze-
tek. Nem egy módszerbeli eszközük ma is hatásos tényezője a neve-
lésnek. Elévülhetetlen érdemük, hogy az osztályrendszer következe-
tesen megvalósították. Az osztályok (jóval kisebb létszámúak, mint 
a maiak), kis munkaközösség voltak, az alsó és felső szomszédoktól 
élesen elkülönítő csoport-egyéniségek. De ezen belül még a versen-
gés szelleme töltötte el a két pártra osztott egységet. A tehetség ki-
választásának, fölszínre segítésének jó eszköze volt a versengés, a 
rekordtörekvés tudatos ápolása. De talán még jelentősebb volt, hogy 
a jezsuiták értettek az azonos szervek szerint vezetett intézetek 
egyéni vonásainak kialakításához is. Istentiszteleteik, lelkipásztori 
működésük, színielőadásaik és ünnepségeik az iskola kereteit túl-
haladó szellemi sugárzás középpontjává tették a jezsuita kollégiu-
mokat, Volt tanítványaik szeretete nagy vagyon birtokába juttatta 
az intézeteket, ami nem kis mértékben táplálta az irigyek támadó 
kedvét. 

Az értelmi képzés középpontjában a latin nyelv studiuma állott, 
A görögöt is tanították ugyan, de jelentőségben messze elmaradt a 
másik klasszikus nyelv mögött, A latin nemcsak a tanórák számá-
ban dominált, hanem az egész tanítás nyelve is latin volt, Az egy-
más közti társalgás is latin nyelven folyt, az ebéd és vacsora utáni 
üdülési időt nem számítva. Amilyen különösnek tart juk ma ezt az 
anyanyelvi műveltség korában, éppen olyan természetes volt a XVI 
—XVIII. században. A mai szülő súlyt helyez, hogy gyermeke töké-
letesen sajátítson el egy vagy két idegen nyelvet, mert birtokában 
könnyebben boldogul. Ezért angol-, német-, francia- vagy olasz-
nyelvű gimnáziumba ad ja gyermekét. A régi kor emberei fiaikat a 
jezsuita kollégiumokba adták, hogy a jó latínságban alapos gyakor-
latra tegyenek szert. 

Mi volt a latin nyelv szerepe a jezsuita iskolák nevelésében? 
Kétségtelenül egyik céljuk a római világ megismerése volt. A klasz-
szikus olvasmányok során megismerkedhetnek a növendékek a római 
birodalom történetével, intézményeivel, erkölcsi, vallásos életével. 
De ez a nemes értelemben vett filológiai célkitűzés a következő koré 
lesz, az idealisztikus humanizmusé. A latin szerzők olvasásánál 
szerepelhet még a nyelvtani elemzés erős kihangsúlyozása, a pontos 
anyanyelvre fordítás is, melynek elmeképző formális hatására annyi-
szor hivatkoznak a klasszikus nyelvek barátai. Ez sem volt célja a 
jezsuita iskolának. F. Vial idézi De Jouvency atyát, aki pontosan 



körülírta a jó latin órának követendő módszerét. Az első rész az 
argumentum, mely megnevezi az olvasandó szöveg tárgyát, vezér-
gondolatát. Utána következik az explanatio, mely megismertet a szö-
vegben előforduló új kifejezésekkel, de nem fordítás, hanem rokon-
értelmű szavak, körülírás és magyarázat segítségével. A harmadik 
lépés rhetoríca, mely a műben olvasott szónoklattani példákra és 
nyelvtani sajátosságokra irányítja a figyelmet. Ezután az audítio a 
szöveg megértéséhez szüksége történelmi dolgokat magyarázza meg, 
végül a latínitas a szerző stílusát tárgyalja, esetleg más szakaszok-
kal, vagy más szerző hasonló tartalmú szövegével való egybevetés 
alapján. A módszer költői műveknél is nagyjában ilyen volt.3 

Tehát a latin studium gyakorlati szempontokra volt tekintettel 
és az a sok latin vers és szónoklat, mely a jezsuita iskolákban ke-
letkezett, főleg a jó latinítás gyakorlati elsajátítását célozta. Nem is 
akarták a jámbor atyák az antik világ szellemét növendékeikbe 
oltani, hiszen ők keresztényeket, buzgó katolikusokat akartak ne-
velni. És mégis, ha összevetjük a klasszikus latin-görög írók olva-
sottságát a különböző századokban, feltétlenül jobban olvasták őket 
akkor, mint most. Az iskolában ugyan pontosan megtisztított ad 
usum Delphiní átalakított szövegeken szerezte meg tudását az ifjú, 
de mi sem akadályozta, hogy férfikorban magában az eredeti szép-
ségekben ne merüljön el, ha kedve rá vitte. 

Legfőbb tulajdonsága a jezsuita iskolának azonban vallásos 
nevelése volt. Latin studium, klasszikusok olvasása, mind neki volt 
alávetve, A cél szent volt, az ifjúság lelkének megnyerése Krisztus 
egyházának, Istennek. Vial idézi de Jouvency atyát: A keresztény 
tanár két dologra tanít, vallásosságra és irodalomra,4 Rollin a 
XVIII. sz. jeles pedagógiai írója szerint is ,.minden munkánk törek-
vése, minden tanításunk célja a vallásosság," Nemcsak papi neve-
lők, hanem a világiak is erre törekedtek. Az intézet kápolnája éppen 
olyan fontos volt, mint az osztályterem és éppen olyan mértékben 
is használták. Az ünnepeket fénnyel és bensőséggel ülték meg és a 
kollégiumok genius loci-ja az átélt kereszténység szellemét árasz-
totta, Vial, bár laikusszellemű történész, de elismeri, hogy a bőséges 
és gonddal végzett vallási nevelés által ,,valóságos metafizika, koz-
mogonía és erkölcstan került be a tantervbe. Tagadhatatlan, hogy 
ilyen teljességben a tanár olyan tananyaggal rendelkezett, mely a 
növendékek értelme és szíve számára gazdag és teljes táplálék 
volt."5 

Jézus Társaságának feloszlatása e középiskolai nevelés jelentős 
és sok sikerben gazdag korszakát zárta le. De az intézmények szel-
lemét nehéz rendeleti úton megváltoztatni. Az első erős változás 
nálunk következett be. A Ratio Educationis első példája a felvilágo-

3 Francisque Vial: Trois siècles d'enseignement secondaire. Paris, 1936. 
27. lap. 

4 Vial. id. mű 18. 1. 
5 u. o. 23. 1. 



sodás alkalmazásának iskolaügyekben. De a Ratio Educationis meg-
hagyta a latint, és a jezsuitáktól elvett iskolákban a tanítás mód-
szerei sem változtak meg lényegesen az absolutizmus idejéig. Leg-
feljebb mások kevésbbé jól végezték a nevelés nehéz munkáját . 
Nyílt törést jelentett a francia forradalom reformja, az Écoles cen-
trales intézménye, mely az anyanyelvi tanításra tért át és teljes 
laikus szellemet vitt be az iskolába. Az irodalom, különösen a 
klasszikus irodalom tanítása háttérbe szorult a természettudományi, 
államtudományi tanítás mögött. Szakítottak az osztályrendszerrel is, 
a tanulók csak egyes tanszakokat látogattak, elhagyták a konvik-
tusi nevelést is, a tanulók bejártak az iskolába. De mikor Napoleon 
alatt Franciaország viszonyai rendeződtek, a császár megtartotta 
az elvet, hogy a közoktatás állami ügy, de visszaállította a kollégiu-
mokat. A latin nyelv, noha nem lett ismét a tanítás nyelvévé, vissza-
kapta főszerepét, és az internátusok intézménye laikus formában 
visszahozta a jezsuiták konviktusait, A középiskola szellemének 
megújhodása nem is a XVIII. század eszmevilágából indul ki, hanem 
a XIX. századi német idealizmusból és a filológiai tanulmányok 
újjászületéséből. A felvilágosodás jegyében hozott reformok a hasz-
nossági elvet és a tudás-materializmus elvét akarták megvalósítani. 
Mint látjuk, a hagyomány ereje nagyobb volt, a régi iskola szelleme 
visszakísértett. 

Vannak idők, midőn a kor nyomorúságos viszonyai a transcen-
dens javak felé irányítják az elmélkedő kevesek figyelmét. A fel-
világosodás naturalizmusa és szenzualizmusa is hamar elillant a 
napoleoni háborúk okozta nyomorúságban. A leigázott Poroszország 
művelődési törekvésében ápolta egy évtizedre letűnt nagyhatalmi 
állásának öntudatát. Ekkor került Poroszország közoktatásügyi mi-
niszteri székébe Wilhelm Humboldt, akinek működéséhez a száz-
esztendős klasszikus gimnázium intézménye fűződik. Humboldt 
idealista világnézete tükröződik a neohumanizmus jegyében új já-
alkotott iskolaügyön. A felvilágosodás gondolkodói az erkölcstan 
terén relativisták, szkeptikusok voltak, az erkölcsiség abszolút érté-
két tagadták. A neohumanizmus értékrendszerének csúcsára helyezte 
a legfőbb jó, legfőbb szép és legfőbb igazság eszményét. A hasznos-
sági elv ugyanígy az önmagáért való érték alá került, s a művelő-
dési érték foglalta el helyét. Az élvezetek között a legfelsőbb a 
szellemi élvezet, a művelődési javak asszimilálása az emberi lélek-
hez. A nevelői működésnek célja az értékes személyiség kialakítása, 
mely fogékony az erkölcsi világrend iránt és szomjas lélekkel szívja 
magába az emberi művelődés javait, elsősorban a haza nyújtotta 
szellemi értékeket és a nyugateurópai lélek közös hazájának, a 
klasszikus ókornak termékeit. 

Az új humanizmus nem akar szolgai utánzása lenni a renais-
sance kori humanista törekvéseknek. Ezt látjuk abban is, hogy sza-
kít a latin nyelvű iskolával, a nevelő oktatás nyelve az anyanyelv, 
a tanulmányi rendszerben a hazai műveltség egyenrangú tényező az 
antikkal. A neohumanizmus a XVIII. századi barokk nevelési esz-



ménnyel nem elégszik meg, többoldalú, mélyebb szellemi életre 
akarja nevelni a növendéket. Nemcsak az esztétikai képzést szorgal-
mazza, hanem az egész emberi személyiség, tehát az erkölcsi sze-
mélyiség kialakítását, tökéletesítését tar t ja feladatának. 

A középiskola új faj táját , a klasszikus gimnáziumot eltöltő 
szellem és a keresztény etika között nem nehéz a kapcsolatot észre-
venni. A keresztény etika is erkölcsi idealizmus, mely az értékskála 
legmagasabb fokára az Istenben alapozott transcendens értékeket 
teszi, és az erkölcsi egyéniségnek eszményéül a tökéletességet, az 
erkölcsi értékek megvalósítását, a szentséget állítja elénk. A kato-
likus nevelés tényezői, a szerzetesískolák centrumai lettek a huma-
nisztikus irányú nevelésnek éppen úgy, mint a jezsuita iskolák 
voltak a barokk nevelés-rendszer középpontjai. 

Hazánkban az abszolutizmus idején kiadott és nálunk is ható-
erőre emelt Entwurf der Gymnasien und Realschulen in Österreich 
valósította meg a humanisztikus gimnáziumot. Noha az Entwurf hozta 
a reáliskolát is, mégis ezen újítását elmellőzhetjük, hiszen a reál-
iskola hosszabb ideig inkább szakiskola jellegével bír, s még műkö-
désének teljes kifejlődése idején is középiskoláinknak csak kis 
részét teszi. A magyar művelődés otthona a gimnázium maradt, a 
reáliskolák viszont a gyakorlati, különösen technikai pályák felé 
orientálódó zsidóságnak lettek kedves intézetévé. Az Entwurf szín-
vonalban felemelte ugyan nevelésügyünket, de híj jávai volt a nem-
zeti szellemnek. A Trefort-féle 1883-as középiskolai reform révén 
ezzel is megtelt. A Trefort-féle reform lelke a középiskolák tan-
terve volt, melynek szerkesztése Kármán Mór nagy elméleti és gya-
korlati tudását dicséri. Kármánnak sikerült a nemzeti művelődés 
eszményét szervesen beleilleszteni a gimnázium tananyagába. Műve 
mindig alapja lesz a magyar középiskolának, 

A neohumanizmus alkotta gimnázium évszázada szép fejezete 
Középeurópa kultúrtörténetének és vele a magyar nevelésügynek is. 
De bármilyen elismerésre méltó alkotás, alapjaiban voltak finom 
repedések, melyek a megváltozott feltételek során egyre nagyobbak 
lettek. Külső támadásokban is volt része, A fejlődő természettudo-
mányok állandóan nagyobb teret kértek és kaptak benne. A műve-
lődési anyag is felhalmozódott. Állandó ankétezés tárgya lett az 
iskolai túlterheltség. A klasszikus nyelvek beható studiuma is táma-
dás célpontjává lett, nem is annyira a természettudományos mű-
veltségű szakemberek, mint inkább az egyházellenes, kevésbbé mű-
velt laikus közönség részéről. Az előbb említett és oly gyorsan létre-
jött harmónia a klasszikus gimnázium és a katolikus nevelés között 
méltán szúrhatott szemet, hiszen a klasszikus nyelvek tanítása elő-
feltétele a hittudományi nevelésnek. Vegyük ki a latin nyelvet a 
középiskolából, az Egyháznak tetemes nehézséget fog okozni a la-
tinul nem tudó papnövendékek nevelése, De bármilyen erősek is 
voltak a külső ellenségek (gondoljunk arra, hogy a művelődési ér-
tékben annyira gyenge görögpótló kiszoríthatta a görög nyelvet 
gimnáziumainkban), a neohumanizmusnak voltak belső fogyatkozásai 
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is, melyek a világháború után megváltozott világ fényében szembe-
szökővé lettek. 

A lélek formálja a testet. A neohumanizmus teremtette meg a 
XIX. század klasszikus gimnáziumát, A német lélekben máiglan is 
van bizonyos vágyódás, sóvárgás az antik görög világ felé. A német 
építészet legihletőbb hatásait a görög klasszicizmusból vette még 
napjainkban is. A német neohumanizmus kialakulásában fontos kö-
rülmény volt a görög világ újraértékelése, filozófiában, irodalom-
ban és művészetben egyaránt. A Winckelmanntól kiinduló hellenista 
mozgalom erősen táplálta az új humanizmust. Ez magyarázza, hogy 
bizonyos esztétikai gondolkozásmód tagadhatatlanul van benne. Ma-
gasfokú fogékonyságot akar kinevelni az ifjúságban a jó és a szép 
iránt, amint az a görög kultúra javaiban megvalósult. Érzéket akar 
formálni minden iránt, ami az emberi életet gazdagabbá, szebbé 
teszi. Ezért a neohumanista embereszmény könnyen siklik át a 
szemlélő-élvező típusára, aki önmagában zárt, szép egyéniség, de 
értékskálájában az esztétikai javak az erkölcsieket megelőzik. A 
neohumanizmus nevelési rendszere nem hangsúlyozza eléggé az 
akaraterőt és a cselekvési energia fontosságát. Ezért kerül nevelési 
eszménye lazább összefüggésbe a mindennapi élettel, a társadalom 
valóságával. A szociális kapcsolatok elégtelensége, gyenge oldala a 
neohumanizmusnak. 

De nem kell megállnunk a negatív megállapításnál, pozitív for-
mában is kimondhatjuk, hogy a neohumanizmus egyik jellemző je-
gyét az individualizmus teszi. Az embert mint lezárt egységet nézi, 
mely a belső értékek megvalósításával tör az eszmény, az értékes 
egyéniség kialakítása felé. Hogy a művelődés eszményét nemcsak 
az egyénnek, hanem a társadalmi közösségnek, a nemzetnek kell ki-
alakítania, ezt a neohumanizmus kevésbbé domborítja ki. Ezen indi-
vidualizmusra a neohumanizmus már bizonyos mértékben predesti-
nálva volt az által, hogy elindítói protestánsok voltak. A középkori 
ember Krisztus misztikus teste tagjának érezte magát, a thesaurus 
Ecclesiae-nek boldog birtokostársa volt. Az imádság, jócselekedetek, 
érdemek vonatkozást teremtettek élők, holtak, együttélők, távolélők, 
mennyország, föld és purgatórium között. Ebből a protestantizmus 
kiszakította az egyént és társtalanul állította Istennel szembe. 

Ha nem is találunk közvetlen történelmi kapcsolatot, de analó-
giát határozottan láthatunk a neohumanizmus és a liberalizmus 
individualizmusa között. A liberalizmus a régi organikus állami és 
társadalmi szerkezetet széttörte, mondhatnók atomizálta. Az egyéni 
szabadság jelszavával kitaszította az egyént a régi keretek védel-
méből, hogy egymaga küzdjön boldogulásáért vagy a szabad szer-
vezkedésben keressen segítséget. Az állami, társadalmi és gazdasági 
autark tényezők laza kapcsolata és a neohumanizmus erkölcsi auto-
nómiára támaszkodó individualizmusa közt erős a hasonlatosság. 

Hatással volt még ezen individualizmusra az antik világ nagy 
egyéniségeinek példája is. Az ókorban az emberi személyiség bele-
olvadt ugyan a közösségbe, de a nagy egyéniségek, különösen a nagy 



államférfiak alakja élesen kiválik a közösség történetéből. Az ókor-
ban nem volt individualizmus, de voltak igazi nagy individuumok. 
Egyéniségük szépségét, lezártságát joggal hasonlíthatta Babits Mi-
hály az antik szoboréhoz, mely körüljárható és minden oldalról 
szép. A személyiség igazi értékét, az egyén egyetlenségében álló ér-
téket azonban csak a kereszténység proklamálta, de ezen értéknek 
kifejtését, megvalósítását az Egyház csak a közösségben tar t ja 
lehetségesnek. 

A XIX. század gimnáziuma nem oldotta meg a klasszikus kul-
túrjavak és a keresztény életeszmény között fennálló ellentétet sem. 
Az előző kor a klasszikus eszményt alárendelte a kereszténynek, 
A neohumanizmus nyitva hagyta a kérdést. Finom pszichológiai ér-
zékkel és nagy szaktudással boncolja e tárgyat Brísits Frigyes 
Klasszicizmus és kereszténység a középiskolában c. tanulmányában." 
A megoldás, amit ajánl, az egyetlen keresztényi, ismét az alárende-
lés viszonya a keresztény eszmény javára. De azon elméleti meg-
alapozás és gyakorlati módszer, amit a tudós szerző javasol, nem 
lehet kárára a klasszikus kor eszmevilágába való bevezetésnek. A 
XIX. század gimnáziumában a latin már idegen nyelv, esztétikai 
szépségeivel is úgy vagyunk, mint Szent Ágoston a görögével: díffi-
cultas ediscendi linguae peregrínae quasi feile aspergebat suavitates 
graecas fabulosarum narratíonum. (Confessiones I. XV.) Ez olyan 
körülmény, amit az előző század iskolája még nem ismert. Ezért a 
sokat emlegetett klasszikus szellem iránt való érzéket inkább az 
elméletírók műveiben látjuk, mint a gimnázium munkaeredményének 
valóságában. A latin tanítás megállott bizonyos fordítási készség 
kifejlesztésénél, és a klasszikus világ képe inkább a filológia és a 
történettudomány szállította reáliák enciklopédikus ismeretéből tevő-
dött össze. Az antik világ múzeum lett a fiatalság számára, ahol 
unottan sétált, mert nem volt szeme a szépségek élvezésére. Az 
if jú nem tette meg az útat a kereszténységen át az antik világba, 
tanára nem vezette be lelkét a mán keresztül a régmúlt századokba, 
azért állott idegenül az ifjúság a klasszikus irodalommal szemben. 

A XIX. század gimnáziuma a régi iskolarendszerrel össze-
hasonlítva kevésbbé állott a valóság talaján, A régi csak kivételként 
ismerte a bejáró rendszert, nevelési munkájának igazi területe a 
konviktus volt, A mult század iskolája szakított ezzel a hagyó- -
mánnyal, A nevelőtestület csak a szerzetesrendeknél volt igazi kö-
zösség, az állam vagy városok alapította egyre nagyobb számú 
világi jellegű iskola nevelői testülete már nem egységes, nem tud 
lelket vinni a konviktus intézményébe. Az iskolák egyre erősbödő 
benépesedése, a városi élet társadalmi viszonyai szintén a bejáró 
iskola-rendszernek kedveztek, így történhetett, hogy nálunk még a 
tanító szerzeteknél is kivétel volt a rendi konviktus, következetesen 
csak a jezsuiták ragaszkodtak hozzá. Pedig a teljes nevelés sem az 

8 A Katolikus Középiskolai Főigazgatóság Évkönyve. 1939—1940. év. 43— 
81. lap. 



oktatáson keresztül nem lehetséges, sem az erkölcsi koncentráció-
nak alkalmazásával, hanem egyedül az élet alakításával, ami csak 
konviktusban valósítható meg. Az iskolában egyre erősebben szapo-
rodó körök, egyesületek keletkezése is arra vall, hogy az ifjúság 
az iskolában nemcsak oktatást, hanem munkateret, életlehetőséget 
is keres. 

Gyengéje volt a mult század iskolájának még az is, hogy szo-
ciális helye sokkal elmosódottabb határokon belül volt mint a régi 
iskoláé. A régi állam vezető rétege a nemesség volt. Születés adta 
meg a jogcímet a közéleti szereplésre. Régóta nem nézzük már ezen 
körülményt a liberalizmus szemüvegén keresztül, hiszen a szárma-
zás nemcsak genetikus mozzanatot jelentett a régi korokban, hanem 
öntudatot, hagyományt is. Igaz, hogy a nemesi osztálynak volt isko-
lája a XVI—XVIII. század kollégiuma, de ezen iskolák nem voltak 
kizárólagosan a nemességé, hanem a jómódú polgári osztály is 
küldhette kollégiumba gyermekeit. A nemesi akadémiák száma meg-
lehetősen csekély. A kollégiumi élet módot adott a szegényebb sorsú 
tanulónak is tanulmányok folytatására, de így csak a kiválóan tehet-
ségesek kerülhettek fel a vezető rétegbe, A XIX, században Európa 
lakossága megnégyszereződött, de megsokszorozódott a középiskolák 
száma, sőt az egyes konkrét osztályok látogató tanulók száma is. 
Együtt fejlődött a számbeli szaporodással a kiválasztás kérdésének 
súlyossága is, A középiskola napjainkban már szinte lemond a sze-
lekció gyakorlásáról, azt a szakképzésre és a hivatás tényleges gya-
korlatára hagyja. Pedig helyesen jegyzi meg a német iskolarendszer 
egyik megfontolt elmélkedője, hogy „gyakorlati szempontból véve 
sem lehet a vezető rétegbe törekvők tömegénél a kiválasztást a hi-
vatásbeli gyakorlatra, vagy a tulajdonképpeni szakképzésre hagyni; 
a hivatás miatt sem, de a tanuló miatt sem, hanem a hivatás meg-
hozta kiválasztás és a szakképzés előtt kell már az előzetes szelek-
ciónak megtörténnie és ezt az általános képzés gyakorolja, mely a 
szakképzést megelőzi. Ez a szociológiai helye a középiskolának."7 

E szerint a középiskola szociológiai helye a XX. században nagyon 
is bizonytalanná lett. 

Röviden összefoglalva a XIX. század humanista gimnáziumának 
érdeme, hogy az anyanyelvet és a honi műveltséget tette a klasszi-
kus műveltséggel együtt a középiskola alapjává. A tanárképzést tu-
dományos szempontból magasra emelte. Módszerek tekintetében 
hatalmasan előretört és pedagógiai indítékai nemesek, önzetlenek 
voltak, A régi kor iskolája azonban a konviktusok rendszere által 
nagyobb nevelési területen dolgozott és jellemnevelés tekintetében 
többet adott. A neohumanizmus iskolájával szemben zártabb, erő-
sebb kötésű nevelési módszer alkalmazásával a kitűzött eszményt 
jobban meg tudta közelíteni mint utóda. 

Mint már említettük, a XIX. század gimnáziumának fogyatko-
zásai az 1914—18-as világháború után lettek szembeszökővé. A há-

7 Weinstock: Die höhere Schule im deutschen Volksstaat, 1936. 35. 1, 



ború utáni idők meghozták a liberalizmus és vele együtt az indivi-
dualizmus csődjét is. Az első nemzet, mely öntudatosan számolt le 
a megváltozott világgal Mussolini Olaszországa volt. A fiatalos len-
dületű fasizmus hamarosan tanügyi téren is meghozta reformjait. 
A reformok megalkotása és végrehajtása Gentile nevéhez fűződik. 
Gentile filozófiája távol van ugyan katolikus világnézetünktől, de 
Gentile mint közoktatásügyi miniszter eléggé függetlenítette magát 
a hegeli filozófia által befolyásolt bölcselőtől. 1922. október 31-én 
foglalta el hivatalát és három hét múlva minden iskolai hatóságnak 
megparancsolta, hogy minden iskolai helységben haladéktalanul 
tegyék ki a feszületet és az olasz király képét, mivel hiányuk nem-
csak a törvényes előírás elviselhetetlen mellőzését jelenti, hanem az 
uralkodó államvallás és a király személyében megtestesülő nemzeti 
egység elvét is súlyosan sérti.8 

Mussolini már első parlamenti beszédét a képviselők nagy 
meglepetésére imádsággal fejezte be. Erős valóságérzékkel vette 
észre az olasz nemzeti érzés és a katolicizmus közti összefüggést. 
Átlátta, hogy lelkiismereti megosztottság, felesleges problémák fel-
merülése csak árthat a nemzeti lélek erejének. Gentile hasonló mó-
don gondolkodott, és miután a kereszt ismét elfoglalta helyét az 
iskolai helységekben, a miniszter kijelentette, hogy „miként a francia 
gyermekek francia nyelven, az angolok angolul neveltetnek, elenged-
hetetlen, hogy az olasz gyermeket, aki katolikus nemzet gyermeke, 
a katolikus vallásban neveljék." 1923. október 1-én megjelent a ki-
rályi rendelet, mely az elemi iskolákba ú j ra bevezette a vallásta-
nítást. Mindez pedig évekkel a lateráni szerződés előtt történt. 
Itália visszatért a nevelés vallásos alapjaihoz és a közoktatásügy 
egész vonalán helyreállította a katolikus vallásoktatás tekintélyét. 

A középiskola (líceum-gimnázium) humanisztikus történelmi kul-
túrának intézete, mely a magasabb állami hivatalokra, a szabad 
pályákra és a politikai életre készít elő. Erkölcsi egyéniséget akar 
kiformálni, aki járatos a történelemben és tudja, mit küzdött az em-
beriség, míg a barlangi életből az erkölcsi élethez ért, és ez az er-
kölcsi élet a lelkek mély közösségére van alapozva, a szabadság, 
kötelesség és tudás iránti érzékben gyökerezik és nem a technika 
fejlettségében, mely korunkban annyira előre tolakszik, hogy szinte 
nem eszköze többé az emberiségnek, hanem célja. Ezért a huma-
nisztikus tanulmánynak történeti jellegűnek kell lennie, de a nélkül, 
hogy az esztétikait elveszítené, Itália oktatási reformja tehát meg-
marad az idealisztikus-humanisztikus alapon, mely a római kultú-
rával történelmileg összefüggő nemzeti létének is forrása. Történeti 
közösségtudat vezeti a fiatal Itáliát, midőn nagy áldozattal hozta 
ismét napvilágra az antik római kultúra évszázadokon eltemetett 
kincseit. 

Gentile reformja az iskola szellemében jelentékeny változást 

s Az olasz nevelésügyre nézve forrásunk Dr. Marga Rapp: Die geistigen 
Grundlagen der faschistischen Schulreform. 1935. c. kitűnő értekezése. 



jelent, de mégis néhány év múlva úgy látszott, hogy az egységes 
fasiszta nemzeti lélek kifejlesztésére nem teljesen alkalmas. Ekkor 
nyúlt bele Mussolini személyesen a nevelésügybe és 1926-ban meg-
teremtette a Balilla-szervezetet, (Opera Nazionale Balílla, röviden 
OBN-nek jelöljük,) Az OBN célja az iskola támogatása a fasiszta 
nevelésben, ott ahol az iskola természeténél fogva már nem fejthet 
ki hatást, tehát az iskolán kívül. 

Libro e moschetto 
Fascista perfetto! 
Könyv és fegyver: tökéletes fasiszta, írta a mozgalom zászlajára 

jeligekéntMussolini. Az ONB feladata a törvény szerint az, hogy az 
ifjúságot testileg és erkölcsileg előkészítse, hogy az olasz élet új 
formájára méltó legyen. Ezért az ONB: 

1. beleoltja az ifjúságba a fegyelem és a katonás nevelés iránt 
való érzéket, 

2. előkészíti az ifjúságot a katonai szolgálatra, 
3. megszervezi a sportszerű testgyakorlást, 
4. szellemi kiképzést ad, 
5. technikai és hivatásra előkészítő nevelést ad, 
6. az ifjúságot vallásos életre neveli. 
Amint látjuk, az ONB feladata és az iskola hatásköre részben 

fedik egymást, úgyhogy olasz vélemény szerint is egyre kevésbbé 
lehet megállapítani, hol szűnik meg az ONB és hol kezdődik az 
iskola. Egyik hivatalos közeg találóan jegyezte meg, hogy az ONB 
és az iskola olyan viszonyban vannak egymással, mint a mozdony 
és a vasúti kocsik a vonatszerelvényben. A lokomotív természetesen 
az ONB, a kocsik pedig az iskola. 

A mozgalom létrejötte igen jelentős, mert első példája, hogy 
az állammal ezer szállal összekapcsolt párt egységes irányítás és ve-
zetés alá veszi egy nemzet egész ifjúságát. A totális államban a 
párt erős nevelő hatást akar gyakorolni az ifjúságra, és még a túl-
ságosan benépesült középiskola is csak kis részét teszi az egész 
nemzet fiatalságának. A humanista-idealista szellemen alapuló gim-
náziumban van valami arisztokratikus vonás, régi maradványaként 
azon időnek, mikor még a középiskolának valóban hangsúlyozott 
arisztokrata jellege volt. Az ONB népi jellegű, egybefoglal min-
denkit, aki az olasz népből származik. 

A másik jelentős mozzanat az új szervezetben az, hogy a 
fasizmus átlátta, hogy az erősen nemzeti szellemű nevelésnek meg-
lehetősen szűk tere a középiskola, ahol a növendékek csak a nap 
egy részében tartózkodnak. Ezért lépett fel az állam és a párt olyan 
szervezettel, mely az ifjúság iskolánkívüli idejét is a nemzeti nevelés 
munkájára fordítja. A középiskolával nemcsak teljesen egyenrangú, 
hanem nála kimondottan sokkal erősebb tényező lép fel az ONB-ben, 
mely a diákságot a népi közösségbe viszi bele és céltudatosan neveli 
nemzeti szellemben. A két tényező, ONB és középiskola között cél-
kitűzésben nincs tehát ellenmondás, amint vallási tekintetben sincs, 
hiszen az ONB egyik kifejezett célja a vallásos nevelés. A szellemi 



kiképzés is egyöntetű alapot biztosít, így tehát a középiskola erős 
támaszt kapott az ONB-ben, amit a magasabb kultúráért aggódó 
olasz szellemi elit bizonyára teljes mértékben becsül. 

Egészen új jelenség az ONB-ben a testi nevelésnek és a katonai 
kiképzésnek az egész nemzeti ifjúságra kiterjedő megszervezése. A 
XVI—XVIII. században teljesen hiányzott a középiskolában a test-
nevelés. Helyét a játék pótolta. A XIX. század gimnáziuma észre-
vette a testnevelés fontosságát. Nálunk az Entwurf vezette be mint 
nem kötelező tantárgyat, majd a középiskolai törvény kötelezővé 
tette. Hasonló volt a helyzet Olasz- és Németországban is. A világ-
háború után a középiskola tantárgyai közül a legnagyobb változást 
éppen a testi nevelés terén látjuk. Kitűnően képzett új tanerők vál-
tották fel a régieket, és a torna egyre nagyobb teret kap a közép-
iskolák órarendjében. Olaszországban Gentile reformja autonóm 
állami szervre bízta a testnevelés irányítását és ellenőrzését. 1926-
ban ezt az ONB vette át és azóta ő gondoskodik az iskolai torna-
tanításról, a sportdélutánokról, kirándulásokról, táborozásról stb. 
A vezetés katonailag képzett erők kezében van, akik katonás szel-
lemű nevelés által a jövő katonáit készítik elő szolgálatukra. A 
szigorú katonai rend az egész iskolai életet áthat ja . A régi római 
militaris disciplina újjászületése ez, mely a klasszikus múltnak 
eddig ki nem használt megnyilvánulásával neveli az ifjúság lelkét. 

Hatékony eszköze az ONB-nek a Casa del Balilla intézménye 
is, ahol a fasiszta szellemben nevelt ifjúság a párt szellemének meg-
felelő otthonra talál. Itt folyik a szellemi képzés is, nem az isko-
lában, hogy ezzel is kifejezésre jusson, hogy többről, fontosabbról 
van szó itten mint ott. A vezetők jól szervezett tanfolyamokon 
vesznek részt, melynek legmagasabb foka a római Academia Fasci-
sta. Mussolini erős és értelmes ifjúságot akar nevelni, mely büszke 
megtestesülése Itália eljövendő hatalmi állásának. 

Mussolini nevelési reformjából új humanizmus vonalai rajzo-
lódnak ki. Határozott körvonalú embereszményt akar kiformálni, az 
Öntudatos pártemberét, aki katonás fegyelmű tagja a népi közösség-
nek. Ez az eszmény nem a magasabb műveltségű réteg saját ja , ha-
nem közösen az egész nemzeté. Nemzet és párt a fogalom kiterje-
dése tekintetében amúgy is másként víszonylanak, mint annak előtte, 
mivel a politikai élet tökéletes egység, mert csak egy párt van. 
Itália földje a klasszikus kultúra hazája, a római világ emlékei 
minden olaszra hatással vannak. A fasizmus Róma-gondolata, az 
olasz impériumnak tudatos törekvése a Földközi-tenger hegemóniá-
jára hathatós tényezője az egész olasz nép bizonyos vonatkozású 
humanizálásának, még akkor is, ha a nagy tömeg előtt a klasszikus 
irodalmi hagyomány ismeretlen is marad, Üj célkitűzés, mint láttuk, 
a testi nevelés terén mutatkozik, mely Mussolini elgondolásában 
népi-anthropológiai humanizmus főtényezője lett. A faj nemesítése 
a fasizmus előtt nagyobb érték, mint az idealizmus kitűzte humani-
tás eszmény; az előbbi reálisabb és az egész nemzetre vonatkozik. 
Azonban az olasz nevelési rendszer nem tud és nem akar elszakadni 



sem a klasszikus történelmi, sem a katolikus vallási hagyományok-
tól, melyeknek értékét nemzeti szempontból nagyra tar t ja . Ezért az 
ú j humanizmus tisztábban alakulhatott kí itt, mint az előbb emlí-
tet t történelmi tényezőktől másképen és kevésbbé befolyásolt Har-
madik Birodalomban. 

Germania docet. Valóban a XIX. században a német pedagógia 
ragadta magához a vezetést. Művelőinek avatottsága éppen úgy mint 
irodalmi termékeinek gazdagsága következtében övé volt a főszerep, 
nálunk sokak szemében az egyetlen szerep. Németország klasszikus 
hazája a pedagógiai küzdelmeknek és a XIX. század gimnáziumá-
nak válsága is náluk lett leginkább szembeszökővé. A weimari Né-
metország foglalkozott is a kérdés megoldásával. A reform 1925-re 
készült el, eredetileg csak Poroszországra volt érvényes, de később 
más államok is átvették. Ezen terv szerint 3 iskolatípus maradt volna 
meg, a latin-görög nyelvi gimnázium, a latin modern nyelvi reál-
gimnázium és a latin nyelvet nem tanító reáliskola. De még be sem 
fejeződött az iskolareform végrehajtása, megalakult a Harmadik 
Birodalom. 

Olaszországban a középiskolai reform elégtelensége hozta létre 
a Balillát, Németországban más volt a helyzet. A nemzeti szocia-
lista párt már 1926-ban nagy ifjúsági szervezetet alapított, mely a 
hatalom átvételekor már kb. másfélmillió tagot számlált. A Biro-
dalmi Ifjúság Vezérletének (Reichsjugendführung) megalakítása után 
(1933. április 5.) ez a szám egyre emelkedett és alig egy év alatt 
elérte az 1933-as létszám négyszeresét. Az ifjúság vezetője Baldur 
von Schírach lett, aki működésében közvetlenül a Vezér-Kancellár-
nak volt alárendelve. A Hitler-ifjúság (Hitler-Jugend, a követke-
zőkben röviden HJ-nek jelöljük) csakhamar magába szívta az addig 
működő mozgalmakat. B. von Schirach könyvének ügyes grafikonjai 
1936-ban a hatalmas arányú HJ . szervezet mellett csak az egyfor-
mán eltörpülő katolikus és zsidó szervezetek alakját mutatják,9 

A HJ elsősorban nem nevelés, hanem vezetés akar lenni. Miként 
a. Balílla, a H J is egyetemességre törekszik. A két szervezet között 
sok a hasonlóság, de van viszonyokadta eltérés is. Pl. a H J nem 
vallásellenes mozgalom, de a nemzeti egység gondolatának erősebb 
kidomborítása érdekében sem katolikus, sem protestáns lelkészt nem 
alkalmaz, a vallást a szervezeten belül inkább magánügynek tekinti 
és a vallási gyakorlatok végzését a tagokra hagyja. Hasonlóképpen 
a művelődési elem is ki van kapcsolva a H J programmjából, ami az 
iskola és a H J viszonyának tisztább vonatkozásait teszi lehetővé. 
A rendkívül gazdag és sokoldalú foglalkoztatás sok ismeretet közöl 
a HJ-ban felnövő német ifjúval, de ez az ismeretrendszer nem 
könyvtudás, hanem a gyakorlati életnek, azaz a pártéletnek isme-
retét adja az egyén átélésén keresztül. 

A kitűnően felépített szervezet következetesen viszi végbe e 
Selbstführung elvét, vagyis az ifjúságból magából választja a veze-

9 B. von Schirach: Die Hit ler-Jugend. Idee und Gestalt. 51—75 Tsd. 



tőket, azon eredeti módszerrel, hogy a kor szerint tagozódó részek 
vezetői ugyanazon korosztályból kerülnek ki. A mozgalom legfőbb 
törekvése a felelősségre való nevelés. Az egész HJ mozgalmat az 
ifjúságnak magasra való értékelése hat ja át. B. von Schírach kü-
lönbséget tesz az öregkor nagyobb alaposságot és előrelátást jelentő 
bölcsesége és az ifjúkor zsenialitása közt. Szerinte bizonyos, hogy 
az ifjúság semmire sem becsüli a tudást, hanem csak az embert 
(den Kerl) nézi." (174 1.). 

Világosan lát ja B, von Schirach a HJ viszonyát a középiskolá-
hoz, illetőleg az iskolához egyáltalán. Az iskolában a tanár, az is-
kolán kívül a H J vezető a legnagyobb tekintély. Természetesen elő-
fordulhat, hogy tanulás dolgában az iskolánkívüli tekintély kelle-
metlen helyzetbe kerül az iskolaival, a tanárral. A fiatalkor lélek-
tanát ismerő tanár ilyen esetben tudja, hogy vannak a dorgálásban 
is kivételek, különösen mikor a tanulók szimpátia érzései erősek a 
delinquenssel szemben. B von Schírach azt a jánl ja , hogy a tanár 
az ilyen kivételes esetet négyszemközt intézze el, mivel ellenkező 
módszerrel az ifjúság rokonszenvét teszi kockára. Magától értetődő, 
hogy kisebb súrlódások egy régebbi intézmény jórészt más nemze-
dékhez tartozó emberei miatt előfordulhatnak, de ezt lassan kikü-
szöböli az idő. Jön már az új nemzedék, ,,meiy mindkét lábával a 
jelenkorban masíroz sorban és rendben SA és SS társaival és mint 
ezek Ő is (t. i. az új tanáregyéniség) idősebb bajtársa lesz a HJ -
nak; (75 1.) A tanári és tanítói hivatás új vonzóerővel gyarapodott. 

A középiskolai tanítást illetően a Harmadik Birodalom közok-
tatásügyi vezetősége tisztában volt azzal, hogy az 1925-ös porosz 
reform nem hozta meg a kívánt eredményt. Mégis csak 1937-ben 
jelent meg az első mélyebbre ható rendelkezés, mely a meglévő 
iskolatípusok bonyolult rendszerét egyszerűsítette. 1938 januárjában 
jött ki az egész Birodalom középiskolai ügyét rendező rendelet, 
rövid, kitűnően használható utasítás-szerű tantervvel egyetemben 
Nevelés és oktatás a középiskolában cím alatt.10 Ugyanezen alkalom-
mal rendelte el a miniszter az eddigi 9 évfolyamnak 8-ra való le-
csökkentését is, Az iskolatípusokból pedig a görög-latin nyelvű gim-
náziumot és a csak latint (de azt is redukálva) tanító Deutsche 
Oberschule-t tartotta meg. 

A német iskola a nemzetiszocialista nevelési rendszer egyik 
része. Míg azonban a weimarí Németország ,,a múltban kereste az 
egységes művelődés szilárd alapját és azt hitte, hogy a német idea-
lizmus mint művelődési érték nemcsak a német iskola a lapja lesz, 
hanem új népi közösségé is „elfelejtette, hogy az idealizmus ember-
eszménye 'a mult század végén már nem élt többé." (9 1.) A nem-
zetiszocialista nevelési rendszer eredete szerint nem a pedagógiai 
tervezés műve, hanem a politikai harcé és a harc törvényeié. Jóval 
azelőtt, hogy a nemzetiszocialista állam a népnevelést kezébe vette 
volna, az iskolától és a népnevelés szerveitől függetlenül megalakult 

10 Erziehung und Unterricht in der höheren Schule. Amtliche Ausgabe. 1938. 



az if júság nevelésének zárt rendszere, mely nem a tanítás, hanem 
a közös harc által törekszik új állásfoglalásra és a jellem azon eré-
nyeit akarja kifejleszteni, melyeket a mozgalom írt zászlajára. 
(11. 1.) Természetesen az új szellem leszámol a régi eszménnyel. 
,,A világnézetnek nemzetiszocialista forradalma a művelt személyi-
ség ábrándképének helyére a vér és történelmi sors meghatározta 
és valóságban élő német ember eszményét tette és a humanisztikus 
művelődési ideológia helyére, mely a legutóbbi évekig továbbélt, 
olyan nevelési rendszert állított, mely igazi harc közösségéből szár-
mazott." (12 1.) 

Az új német iskola a nemzeti történelem fontosságát teljes 
mértékben méltányolja. Az utóbbi évtizedekben a germán őskori 
kutatás nagy felfedezéseket tett . Büszke nemzeti érzés töltheti el a 
német lelket, ha arra gondol, hogy évezredekkel e görög-római kul-
túra előtt már a germán faj hatalmas és önálló műveltséggel rendel-
kezett. ,,A nemzedék öntudata lesz a kulcs, mely a múltnak kapu-
ját felnyitja," (13, 1.) Az iskola feladata, hogy az ifjúságot nem-
zetének történeti közösségébe helyezze és megszerzett ismeretei, 
képességei a lapján alkalmassá tegye, hogy az életben megállja a 
helyét. 

A középiskola kiválasztó működésének nem szabad egyedül az 
értelmi tehetségre hagyatkoznia, hanem az egyén munkabírását, fe-
lelősségérzékét, jellembeli tulajdonságait is figyelembe kell vennie. 
A középiskola a népért való magasabb munkára készít ugyan elő, de 
nem ad szakképzést. Nem az ad a középiskolának létalapot, hogy 
a magasabb műveltség által egyeseket a tömegből kiemeljen, az sem, 
hogy nagyobb jelentőségű dolgok elvégzéséhez alapos tudás kell, 
hanem az, ,,hogy senki sem oldhat meg felelősséggel és önállóan a 
népért valamely feladatot, ha a legerősebb népi kötöttség mellett 
nem tanulta meg, hogy nemzetének határain túlra is nézzen (15. 1.). 
Az idegen világ ismerete teszi képessé, hogy saját népének és nem-
zetének sorskérdéseit helyesen értse. Ezért maradt meg a klasszi-
kus gimnázium is, mert Hellas és Róma ismerete gyümölcsöző, ta-
nulmányt jelent, ezért került be nagy óraszámmal az angol nyelv 
is a középiskolába. 

Az új német középiskola elveti a formális nevelés jelszavát, 
aminek létalapját is kétségbe vonja; szakít az általános műveltség 
eszményével is. ,,A sokféle tanulnivaló tompítja a szellemi fogé-
konyságot és az akaraterőt, csak unott tudatlanokat meg a műve-
lődésre káros jobbantudókat nevel." (17 1.) Erősen hangsúlyozza az 
új terv a tanári egyéniség fontosságát is. Az iskola annyit ér, ameny-
nyit a benne tanító tanárok. Élő tanári egyéniség nélkül a legjobb 
tanterv is halott. „Különösen fontos, hogy a tanárok át legyenek 
hatva a nemzeti szocialista világnézettől." A nemzeti szocialista vi-
lágnézet nem tantárgy, nem is alkalmazási területe a tanításnak, 
hanem fundamentuma. (19 1.) Üj értékelési szempontokat ad, 
melyeknek az egész tananyagon keresztül érvényre kell jutniuk. 

Tananyag tekintetében az új német iskola elveti a „hézagtalan-



ság" elvét, nem teljességre törekszik, hanem arra, hogy a nemzeti-
szocialista elveknek megfelelően a szükségeset válassza ki, mert csak 
így tud a tanítás mélyre hatni, és így tudja a középiskola művelő-
dési célkitűzését végre is hajtani. Módszer tekintetében a mérsékelt 
munkáltató tanítás ajánlja, de helyesen követeli meg az utóbbi év-
tizedek folytán oly károsan mellőzött tanári előadást is. 

A „Nevelés és tanítás" előszavának kiragadott szemelvényeiből 
is láthatjuk, hogy a német középiskolai reform vezérgondolata az 
iskolatípusok és a tananyag leegyszerűsítése volt. A filológiai érté-
kek számára kevés hely maradt, de annál több jut a jellemnevelést 
szolgálóknak. Az embereszmény, amit elérni akar: határozott, je-
lenkori, gyakorlati, mert a Harmadik Birodalom nevelésügye erősen 
a valóság talaján akar maradni, A művelődés eszközeinél is meg-
marad a középiskola rendszere mellett, sőt a tananyag tekintetében 
sem tör erős újításra. Az új eszméket azonban következetesen vé-
gigvezeti az egyes tárgyakon, a nemzetiszocializmus valóban nem 
külön tantárgy, hanem minden tárgynak lelke, A német iskola elő-
típusát méltán láthatjuk a realitás talajába olyan erősen kapaszkodó 
régi kollégiumban, mely szintén egyre vonatkoztatott mindent, a 
vallásos életre. A humanisztikus tanulmányok megmaradtak, nem-
csak a régi hagyományok erejénél fogva, hanem azon affinitás alap-
ján is, ami a német faj és a görög faj, illetőleg annak művészete 
közt fennáll. Ezenkívül a német nevelésügy is erősen kí akar ja ala-
kítani a polis-hoz tartozó egyéniség vonásait és a nemesített fajú 
embereszményt,12 Ezen anthropológiaí humanizmus a középiskolá-
ban is inkább dominál, mint a hagyományszerű. 

Fejtegetéseinknek végére érve megállapíthatjuk, hogy a közép-
iskola és a humanizmus viszonyában három korszakot különböztet-
hetünk meg, A régi kollégium, a barokk kor iskolája az emberesz-
mény gyakorlatiassága és a megközelítésre szolgáló eszközök tekin-
tetében zárt rendszert alkotott. Nevelési munkájának területe a kö-
zépiskolás if júnak úgyszólván egész életét magában foglalta. Ezen 
zárt formák felbomlását látjuk a XIX. században, melynek gimná-
ziuma nem a kereszténységen keresztül akar ta az antik kultúra 
nevelő értékű javait megközelíteni, hanem hitt a közvetlen kapcso-
lat lehetőségében. Az új iskola, amint azt két nagy európai kultúr-
nemzetnél vizsgáltuk, stílusban inkább hasonlít a régi kollégiumok-
hoz, Szintén az ifjúság életmegnyilvánulásának teljességét akar ja az 
állam-párt befolyása alá vetni, de jórészt iskolánkívüli hatalmas 
ifjúsági szervezetek által. A klasszikus kor szellemi javai megmarad-
tak nálunk is, de a humanizmusnak egy új fa j t á ja van kialakulóban, 
mely nemcsak a szellemet, hanem a testi-lelki egészet akar ja egy 
új, de a görög-római világgal rokonságot tartó eszmény szerint ki-
alakítani. 

11 Schachermeyr: Lebensgesetzlichkeit in der Geschichte. 1940. 79 1. 



Az expresszionista szobrászat. 
Mihályi Ernő drJ 

Az expresszionista szobrászat első hallásra idegenül hangzik. 
De mihelyest azt mondjuk, hogy az expresszionista szobrászok a 
lelkiség, a mélyebb bensőség szobrászai, már meg is hódítanak 
bennünket. Jól tudjuk, a XIX, század a természettudományok szá-
zada, az anyag, az erő, a technika, a gép a legnagyobb úr benne. 
A filozófia, a vallás erőit nem sokra becsüli. A lélek, a másvilág 
elhomályosodik előtte. A test lesz úrrá rajta. Ujjongva veti bele 
magát a dionysosi életörömökbe. A naturalizmus a szobrászatba is 
beleviszi a testkultuszt. Szinte betegesen ráveti magát a női test 
ábrázolására. A lelkiség helyett a bőrfelület vibráló, érzéki ideg-
élete köti le. A szobrászat is a tűnő pillanat, a mozgás művészetévé 

lesz. Még a levegőt, az alakokat övező atmoszférát is bevonják 
ábrázolásuk körébe. Az erő és súlyviszonyokat semmibe se veszik. 
A régi tömbszerűség eltűnik az impresszionista szobrászatból. Az 
irodalom hatása alatt a szociális gondolat, a népies elem is szóhoz 
jut Meunier hősíesített munkásaiban. A felvilágosodás századában a 
hideg ész elemeire bontja, megöli a lelket, választó vízzel önti le a 
belső érzések világát, tönkreteszi a belső világképet. Az ember 
puszta természeti jelenséggé válik, a gép rabszolgájává lett. 

S mi felkiáltunk Schillerrel: Hát hogyan? Az ember elvesztheti 
lelkét? Igen, az ember elvesztette lelkét, a természetből kihalt az 
ember, A természet ura rabszolgasorsba jutott, Sőt mondhatjuk, a 
természet bosszújában felfalta, S ha valami csoda nem történik, soha 
többet meg nem találja elvesztett önmagát, soha többet fel nem tá-
mad sírjából a lélek. Még a haláltáncok kora sem volt ilyen halá-
losan rémes megrázkódtatásnak kitéve. Soha sem volt az ember 
ilyen kicsi, ilyen örömtelenül evilági. 

S ime egyszercsak a századforduló körül a hangos természet-
tudományi jelszavak kezdenek szerényebbek lenni, a lelki nyomor 
kezd kiáltozni. Az ember elkezd a lelke után sóvárogni. A század-
forduló, de még inkább a világháború egyetlen segélykiáltás, égbe-
törő jajkiáltás a lélek után. A művészet is vele kiált a mély, vad 
sötétségbe. Segítségért, lélekért, szellemért kiált, mert az anyag, a 
gép fojtogatja. Ez az expresszionizmus, ez a kifejezés művészete, 

1911-ben alakult meg a Der blaue Reiter c. társaság s Kan-
dinsky és Mark szerkesztésében kiadta a hasonló című lapot, hogy 
teret hódítson az új művészetnek, a kifejezés művészetének. Fogad-
tatása nem volt barátságos. Ügy kezelték, mint ellenséget. Gúny, 



lesajnálás volt osztályrésze. Pedig a művészet mindig a teremtő 
művészek belső szükségletének kifejezése volt. Kár volt ellene Don 
Quijote-harcot folytatni. A dacolás, a strucpolítika nem árthatott 
neki, mert jól behorgonyozta magát a lelkekbe. Feltartóztathatatlanul 
hömpölygött tovább. 

Mit kívánt a kifejezés művészete a művészektől, mit kívánt a 
közönségtől? 

Hagyják már ott a művészek az impresszionizmust, mely a külső 
világ hanglemezévé süllyesztette az ember művészetét. Vessék el 
azt a műalkotó módszert, mely befejezetlenül hagy mindent. Hiszen 
az impresszionista művész ott fejezi be a látást, ahol az igazi szem-
lélet kezdődik. Nem igazi művészet az, mely az ember értékesebb 
felét, a lelkét semmibe se veszi. Hallja, figyeli a világot, de lelkébe 
nem ereszti be. Az expresszionista ki tár ja a lelkét a hatások be-
fogadására, feldolgozza azokat s feleletet is ad rájuk. Az expresz-
szíonista hellyel-közzel keményen bánik a múlttal. Egy olyan kul-
túra, amely az emberiség lelkét fenyegeti veszéllyel, okvetlen ki-
vívja maga ellen a támadást. 

Mit kíván a közönségtől? Amit eddig tisztelt, csodált, amin 
nevelődött, azt vesse el. Hagyja abba a szép formák kultuszát. 
Legyen már vége a klasszikus szépségek iránti rajongásnak, a Phi-
dias, Praxiteles és Michelangelo-kultusznak. Vissza kell menni az 
egyiptomi művészethez, a Phidias előtti ó-görög szobrászathoz, a 
középkori szobrászathoz, nem a szemnek való szép formákat kell 
keresni a szobrászatban, hanem a lelket, pl. a gótikus szobrászat 
forró áhítatát. Természetesen a maradías nagyközönségnek nehéz 
volt szemét elfordítani a naturalisztikus, realisztikus világképtől s 
oda fordulni a szellemi, lelki világkép felé. Szokatlannak, furcsának, 
idegennek tűnt fel előtte az új formanyelv. Fájlalta, visszasírta a 
klasszikus szépségeket, Perikies korának, a reneszánsznak örökszép 
alkotásait, vagy az érzésekkel telített barokk formákat. Nem igen 
volt kedve alapos tanulmányozással elmerülni az új irányba. Ment 
a kritikusok, vagy a saját feje után. 

A művészek azért csak mennek a maguk útján, vakon hisznek 
küldetésükben, hatalmas érzések megszólaltatóivá lesznek. Micsoda 
érzelmi mélységek tárulnak fel már Rodin művészetében, pedig az 
ő java működése még az impresszionista korba esik. Legnagyobb 
alkotása, Balzacja, már szinte a valófeletti világ jelképévé nemesül. 
Ez a műve összekapcsolja Rodint a kilencvenes évek szimbolistái-
val, akik műveikben mély lelkiséget akartak kifejezni. Rodint a 
katedrálisok, Georg Minnet a lágy vallásos álmodozások lelkesítet-
ték. Nemes vonalvezetésével szinte átszellemesítí a testeket. Csendes 
elnyújtott, finom alakjai mind lelki élmények hatása alatt állanak. 
Az expresszionizmus előfutárának tekinthetjük ezt a belga szob-
rászt. A lélek felemeli szavát nála a test elsőbbségével szemben. 
A világ szellemi valóságát szembehelyezi a testi valósággal, mondjuk 
Maillol tömbszerű, hús- és véralakjaival. 

Ide sorolom az osztrák Metznert is, aki egy álomvilágot teremt. 



A népek csatájának emlékművén Lipcsében gránitalakjai igazi 
míthoszi életet élnek. Valami ismeretlen haza után vágyódik. Néma 
panasz, gyötrő szomorúság ömlik el alakjain. Míthoszi fejei a min-
denségbe, a semmiségbe merednek. Mozdulatlan fenségű alakjai 
valami ismeretlen lelki teher alatt görnyedeznek, vagy kétségbe-
esett erőfeszítéssel hordozzák az istenek hatalmát, mint gúzsba-
kötött alvilági démonok. 

Barlach, a nagy északi szobrász, orosz tanulmányai közepette 
talált magára. Korunk nagy metafizikusa. Az ő alakjai is el vannak 
kötelezve a léleknek. Magányosak, s magányosságuk súlyos, nyo-
masztó. Nem egyéniségek ezek az alakok, hanem az egész emberi-
ség terhének, szenvedélyének, bajának, az éhségnek, nyomornak, 
a dühnek, a pénzsóvárgásnak, az öregségnek hordozói. Megkapó 
bennük az óriási feszültség a tömbszerű nehézkedési erő és az ösz-
tönös belső erők közt. 

A magyarok közül csak Székessy Zoltánt és Pátzay Pált emlí-
tem. Székessy csongrádi ember. Az alföldi talajból szívta magába 
színtiszta népiességét, Búsúló parasztasszonya úgy gubbaszt, mint 
egy boglyakemence. Tiszta magyar alkotás ez a magába omló, baj-
tűrésre ítélt emberi tehetetlenség. 

A rábaközi Pátzay Pál Szomorúságát maiollos tömbszerűség és 
mély lelkiség jellemzi. A lepelbe burkolódzó, fejét lehajtó, már-
ványba faragott női alak a kevés szóval is sokat mondó magyar 
lélek hű visszatükröződése. 

Ide tartozik az 1940-ben meghalt Lederer is egyik, az 1900-as 
évekből való művével, a hamburgi Bismarckemlékkel. Aki egyszer 
látta ezt az egész városon uralkodó, egy dombból kiemelkedő, 
ezüstös szürkén ragyogó emlékművet, az sohasem felejti el. A haza-
fias érzések összegezése ez az alkotás. Jelképe a vaskancellár ha-
talmas birodalomötvöző munkájának. De nemcsak politikai jelen-
tőségű mű ez, hanem nagy a művészi kisugárzó ereje is. Csodála-
tos hőstiszteletével valósággal kínől a természetből s az örökké-
valóságba nyúlik át. A művészvilágot nagy meglepetés érte. A bí-
rálók két véglet között mozogtak. Egyik szerint csak a minden 
művészi érzéket nélkülöző közvélemény mondhatja ezt művészetnek, 
mert semmi más, mint óriássá fe l fúj t üres iparművészeti munka. Ma 
már elnémultak az ellenfelek és általánosan elismerik a művészi el-
gondolás nagyvonalúságát és kifejező erejét. (Die Kunst. 1940. N. 
2. 25—26. 1.) 

Az olasz Adolfo Wildt ( t 1930) stílusa is 1905 körül alakul ki 
új tartalommal, új kifejezési készséggel. Csupa szenvedély, csupa 
fokozás, felsőfokban beszélés. A száj és szemüregek valósággal jaj-
gatnak. Ragyogóra csiszolt márványfelületei is nagyon beszédesek. 
Önarcképe, Szt. Cecíliája, Mussolinije, XI. Pius pápája a nevesebb 
alkotásai. Külön könyvet írt a márvány kidolgozásának módjairól, 
Szobrász, de életművész is volt egy személyben. Törhetetlen kitar-
tás, fáradhatatlan munkásság, teljes önzetlenség a főjellemvonása!, 
családjának, barátainak, tanítványainak, a szegényeknek szeretete 



főékességei. Szigorú, de jóságos volt mindenkivel. A lét fájdalmá-
nak a művésze. Ezt a fá jdalmat vési a tehetetlen anyagba. Szinte 
lüktetővé teszi a márványt. Ez az ő stílusa, ez az ő ereje. Plaszti-
kus dráma, eleven cselekmény az ő művészete. Egész élete, egész 
művészete hősies küzdelem volt a földi szolgaságból tiszta lelkiségre 
való emelkedés irányában. Neve és műve egyre nagyobbnak tűnik 
fel előttünk. 

Egyik legnagyobb képviselője ennek az iránynak a délszláv 
Mestrovic Iván. Művei gyűjteményes kiadásának előszavában a ki-
fejezés művészetét lát ja a múltban, a világnézet, a kultúra, a szel-
lem kifejezését észleli az egyiptomi, a görög, római s a reneszánsz 
művészetben. Egyéniségének s népének kifejezője akar lenni az ő 
művészete is. Az egyénnek az egyetemes emberivel mindig össz-
hangban kell lennie s a népből kell Anteusként erőt merítenie. 

A művésznek szerinte a tekintetét az örökkévalókra kell füg-
gesztenie, Kárpál ja a modern művészetet, mikor a múlandót bál-
ványozza, az anyagot emeli az oltárra, mikor a közönséges vágyak 
kielégítését haladásnak nevezi. Ha a bankok és a börzék lesznek az 
emberiség templomai, akkor a művész mit kezdjen a művészettel? 
Az aranyborjú templomait ékesítse? 

Mint falusi parasztgyerek, gyermeki hittel tekint az égre, min-
den munkára áldást csak onnan vár, A biblia szavai folyton fülébe 
csengenek, a biblia jelenetei folyton szeme előtt lebegnek. Sohse jut 
eszébe, hegy művészete olyan iránynak szolgáljon, mely népe hité-
nek, nemzeti hagyományainak ellensége. Művészete életének, gon-
dolkodásának, egész érzésvilágának egy darabja. A francia székes-
egyházak névtelen szobrászai lebegnek szeme előtt, akik forró hittel 
faragták ki fenséges szobraikat. Ezeknek a szelleme vezeti vallásos 
és hazafias szobrászatában. Nem bántja az, hogy néhány nemzeti 
tárgyú elgondolása nem valósult meg, hogy vallásos tárgyú müvei 
nem állanak templomokban. Egyetlen aggodalma csak az, hogy mé-
lyen és meggyőzően kifejezésre juttatta-e azt, ami lelkében élt? 

De nemcsak vallásának, hazájának hü fia, hanem az egyetemes 
emberiségnek is nagy tisztelője. Élvezte a németek támogatását, ked-
vező fogadtatásra talált az olaszoknál, a világháború alatt az ango-
lok vendégszeretetét élvezte, Rodín elismeréssel nyilatkozott művé-
szetéről, Belgium, Hollandia, Spanyolország, Egyesült Államok, 
Csehszlovákia szívesen fogadta kiállításait. Az egész emberiséget 
nagy családnak érzi. Erős a hite a népek testvériségében. Erős a 
hite, saját művészetének küldetésében. Az emberiség közös oltáránál 
imádkozik békéért, szeretetért, haladásért s hisz abban, hogy a ha-
talmas, jóságos Isten megoltalmazza az emberiséget. 

A szláv művészetnek ez a világhírű képviselője 1883-ban Otaví-
cében született egyszerű földmíves családból. 15 éves koráig otthon 
faragcsált mint őrzőgyerek fából és kőből. Spalatóban tanult meg 
írní; olvasni, számolni s itt szerezte meg a kőfaragó mesterséget. 
1899-ben Bécsben tanulta meg a szobrász-művészetet. Már az anya-
tejjel szívta magába a szláv hősi mondákat s a mély vallásosságot. 



1908-ban fanatikus lélekkel feküdt neki a jugoszláv kuitúrmunkának, 
izzó nemzeti törekvésével vezére lett az ifjúságnak. Ma Zágrábban 
él. Az igazi nagy művészek kálváriáját neki is meg kellett járnia. 
Éppen legnagyobb elgondolásait nern tudta megvalósítani. De ezek 
az elgondolások egész életén át elkísérik, akár csak Rodint a Pokol 
kapujának alakjai s alkotásaiban mégis csak megvalósított belőlük 
valamit. Két nagy elgondolása volt: az egyik a kossowói hősi emlék, 
a másik kavtati temető-templom, 

A kossowói templom nagy nemzeti gondolat szolgálatában állt 
volna. 1389-ben itt verte meg a török a szerbeket, s 500 éves rabszol-
gaságba döntötte országukat. Itt hullottak el a nemzet legjobbjai, itt 
lettek özvegyekké a szerb asszonyok, itt lettek árvává a szerb gyer-
mekek, itt ásta meg a török a szerb nemzet sírját. Ez volt a szerb 
nép Mohácsa. Ezt a csatamezőt ölelte körül a szerb népmonda. Ennek 
a hőseit énekelték meg a nép mesemondói s kísérték sajátos hang-
szerükön, a guslán. A kossowói vereség után szájról-szájra adta a 
szerb néphagyomány Lázár cár hősies önfeláldozását, Jugovíci, Vu-
kosin fia, Kraljevics Markó, Milos Obilics hőstetteit. A nemzeti ösz-
szeomlásnak a helyén állott volna a nemzeti feltámadás temploma. 
Mestrovic elgondolása szerint egy nagy kupolás templom lett volna, 
ehhez három kisebb kupola, egy oszlopcsarnok és egy torony csatla-
kozott volna. Az előcsarnok mélységében egy szfinx trónol, oroszlán-
testű női alak, hatalmas szárnyakkal. Az arc erősen szláv típusú. 
Előtte 12 szláv típusú női alak, mint kariatisz, mint gei'endahordozó. 
Ezek a hősnők vezetnek a jugoszláv egység és új küldetés, a nemzeti 
feltámadás nagy rejtélyes szfinxéhez. A templom belsejében a nép 
homérosza, a guslár kezében guslájával irányítja a látogatók figyel-
mét a szerb hősökre, akiknek emléke állandóan él a nép dalaiban, 
a nép ajkán. 

A végső önfeláldozásnak ez a temploma Lázár cár hitvallását 
dicsőítette volna: igazságban és szentségben kell élni és meghalni a 
hazáért. Ennek a templomnak a papja az a vak lett volna, aki a 
szobor szerint itt a földön botorkálva már csak égre tekintett, ahon-
nan minden embert testvérként üdvözölhet. Az alapköve ennek a 
templomnak a szláv nép hősies önfeláldozása, oszlopai a szláv nép 
összes szenvedői. Hősök és hősnők, özvegyek és árvák szobrai töltik 
meg a templomot. 

Nem is csodálkozunk, hogy egy ilyen nagyszabású elgondolás 
nem valósulhatott meg. De e nagy elgondolás egyes részleteiben, a 
hősök és hősnők alakjaiban csodálhatjuk a belülről való életet. 
Szinte gyermekkorának meséi, melyeket édes anyja ajkáról hallott, 
élednek fel művészetében. A jugoszláv egységért, szabadságért küzd 
maga is. Ezt a küzdelmes feszültséget, saját lelkének rezdüléseit 
vési, faragja, önti szobrokba. 

Másik monumentális alkotása a Racsics család síremléke Cavtat-
ban, Ragusa vecchiában, egy hegyoldali temetőben, mely szépen ural-
kodik a ragusai öböl felett. Nyolcszögű kupolás épület két kápolná-
val: Krisztus és Szt. Rókus kápolnájával. A bejárónál két márvány-



angyal, a tetején egy bronzangyal áll. A sírok felett angyalszobrok 
vannak, az üdvözültek lelkét tar t ják kezükben. 

A világháború minden fájdalmát vallásos tárgyú szobraiba sűrí-
tette. Fá j t neki nemzete sorsa, de fá j t neki az egész emberiség sorsa 
is. Piétái megrázóak. A világ minden anyai fájdalma bennük tobzó-
dik, akár agyagba, márványba, vagy bronzba dolgozza is bele a fiát 
sirató anyát. Krisztus-szobrai is a fájdalomkifejező művészet csodá-
latos tanításai: Jézus az Olajfák-hegyén, Jézus a kereszten, a val-
lásos művészet csúcsteljesítményei közé tartoznak. Krisztusban 
szinte önmagát adja, saját fájdalmát az emberi embertelenségeken. 
Több száz szobra közül még csak azokat emelem ki, melyeket az 
istenanyai szeretetnek emelt, hol hieratikus merevségű, hol természe-
tes melegségű, gyengédségű, hol fájdalmas, hol játszi kedvű alkotá-
saiban. Szépek családi képei is: apja, a gyermekét imádkozni tanító 
anya, vagy anyjának lehúnyt szemű, kezét imára kulcsoló alakja. 

Mestrovic alkotta meg a világ legmonumentálisabb hősök em-
lékművét Belgrádban hatalmas szürke gránittömbjével és szobraival. 
Az emlékműben a csarnok mindkét oldali bejáratában mintegy hat 
méter magas szürke gránitszobor látható. A nyolc női szobor népi 
viseletben a jugoszláv nemzet egy-egy népcsaládját ábrázolja. Meny-
nyíre fá jhat neki nemzete szétbomlása, 

Mestrovic művészetét joggal tart juk a legmélyebb lelkiség mű-
vészetének, A XIX. század kifelé élő művészete vele ugyancsak be-
felé fordult, a test művészete a lélek művészetévé vált a nélkül, 
hogy szenvedélyes, erőt sugárzó érzéki mivoltát megtagadta volna. 
Ezek is Mestrovic lényeges jellemző vonásai közé tartoznak, Mestro-
vic művészete mintha csak a híres Rembrandtdeutsche-nek a tanítá-
sát hangoztatná: a művész az emberiséget vezesse vissza az egységhez 
és finomsághoz, a lelkiséghez és bensőséghez. 

Ebben az irányban dolgozott Lehmbruck is. Szobrai teljesen a 
lélek világában élnek. Maillolé — emlékszünk — a test birodalmá-
ban mozognak. Lehmbruck mély belső élményeknek tud tiszta ki-
fejezési formát adni. Finom lelki élmények eszményi magaslataira 
visz bennünket. Áhítat és elmélkedés, álom és átszellemülés, gondol-
kodás és tépelődés, fájdalom és nyomorúság, a legváltozatosabb 
lelki rezdülések megtestesítője Lehmbruck művészete. Az északi mű-
vészeti elemek lépnek nála előtérbe, akárcsak a gótikában. Maillo! 
testes alakjai a déli művészeti elemek megszólaltatói. Lehmbruck 
művészete a nagy befelé fordulás küldetését hordozta magában. 
Akadémikus korából maradt egy kisplasztikája: A kőhengergető, 
annak a belső és külső küzdelemnek megsejtése, mely élete útján 
várta. Nyolcgyermekes .bányamunkás családból származott. 1881-
ben Düisburgban született. Kemény, férfias lelkületét innen vitte 
magával az életbe. Gondolkodó, szűkszavú, nyugodt, nehezen nyíló, 
finom fiú volt. Az Előrelépő ifjúban és a Gondolkodóban megrázó 
módon ábrázolta önmagát, s önmagában a kételkedő, önkínzó, a gon-
dolkodó, tépelődő modern embert, aki mindenáron új életformát és 
ú j művészi felfogást akar teremteni. 
Pannonha lmi Szemle 3 



Már korai alkotásai szokatlanul erős szobrászi készségről tesz-
nek tanúbizonyságot. 1895-től 1901-ig a düsseldorfi! akadémián 
Janssen keze alatt dolgozik. Végtelen komolyan vette a munkát, a 
tanulást. 1905-ben ösztöndíjjal Olaszországban jár. A kőhengergető, 
A kolduspár, A munka, A vasöntő, A bányász, Az öregek jelzik fej-
lődésének útját. A komoly, élethez hű alakítás mellett lelki harmó-
niára és szépségre is törekszik. 1909-ben egy 3 m magas embert 
alkotott, hogy tudását monumentális nagyságban is bemutassa, akár-
csak Michelangelo vagy Rodin. A lekonyult fejben saját töprengését 
mutatta be. Síremléktervezeteiben Maillol térbeli, zárt, tömbszerű 
szobrászaténak hatása látszik meg, hozzávéve saját álmodozó bús-
komorságát. 

Szobrászegyénisége igazában Párizsban 1910—14-ben fejlődött 
ki. A kor nagy szellemi alkotó erői itt hatottak rá. Északi mélység 
írajnavidéki születés) és a déli szépségeszmény, nyugati formakultúra 
és természetes hagyományok itt egyesülnek lelkében. 1912-ben má-
sodszor volt Itáliában. Ez a töprengő egyéniség, individualista itt 
szabadul fel, itt egészül ki, mindjár t otthon érzi magát ebben a sza-
bad művészi légkörben, megszabadul a belső nyomásoktól és új fej-
lődési irányt, döntő fordulatot kap. A kísértés c. műve egészen Ro-
dinien mozgalmas, 1914—17-ig Berlinben, 1918-ban Zürichben, majd 
haláláig megint Berlinben tartózkodik. 

Lelkének finomsága, mélysége, bensősége a Térdeplőben talál 
minden megkötöttségtől ment szabad formára, tiszta kifejezésre, A 
szobor minden része finom érzésekkel van átszőve, A fej tartás és a 
mozdulatok meghatóan nemes kifejezésűek. Ez a karcsú női alak 
szinte egészen kivetkőzik testiségéből, de mint természeti jelenség 
is nagyon finom, tiszta, szűzies, csupa áhítat, csupa elmélyedés, 
csupa alázat, meghajlás, odaadás. Csendes és szónokiasság nélküli 
minden mozdulata. Befelé néz a tekintete, befelé figyel egész alakja, 
befelé mutat felemelt karja. Milyen férfiasan tiszta, finom volt alko-
tójának lelke. Ez a befelé való figyelés a középkori misztikusoknak 
volt a sajátsága. Ezektől tanult, nem a romantikusoktól s ebben az 
útjában George Minne, ez a nemes, csendes flamand szobrász csak 
megerősítette. Finoman csengő vonalai inkább a belső embert, a 
lelket rajozzák körül, mint a testet, Lehmbruck magvasabb, mint 
Minne, Kifejező ereje nagyobb, formái egyéniebbek. Alakjai egészen 
más világba nyúlnak. Az arányok fokozása, az alak megnyújtása a 
Térdeplőben már telítve van vágyakozással a szellemi, lelki világ 
után. Most már nem külső szobrászati kérdések, tömbszerűség, tér-
beliség megoldására törekszik, most már a tartalom a fő s ennek ki-
fejezésére sajátos művészeti eszközöket teremt. A tekintet tele van 
kifejezéssel és érdekes, a test síkjával ellenkező síkba fordul a fej. 
A sűrített belső élet a test minden vonalán visszatükröződik, de in-
kább lírai érzéssel, mint drámai elevenséggel. 

A térdeplő női alak minden finomsága és kecsessége mellett is 
sok félreértéssel találkozott a nagyközönségnél. Duisberg egyik nyil-
vános kertjében állították fel s mint a régi szentszobrok, úgy szen-



teli meg ez is a munka hétköznapjait. Micsoda finom vonalvezetés 
fut le e szobor fején, nyakán, vállán át az egész testen! (1911.) 

Lehmbruck művészetében a formák, a vonalak arról a titokról 
beszélnek, ami mögöttük van. Megsejtetik azt, ami az alkotó lelké-
ben megy végbe. Egy kis meghajlással egy fejetlen női torzót ís 
egészen át tud lelkesíteni, a néma testet is beszédessé tudja tenni. 
(1913.) Alakjait, kompozícióit megható lelki élmények hordozóivá 
tudja tenni. 

A nagy gondolkodó a legérettebb kijegecesedése mindannak az 
elmélyedésnek, csendes vágyódásnak, amit eddigi alkotásaiban fel-
fedezhettünk. Pompásan felépített női szobor, A hallgatásnak, a 
csendnek szobra. Halk vonalai finoman szaladnak végig az alakon. 
A jobb láb alig lép valamit előre. A balkéz a háta mögött csendesen 
kapcsolódik a lelógó jobba, A fej szelíden hanyatlik, hajlik félre. 
Ez a női szobor a gondolkodásnak is, meg a szoborszerű nyugalom-
nak is igazi megtestesülése. A finom fej a nyúlánk nyakon csak 
erősíti a hatást. (1913—14.) 

Az önkínzás, a gondolkodás, a kételkedés, az önmarcangolás a 
tartalma másik híres szobrának, a Gondolkodónak. Milyen más Ro-
din izmos atlétája. De nincs kapcsolatban semmi más gondolkodóval 
sem. Maga a kételkedés, maga a gondolkodás, a megismerés fájának, 
az áteredő bűnnek félelmetesen nagy ajándéka. A reneszánsz óta az 
ember csak agyvelő, csak az ész rabszolgája. Milyen nehéz ennek a 
jégpáncélnak áttörése: érezte ezt Lehmbruck és nemzedéke, mikor 
érzéssel, lélekkel, élményekkel telített művészetre törekedett, mikor 
a lélek birodalmát akarta megalapítani. Lehmbruck Gondolkodója 
csupa agyvelő, egy nagyra mintázott koponya. S mivel a gondolkodás 
a tett halála, ez az ember tétlenségre van kárhoztatva. Keze ott 
vibrál a melle előtt, ott vonaglik kétségtől gyötörve. Ez az ember 
nem tudott imádkozni, nem tudott a hit szárnyain emelkedni. Elju-
tott a vallás előcsarnokába, de beljebb nem. Kereste a lét örök for-
rásait, de meg nem ízlelte őket. 

Az előre lépő ifjúban legbensőbb lényét nyilatkoztatja ki Lehm-
bruck. Ez nem a gótikus alakoknak szabad, örvendező előretörése, 
kifelé való rohanása, ez a mai embernek nyugtalan tépelődések, 
ezerszeres gátlások közt való keserves előhaladása. önmagát mar-
cangolva ha j t j a le fejét a föld felé. Előretartott jobb keze mutató-
ujjával jelzi a célt. A karcsú termet függőleges vonala s a váll és 
balkéz vízszintes vonala szinte harcra kel egymással. A külső for-
mának ezt a tragikus küzdelmét árul ja el az arc ís. Egyedül áll ez 
a szobor. Nem támaszkodik dómok falához, mint középkori elődei. 
Az elevenen megmintázott kezek, lábak, fej a szobrász lelkében 
dúló erős szenvedélyekről beszélnek, akárcsak gótikus elődeinek 
taglejtései, A bronz néma művészete itt kiálltóan beszédes művé-
szetté válik, 

A világháború két alkotásában tükröződik vissza: Az öszeomló 
és Az ülő ifjúban. Az egész emberiség fájdalma bennük van. Az ösz-
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szeomló i f jú még egy utolsó vonaglást tesz az élet felé. De fegyvere 
össze van törve, halálra sebzetten omlik alá. 

Imádkozójából még hiányzik a teljes hit. Felépítése szigorú, 
mint az egyiptomi plasztika, mintha vasbetonból volna az a sovány, 
széllesvállú test. Tekintete a végtelenbe veszik s szeretne imára 
nyílni ajka. 

Sajnos, a lelkiség út ján még csak a vallásosság előcsarnokáig 
jutott el. Testi szenvedései összetörték lelkét s 1919. március 25-én 
öngyilkossággal vetett véget életének Berlinben. 

Nem alkotott könnyen. Sokat tanulmányozott, vázlatokat, karco-
kat csinált. Shakespeare, Dante s kora irodalma is adott neki anya-
got. Az igazságnak egy ilyen szenvedélyes kutatója előtt semmi sem 
maradt kipróbálatlanul. Vallási tárgyak is érdekelték: Madonnák, 
piéta, keresztrefeszítés, a kisded imádása, Anya és gyermeke, ez az 
örök titok, ennek a két lénynek misztikus kapcsolata szinte látomás-
szerűen jelenik meg előtte: az anya fájdalmas mosolya lebeg a hozzá 
simuló alvó gyermek felett, (1918—19.) Arcképszobrai hol a lélek 
nyugalmát, hol gyötrő nyugtalanságát tükrözik. Szülővárosa teme-
tőjébe a szomorkodó if jú ülőszobrát tette. 

Szorgalom és munka teszi a lángelmét, szokta mondani, S lelki-
ismeretességében mindig a legnagyobb tökéletességre törekedett. 
Nagy volt a felelősségérzete önmaga és művészete irányában. Lassan 
érlelte ki alkotásait. Nem is maradt utána sok alkotás. 

A belső világ, a lelkiség művészetének volt az úttörője. Fel-
emelő munka volt, de gyötrő kétségekkel is járt, Férfias bátorság, 
erő kellett a külső világ művészetétől, Maillol művészetétől való el-
fordulásához, a tisztára szellemi irányzatú szobrászat megindításá-
hoz. Lehmbruck Térdeplője állandó emléke lesz a nagy fordulatnak. 
E tett értékét csak szellemtörténeti vonatkozásban lehet lemérni. 

Mikor leszámolunk a XIX. sz. mindent megelemző hideg ész-
uralmával, természettudományos gondolkodásával, mindent elgépe-
sítő törekvéseivel, mikor leszámolunk a liberalizmus szabadosságaival, 
az individualizmus túltengéseivel, akkor döbbenünk rá az expresz-
szionista művészet, a belső világ, a lelkiség művészetének igazi 
értékeire. 



FIGYELŐ. 

À negyvenéves Zászlónk. 

Az utolsó századforduló körül a művelt világ arculatán nagy 
nyugtalanság tükröződik. A kortünet nem annyira a politikai szférá-
ban észlelhető, bár egy-egy tompa földalatti moraj lás mint a közelgő 
földrengés jele itt is hallható, hanem elsősorban a szellemi életben. 
1903-ban jelenik meg Prohászka „Diadalmas világnézete". A nagy 
riadó egy lángelme éleslátásában tárja föl a szellemi világ megindult 
erjedését, vajúdást. Már az első fejezet címe is kortünetileg jellemző: 
,,A szél fordul." ,, A szellemi élet vajúdik. Valósággal láz töri s e 
lázban nemcsak sejt s lát közelgő új világokat, hanem rohamosan, 
szenvedélyesen iramlik feléjük . . . Egyelőre a materializmus leját-
szotta szerepét . . , még pedig bátran mondhatjuk, hogy minden té-
ren, A gondolkodó s érző emberek kidörzsölik szemükből az álmot 
s úgy érzik, hogy az élet vágya átbizsereg rajtuk s jelentkezik az 
alakító géniusz szenvedélye bennük, . , A lélek kísért mindenütt. 
Szinte azt mondanám, hogy a lélekből kísértet lett. Ahol a gondolat 
megáll s megzörgeti a bokrot, mindenütt lelket ébreszt," 

A nagy zűrzavarból az ébredezők különböző, sokszor ellentétes 
irányokban keresnek kiutat. Akadnak szép számmal olyanok, akik 
az élet elmélyülésének, megszépülésének legfőbb kerékkötőjét éppen 
a kereszténységben, elsősorban természetesen az Egyházban látják. A 
huszadik század elején hallik ilyen durva kérdés is: „Szemérmetlen 
Egyház, te az emberiség csapása, mikor ér már véget uralmad?" 
(C. Bouglé.) A vádlók közt áll Chamberlain műve, a sokat emlege-
tett „Die Grundlagen des XIX. Jahrhunderts" is. Nietzsche, a nagy 
káromló, aki életében alig kapott visszhangot, most kapóssá lesz, 
sokak szemében az új világ prófétájává magasztosul. 

Egy másik irányzat ugyancsak a kereszténységen kívül, de vele 
szemben már kevésbbé ellenséges lelkülettel keres megoldást. Leg-
főbb képviselője Bergson, akinek „Teremtő fejlődés" címén megje-
lent munkája úgyszólván az egész világot foglalkoztatja, William 
James egy „új korszak kezdetét" köszönti benne, A bergsonízmus-
ból kiáradó szellemiség főleg a francia értelmiség jelentékeny részé-
nek szolgált kivezetőül a materializmus sivár lapályaíból egy tisz-
tultabb világnézet, több esetben egyenesen a katolicizmus felé. 

Megmozdul a sokak által már halottnak vélt vallási élet is. Neve-
zetesen lasan-lasan kezd fölengedni az a vallási közöny, sivárság, 
amelybe a durva anyagelvűség, a gőgben fogant racionalista-pozi-
tivista szellem fagyasztott egész nemzedékeket, A civilizáció anyagi, 



érzéki javaínak vízözönében fuldokló társadalomba, amely a lélektől 
még a száraz kenyeret és vizet is megvonta, főleg az ifjúságon keresz-
tül tavaszi légáramlatok törnek be. Különösen a közömbösök ijesz-
tően nagy tömegében, amely azonban még nem szakadt le teljesen 
a kereszténységről, észlelhetők egyre sűrűbben lelki megmozdulások. 
Ha nem is milliós tömegek, de ébredező ezrek nevében vall Gertrud 
von Le Fort: 

,,Megszomjúhoztunk forrásaitoknál, megéheztünk 
asztalaitoknál, megvakultunk lám-
páitok fénye mellett! 

Olyanok vagytok mint az út, mely célhoz 
sohsem ér: csupa típródás vagytok 
saját magatok körül! 

Ma igazságtok bölcsője, holnap már 
annak sírja is vagytok! 

J a j nektek, kik kézzel nyúltok 
utánunk: lelket csak Istennel 
lehet fogni. 

J a j nektek, kik mulandó pohárból 
itattok bennünket: a lélek itala 
az örökkévalóság." 

A szellemek e nagy nagy zűrzavarában, amelynek hullámai a 
magyar életbe is betörtek, bontott zászlót a magyar katolicizmus 
ifjúsági apostola, a Zászlónk. 1902, szeptember 15-én kopogtatott be 
először a diákság kapuján, szívén, Mindnyájunk számára, akiket az 
új jövevény az iskola padjaiban talált, felejthetetlen marad bekö-
szöntője, Addig hallatlan hang dalolt, az élet melege sugárzott min-
den sorából. Ma is föl-fölcsendülnek bennünk első mondatai, ,,Itt 
vagyok! Lobogok! Csattogok! Buzdítok. Tanítok. Mosolygok. Szóra-
koztatok. Tanácsot adok. De mindig föl! — a z Ég felé mutatok. Ebből 
nem engedek. Ebben nem alkuszom." Mindjárt első lapjáról a nagy 
Ébresztőnek, a magyar katolicizmus Adeodatus-ának, a jó Istentől 
Adottjának, Prohászkának izzó szavai dübörögtek felénk: ,,Magyar 
Ifjúság! Egy szavam van hozzád: szent, mint az evangélium s eleve-
nítő, mint az örök remény: Neked élned, virágoznod, boldogulnod 
kell; elhervadnod, elpusztulnod nem szabad". S mi kipirult arccal, 
fénylő szemekkel, egész lélekkel hallgattuk az új barátot. Már a 
második szám ,,Szerkesztői üzenetei" boldogan újságolják, hogy a 
kibontott lobogó alá ,,régi magyar módra dandárokban vonul föl 
az ifjúság". Mi, az akkori diáksereg ezrei teszünk hitet, hogy a szer-
kesztői üzenet igazat mondott. Diákéveinkhez az élet, a lélek erejé-
vel nőtt hozzá a Zászlónk. 

Negyven éven keresztül a nyári szünidő kivételével minden hó-
nap közepén a magyar katolikus diákság világába betoppan a 
Zászlónk. Hatalmas nemzeti és evangéliumi kultúrmunka. Nagysá-
gának mértékét nem az előfizetők sok-sok ezrei, nem is az egymás 



mellé felsorakozó évfolyam-kötetek adják, hanem az a lelkiség, amit 
ifjúságunkban életre hívott. Ennek a munkának külön, előkelő szép-
sége, hogy görögtűzhöz, színpadi fényszórókhoz, síphoz-dobhoz soha-
sem folyamodott, Ha a munka súlyát, szerepét, hozamát a magyar ka-
tolicizmus történetének utolsó negyven esztendejében meg kellene ha-
tároznunk, azt mondanók, hogy amije Prohászka volt a felnőtt ma-
gyar katolikus értelmiségek, azzá lett a Zászlónk diákságunk világá-
ban: a magyar katolikus újjászületésnek izzó lelkű, nagyszívű apos-
tola. A munka különlegesen evangéliumi jellegét az a tény adja, 
hogy sokkal nagyobb volt, mint amilyennek látszott. 

Miben keressük a Zászlónk példátlan hatásának titkát? 
Egyik magyarázata, hogy nem olvasóközönséget, hanem bizal-

mas barátokat tudott magának szerezni. Nem ismer sablont, kontár-
munkát, lélek csillog, mosolyog ki minden sorából. Még a rideg kiadó-
hivatali üzeneteket is be tudta futtatni üde, friss derűvel. Minden 
száma szervesen, elevenen, mesterkéltség nélkül szövődik bele a 
diák életébe. Ezért tudott oly benső barátság kifejlődni közte s 
fiatal olvasói közt, ezért tudott egyre újabb meg újabb területeket 
hódítani. Diákságunk az első évfolyamtól kezdve érezte, hogy olyas-
valaki kopogtat az ő sajátos világán, akit maguk közé bocsátani, 
akivel meleg, bensőséges barátságot kötni érdemes; ezért ragadta 
meg olyan elhatározóan, őszintén a feléje nyújtott jobbot. 

Vonzó volt az a lelkiség is, amelynek szolgálatában kezdettől 
fogva állott. Páratlan művészettel tudta a diákszobákba csalni az 
evangéliumi élet derűjét, fényét, melegét. Ennek a derűs, verőfényes, 
e mellett a felelősség teljes tudatában folyó lelkiéletnek öntudatosí-
tása, mélységeinek, szépségének föltárása, vonzóvá tétele: ez az ő 
lépésrő-lépésre finom lélektani érzékkel megvalósított programja. 
,,Nem nézni és tudni, nem tervezgetni és sopánkodni, nemcsak tanulni, 
hanem átélni a legfönségesebbet, azt, hogy Isten van bennem és 
velem" — hirdeti egyik száma. Egy másik: ,,Jókedv van ott, ahol 
a lélek lendületes. A jókedv isteni öröm." Hogy a század elején a 
kongregációi élet a középiskolákban országszerte fölpezsdült, abban 
a Zászlónknak elévülhetetlen érdemei vanak. Ugyanazzal a lelkiség-
gel töltötte meg a magyar cserkészetet ís, amelynek bölcsőjét ugyan-
csak ő ringatta. Az ő hasábjairól szállt föl az oly termékenyítővé vált 
jelszó: ,,Az if jú legnagyobb érdeke, hogy erőit, tehetségeit kifejlessze 
s e réven boldog s munkaképes életnek vesse meg alapját . . . Táborba 
fiúk! Föl a magasba a szédült fejekkel!" 

Nagy munkát végzett a Zászlónk a magyar ifjúsági irodalom 
egészségesebb irányba terelése és fölvirágoztatása körül ís. Mi volt 
a diákság szellemi tápláléka őelőtte? Vértelen útleírások, amerikai 
vadászkalandok, kirívó célzatossággal terhelt történelmi életrajzok 
s itt-ott elhullatott természettudományi morzsák. A Zászlónk itt is 
új utakat vágott, Útleírásai, elbeszélései elevenséggel, élettel vannak 
átszőve, minden mesterkéltség nélkül bennök ís lelket tud tükröz-
tetni. Sohasem pompázott háromszínű fejlécekkel, de azért kevés 
helyről kapott ifjúságunk annyi gyújtó, szító anyagot hazaszeretete 



számára, mint a Zászlónk hasábjairól. Még ma is emlékezetünkben 
él a Rákóczi hazahozatala idejében megjelent s z á m a . . . A tüzes, 
pezsgő vérű, eleven, nyugtalan fantáziájú fiatalság figyelmét finom 
pedagógiai érzékkel törekedett a természettudományok felé terelni. 
A „Fakadó Rügyek" című rovata igazolja, milyen fényes sikerrel. A 
„Fakadó Rügyek" hasábjai különben is sok magyar írótehetség szá-
mára szolgáltak első repülőterül. Innen indult pl. a katolikus líra há-
rom élő büszkesége is: Sik Sándor, Harsányi Lajos és Mécs László. A 
rovat győztes pályázóinak névsora joggal büszkélkedik e két névvel: 
Serédi Jusztinián, Magyarország bíboros hercegprímása és Bárdossy 
László, Magyarország miniszterelnöke. 

Az első jubileum alkalmával, 1912-ben Glattfelder Gyula csanádi 
püspök a Zászlónk a t a „modern katolikus munka egyik legértékesebb 
alkotásának" nevezte. Azóta eltelt harminc súlyos esztendő. Az újabb 
határkőnél az ország bíboros hercegprímásától, Serédi Jusztiniántól 
kapott a Jubiláns bizonyítványt: „A Zászlónk ifjúsága: a liliomos, 
tísztaszívű, ideális lelkületű ifjak serege a szívemhez nőtt," 

Ügy éreztük, legalább ennyit el kellett mondanunk, amikor a 
Jubiláns szent Eszményének, a liliomos Hercegnek egykori kedvenc 
helyéről küldünk testvéri üdvözletet. Üdvözletünk a Jubilánshoz inté-
zett kérésbe olvad: Légy, aki voltál! Élj! Lobog! Csattogj! Buzdíts! 
Taníts! Mosolyogj! Szórakoztass! Tanácsot ad j ! De mindig föl! — az 
Ég felé mutass! Ebből ne engedj! Ebben ne alkudj! Ez az út vezet 
a megkezdett évtized ama céljának megvalósulása felé, amelyet a 
Jubiláns szerkesztője, Radványi Kálmán az új határkőnél térdelve, 
imává szentelten így jelölt meg: „Uram, azon dolgozom, hogy Magyar-
ország a Te országod legyen!" Blazovich Jákó. 

Értekek éneke. 

Atyám! 
Bár titkolná, bár rejtené el ajkam, 
hogy égő szívű gyermeked maradtam 
s ha rám tekintsz, szemembe nincs se por, se fátyol s hajnal fénye 

[rajtam. 
Fiú! 
Bár titkolná, bár rejtené el ajkam: 
fiús szelekben is tiéd maradtam . . . 
. . . Ma kint a hó s a szél maró, itt bent a csendben csendül messzi 

[dallam, 
S Te, Lélek! 
, , . titkolhatná, rejthetné-e ajkam, 
hogy kéken hordom Lelkedet magamban 
s ha nincs szavam, viszem magam egy mindent áldó dallamban 

[takartan. 

Rezek S. Román. 



Vallási és faji erők egymásbafonódasa a visszatért 
Erdélyben. 
Jánosi Gyula dk 

Vallás, íaj, nemzetiség nem ellentétes fogalmak az emberiség 
történetében, A vallási és faji érzés és öntudat az, amely legjobban 
összetartja Hellász szétszórt népét. Augusztus birodalmában a pro-
vinciákban megjelennek a római vallás és gondolat képviselőiként az 
ara Romae-k, Ezek egyúttal hivatva voltak összekovácsolni az Impe-
rium Romanum hatalmas építményét, A középkor monarchia Chris-
ti-ét a keresztény vallás fogja egybe. Az újkor elején erősebben je-
lentkező faji öntudat bontja szét ezt az egységet egymással vetélkedő 
hatalmakká. 

A vallási és faji erők érvényesülése az újkorban Közép és Kelet-
Európában különös állapotot hozott létre. Itt egyik vallás, faj sem 
tudott uralomra jutni, A vallások, fajok Összekeveredése állt elő. A 
vallási és faji érzés sokszor erősítette az ellentéteket, máskor tom-
pítólag hatott. Már a XVI, században erősítőleg hat a magyar-szász 
és székely-szász vallási ellentétpárban a jelentkező nemzeti, faji 
ellentét, A XVII. századvégi unió viszont közelebb hozza a román-
ság egy részét a szászokhoz, A Supplex Libellus Valachorumot jól-
lehet a balázsfalvi görögkatolikus, latinosodé irányzatú iskolában 
készítik, mégis a görögkeleti püspök is aláírja, A húszéves román 
megszállás alatt a protestáns és katolikus magyar közt simulnak el 
az ellentétek, hogy együttes erővel dolgozhassanak a magyarságért. 

A történeti Erdély az idők folyamán a vallási és faji erők egy-
másbafonódásának legkülönfélébb formáit termelte ki, 1941 augusz-
tusában sok más ezer dunántúli, alföldi és felvidéki magyarral együtt 
mi is bejártuk a visszatért Erdély nagy részét. Átmentünk a Király-
hágón (Nagyvárad—Kolozsvár), végigszáguldottunk a Szamos völ-
gyén (Kolozsvár—Gyílkostó) bejártuk a Gyergyói és Csikí-meden-
cét. (Csíksomlyó—Tusnádfürdő), A dunántúli ember kritikus sze-
mével, de egyben a magyar testvér megértő szeretetével néztük, fi-
gyeltük a visszatért kincses Erdély külső életmegnyilvánulásait. 
Elsősorban az egyszerű nép fiaival való beszélgetés útján igyekez-
tünk megérteni a történeti Erdély lelkét, főleg azt, mennyire él Erdély 
történeti szelleme a nép legegyszerűbb fiában is. Nem akarunk itt 
magvas tanulmányt írni a címben feltűntetett tárgykörről. Célunk 
csak az, hogy néhány első benyomásszülte közvetlen élmény priz-
máján át világítsunk rá a felvett tárgykörre. 

Az erdélyi levegő lehelete érzik a hegyek lábánál, az Alföld 
peremén fekvő Nagyváradon, Szent László városában, A csinosan 



szép Szent László-téren három templom tornya ágaskodik az ég 
felé. A méreteiben kicsi, de aránya miatt kedves Szent László 
templomé, azután a gör, kat, püspöki templomé és végül a holdas 
(a hold változásait mutató szerkezet van a homlokzatán) vagy gör. 
keleti templomé. A karcsú Szent László templom tornya nemcsak 
a katolikusságot képviseli a kőrösparti városban, hanem a magyarsá-
got is. A két másik templom viszont Erdély bérceiről az Alföld 
peremére is leereszkedő és a török időkben kipusztult magyarság 
helyét elfoglaló románság jelenlétének élő tanúbizonysága. Mind-
egyik templom a XVIII. századi nyugati barokk-rokokó stílusával 
élénk bizonysága annak, hogy a XVIII, századi barokk kultúránk át-
hatotta Szent István birodalmának nemcsak minden rendű és rangú, 
hanem minden nemzetiségű lakóját is, A görög katolikus templom 
mellett a megszállás ide je alatt keleti stílusban épült, épen ezért 
az egész tér művészi egységéből bántóan kiütköző püspöki palota 
(ugyanígy a város más helyén épült szeminárium) a keletet kép-
viselő, két évtizedes román uralom gyászos emléke. 

Já r juk a nagy és élénkforgalmú város utcáit. Először bent a 
főútvonalakat, majd a külső perifériákat is. Élénken figyeljük, 
kíváncsi érdeklődéssel, mint aki még sohasem hallott román szót, 
lehet-e román szót hallani a nyüzsgő embertömegben? Hiába járjuk 
be a várost, hiába volt minden éberség. Román szónak híre-hamva 
se volt. Illetve mégis. A gör. kat. templom elkerített udvarára lép-
tünk be. Ott játszott néhány szöszke kis gyermek. Egy szőke asszony 
labdázott velük, Bizonyára valamelyik román gör. kat. pap felesége 
lehetett. Ök románul beszéltek. Hamarosan előkerült a sekrestyés, 
aki bár szintén román volt, folyékonyan beszélt magyarul s meg-
magyarázta a templom nevezetességeit. Talán ő vetett fényt arra is, 
miért nem hallottunk román szót eddig a városban, A szíves kalau-
zolás végén ugyanis a templom hajójában köröskörül elhelyezett 
padokra és székekre mutatva azt mondta, ezeken foglalnak helyet 
a hívek. Szerinte nyolcezren vannak. Mikor keveseltük a férőhelyek 
számát ekkora tömeghez viszonyítva, azt válaszolta, most elmentek 
nyaralni, és így könnyen elférnek. Másnap ez utóbbiról, hogy t, i. 
a románok Váradról elmentek nyaralni, személyesen is meggyőződ-
tünk. Vasárnap volt. Elmentünk a főistentiszteletre. Maga a püspök 
is jelen volt, de hívei nagyon kevesen voltak. A padokon és a széke-
ken bőven akadt üres hely, A románok Váradról úgy látszik tényleg 
elmentek nyaralni . , , Romániába, 

A görög katolikus és a görög keleti között a nép itt nem 
látja a különbséget. Mivel mindkettőnek hívei nagyrészt románok, 
egynek veszik őket. Egy fiatal rendőr állt az útkereszteződésnél. Oda-
mentünk hozzá érdeklődni, hogy melyik valláshoz tartozik a közel-
ben levő templom. Rögtön rávágta: román. Tovább kérdezősködünk: 
gör, kat, vagy gör. keleti? Zavarodottan gondolkodik egy pillanatig, 
majd kivágja: hát szóval román. 

Nagyvárad után a nagyrészt románoktól lakott területen, majd 
Kalotaszeg magyar vidékén keresztül érkeztünk a minden szempont-



ból szinte fővárosias képet mutató Kolozsvárra, Zuhogott az eső, 
amikor megérkeztünk, de csakhamar kiderült. Az eső utánni nap-
sütésben járjuk végig a várost. Első pillanatra szembetűnik a nagy, 
szinte fővárosi forgalom, ezenfelül a sok vidéki falusi ember. Akad-
tak bőven díszes kalotaszegi ruházatú asszonyok, kékmentés férfiak, 
de itt már láthattunk bocskoros, kieresztett inggel járó románokat 
is. Itt már keveredve él a nagy történelmi múlttal bíró magyarság és 
a Balkánról nyugatra törő és friss népi erejére támaszkodva törté-
nelmet csinálni akaró románság. Mintha ezt a két, ma még szemben-
álló erőt fejezné ki a város két főtere: a Mátyás király-tér és a 
Hitler Adolf-tér, A Mátyás király-téren ott áll nemcsak a szép 
Mátyás szobor, hanem eredetével a magyar középkorba visszanyúló 
Szent Mihály templom is ég felé emelkedő íveivel, égbenyúló, de 
kissé maszív tornyával, mely uralkodni látszik a város felett. Ott 
vannak mint a magyar mult és történeti jog élő bizonyságai a teret 
szegélyező főúri paloták a maguk legtöbbször szerény méreteível, de 
reneszánsz, barokk, rokokó, empire szellemet árasztó történeti levegő-
jükkel, Mennyire más ezzel szemben a másik főtér, a Hitler Adolf-tér, 
Nem olyan rendezett, művészi, mint a Mátyás király-tér, A történeti 
levegőt se áraszt ja oly mértékben. Nagy, többemeletes paloták veszik 
körül. Legtöbb a századforduló stílusában épült, de itt ú j ra feltűnik 
a keleti stílus képviselője is, a nemes homlokzatú új nemzeti szín-
házzal szemben épült görögkeleti templom és a nyugati stílusok közé 
ékelt keleti stílusú görögkeleti püspöki palota. Az új templom a 
maga friss vakolatával, a magasságok felé igyekvő arányával hű 
tükre a felfelé törekvő románságnak. Magasbanyúló három kupolája, 
mintha versenyre kellne a másik téren álló Szent Mihály-templom 
tornyával a város feletti uralomért, A templom friss, gazdag ara-
nyozása szép, még sem tudunk benne önfeledten gyönyörködni, mivel 
úgy érezzük magunkat, mintha az ellenség egyelőre kiürített lövész-
árkaiban járnánk, Nyugat legkeletibb bástyájában egy előretolt 
keleti erőd ez a templom! 

Kolozsvárról a Szamos széles völgyén keresztül visz útunk to-
vább a Gyílkostó felé, Elég sűrűn tünedeznek fel a falvak. Kémény-
nélküli ríkítókék házak, ezek román falvak- Csinos fehérre meszelt, 
kéményes házak, viszont messziről is felismerhetővé teszik, hogy 
magyar vidéken járunk. A legtöbb falu vegyes, A falu magja, közepe 
fehér házaival jelzi, hogy az őslakók magyarok, a falu szélein meg-
húzódó kékszínű házak mutatják, hogy a románság a hegyekből le-
húzódva odatelepedett a magyar szálláshelyek mellé. Ilyen vidéken 
járunk, amikor a vonatban egy Szászrégen vidéki magyar gazdával 
találkozunk össze. Szóba elegyedtünk vele. Elmondta, hogy az ő fa-
lujukban is vegyes a lakosság. Náluk jól megértették azonban egy-
mást a román uralom alatt is, meg most is, A románok az elmúlt 
időben talán többször beszéltek románul mint most, de régebben is 
előfordult nem egyszer, hogy maguk a románok is magyarul beszél-
tek még templomba menet is. Most meg mind beszél magyarul is. 
íme, az egyszerű nép megfér egymás mellett, ha nem izgatják. Talán 



mégis lehet valamilyen modus vivendit találni a két nép számára! 
Ez a sejtésem még jobban megerősödött, amikor a Gyilkostó környé-
kének havasi pásztorait, fuvarozó románjait láttam. Nagyon sok kö-
zülük örömmel köszönt magyarul és szívesen törte a magyar nyelvet. 
Igaz, főleg Gyergyóbékáson gyakran lehetett azt is hallani: nyusti 
ungru (nem tudok magyarul) és később kiderült, hogy mégis tud 
valamit. Azután fiatalabb gyerekek is többször dacosan fordultak el, 
ha magyarul akartunk valamit kérdezni tőlük. 

A Gyergyói és Csíki-medencék fehérre meszelt, píroscseréptetős 
házaikkal, füstölgő kéményekkel szinte dunántúli hangulatot idéztek 
fel lelkünkben, A kis erődtemplomok a székelység harcias szellemére 
és harcokkal tűzdelt dicső múlt jára hívják fel a figyelmet. Itt a 
katolicizmus és a székelység fonódott egybe. Ez mélyen él a nép 
öntudatában is. A vonaton egy csíkszeredai hatodik gimnáziumba 
járó cserkésszel találkoztunk, A Bácskából jött, A visszatelepített 
csángóknál jártak. Vigasztalták őket, ugyanis a bőven termő bács-
kai földekről, még mindig visszavágynak a régi, megszokott tájra. 
Milyen is a nép konzervativizmusa! Ez a derék cserkész beszélte el 
többek közt azt is, hogy ő a székelyeket el sem tudja máskép kép-
zelni, mint a kis dombon, hegyoldalon álló katolikus templom körül 
elterülő falu lakóit. Szerinte, aki nem katolikus ezen a vidéken, az 
nem ís székely! Az erős székely-magyar öntudat és a katolicizmus 
ezen erős egybeolvadásának később számtalan jelét láthattuk. 

Gyergyószentmíklóson volt egy kis időnk. Gyönyörködtünk a 
csinos főtérben, majd bementünk a közelben levő, elég hatalmas 
templomba. Meghatóan kedves kép tárult elénk! A főoltár Nagy-
asszony képe alól egy szép nemzeti zászló hajolt a főoltár fölé! Az 
evangélium oldalán ismét egy címeres háromszínű zászló hirdette, 
hogy a katolicizmus és a magyar nemzeti érzés itt szent harmóniában 
vannak. Ugyanezt hirdette a csíksomlyóí kegytemplomban lévő tri-
kolor és a templom előtti téren álló országzászló. Csíksomlyón lehet 
igazában érezni, milyen erőt jelent a katolikus vallási érzés és a 
székely nemzeti érzés szoros kapcsolata. Nagyasszonykor voltunk ott. 
Mintegy négyezer ember töltötte meg a nagy térségű templomot, A 
székelyek igazi búcsúja azonban nem ilyenkor van, hanem pünkösd-
kor. Akkor 40—50 ezer székely jön ide a székelyek Nagyasszonyá-
hoz, 100—150 km-ről ís eljönnek. Délután körmenet volt, ma jd utána 
szentbeszéd, A beszéd csupa tűz és csupa hazafiság. A beszédből 
tudtuk meg azt is, hogy az aradiak otthagyták a zarándokbotjukat a 
székelyek Nagyasszonyánál, mondván addig nem viszik el, míg ők 
ís szabadok nem lesznek, A beszéd végén felcsendült a Te Deum, de 
dunántúli fülnek újabb kedves meglepetés! Magyarul intonáltak, ma-
gyarul énekelték! A végén ís magyarul mondták a responsoriumokat 
és az oratíot ís, A gvárdíán mondta később, hogy náluk magyarul 
megy a temetés, esketés, keresztelés, szóval a szentmise kivételével 
minden. Ez bizonyára a protestántizmus ellensúlyozására történt, de 
szolgálja a magyarság és a katolicizmus szorosabb kapcsolatát is. 

Itt hallottunk egy megható esetről. A román uralom alatt Csipak 



kanonok a szószékről beszélt a régi hagyományok, vallásos szokások 
megtartásáról. Amikor lejött a szószékről, román csendőrök vár-
ták . . . (Mondják, alíg van székely pap, kit a románok meg ne hur-
coltak volna.) Ez a székely pap mégis minden zaklatás ellenére 
megtartotta népe zömét a katolicizmusnak és a magyarságnak! Együtt 
állt népével éjfélig a szavazó-urnáknál. Látszólag hiába, mivel az 
urnákat utána ellopták és a szavazatokat meghamisították. De ez az 
együttállás forrasztotta még inkább eggyé a papot és népet, a kato-
licizmust és a székelységet. Csak így történhetett, hogy az elnyoma-
tás éveiben is énekelhették hazafias-vallásos énekeinket. Megtartották 
Szent István-ünnepét is. Igaz, nem augusztus 20-án, mivel ezt nem 
engedte meg a soviniszta román uralom, hanem szept. 2-án, a világ-
egyházzal együtt. 

Utunk utolsó állomása az Olt völgyében hatalmas hegyektől kö-
rülvett, gyönyörű fekvésű Tusnádfürdő. Itt minha az Erdély kapu-
jában, Nagyváradon elénk táruló kép térne újra vissza, A katolikus 
Székelyföld után itt ismét megjelenik kelet képviselőjeként a kupolás, 
aranyos füzéres görögkeleti templom. Ez is a húszéves román uralom 
emléke. Most nincs egyetlen látogatója sem. A bukaresti nagy urak, 
kiknek számára készült, most másfelé nyaralnak! A templom ki-
emelkedő méreteivel azonban mintha nem venné észre az uralom-
változást. Most is úgy áll ott mintha lenézné az út völgyfelőlí oldalán 
szerény kereteivel meghúzódó katolikus kápolnát. Pedig a világ meg-
változott. Azt most bővíteni kell, mivel szűknek bizonyult. Már meg 
is vannak a tervek és előkészületek a bővítéshez. Reméljük, hogy a 
kibővített kápolna méreteivel is kifogja fejezni, hogy Erdély e részén 
visszaállt a magyar világ! 

Ideje is már, mert az elmúlt időkben kufár lélekvásárlás történt 
itt. Ennek emlékeivel is találkoztunk ezen a vidéken. A Torjai büdös-
barlangban voltunk. Visszajövet, mivel menet az erdőben eltéved-
tünk és így nemcsak későre járt az idő, hanem meglehetősen fárad-
tak is voltunk, szerettünk volna kocsin jönni. A környéken azonban 
semmiféle szállítóeszköznek még csak nyoma sem volt, így búsan 
megindultunk gyalog. Amint az országút közelébe értünk kellemes 
zene hangja ütötte meg fülünket: kocsizörgés! Meggyorsítottuk lép-
teinket, hogy elérjük. Sikerült. Egy szegény székely vitte az erdőről 
két sovány lovával a fát. A kocsi jól meg volt rakva, meg nem is 
kínálkozott nagyon kényelmes ülés a fa tetején, mégis a nagy fárad-
ság miatt, miután megtudtuk, hogy Sepsibükszádra igyekszik, kértük, 
engedje meg, hogy felüljünk, A kocsi gyengeségére hivatkozva elő-
ször nem volt hajlandó. Miután azonban előadtuk, milyen fáradtak 
vagyunk és nem kívánjuk ingyen, megállt. Ő maga leszállt, mi pedig 
felültünk a fa tetejére, így döcögtünk Bükszádig, közben elbeszél-
getve a kocsi mellett ballagó székelyünkkel. Megkérdeztük, mikor 
volt jobb világ , a román uralom alatt, vagy most? Most ís jó, meg 
a román uralom alatt is jó volt, meg a régi magyar uralom alatt is 
jó volt. Fő, hogy legyen kenyér meg egészség! Szekfű Három nem-
zedékének mélyértelmű szavai jutnak eszünkbe: „Mezőgazdasági 
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munkásosztály megmentése, emberi méltóságba visszahelyezése, nem-
csak nagy, de talán egyetlen nagy nemzeti feladatunk." (Három 
nemzedék.) 

A román állam az elmúlt időben ki is használta nagyszerűen a 
szegénység nehéz helyzetét. Utunk végén megkérdeztük fuvarosunk-
tól, hogy hívják? Most Tamásnak hívnak, a románok Tomicának 
mondtak, felelte magától értetődő hangon. Mintha neki mindegy 
volna Tamás vagy Tomica, Pedig mint később megtudtuk, derék Ta-
másunk a román uralom alatt is magyarnak vallotta magát. Ügy 
tudtuk, hogy Bükszád tiszta magyar község és ezért feltűnt a görög-
keleti templom és a néhány kékre meszelt ház. Megkérdeztük az 
egyik asszonyt, laknak itt románok is? Dehogy laknak, itt mind ma-
gyarok vannak. A román uralom alatt volt itt néhány bevándorolt 
román, meg néhány szegény magyar tért át. Ezeknek építették a ro-
mánok a templomot. Az most üresen áll, mert a románok nagy része 
elmenekült, A magyarok is visszatértek a katolikus hitre. Sőt még 
az ittmaradt románok is mind katolikusok lettek! A katolikus ma-
gyart jelent itt, mint ahogy görögkeleti románt jelentett, 

Sok új benyomással gazdagodva indulunk vissza a Dunántúlra, 
Elmarad mögöttünk a fajok és vallások tarka világa, hol Nyugat 
találkozik Kelettel, Egyik tapasztalatunk, hogy a mai erősen nacio-
nalista, Keleten pedig már egyenesen soviniszta világban az erős 
faji érzés összetartó ereje áttöri a dogmatikus különbségeket is. 
Sóhajtva száll lelkünkből a kérés az ég felé: Vajha Szent István 
szelleme járná át drága Erdélyünket! 

Hót látod . . . 

Hát látod, újra itt, 
a régi könyvek, boltíves falak közt 
kispapkoroddal nézel ú j ra szemközt, 
a régi fák mind rádbólintanak: 
köszöntünk. Szürkén rejtőzik a nap, 
húsos felhőkből libben szét a hó fehére, 
— lelked lehelnéd minden kis pihére — 
kiló kenyérre pénzt adsz síró nőnek, 
régi gyerekek víg nyakadra nőnek . . . 

. . . S te tudod, hogy ez nem tarthat soká: 
két nap, alig sejted, hogy aztán majd hozá 
kavar kacagva ez a pergő élet. 
Elég, ha most magadnak ezt meséled: 
hát látod, ú j ra itt, 
a régi könyvek, boltíves falak közt, . , 
nézz újra régi Önmagaddal szemközt. 

Rezek S. Román. 



KÖNYVEK. 

Reményik Sándor (1890—1941) . 
Összes versei. Révai. 

Reményik Sándor élete, ahogy Összes versei olvasásakor előt-
tünk kibontakozik, szomorú, szenvedő sors. Keresztviselés. Termé-
szete individuális alaphajlamú és egy összetört nemzetrész tragé-
diája, egy egész nemzet fájdalma súlyosodik vállára. Túlságosan ér-
zékeny lelke a „Magányanya" ölére vágyik és minduntalan beleütkö-
zik a modern élet kíméletlen iramába. Keresi Istent, de az annyira 
óhajtott békét nem leli meg Nála. Művészi ideálja az „elérhetetlen 
Ideál", a „Szépség", de ennek szolgálata csak kíelégületlenséget és 
önvádat tartogat számára. 

Fiatalkorának egyszerű ruhájú költeményei erősen fejlett hi-
vatástudat igényeivel lépnek elénk, A magyarságnak közelgő, majd 
hamarosan bekövetkező katasztrófája teszik naggyá önmaga és nem-
zete előtt is költői hivatását: „Jöttek döngő léptekkel az évek és 
engem mégis valakivé tettek." „Uram, — imádkozik — rövid pár 
évre add csak A szavak csengő színezüstjét, Vert aranyát a gondo-
latnak, Képek suhanó selymét nékem, Hogy csendbe rejtsem, álomba 
zenéljem Mind, mi nekem fáj s szívemen át másnak. Tudjam, mö-
göttem százak, ezrek állnak, Némák, akiknek én vagyok a nyelve, 
Tüzes nyelv. Kar, értük fegyverre k e l v e . , , " Verse „mindennapi ke-
nyér, Lelki kenyér éhező szíveknek, Asztaláldás mindenki asztalán." 
„Ha tollat fogok, kenyeret szelek. Kellek, tudom. Kellek nap-nap 
után." És ezt tennie kell akkor is, amikor fáj, amikor érzékeny lel-
kének gyötrelem a költés, mert ez parancs, törvény, mint ahogy 
„Parancs, törvény, ha nem is élvezet, A víznek lezúgní a gátakon." 
Idők folytán azonban halkul a misszió hangja. Nem annyit jelent ez, 
hogy feladta költői működésének küldetés-jellegét, nem is zárkózik 
be az „elefántcsonttoronyba", mint sokan feltételeznék róla. Az „Ahogy 
lehet" politikai jelszavát csak az a Reményik formulázhatta meg, 
akinek szíve együtt vert a létében fenyegetett erdélyi magyarságé-
val; „Az álorcás magyart" csak az állíthatta oda mintaképül, aki 
maga is keserves vívódásokon keresztül jutott el a helyzettel való 
számolás magatartásához. Utolsó könyvében, a „Magasfeszültség"-
ben is azt prédikálja: „maradni, s a fészken megülni. , , Holttestemet 
vetném elibéd akadálynak, Csak azon át inthess búcsút Erdélyor-
szágnak". De minél előbbre halad korban, minél több szenvedést hal-
moznak fel megtört szívében az évek, annál inkább befeléfordul. 
Egyre többször szól önmagáról és lelkének viszonyáról Istenhez, Sok 
keserűség, sok csendes vértanúi pillanat árán érkezett el addig, hogy 



félreérthetetlenül hirdesse: „Költő vagyok. Kié vagyok? Hiába nekem 
szegzett fegyverek —•: Először Istené, Aztán önmagamé, Aztán a 
tietek." 

Reményik nem is fejlődhetett máskép. Bonyolult, differenciált 
lélek. Az ilyen lelkek előbb-utóbb egészen befeléfordulnak, befelé-
nézőkké lesznek. Hosszú, szürke kórházi és szanatóriumi napok, a 
szinte állandó betegeskedés fájdalmas reszignáltságban tar t ják lel-
két és rászoktatják az önmagában való elmélyedésre. ,,Az if júság? 
Én öregen születtem, Erdélyben ősz volt, — őszült a világ, A nagy 
lombhullás poétája lettem" — írja magáról. Legtöbbet emlegetett 
évszaka az ősz, gyakori szava a hervadás, „Ügy fáj már minden, min-
den idebenn: A szó, s a mondat, s a csend is fá j , , ," Az élet minden 
pillanata fá jdalmat hoz: „Pusztán azáltal, hogy élünk, megyünk, 
Szüntelen egy virágot tör le lábunk." Lelkét szeretné sokszor her-
metikusan elzárni a világtól: „Menedékem a nagy hegyek, Az élet 
fölött elmegyek." Szemérmes költő, kinek fáj, ha lelkét kí kell tár-
nia. „Megalvad a kőre kiontott vér . . . Ne bontsd ki lelked féltett 
szálait, Mint Te, ki lá t ja úgy a lelkedet?" „Fájvirág" ő is, mint 
Arany, kiről lelkesülten ír ja: „Ki nem dobtad el végső lenge lepled, 
Lelked mezítlen prédára nem adtad, Ki sebeidre vontad a vasinget 
S könnyeidre sisakrostélyodat: Ritka költő-erény, mélységes mély 
férfi szemérem, Irigyellek, áldalak, magasztallak." Jól lát ja mégis, 
hogy a „költő-káté" mást rendel: „mit mások tán a gyóntatópapnak 
szántak: Fülébe gyónni az egész világnak"; és készséggel vállalja 
költő-sorsának ezt az átkát, mint mimózaleikének tragédiáját, de 
egyúttal felmagasztalását. 

A lelket keresi mindenütt. A szerelemben is. Neki a nő testvér, 
a közönséges értelemben vett szerelem bilincs, mely megköti a 
szárnyaló lelket; csak a testvériségben található meg az igazi sza-
badság. „Szentképek templomfalakon, Ezek lelkem csarnokában a 
nők" — írja. Titkos rokonságot fedez fel a költő és a női lélek 
közt: „A költő és a nő között Túl a szerelmen vagy innen azon, 
Valami titkos ősrokonság lappang. . . Olyan egyformák, olyan egy-
testvérek, Hogy szinte bűn köztük a szerelem. Szinte szentségtö-
rés." Ügy látszik, az ő életében megvalósult ez a tiszta, érintetlen 
lelki összehangolódás Szőcsné Szilágyi Piroska festőművésznővel 
való barátságában, akihez annyi szép költeményét írta, és aki érzé-
keny lelkét talán a legjobban tudta megérteni. 

Gyakran menekül a természet világába. Itt is a teremtett dol-
gok mélyebb értelmét keresi. A természet jelenségei szimbólumok, 
amelyeken keresztül lelkének titkai szemérmesebben és talán ki-
fejezőbben nyilvánulhatnak meg. Fél attól, ami durva; ami az em-
beri vadságra emlékeztetné: „Az állattól, mely ágaskodik bennem, 
Futva futok a növényvilághoz. Halkabb ősibb élet üteméhez, Titkos, 
bűnös mozdulatlansághoz. Mert állat bennünk minden, ami rút, 
És minden, ami szép, talán növény." Fölfedezi a természet, a fák, 
a sziklák lelkét: „Rab volt a fák, a sziklák lelke, rab volt, S nem 
tudta senki, egyedül mi tudtuk. Mi vagyunk a szabadságharcosok: 



Az erdő lelkét felszabadítottuk." Rainer Maria Rilke jut eszünkbe 
ilyen soroknál. Nem véletlen, hogy kedves olvasmánya volt ez a 
magányos, befeléélő német költő. 

Reményik mélyen vallásos lélek. Aszkétikus férfi, kinek kenyere 
a lemondás; kezdettől fogva megragadja lelkünket lényének rendít-
hetetlen, szeplőtelen erkölcsisége. Vallásossága mégsem a béke 
vallása. Istennel állandó háborúságban él. Valahogy nem tud köze-
lébe férkőzni. Nem tudja megérteni gondolatait. A szenvedés titka 
az főkép, amely távoltartja Istentől. Érthetetlenül áll az egyén, a 
nemzet, az emberiség szenvedésével szemben. Láttára szinte két-
ségbe esik: „Kétségbeesem sokszor én is A világon és magamon, 
Gondolva, aki ilyet alkotott, Őrülten alkotott és vakon." Az előre-
elrendelés komor hite csak növeli nyugtalanságát. ,,Az Isten irgal-
matlan dicsősége, Hogy minden meg van írva" — kiált fel egyszer. 
Csak nagyon ritkán, legszebb perceiben sejt meg valamit a vég-
telen Isten terveiből. Akkor is inkább zord fenségét látja, mely 
előtt remegve hajol meg az emberi lélek: ,,S az árva szív még 
árvábban remeg: ,,Az én gondolataim, Nem a tieitek." Vergődő 
lelke kínlódva keresi az útat a békéhez. „Mérhetetlen honvágy sír" 
benne a béke után. „Istenes versei", amint költőtársa Áprily nevezi 
őket régi szép magyar elnevezéssel, nem is egyebek panaszkodó 
vágyakozásnál. Reményik vallásos költészete „confessio", amelyben 
lelke makacs békevágyának lélekbemarkoló kitárásával dicsőíti meg 
Istent. Minél inkább elmélyed belső élete szemléletében, annál 
erősebben hangzik ez a dicséret. A „Magasfeszültség" utolsó versei-
ben mintha oldódnék a nyugtalanság. Többször hallatszik a meg-
nyugvás, a megbékélés hangja, a ,,Mindenre ámen és igen" szelíd 
magamegadása. 

Sokat beszél Reményik költészetének műhelytitkairól. Egy 
külön ciklust szentel ennek a kérdésnek (A műhelyből, 1924), és 
egyébként is újra meg újra visszatér hozzá. Talán azért, mert 
kínosan érzi fogyatékosságait, „Költő vagyok és még nem daloltam 
dalt! Sohsem fakadt a lelkem könnyedén, . ." „A dalt, a könnyűt, 
a hívogatót, A játszit, tündért, üdét, illanót Nem tanulom már soha, 
soha meg." Vajda Jánosban ezért is találja meg a rokont: „A szót, 
mely másnak oly csengőn, simán jő, Mi törjük, mint búzát a ma-
lomkő , , ." Nehezen teremt. Nem találja a megfelelő szót, kifeje-
zést. Van úgy, hogy szinte magától születik a vers, máskor kemény 
harccal. Igazán megtudja érteni Juhász Gyula szavát, mit jelent 
„elvérezni egy fonák igén." Valóban, költészete állandó vérnélküli 
harc: „Költészetem, ha volt, Csak szabadságharc volt, S minden 
jó költemény ujjongva lengő győzedelmi z á s z l ó , , . " Elsősorban gon-
dolati költő. Szinte aszkétikus lemondással kerüli a „fölösleges 
ornamentikát," A mondanivaló a fontos, a lelki tartalom, A puritán 
formára való törekvés sokszor prózaivá teszi költeményeit. Legszebb 
versébe is belehangzik váratlanul egy-egy nehezen gördülő prózai 
sor. Reményiknek, a költőnek tragédiája, hogy túlságosan magas 
követelményeket támasztott tehetségével szemben. „Felhozni mind, 
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mi bennem fény, Öltözni tökéletes Szépbe." A tökéletes Szépség el-
érhetetlen ideálja sok keserű percet szerzett érzékeny lelkének. 
Talán sohasem érezte az alkotás örömét, de annál többször a ki-
elégületlenséget, a tehetetlenséget, a lemondást. Fehér holló volt 
életében az olyan perc, amelyet nem zavart meg az elégtelenség 
kínzó tudata, a ,,béna, vak zavar," 

Kelleténél közelebb áll még hozzánk Reményík, semhogy tár-
gyilagos képet alkothatnánk költészetének értékéről. Egy azonban 
bizonyos: Kevesen érzik a hivatottak közül is olyan mélyen és fele-
lősségteljesen a költői hivatás terhét és fenségét, mint ő érezte. E 
tekintetben irodalmunk másik nagy halottjával, Babits-csal rokon. 
Mindketten tudták és hangoztatták, hogy költőnek lenni önfeláldo-
zás, És Reményik önzetlen, tiszta lélekkel hozta meg ezt az áldozatot. 

Dr. Gácser Imre. 

Dr. Kocsis Lénárd: A pannonhalmi főapátsági Szent Gellért főiskola 
évkönyve az 1940—41-i tanévre. Pannonhalma, 1941. 

Az 1910—11-i tanévben megindult évkönyvek sora a világháború alatt a 7. 
kötettel megszakadt. A rendnek s a főapát úrnak áldozatossága újból lehetővé 
tet te megindításukat, hogy a megelőzőkhöz hasonlóan szélesebb körben is lát-
hatóvá tegyék az intézet életét és tanúskodjanak arról a szellemi munkáról, mely 
ebben a Szent István idejébe visszanyúló iskolában folyik. 

A főiskolának az 1917 óta eltelt időszakáról Dr. Kocsis Lénárd igazgató 
számol be. Fejlődésének nevezetesebb mozzanatai az ötéves tanfolyam behozása 
a gyakorló gimnázium fejlesztésével kapcsolatban 1921—22-ben. A főiskola jogi 
helyzetének rendezése gróf Klebeisberg Kunó vkm. 1926. jún. 28-án kelt 84,689— 
1925/IV. számú rendeletével. A hatéves tanfolyam behozása az egyházi törvény-
könyvnek a hit tudományi főiskolák szervezetét szabályozó rendelkezései alapján. 
A Pannonhalmi Füzetek megindítása, melyben a doktori értekezések már a 29. 
számnál tartanak. A szemináriumi rendszer kiépítése 1932 óta, ahol a növen-
dékek a szakkönyvtár mellett a tudományos foglalkozás minden feltételét meg-
ta lá l ják . A nagyobb arányú külföldi iskoláztatás: Róma, Salzburg, München, a 
svájci Freiburg, Prága, Pozsony (Komárom miatt), Párizs. A tanárok számának 
tetemes megnövekedése: az 1916—17. évben kimutatott 19 tanárral szemben az 
idén 27 tanár tanított a főiskolán. Az 1926-ban megindult Pannonhalmi Szemle 
és az 1932-ben megindult Pannonhalmi Főiskola Könyvei c. sorozat. Az elhunyt 
tanárok közül Sörös Pongrácot, a nagy rendtörténetírót, dr. Mázy Engelbertet, 
a kiváló neveléstudományírót, és dr. Zoltvány Irént, irodalomtudóst emeljük ki. 

A tanulmányok közt Blazovich J ákó az atom titokzatos világát feltáró 
kvantumelmélettel s ennek főleg bölcseleti vonatkozásaival foglalkozik. — Dr. 
Lovas Elemér, a kiváló Boldog Margit-kutató tanulmányában megállapít ja, hogy 
a legrégibb latin legendát Marcellus, B. Margit gyóntatója írta. Marcellus azo-
kon az elveken építette fel a legendát, amelyek szerint vezette B. Margitot: 
Istent szeretni, senkit meg nem vetni, meg nem ítélni, önmagát megvetni. A 
többi legenda ezt a sorrendet megbontotta s időrendben ad ja életét. — Dr. Radó 
Pol íkárp nagy munkára vállalkozott, a történelmi Magyarországon feltalálható 
összes liturgikus középkori források összeállítására. Eddigi gyűjtésével is már 
180-nal több kódexet ismer, mint Knauz és Dankó. A magyar liturgiatörténet 
forrásainak ismertetése nagy mü lesz, melyet az Országos Széchenyi Könyvtár 
ad ki. Ennek rövid kivonata latin nyelven az évkönyvben jelent meg ezen a 
címen: Index codícum manu scriptorum líturgicorum regni Hungáriáé. Az eszter-
gomi könyvtárakban ta lá lható 21 li turgikus kódexet külön tanulmányban ismer-
teti. — Dr. Szalay Jeromos nyelvtanítási kérdésekkel foglalkozik különös tekin-
tettel a francia nyelvre. Francia nyelvtanát (Grammaire Française a l 'usage des 



Hongrois) 1939-ben a francia akadémia a médaille de la langue française-zel 
tüntette ki. Több nyelvtani rendszer krit ikai ismertetése után a d j a azokat az 
elveket, melyeket magyarok számára írt francia nyelvtanában szem előtt tar tot t . 
— Dr. Gál Geláz a fészekhagyó és fészeklakó madarak pajzsmirigyeinek válto-
zásaival foglalkozik s fej lődésük különböző fokán mutat ja be őket. A változáso-
kat előidéző tényezők közt jelentős szerepük van a hőhatásnak, fényhatásnak, 
de főleg a belső tényezőknek. — Dr. Sárközy Pál a nem-euklidesi újabb három-
szögtan főbb képleteit muta t j a be. A 335 oldalas vaskos könyv hűen tükrözi 
a főiskolai tanárok komoly tudományos működését, 

A főiskola szellemét így jellemzi az igazgató: Alapítónk Szent István 
király, őseink munkatársai voltak az országépítésben. Mi Szent István szerzetesei 
vagyunk. Ennek tudata leggazdagabb örökségünk, melyet senki és semmi sem 
vehet el tőlünk. De parancsolónk is. Meghatározta magyar hivatásunkat. Ébren-
tartását és áthagyományozását a rendi fiatalságra egyik legfőbb feladatának 
ismeri a főiskola. Üjabb történetünk tragikus és örvendetes fordulatai rendkívüli 
hatással voltak elmélyítésére, köztük az országépítő halálának kílencszázados 
évfordulója 1938-ban és az a felejthetetlen éj tszaka 1939, április 29-én, melyet 
a Szent Jobb mellett virrasztottunk át ősi monostorunkban, Mihályi Ernő. 

Bölcselet. 
Dr. Réti László Menyhért O. F. M-: Duns Scotus János egyedíségi elve. 

Dolgozatok a Kir. Magyar Pázmány Péter-Tudományegyetem phílosophiai semi-
nariumából. 47. Vác, 1941. 231 1. 

Arra a szellem- és művelődéstörténetileg is nem kevéssé fontos és bizonyos 
tekintetben alapvető bölcseleti kérdésre, mi teszi a nemileg és fajilag azonos 
jellegű dolgokat konkrétan létező, osztatlan és másról el nem mondható egysé-
gekké, egyedekké, a mészkövet ezzé a meghatározott mészkővé, a hársfát ezzé 
az egy bizonyos hársfává, az embert ezzé az emberré (Jánossá, Péterré, Pál lá) , 
sohasem volt egyöntetű a bölcselők felelete. Legtöbbször föl sem fogták az 
elméleti, tudományos és gyakorlati élet különböző megnyilvánulásainak terén 
szerteágazó jelentőségét. Igazán csak a nominalizmus és realizmus harcai köze-
pette indult meg a fokozottabb érdeklődés az egyediség imént említett meg-
határozó elvének pontosabb vizsgálata és körülírása, valamint a bölcseleti, teoló-
giai és tapasztalat i tudományokban való következetes alkalmazása iránt. Az arisz-
totelészi bölcseletre épült thomizmus mindig híven kitartott mesterének, Szent 
Tamásnak nézete mellett, s a mennyiségileg körülhatárolt , megszabott anyagot 
(materia quanti tate signata) tekintette az egyediség alkotó mozzanataként. Ezt 
a fölfogást Duns Scotus alapos kritika alá vetette, és hajszálf ínomságú elemzé-
sével hatalmasan elősegítette az egyediségi elv kérdésének még mindig nem vég-
leges megoldását. Nem a mennyiesített anyagban, mint a szerző a thomizmus egye-
diségi elvét nevezi, nem is a bölcseletileg értett formában vagy ezek összekap-
csolódásában ta lá l ja meg az általános természetet egyeddé szűkítő elvet, hanem 
pozitív lét tartalommal bíró és a konkrét létrendbe kihelyező valóságban, mégpedig 
magának a kérdéses dolognak (egyednek) egyszeri, lényegi valóságában. Ez a 
valóság a közös természettől nem dologilag, tárgyilag (realiter), nem is csak 
észbelileg (ratione), hanem alakilag (formaliter) különbözik, és sztatikus szem-
pontból a közös természet önálló zárt egységét jelenti, dinamikus tekintetben 
pedig az egyednek oszthatatlanságát és más egyedektől való megkülönböztethe-
tőségét eredményezi. Ez a sok bizonyítékkal valószínűsített nézet nemcsak kora 
bölcseletére és hi t tudományára volt alakító hatással, hanem hol erősebb, hol 
gyengébb nyomait, közvetlen vagy közvetett kapcsolatait, rokonságát és legalább 
is bizonyos fokú hasonlóságát meglelhetjük az újkori és teljesen modern, még a 
magyar bölcseletben és hit tudományban is. Sőt a tudományos kutatások neki-
lendülésén, a tapasztalat i tudományok fokozottabb fejlődésén, az egyén nagyobb 
fokú megbecsülésén is ott ragyog Duns Scotus véleményének az újabb időkben 
jobban megértett és megbecsült visszfénye. Réti Menyhért szorgos kutatásokon 
alapuló munkája a magyar bölcseleti művekben szinte alig található könnyed 



és világos nyelven tá r ja elénk Duns Scotusnak az egyediség elvének kifej té-
sében szerzett halhatat lan érdemét és hatásait . És ha tán nem is minden pontban 
értünk egyet a tudós szerző fölfogásával, nemcsak rendjének tanítómestere iránt 
érzett lelkesültségét t ud juk kellően méltányolni és értékelni, hanem még inkább 
megbecsülésre méltónak t a r t j u k azt a gazdagodást, melyet műve a magyar böl-
cseletben és bölcseletnek jelent. Dr. Hegyi Dámján. 

Bognár Cecil: Mí és mások. A mindennapi élet lélektana. Kir, Magy. Egye-
temi Nyomda, Budapest, 1941, 349 1. 

A kiváló tapasztalat i lélektanáról és gyermeklélektani tanulmányairól már 
eléggé ismert nevű tanár és nevelő a mindennapi életből azokat a lelki jelen-
ségeket r agad ja ki és szemléletes, mintegy csevegő nyelven a d j a elő, amelyek 
— bármennyire közismertek is és bármennyire magukkal sodor ják is a gyakor-
lati életet — mégsem vál tak teljesen tudatosakká, és így nem is igen figyelnek 
föl rá juk az emberek a kellő megfontolással és értékeléssel, A lélektan metafi-
zikai kérdéseit kerüli, de a keresztény irányú lélektannak e kérdéseit, mint be-
bizonyított adottságokat mindenütt föltételezi, úgyhogy egyébb megállapításai szi-
lárd alapokon nyugszanak és szintén szilárd támasztékot nyú j tanak a gyakorlati 
élet különböző terein. A mi életünkben fontosabb mozzanatokként és erőkként 
működő lelki tényeket (irigység, önuralom, idegesség, gyermekkel való bánás-
mód, stb.) élesebben megvilágítja, mint a többieket. A freudizmus lélek- és 
neveléstani értékeit sem hal lgat ja el, sőt ta lán többre is t a r t ja , mint egyes 
keresztény bölcselők és nevelők megengedik. Az individuális lélektan ilyetén 
értékelésére azonban Allers-szal ellentétben alig veszteget néhány szót. Az 
asztrológia, grafológia és Kretschmer-féle alkatelmélet is rövid bírálatban ré-
szesül, de ezekből is fölhasználhatóknak vél több-kevesebb elemet, különösen 
Kretschmer tanításából. Majdnem minden sorából kiütközik hosszú ideig tar tó 
foglalkozása az if júság nevelésével. Nevelési megjegyzésein mindig átragyognak 
a keresztény nevelés örök eszményei. Az ,,ignoti nulla cupido" elve a régiek 
lélektanában sem volt annyira egyetemes, minden érzelemre, vágyra, törekvésre 
ki ter jedő jellegű, mint amennyire a szerző a lap ján a kevésbbé figyelmes olvasó 
gondolhatná. Bognár Cecil munkája meggyőződésünk szerint hamarosan meg-
hódí t ja az olvasó közönséget, Dr. Hegyi Dámján. 

Lötz—De Vries: Die Wel t des Menschen. Eine Vorschule zur Glaubens-
lehre. Fr. Pustet , Regensburg. 1940. 470 1. 5.60—680 RM. 

Rudloffnak a világiak számára írt és magyarul is megjelent rövid dogma-
t ikája (ágazatos hittana) után szinte várni lehetett, hogy a keresztény vallási 
igazságok könnyebb és mélyebb megértésére előkészítő bölcseleti munka is hama-
rosan megjelenik. Ez aztán nem száraz szaktudományos alakban, hanem a nem 
bölcselők értelmi alkatához hozzáilleszkedve, de mégis eredetiséget tükröző rend-
szerben csak azokat az igazságokat t á r j a fel, amelyek a keresztény hit-, erkölcsi 
és társadalmi elvek gyümölcsözőbb kiaknázásához és szent meggyőződéssé, való-
ságos életté alakításához vitathatatlanul szükségesek és feltétlenül alkalmasak is 
Ilyen irányú művel örvendeztet meg bennünket Lötz és de Vries. Az ember vilá-
gának címezik könyvüket, mert elsősorban is az ember, annak igazságmegismerő 
képessége, mivolta, eredete, lelkisége, sokfelé feszülő élete után nyomoznak, 
amint az a lá tható világban bimbóba szökken és kibontakozik, és e világból 
átnyúlik Isten láthatat lan világába, minden valóság kiinduló és végső nyugvó-
pontjába. Ismeretelméleti, léttani, természetbölcseleti, lélektani, természetes isten-
tani, erkölcs- és társadalombölcseleti kérdésekkel és feleletekkel találkozunk tehát 
benne. Az ember sok rétegű ismeretét nyú j t j a , hogy a kinyilatoztatásban elénk 
táruló Istent értelmünkkel, akaratunkkal , egész emberi berendezettségünkkel 
annál jobban fölfoghassuk, megközelíhessük, magunkban kialakíthassuk. Azt az 
újabban annyiszor hangoztatott természettudományos elvet, hogy az atomok, a 
legkisebb anyagi részek világában nem uralkodik törvényszerűség, okság, nem 
fogadja el. Hisz amit nem ismerünk még tel jesen fel és számtani formulába nem 
önthetünk, még nem azonos valóságos hiányával, A Szentírással összeegyeztet-



hetőnek t a r í j a az emberi testnek közvetett teremtését, bár a leszármazási elmé-
letet nem lá t ja bebízonyítottnak. A szépséget nem ismeri el külön léthatároz-
mánynak, hanem az egység, igazság és jóság összhangjának minősíti. A szerzők 
jó munkát végeztek, de derekas munkát kell azoknak is teljesíteniök, akik fej-
tegetéseiket magukéivá aka r j ák tenni. Dr. Hegyi Dámján. 

Hittudomány. 
Nyéki Kálmán: Vallás és faj. Bpest (1941), a Szent István-Társulat kiadása. 

513 1. 
Négy év előtt jelent meg a szerző első műve (Klemm Kálmán: Kereszténység 

vagy fa j i vallás? Bpest, 1937. 245 1,), s íme, máris itt van az újabb hatalmas 
kötet! Tiszteletet érdemlő teljesítmény, már pusztán külsőleg szemlélve is. Annál 
örvendetesebb, ha közelebbről is megismerkedünk vele. A két munka szerencsésen 
és okos természetességgel kibontakozó tudós pályának tanúbizonysága. Az első-
ben tárgyalt kérdések szempontjai a másodikban kiszélesbednek, gazdagodnak, 
elmélyülnek és általánosabb megfogalmazáshoz és igazságokhoz jutnak. Megvan 
tehát a komoly tudományos munkálkodás első feltétele: kemény önmegtagadás-
sal tárgyunknál maradni. Amilyen elengedhetetlen azonban ez a feltétel, oly 
könnyen magában is re j thet i a fejlődés veszélyét, a megmerevedést, a telített 
kicsinyesség gondolatot elállító fülledtségét, önkéntesen végrehajtott szemhatár-
csonkítást. Ettől csak az mentheti meg a tudóst, ha választott tárgykörének alap-
jait önművelődésében a legtágabbra méretezi s a határterületek vonatkozásaiban 
minél sokoldalúbban jártas. Sokat, türelemmel kell olvasgatnia, elmélkednie, fon-
tolódnia s ritkán, de a mélyből alkotnia. Meg kell ál lapítanunk, hogy Ny,-ben 
ezt a magyar földünkön éppen nem gyakori típust ismertük meg. Már első mű-
vében ís megnyilatkozott módszeresen felépült tudása és hihetetlen szívóssággal 
végzett, a teljességre törekvő anyaggyűjtése, a kérdéseknek sok oldalról való 
szemügyre vétele. Mostani kötetében mindezek az előnyös tulajdonságok sok-
szorosan meghatványozódva jelentkeznek, pedig ugyancsak nehéz dolga volt, mert 
az örökléstudomány, a lélektan, a faj ismeret , a bölcselet, a vallástörténet és 
mindezeknél fontosabban: minden szóbajövő kérdésben a tiszta katolikus állás-
pont kídomborítása rendkívül széleskörű és mély tudást követel. Minderről a 
könyv jegyzetei mindenkit meggyőzhetnek. S hogy e jegyzetek nem csupán má-
soktól festett és esetlegesen felhasznált, életnélküli, üres színfalat jelentenek a 
mű felépítésében, arról a szöveg nyújt biztosítékot. Az egész könyv gondolat-
menete egységes, egyik rész szorosan a másikba kapcsolódik és azt feltételezi. 
Gondosság, csiszoltság, a bonyolult részleteknek biztos áttekintése és egységbe 
foglalása, mindennek magas és előkelően tárgyilagos bírálata s kifogástalanul 
egyházias, de minden ízében korszerű állásfoglalás jellemzik a feldolgozás mód-
ját, A mű szigorúan tudományos jellegét tekintve a legjobbak közé tartozik, ame-
lyek e nemben az utóbbi évtizedekben magyar nyelven megjelentek, 

A munka gondolatmenete röviden a következő. A szerző először a lélektan 
területéről közelíti meg kérdését, s a f a j i lélektan mai állásának megfelelően 
megállapít ja, hogy az erkölcsi és vallási tulajdonságok kifejlődésükben függetle-
nek a túlnyomóan öröklődő jellegű személyiség-alaptól. A második részben a 
böcselet szemszögéből tekinti a faj i lélek kérdését és leszögezi, hogy az ariszto-
telesz-szenttamási metafizika szerint a lélek és test lényegi egységéből követke-
zően ugyan a lelki sa já tságok is bizonyos mértékben öröklődnek, de ezeknek csak 
részjelentőségük van a lélek általános emberi mivoltával és tulajdonságaival 
szemben. A harmadik részben ú t já t egyengeti a tárgy tapasztalat i úton való meg-
közelítésének, s Eurázia főbb kultúrnépeinek faj tör ténetét adja , különös figyel-
met fordítva a faj t isztaság és fajrokonság érvényesülésére, A negyedik rész ezek 
vallástörténetét tárgyal ja . Az ötödik részben a már ismertetett vallásokat a fa)-
rokonság különleges figyelembe vételével összehasonlító alapon vizsgálja, s arra 
az eredményre jut, hogy a fa j nem döntő jellegű meghatározója a vallásnak, tehát 
a vallás nem függvénye a fa jnak. Az utolsó részben a vallástörténetet a kinyilat-
koztatás szemszögéből tekinti át, a kultúrtörténeti módszer alapján megrajzolja 



az emberiség legősibb vallási képét, az ősi egyístenhitet (őskínyilatkoztatás), 
amely csak Istentől származhatott , Majd végigkíséri az eredeti nagyistenhit sor-
sát, foglalkozik a vallások sokféleségének okaival. Ezek közt sok különböző 
szerepel, csak éppen a fa j i szempont seholsem döntő. Utoljára a zsidóság val-
lástörténeti szerepe és a kereszténység abszolút jellege kerül megvilágításra. A 
könyvben nagyon sok időszerű vonatkozás található, behatóan szól a mai német 
újpogány törekvésekről, különösképen Hauer némethítéről. Az Egyház elismeri 
a fa j és mégínkább a népiség józan érvényesülését a vallásos élet keretében, de 
sziklaszilárdan ellenáll minden oly törekvésnek, amely a fa j t tekinti legfőbb 
értéknek és fa j i vallást sürget, Vanyó Tihamér dr. 

Michael Schmaus; Katholische Dogmatik. I. Einleitung. — Gott der Eine 
und Dreieinige. Zweite s tark vermehrte Auflage. Max Hueber, München. 1940, 
388 lap. 

Schmaus nem új dogmatikai tankönyvet akar adni az eddigiek mellé vagy 
helyébe. Egész beosztása, tárgyalási módszere inkább arra irányul, hogy a ke-
resztény kinyilatkoztatás igazságainak szerves egységét, széttéphetetlen egymásba-
kapcsolódását, ídőfölötti érvényét és mégis tökéletes időszerűségét az emberi 
értelem gyarló kifejezési módjához mérten a lehető legjobban föltárva, meg-
könnyítse a hitigazságoknak gyakorlati érvényesülését, életet irányító, alakító, 
tökéletesítő, megszépítő és fölmagasztosító alkalmazhatóságát. A keresztény ki-
nyilatkoztatás igazságai ugyanis nemcsak a szellemi élet egyik oldalának, az 
értelmi megismerésnek kitágítására, gazdagítására valók, hanem az ember Isten-
től rendelt örök üdvösségének, életének földi megalapozói, táplálói, erősítői, 
biztosítói, tehát az egész lelki életet á t fogják és á t fonják; nem hideg elméleti 
alkotások, hanem duzzadó valóságok. Ennélfogva a dogmatika sem maradhat 
meg a szakszerűen meghatározott fogalmak, bizonyítások, cáfolások, következ-
tetések körén belül. Ezt a korlátot át kell lépnie, annál is inkább, mivel az 
eddigi tudományos rendszerű tankönyvekben elénk táruló hítigazságok csak régi, 
szent családi örökségnek, kincseknek látszanak, amelyeket féltve kell őriznünk, 
takargatnunk, s amelyekre büszkéknek kell lennünk, de a mai gyors iramú, szinte 
száguldó korban kevés időnk van azok gyakorlatiasságának, éltető erejének kibon-
takoztatására, elemzésére. Ezt a munkát aka r j a megkönnyíteni a szerző. — Sokan 
ezért esnek oly könnyen tévedésbe , mert az egyes hitigazságokat csak egyma-
gukban veszik szemügyre, a többi igazságtól elkülönítve félreismerik, s azután az 
ex uno dísce omnes pogány elvében eleve mindent elvetnek és lenéznek, nem 
gondolva arra, hogy sa já t maguk hibás fölfogásának könnyelmű áldozatai lettek, 
valóságosan sa já t magukat ítélték és vetették el, A keresztény kinyilatkoztatás 
igazságai nem egymásra halmozott igazságok kavicskupaca, melyből egy-egy 
kövecskét elhají tva a kupac mégís megmarad, hanem magának az isteni létnek 
és életnek szeretetből mifelénk és mibelénk irányított, éltető, növelő és érlelő 
sugárnyalábjai. Ezért tá rgyal ja a szerző az egy Istenről és a három isteni sze-
mélyről kinyilatkoztatott igazságokat nem az eddigi szétválasztó módszer szerint, 
hanem a három isteni személyre vonatkozó részt az Isten személyiségét kifej tő 
kérdésbe, az isteni személyek származásának magyarázatát pedig az isteni élet 
(megismerés, akarás) kérdésébe ágyazza bele, így tüstént szembeötlik az isteni 
lét háromszemélyűsége, s így mindaz, amit Istenről a tárgyi és szóbeli kinyilat-
koztatás a lapján elmondhatunk, a Szentháromságra vonatkozik. így könnyen meg-
érthető az is, hogy Isten személyes léte nem tökéletlenség, mint a monízmus 
áll í t ja, hanem a létteljesség kivirágzása és egyszersmind az ember személyi vol-
tának, öncélúságának, felelősségtudatának, erkölcsiségének, sőt az állam bizton-
ságának, fennállásának is ta r tó oszlopa, Schmaus meghatározásaiban is iparkodik 
elkerülni a régi meghatározások gyenge pont jai t . Bizonyításai sem szárazak. De 
fejtegetései, mivel nem eléggé tagoltak, egy kissé nehezen tekinthetők át, pedig 
könyve nemcsak hittudósok, hanem művelt világiak részére is készült. Scheeben, 
Newman, Pascal , Szent Ágoston hatása úton-útfélen tapasztalható, de ez semmi-
képen sem válik hátrányára . Dr. Hegyi Dámján. 



Dr. Varga János: Katolikus dogmatika a világi hívek számára. I. Alapvető 
dogmatika. Korda r. t., Budapest, 1941. 167 1. 3.20 P. 

A pusztulás felé sodródó korunkban sok ágazatos hittani munka jelenik 
meg a hívek hitének elmélyítésére, a hitelvek és hittételek örök korszerűségének 
megmutatására. S ezek a művek, mivel forgatagos időben forgatagos lelkek szü-
löttei, nem mindig á l l ják meg a nagy időknek kikiáltott átmenő viharok nagy 
kívánalmakkal tele mértékét és nem is gátolják meg vadul romboló erejüket , A 
katolikus hitelvek már nagyobb viharokat is láttak és győzelmesen dacoltak velük. 
Ez a diadalmas bizalom a könyv írójának alanyi meggyőződéséből is felénk 
sugárzik. A bölcseleti részben megismertet bennünket Isten létezésének szokásos 
skolasztikus bizonyításával. De nem bizonyítja és nem fejt i ki részletesen Isten-
nek személyiségét. Pedig éppen ezen alapszik az ember személyisége, öncélúsága, 
egyéni felelőssége, szabadsága, erkölcsi élete, jelleme, kultúrát alkotó szellemi 
tevékenysége, egy szóval minden örök érték, mely az emberben megvan. Isten 
személyiségének tagadásával meg a csordalelkűség, a kollektív felelőtlenség, a 
személytelen állam mindenhatóságának szinte bálványszerű imádása, a kul túrának 
felhasználása a kultúra rombolására, az ember értéktelenítése és az ember alkotta 
gépeknek az embernél nagyobb értékelése, egy szóval mindaz, ami az ember lel-
kének örök értékű egységét megbontja és az életet siralomvölggyé fokozza le. 
Isten személyisége nélkül a kinyilatkoztatás sem lehetséges és így a természet-
fölötti vallás csak ábrándos kitalálás. Ezért hiányoljuk e kérdésnek elhagyását. 
— Az egyháztörténeti bevezető után röviden és skolasztikus formában előadja, 
amit az igaz vallásról és az Egyházról az alapvető ágazatos hittan kifejt , E 
részben érinti a zsidóság és kereszténység viszonyát, a szentek tiszteletét (hat 
sor!), a szociális nyomor és az egyháziak politizálásának kérdését. Ezek nagyon 
is időszerű kérdések, bár más és más tekintetben. Megoldásukban is megérezni 
a divatos jelszavak hatását, különösen a zsidók megtérésének kérdésében. Bartucz 
és Somogyi műveinek olvasása a fa j i kérdésre vonatkozóan bizonyára tökéletesebb 
szempontokkal gazdagította volna e könyvet, nem került volna bele minden 
állítása. Hát még ha a katolikus hittan tükrében nézte volna a jelszavaktól 
nagyon is elködösített kérdés képét. Amit a zsidóság megtéréséről mond, még 
inkább elmondható a mohamedánokról, állítható az összes népekről, ha csoport-
jukban vesszük őket. Varga mindenütt rövidségre törekszik. De e törekvésében 
nagyon sok helyen elsikkad a szabatosság és mélység, az érvek meggyőző ereje 
és az ellenvetések kicsinységének megláttatása, a katolikus hit nagyságának 
magával ragadó hatalma és örökkévaló igazságának nyugodtságot és biztonságot 
adó fénye, A skolasztikus módszer vaskövetkezetessége és törhetetlen ere je csak 
azokra tud hatni, akik már szilárd gondolkodásúvá és megingathatatlan jellem-
szerűvé csiszolódtak. Dr. Hegyi Dámján. 

Leonhard Grimm: Der katholische Christ in seiner Welt. Ein Buch vom 
katholischen Glauben und Leben für Erwachsene. II. Der Christ und sein Leben. 
Herder, Freiburg i. Br. 1941. 424 1. 4.40—5.80 RM. 

Grimm könyve a felnőttek vallás-erkölcsi továbbképzését van hivatva szol-
gálni, Az első kötet Istenről és az ő természetes és természetfölötti művéről 
szól, míg a második kötet az ember vallás-erkölcsi és aszkétikus életének gya-
korlati mozzanatait öleli fel és irányítja a végső cél, Isten színről-színre látása 
felé. Amit az iskola a katekizmus tömör kérdéseiben és feleleteiben közölt velünk, 
Grimm munkája folyamatos, de mégis kellően taglalt és könnyen á t tekin thető 
rendszerben, világos nyelven, szabatos fogalmakkal, élvezetesen és tanulságosan 
t á r j a föl, s így fölötte alkalmas az iskolában tanult anyag kibővítésére, alapo-
sabb, sokkal több oldalú megismertetésére, elmélyítésére, akaratunkkal és érzel-
münkkel való összehangolására. Különösen A fontos ez olyan korban és olyan 
országokban, amikor és ahol akár a folytonos propaganda és nyomás, akár az 
élet elvilágiasodása következtében nemcsak a fölnőttek lelkében homályosodnak 
el a vallás-erkölcsi élet világító és bíztató igazságai és következik be a kárhoza-
tos szakadás, hanem már a zsenge if júság szívéből is kitépik az otthon még 
megtanult és elfogadott kereszténységet és ültetik helyébe a tudományos és 



visszapogányosodott nemzeti mezbe öltöztetett vallásféleségeket, amelyek a val-
lással és kereszténységgel pusztán a szóban egyeznek meg, de tartalmilag csak 
lázas képzelgések, homályos eszmék zagyvalékai. Grimm megmutat ja az igazi 
eszményt, de nem hagyja figyelmen kívül annak torz megvalósulásait sem. Pedig 
sokan éppen ezekben lá t ják a keresztény élet különböző típusait, s így velük 
együtt a kereszténységtől is megundorodik. A szerző tehát sokat tesz a fogalmak 
megtisztítására, a tudatlanság elfogultságainak kiir tására. Egy-két helyen azonban 
mégsem egészen világos és egyértelmű állásfoglalása. így pl. megengedi a háborút 
az ú. n. élettérért. Ez a kifejezés azonban nagyon is tágkörű, homályos és tetszés 
szerint nyújtható, úgyhogy könnyen az ököljognak és állandó háborúskodásnak 
forrása és igazolása lehet. Dr Hegyi Dámján. 

Egyházjog. 
Notter Antal-Emlékkönyv. 
Dr. Notter Antal , a Pázmány-Egyetem jogi karán az egyházjog tudós és 

érdemes tanára, 1940-ben elérvén 70-ik életévét nyugalomba vonult. Barátai , 
tisztelői és tanítványai ezt az alkalmat felhasználáták egy hatalmas Emlékkönyv 
megírására, amely nemcsak nagy terjedelménél (nagy 8° és 1167 lap), hanem 
főleg ér tékes tar ta lmánál fogva (44 tudós szerzőnk értekezése) is feltűnést kelt . 
Nemcsak magyar, egyházi és világi, katolikus és más vallású jogászok írtak bele 
tar ta lmas értekezéseket, hanem dr.. Cipretti, dr. Forchietti , dr. Jemolo és dr. 
Leicht olasz egyetemi tanárok, továbbá dr, Eíchmann müncheni, dr. Mörsdorf 
münsterí egyetemi tanárok és dr. Hofmeister és dr. Oesterle bencés főiskolai 
t aná rok is gazdagítot ták az Emlékkönyvet tudós dolgozataikkal, A legtöbb dol-
gozat természetesen magyar egyházi és polgári jogi tárgyakról, főleg a kölcsön-
hatásról , de vannak a református, evangélikus, unitárius és keleti orthodox egy-
házak életére vonatkozó érdemes és érdekes munkálatok is. 

A szép és lendületes előszót Glat tfelder csanádi püspök úr írta, a munka 
szerkesztését Angyal Pál, Baranyay Jusztin és Móra Mihály végezték és maguk 
is ír tak bele, a munkatársak toborzását jórészt ez utóbbi végezte, ami annyival 
nagyobb fáradsággal járt , mivel a mai háborús viszonyok közt egyes külföldi 
dolgozatok elvesztek a postán, és ú j r a kellett szorgalmazni. 

A magyar munkatársak közt egyetemi tanárokon kívül püspökök és kano-
nokok, államtitkár és egyéb minisztériumi tisztviselők, bírák és ügyészek szere-
pelnek. A könyv szép kiállítása a Stephaneum nyomdát dicséri. 

Ez a ter jedelmes könyv a magyar kanonisztikus irodalomnak nagy gazdagí-
tása és előreláthatólag egyéb hasonló értekezések megírására serkenti majd a 
szakembereket. 

Hiánynak tartom, hogy magának az ünnepelt professzor úrnak rövid élet-
ra jza és műveinek repertóriuma nem található a könyvben. Schermann Egyed. 

Dr. Bernhardin Krempel: Die Zweckfrage der Ehe in neuer Beleuchtung-
Benziger Verlag, Einsiedeln. 1941. 302 1. 10.80—12.80 Fr. 

Krempel műve a címben felvetett kérdésnek nemcsak újszerű megvilágítása, 
hanem eleddig egyetlen szakszerűen tudományos feldolgozása és majdnem tel-
jesen sikerült megoldási kísérlete. A házasság természetszerű, tehát szentségi 
jellegétől és a házasságra lépők egyéni céljaitól független céljának igazi mivol-
tá t kuta t ja , s mint kijelenti, tu la jdonképen XI, Pius pápának a házasságra vonat-
kozóan kiadott korszakalkotó körlevelében jelzett házassági célt aka r j a a leg-
bensőbb gyökerekig hatoló elemzéssel és bizonyítással megvilágítani. Ezt a célt 
a férf i és a nő nem sztatikus, hanem dinamikus jellegű élet- és szeretetközössé-
gében lát ja . Ezzel az életközösséggel fejlesztik ki és valósít ják meg a férfi és nő 
sajátos , benső mivoltában rejlő adottságot, természetszerű hivatottságot, mely a 
férfiben és nőben különös módon megnyilatkozó azonos fajlagos emberi természet-
nek tel jes kidomborítására, kibontakoztatására irányul. Az azonos emberi termé-
szetű két nem, sajá tosságának t i tkát és értelmét abban kell keresnünk, hogy a 
férfi férfiúi jellegénél fogva (reduplicative) az ember faj lagos (specifikus) termé-



szelének inkább kettősségét, a nő pedig női jellegénél fogva inkább ugyanannak 
az emberi természetnek zárt és szoros egységességét hangsúlyozza. Az előbbiben 
a lelki és testi, tehát a szellemi és érzéki jobban szétválasztva jelentkezik, míg 
az utóbbiban nagyobb összhang, szorosabb kapcsolat uralkodik a szellemi és érzéki 
között. Többféleségre való haj lamánál fogva a férfi tökéletesebben, nagyobb egy-
ségessége következtében pedig a nő szebben jeleníti meg ugyanazt az emberi 
természetet , E ke t tő szoros összekapcsolására és így az emberi természet teljes, 
közös megjelenítésére szolgál a házasság. Célja tehát csakis a szétválaszthatatlan 
életközösség lehet. Krempelnek a nemek jellegére vonatkozó felfogása teljesen 
újszerűen hat. Egyéb erre vonatkozó nézetek, különösen Thiel nézete fölött (a 
férfiúság aktivitásban, a nőiség receptivitásban gyökeredzik) elsöprően fölényes 
kritikát gyakorol. A házasság természetszerű céljáról vallott fölfogását Szent 
Tamás tanrendszerében is fölfödözi, s ebben a tekinte tben is szintén sok újat 
és értékeset állapít meg. De azt kénytelen elismerni, hogy Szent Tamás fölfogása 
nem teljesen világos, határozott és egyöntetű. Bizonyításában nem egyszer föl-
használja a népnek sokszor t réfás kiszólásokban elénk táruló meggyőződését is. 
A bizonyítékok között azonban nem sorolja föl a házasság szentségi jellegének 
egységéből meríthető érvet (mindkét fél egy és ugyanazt a szentséget veszi föl, 
mégha az egyik fél később keresztelkedik ís meg), pedig ez is a házasság cél-
jául az életközösséget igazolja, ha mindjár t nem közvetlenül és szembeszökően is. 
Viszont nem tér ki az egyházjogi törvénykönyvből fölhozható, szerintem leg-
nagyobb nehézségre. A CIC ugyanis a házasságot megelőző nősztehetetlenséget 
(impotentia) természetjogilag semmisítő akadálynak tekinti, pedig e nősztehetet-
lenség mellett is megvalósulhat a házasságnak a szerzőtől védett természetszerű 
célja, az élet- és szeretetközösség. Egy azonban bizonyos, hogy Krempel művét 
sem a híttudósok, sem az egyházjogászok nem hagyhat ják figyelmen kívül, mikor 
a házasság természetszerű céljáról nyilatkoznak. Dr. Hegyi Dámján. 

Egyháztörténelem. 
Else Hocks: Pius II, und der Halbmond. Herder, Freiburg i. Br. 1941. 238 1. 

3.80—5.20 RM. 
A renaissance-kori pápák között II. Pius, a kiváló költő, szónok, földrajz-

tudós és politikus V. Miklós pápával együtt a legelőkelőbb helyet foglalja el 
lelki és szellemi tulajdonságai és a kereszténység egyesítésére irányuló törekvései 
révén. Magyarországnak igazi bará t ja volt. Sohasem tudott megfeledkezni azokról 
a nagy és önzetlen teljesítményekről, melyeket a Hunyadiak a kereszténység és 
a művelt nyugat érdekében a törökök ellen való harcaikkal végeztek. Ezért igye-
kezet t őket nemcsak pénzzel és katonákkal , hanem politikai té ren is támogatni 
országunk önállóságának és függetlenségének megvédésében és hatalmának fönn-
tartásában. Bár a német császárnak hosszú ideig állott politikai szolgálatában, 
annyiszor élvezte annak személyes jóindulatát, s maga is hűséggel, szeretettel 
és tisztelettel viseltetett iránta, mégsem vol ha j landó őt Magyarország koronájá-
nak megszerzésére irányuló törekvéseiben segíteni, sőt a császári esküvő ünnep-
ségein — még sienai püspök korában — ünnepi szónoklatában nyomatékosan 
és lelkes ékesszólással rámutatot t a császár elhibázott pol i t ikájára . A császár 
ugyanis szívesen lát ta a magyarság gyengülését és elvérzését a törökök ellen foly-
tatott áldozatos, hősi harcaiban, mert így könnyebben megvalósulhatónak lát ta 
céljának, a magyar koronának elnyerését. A többi fejedelmek és uralkodók, az 
olasz város-államok is csak sajá t önös érdekeikre gondoltak és családi politiká-
juk érkedében könnyen föláldozták Európa és a kereszténység biztonságát, kul-
túrá já t , A hatalom vágya volt az a bűbájos eszme és ösztönző erő, amely politikai 
előrelátásukat megszűkítette és szinte mohó örömmel szemlélték a szomszéd ha-
talmak satnyulását. A magyarságon kívül a pápa még csak a legendás hősiességű 
albán vezérre, Castriota Györgyre támaszkodhatot t és számíthatott. Hiába tet-
tek meg kiváló bíborosai közül Carvajal, Caesarini és a görög származású Bessa-
rion minden tőlük telhetőt a pápa nemes cél jának előmozdítására, hiába tett 
maga a pápa is súlyos köszvényétől vissza nem riadva annyi hosszú utat és elnö-



költ annyi megbeszélésen és hiába indult el már mintegy haldokolva Anconába, 
hogy ott a keresztes hadak élére állva megmentse Európát a török elözönlés 
veszedelmétől, a nagy megmozdulás a fejedelmek részvétlensége miatt fiaskót 
vallott. A pápa Anconában meghalt. A gyülekező csapatok már előbb szétszé-
ledtek. Csak a magyarok és albánok harcol tak tovább is a pusztulásig. Ezt a 
mozgalmas képet és benne II. Pius a l ak já t és szerepét ra jzo l ja meg színes írói 
művészettel, teljes tárgyilagossággal és a magyarság érdemeinek kidomborításával 
Else Hocks. Nem szaktudományos történeti munka, e téren mégis megbízható 
és teljes II. Pius törhetet len munkásságának rajza, a nagy pápa jellemzése, 
kiválóságának szemléltetése. Dr. Hegyi Dámján. 

Hítszónoklástan. 
Szabó József S. J.: A szónoki taglejtés. Korda, Budapest, 1942. 142 1. 7.— P. 
A szónoklás célja értelmi, akarati és érzelmi hatáskeltés és hatásrögzítés. 

A kinyilatkoztatás igazságainak hirdetésében, mivel ezek hatásukkal e múlandó-
ságból az örökkévalóság felé ragadnak, még fokozottabban szükséges a megfelelő 
lelki ráhatás és annak állandósítása, Mindkettőt hatalmasan elősegítik a benső 
átérzést és átélést kifejező hanglejtésen kívül a szónoknak arcjátéka és tag-
lejtése. A jó arcjátéknak és taglejtésnek ugyan alkalmazkodnia kell a szónok 
alanyiságához, abból kell kifelé sugároznia, mégis ellenőrzésre is rászorul és 
tanulható is. Sőt kell is tanulni, hogy sokszínű, sokféle és igazán kifejező legyen. 
A könyv célja ennek a helyes taglejtésnek megmutatása, megtanítása. Ezért van 
benne nemcsak sok szövegpélda és három egész szentbeszéd, hanem a szövegekhez 
alkalmazott 310 szemléltető ábra is . . . Ezek az ábrák valóságos fényképfelvéte-
lek Abonyí Gézának, a Nemzeti Színház kiváló tagjának szemléltető taglejtéseíről, 
melyeknek jelentőségét és fa j tá i t Szabó behatóan fejtegeti és magyarázza. A ma-
gyar hitszónoklati i rodalomnak nagy nyeresége ez a könyv. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Hitelemzés. 
Beiger Anna: Hítelemzések az első és második elemi osztály számára. 2 k. 

Korda, Budapest , 1942. 110 + 132 1, 2.20—2.80 P. 
E müncheni módszer szerint kidolgozott hitelemzések az első osztály anyagát 

49, a másodikét pedig 53 órára felosztva magyarázzák, ismétlik, emléztetik és 
kérdezik. A szemléltető ra jzoka t és képeket is említik, melyekkel még jobban 
meg lehet könnyíteni a megértést, megjegyzést és jámbor elfogadást, Az imád-
ságos, erkölcsös életre való nevelést a szerző nagyon ügyesen foglalja bele az 
egyes kérdések magyarázatába. A magyar érzést és hazafiasságot is vallásos ala-
pokon törekszik belenevelni a gyengéd gyermeki lélekbe, hogy így a kettő mindig 
összhangban legyen, s egyik a másik rovására el ne torzuljon. Minden során 
átleng a szerző nőies bensősége: nem annyira az értelmi megértés lehető teljes-
ségén fáradozik, mint inkább az akarat i és érzelmi elmélyítésen, Azonban nem 
osztja-e meg nagyon is a figyelmet, mikor a szemléltető képeket az egyeseknek 
mutatva egyszersmind kérdezi is őket? Az „imához" (imádkozzunk helyett) , 
„sajnáld ezt meg" (bánd meg helyett) és hasonló kifejezéseket nem valami sze-
rencsésen választotta meg. No, de az egyes hitelemzések nem is a szó szerinti 
elmondásra valók, hanem útmutatásul. Er re pedig hasznosak és jók. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Lelkíélet. 
Pius Halász S. 0 . Cist.: De perfectione vitae spirituális secundum Gulielmum 

a S. Theodoríco. Kiadta a zirci cisztercita kolostor. 1941. XXV. -f 287 1, 
Gulíelmus a S. Theodorico, előbb bencés apát, ma jd egyszerű cisztercita 

szerzetes, a XII. század első felében működő egyházi írók között kimagasló sze-



repet töltött be. A hit romlatlanságának megvédése végett sorompóba lépett 
Abaelardus racionalizmusa ellen, • aszkétikus irányú művei pedig a lelkiélet 
tökéletességének kialakítását és fokozását szolgálják. Némileg Szent Ágoston 
vallomásaihoz hasonlítanak aszkétikai írásai: szinte könnyekben úsznak, sírások 
ja jga tnak belőlük felénk, aggódó sóhajok és heves lelki harcok á r ja i hömpölyög-
nek bennük, de a szemlélődés boldogságától elsimulnak, egyéniekké színesülnek 
és élményszerűségükkel megragadnak, úgyhogy méltán megbecsültek voltak egé-
szen a XVIII. századig és sok egyházi írón többé-kevésbbé megérződött hatása. 
Ezért aszkétika-, sőt dogmatörténeti szempontból is érdemes műveivel foglal-
kozni. Halász dicséretes szorgalommal és alapos irodalomtörténeti szakavatottság-
gal vizsgálja a lelkiélet tökéletességéről szóló tanítását . Legelőször is a lelkiélet 
alapelveiről vallott felfogását á l lapí t ja meg, majd a benső élet lélektani elveit 
gyűjt i össze és vizsgálja, végül pedig az áttekintés megkönnyítése végett egész 
tanítását röviden rendszerbe foglalja, Gulielmus művei ugyan nem rendszertelen 
véleményhalmazatok, írója korának egyik kiváló rendszerezője volt, de termino-
lógiáján még végigvonul az egységesség és kiforrottság hiánya, hisz az a kor még 
nem volt a skolasztika kora és müvei megírása között is évek morzsolódtak le, 
s így nem lehettek minden tekintetben egy és ugyanannak a harmonikus rend-
szernek termékei, A bevezető részben Halász nemcsak méltat ja Gulielmus jelen-
tőségét, hanem írásainak időrendjét, korát és forrásait is igyekszik megállapítani. 
Mérsékelt, de megalapozott kritikát gyakorol Wilmart és Grabmann eddigi meg-
állapításai fölött: Gulielmusnak csak két aszkétikus munkájá t tekinti bencés 
korában írottnak, Gilbertus Porretanus racionalizmusa ellen pedig nem harcolha-
tott. Gulielmus igazi misztikus volt, de képzett teológus is s ezért misztikájában 
semmi nyoma sem található a monista pantheizmusnak, mégha kifejezései nem 
is mindenütt szabatosak és teljesen meghatározott értelműek. Halász nyelve elég 
könnyed és világos. Dr. Hegyi Dómján. 

Horváth Miklós—Reők Iván: Isten, papok, orvosok, Budapest. Korda rt-
kiadása. 208 1. 

Korunknak a racionalizmus okozta nagy tömegaposztáziáit látva örömmel 
veszi az ember kezébe ezt a munkát, amely át van hatva attól a meggyőződéstől, 
„hogy a tudomány és vallás közt nincs igazi, mélyreható és áthidalhatat lan ellen-
tét", sőt ,,az értelem és a hit nem ellenségek, hanem testvérek". A hívő ember 
szemével, de ugyanakkor a legszigorúbb tudományos józansággal tárgyal a mai 
embert nagyon is izgató fontos és nagy kérdéseket (test és lélek, halál, teremtő, 
fenntartó, gondviselő Isten, csodák, stb.), amelyekre a természettudományok még 
ma is csak hallgatni tudnak, vagy beszélnek ugyan, de végső megoldásra még nem 
jutottak, sőt nem is juthatnak el. Pedig a megoldás roppant egyszerű, ha túl-
emelkedünk az anyagelvűség korlátain és meglátjuk azt, amit sem Laplace telesz-
kópja, sem a mikrokozmoszt vizsgáló tudós nagyítója nem láthatott meg — mert 
hiányzott a hitük — az Istent. 

A könyv második részében az erényes életet ál l í t ja elénk, mint az ember 
eszményét, a harmadikban pedig felteszi a kérdést: mit lát a modern orvos őr-
helyeiről? És bemutat ja azokat az eredményeket, amelyekre az orvostudomány 
különböző területein eljutott . Végül egy fejtegetést tartalmaz az Egyház és az 
orvos viszonyáról. 

A szerzők céljukat, a hit és tudomány összegyeztetését, a tárgyalt kérdé-
sekben, eléggé megvalósították. Ágazatos hittani és erkölcstani kérdések termé-
szettudományos tárgyalása azonban nem könnyű feladat. A szigorúan tudomá-
nyos alaphoz való következetes ragaszkodás volt bizonyára az oka annak, hogy 
némely fejezetében egy természettudományi szakkönyv jellegét ölti fel és gyak-
ran olyan bölcseleti és természettudományos műveltséget tételez fel, amilyennel 
kevés olvasó rendelkezik. 

Nem tekintve azonban ezeket, annak számára, aki megérti, — bár nem 
könnyű — de a fáradságot megjutalmazó és nagy lelki gyarapodást jelentő 
olvasmánnyá lesz. — rt — 



Lantos Kiss Antal: Elragadottak. — Szent István-Társulat kiadása. 
A címlapon egy üstökös száguld íelíelé az ég csillagjai közt. A könyv 

a lak ja i is mind ilyen üstökösök. Lelkek, kiknek éle tút ja Isten ellenállhatalan 
vonzásának engedve szédítően ívelt a magasba, míg cél jukat el nem érték. Apró 
gyermekek, serdülők, i f j ak és meglett korú férfiak és nők: találóan jellemzi a 
könyv őket e l ragadot taknak. De mint az üstökös fénylő csóváját maga után 
húzva száguld az űrben, úgy ők is a lelkek seregét ragad ják magukkal. Talán 
nem lesznek sohase ol tárra emelt szentek, de hivatásukat teljesítették: utat mu-
ta tnak nekünk. Mindnyá jan találhatunk bennük olyan vonásokat, melyek köve-
tésre buzdítanak minket. Köszönjük az írónak a csokorbagyüjtést, mert szüksé-
günk van a mai életben élő, húsból és vérből való és megközelíthető példaképekre. 
Örömmel olvastuk azt is, hogy a szentek vérével öntözött magyar föld ma is 
termel ilyeneket. — yl •— 

Pintz Bálint: Az apostolkodás és a Katolikus Akció. — Szalézi művek. 
„Már évek óta folyik hazánkban a katolikus akció megszervezése és még 

mindig sokan vannak buzgóbb és képzettebb híveink között is, akik nem tudják, 
nem lá t ják világosan, mit is kíván tőlük az Egyház" — mondja a szerző az elő-
szóban, A szerző ezen az állapoton akar segíteni. Ezért először bebizonyítja, hogy 
a katolikus akció a kor követelménye, a Szentatya óhaja és hogy tula jdonképen 
az őskeresztények és minden kor keresztényének ez volt az élete. Ma jd lendüle-
tes, világos, példákkal alátámasztott fejtegetésekben bemutat ja az Actio Catho-
lica működési tereit, hatását • a társadalomra, az egyénre és a lélekre, — A 
könyvből minden világi katolikus megismerheti azokat a területeket, ahol Isten 
országáért működnie kötelessége. És e munkájához erőt és lendületet is 
meríthet. — yl -— 

Megyesi Schwartz Antal: Bevezető az elmélkedő imába. I, — Lelki élet kis 
könyvei. — Szalézi művek. 

Manapság már a világiak körében is nagyon te r jed a napi elmélkedés gya-
korlata . Eredményét örvendetesen tapaszta lhat juk. Szerzőnknek is az a célja, 
hogy rászoktasson a rendszeres elmélkedésre. Mégha naponta néha csak 10 per-
cünk is van rá. Az elmélkedés nem olyan nehéz dolog, mint sokan gondolják. 
A szerző fel is vázolja előttünk az elmélkedés lényeges pontjait , tulajdonságait , 
kel lékei t . Nem ragaszkodik egy rendszerhez sem, csak a főelveket állítja elénk. 
A keretbe már a mi egyéniségünket kell belevinnünk. — A világi hívő mindent 
megtalálhat a könyvben az elmélkedésre vonatkozóan. A közvetlen, élénk stílus 
csak emeli a kis könyv értékét. — yl — 

Irodalom. 
Hét esztendő. A Győri Kisfaludy Irodalmi Kör negyedik évkönyve. 1934— 

1940. Szerkesztették; dr. Újlaki Géza és dr. Jenei Ferenc. 170 1. 
Egy alkotásokban és érdemekben gazdag irodalmi testület munkálkodásáról 

tanúskodik ez az évkönyv. A hivatalos rész mellett, amely a Kör munkájá t , a 
tagok irodalmi működését ismerteti, rövid írásokkal megszólalnak az írók is. A 
gazdag tartalomból itt csak néhány, különösen figyelemreméltó cikket szeret-
nénk megemlíteni: Bánhegyi Jób értekezését Költő és világnézet viszonyáról, 
Bodócs István hosszabb tanulmányát Győr éghajlati viszonyairól, különös tekin-
tettel a városfejlesztésre, a jónevű történész: Lovas Elemér ismertetését Kőszeg 
vára és városa 1575—1600 között, és Szabady Béla cikkét: Kollonich és Győr 
címmel. Csak örömünket tudjuk kifejezni a felett, hogy napjainkban, amikor az 
irodalom vidéki központ ja inak kialakulását oly fontosnak tar t juk, Győr erre a 
szerepre magát hivatot tnak mutat ja . Péa, 

Gyarmati Balassa Bálintnak istenes énekei. Var ja s Béla hasonmás-kiadása. 
Budapest . Rózsavölgyi és Társa. 190 1. 

Az istenes énekeknek itt közzétett első kiadása a marosvásárhelyi Teleki-



könyvtárból kerül kí 1939-ben, Ismeretes, hogy Rimay János készült Balassa 
összes verseinek kiadására, de tervét 1631-ben bekövetkezett halála megakadá-
lyozta, Így az első kiadás csak Rimay halála jelent meg, még pedig nem Bártfán, 
mint eddig Dézsi Lajos nyomán irodalomtörténészeink hitték, hanem 1635 tá ján 
Bécsben, Rickhes Mihály könyvnyomdájában, A Teleky-Könyvtárból kikerült 
csonka példány ugyanis azonos azzal az ..első edítió"-val, melyre az 1699-í ki-
adás, mint elődjére hivatkozik, A fotóátvitel ú t ján készült hasonmás-kiadás 
újabb lehetőségeket tár irodalomtörténészeink elé a Balassa-problémák megol-
dása terén. Péa. 

Gulácsy Iréní Jezábel. Singer és Wolfner kiadás. Budapest, 1941. 232 + 317 1. 
A legjobbnevű erdélyi írónő a nála szokásos mély történelmi látással, a 

magyar sorsfordulók döbbenetes megérzésével nyúlt történelmünk egyik jelentős 
fordulópont ja : Nagy Lajos leányának, Mária királynőnek uralma felé, A magyar 
nagyhatalom fénye kialvóban, két nő kezében szétmorzsolódik a magyar biroda-
lom erős központi hatalma, területi egysége. Ezt a „dekadens" kort festi elénk 
Gulácsy aprólékos, gondos, a kis részletek fontosságát szem elől soha nem té-
vesztő ecsetkezeléssel, ő nem akar történelmet hazudni, mindenben a színigaz-
ságot keresi. Lehetetlen nem éreznünk, hogy egy-egy megállapítása, vagy akár-
csak odavetett megjegyzése mögött mennyi kutatómunka, mennyi szorgos érdek-
lődés, tanulmány és hűségretörekvés rejtőzik. Hogy mennyi rejlik Gulácsyban a 
történetíróból, azt eléggé bizonyítja ez a hűségre-törekvés, amelyet a regény 
végén közölt terjedelmes forrás-felsorolás is támogat. 

Gulácsy mélyére tekintett a kornak, amelyet könyvében fest. Ismeri annak 
szellemét, erkölcseit, életviszonyait, meglát ja a nagy akarások, gondolatok, ösztö-
nök harcát, és mint történelmi mozgatóerőket vetíti azokat elénk. Ismeri a kora-
beli emberek beszédmódját, ruházatát , úgyhogy korfestés dolgában nem sok 
kívánni valót hagy maga után. De ha összevetjük az írónő egyéb alkotásaival, 
egy nagy különbségre kénytelenek vagyunk rámutatni; úgy érezzük, mintha a 
Jezábel töredékként állana előttünk, nem ,,egész" regény, hiányzik a szerkezet 
kerekdedsége, befejezettsége, lankad elbeszélésének az a benső feszítő ereje, le-
kötő előadásmódja, amelynek a Fekete vőlegények óriási sikerét köszönhette. 
Mindamellett nem akar juk elvitatni Gulácsynak, mint történelmi regényírónak 
elsősorbeliségét modern irodalmunkban, sőt, hangoztat juk, hogy az egyre silá-
nyabbá váló mai történelmi regényírásban minden felszínességgel, sekélyességgel, 
kor- és jellemhamísítással szemben a mélységet, tisztánlátást, hűséget, egyszóval 
a komoly fajsúlyt jelképezi, Péa. 

Eckhardt Sándor; Balassi Bálint. Magyar remekírók. Frankl in-Társulat 
kiadása. 225 1, 

Csak dicsérni lehet ezt a könyvet! Balassi világosnak látszó, de a 
valóságban roppant bonyolult, belső ellenmondásokkal terhelt sorsa oly kristály-
tisztán tárul elénk, hogy legtartósabb s legszebb élményeink közé nemesedik, 
Fa j t ánk szinte még ősi típusát ismerjük meg Balassiban — kiválóságaival és 
hibáival, s egyszersmind az egyik legnagyobb magyart, aki létrehozta az európai 
és a magyar szellem első szintézisét, És „mindazt, amit történetileg képviselt, 
nálunk elsőnek fejezte ki a költészet nyelvén, Soká kell várni, míg ez megis-
métlődik. Ez a zseni kiváltsága," — Költőink közül ő emelte ki először költé-
szetünket a lantos, hegedős, deákos költés szinte névtelen, egyéniség nélküli 
homályából. Vallásos élete elmélyítésével oly eredeti költészetet teremtett , mely 
csak egy igen belső életű, folyton vajúdó életből fakadhatot t . Élete kettősségének 
t i tka: szüntelen hányódás Isten és a világ gyönyörei közt. Ez okozott lelkében 
állandó feszültséget, s adott istenes énekeinek oly sajátos hangot. Legjobban a 
katona Balassi fejezte kí a magyar életformát: énekeiben, vitézi tetteiben, hősi 
halálában akkora a közösségi érzés, hogy a maga idejében legszebb, legmagya-
rabb volt, az egyedül férfias és erkölcsileg egyedül lehetséges. — Legdrámaibb 
hatású Balassiban: sikeres küzdelme a kifejezésért egy olyan nyelv eszközeivel, 
amely eddig csak egyszerű igényeknek felelt meg. A nép dalával nincs több 



közössége, mint a lantos énekmondóknak, de meglátta nemcsak a magyar Alföld, 
hanem a Felvidék szépségeit is. Négyszáz éves költészete oly tavaszi, üde, ami-
lyen egyetlen más poétánké sem! „Petőfi csak sétált a természetben, ihletet 
keresett, de nem élt benne mint ahogy Balassi élt. Megegyeznek abban, hogy a 
természet szépségét önmagáért is élvezik egészében s részleteiben." — A magyar 
szerelmi költészetben nem Balassi kezdte az udvarló humanista, sőt petrarkista 
stílust, de ő írta nálunk az első nagystílű szerelmes verskötetet, 25 éneknyit, 
körülbelül akkorát, mint Petőfi Cipruslombjai, Balassi a záróstrófát a magyar 
hagyományból sokszor valóságos kis önálló tableauvá fejlesztette: igazi magyar 
epigramma. Költőjük egyszersmind első táncosa s táncdaíszerzője korának, ja-
ví thatat lan huszárkapi tány; hadi já téknak tekintette az életet: elég kardot rán-
tani, hogy a nehézségek maguktól megoldódjanak. Élete különös magyar vérmér-
sékletű; uraságot, végvári katonasorsot, humanista tudományt egyesít magában. 
Vele kezdődik a magyar poéták tragikus sora is. S amint később is valamennyi 
vates-utódjának, úgy az ő t ragédiájának oka is a társadalmi siker elmaradása 
és a méltó elhelyezkedés lehetetlensége volt. — Eckhardt ilyen vezérgondolatok 
szilárd vázában t á r j a fel Balassiban az élet és a mű kapcsolatait A verselés, 
nyelv, stílus külön tanulmányt érdemel. Háromévtizedes érlelődés gyümölcse 
hull itt az olvasó ölébe — makulátlan hibátlansággal és ri tka ízesen! A tárgyila-
gos bírálatnak mind a tudást , mind pedig a művészi megírást illetően csak egy 
szava lehet: tökéletes. Rezek S. Román. 

Bóka Lászlói Vajda János. Magyar remekírók, Franklin kiadása. 
Szívvel-lélekkel írott könyv, határozot tan örvendetes gyarapodása Vajda-

irodalmunknak, bár nem mindenben ér tünk vele egyet. Bajos is a szóbanforgó 
témáról tel jesen kifogástalanul írni, hiszen Vajda egész költészete Schöpflin 
szerint is mint egyetlen alaktalan tömeg gomolyog agyunkban, mint végeérhe-
tet len monológ, amelyben összefolynak formák s egymásbaolvadnak az ér tékek. 
— Bóka arra vállalkozott , hogy az alaktalan tömegből kidomborodó, éles voná-
sokat tár elénk, így majd eligazodunk az összefolyó formákon is. Aki Bóka 
könyvét kézbe veszi, annak már valamelyest ismernie kell Vajda munkáit, 
mert különben itt-ott e l tévedhet , (Bóka néhol — helyesen — felteszi az olva-
sóról, hogy pl, a Húsz év múlva gyönyörű soraira ráismer a nélkül is, hogy ő 
a címét említené. De a Rozamunda-ból nem ajánlatos cím nélkül idézni — 
vagy ha igen, hát akkor idézzük csak azokat a sorokat is, melyekről méltán 
írhat tak ép érzékű kr i t ikusok rosszaló sorokat : „Most már tudom, együtt van 
itten — Mind ami édes, ami jó. — Az öröklétből szemeidben — A rekapi tu-
láczíó . . . Hogy is lehetne hát mennyország — Az, ami pláne végtelen!" — Bóka 
is nyugodtan megjegyezhette volna — a tel jes tárgyilagosság kedvéért, — hogy 
nagyszerű lendületű sorokat prózaivá laposítanak ilyen odafércelt szavak: reka-
pituláczió, pláne,) — Bóka könyvének 88. lapja szerint Va jda Önbírálat c. röp-
irata ..személyválogatás nélkül csapja arcul, az egész magyar közvéleményt" 
a 96. 1. szerint pedig e röpirat „nagyságában van sikertelenségének magyarázata". 
Kérd jük : az egész magyar közvéleménynek személyválogatás nélküli arculcsa-
pása nagyság? Miután Kossuth Lajos leborult a nemzet nagysága előtt!? •— 
Vajda 1855-ben írta A virrasztók c. remek hazafias versét, 1862-ben pedig Arisz-
tidesz álnéven Lipcsében ad ta ki az Önbírálat-oi. Miért álnéven s miért külföl-
dön? Csupa bűnt, posványt lát a hazában épp ő, aki mint magyar költő s a sza-
badságharc honvédtisztje osztrák földmérői s telekkönyvi munkakört vállalt ? 
Tekintélye annyira hátul járt Széchenyiétől, hogy mint Bóka is mondja, még a 
legkülönbbek is megvetései fordultak el tőle s évtizedekre elfelejtették az Ön-
bírálat miatt, — Sajnos, Bóka sem tud Va jda 47 lapnyi Hitágazatok c. röpiratá-
ról, pedig alkalomszerűbb röpiratot keresve sem találhatnánk. Arról szól, hogy 
a pánszlávizmus a németet is fenyegeti, fogjunk tehát össze a némettel az orosz 
ellen, — Bóka így ír V a j d a 1894-es írói jubileumáról (151. 1.): „Állítólag meg-
hatotta az ünneplés, Endrődi Sándor szerint igen, Zempléni Árpád szerint nem. 
Ha mérhetetlen hiúságára gondolunk, Endrődinek hiszünk, ha arra, hogy ebben 
az időben Jókait és Gyulai t is jubilálták, akkor Zempléninek kell igazat adnunk". 
Legszigorúbb bírálója, Gyulai ünneplésének nem örült, ezt tisztán ér t jük, de 



Jókai jubileumának szívből örülnie kellett : Jókai t a világ legkülönbb írói közé 
sorolta, Jókai pedig — Bóka 6zerint (125, 1.) sem feledkezett meg Vajdáról soha-
sem. Nagyon szépen ír a szerző arról, hogy Vajda állítólag merev lírája, zenét-
len darabossága hányféle fordulatot tud s hogy pesszimista volt-e Va jda? Válasza: 
Remegő ember volt csak, aki ősi egyszerűséggel, de az ősi hit nélkül állt szemben 
a végpusztulás lehetőségével. Egész életében. — Nagy szükség volt már erre a 
Vajda-mélta tásra! Bóka nagy átéléssel végezte fe ladatá t : említett szépséghibái 
csak karcolatnyit ár thatnak ennek a nagy művészi érzékkel megírt, bizonyára 
sokáig iránytmutató összefoglalásnak. Bóka célja szintén remélhető: sok olvasója 
nyúl ú j érdeklődéssel Vajda kötetei után. Rezek S. Román. 

Just Béla; Vörös vagy fekete. Cserépfalvi kiadása, 
Olvsom, olvasom ezt a könyvet s ámulva kérdezem magamtól: mi ez? 

Lelki olvasmány vagy katolikus regény, apostoli szándékú írás vagy csak egy-
szerű gondolatok az életről? — Igaz, hogy Just mélyen, komolyan nézi az éle-
tet; ha csak ez a mély látás tenne valakit katol ikus íróvá, akkor Jus t máris 
az lehetne! Csakhogy ezzel még nincs eldöntve a kérdés (a most éppen adódó 
kérdés!): katol ikus regényíró-e Just Béla? Mert a regényíráshoz még nem elég 
az, hogy összegyűjtők egy-két naplórészletet , egyéni véleményeket a világról, 
katolicizmusról, megalkotok egy mesét, mely igazában csak váz egy magasabb-
rendű élet rajzához; ide valami más kell: olyan te remtő erő, mely talpra állít 
élő embereket , — színeket, ízt, szagot, tá jat érezte t és azt tudja belénk lopni, 
amit a „főhős" levele az otthoniak lelkébe: ,,a valóságot, melynek jelentéktelen 
epizódjai talán fontosabbak a nagy eseményeknél" . De mennyire „fontosabbak"! 
Velük száll vér és élet a jellemzésbe; és akkor nem lenne szükség ilyen (egy-
szerűnek szánt (?), de valójában hallatlanul rosszul ható) lapalji jegyzetre: 
„Thomán Lajos őszintén hiszi is, amit leír. De láttuk, hogy azon a napon, 
amikor apja haláláról értesül, csaknem hajnalig rulet tezik. (Az író megjegyzése.) 
— Tehát nem ítélem regénynek ezt az írást! — Igaz, ez a fogalom: „regény" 
(még ha el is hagyom előle a lovag-, realista, elemző, stb. jelzőt) nagyon sokféle 
formát kapott a fejlődés során. De általános művészi követelményeket és a 
nyelvi csodateremtést szándékosan tagadó vagy szegénységében nélkülöző írás 
(Justé ez utóbbi) még akkor sem tar that számot művészi érdeklődésünkre, ha 
rulettszisztémája és bonyolult lelki élete felkelti is kíváncsiságunkat. Mert ez az 
érdeklődés még messze van a művészi élvezettől! — így jár egy írás, ha nem 
bír művészetével szívekbe lopózni! Nem először kiált juk el, hogy a jövő kato-
likus regénye sem szakadhat el attól az általános követelménytől, hogy éppen 
művészete által legyen lélekbemarkoló, R. R. 

Kertész Róbert: Az anyák megmentője. Semmelweis Ignác életregénye. 
Franklin-Társulat kiadása. 182 1. 

Semmelweis élete bő lehetőségeket nyújt az írói képzelet csapongása szá-
mára. Külföldi életrajzírói ki is használták ezt, és sokszor túlságosan is csil-
logó fantáziával erőszakolták romantikussá az ő nagy és gazdag, keserű csaló-
dásokkal teli, de mégis kincses bőségű s alapjában tragikus életét. A nemrégi-
ben készült magyar Semmelweis-film pedig a maga vizuális propaganda-hatásá-
val sok olyan részletet is megrögzített a nézők emlékezetében, amire csak a 
moziromantikának volt szüksége, de amely az igazságtól eléggé messze járt. 
Éppen ideje volt tehát, hogy a Semmelweis szellemi örökségét őrző magyar 
orvostudománynak egyik hivatott képviselője felemelje tiltakozó szavát és meg-
rajzolja Semmelweisnek — az embernek és tudósnak —• igazi, tárgyilagos 
alakját. 

Erre a munkára vállalkozott Kertész Róbert, és elmondhatjuk: sikerrel! 
Nem követi a külföldi szerzők romantikába fulladó útjait, hanem a „magyar 
szerzőt kötelező tárgyilagosság" ösvényeit járja. Semmit el nem vesz, semmit 
hozzá nem tesz hőse alakjához. Eddig még seholsem közölt családi levelek és 
okmányok hiteles adatait veszi alapul s így megkapja azt, ami minden regényes 
életrajznál emberibb hatású és meggyőzőbb: Semmelweis Ignác Fülöp élet-
regényét. Minden sorából kicsillan mélységes tisztelete, amellyel magyar lelke 



Semmelweis szellemének adózik, amikor képet igyekszik adni a világ orvos-
történelmének egyik legnemesebb lelkű, de legtragikusabb sorsú nagyságáról, 
annak hőskölteménybe illő harcáról az asszonygyilkos lázhalállal s az emberiség 
szenvedő anyáit megmentő tanításáról. A történelmi távlat tárgyilagos érték-
mérésével felbecsüli, mit jelentett Semmelweis zseniális felfedezése és hősi 
kitartása az új tanítás mellett: küszöb volt ő és forrás, amely elindította azt 
az utat, amelyen Lister, Pasteur és Koch kísérletei és kutatásai elvezették az 
orvostudományt mai kóroktani és élettani világnézetének magasságaihoz. Sem-
melweis volt az, „aki elsőnek győzte le a Streptococcus haemolyticus-t, a nélkül, 
hogy valaha is látta volna", „aki elsőnek vette fel a harcot és állta a küzdel-
met egy halálosan bűnös ostobán irigy és megrendítően elfogult orvosi korszellem 
rövidlátásával, kényelemszeretetével és nemtörődömségével szemben". A nagy 
szellemek útja az, amit Semmelweis bejár: a kortársak nem tűrik az óriásokat, 
és Liliput népe nemcsak a mesében köti gúzsba Gullivert! 

S míg végigkísérjük Semmelweis küzdelmes életét az elboruló értelmek 
és felbomló agyvelők szánalomraméltó birodalmáig, azalatt regénynél érdeke-
sebb olvasmány formájában kibontakozik előttünk a mult századi magyar élet, 
a lassan világvárossá fejlődő fővárosunk akkori képe és az orvostudomány száz 
évvel ezelőtti állapota, Kertész Róbert könyve méltó emléket állított annak a 
magyar tudósnak, aki életével, küzdelmeivel és tragédiájával bevonult az orvos-
tudomány történetének legnagyobbjai közé: az igazság, amelyet hirdetett, ma 
már az egész emberiség közkincse, de dicsősége a magyarságé, és mi büszkén 
valljuk magunkénak magyar hazánk legnagyobb orvosfiát. Bognár Ede.. 

• fcíCfi 
Szacsvay Imre: Életem és emlékeim. Sajtó alá rendezte és a bevezető 

életrajzot írta: Balassa Imre. Kiadja a Kir. Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 
1940. 272 1. 

Balassa Imre ihletett tollal állít emléket a tragédia nagy művészének, 
Szacsvay Imrének, amikor szeretettel és a nagy ember iránti csodáló tiszte-
lettel plasztikusan megrajzolja a nagy tragikus művész életét, jellemét. Más-
részt hasznos szolgálatot tesz a színészet történetének is, amikor közreadja 
Szacsvay feljegyzéseit. 

Szacsvay ahhoz a színésznemzedékhez tartozott, amely a színészetben 
nagy nemzeti hivatást látott, és vallotta, hogy a színész csak úgy teljesítheti 
nemzeti küldetését és csak akkor jogosul arra, hogy erényt hirdessen a színpad 
deszkáiról ha magánéletének tisztasága, jellemének becsületessége és tisztes 
magyarsága nem hazudtolja meg azt, amit a színpadon csinál. Ennek a régi 
nagyszerű, romantikus magyar világnak volt utolsó keményderekú képviselője 
Szacsvay. A magyar szó, a magyar gondolat alázatos szolgájának tartotta 
magát. Szerzetesi egyszerűségében és szerzetesi elvonultságban élt. Megvetette 
a közönséges lelkeket, lenézte a nappali színész kétes dicsőségét. Magánéleté-
ben zárkózott, gőgös, nem szereti, ha bámulják. Hivatása volt egész élete, abban 
olvadt fel, abban égett el. Egyaránt nagy volt mint ember, színész és magyar. 

A klasszikus egyéniség portréja után a naplók és feljegyzéseken keresztül 
közvetlen bepillantást is nyerünk a nagy művész lelkébe. Az életem és emlé-
keim cím alatt fiatalkori naplóját, feljegyzéseit, visszaemlékezéseit kapjuk. Az 
Antonia-regény elénk tárja a fiatal Szacsvay szenvedélyes, tiszta szerelmét 
Szabó Antóniához. Látjuk, hogyan alakul ki az egyéni tragédia nyomán a nagy 
tragikus-színész. Megismerjük a pálya első küzdelmeiben. Elénk tárul éles meg-
figyelést eláruló megjegyzései nyomán a kortársak egész galériája. Láthatjuk, 
mily éles szemmel veszi észre és mily fájó lélekkel szemléli az erkölcstelenség 
térhódítását a századfordulón a színészet területén, A színész titka cím alatt 
színészakadémiai tanár korában növendékei számára készült kis „tankönyvét" 
olvashatjuk. Ez is oly emelkedett felfogásról tanúskodik és oly klasszikus meg-
állapításokat tartalmaz, hogy nemcsak a színészek, hanem minden előadással 
foglalkozó ember, pap, tanár, szónok csak haszonnal és élvezettel forgathatja. 
Az utolsó négy lap a Kis Pipa egykori asztaltársaságára vonatkozó jellemző 
feljegyzést tartalmaz. 



Az egész munka a regény érdekességével köti le az olvasót, e mellett egy 
kivételes egyéniség mély gondolataival gazdagítja lelkét. Dr. Jánosi Gyula. 

Szapáryné gr. Hadik Etelka—gr, Keglevích Lenke: Déneske, egy foltos 
keztyű kalandjai. Bp, 1941, 

Tartalmában és alakjában egyaránt újszerű kezdeményezés ez a kedves 
mesekönyv, A verses elbeszélés szerzője, Szapáry grófné igazán közvetlen él-
ményei alapján, saját családi életéből ismeri a gyermeki lélek mindenbe köny-
nyen mozgalmas életet vetíteni tudó képzeletét , Déneskének, az öreg vadász-
keztyű csupán jó gyermek által látható kis tündérének kalandjai épen ezért 
lesznek kedvelt olvasmányai a gyermekeknek. Külsőben már a könyv keztyű-
alakja is megkapja a figyelmet, Az egész oldalakat betöltő, rendkívül kifejező 
és a nyomásban is jól érvényesülő színes rajzok pedig Keglevich J e n k e grófnő 
finom művészetét dicsérik s még az olvasni nem tudó kicsinyek előtt is vilá-
gossá teszik a mese cselekményét, A sokszor csupán színes giccseket adó mese-
könyvek közül a Déneskét épen a finom ízlés emeli ki. 

Külön meg kell említeni azt a tényt, hogy a könyv nyilvánosságra bocsátá-
sával a magyar arisztokrácia két tehetséges fiatal tagja lépett a sokszor ki-
fogásolható zárkózottságból a nagyközönség elé. H. B. 

Történelem. 
Vanyó Tihamér: A plébáníatörténetírás módszertana. Pannonhalma, 1941, 68 1. 
A szerző e munkáját a Magyar Katolikus Történetírók Munkaközösségének 

felkérésére írta s az említett Munkaközösség évkönyvében, a Regnumban jelent 
meg. De mutatóval és tar talomjegyzékkel bővítve többezer példányban külön 
is kinyomatta az Actio Catholica országos igazgatósága, úgyhogy el fog jutni 
minden plébánia és önálló lelkészség könyvtárába. Már maga ez a tény is t e r -
jedelménél sokkalta nagyobb jelentőséget ad a füzetnek, Mert nemcsak elvon-
tan szolgálja a tudomány érdekei t az érdeklődők szűk körében, hanem a magyar 
katolikus egyháztörténet országosan széles ré tegekben való fellendítésének is 
kiváló eszköze, A munkán meg is látszik, hogy nem sietve készült alkalmi ta-
nulmány, hanem a tárgyba való teljes beleéléssel, messzi szemhatárral , gondos 
anyaggyűjtéssel és fegyelmezetten lemért, minden lényegest magában foglaló 
közléssel készült történetírói alkotás. Érdekes megfigyelnünk a szerző szellemi 
fej lődésének útját . Első tör ténet i munkája, doktori ér tekezése a helyi egyház-
tör ténet í rás köréből került ki (Sopron megye katolikus egyházi és tanügyi viszo-
nyai a XVII. sz. második felében. Pannonhalma, 1928,). Ezután a magyar katoli-
kus egyháztörténettel mindig országos távla tokban foglalkozott, sőt erősen 
belevonta előadásába az egyetemes egyháztörténet kérdéseit is. Öt év előtt 
látott napvilágot első, kimondottan módszertani tanulmánya, ugyancsak a Reg-
numban, az egyházmegye-történetírásról . Ebben már erélyesen felveti a helyi 
egyháztörténetírás elmaradott állapotát és röviden, az egyházmegyék nagyobb 
egységeiben gondolkozva vázolja feladatait . Most pedig leszállt az egyházi élet 
legalsó sejtjéig s nagy elmélyüléssel és teljességgel néz szembe minden felmerülő 
kérdéssel, Ez a füzet hihetetlenül gazdag és tömör munka. Elején röviden a 
tárgyba való beleérzésről értekezik, majd a plébániatörténetírás céljáról és 
módszeréről mond velős, általános megjegyzéseket. Ezután jön a legfontosabb 
fejezet, amely a plébáníatörténetírás forrásait tárgyalja. Itt az alapvető mód-
szertani könyvektől kezdve a levél tárak karbantar tásának és rendezésének 
elveiig, másrészt az anyakönyvek és egyházlátogatási jegyzőkönyvek minden kér -
dését felőlelően egészen a néplélek megnyilvánulásának korszerű ismertetéséig 
minden szóba kerülhető forráscsoport tal foglalkozik. Az anyaggyűjtés után a 
feldolgozás szempontjait nyújtó fejezetek következnek. A természeti viszonyok, 
a földrajzi helyzet, a plébánia általános fejlődéstörténete éppúgy a legsokolda-
lúbb figyelemben részesülnek, mint a papságnak, a híveknek, az istentiszteletnek 
és valláserkölcsi életnek, valamint a művelődésnek kérdései. S minden résznél a 
leggondosabban ad ja a vonatkozó hazai és külföldi irodalmat, úgyhogy méltán 
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nevezhetjük a magyar kat. egyháztörténet eddig legjobb összefoglaló könyvésze-
tének. Csak példaképpen: az anyakönyvek feldolgozására (kartotékolására) 
éppenúgy találunk könyvészeti útbaigazítást, mint a legújabb tá j ra jz i elvekre, 
vagy az életkorok lélektani megvilágítására. A magyar katolikus tudomány 
büszke lehet erre a füzetre amelynek országos arányokban és mélyrehatva hatá-
rozottan fontos küldetése van! Mihályi Ernő. 

Regnum. Egyháztörténeti évkönyv, Közzéteszi a Magyar Kat. Tör ténet -
írók Munkaközössége. Bp. Stephaneum Nyomda. 1941. 

Most már negyedszer lép elénk a katolikus tör ténet í rás a maga vaskos 
kötetével . A munkaközösség életrevalóságát ez a köte t is nagyban bizonyítja. 
Az egyháztörténet minden korának megvan a maga részletkutatója. Vanyó 
Tihamér munkáját programmadó jellege miatt külön is méltat juk. Kádár Zoltán 
a keresztény hősi é le teszmény felmagasztalását szolgáló pécsi őskeresztény 
héróon jelképes értelmű ábrázolásait fej t i meg. Ferdinándy Mihály a kazarok 
és ó-magyarok vallási viszonyait tárgyalja a kazár birodalom összeomlásáig. 
Az összeomlással járó kelet i kapcsolatok megszűnése késztet te Gézát a nyugati 
keresztény kapcsolatok felvételére. Bogyay Tamás é r tékes adatokat szolgáltat 
az Árpád-kori templomkapuk ívmezeinek ikonográfiájához. Kimutatja, hogy itt 
a magyar népnek a németé tő l egészen elütő Isten élményéről van szó. Galla 
Ferenc kiváló egyháztörténészünk 100 oldalas tanulmányában a pálos rend 
belső megújhodásával foglalkozik, mely Pázmány elgondolása szerint a rendet 
újból a magyar kat. élet jelentős tényezőjévé tette. Előkelő családok fiai lép-
tek be. Közülök sokan elnyer ték a püspöki méltóságot. Kéry János gróf, Ester-
házy Imre gróf, Széchenyi Pál koruk kiváló egyházfejedelmei és a közélet ve-
zetőegyéniségei voltak. Majdnem minden kolostortemplomuk egyúttal a nép 
kedvel t búcsújáróhelye is. Németh László szintén nagy tanulmányban a Regnum 
Marianum állameszméjének a kialakulásával foglalkozik, mely a magyar nép 
le lkében egészen napjainkig tovább él. Pákay Zsolt a veszprémi káptalan bir-
tokviszonyainak és szervezetének XVIII. századi kialakulásáról, ifj. Entz Géza 
a XVIII. század tör ténet i é rdeklődésének egyik legkiválóbb megtestesítőjéről, 
Klimó György pécsi püspökről, mint J anus Pannonius-kutatóról ír. Dezsényi 
Béla, a magyar hír lapirodalom tör téne tének lelkes kutatója , a magyar kat. világ-
nézeti sajtó alapítására tet t első kísérletet tárgyalja, mikor a Nemzeti Újság 
tör téneté t , Kossuth Lajos Pest i Hirlapjával és a reformlapokkal való harcait 
méltatja. Sajnos a kísérlet nem sikerült s a magyar katolicizmus hosszú időre 
visszaszorult a napisaj tó területéről . Salacz Gábor az Agliardí-affaire c. tanul-
mányában pompásan írja meg a liberalizmusnak és az öntudat ra ébredő magyar 
politikai katolicizmusnak nagyfeszültségű harcát . Végül ké t ér tékes munkatársa 
elhúnytáról emlékezik meg az évkönyv: Dr. vitéz Kárpáthy-Kravjánszky M. Mór-
ról és Murarik Antalról. Mihályi Ernő. 

Meszlényí Antal: Gróf Zichy Domonkos veszprémi püspök (1842—49) egy-
házlátogatása 1845—46-ban, Veszprém, 1941. 

A dr. Pfeiffer János veszprémegyházmegyei tanfelügyelő irányítása mellett 
folyó egyházmegyei történetírásnak egyik értékes fejezete ez a munka. Mesz-
lényí Antal Zichy püspök életével foglalkozik s öt esperesi kerület látogatásá-
nak a jegyzőkönyveiből külön munkát adott ki. A cseszneki, bakonyszombat-
helyi, veszprémi, palotai, balatonfüredi esperesi kerületek életét szinte az egy-
házlátogatási jegyzőkönyvek tükrében látjuk. Látjuk eszményeit, látjuk a való 
életet, a korszak ismertető jegyeit valláserkölcsi, kultúrálís, néprajzi és gaz-
dasági vonatkozásban egyaránt. A Bakonyban a ciszterciták, a Balaton körül 
a tihanyi apátság veszi ki részét az egyházi élet megújításában. Szebb temp-
lomok Zircen, Tihanyban és Felsőőrsön vannak. A papság a nép részéről nagy 
tiszteletben részesül. Műveltségéről nagyon értékes kultúrképet kapunk a fenn-
maradt plébániai könyvtárak alapján. Könyvei mutatják, hogy kezdi már le-
vetkőzni a jozefinizmus káros hatását. Az istentisztelet nyelvében a püspök 
szorgalmazza a magyar nyelv egyre nagyobb térfoglalását. Árnyoldala a kor-



képnek az iskolák elhanyagoltsága, a tanítók képzetlensége. Aki olvasni és 
írni, meg orgonálni tudott , már kaphatot t tanítói állást, A taní tásídeje csak a 
téli hónapokra szorítkozott. Egyébként a gyerekek szüleiknek segítettek a 
munkában. Az egyházlátogatásnak meglettek a jó következményei az egyház-
kormányzatban: plébánia alapítás, templomok, iskolák emelése, javítása, az 
istentisztelet egységesítése, stb. Mihályi Ernő. 

Művészet. 
Delmár Emil: Középkori magyar emlékek Svájcban. Budapest . Franklin. 

1941. 46 1. és XXIV 1. műmelléklet. 
A hazánk és Svájc között fennálló élénk középkori kapcsolat ösztönözte 

Delmárt arra, hogy oklevelekben és múzeumokban adatokat gyűjtsön, Művé-
szettörténeti leg igen ér tékes dolgokra bukkant a berni Történelmi Múzeumban, 
III, Endre özvegyétől, Ágnes királynétól származó selyemzászlóra, Endre király 
diptichonjára, magyar vonatkozású ábrázolásokkal díszített üvegfestményekre és 
miseruhákra, III, Endre leányának, Erzsébetnek, a töss-i apácának művészi sír-
kövét a zürichi múzeum őrzi, míg a sion-í székesegyházban Gualdo András, 
kalocsai érsek, Zsigmond király követe alussza örök álmát. A magyar és német 
nyelvű szöveg, a sikerült fényképfelvételek nagyban emelik Delmár munkájá-
nak értékét , Péa. 

• m m 
Reinhold Schneider: Das Antlitz des Mächtigen. Herder, Freiburg im Br. 
Hilde Herrmann: Bildnis der Frau im 19. Jahrhundert. U. o. 
Egyik kötet a hatalom embereit mutat ja Caesartól Nagy Frigyesig, mint 

verődik ki arcukon egyéniségük és a kor, melyben élnek. A másik kötet a 
XIX. század legkiválóbb festőinek képeivel mutat ja be a XIX. század külön-
böző nemzedékeinek divat ját és női lelkét. Titokzatos világba vezet be ben-
nünket, ahol a külső sokat eltakar, de a mélyebben szemlélődő előtt sok 
mindent ki is nyilatkoztat . Örök kérdések kerülnek megtárgyalásra és szem-
lél tetésre ezekben a köte tekben, Goya, Ingres, Laurence, Feuerbach, Segantini, 
Menzel Cézanne alkotásain, Mihályi Ernő. 

Farkas Zoltán; Magyar festők. Kir. Magyar Egyetemi Nyomda. 
Száz év magyar festészetének legkiemelkedőbb alakjait ismeri meg az 

olvasó ebben az ügyes kis könyvben. A 48 előtti táblabíróvilág korát, (Markó, 
Barabás, Boros), a tör ténet i festészet nagy nemzedékét , (Madarász, Zichy, Szé-
kely, Lötz, Benczúr) a magyar festészet európai magaslatait (Paál, Munkácsy, 
Szinyei Merse), a magyar tá j álmodozóit (Mészöly, br. Mednyánszky, Rudnay), 
a verőfény és levegős színek festőit (Ferenczy, Csók, Rippl-Rónai) ismerjük meg 
benne rövid értelmes méltatásban, Mihályi Ernő. 

Örkényi Ottilia: A művészettörténeti gondolat, Minerva. XX. 2. Budapest, 
1941. 74 1. Danubia. 

A születés misztérium. Nemcsak az emberé, de méginkább az egyes tudo-
mányoké. Ezért érezzük a titok feltárásához illő megrendülést , mikor Örkényi 
Ottiliának a művészet tör ténet születéséről szóló tanulmányát kezünkbe vesz-
szük. Ennek a tudománynak az életében két korszakot különböztet meg a szerző: 
az egyébtárgyú irodalomban való bujkálás korát és az igazi szaktudományos 
kort. Csak az elsővel akar foglalkozni. De még tovább szűkül a kör : kizárólag 
német és magyar viszonylatban vizsgálódik — összehasonlító tanulmány formá-
jában. „összehasonlí tani" fájó hidegséggel tud: mikor a németeknél a XVIII. 
század második felében Winckelmannal már igazi szaktudománnyá komolyodik 
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a művészet tör ténet i érdeklődés , nálunk még 1835-ben is a szerint osztályozza 
a szobrokat Nóvák Dániel ,,cs. és kir. művész és archi tektus", hogy szakálla-
sak-e vagy borotvál tak, föl írásosak-e vagy a nélküliek; pedig ő szinte egyedüli 
szakemberként szerepel a maga korában rengeteg cikkével és egy nagyobb 
könyvével. Jól esett volna, ha ennek az aránytalanságnak a mentségére vagy 
legalább magyarázatára let t volna néhány szava a szerzőnek. Mert kevés vigasz-
talás az, hogy volt magyar ember, aki már tíz évvel előbb francia és olasz 
tudományos körök előtt is tekintélyt szerzett magának (agyagfalvi Goro Lajos 
ny. cs. és kir. mérnök alezredes), ha munkája — Wanderungen durch Pompeji . 
Wien, 1825. — szintén a német szakirodalmat gazdagította. Általában az a be-
nyomásunk, hogy a szerző — mivel töre t len talajon járt, kénytelen volt minden 
erejét az adat fe lkuta tásra és közlésre fordítani. (Ezt derekasan el is végezte, 
csak „ama Kurtzius" nem ismerését nem bocsáj t juk meg neki!) Az adatok 
vallatása, a távolabbi k i tekin tések és a szintézis-alkotás mind elmaradt, igaz, 
ezt csak azért kifogásolhatjuk, mert a tanulmány Minerva-könyként jelent meg, 
vagyis a szel lemtörténet tel jegyezte el magát. A tudományos áhítat, mellyel a 
könyvet felnyitottuk, így egyszerű érdeklődéssé szerényül, de mint ilyen fenn-
maradt az utolsó lapig; ebben nem kis része van a szerző adat tör ténet i ügyes-
ségének, melyet nőies bá jú aprólékosság és anekdotikus érzék jellemez. 

Maródi Árpád. 

Farkas Zoltán; Munkácsy Mihály. Az előszót írta Csánky Dénes. Kir. 
Magyar Egyetemi Nyomda. 

Csánky Dénes főigazgató céltudatos szerkesztésében, Magyar Művészeti 
írások címmel a művészetmonografiák új sorozata indul út jára. Az első mű 
mindjárt Munkácsynak van szentelve. A Szépművészeti Múzeumnak ajándéko-
zott Barnewitz-féle levelek az ő emberi lényére, finom lelkére vet í tenek új 
sugarakat és sokat fe l fednek az alkotások kele tkezésének titkaiból, de érté-
keléséhez is hozzásegítenek. A Siralomház volt első műve, mely messze ki-
magaslott kor társaié felett . Ez az első magyar festmény, melyben egy kétség-
telenül nagy alkotótehetség jelentkezett a nagy nyilvánosság előtt. A követ-
kező tizenöt év Munkácsy művészetének legfényesebb ideje. Csak két kor-
társa kerülhet szóba mel le t te : Paál László és Szinyei-Merse Pál. Munkácsy 
egyike a XIX, század legszuggesztívebb lélekábrázolóínak. A Siralomház, a Mű-
terem, Milton, Krisztus Pi lá tus előtt, a Búcsúzkodás, a Kolpachí park, Haynald 
képmása, a ragyogó virágcsendéletek a XIX. század második felének legki-
válóbb alkotásai. Mihályi Ernő. 

Pigler Andor: Bogdány Jakab. Magyar Művészeti írások. Kir. Magyar 
Egyetemi Nyomda. 

A XVII. századi müvészvándorlá^ korában nem is olyan csodálatos, hogy 
B. (1660—1724), a virág- és gyümölcscsendéletek kiváló festője az angol szi-
getországban talált munkát és elismerést. A hazai törökháború minden művészi 
mozgalmat kiölt. Az angol műbarátok bőkezűsége meg könnyen csábította az 
idegen művészeket. Az amsterdámi csendéletfestők (W, van Aelst, A. van Be-
geren, J. van Walscapole) s a madárfestő M. de Hondecoeter jó taní tványának 
mutatkozott B, Jól kihasznál ja az ízlésáramlatokat is. III. Vilmos, Anna, 
I. György uralma alatt a legkerese t tebb londoni festők közé tartozott . Tiszta 
jellem és szeretetreméltó modora is közrejátszott népszerűségéhez. A széles-
ívelésű művészpálya nem záródik le halálával. A Bogdány-képek a jelen szá-
zad eleje óta olyan tömegesen kerül tek magyar köz- és magángyűjteményekbe, 
hogy elmondható: a szülőföld újra visszahódította elveszet tnek hitt fiát. Az 
58 művészi kép az Egyetemi Nyomdát dicséri, 

Mihályi Ernő.. 



Természettudomány. 
Sztrókay Kálmán, Say Komé! közreműködésével és rajzaival: Még száz 

kísérlet. Kir, Magy. Egyetemi Nyomda. 
A szerzők „Száz kísérlet" című könyvét olyan nagy érdeklődéssel fogadta 

az ifjúság, hogy rövidesen megírták a „Még száz kísérletet". Érthető is, hiszen 
olyan új, titokzatos világot nyitott meg olvasói előtt, melyet csak úgy messzi-
ről csodálhattak, Kit nem bűvölt el a hatalmas villamos centrálék zúgó világa, 
vagy a gyárak gépóriásai, mondhatnánk a technika csodái, az emberi szellem 
nagyszerű alkotásai, A könyv kísérletei, eszközei ezeket varázsolják be kicsiben 
a fúró-faragó diák szobájába, Ügyesen a fizika legérdekesebb területén kalauzol 
bennünket, kitűnő hasonlatokkal rávezet majdnem minden törvényére. 

Célja, hogy olvasóit megtanítsa a „természet kérdezésére". Ez pedig csak 
sok gyakorlat, mérés útján történhet. Éppen a fizika az a tudomány, melyet nem 
lehet csak úgy olvasással, pusztán tanulással elsajátítani, sőt sokszor az sem 
elég, ha úgy messziről látunk egy-egy kísérletet, mérést. Igazában akkor értjük 
meg, ha magunk is megcsináljuk lépésről-lépésre, gondolkodva, okoskodva, 
személyes tapasztalatokat szerezve. Ehhez nyújt nagyszerű eszközt ez a kis 
könyv. Aki „átdolgozza" magát rajta, megcsinálja a leírt készülékeket, olyan 
felszerelésre tesz szert, amellyel már önállóan is számtalan mérést, kísérletet 
tud elvégezni, Szellemesebbnél-szellemesebb fogásokkal, megoldásokkal írja le 
eszközeit, figyelembevéve, hogy minél egyszerűbb legyen, minél szemléleteseb-
ben lehessen látni a törvényszerűségeket és anyagilag se jelentsen megterhe-
lést. Minden készülék elkészíthető a hődrótos ampermérőtől kezdve a volta-
méter, szikrainduktor, igazi mótor, sőt villamos óra is. 

Gondolkodásra, önálló dolgozásra, leleményességre, kitartó munkára tanít. 
Szinte ízelítőt ad a kutatók életéből, küzdelmeiből, örömeiből. Kísérletezés köz-
ben „lépten-nyomon előjön új probléma, s milyen nagy öröm, ha egy kis fej-
törés, babrálás, kapcsolások kieszelése után rájön valami eddig ismeretlen tör-
vényre, megért valamit, amit eddig nem tudott". Aki komolyan foglalkozott ezek-
kel, sokkal könnyebben érti meg a szakkönyveket is, és olyan előnnyel indul az 
egyetemre, mely felér néhány esztendei tanulással. Valószínűleg a szerzők is 
indítást, kedvet, előkészítést óhajtanak adni a fizika iránt érdeklődőknek, hogy 
minél több hivatásos mérnökünk legyen. 

Meg kell említenünk kiváló rajzait, amelyek az amúgy is világos, képekben, 
hasonlatokban beszélő stílust még érthetőbbekké teszik úgy, hogy minden fizika-
tanár haszonnal forgathatja, nagyszerű bemutató-eszközöket készíthet ezeknek 
alapján. G. O. 

Lohr Ferenc: A filmszalag útja. Királyi Magyar Természettudományi Tár-
sulat kiadása. 

Kit ne érdekelne a mai kor legnépszerűbb művészetének s szórakoztató-
jának, a filmnek technikai oldala. Ebben a műben az olvasó megtalálja mindazt, 
amit a filmről, annak elkészítéséről, gyártásáról csak tudni akar. Ennek összes 
titkait, trükkjeit, problémáit s lehetőségeit a számos vázlat s tábla szemléletes 
előadás olyannyira szemléletessé teszi, hogy szinte filmen látjuk magunk előtt 
leperegni a film egész útját mindaddig, míg vászonra nem kerül. 



RENDI HÍREK. 

Á bencés gimnáziumok az 1940/41 - i iskolai évben. 

Legelső szavunk a kegyeletes megemlékezése Gróf Teleki Pálról. Mi, ma-
gyar bencések, nemcsak a kiváló tudóst és államférfit , a tündöklő jellemű embert 
gyászoljuk benne, hanem a Rendnek nagy jótevőjét is. A pannonhalmi olasz 
gimnáziumot az ő akarata hozta létre. Az intézet évkönyvében a róla szóló 
méltatás politikai és kultúrtörténet i távlatba állítva világítja meg Teleki Pál 
elgondolását és érteti meg azt a szerető gondosságot, mellyel ő az iskola létre-
jöttének minden mozzanatát kísérte. „Helyét is ő választotta meg és mér te fel 
elsőnek 1939 karácsonyán. Építészeti tervét ő választotta ki. A megvalósuláshoz 
az elindítást ő adta meg. További sorsán is úgy ra j t volt a szeme, mint a súlyo-
san elfoglalt édesatyának nevelőintézetbe adott fián, kultúrpoli t ikai elgondolá-
sának e dédelgetett gyermekét oly körül tekintő gondoskodással hagyta jóbarát-
jára, és a kultuszminiszteri székben hivatali utódjára, Hóman Bálintra, hogy ez 
a végrendelkezés már az örökbefogadtatással egyenlő." Az intézménynek a 
Rendre való bízása különös nagyrabecsülést jelent velünk szemben. Soha el nem 
múló kötelességünk a t evékeny örök hűség szelleméhez. 

Teleki Pál sorsa magyar sors. Tragikuma folyton fölöttünk borong és nem 
engedi elcsitulni aggódó szorongásunkat. Űj ra nemzeti létünk forog kockán. 
Azt is tudjuk, hogy az igazi döntés a le lkekben érik meg; attól függ, mennyire 
tudunk felemelkedni magyar feladataink döbbenetes magasságába. E tényből sú-
lyos kötelességek háramlanak iskoláinkra, és velük van kapcsolatban az a két 
beszéd, melyeket a budapest i évkönyv közöl bevezetőképen. 

Az elsőt az új jászervezett Bencés Diákszövetség ú j elnöke, dr. Preszly 
Elemér, m. kir. titkos tanácsos, ny. ál lamtitkár, Pes tvármegye volt főispánja 
mondotta a szövetségnek 1941. március 25-i közgyűlésén, a másik dr. Baranyai 
Lipót m. kir. t i tkos tanácsosnak, a Magyar Nemzeti Bank elnökének ajkáról hang-
zott el, ugyancsak a Szövetségnek a mult évi április 25-en tar tot t Szent Benedek-
összejövetelén. 

Dr. Preszly Elemér azokat az eszményeket állította hallgatói elé, melye-
ket a szövetség élén szolgálni akar. Hosszú, áldozatos, közéleti munkásságának 
gazdag tapasztalataiból, a szellemi élet sok oldala iránt érdeklődő eszmélkedé-
sóből leszűrt és lelke legmélyébe gyökerezett elveket hirdetett, melyeket a Hegyi 
beszéd lelke ihlet. Férfias, katolikus meggyőződéssel vallja, hogy különösen 
most, amidőn minden recseg-ropog körülöttünk, csak az Ür Jézustól vetett alapon 
találhatunk mentő támasztékot. 

A világválság, melynek szenvedő tanúi vagyunk, igazában világnézeti ter-
mészetű, Ez a másik beszéd kiindulópontja. A Magyar Nemzeti Bank elnöke 
reális ember: szemébe néz a valóságnak. Mélyen lát, és megállapításáaínak zordon 
igazsága meg-megrázza az embert, A két világháború „fegyveres küzdelmét — 
mondotta —a világnézetek harca kíséri, amelyben sorra dőlnek azok az eszmék 
és értékek, amelyekből a régi Európa régi kultúrája összetevődött. Megdőlt az 
emberek szolidaritásába vetett optimista hitünk: helyét sötét pesszimizmus foglalja 
el, mert ráeszméltünk, hogy az ember lelkében az egyetértés és az összetartás 
erői sokkal gyengébbek, mint az ellentét, a széthúzás és az összeütközés energiái. 
Megdőlt az individuum önálló értéke és szabadsága; az államot a technika — 
az emberi elmének ez a nagyszerű, de kétélű alkotása arra kényszeríti, hogy min-
dent megszervezzen és az egyént éppen csak annyi értékkel ruházza fel, mint 
amenyit erőkifejtése e szervezet körén belül ér; szomorú, hogy így van, mert 
ezzel az Isten képére faragott ember puszta quantummá törpül. Megdőlt az idea-



lizraus is; ú j fa j ta materializmus lépett a helyébe, mely a t ranscendentál is javak 
helyett a materiális gazdasági javakat ál l í t ja az értékek hierarchiájának a 
csúcsára. Tátongó szakadék támadt öregek és fiatalok között; az öregek közül 
sokan ragaszkodnak megszokott régi ér tékeikhez és azokból minél többet átmen-
teni törekszenek; a fiatalok közül ismét sokan új eszmék zászlóját lengetik, a 
régieket megvetik és válogatás nélkül sutba dobják; a fiatalok az öregeket okol-
ják azért, ami történt, az öregek pedig a fiatalokat teszik felelőssé azért, ami 
következik; apák és fiúk szemben ál lanak egymással, pedig a természet rendje 
szerint é letüknek és munkájuknak harmóniába kel lene fonódniok, hogy hidat 
verjenek a mult és a jövő közé." — Sötét e kép, de bízhatunk abban, hogy „az 
ember életét nem a vaksors írányítja és e z é r t . . . az időfelett i örök emberi ér tékek 
most is megacélosodva fognak kikerülni a história kohójának tisztító tüzéből". 
De hogy ez magyar földön is elkövetkezzék, ahhoz a mi közreműködésünk is 
szükséges. Elemi kötelességünk megismerni önmagunkat, hogy az ú j világ új 
ideológiáját magyarságunk szűrőjén megszűrjük, megtisztítsuk és belőle csak azt 
bocsássuk be, ami hagyományainknak és karakterunknak megfelel; ami nemze-
tünk eszméjével, hivatásával és céljával megegyezik." itt azután a szónok bele-
kapcsolódik főapát urunk egyik tanulmányának (A magyarság lelki egysége, 
Pannonhalmi Szemle, 1941. II. sz.) gondolatkörébe, melyre egyébként már a be-
széd kezdetén is utalt. E szerint abban az áíhasonítárban a vezetőszerep a dolog 
természeténél fogva a nemzet értelmiségére nehezedik, mert a nemzeti lélek 
hűséges érzése mellett neki kell „tiszta világszemléletének próbakövén megálla-
pítania azt is, hogy az idegenből jövő ú j színben feltűnő eszmék igaz értékek-e 
vagy hamisak. Ha való értékek, ugyancsak az értelmiségnek kell azokat a nem-
zeti lélek természetének megfelelően áthascnítania. ' De e hivatásának csak akkor 
lesz képes megfelelni, ha „szellemi felkészültsége kifogástalan; erkölcse érintet-
len, világszemlélete és nemzet-eszméje tiszta". Ezen igazságokban adva van azon 
iskolák munkájának végtelen fontossága is, melyekben az értelmiség nevelődik. 

„A nevelés ma nemzetek létfenntartásának eszköze és útja, nagy nemzeti 
felemelkedések motora és magyarázata, szakadékbazuhanás okozója, nemzetek 
élethalál-kérdése," 

E sorok abból a beszédből vannak véve, melyet Csaplovics József, a komá-
romi tankerület kir főigazgatója mondott az esztergomi intézetközi értekezleten 
és melyet az esztergomi évkönyv egész ter jedelmében közöl. Szembeszökő az a 
bár akaratlan, mégis szerves összefüggés a már említett beszédek, a főapáti 
tanulmány és a főigazgatói szózat között . Amint Dr, Baranyai Lipót beszéde és 
főapát urunk cikke természetes folytatása Dr. Preszly Elemér gondolatainak, ép 
iigy kapcsolódik Csaplovics József előadása az utóbbiak eszmenetéhez, midőn 
azt mintegy tovább fej tve az új idők iskolájának eszményét állítja hallgatói elé. A 
főigazgató nem becsüli le a tudást, de az ismeretek közlésénél fontosabbnak tar t ja 
a nevelést , ez pedig szerinte is csak vallásos erkölcs és a vele kapcsola tban lévő 
hazafiasság a lapján történhetik. Mindennél jellemzőbb e pár tömör mondata: 
,. , . . a Mindenható Isten számára halhatat lan lelket, a kemény magyar sors szá-
mára emberebb embert és elszántabb magyart nevelünk . . ." az örök eszmények-
nek, a szentnek, igaznak, jónak, szépnek . . . lelkes szeretetével. 

Talán szerénytelenség nélkül elmondhatjuk, hogy a Rend tagjaiban eleven 
e hivatásuk tudata. Már érintettük főapát urunknak tanulmányát, mely filózófiai 
elmélyítéssel tárgyalja és tömören, szinte összesűrítve foglalja össze a nemzet-
mentő magyar lelkiség alkotó elemeit és rámutatva annak világnézeti alapjára 
elvi magasságból jelzi tanárai számára az egyedül járható utat. Nem esik nehe-
zünkre követnünk őt: lelkünből beszélt. Ez nyilvánul meg abban a hosszabb 
ér tekezésben is, melyet a komáromi évkönyvben dr. Pálos Ferenc szentel a 
világnézeti nevelés kérdésének. Ilyen irányú az a velős előadás, melyet dr. Jám-
bor Mike tartott a győri gimnázium egyik szülői értekezletén (A család szerepe 
a nemzetnevelésben), Borbély Kamii a budapesti szülők előtt beszélt a totális 
nevelésről. Csak kivonatot ad belőle az évkönyv, de így is látni, hogy gondola-
taival méltón csatlakozik az előbbi megnyilatkozásokhoz. Összefüggésben van 
velük az esztergomi évkönyvben közztéett két kis tanulmány is: Gondolatok az 
új magyar irodalom tanításához (dr. Scheidl Venánt), és Irodalom-oktatás és 



I. Az osztályozott tanulók száma. 

I n t é z e t 

H  
Osztályok Nyilvános 

száma tanuló 
Magán-
tanuló 

Összesen 
Változás 

a múlthoz 
képest 

Egy 
osztályra 

esik nyilv. 
tanuló 

Budapest 8 478 7 485 - 2 4 5975 

Esztergom 8 365 82 447 —27 45-62 

Győr 12 620 11 631 _ 7 51-66 

Komárom 15 666 7 673 - 2 0 44-44 

Kőszeg 8 276 39 315 
- 2 

34'50 

Pannonhalma 2 

8 

50 — 50 + 3 0 25-00 

Pápa 

2 

8 345 21 366 - 1 0 43-12 

Sopron 8 319 3 322 + 3 3987 

Összesen: 69 ! 3119 170 3289 - 5 7 45*14 

II. Az osztályozott tanulók vallási megoszlása. 

I n t é z e t 

T
an

ul
ók

 1
 

sz
ám

a 
I 

Róm. 
kat. 

Görög 
kat. 

Görög 
kel. 

Ref. Ág. h. 
ev. 

Izr. Unitá-
rius 

Budapest 
% 485 

481 
99-2 

4 
0'8 — 

.. 
— 

Esztergom 
°/o 447 

422 
94-5 

3 
0-7 — 

10 
2 2 

7 
1-5 

5 
11 — 

Győr 
°/o 631 

576 
89-5 

2 
0 3 

1 
0 1 

16 
2*5 

18 
3-8 

18 
3*8 

Komárom 
°/o 673 

504 
75-0 

4 
0-6 

118 
17-5 

18 
2*6 

29 
4 3 

Kőszeg 
ü/o 315 

290 
9 2 2 

6 
1-9 — 

2 
0'6 

15 
4'7 

2 
0 6 

_ 

Pannonhalma 
°/o 50 

49 
98-0 

1 
2 0 — — — — -

Pápa 
% 366 

350 
95-7 

1 
0-3 

- 2 
0-5 

13 
3'5 — 

Sopron 
w/o 322 

319 
99-1 

2 
0-6 i 

1 
0-3 

Összesen: 
»'o 

3289 2991 
90-9 

23 
0-6 

1 
0-03 

148 
4-4 

58 
1-74 

67 
2-3 

1 
0-3 



III. Nyilvános tanulók magaviseleti jegyei. 

I n t é z e t Tanulók 
száma 

Jeles Jó Elégséges Elégtelen 

Budapest 
% 478 

355 
74-3 

120 
25" 1 

3 
0-6 — 

Esztergom 
vh 365 

267 
73-3 

89 
24'3 

9 
2*4 — 

Győr 
620 

346 
85'9 

265 
127 

9 
1-4 — 

Komárom 
<Vn 666 

181 
27-3 

440 
66-0 

43 
6'4 

2 
0-3 

Kőszeg 
°/o 276 

374 
63 i 

102 
36-9 — 

N — 

Pannonhalma 
*'/o 50 

32 
64*0 

18 
3 6 0 — — 

Pápa 
°/o 345 

150 
43'4 

187 
5 4 3 

8 
2 3 — 

Sopron 
319 

216 
67-8 

100 
3 1 3 

3 
0-9 — 

Összesen: 
% 

3119 1721 
55-19 

1321 
42.35 

75 
2-40 

2 
0'06 

nevelés (Simon Árkád). E vonatkozásban meg kell említenünk a pannonhalmi 
olasz gimnázium közleményét is, mely Életbölcseség rövid mondatokban címmel 
olasz közmondásokat, olasz írókból és költőkből való mondásokat ad útravalóul 
a tanulóknak. Az igazgatói bevezetések a beszámolókhoz a nevelésről, szintén a 
föntebbi eszméket tükrözik, egyik-másik (pl. a soproni) szinte tanulmány-
számba mehet. 

Az elméletnek megfelel a gyakorlat is. Erős katolikus hitet, tehát igazi 
világnézetet akarnak adni iskoláink tanítványaiknak, mégpedig nem mint 
hideg eszmék rendszerét, hanem meleg, lüktető élet alakjában. Éppen ezért 
fáradoznak azon, hogy tanulóik minél bensőségesebb szeretetben éljenek együtt az 
Ür Jézussal az Oltáriszentségben, és az legyen életük szíve. 

Bizonyos, nincsen jobb nevelő az Ür Jézusnál. Az Ö közelében érezheti át 
egész teljességében az ember személyisége méltóságát, melyet az Isten méltónak 
tart arra, hogy magához emelje. Ott döbbenhetünk rá érzékiségünk, önzésünk 
rútságára, ott szállhatunk Isten fiai lelki szabadságának magasságába, ahol csak 
az örök értékek ragyognak és mutatják az utat, mint egykor a napkeleti böl-
cseknek. Ott elmélyedhetünk az emberi testvériség tudatába, és lesz feltétlen 
paranccsá a társadalmi munka felebarátunk anyagi és szellemi javára. Ott ter-
mészetfölötti megvilágítást kap a haza és nemzet mivolta és isteni szentesítést 
nyer a kötelezettség szolgálatára. A Tiszta Igazság levegőjében az értelem sem 
sorvad el: Istentől elénk szabott feladat a gazdálkodás a talentumokkal e téren 
is. De egyébként a többi kötelesség teljesítése sem volna lehetséges e nélkül. 

Örül az ember lelke, látva azt, hogy diákságunk lelkivezetőí nem végeznek 
meddő munkát. Növendékeik nagy része nem elégszik meg már a köteles évi 



IV, Az osztályozott tanulók tanulmányi előhaladása. 
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Budapest 
0/o 485 

63 
13-0 

47 
9*7 

176 
36-3 

171 
35-2 

25 
5-2 

3 
0-6 

28 
5-8 

Esztergom 
°/o 447 

36 
8 i 

31 
6-9 

134 
30-0 

190 
425 

37 
8-3 

19 
4*2 

56 
12-5 

Győr 
('/o 631 

34 
5-4 

41 
6'5 

204 
3 2 3 

274 
53-5 

52 
8-2 

26 
4-1 

78 
12-3 

Komárom 
%•> 

673 
59 48 

8"8 7'1 
180 
26*7 

284 
42-2 

67 
9"9 

35 
5-3 

102 
15-2 

Kőszeg 
*'/0 315 

26 
8;3 

19 
6 i 

89 
31-5 

134 
41-2 

33 
10-4 

14 
2'4 

47 
12-9 

Pannonhalma 
Vo 50 

4 
8 0 

7 
14-0 

23 
46-0 

16 
32-0 — 

Pápa 
•Vtf 

22 
366 6 . j 

30 
8'2 

122 
33-3 

135 
36-9 

42 
11-5 

15 
4-0 

57 
15-5 

Sopron 
Vc 

23 
3 2 2 ! 7 1 

24 
7'5 

94 
29-2 

133 
40*3 

35 
10-9 

13 
4-0 

48 
14-9 

Összesen: 
% 

3289 267 
8-1 

247 
7-0 

922 
28-1 

1437 
437 

291 
8-8 

125 
3'8 

416 
12-6 

4—5 áldozással, többségük havonkint vagy hetenkint, sőt nem egy mindennap 
magához veszi az Élet kenyeré t , A komáromi évkönyv pl. ezt mondja: „Ta-
nítványaink . . . az évi 5 közös szentáldozáson kívül minden vasárnap és ünnep-
nap impozáns tömegben járultak a szentáldozáshoz, amivel a híveknek is épülé-
sére voltak. Minden első péntek alkalmával legalább 250 diákunk végzett engesz-
telő szentáldozást. Az első péntek előtti esti szentségimádási órán ifjúságunk 
nagyobb része jelen volt. És mindez magán buzgóságból történt . De hétköznapo-
kon is . . . átlag 35—50 volt a napi áldozók száma". 

A buzgóság árama a Mária-kongregációkban duzzad legmagasabbra. Az 
idevágó beszámolókból kiviláglik, a mély meggyőződés ereje mint törekszik kifelé 
is hatni és mikép gyökerezik meg az a tudat kongreganistáinkban, hogy nekik 
később példaadó vezető szerepet kell vállalníok a közéletben. Működésük tartal-
mát már a legtöbb helyen szokásos szakosztályok, ill. sejtek elnevezése is 
muta t j a : a hitbuzgalmi (eucharisztikus) és hitvédelmi, szociális (karitatív), misz-
sziós, saj tó-osztályok a rendesek. 

A gyűlések elméleti fej tegetései t , megállapításait a gyakorlat törekszik 
megvalósíani. A megbeszélések előkészítésére és módjára igen tanulságos a 
mintaszerűen vezetett győri kongregáció felső szakaszában folyt el járás, A prézes 
az év elején meghatározza a munka fő célját . Az idén a mai kor apostolai lelki-
a lkatának kiformálása volt a feladat . Vezérkönyvül Lantos—Kiss Antal Vezér-
i f júság c. könyvét vették. Az egyes sej teken belül szintén egy-egy müvet dol-
goztak fel. A hitvédelmiben P. Bangha: Világnézetek, a szociálisban pedig P. 
Var'ga: Üj társadalmi rend felé és a Magyar cél c. munkák a lap ján dolgoztak. 

Nem közölhetjük az egyes elmélkedések, előadások, beszédek részletes 



V. Az érettségi vizsgálatok eredménye-

-• O 1,3 E r e t t B u k o t t 
I n t é z e t = 1 (H 5 N 

H 
Kitünte-

téssel 
Jelesen Jól Egysze-

rűen 
1 tárgy-

ból 
2 v. több 
tárgyból 

Budapest 
°/o 61 

12 
197 

7 
11-5 

23 
377 

15 
24-6 

4 
6-5 — 

Esztergom 
°/o 42 

2 
4'8 

4 
9 5 

14 
33-3 

16 
38-1 

6 
14-3 — 

Győr 
°/o 61 

8 
131 

6 
9'8 

22 
36'2 

20 
32*8 

4 
6-5 

1 
1-6 

Komárom 
58 

5 
8'6 

3 
5'2 

19 
32-8 

13 
22-4 

11 
19-0 

7 
12-0 

Kőszeg 
ü/o 22 

3 
13-6 

2 
9-1 

7 
3 1 8 

9 

41-0 
1 
4'5 

Pápa 
Va 36 

2 
5'6 

6 
16*7 

7 
19*4 

17 
47-3 

3 
8-3 

1 
2 7 

Sopron 
28 

3 
10-7 

5 
179 

8 
28'6 

11 
39-3 

1 
3'5 — 

Összesen; 
u,'o 

308 35 
11-4 

33 
107 

100 
32*5 

101 
3 2 8 

30 
9 7 

9 
2'9 

tárgyát, melyeket nagy részben maguk a kongreganisták tartottak, de elmond-
hatjuk, hogy a korszerű katolikus kérdések, mozgalmak legtöbbje szóba került 
bennük (pl, a katolikus önérzet, a kongreganista öntudat, az együttérzés az Egy-
házzal, a kor áramlatai, a sajtó, Actio Catholica, Emszo stb,). 

Az alapul vett könyvek mellett természetesen más idevágó műveket, kato-
likus folyóiratokat is ismertettek a tagok. Igyekeztek tehát elméletileg is fel-
készülni jövendő hivatásukra. Sok társadalmi kérdéssel foglalkozó művel ismer-
kedtek meg a fiúk Budapesten a középső kongregációban. Jellemző, hogy Sop-
ronban 30 könyv volt az egyesület karácsonyfá ja alatt. Általános volt a Rerum 
novarum és a Quadragesimo anno pápai körlevelek tanulmányozása. A kongre-
gációk e munkássága elég simán folyt, csak a budapesti felső szakaszának 
(VII—VIII. o.) prézese panaszkodik, hogy a tanulók sokoldalú elfoglaltsága alig 
hagyott időt a rendszeres összejövetelre. Ki kell emelnünk azt az örvendetes 
jelenséget, hogy Komáromban az egyik világi tanár vezette nagy buzgósággal a 
missziós-szakosztályt, hogy általában az iskolán kívül állók is szívesen támogat-
ták közreműködésükkel a kongregációs munkát (Pápán pl. a katolikus sa j tó 
képviselői, továbbá orvosok.). 

Pannonhalmán Szent Benedek gárdája van hivatva a föntebbi feladatok 
megvalósítására, és e keretben jobban érvényesülhet a lelki élet sajátos bencés 
színezete is. 

A kongregációkkal párhuzamosan végzi ,,jó munkáját" a cserkészet. Arca 
jobban e világ felé fordul, mint idősebb testvéréé, de vele azonos szellem alap-
ján dolgozik a vallásos, hazafias, embert és természetet szerető, a gyakorlati 
életben is ügyes, talpraesett férfijellem kialakításán. A kis pannonhalmi gimná-
ziumnak természetesen még nincsen csapata. A többieknek, a „száraz" és a 
Nagy-Duna mellettiek kebelében megalakult vízi-csapatoknak működése körülbe-
lül a régi keretek közt mozgott. Nyári táborozásra a sok külső akadály miatt csak 



a soproniak nem tudtak elmenni, más intézeteink cserkészei el lenben különféle 
helyeken ütött táboraikban zavartalanul megvalósíthatták a cserkészgondolatot 
és mellette ú j ra jobban megismerhették a hazai földet és népét is, E tekintetben 
igen tanulságos volt a budapest i „vizesek" tiszai ú t j a : „egész ú j vidéket, 600 
kilométert a Tísza pa r t j án" ismertek meg. Említésreméltó, hogy a győri és kőszegi 
táborozó csapatok tagjai mezei munkában is segédkeztek a vidék lakosságának. 

Mindig erősebbé válik a cserkészet munká jában a honvédelmi szempont 
érvényesülése. Általánossá válik a rádíótanfolyamok rendezése, gyakorolják a 
céllövést, serényen folyt a légoltalmi kiképzés és a tavaszi légvédelmi készültség 
keretében nagy szolgálatot tel jesí tet tek. A cserkészet népszerűsége a régi, nevelő-
munkáját a felsőbb hatóságok is sokra értékelik. Erre vall az a bőkezű támo-
gatás is, melyben a komáromi vizicserkészetet a közoktatásügyi minisztérium és 
a Rend főapát ja részesítet te: dunai te lepükre az előbbi 2000. az utóbbi pedig 
5000 pengőt adott . 

Komáromi gimnáziumunkba tudvalévőleg a cseh megszállás hagyományakép 
leánytanulók ís járnak: megvan tehát szervezve külön cserkészcsapatuk, mely 
női vezetés alatt 3 „család"-ba osztva végezte a sajátos cserkészleány-munkát . 
Szépszámú tag vett részt a központtól szervezett „családvezetői", illetőleg a 
Vöröskereszt rendezte házibetegápolási tanfolyamon, A csapat nagy szorgalom-
mal és örömmel működött közre azzal a mozgalommal is, mely vándorkelengyék-
kel igyekezett ellátni az erdélyi anyákat. Légoltalmi kiképzésben is volt részük, 

A vallásos és hazafias érzés öregbítésére szolgáltak az iskolai ünnepek is, 
melyek ál talában az eddigi keretek között mozogtak, örvendetes új tárgyat adott 
azonban számukra hazánk ismételt területi gyarapodása, melynek pedagógiai 
felhasználását igen megkönnyítette tanulóif júságunknak egyébként is izzó ma-
gyarsága. Meg kell emlékeznünk arról is, hogy Esztergom testvérintézetül fogadta 
a gyergyószentmiklósi áll. gimnáziumot. Az iskola és a szülői ház nevelői együtt-
működésének előmozdítása volt a főcéljuk a szülői értekezleteknek, melyeknek 
legnagyobb része osztályok szerint oszlott meg. Szükséges voltukat eléggé bizo-
nyí t ják azok a jelek, melyek szerint az otthon és az intézet szelleme gyakran 
nincsenek összhangban. Áll ez elsősorban vallásos szempontból, de hazafiasság 
tekintetében ís nem egyszer gördítenek súlyos akadályokat a szülők a tanári kar 
munkája elé. Szomorú pl. egy komáromi diák őszinte vallomása: . . . Otthon min-
dig csak i lyeneket beszélnek, hogy kis nép vagyunk és mit akarunk önállóak 
maradni a nagy népek k ö z ö t t . . . Aztán sokszor félek, mert úgy nyilatkoznak 
hazánk vezetőiről, hogy ha valaki hallaná, bizonyosan börtönbe kerülnének, De 
legjobban fá j , hogy ki merték mondani: bár jönne már nyakunkra valamelyik 
nagyhatalom . , , " 

Hatással lehetnek a két fontos nevelői tényező egymással való megértésének 
előmozdítására a szülők számára a diákokéival egy időben tar tot t lelkigyakor-
latok. Kár, hogy nem ál ta lános e szokás. 

Az ú j pedagógiai i rányzat hatása sokat alakított az önképzőkörökön is. 
Nem hanyagolják el azt a céljukat, hogy a tanítás alatt szerzett ismereteket 
a tanulók haj lamaik i rányában önállóbban kibővítsék, de szorosabban bekapcso-
lódnak a nevelés szolgálatába. Megtalálják ennek módját a matemat ikai és fizikai 
szakosztályokban is (pl. honvédelem!), azonban a nyelvi és történelmi területen 
adódik rá a legtöbb alkalom. Vallási kérdések taglálása, az irodalomba, a „nemzet 
lelkébe" való belemerülés, a magyar nyelv tisztaságának, a mai idők döntően 
fontos magyar feladatainak történeti gyökereikben való felfogása, az iskola 
székhelyének, környékének (Sopron!), a hazai föld alaposabb megismerése, a ma-
gyar nép sajátságainak, viszonyainak kutatása, kézzelfoghatóan fejlesztették diák-
ságunkban a vallásos meggyőződést, hazájuk ismeretét , a nemzet i érzést, jövő 
hivatásuk tudatá t . Esztergomban és Komáromban egyes nagy példaadó férfiak 
részletesebb bemutatása sa já tosan állt a föntebbi célok szolgálatában. 

Általában a föntebb jelzett tárgykörben mozognak a pályatételek is; nagyon 
megfelelők és eredményesek vottak az esztergomiak, kőszegiek és pápaiak. Pápán 
az önképzőkör munkásságában nagyon érvényesült a magyarság megismerésének 
szempontja. Ilyen természetűek a nyári nagy szünetre kitűzött pályázatok ís. 



Sikerüket előre biztosítja az a részletes és szabatos útbaigazítás, melyet a 
vezetőtanár az egyes tételekhez csatolt. 

összefoglalóan elmondhatjuk, hogy szépen dolgoztak az önképzőkörök, csak 
a budapest i irodalmi rész jön nehezen lendületbe, míg a soproni ismét szépen 
fejlődött. J 

A nemzetismeret szempontja irányította elsősorban az iskolai k i rándulá-
sokat, tanulmányutakat is. A székhely, vagy a távolabbi vidékek, városok te rmé-
szeti szépségeinek, közgazdasági, kultúrális intézményeinek, történeti emlékeinek, 
művészi kincseinek megismerése volt igazi céljuk. 

Itt emlékezünk meg a budapesti aero-körről is, amely hagyományához hí-
ven folyta t ja eredményes működését: ismereteket ad, ügyességre szoktat és nem-
zetvédelmi célokra is irányul. Erősen gyakorolták tagjai a vitorlázórepülést is. 
A repülést különben Győrött és Pápán is nagy szorgalommal tanulták. Az 
utóbbi város bencés diákjai 1 darab Hungaria-t ípusú kétkormányos iskola-repülő-
gépet is kaptak a jándékba a m. kir. légügyi hivataltól, A kis pannonhalmi gim-
nazisták is nagy kedvvel állítottak elő repülőgépmíntákat a maguk ú j kis 
aero-körében. 

A kaptár-mozgalom az idén is fej lesztette a takarékossági érzéket és a 
hulladékok megbecsülését fiainkban. Működése tanulságos példa arra, hogyan 
lehet aránylag kis dologba is szellemi, erkölcsi é r téket vinni. 

Nem kell vázolnom azokat a szellemi, erkölcsi vonatkozásokat , melyek a 
lélek munkáját fiziológiailag megalapozó szerepén kívül oly fontossá teszik a 
testnevelést . A legnagyobb kritikus is örömmel tekintheti át a sportkörök komoly 
munkáját, ha ugyan egybe tudja foglalni azt a sokféle mozzanatot, melyek a 
sok szakosztály munkája felmutat. Egy-két feltűnőbb jelenséget emelünk csak 
mi is ki. 

Budapest elvi okokból nem vesz részt most hivatalos versenyeken, de így 
is muta t ja oroszlánkörmeit. Pompás virágzást látunk ú j ra Győrött. Egyik ver-
senyt a másik után nyerték, szinte minden ágban. Egyik sikerét mégis ki kell 
emelnünk: a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrtól kitűzött Szent László-
vándordíj ért folyó országos küzdelemben második lett labdarúgó csapata. A 
cserkészet kebelén kívül Győrött a sportkör keretében dolgozik az evezősszak-
osztály, mégpedig a régi buzgalommal és eredménnyel . Esztergomban az úszást 
művelték különös eredménnyel (országos bajnokságot is nyertek). Pápán az 
atlétikai-szakosztály válik ki, Sopronnak vívói szereznek nagy becsületet. Jó 
az általános eredmény Kőszegen is. Komáromban voltakép most szerveződik 
meg a testnevelés, bizonyos, hogy hamarosan egy vonalba kerül a többiekkel. 
A nemzetvédelmi szempont különös érvényesülését muta t ják e téren is a vívás 
tanulásán kívül a céllövés gyakorlása, ami Esztergomon kívül különösen Győrött 
járt nagy eredménnyel. 

Az egészségügy nagyot fejlődött intézeteinkben, mióta a rendes iskola-
orvosok ellenőrzik. Rendszeresebbé kezd válni a tanulók évi megvizsgálása. E 
vonatkozásban főkép Győr és Pápa közölnek részletesebb adatokat . Eszter-
gomban és Kőszegen a mult iskolai évben is szépen folyt az iskola-fogorvosi 
munka. Járvány sehol sem volt veszedelmesebb formában, a tanulók egészségi 
állapota jó volt. Nem szabad az egészségápolás ügyével kapcsolatban elfeled-
keznünk a budapesti gimnázium akarat tyai Szent István diáküdülőjéről, mely 
újra, a kedvezőt len közellátási viszonyok között is a régi ke re tekben 
tudott működni, 

A nevelés teljességéhez tartozik a támogatás is a pályaválasztás kérdésében. 
Behatóan tárgyal ja ezt Borbély Kamill tanulmánya a budapesti évkönyvben 
(Irányított pályaválasztás), a győri gimnáziumban a VII. és VIII. osztályok 
számára hét szakember tar tot t ismertető előadást az egyes életpályákról, még-
pedig a megkívánt egyéni képességekről, a szükséges tanulmányokról és a 
mostani elhelyezkedési lehetőségekről. Az egyetemi élettel kapcsolatos tudni-
valókról is volt szó, ami ezenkívül Sopronban is megtörtént. A pályaválasztás 
fontosságának tudatosítását is célozza a kőszegi gimnáziumnak az a szokása, 
hogy a II, félévben zárt lelkigyakorlatra vonultat ja vissza a VIII . oszt. tanulóit. 

Iskoláink nevelőmunkájának vázlatos áttekintése is megérteti azoknak 



aggodalmát, akik a leventeintézmény működésének megindulásakor összeütközé-
sektől tartottak, hiszen a számára kitűzött nemzetnevelő feladatok legnagyobb 
részét elvégzi a középiskola is. A hatáskörök pontos elhatárolása még mindig 
nem történt meg ugyan, de a levente-mozgalmat intéző tényezők, főkép a ka-
tonai hatóságok józan bölcsesége elejét vette minden súrlódásnak. Évkönyveink 
legalább kiemelik, hogy a legsimábban folyt a levente-munka. A külön levente-
órákban az érdekelt tanulók külön csoportokban nyertek kiképzést, főleg katonai 
vonatkozású dolgokban. Az oktatók javarészt arra alkalmas pedagógusok vol-
tak; legtöbb helyen résztvettek e munkában az intézetek egyes világi testneve-
lési, esetleg rajztanárai, sőt Pápán, Kőszegen, Győrött még szerzetestanárok is 
vállalták ezt az áldozatos munkát, 

Bármily örvendetes is az a buzgó munka, melyet iskoláink a nemzet-
nevelés minden irányában folytatnak, azért egy észrevételt nem szabad elhall-
gatnunk, A sokfelé ágazó tevékenység nem történik minden vonatkozásban kellő 
tervszerűséggel, munkaelosztással. Érzik ezt iskoláink is, és a győri évkönyv-
nek a nemzetnevelésről szóló alapos beszámolója tanúsága szerint ebben az 
intézetben meg is történtek már az ennek megfelelő kezdő lépések, 

A nevelés eredményei némileg tükröződnek a csatolt kimutatásban is 
(1, a 3. táblázatot!) , mely a tanulók magaviselet! jegyeit tünteti fel. Teljesen 
már azért sem vehető i rányadónak e kérdésben, mert a magaviselet megítélé-
sébe a tanulásban való előhaladás ís belejátszik. Feltűnő az eltérés a komá-
romi és a többi gimnázium között e téren. A komáromi évkönyv nem ad ma-
gyarázatot, de az aránylag kedvezőtlen fegyelmi állapot okát sejteni lehet e 
mondataiból: „Fegyelem tekintetében egyre jobban kialakul az anyaországi ka-
tonás fegyelem. Hála Tstennek, tanítványaink kezdik meg is szokni azt." 

A nevelés szempontja nem sikkad el a szorosan vett oktatásban sem. 
Tanáraink ennek folyamán is felhasználnak minden alkalmat a legfőbb cél ér-
dekében. Beszédes bizonyítéka ennek az írásbeli feladatok megválasztása is, 
melyeket a felsőbb osztályokon vonatkozólag minden évkönyv közöl. 

Az iskolai munkát nem gátolták nagyobb zavarok. Viszonylag abból szár-
mazott legtöbb nehézség, hogy a diákság eléggé bele volt vonva a tavaszi lég-
oltalmi készültségbe, és ezért heteken át hiányzott egyik-másik felsőbb osztály 
tanulóinak legalább egyharmada. Súlyosbította a bajt az az erkölcsi vesze-
delem is, amely ezen alkalmazás kapcsán fenyegette az ifjúságot. 

Az igazgatók felpanaszolják a távolabbi helyekről való bejárás visszás-
ságait, de segíteni maguk nem képesek e bajon. Kőszeg azonban örömmel 
jelenti, hogy egyetlen „bejáró" tanulója síncsen. 

Hatásunk elég tágkörű. Intézeteink látogatottak. (1. az I. táblázatot!) A 
soproni és kőszegi aránylag kevesebb létszámot megértet i földrajzi helyzetük. 
A budapest i és komáromi apadás megmagyarázható a felvételt szabályozó minisz-
teri rendele tekből ; az esztergomi csökkenés javarésze pedig a magántanulókra 
esik. Még mindig zsúfoltak Budapest és Győr egyes osztályai. Komáromban sokat 
segített e tekintetben ú j 3 párhuzamos osztály felállítása. Igen örvendetes a 
pannonhalmi olasz gimnázium fejlődése: gyarapodott a második osztály tanu-
lóinak száma is, az elsőben pedig a megszabott legnagyobb létszámnál többen: 
27-en végeztek, pedig sok jelentkezőt vissza is utasított az igazgatóság. Látszik, 
a magyar közönség értékeli az intézmény célkitűzését. De a hely varázsa és 
a nevelőintézet szerencsés körülményei ís a ján l ják . A tanulók mind bentlakók. 
Pannonhalma szent magyar levegője árad ál landóan rá juk, a szabad természet 
romlatlan levegőjében neve lkednek és a gondos prefektusi szeretet őrködik felet-
tük. Egyelőre még magában a főmonostorban van elhelyezve az intézet, de 1942 
szeptemberében már tel jesen készen vár ja a hatalmas, művészi és korszerű 
sa já t épület. Az évkönyv különben a tervezet szerint bemutat ja külső képét 
is, azután szakszerűen ismerteti belső elrendezését. 

Ami a tanítás eredményét illeti, arról a 4. és 5. kimutatás tájékoztat . 
Feltűnő itt is az érettségi vizsgálatok rendkívül gyenge eredménye Komárom-
ban. E vonatkozásban is nehéz lehet a beil leszkedés a magyar gimnáziumok 
rendjébe. 

Bő alkalmuk nyílt tanulóinknak rendkívüli tárgyak tanulására is. Legalább 



15 tárgy szerepel az évkönyvekben. Leggyakoribb a német, francia, olasz nyelv 
gyakorlása. Az utóbbi természetesen fontos szerepet tölt be a pannonhalmi 
gimnáziumban, ahol naponként legalább egy-egy óra van rá kötelezőleg meg-
szabva. Igen érdekesen írja le az olasz lektor a foglalkozás menetét , és meg-
ér the t jük fontos szerepét a kis diákok meglepő haladásában. Közben műízlésük, 
művészettörténeti ismereteik is szépen gyarapodnak, mint velejárója az olasz 
kul túra megismerésének. 

Mindenhol tanulnak gyorsírást, amit nagyon elősegít a gyorsírókörök szép 
munkássága is, továbbá el ter jedt a vívás tanulása, jól fejlődnek a fizikai gya-
korlatok, mindenhol élénk énekkul túra van, a zenei élet is virágzik, mindenhol 
van legalább egy zenekar ; Győrött az önképzőkör mellett külön szakosztály a ki-
váló tanár i vezetés mellett dolgozó: zenekedvelők köre. Kedvelt tárgy a rajz, 
a mintázás is. Meg kell említenünk, hogy Budapesten és Pápán az ábrázoló-
geometriát is t an í t j ák ; nagy hasznát lá t ják ennek a műegyetemre, vagy Ludo-
víkába menő növendékek. 

A tanítást támogat ták az iskolai színielőadások is, E tekintetben — monda-
nunk sem kell — Budapest van a legkedvezőbb helyzetben: d iákja i számára 
a Városi Színházban, az Operaházban és Nemzeti Színházban nyílt alkalom elő-
adások látogatására. 

A filmoktatás terén nem történt lényeges változás. A szertárak gyarapo-
dásának áttekintését megnehezíti az, hogy több helyen hiányzik az új beszer-
zések értékének feltüntetése. Egyébként szertáraink, múzeumaink aránylag gaz-
dagoknak mondhatók. Nem egy rendkívüli kultúrális jelentőségű a székhelyre 
nézve. A győri Rómer Flóris-múzeummal kapcsolatban ezt mondja a többek közt 
az évkönyv: ,,Győr városának az az elhatározása, hogy városi monográfiában 
adja a tudományos világ elé a Győrre vonatkozó emlékeket, elsősorban a mú-
zeumban immár nyolcvannegyedik éve összehordott anyag felhasználásával, 
illetve feldolgozásával valósul meg". Igazán fájdalmas látni, hogy ennek az intéz-
ménynek fejlődését mennyire megbénítják azok az e helyen már ismertett 
körülmények, 

A jótékonyság élén a Rend főapá t ja áll, aki 26.260.50 pengőnyí tandí ja t 
engedett el. Az állam több Horthy-díjjal és a közalkalmazottak gyermekei szá-
mára rendelt ösztöndíj jal támogatta ú j ra intézeteinket, A városok közül az év-
könyvek Komárom és Pápa városa, továbbá Veszprém vármegye jótékonyságát 
emelik ki. A nagyközönség is szépen segítette szegény diákjainkat . Neki kö-
szönik virágzásukat legtöbb helyen a Segítő Egyesületek, de ezenkívül is gya-
korolták a jótékonyságot rászoruló tanulóinkkal szemben. Különösen megható a 
komáromiak áldozatossága. Hogy a Palkovich-menza meg tudott újulni és a 
nehéz viszonyok között is be tudta tölteni hivatását , abban nagy része van 
Komárom és a ha táskörébe eső terüle t lakossága jószívének. A Király-püspök 
alapítvány milliós vagyonának csak romjai vannak, de jövedelméből mégis ke-
rült 1760 P a komáromi diákoknak. Nem szabad e kapcsolatban a Katolikus 
Tanítók Internátus-alapjáról sem elfeledkezni, mely 15 kőszegi tanuló szállás-
ellátás-költségeinek felét fizette meg a Kelcz—Adelffy-diákotthonban. 

A segítés munká jában részt vett a Bencés Diákszövetség is, amely most 
tudvalevőleg átszerveződött. Hisszük, hogy e megújulás gazdag gyümölcsöket hoz 
abban az irányban, melyet az ú j elnök jelölt ki már föntebb érintett székfog-
lalójában. Felvirágzásának alapja le van rakva abban a ragaszkodásban is, 
mely régi diákjainkat intézetünkhöz köti. Ez a szeretet árad ki a „találkozók" 
lelkiségéből is. A legnagyobbszabású az idén is a győri volt, ahol 10 évfolyam 
143 öregdiákja jött össze június 4-én. 

Az iskola munkáját 156 tanár végezte, akik közül 143 működött rendsze-
rezett álláson, 13 pedig, mint óraadó. Az előbbiek közül 112 tartozott a Rendbe, 
31 pedig világi volt. Az utóbbiak számát magyarázza, hogy soraikból kerültek 
ki a rajz- és testnevelési tanárok, továbbá, hogy Komáromban az állam látta 
el a 7 párhuzamos osztályt, 

A tanári körökben történt változások közül kiemeljük Kocsis Károlynak, 
a komáromi gimnáziumba szolgálattételre rendelt állami tanárnak megtísztelését, 
amennyiben a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr az egri állami Dobó István-



gimnázium vezetésével bízta meg, Kocsis Károly csak a visszatérés után került 
az áll, tanárok sorába, a megszállás nagy része alat t már Komáromban küz-
dött bencés társaival a magyarságért. Az évkönyvek több tanár elhunytát is 
gyászolják. A komáromi Sárosy Etel bencést s i ra t ja el, aki gyilkos betegsége 
miatt már 1938-ban megvált az iskolától, de 34 éves tanárságából 26 évet Ko-
máromban töltött el, mégpedig legnagyobbrészt a megszállás keserves idejében. 
Győr a tehetséges, de sokat be tegeskedő Kuzmits Virgil szintén bencést búcsúz-
ta t ja , Kőszeg meg a szeretetreméltó Somló Jenő világi ra jz tanár t vesztette el. 

Az iskoláink felsőbb vezetésében történt és őket érintő változásokról is 
megemlékeznek az évkönyvek: a Kat. Tanügyi Főigazgatóság elnök-főigazgatója 
a nyugalomba ment Dr, Stuhlmann Patrik utóda Dr, Kürti Menyhért lett, a 
szintén nyugalomba távozott Dr. Jászai Rezső budapesti és Berkes Ottó dunán-
túli kat. főigazgatók helyébe Virágh Teofil, illetőleg Milakovszky László lépett. 

A tanárok iskolánkívüli munkásságáról bőven beszámolnak az évkönyvek. 
Tudományos színvonalukról méltó képet adnak az évkönyveknek a már emlí-
tetteken kívül a következő közleményei: Az olvasmány (Budapest, Dr. Pados 
Ottokár), A Szent István-év tanügyi kiállítása. II. Az intézet tanárainak a 
kiállításra került művei. Folytatás (Esztergom, Vértes Zoárd). Az atomtól a 
műanyagig. (Győr, Dr. Holenda Barnabás), Teleki Pál gróf (Komárom, Dr. Pálos 
Ferenc), Gróf Teleki Pál emlékezete (Pápa, Dr. Kalmár Gusztáv), Erdély mint 
keleti védőbástya a világnézetek és történelmi erők ütközőpontjai (Sopron, Dr. 
Jánosi Gyula). 

íme vázlatosan a bencés gimnáziumok munkája az 1940—41-i iskolai év-
ben! Végső eredménye Isten kezében. Bíznunk kell Benne! 

IMÍü Sárkáay-nyomda r.-t. Budapest, VI., Horn Ede-utca 9. Tel.: 122-190, 326-066. 
Igazgatók: W«»««\y Antal és Wassely Jóisef . 



SZERKESZTŐSÉGÜNKNEK MEGKÜLDÖTT KÖNYVEK. 
Németh Imre: Leányok, asszonyok Krisztus szolgálatában. Szombathely. Mar-

tineum, 
Skolaster—Dr, Czékus: Beata nővér. Korda. Bp, 
Gerely Jolán: Ki vagyok? Korda. Bp. 
Csávossy Elemér S. J.: Ige és élet. II. Korda. Bp. 
Lützeler: Die Kunst der Völker. Herder . Freiburg im Br. 
Tangl Harald: A táplálkozás. Kir. Magyar Egyetemi Nyomda. Bp. 
Charles Alden Seltzer: Az arizonai postakocsi. Palladís. 
Max Mauser: Cápa követi a hajót. Palladis. 
Charles Baldwin: Különös társalkodónő. Palladis. 
Barsy Irma: Sárgarigó-penzió. Palladis. 
Else Hocks: Pius II. und der Halbmond. Herder. Fre iburg im br, 
Eugen Walter: Das Kommen des Herrn. Herder. Freiburg. 
Sophokles—Babits: Oidipus király. Oidipus Kolonosban. Parthenon. Franklin-

Társulat. 
Tatay Sándor: Zápor. Franklin Társulat . 
Láng György: A Tamás-templom karnagya. Bach é le tének regénye, Singer és 

Wolíner. 
Vértes O. József: Az ingerlékeny gyermek. Studium. Bp. 
Vértes O. József: A gyógyító nevelés rendszere. Kókai Lajos. Bp, 
Gábriel Asztrík: Magyarországi Jakab „eretneksége" a XIII, sz. Franciaországá-

ban. Pécs, 1941. 
Zeugnisse der Kultur. Herder. Freiburg im Br, 
Meszlényí Antal: Gróf Zichy Domonkos veszprémi püspök egyházlátogatása 

1845—46-ban. Veszprém, 
Csepy Pál: A pap szalézi Szt. Ferenc iskolájában. Szalézi Művek. 
Gangyi Ferenc: Istenért-hazáért. Korda. Bp. 
György Tamás: Kincsesláda. Korda. Bp. 
Zaymus Gyula: Ninon kisasszony. Korda. Bp. 
Csávossy Elemér S. J.: Ádventi és karácsonyi elmélkedések. Korda. 
Zimmer: Forradalom a fizikában. Frankl in Társulat. 
Cser László: Pekingi séták. Franklin Társulat . 
Marék Antal: Egy orvos vallomásai. Nemzeti Könyvtár. 54. sz. Bp. 
Odo Kasel: Das christliche Festmysterium. Verlag Bonifacius-Druckerei. Paderborn . 
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Prohászka eszféftkaja. 
$eiek S. Remiért. 

Még a vázlatosan kiépített filozófiai rendszerekben is találunk 
esztétikai vonatkozású gondolatokat. A szépséggel — még akkor is, 
lia nem fogadnók el önértékül — mindenkinek számolnia kell, aki 
csak teljes képet akar adni a világról és a valóságról. 

Prohászkának nem volt szoros értelemben vett filozófiai rend-
szere; számára az élet diktálta az elméletet: nem fogalmi hálózatok-
ban, de mégis elveken (milyen nagyszerű elveken!) épült fel az ő 
„filozófiája". Sajnos, megszoktuk már, hogy a filozofálást dialektikus 
eszmetornának tekintsük, melynek vajmi kevés köze van az élethez 
és a gyakorlathoz. Pedig az igazi filozófia (— és melyik nem akarna 
ilyen lenni?) még a legelvontabb tételeiben is egészen a valóságon 
épül fel. Ilyen Prohászka „filozófiája", minden más filozófiánál 
nagyobb mértékben. Hogy mégis idézőjelbe kell teni az ő „filozó-
fiáját", azt kettős ok követeli: 1, nincs neki egységes rendszere; 2, 
a filozófiai módszerrel kiépített részletekben is ez a kissé tudomány-
ellenesen hangsúlyozott ismeretelméleti tétel húzódik meg: a tudás 
magában nem érték, hanem csak ha tett nő ki belőle,1 

Hogy nincs filozófiai rendszere, azt ugyanúgy mondhatjuk Pro-
hászkáról, mint — Krisztusról. E furcsa párhuzamban ugyan egymás 
mellé kerül az Ür és a szolga, de helyzetük — a mi szempontunk-
ból — egyforma, Prohászka életét az a mélyreható észrevevés jel-
lemezte, hogy Krisztus nem lett sem tudós, sem művész, sem eszté-
tikus, Krisztus csak — ember lett, aki tudja, hogy csak a lét szaka-
dékai után jöhet a szépség s csak ezek után az esztéíizálás, (V. ö. 
Ossz, munk, 20 k, 262,) — De ki merné állítani, hogy az Istenfia 
nem tudott volna dialektikus eszemfuttatásokban beszélni a szép-
ségről és a művészetekről, ha az ő küldetése éppen nem az lett 
volna, hogy abban kell lennie, ami az Atyjáé?! És kí merné állítani 
Prohászkáról, hogy nem tudott volna nagy-tudósan írni esztétikai 
kérdésekről, — ha erre szentelte volna az életét és ha esztétikai 
könyvek búvárlatánál nem tartotta volna jóval fontosabbnak az 
apostoli munkát vagy — ha már tollal is, de — az élet szolgálatáti 

Ám akinek a világról és a valóságról megvannak a maga elvei, 
az már állást foglalt a szépség világával szemben ís. Föltétlenül 
meg kell tehát találnunk Prohászka esztétikai állásfoglalását is. 

1 Az egész kérdés filozófiai megalapozását lásd Prohászka intuíciója és 
átélése c. tanulmányomban. (Theologia, 1941, 4. sz., 1942, 1. és 2, sz.; különle-
nyomatban is.) 
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Igaz, nem bölcseleti sémákra húzva, hanem a művészi látás közvetlen 
kifejezésében, Már csak azért is van neki esztétikája, mert költő 
volt — a szó legteljesebb értelmében (bár költői formája a próza!}; 
minden költőnek pedig, mihelyt leírta az első betűt, már van ki nem 
mondott esztétikája. Ha a tudomnáy is sajátos lelki alkatot kíván a 
művelésére, épúgy, mint a művészet, akkor bátran mondhatjuk, hogy 
Prohászka lelki alkata nem a tudósé, hanem a művészé-

Ki végezte el hazánkban nála jobban a századforduló szellemi 
életének átértékelését, krisztusira váltását? Senki, éppen azért, mert 
a legmélyebbb átértékeléseket mindig művészek végzik el, pusztán 
azzal, hogy alkotnak, esetleg persze éppen az ú j elvi háttér árnyé-
kában, Prohászka vérbeli művész volt, de a művészeknek abból a 
faj tájából, akiknek az a legfőbb esztétikai tételük: énekelj úgy, 
amint énekelni adatott, vagyis ahogy élsz! Neki nincsenek szépiro-
dalmi vágyai:,,Nem, nem; hagyjuk az álmokat. Előttünk legnagyobb 
tény az élet, az eleven alak, az öntudat; ez hordoz harcot és fejlő-
dést; ez hordoz gondolatot és eszmét; ez állít létbe géniuszt, költőt, 
művészt, bölcset". (5, 10,) 

Művész ő, de írói pátosza az apostol szolgálatában áll, sőt apos-
toli feladataitól kapja a leghatásosabb impulzusait. De művészetről, 
elsősorban művészetről gondolkodni: olyan ritka pillanata volt, 
mint a pilisi barátok ,,édes ámulása és csendes merengése": rara 
hora, parva mora, édes és áldott, de kurta pillanat. Nem állapot, 
hanem gyorsan tűnő élmény, melyre a fegyelem, az ima és a munka 
láncolata következik. Neki a szent, a diadalmas élet kellett, mely 
fölött a dialektika fölépítheti ugyan íveit a fogalmak holdvilágából, 
de azok az ívek csak hidak a folyó, az élet folyama fölött, Ő Szent 
Bernáttal azt tanítja, hogy kár a hidakon sátort ütni s ra j tuk meg-
telepedni; le kell ereszkedni az élet törtető ár jába, a nagy energiák 
vágtató hullámaiba s úszni kell bennük s vitetni magunkat hátukon 
az örök élet révpart ja felé. Neki, a szeretet emberének nem volt 
kedve ,,inter versutias philosophorum", a filozófusok tekervényes 
útjain botorkálni. Ha itt-ott ezekre az utakra is le kellett térnie, 
megtette azt is, de legszívesebben oda vonult, ahol Istent élhette és 
hirdethette. A fogalmakkal, distinkciókkal és disputákkal szemben 
valami „fölséges pragmatizmus" jellemezte, mely mindenek fölött 
égni és élni akart, s tűz akar t lenni mások megsegítésére, sokkal 
inkább, mint hidegen világítani a filozófia istálló-lámpásával. 

Rendszeres esztétikát tehát hiába keresnénk a 25 kötetnyi 
Prohászka-opusban. De szétszórt nyilatkozatokat, rövid vagy hosz-
szabb elgondolkozásokat annál többet találunk. Ezeket akarom egy-
séges „rendszerbe" szedni, idézőjelek nélkül, lehetőleg az ő szavaival 
összefoglalni. Csak ezután vethetem az általa nem sokra értékelt 
tudományos mérlegre. 



1. Ilúincc ctiod-rjoscog TtXfjrjQ. 

Három nagyhatalom van a szellemi világban: az igazság, a jó-
ság és a szépség. Egyenrangúak. Egyik sem kevesebb a másiknál s 
a földön is egyformán uralkodnak. 18. 26.) 

Tekintsük meg a szépség hatalmát! 
A szépség világa az ész világán kívül van; gazdagabb, színpom-

pásabb nála; itt nem kísértenek száraz sémák, itt az emberben csen-
desen pihenő harmóniák dalokká válnak. Színekkel, vonalakkal épí-
tünk magunknak bűbájos világot. (20. 269.) 

Mit hozunk a világ felépítéséhez? Valamit, ami adottságunk: az 
ember, amennyiben test és vér, fa j és nem, annyiban adat; amennyi-
ben pedig szellem, jóság és erény, annyiban tett; önmagának terem-
tője. Hozunk tehát valamit, ami teremtményi mibennünk: az adott-
ságainkat — és hozzáadunk valamit, ami már a mi teremtésünk. 
Az ember teremtő és teremtmény, művész és mű — egyben, (11. 317.) 

Megindul bennem az élet. Elsősorban mint érzés vetődik fel ön-
tudatomban. Ahogy a vér beleloccsan az agyba s a szembe, úgy 
villan bele az érzés a psziché minden funkciójába, — a művészi 
teremtésbe és alakításba legfőképpen. Ha igaza volt a görög filozó-
fiának, hogy ,,navra TiXrjgfj", minden lélekkel van átjárva, 
ugyanazzal a joggal mondhatjuk mi is: návxa alodrjoewg TiXrjQfi, 
minden érzéssel van átitatva. Érzések termékenyítik a művészetet, 
érzés jelentkezik az alakok, ritmusok ellesésében, a nyelvformák és 
mértékek megsejtésében is. Bennünk van, de nem tőlünk van. 
Nélküle az eszmék is csak árnyak. Az érzéstől függ, hogy mi tetszett 
a régieknek és mi tetszik nekünk. 

A művészetnek az a szellemes meghatározása, hogy ,,die Kunst 
ist die Natur durch ein Temperament geschaut", rámutat arra, hogy 
itt lelkem megérzésén fordul meg minden. Itt valamit látni kell, amit 
százezren nem láttak meg, s valamit hallani kell, amit nemzedékek 
nem hallottak meg, s ami nem is ott kínt van a nagy világban, hanem 
ami a művész lelkéből születik meg és innen lép ki. 

Érzünk, azért van világunk! Az érzés ugyanis, mint az élet vére 
és lelke, beleszűrönközik észrevevésünkebe s gondolkodásunkba is, 
gondolatokat elvenít meg, eszméket gyújt ki, ú j meglátásokat ad 
megérzések révén. Mintha az eszmék absztrakt, üvegszerű erezetébe 
vérhullám, eleven élet hulláma loccsanna bele s attól elevenednék. 
E nélkül az eszmék árnyak; róluk is igaz lenne, amit a hitrege tartott 
az alvilági árnyakról, hogy akkor elevenednek meg, ha vért isznak. 
Az eszmék vére az érzés. Erejük s hatalmuk azon fordul meg, hogy 
mennyire nyúlnak bele az eleven életbe, vagyis érzéseinkbe. (8, 149— 
154.) 

Az érzést öntudatlannak mondom, ha a nagy tehetség, a zsení-
álitás s az inspiráció mélységére gondolok, melyeknek nem vagyunk 
urai; öntudatosnak mondom, ha e mélységek fölvetődését nézem haj-
lamainkban, vágyainkban, megérzéseinkben. Van róluk öntudatunk, 
bennünk lettek, de nem tudjuk hogyan. (8. 154.) 



2. Együtt a természettel. 

Kinyitom érzéseim ablakát. Hadd zuhogjon be a friss levegő 
és napsugár! Már a mozdulatlan csendben is energiák feszülnek. 
Érzéseim szálait most beleakasztom a rögekbe s a csillagokba s ezt 
az aranyos pókhálót borítom magamra, Istenre s a világra. A lélek 
e hálónak művésze s boldog foglya egyaránt. (8. 88.) 

Megállok s nézek. Mintha sötét szemöldök alól nagy kék szem 
nézne rám. A sötét szemöldök a sötét fenyőerdő, s a két szem tekin-
tete a hegyek fenségének s a csend méltóságának öntudatát löveli. 
Ez a szem mélyebb, mint a tó; mert a tó fenekére csak érhetnénk, 
de a lélek mélységeit, melyek bennünk nyílnak, mikor az Isten mű-
veit csodáljuk, föl nem mérhetjük, Mihelyt a tóból szem lesz, az 
Isten néz ki belőle; nézése nem fér lelkünkbe; nem birunk vele el-
telni! (8. 60.) 

Hallgatóznunk kell az alvó természet ritmusára s érdeklődnünk 
kell, nem lebbenthetjük-e szét — csak pillanatra is — a fátylát s 
nem követhetjük-e álmainak fonalát, mikor lábujjhegyen jár körü-
löttünk a sejtelem s meghív, hogy kövessük. (8, 75,) 

A szép természet lefátyolozott szfinx; fátyolát csak az lebbent-
heti föl, akinek e világtitok megfejtéséhez érzéke van; e mély szim-
bólum kihámozásához éber érzék kell, melyet Isten ad s ember nevel; 
il faut lavoir . (13. 349—350.) 

A természet világa Isten művészetének egyik műhelye. De a ter-
mészetfölötti világ mély inspirációit, a boldogságkeresés szárnyalá-
sát, a szeretet érzéseit is mint művészetet kell nézni. Jézus is a ter-
mészeti világ paráboláiba merítette bele a természetfölötti szeretetet. 
(13. 350.) 

A világ Istennek alkotása, a legharmonikusabb költemény; mily 
mulasztást követnénk el, ha nem gyönyörködnénk benne. Kis örök-
kévalóságok környékeznek! (8. 108-109.) Széppé, bűbájossá terem-
tette Isten a világot, A lét csupa arány és mérték, csupa lappangó 
néma ritmus, melynek hangjai folyton belénk kötnek s ingerelnek, 
Ha ez a ritmus és finom inger valahol érző lélekkel találkozik, akkor 
a lélekben zengő életté, tehát énekké, örömmé változik. Van ritmus 
és szunnyadó harmónia mindenfelé elég! Minden darab vidék csupa 
fény; a vidékeknek is van illatuk! Minden csupa szín, jel és jegy, 
hangjegy; a lepkeszárnyon ís egy kéz nyoma van meg: Istené. A sok 
kottát én olvasom, én, az érző lélek. Üzenetnek fogom fel őket; az 
egész együtt csak keret, benne a nagy üzenővel, Istennel. A kívülről 
rámzúduló sok szépség bennem ingerré változik át s én a szimbólu-
moknak jelentését fejtegetem; kiolvasom belőlük a szellemi tartalmat, 
az üzenetet: a világot összetartó nagy jóság és szeretet állandó 
szavát és boldogító leheletét — énhozzám. (8, 75-76.) A géniusz 
pedig játszik rajtam, a műszeren. Hagyom, átadom magamat az en-
gem környező szépségnek és fölségnek. (8. 129,) 

A természetben lélek lakik; (18, 183.) indításokkal teli lélek, 



gondolatokkal teli értelem; (8. 108—109.) csak föl kell fogni ezt a 
teremtő remeklést és tárt lélekkel fogadni üzenetét. (24. 119.) 

Tehát a teremteni tudó lelket a természet csak ingerli, csak mo-
tívumokat szolgáltat neki, s ezekre az ingerekre s motívumokra o 
felel; de válasza nem visszhang, hanem saját mélységeinek kitá-
rása; termető visszahatás a külső szóra; válasz a szépség behatá-
sára — új szépség teremtésével. Itt már a teremtmény lelke teremti 
a szépséget. És létrejön a művészet világa. De csak akkor, ha nem 
akadok el a részleteknél, A világ szépségét egyben kell látni, nagy 
szintézisekben! A sok díszharmóniát csak így láthatom a teljesülés 
vágyának és vajúdásának; a folyton más levelekben az örök válto-
zatlan Alakító csak így fog üzenni nekem, — Széttéphetném a virágot 
s a lombot; nagyítóüveggel nézhetném a lepkeszárnyat, s mivel 
ujjaim közt csak nyírkot látnék, hát kacaghatnék a szépségen. Rá-
fenhetném epémet minden virágra; belekeverhetném mérges lelkemet 
a harmatba: beállhatnék a fiatal fenyvesbe keresztes póknak, mely 
a fenyő gallyaira s a kakukfű s démutka szálaira köti pókhálóját s 
virág s harmat dacára csak legyeket fogdos. Csakhogy ne mondja 
soha az ilyen pók-lélek, hogy lát és ért; ne mondja soha, hogy látja 
a nagyot, a szépet s fölségest. Dehogy is lát ja; ő csak bíbírcseket, 
foszlányokat, köveket és töviseket lát, de az egészet nem látja. Pedig 
a szépség az egészben van, s ezt az egészet a maga harmóniájában 
s fölényében csak az fogja meg, aki önmagából kilép, hogy megkö-
zelítse azt a szép, érintetlen s fölséges életet, mely vele szemben áll; 
csak az érti meg, aki önmagából kivetkőzik, aki kiüresedik, hogy el-
teljék vele. A világ szép is, fölséges is és jó is; de ha mindezt föl 
akarom fogni, akkor az egészet kell néznem és a részt is az egészben. 
A legszebb Junó-arc sem szép, ha csak egy vékonyka barázdáját 
nézem; nem a barázda az arc. Nézzük az egészet, hogy megláthassuk 
a szépséget, (8. 130., 142.) 

Dehát mi a szépség? 

3. A szépség. 

A szépség nem ideológia szülötte, hanem mélységes szubsztan-
cia. Nem hidegsugarú tükör ,hanem a dolgokban bennlevő meleg 
valóság. Tiszta érték — az igazság és a jóság mellett, (25. 237.) 

Isten: a világ mögött álló s minden míndenségnél ragyogóbb s 
fölségesebb, szükségszerű örök szépség. (8. 46.) Szereti önmagát, a 
szépséget, a formát. (23. 253.) A szépséget szerető lelkek belé vágyód-
nak. az örök hervadatlan szépségbe, örök üdeségbe (24. 10.) ; szerete-
tük és szerelmük csak halvány mása az örök Szépség szeretetének 
és szerelmének, (23. 29,) 

Ebben az örökszép valóságban úszik a világ s tükrözi a végtelent. 
(8. 76.) Mert Isten — hogy szépségét mutassa — szépséget adott a 
világnak: csillagokkal hintette be az eget és virágokkal a földet, han-
got adott a zsongó ligetnek, zengést a jégnek, üvöltő zúgást a szél-



vésznek és még millió színt és hangot rejtett el a leleményes ember 
elől; ezeket az ember kicsalja a természetből, elámul a nem sejtett 
örömök láttára, S ha lelkében megindulva föl akar emelkedni Istené-
hez, egybegyűjti a színeket, egybehangol tat ja a hangokat, s hódolata 
puha szép szárnyakon ér fel az égbe. (23. 70,) 

Ez a hódolatunk a végtelen szépséggel szemben: alázatos függés 
az örök, ragyogó valóságos ideáloktól. Amint függ a márvány Apolló 
vonásaitól, a Madonna Sixtína vászna a színek bájától, úgy függjön 
a lélek az igazság s a szépség harmóniájától. Míg függ, addig remek-
mű; mihelyt elszakad, vége van, szétesik; por és rongy lesz belőle, 
(5. 154,} 

Az idő és tér kategóriáin kívül álló egyszerű széppel, az Istennel 
szemben a mi legnagyobb művészi remekeink is csak olyanok, mint 
a fölvetődő halak csillogása, (5, 156.) Mí azonban mégis beszélünk 
Róla, hogy lelkünekt az Ő látására ingereljük; szavaink és színeink 
csak olyan bontakozó törekvések, mint amilyen a tulipán-bimbó faka-
dása, a bábnak lepkévé szépülése: nemes ösztön ha j t a transzcenden-
tális, a halhatatlan szépség felé, (5. 73.) 

A szépség nagy hatalom! Nem az igazságtól s a jóságtól elvonat-
kozó szépség, hiszen ilyet nem is fogadhatunk el; de az igazságnak 
és a jóságnak szépségbe kell öltözködnie; amíg ezt nem teszik, azt 
érzem, hogy szegények és nincs ruhájuk, az, ami járna nekik. — A 
vitázás, a filozófiai él nem markol bele a tunya s gondolatlan lelki-
ségbe, ha a szépség kultuszát meg nem teremtjük számára s nem 
hozzuk közelebb hozzája. Az igazság oszlopát a szépség virágfüzé-
rével kell fölékesíteni. Amit az ész s a dialektika teremt, az olyan, 
mint valami lelki arzenál, — olyan mint egy magasfalú technikai mű-
hely, hol mindenféle szerszám s műszer s csavar s kapocs, fogó s csíp-
tető áll rendelkezésre, hogy a gépeket megalkossák s célszerű len-
dületben tartsák; tehát csupa forma s képlet, végső elemzésben 
csupa igazság, A művészeti szép, akárcsak az erdő s a mező, szintén 
csupa forma és képlet, de leborítva a szépség fátyolával, s az nem 
mint képlet és szám és tétel, hanem mint hangulat lép elénk. Nem 
dolgozik srófokkal és szillogizmusokkal, hanem lelki ílletésekkel. 
Ügy illeti a leket, hogy megilletődik, úgy nyúl hozzá, hogy érinté-
seinek öntudatlanul is enged s végre is behódol a szépség hatalmának, 
(12. 301.) 

Elfogadhatjuk Van der Velde meghatározásába szépség a dolgok 
természetének megfelelő vonal- és színharmónia. (21. 235.) — A 
szépség érték, Nem kell, hogy jogilag az enyém legyen. Enyém az, 
minél jobban tudom élvezni. Azé leginkább, aki ittasan tudja nézni 
s magába szívni- Azé, akinek életszükséglete. Csak tisztelettel, levett 
saruval közelítsünk az élvezésére! (23, 256.) 

Az eszményi szépség az igazság alapján áll; az örök értékek 
mértéke szerint alakul és épül ki; ez a szépség nem egyéb, mint az 
igazság és a szépség formája. Mint ahogy az élő természetben a szép-
ség csak öltözet, csak kifejezése s bátor megnyilatkozása a való élet 
energiájának, A szépség mögött az erósz, egészség és a jól megkon-



struált valóság áll. Azért az igazi szépség sohasem hiú, vagyis nem 
üresség, hanem hatalommal s valósággal teljes forma. (25. 265—267.) 
— De az igazságnak és a jóságnak nemcsak formája a szépség, hanem 
hódító ereje is; a szépség a legnagyobb hódító erő. Kár, hogy az Isten 
szépségéről semmi fogalmunk; de mi lesz velünk, ha az egyszer elénk 
lép s a mi szépség-szomjas lelküneket elárasztja! (23. 256.) Ki fél-
tené a szépséget az utilitarízmustól s a materializmustól? Lehet azt 
félteni? Lehet-e félni, hogy ütközéseknél a rövidebbet húzza? 

Nagy érték a szépség, de sem a szépség, sem a művészet nem 
való az első polcra; az az ismeretnek, az elvek s igazságok s a szel-
lemi valóságok felismerésének a helye. (25, 265.) Krisztus arca, a 
Szűz Anya tekintete, a szentek homloka — mind-mind szépek, 
de az igéző szépséget az őket fűtő eszményi tartalom ad ja meg (5, 
168,; 25, 267,) Ezért olyan igazi nagyság a gondolatoktól sugalmazott 
művész is, (9. 2.) 

A bájban a fölület győzelme van; nem kerülnek elő a mélység 
problémái; azok lent maradnak, s fölül megint virág, finomság, mosoly 
van, (24. 21.) 

4, A művészi alakító erő. 

A közönséges ember benyomásai öntudatlanok, de az érző lélek-
ben sok hang, sok bánat, sok vágy szólal meg. mintha életre éled-
nének a lélek mélyében eddig nyugvó, eddig ismeretlen életerők. Ügy 
érzi magát az ilyen lélek, mint a fa, mikor a tavasz éltető csókjára 
megrezzen benne minden sejt és az élet folyama kezdi benne útját . 

Ki állhatna ellent a belső alakító erőknek? Mindent szétfeszí-
tenek, mindent megrepesztenek; az emberi kebel az ő hatásukra tágul 
és feszül; ha lehetne, kitárná szárnyát s menne a végtelenbe. (5, 64,) 

A természetben a lélek mindenütt termékeny talaj t talál az érzel-
mei alá; ebből a talajból neveli kí a gondolat és gerjedelem virágait. 
Ez az élet; csak ami belülről jön, csak az érdemli meg ezt a nevet. — 
De mily nehéz kifejezni ezt a belső szót, ezt az érzéstömeget! (5. 86.) 

Minden tehetségnek vannak spontán megnyilatkozásai, vannak 
hajlamai, gravitációi, A léleknek ösztöne van az értésre, tudásra, 
kutatásra: ez a tudás ösztöne; van spontán ítélete a jó és rossz 
körül; ez az erkölcsi ösztön; van finomsága arra, hogy szinte meg-
érezze az Istent: ez a vallási ösztön; és van érzéke a szimmetria, 
c harmónia, a szép iránt: ez a művészi alakító ösztön. (5, 34,) 

Az alakítás alakot visz az alaktalanra, szépséget a formátlanra. 
Ezt az alakot csak úgy lehet átvinni, ha az alaktalanságot letörjük, A 
művész azáltal viszi át az alakot a márványra, hogy leüti róla az alak-
talanságot; a gondolatátvitel mindig lökés, fúrás, törés, gyalulás; a 
gondolat az anyag országába karddal kezében tör be s erőszakkal 
hódít, hogy átvigye rá a gondolat alakjait, a szépséget. (5. 153,) 

Szép a zene, szép az ének, szép a vonalak és színek harmóniája; 
de sokkal szebb az a lélek, mely ezt a szépséget megpillantotta és 



színben, hangban, vonalakban elénk öntötte. A külső szépséget a 
lélek átéli s csak saját életének mélységeit érzékíti meg hangokban 
s márványban. A lélek a lant s a természet a kéz, mely a lantból a 
szépség harmóniáját csalja ki; raj ta , húrjain váltódik ki életté, gyö-
nyörré, művészetté, boldogsággá az, ami kívül élettelen. Érzékében 
rejlik a titok, melynél fogva gyönyört és kínt képes kiváltani s ritmust 
és harmóniát és ütemszerűséget hozni a levegőbe és éterhullámokba, 
Ebben az érzésben, e felfogásban, ebben az átélésben van az élet — 
s az az élet mind ott belül van. A termető ,,én" csinál mindent. Ez 
a világ világ nekem, mert én állok a központjában. Én szórok rá fényt 
szemem tekintetével, zenét és ritmust idegeim rezgésével. Szemem 
nélkül ez mind sötét; ideg nélkül ez mind néma és buta. Nekem kell 
ezt a világot színeznem és szépségbe öltöztetnem; nekem kell benne 
az érthetőt fölfedeznem; nekem kell mélységeibe ereszkednem s a 
végtelent gondolataim arany szálaival összefűznöm. Nagy ez a föl-
adat! Ettől fölébred érző, értő, sejtő, vágyódó lelkem; megizgul benne 
az élet s kiindul; meghúzza saját növekvésének tengelyeit; csillagokat 
tűz az égre; át akar ja fogni, föl akar ja szívni életté a létet, hogy 
minden látássá és érzéssé váljék s hogy ettől az intuíciótól és eksz-
tázistól boldog, gazdag, isteni élete legyen. Mily nehéz ez a munka! 
— Hát még akkor, ha nem szobrot, műremeket, de eleven szobrot 
teremtünk nem márványból, hanem önmagunkból! (5. 131—133., 15. 
256. és több helyen.) 

Mennyire érezzük a nyelv elégtelenségét, valahányszor e hangu-
latok vibrációit s az indulatok ilyen villámszerű fényeit megörökíteni 
s magunk számára is följegyezni akarjuk. Mily silány tartalom van a 
fogalomban! A szó mily gyatra kifejezés a valóság, a megtapasztalás, 
az élet mélységeível szemben! (8. 223.—224., 8. 63. 64 és több helyen.) 

A művészet az embernek öntudatra ébredése; ahol művészet 
nincs, ott még nincs emberiség. Ez ott kezdődik, ahol az emberi tíz 
újj , ez a legtökéletesebb szerszám alakít valamit. A művészet oly 
szükséges, mint a levegő a tüdőnek, a fény a szemnek; e nélkül 
emberek sem lehetnének. A művészet egy új, tisztább megtestülés; 
e nélkül barbár, vad az emberi tekintet, vad barbár az emberi arc; 
leghatalmasabb lesz a vallás eszményeinek szolgálatában. (20. 269.) 

Nemcsak a szónokláshoz, de a művészet minden ágához először 
jó anyag és ügyes anyagkezelés kell; aztán pedig jön a lényeg: a lel-
ket szabadjára kell bocsátani; hadd alakítson, teremtsen, szórjon tüzet 
és szórja önmagát. Non ex penna, sed ex penu — így kell jönnie 
minden művészi alkotásnak; egy darab életnek, élő műnek kell lennie. 
(24. 13.) 

A művészet lelke az inspiráció és intuíció; költői ihlet és öröm-
ittas lelkesülés. (5. 7., 5. 96.) Mert a művészet gondolatai nem a hideg 
tudomány, nem az emlékezet fakuló képei, hanem meleg, lelkes, az 
emberi érzésben érző gondolatok, kipattanó intuíciók; ezeknek van 
életerejük, hangulatuk, színezetük. A tudás a művészt nem ihleti; 
az érzéssé vált tudás bír csak igazán inspirálni! (12. 261.) Itt az 
irracionálé mindig nagy hatalom lesz; azért nem megérteni kell, — 



mit értene raj ta , hiszen érthetelen — hanem azzal számolni kell és 
hagyni kell érvényesülni. 10. 233.) 

így lesz a művészet a szellemi élet legérzékenyebb szenzóriuma; 
az életet a minőség oldaláról érzi meg. (5. 11.) Nem közvetlenül szol-
gáltatja az eszmét, hanem anyagi valóságok, tárgyak, szavak, közve-
títésével, melyekből a felfogó értelem kihámozza az eszmét; így lesz 
a mennyiségi anyag a gondolat milyenségének szolgálója és hordo-
zója. (14. 71.) De ide főleg a gondolatnak és az alaknak harmóniája 
kell. Mert ahol a gondolat küzd s kialakulást nem talál, ahol a forma 
elmarad az eszme nagysága mellett, ott díszharmónia, szakadás, 
aránytalanság száműzi a szépet és az élvezetet. (5. 114.) A márvány-
szobor szép a raj ta kiteljesülő szép gondolat szép kifejezése miatt; 
eszményiesség és a vonalak harmóniája ad ja a remekművet. Az indi-
vidualitás is a szép léleknek szerencsés megtestesülésében ragadja 
el a pálmát. ,,Heureux qui les surprend, ces justes harmonies, où 
vivent l'âme et la forme à la fois: ez a művészet jelszava, (5, 146.) 

A nagy eszmék átérzése: ez teremti meg a művészetet s ez biz-
tosítja jó irányát, A gyökér az eszme; mihelyt a gyökér a lelkesülés 
s az értelem fénysugaraitól melegszik, azonnal ha j t s annál nagyobb 
erővel hajt, minél tovább borította a gondolat romjainak törmeléke. 
(12, 269,) A művészet fönséges hivatása: segíteni a nagy, a legnagyobb 
gondolatokat, szárnyat adni a lelkesülésnek — az eszmék iránt való 
,,első szerelem"-nek fölkeltése által. Egy szép kép szárnyra ragad-
hat ja a szivet, kedélyt, észt, valahányszor a szem éldelegve ra j ta 
pihen. Egy fönséges mű kifejezheti a vonások, a színek, az arányok 
harmonikus pompájában a gondolatot, a hitet, az erényt, a léleknek 
teljes értékét és örök hivatását, S a fáradt lélek elzarándokol oda, 
új életet merít egy misztikus elmerülésben, egy éltető élvezetben. 
(12, 265.) Ezért valamely művészet annál magasabb fokon áll, minél 
finomabb anyaggal dolgozik; annál tökéletesebb, minél teljesebb ala-
kot, elevenebb kifejezést, minél több szellemet és életet juttat művé-
nek. (5, 250.) 

Mások szivének megismeréséhez a sajá t életünk és tapasztalatunk 
ad kulcsot. (23. 28.) Mások lelke szentélyébe be is nyithatunk, meg is 
ismerhetjük, s ha jól megismertük, ki is is tudjuk fejezni — a művé-
szet nyelvén. Az isteni mélységet és végtelenséget a mi formáink — 
akár gondolataink, akár meglátásunk, sejtelmeink vagy érzéseink — 
ki nem meríthetik, de reagálnak rá és új meg új formával, más és más 
szentágostoni kagylóval meregetnek a valóság óceánjából, A nagy 
alkotó fantázia továbbgyúrja az így felfogott morzsákat és a saját 
színeivel, érzéseivel, emlékeinek gyöngéd vibrációival új életté 
teremti. A leíró művészet titka és mesterfogása is voltaképen abban 
áll, hogy a fantáziát, ezt a fakadó életet felébressze, tevékenységre 
izgassa s amit maga inkább csak jelez, azt a belső érzékek finom, 
naiv művészetére bízza, (8. 223.) 

A művészet — akárcsak a hit — a tudásnál nyugodtabb és csen-
desebb, elmélázóbb és elmélyedőbb, mert nem a fogalmi világban, 
hanem a megérzésben és a megtapasztalásban van a súlypontja; nem 



annyira észre, mint inkább szívre akarja venni a Fölséget; nem fogal-
makat tükrözni akar, hanem megtelni a nagy valósággal és lángra 
akar gyullasztani. (24, 306.) 

Tápláló tüzet ehhez nagy feladathoz mindig a természettől kap 
a művészet; az ő szeretetétől kap szárnyakat; a virágokra tekintve 
jut el a csillagokhoz, Nem vakon kell szolgálni a természetnek! Ha 
csak reprodukálni akar juk a műveit, akkor megszüntetjük, megöljük 
magát a művészetet. Nem másolni, hanem felemelni kell a természe-
tet; így a természet a művész keze közt átszellemül. Ilyen átszellemült 
természetre szívesen támasztjuk művészetünket, költészetünket; bele-
merülünk, hogy annál gazdagabban vonulhassunk vissza kedélyeink 
mélységeibe. (5. 74—106,) 

Az iparművészeti irány — a használati tárgyak ízléses elkészí-
tésével szintén ezt a természetességet pártolja. Adjunk minden tárgy-
nak oly alakot, mely neki megfelelően szép legyen. Szép a mahagó-
nifa, de szép a fenyőfa is; a fenyőfát is úgy dolgozzuk föl, hogy neki 
megfelelő szép alakot nyerjen. Minden tárgynak lehet szép alakot 
adni; egyszerű bútort is lehet megfelelő szépen kialakítani; konyha-
szereket is lehet műiparral előállítani. Nem igaz, hogy a közönséges 
tárgynak csúnyának, ízléstelnnek kell lennie. Vessünk véget a sab-
lonnak, kaptafának! A szépség forrása kiapadhatatlan, — mint ahogy 
a természetben is látjuk, ahol föltalálhatók minden ízlésnek, minden 
művészi iránynak elvei és formái, „Művész" a mérnök is, aki gyönyörű 
ívben építi a hidat; „művész" a mechanikus, aki egy szép gőzmoz-
donyt vagy gőzhajót épít. Az alakra irányul az ilyen „művészek" 
törekvése is; így kerekedik felül az ember keze a gép vaskarjaínak 
szorításából. (21. 233—235.) 

A művészetben lelkünk szövi ki önmagát. A legjobbat emeli ki 
magából, lényének csendesen pihenő harmóniáit kelti föl, hogy színek-
ben, hangokban közölje tiszta, mély, igaz érzelmeit, (15. 256. sk.) 
Önmagunk kifejezése ne törjön át korlátokat, mert akkor anarchiát 
teremtünk. Most is éppen az a bajunk, hogy belekerültünk a kritika 
s a kétely korszakába, a művészet individualista vajúdásaiba, a szer-
telenség irodalmi divatába, a reform s újítás mámorába; de a lel-
kesülésből kór lett s az önbizalomból őrület. Ebben az őrületes titáni 
munkában az individualizmust valóban anarchiává fokoztuk. Sok a 
szenzáció a gondolatvilágban s a művészetben, de a szenzációk átlag 
katasztrófák, tört hitek, tört remények, tört szivek, (8. 113.) 

Ne legyen a művészet egyes gazdag emberek szalonjainak dísze 
és élvezete- Legyen közkincsünk. A társadalom karolja föl a monu-
mentális műveket. A művészet mindenkié! Az egyház fektesse esz-
méit és pénzét a művészetbe, ne sa jnál ja! Az eszmék templomokban, 
új templomokban élnek virágzóan; a hit, a vallás világában az ilyen 
nagy alkotások valóságos turbinák: haj t ják, lendítik a már fáradt, 
tespedni készülő tömegeket. (12, 267.) így szociális lesz a művészet. 
Érzéke fölébred oly kérdések iránt, melyek a mélységet fölkavarják. 
A költők a mélység s a szenvedés problémáit feszegetik; a nagy gon-
dolkozók a sötétbe merednek; a festők a század szégyenét hozzák ön-



tudatra — s az emberiségnek fölébred a lelkiismerete, (22. 55.) Lesz-
nek írók, kiknek szemük van hazájuk és népük sajátosságai s élet-
stílusa, kiknek szívük van érdekei s küzdelmei, a néplélek járása s a 
történelmi psziché alakításai iránt. Kell íróinkba józan, katolikus 
érzés, mellyel igazán szolgálhatják hazánkat s nemzetünket, hitünket 
s eszményeinket, írókat akarunk, kik az anyaszentegyházzal éreznek 
s a keresztény életet nemcsak tollúkkal vallják, kik a tant átélik, 
annak színt és stílust adni, annak tüzét s hevét az élet alakításában 
kifejteni s fölhasználni tudják. Ehhez nevelés, szellemi közösség és 
összetartás kell. (22. 134—135.) 

5, MÏTCCOGIHTIIÍLstv %rv xpvyr.v. 

Midennek lelket és életet tulajdonítunk; a természet a mi gon-
dolatainkban föltámad, él, beszél. A szív áll mindenütt a központban 
s a lágyság jellemzi költészetünket; minden tiszta-ösztönös s emberi 
lesz, amit csak megérintünk. Szeretünk álmodni s benső világunkat 
a végtelenbe tágítani, de ugyanakkor kedvünk telik a természetben 
pozitív irányzatok után. Oly lények vagyunk, akik a kozmosz mély-
ségei s a hullámzó kalásztenger közt repülnek; gondolataink a vég-
telenbe visznek s kezünk a mező kalászával játszik. (5, 105—106.) 

Azokból a mélységekből, melyekbe az élet terhe vonszolja az 
embert s azokon a meredek utakon, melyeken a küzdelmes élet föl-
vezet, hallani a z s o l t á r t . . . íme, a költészet, mely merő valóság: az 
élet dalai, zsoltárai és hőskölteményei. (8. 21—22.) 

A költők megéneklik az emberi szívnek küzdelmeit s fájdalmait ; 
lelkesítenek az élet eszményeiért. Mindenütt az emberit keresik: 
művészetben, vallásban, történelemben, életben, (5, 5,) A való vagy 
az esetleges lét törvényei szerint kigondolt tüneményeket szép ábrá-
zolásban adják elő; azok szemléltetésére és az érzék fölött való szép-
nek élvezetére segítenek, (12, 142,) 

Azt mondaná valaki, hogy ,,hisz ez csak költészet". Költészet? 
Hát az semmi? Ez az aranyporral telehintett levegő, ez a narancs-
színű felhők közt leszálló Nap, ez a békéltető esti harangszó, az mind 
valóság; olyan, mint én magam! Itt nincs mit letagadni, nincs mitől 
félni, nincs mit kifogásolni. (5. 95,) — Éppen ezért felháborító volt 
néhány zsidó fiatal-óriás viselkedése az 1907, évi pécsi kongresszuson 
(a szabad tanítás ügyében), A költészetre került a szó. Nos hát nyilat-
kozott egy-két galileista-jelölt: ,,Mi az — mondták: költészet? Rímek, 
táncoló szavak, nyelvpattogások, szókisülések" Mily kótyagos szótán-
coltatók voltak tehát Dante, Arany, Petőfi, Vörösmarty, (24, 16,) 

De át kell szépíteni, szellemmel kell áthatni a nyers természetet! 
Mert az érzéki szeretet épúgy fakasztja a költészet forrását, mint a 
természetfölötti, az isteni szeretet; ha nagyon különböző is irányuk 
és céljuk, ha az egyik édenbe lejt, a másik egy bűzhödt mocsárban 
akad el, mégis közel, nagyon közel feküsznek forrásaik a szívben, S 
amíg az előbbiek a márványszobor fehérségét mocsárba húzzák le, 



addig Isten nem tagadja meg a költészet hangjait azoktól, akik az 
Ő szeretetétől hevített életre bontakoznak ki. (12. 143.) Az ilyen lel-
keket az örök szép való költészet hevíti, melynek lángja már itt ki-
gyullad és most is ég, de melyre még níncsnek szavak! (23. 102.) 

Erre a nagy valós költészetre, ritmikus boldogságtáncra készülünk 
most, itt lent. Más mértékre, más taktusra kell hoznunk azt, ami ben-
nünk még rossz ütemű: [lExaoovïÏLuÇexv. Igazán ezen múlik. A mag-
netízálás is abban áll, hogy a vastömecsek más rendbe, a villamos 
áramok árkai mérték szerint helyezkednek el, azért kapcsolódnak a 
sarkcsillagba. Nekünk is krisztusi ritmus szerint kell rendezkednünk, 
A zene, a ritmus is erre segít: iiexaoov'tuíCeiv xr.v ipvyry: csodálatos 
befolyása a zenének, a szép ritmusnak a lélekre: magnetizál, azaz 
rendbe hozza a tömecseket, hogy a folyamok s áramok átvonuljanak 
rajtuk. A lélek átlag sok zavarnak van kitéve: a próféta Elízeus is 
fölíndulásában előbb énekest kért, aki melódiájával rendbe hozza 
szétszaggatott lelkét, 24, 233.) 

> \ 
6. Numine afflatus. 

De a szépnek észrevevése és élvezete nem mindenható, A mulan-
dóság hamujával homlokunkon, az élet szürkületében más csillagok 
kellenek — a természeten s esztétikán kívül, (8, 96,) 

A ritmusba, táncba perdítésnek szent szabályai vannak; nem or-
giába haj t a lábunk, hanem Isten felé. Nem Uránia, de a Szeretet visz 
az égbe, (8, 25.) A tenger, a nagy természet is csak azért szép, mert 
egy darab földre szakadt égbolt, (8, 71,) A tenger szépsége érintetlen, 
bája homálytalan; hullámai tisztátalant meg nem tűrnek; nincs ben-
nük tespedés; a tenger fölött lebegett „kezdetben" az Isten lelke; a 
legnagyobb erő rejlik a cseppjeiben; az égtől veszi színét és víg tekin-
tetét. (U, o.) — Az embert mint ennek a szép természetnek tovább-
fejlesztését kell a világba állítani, A szépség is természet, de a szép-
ség csak sziluet, csak lengő körvonal, csak kerete a tartalomnak; az 
emberi természetes szépségbe ís tartalom kell, az embernek megfelelő 
tartalom, mely nem lehet más, mint a természetet koronázó s a termé-
szetnek tulaj donképen értéket biztosító szellemi világ, (8, 161—162.) 
Aki a fekete gondolatok, a kétely, a lélekrengés viharaiban gyenge 
s így alakít, az szerencsétlen művésznek bizonyul. Koncepciója nem 
művészet, gondolata nem belátás, hanem tévedés és torzítás. Kell, 
hogy a fekete gondolatok és a lélekrengés fölött is urak legyünk. (8. 175.) 

Lelki kultúra nélkül a művészet üres, lelketlen, sőt profanízáló 
farizeizmus. Mily sokan művészek az anyag s a test formálásában, 
de neveletlen kontárok saját lelkiviláguk fölemelésében s megneve-
lésében. Itt a szépség voltaképen nem lesz igazi lelki kultúrává, mert 
kultúrának nem mondhatunk olyan életet, mely az ideálok uralmának 
csak korlátolt szuverenitást biztosít, amikor pedig az ösztönök pász-
torórát követelnek, azokat mindenestül a pokolba kergeti. (14. 303.) 
Meneküljünk az ilyen rossz művészettől! (5. 193—194.) Ihlet, len-



dület kell a lélekalakításba! (5, 152.) Adjatok a lélekre ruhát, mert 
meztelen; csak a szépség s a harmónia ruházhatja. (5. 153.) Akartok 
remekművet alkotni? A legszebb remekmű a szép erkölcs, a szép, 
diadalmas egyéniség! Isten az ég múzeumába csak a szép lelket viszi 
át, (17. 273,) A legigézőbb szépség s harmónia a lelki világban ünne-
pel; szebb, mint a tavaszi erdőben s a májusi réten. (8. 131,) 

A rossz művész művészete csak méregkeverés lehet; megmérgezi 
önmagát, s gondolatait fertőző anyaggá változtatja, (5. 20.) A művész-
nek úgy kell a művészi tehetségét ápolnia, hogy valamennyi ösztöne 
tisztuljon, fejlődjék, tőlük. Mert elvégre ís mit akar? Az élet felsőbb, 
tisztább formáján dolgozik, azt alakít ja ki; ehhez pedig ember és 
embernek való világ kell! (5, 43.) A művészet hordozza eszménye-
inket; de erre csak az a művész képes, mely az örök eszmények láto-
másának örvend. Durch Kunst zum Leben; igen, de csak ha végtelen 
a horizontja; e nélkül a műteremből műhely, a művészből kontár lesz, 
(25, 224.) — A tiszta szép művészetnek a legmélyebb és legtermé-
kenyebb alapja a hit, (12, 137.) 

A szép egyéniség kialakítása nagyszerű, boldogító művészet, mely 
a nagyot, a fölségest nem márványba vési, hanem újra átéli; nem kő-
ben örökíti meg, megújrázza az életet; ezt teszik a szentek. (18.113.) 
— Hajtsuk a művészetet a kereszténység áramába; majd lesz benne 
lélek! Mert hiszen a modern irodalomnak nincs igazi művészete, — 
mert nincs vallásossága, 

A szépségben gazdag világnézet, az esztétikai világnézet: ez a 
modern kultúr-ídeál, (5, 53—54.) De homo melancholícus, a beteg 
modern ember számára orvosságot csak a neki való szép, istenit 
kereső élet adhat ja meg. (8. 115—116.) A fáradt, dekadens kor mű-
vészeti rumlijára csak új tiszta erkölcs hozhat gyógyulást. (21, 122— 
124., 10. 121,, 12, 271.) Emeljük ki a lelken az isteni vonásokat! 
(23, 169.) Hogy olyanok legyünk, mint Rafaelnek egyik ideálisan szép 
a lakja : Numine afflatus — Istennel telt! (20. 267.) 

Sokan azt gondolják, hogy az élet a krisztusi törvény nyakra-
valója nélkül s a kegyelem ereje nélkül szabadjára csatangolhat az 
ötletek s ingerek útvesztőin; ezt hiszik sokan a művészetről ís. Elveket 
kovácsolnak a garázda szabadság javára; ilyen elv a „l'art pour l'art", 
vgyís hogy művészetnek nincs erkölcsi törvénye; tehát amire sugal-
latot érez, azt bátran alakíthatja, akármit is mond hozzá az erkölcsi 
érzék. Ilyen sugalmazást megindít magában az üzletember is, igényel-
het hozzá a liliomtipró is. Beveszi magát egyéniségének szuverénítá-
sába s tesz, amit akar, azaz tesz, amit lehet; mert ez a szuverenitás 
ís ugyancsak határolt: becsületbeli skrupulusok, pénz és emberi tekin-
tetek a határőrei, E nyegle felfogású művészet önmagát prostituálja, 
mikor az eszményiség, tehát a fölség fényeit törli le a saját homlo-
káról. (19. 68.) 

A vallás nem művészet! (10. 29.), de a vallással rokon minden 
művészi megmozdulásunk. Mindkettő az örvény szélén ül; érzi a von-
zásokat, a szükségességet, az igényt a szebbre, a jobbra; az egyik a 
meg-meglátottnak alakot, a másik önmagát adja. Ki terjeszti karját , 



kinyújt ja magát mindkettő: a művészet, hogy el-elfogjon egy-egy 
íényt vagy hangot; a vallás, hogy beleolvadjon az örök szépségbe és 
szentségbe. Azért a művészet is tisztit, emel; s még inkább igaz, hogy 
a művészetnek sehol sincs oly helye, mint a vallásban. Ha ennek 
liturgiát keresünk, azt csak a művészetben vagy vele kapcsolatban 
találjuk meg. (24, 157—158.) 

Ezt az összefüggést bizonyítja és alapozza meg az is. hogy az 
emberi lélek született metafizikus: az elérhetetlenre bukik rá s azt 
valamikép állí t ja; metafizikus, ezért vallásos is. Ezért művészete is 
vallásos jellegű. Mily jól látta ezt már Terentius Varró! Három teo-
lógiát különböztet meg: theologia civica-t, a nyilvánosan elismert hitet; 
theologia mythica-t, a költők s a művészek képzeleti világát s a 
theologia physica-t, a filozófiai spekulációt. S ez mind teológia, igen, 
az alapfogalmak mind lelki alakítások, (23. 281.) 

Jézus születése Isten legszebb műve; isteni gondolata, isteni 
remeklése volt annak a termető esztétikának, mely minden mezei 
virágban új meglepetéssel szolgál, de a legszebbet mégis Betlehemben 
adta. Ez a fölséges művészet a virágot teremtő művészetnek rokona; 
mindkettőben a keresetlen, győzelmes szépség inspirációira ismerünk. 
(25. 155—156.) 

Mérlegelés. 

íme, ez Prohászka esztétikai gondolatainak lényege. Mintha 
Platon dialógusainak egyikét hallottuk volna, olyan Symposion vagy 
Phaidros-félét, nem dialogíkus formában (hiszen ez Pia tonnái is csak 
forma!), hanem szinte soliloquiai töprengésekben, és természetesen 
krisztusi etikával. 

Sok kép, érzés és hasonlat rejti itt a gondolatot, misztikus el-
révülés helyettesíti a filozófiai módszerességet és etikai magaslatok 
felé lépcsőül szegődik a szépség a lábunk alá. 

Ha bírálni akarjuk ezt az esztétikát, fej lehajtva kell éreznünk 
fölényes biztonságát és elsőségét: ilyen a szépség világa és valóban 
ilyennek kellene lennie a művészetnek. Még a velünk idegen világ-
nézetűeknek is el kell ismerníök az ő mély meglátásainak igazságát. 
— Dehát mire jut vele a tudományos vizsgálatot igénylő esztétikai 
bírálat? Reménytelen lenne őt száraz filozófiai gyökerű esztétika 
fogalmi szitáján szűrni át! Ridegen mondaná neki az ilyen rendszer 
alkotója: szép szavak, költői gondolatok — csak éppen nem illenek 
bele egy komoly igényű esztétikai rendszerbe. 

Egészen más már a helyzet, ha vele rokon zsenialitású művészet-
filozófiával közelítünk a bírálatára, Nekünk, magyaroknak manapság 
Brandenstein Béla rendszere alkalmas e munka elvégzésére: mélység, 
lelki alkat és költői erő szempontjából ő áll legközelebb Prohászká-
hoz. Tehát az ő tanítása alapján vetjük mérlegre Prohászka gondolatait. 

A nagy püspök alapvető eligazodása, hogy a szépség területét 
különválasztja az igazság és a jóság világától, az egész életet behá-
lózó művészi életágat a cselekvés és az elmélet életágától, Ezt a szét-



választást a fogalmi gondolkodás is megkívánja; különben is olyan 
általános jellegű minden esztétikai gondolkodónál, hogy nyugodtan 
mondhatjuk a philosophia perennis egyik „tételének". A prohászkai 
gondolatvilágban az is egészen természetes, hogy a szépség a raciona-
listán rágódó ész világán kívül esik. Ha az érzés már az egész élet-
nek hajtómotora, akkor a megérzést kívánó szépség és az esztétika 
területén — nagyhatalom. Amint a szépséget sem korlátozza az ember 
világára (a természet is szép, Isten a legnagyobb szépség), úgy a 
művészi tevékenységet sem: minden lélekkel van tele, az anyagi való-
ságok a ra j ta kívül álló Szellem (Brandensteinnél: szellemek) üze-
netét hozzák; az ember az Isten teremtő művészetét felfogja, fel-
gyullad tőle és a maga lelkének tartalmából merítve — ő is művé-
szettel válaszol. Ez a tanítása egyezik a modern keresztény spiritua-
lizmus ( lényegében mindig vallott) felfogásával. 

Hogy a szépség és a művészet az ő felfogásában az egész világot 
á t jár ja , (vagyis nemcsak az emberi szellemmel vonatkozásban bír 
létet), ezt az ő misztikus hajlama is magyarázza; de még jobban az, 
hogy nincs neki szilárd filozófiai meghatározása a szépről. Csak úgy 
mellesleg utal arra a definícióra, melyet Henry Van der Veldenek Die 
Renaissance im modernen Kunstgewerbe c. könyvében talált: a szép-
ség a dolgok természetének megfelelő vonal- és színharmónia. De ha 
meggondoljuk, hogy mennyire hangsúlyozza a rtávxa aiad-rjasa)g nlrjorj 
tételt, meg a természetnek érzéseket kiváltó hatalmát és az 
értelmes léleknek szellemi jelentést hordozó válaszát, nyugodtan 
mondhatjuk, hogy szemléletmódja lényegében egyezik Brandenstei-
nével: a szépség lényege sem több, sem kevesebb, mint az érzelmi 
hatás érzelmi kifejezésében nyilvánuló érzelmi jelentés. Ezt ő észre-
veszi a nélkül is, hogy a sajátnemű alakulat filozófiai kategóriáját 
tudatosítaná. Azt is meglátja, hogy a szépség nem valami önkényünk-
től függő határozmány, hanem abszolút módon függ az ősi szépség-
től, Istentől. A szépség bensőséges varázsa előtte természetes tény, 
ha nem is elemzi a művészi kategóriákat. 

Értékelést akar megállapítani az ős-értékek között s a szépséget 
az „elsőpolcról" leveszi. Ez ismeretelméleti szempontból „kötelező" 
lépés; a hiba csak ott kezdődik, amikor az esztétikumot túlzottan eti-
zálja, a vallás szolgálatába haj l í t ja s ezzel már-már veszélyezteti a 
szépség filozófiai értékű autonómiáját; a helyes az lenne, ha megelé-
gednék a morálmentes szépség és művészet jogos megtagadásával, 
illetve elítélésével, A görögség teológiáját ő „az istenség esztétikai 
vetítésének" mondotta; nos, az ő esztétikája meg a teológia áthozása 
az esztétika területére, (Legszebb út az örökkévalóság felé!) Ezzel 
természetesen már a kelleténél jobban eleget tett annak az alapvető 
igazságnak, hogy a művészet igen komoly igényű, bár derűs és nap-
sugaras szellemi hatás, 

A művészet „irrealitása" kellő kifejezést nyer az irracionális 
elem hangsúlyozásával; ennek elvi háttere az ő józan katolikus intui-
cionízmusa.1 

1 Lásd a jelzett tanulmányomat. 



A műalkotás (már a legelső műalkotás: a természet is) a maga 
konkrét és színes mivoltában mély szellemi jelentést hordoz, vagyis 
a szó metafizikus értelmében szimbolikus. Ezért ostorozza Prohászka 
a „szellemtelen" művészetet, a modern dekadens irodalmat; Tolsztoj 
— ,,a művész és remekíró" — pedig megkapja tőle az elismerést is, 
de még inkább az elmarasztalást, nemcsak mert holdvilágos ábrán-
dokat kergetett és nem bírta őket megvalósítani, hanem mert prófétai 
hevületében művészetét is megtagadta, (12.273,, 23.256 s több helyen.) 

A műalkotás pszychológiája (ahová ő belekapcsolja a legszebb 
mű, vagyis a szép egyéniség etikai kialakítását is) kevés gondolkodó-
nál kap az övénél mélyebb elemzést. 

A realizmus és a naturalizmus kicsinyesen rajzolja a világot, a 
felületen marad. Ez a véleménye könnyen érthető. De azért észre-
vehette volna Maupassant ritkaszép realizmusát, — még ha el is ítéli 
erkölcsi felfogását, (20. 14.) 

Egészen korszerű a szociális és népi művészet hirdetése! 
A renaissance amoralitása (25. 265—267., 23. 256. és sok más 

helyen), Dante sokszínű lélekmélysége és túlvilági emelkedettsége (12. 
317., 335,, 338. és sok más helyen), Madách „blazírtsága" és „károm-
kodó tiszteletlensége" (23, 288,, 24. 105.), Jókai „parasztos durvasága", 
„kálvinista káromkodása meg amoralitása" és „lelket bágyasztó bete-
ges halványsága" (23, 133—134.), Bergson és Péguy „Istenhez lendí-
tése" (10. 145,), a gót stílus áhítata, a barokk mindennél lendítőbb 
ujjongása (24, 80,, 132,), stb.: mind-mind olyan állításai Prohászká-
nak, melyek természetesen következnek esztétikai elveiből, de ame-
lyeknek egyikéről-másikáról ugyancsak lehetne vitatkozni. Mindegyi-
ket csak az fogadná el, aki magáévá tenné az ő érzéklésből kiinduló, 
szépségszomjas, misztikus eksztázisban végződő esztétikáját. 

Mert ő minden esztétizálásnál jobban vágyik „Isten csókjára"; 
a csókot fogadni és viszonozni akarja. De a csókhoz két a jak kell. 
A léleknek két a jka van — mondja (8. 85.): az egyik az értelem, 
a másik az érzelem; aki tehát a nagy valóságot s a végtelen Istent 
bírni, élvezni s megcsókolni akar ja , annak azt mindkét a jakkal kell 
megtennie. 

Föl akar ja fogni az erő, a szépség egész nagy körét. Az egészet, 
nemcsak a részt. Aki a résszel beéri, az az egészről lemond. Rész a 
tudás, rész az esztétikai érzés és alkotás, s mert rész, azért kell a 
művészetet krisztusi, átalakító szeretettel párosítani. (13, 379.) Össze 
kell kapcsolni az észt és a szívet, egybe kell kötni az igazat, a jót és 
a szépet, harmonikus szintézisben kell látni a világot! — ez az ő 
utolsó szava hozzánk, (14, 298.) Az ilyen „egész lélek" számára a 
szépség, a művészet és az esztétika nagy egységbe olvad bele, mely-
nek legjobb „neve": — az élet. Az ilyen egész lélek nem esztétizál; 
vagy ha éppen azt teszi, imába fordul a szava és azt kéri, hogy lelke 
megteljék a Szépséggel és hogy az. ami így kívülről érinti, megegyez-
zék bensejével. Kell-e még valami? Elég, amit ő kér! 



Sík Sándor lírája. 
iícics Eredre dr. 

Harminc éves költői pályafutással háta mögött, mikor már köze-
lebb tudja magát az éghez, mint a földhöz, eltűnődve kérdezi Sik 
Sándor önmagától: ,,A napba néző friss csikó-erőt Ki vette húrra 
harminc év előtt?" S ha el is fogadja a tűnő évek valóságát, lélekben 
töretlen ifjúságot érez, olyant mint egykoron, s összegyűjtött versei-
nek legutolsó strófája megüti a fellépő ifjú költő hangját: 

Meleg a nap és hűvös szellők fújnak: 
Ki mondja őket réginek vagy újnak? 
Csobog a forrás, szüntelen szülemlő: 
Embernek, őznek örök anyaemlő. 
Vedlik és újul az emberi öltő. 
Meleg nap és énekel a költő. 
Lelkem, dalolj s ne félj, 
Te napsugár, forrásvíz, enyhe szél! 

(Dalolj, ne félj !) 

Összegyűjtött verseinek hosszú sora elénk tár ja kéretlenül is a 
költő eddigi életművét, s ha még nem is tartjuk lezártnak és befeje-
zettnek, csak így is kerek egésznek, máris kínálkozik visszatekintésre, 
értékelésre, öszszeíoglalásra. Hiszen egy kissé irodalomtörténetté vált, 
s a körülötte elviharzott világ, már távlatokba merülő viszonylatok 
összehasonlításokat, objektíválásokat engednek meg az irodalomtör-
ténet írójának, nekünk meg ösztönzést nyújtanak arra, hogy lírájának 
néhány vonását papírra vessük, 

A mult századi katolikus líra megmaradt az ú. n, vallásos költé-
szet körében, csak Mindszentynél jelentkezik személyes vonatkozás 
a vallásos élményben. Hogy a katolikus szellemnek létjogosultsága 
van a líra egész területére, ezt a forradalmi elvet, lépést a katolikus 
szellemű egyetemes líra felé a század elejének papköltői tették meg, 
A modern költészetet hódították meg a katolikum számára, mikor az 
egész modern élet viharzó lángtengerét szívükön átszűrve megvilágí-
tották a katolikus eszmények, érzések és gondolatok sugarában a kor 
magas lírai igényei szerint, 

A század elejének harcias Ady-lázában még rendkívüli merész-
ség volt Sík Sándor kiállása, A Nyugat-szellem erejét mutatja az, 
hogy Karinthy gúnyosan merte kritizálni a Nyugatban Sik Sándor 
első kötetét. De az Ady-inaugurálta irány nem foglalhatta le magának 
Pan&ODh&lmi Szec J « ' 



az egész költészetet; jogot követelt magának a katolikum is,, hogy mo-
dern formában, örök érvényű tartalomban és szellemben sokak költői 
ízlésének tolmácsolója legyen és más utat is mutasson a költői szép-
ségek szomjas keresőinek, mint a múlttal szakító és gátlás nélküli 
etikai szabadsággal ú ja t harsogó nyugatosok, Ha formában, nyelvben, 
szimbolizmusban Ady igézetét fedezzük is fel a fellépő Sík versein, 
tartalomban, szellemben a lánglelkű Prohászkának ihletését érezzük 
meg: Korszerű formákban, modern gondolatokban tenni népszerűvé 
és kedvessé az örök igazságokat, megcsillogtatni a régi pénznek új 
fényét, belelopni az igényes modern ember lelkébe a fásult materia-
lizmus idején a szellemiség diadalmas világnézetét. Hogy mit érzett 
ő ekkor kora költészetével szemben, azt egy később írt versében így 
fejezte ki: 

A testvér lázt hallom belőlük, 
És mégis, mégis fázom tőlük. 

Nem, ez a dal nem az enyém! 
Nekem szentség a költemény. 

Nekem nem kell a dal, ha nincsen 
Hullámai felett az Isten. 

Én nem vagyok síró, se rokkant, 
Az én gerincem meg nem roppant. 

Nem kellenek a kis nyögések. 
Én akarom a szent egészet. 

(Űj ének.) 

A Szembe a nappal c. kötettel szólal meg az új hang. A Hajnal 
szerelmese c. költeménye egyenesen ellenverse Ady ismert dekadens 
megnyilvánulásának: A halál rokoná-nak. Az i f jú papköltőben is tűz 
lobog, de ez nem az alkony pírja, hanem a hajnal világossága, Az 
ő életét nem hunyó erők táplálják, hanem dagadó szellők, és ennek a 
friss áramlásnak forrása : az Isten, 

Az én emberem, aki fölkel, 
Az induló, az ébredő, 
Akinek győzelem az álma, 
Akiben dalol a jövő, 

(A Hajnal szerelmese,) 

Az ifjúság élettől duzzadó ereje, vitalitása, hevessége tombolnak 
benne. Nem nyűgözik le az ő lelkét a porba mázsás földi súlyok; esz-
ményeit más régiókból választja, s így azután tud magasan szárnyalni: 

Testvérek, hívnak a hegyek, 
Szédületes szirti szerelmek, 
S a tűzzel-tüzes napsugár, 
Itt a villámok lelke jár, 
Itt a némák is dalra kelnek, 
A magasságok énekelnek, 

- (A napos hegy.) 



A felfedezett boldogság és életerő mámoros öröme fogja el, ezt 
zengi mások biztatására, magával ragadására. Hirdeti, hogy nem 
kell ezért a boldogságért lemondaniok az életről, csak a bűnös, sötét 
éjszakáról; nem is alkudozik az élettel, de máshol keresi az életet, 
mint nyugatos költőtársai. Világnézete tudatosan szembehelyezi őt 
kora dekadenciájával; annak lemondása, fáradtsága helyett az 
ujjongó öröm életigenlését vallja. 

Nem, gyűlölöm a lemondás igéit. 
Minden félélet átkozott legyen! 
Nem kellenek a félszemű hunyorgók; 
Én óriásira nyitom a szemem, 
Hogy beleférjen minden, ami fény, 
És ami tűz, mind a lelkemben égjen. 

(Menyegzős ének.) 

A krisztusi lemondás fejében elnyeri az élet teljességét, az Istent. 
Ezzel megüti egész költészetének alaphangját: az Isten-ihletet. 

Lírája a diadalmas világnézet költészet,e ,,a dalos élet evangéliuma". 
Lelkében harmónia uralkodik: az Isten és a teremtett világ viszonyát 
a hit megoldásában szemléli. Ennek a harmóniának boldogságát éli át. 
Az Istent szimbolizáló Napba nézett: ,,Csak egyet látok, egyet érzek, 
a végtelent, a végtelent." Legnagyobb élménye ez az elmerülés az Isten 
megérzésében, felismerésében is bírásában. 

Ó, Istenem, ha volna százezernyi 
Karom ezt a szépséget átölelni! 
Vagy mint a szeráfnak, énekelni hangom, 
Bezengeni ég-föld közt a tért! 
Fejem ringó-fűszál tövébe hajtom, 
S megcsókolok egy pipitért. (Hegyorom és fátyolfű.) 

Mint Prohászka, ő is természetes könnyedséggel éli át a termé-
szetfeletti életet, ilyen szemmel néz körül a világban. Átérzi az ember 
kicsinységét, az Isten nagyságát. Tudja mindenben Istent meglátni. 
Szeme előtt a természet is Isten szépségének, jóságának vetülete s 
áhítatot kelt benne. Tud örülni minden csekélységnek, szénaillatnak, 
virágsziromnak, szentjánosbogárnak, nyári esőnek, mindent sub specie 
aeternitatis néz, Isten arcát keresi bennük, s ezért ú j és új szépségeket 
fedez fel. Ezek a finom hangulatok teszik oly bájossá Sik líráját. 

Ez az átforrósodott istenszeretet misztikus szépségekre vezeti. 
Annyira belenéz, belemélyed Isten képének a maga lelkében való 
szemlélésébe, hogy egyszer csak kettőséget pillant meg lelkében: a 
világban járó, gyarló emberi önmagát és a másik énjét, a salaktalan 
tiszta lelket, a ,,mennyei mását", melyet minden kincsnél nagyobbnak 
mond. A ,,belülvalók mécsénél" ősi titkokat lát, a ,,ködsüveg" látha-
tatlanságába húzódik és élvezi metafizikai elmélyedéssel a boldog 
csodát. 



Nagy csoda ez, hogy két lélekre váltam, 
A régi lelkem még most is piros, 
Hisz hajdan a hajnalban jártam. 
A másikon nagy, sűrű fátyolok. 
Minden lépésem egy nehéz csoda, 
S minden titok. 

(A sírásról és nevetésről.) 

A lélek elzárt magányában lakozik, csodás szépségek tárulnak fel 
előtte ,,a dolgokban lakozó titokról", az Énekek éneke csendül meg 
lantján, égő szerelemvallomás az Isten iránt. A katolikus misztikának 
merész, képdús, költői megszólalásait találjuk nála. Hívő alázattal 
ad ja át magát Istennek s egybeolvad vele: ,,Ég, föld, vizek most ben-
nem orgonálnak. Ajak vagyok a zengő Mindenen". 

Az ilyen lélek nem tud ja közömbösen nézni embertársait, akiket 
nem az Isten iránti szerelem éltet, akik céltvesztett hajóként hányód-
nak az élet viharos tengerén, világias, földies életbe merültek, akik 
érzéketlenül haladnak el Isten nagy gondolatai mellett, akik elfeled-
keznek lelkűkről. Szeretné elmondani nekik a maga boldogságát, meg-
ízleletetni velük annak édességét, megsúgni nekik s mindenkinek: 

Hogy bennetek van a zengő liget, 
Hogy minden fénynek ti vagytok a napja, 
Színét a virág belőletek kapja, 
Hogyha ti sírtok, minden elsötétül, 
S minden felragyog, lelketek tüzétől; 
Minden napfény, ha örülni akartok, 
Dalol az élet, hogy ha ti daloltok 
Ó hogy ha ezt mind, mind megértenétek: 
Ó hogy szaladnék én tárt karral elétek. 

(Kilátás a kapuból,) 

Nem is maradhat néma, szótalan; érzi, hogy küldetése van a föld 
fiaihoz, fáklyát adott kezébe az Úr, fényét ís az Ür gyújtotta meg, 
és ő elviszi ennek melegét a hitetlen világban didergő embereknek: 

Az Isten küld, testvéreim tinéktek, 
Hogy sugarai eleven tüzét, 
Amik Arcáról a szívembe égtek, 
Sugározzam csendesen szerteszét 
A testvéreknek, kik az éjben járnak, 
Az Isten küldött, szentjánosbogárnak. 

Hivatása, hogy közvetítő legyen, kisugározza azt, amit Isten neki 
mond. Mintha finom szellemi acélfonalak mennének ra j ta keresztül 
a jó Isten üzenetével, az Igével. Ez a hivatástudat, az emberszeretet 
apostoli lelkülete menti meg őt az egyéniség beteges kultuszától, mely 
a nyugatos líra jellemző vonása. 



Isten az ő egyetlen ,,nagy témája". Versei az Istennel élő papi, 
szerzetesi lélek csendes, békés hangulatvilága, legbensőbb, harmo-
nikus érzései. Ezekben nem tud és nem is akar elszakadni Istentől. 
Ezer oldalról indul: önmagából, az élő lényekből, az életelen tárgyak-
ból, az emberek társaságából, s mindig ide tér vissza. Verseit szinte 
nem is oszthatjuk tárgykörökre. Egyetlen nagy témája: magának, a 
világnak és Istennek az együttlátása, szinte csak ez foglalkoztatja, 
illetve mindent csak ebben tud látni, A háború idején a nemzet küz-
delméről, féltéséről írt költeményeibe ís belecseng az Isten-hit meg-
nyugtató, reménytkeltő akkordja, A legtisztábban katolikus líra ez, 
Ha van valami programmja: az csak az Isten. Talán egyszínűnek, 
egyhangra állítottnak látszik így lírája; aki izgalmas önleleplezése-
ket, vagy a társadalmat hullámoztató lármás problémákat keres 
benne, az csalódik. De a mélyen néző szem annyi színt, annyi árnya-
laltot, annyi problémát és örök aktualitást talál bene, hogy így is az 
élet nemes egésze tárul fel előtte. 

A külső világból veszi az impulzusokat, azután elvonul vele a 
lélekbe s ott fejeződik be az élmény. Költészete nem egocentrikus, 
nem merül bele énjének túltengő elemzésébe, különösségeinek raj-
zolgatásába, nagyságának csodálásába; Istennel való kapcsolatunk 
átélése kiemeli ebből. Külső világáról a Fekete kenyér emlékeket 
ébresztő darabjain kívül édes-keveset tudunk meg. Amennyit veszít 
ezzel az érdekességéből annyit nyer a mélységben. 

Költői természetrajzához tartozik képzeletének vízíós hajlama, 
Romantikus szárnyalás röpíti fel a végtelenségbe, nem a gondolat, 
hanem az érzés mozgatja s az aktuális dolog vízióvá nő benne. Innét 
van a sok szimbólum és jelképes szó, különösen az első köteteiben, 
A tenger, a hegyek, a Nap, a fény, a tűz, jelzik nagy ihletű húrjait . 
Képzeletének e sajátságával jár a nagyfokú érzékenység, a lehellet-
fínom, halk hangú érzések iránt, így válik számára a csend beszéde-
sebbé, mint a zajos világ, A csend költője ő irodalmunkban, A valllá-
sos élmény mélységét pedig már csak a miszticizmus szóval jelöl-
hetjük meg, Később elhagyja a képzelet megjelenítő, érzékeltető 
látomásait, s bensőséges intimitással váltja fel mind Isten-képeiben, 
mind természetérzékében. Ezek az intimitások melegítik át líráját, 
Méltán mondja ő is: 

Ha én elnémulok, 
Ki lesz, aki szól 
Ajaktalan titkairól 
A Végtelennek? 
Kí érzi meg a csendet? 

Ki hallja meg a rög alatt 
A fűszál és a gondolat növését, 
Pehely-szírmon pihegő bogarat 
És a szívetek zümmögését? 

(Virrasztó,) 

Sík Sándor költői lelke kettős alkatú. Hasonlít ebben Berzsenyi 
Dánielhez, ki szomorú, érzelmes, elégikus lelki állapotból, az állandó 
borongásból emelkedett fel néha az óda ünnepélyes és általános ér-
dekű magasságáig. Síknél pedig a dal az uralkodó forma. Kimeríthe-
tetlen gazdagsággal zuhog a daleső, napjainak ez a virágoskertje, 



múló megrezdüléseinek röpke megéneklése. Köztük pedig vagy a fel-
hevült istenszeretet himnuszai hangzanak fel, vagy az emberi nyomo-
rúságon, az élet kárhozatos erőinek tombolásán érzett ódai indulatai 
tükröződnek. Miként a dal mélyen megrögzíti harmonikus lelkének 
boldog hangulatait, úgy az óda műfaja a költőnek a fenséges iránti 
nagy fogékonyságát képes szépen kifejezni s vele az Istenben kivilá-
gosodó bölcsességét, hősies erejét, magasztos hitét és világnézetét, 
mások tragikumának mély megérzését öltözteti formába. Mindkét 
versforma hozzásimul a költő lelkiállapotához. 

Ha végigtekintünk Sík Sándor köteteinek során, érdekes árnya-
latokat, mozzanatokat, lelki vibrálást, tökéletesedésre való törekvést 
figyelhetünk meg fejlődésében. Első kötetének fiatalos heve, himnikus 
szárnyalása, nagy önérzettől duzzadó lelki egészsége még Ady 
modorában jelentkezik, de tartalomban Prohászka eszmevilágát mu-
tatja. Szava ekkor a magyar költészetben új volt, eredeti, de az újí-
tók lázas magabízásában kissé túlzott is: olyan magas hang volt ez, 
amelyet sem tovább fokozni, sem tovább tartani nem lehetett. A 
„királyok dalát" harsogja, magát a királyok igricének nevezi. Ez az 
ujjongó mámoros öröm, ez a diadalmas harsonazengés kifárasztja a 
költőt is, az olvasót is. Maga is lát ja ezt, s hangnemet vált. Meg-
szabadul a hatásoktól, egyénivé mélyül és magába száll. Meggyújtja 
a belülvalók mécsét és a lélek mélységeinek szépségét bányássza ki 
onnét. Egész lírai ciklust alkot, a lélek szimfóniáját az Isten szere-
tetéről, és finom meditációkká halkul le hangja. Misztikus korszaka 
ez a költőnek. A lélek mélyén most ismeri meg önmagát, megharcolja 
a maga lelki harcát s ezen a belső tisztítótűzön túl lesz csak igazán 
mindnyájunk költője. 

A háború vérzivatarja kiemeli ebből a magányból. Látnia kell a 
haza, a nemzet sorsát, hős fiai vérének hullását; nem elmélkedhet a 
maga érzésein akkor, mikor egy nemzet fájdalma, sorsának, jövőjé-
nek gyötrő kétségei zúgnak fel hozzá és kérnek szót. Egy lesz népével, 
ennek kínját fejezi ki hazafias ódáival s közösségi lírát ír kissé pate-
tikus ízzel. Hazájáért remegő, fiait ostorozó szava, Zrínyit idéző jere-
míádja Kölcsey mély borúlátásával rokon s költészetünk nagyjainak 
hazafias lírájához szorosan kapcsolódik, A közös szenvedésben meg-
bújik az embertestvérek között, azok lelkének melegére vágyik, őket 
keresi, szeme azok bánatára is rátágul. 

Emberek élnek, s arcukon árnyék remeg 
S az út szélén kinyújt ják lankadt karjukat. 
Megfogni csendben egy kinyújtott kezet: 
Van-e szebb, testvér, van-e szebb? 
Hervadt szemekben néma könny rezeg, 
S az úton sokszor gyermekek sóhajtanak. 
Szívben maradt szók néma nyelvén érteni: 
Van-e szebb, testvér van-e szebb? 

(Van-e szebb, testvér?) 



A nagy érzéseknek az időszaka meghozza az ellenhatást. A világ 
zűrzavarából eltávozva, a nagy izgalmaktól kifáradva, a csend han-
gulatait fűzi össze. Ha előző verseiben a monumentalitás feszül, a 
mostaniakban a szentferenci egyszerűség ragad meg bennünket. Az 
örökkévalóság fényében minden élettelen tárgy életet nyer, minden 
élőlény lelket kap, tesvérré lesz, minden megindítja fantáziáát. 

Ó, mindent értek én, 
Mióta ez a csend az enyém. 
Szívet nyit rám minden titok, 
És mindenek nyelvén tudok. 

Azóta hozzám szólnak 
A füvek, a fák és madarak. 
Barátaim az állatok, 
Zengenek a színek, illatok. 

(Angelus.) 

Ezek az impressziók dalokban ömlenek ki. És születnek a kedve-
sebbnél kedvesebb kis dalok a búzavirágról, orgonaillatról, ákácvi-
rágzásról, lombzúgásról, a balatoni csendről, almafáról, csigabigáról, 
kis csibékről, az útszéli bokorról. De mindezekben Istent szemléli, 
Istenhez emelkedik s boldogan bújik meg az ,,édes Isten nagy meleg 
kezén"; a természet szépségeinek láttára csordultig megtelik szíve 
Istennel. 

Szociális érzéke egyre tágul a proletársors felé (Sarlósboldog-
asszony). A szenvedő emberi arc, a testi-lelki nyomornak tükre sós 
könnyeket facsar szemébe. Elérkezett ahhoz, hogy a házak falain 
keresztül hatol tekintete, a bentlakók sorsa érdekli, s minden házból, 
ablakból más-más emberszív sajog feléje. (Lámpák) A magány köl-
tője a kollektív költészet mezejére is rálép. (Antenna.) Utazásai is 
új impressziókkal, új költői táj képrajzokkal gazdagítják líráját. 
(Róma, Tirol.), 

Majd a Fekete kenyér c. nagyszabású ciklussal hoz megint újat. 
Emlékeibe ás vissza. Dalba szedi életének regényét, e ,,zengő mozai-
kot". Elvonul előtte gödöllői gyermekkora, a tornyos családi ház és 
lakói, a hivatást kereső, ébredező ifjúság, ,,a tudományok tavaszi 
mámora", és a munkás férfikor, melyben terméssé érik ő is — nem 
saját maga, hanem az Isten és az emberek számára. Ez a gondolat 
húzódik benne végig s élete hű marad ehhez. Mindig érezte azt az 
Egyetlen Erőt, a minden mozdulásnak Mozgatóját, mely őt elindí-
totta s gyúrta a lelkét, hogy kenyér legyen belőle mások számára. 
Hűséges szolgálatának jutalma az, hogy elmondhatta: Ó, Istenem, 
minő szabad vagyok, mióta szolgád lettem!" Dalai is-olyan egysze-
rűek, mint a gyalokjáró ember élete, de csak így láthatta a természet, 
a csend és nyugalom szépségeit. 

Utolsó köteteiben a bölcs ember kiegyensúlyozott, megállapodott 
nyugalmával fűzi rímekbe ihlető gondolatait, tanításait, halk rezgésü 
hangulatait és békés természeti képeit. A Magányos virrasztóban 
inkább a gondolat, a világból a szeme elé táruló kérdések, az Isten 
fiatal címűben pedig a maga érzései dominálnak. A sokat látott, 
érzett ember csendes tűnődéseit élénkítik a változott körülményeiből 
származó szegedi ihletei, az idő múlásának édesbús rezonanciái, a kor 



bomlott állapotain érzett fá jdalma, de sohasincs feledve a régi lel-
kület; az Isten szeretetében való elnyugvás. Szeretetben és hitben 
csendül ki ekkor is lelkének lényege. 

It t jó nekem épen, 
Futkosásba fá rad t kicsi-fiúképen 
Apró lábaimmal megsímulok szépen 
Az Isten ölében. 

{Az Isten ölében.) 

Ezekben a versekben Arany János higgadt nyugalmához, klasszi-
citásához érkezett el s nemes veretű lírája a csúcspontra jutott. 

Nem hallgathatjuk el gazdag szívének még gyakran felfakadó 
forrását az ifjúság iránt érzett nagy szeretetét, vonzalmát. Míg Mécs 
Lászlót az egészen kis gyermek ártatlan szeme és bimbózó lelke 
ragadja meg inkább, Sík Sándor a cserkészfíút, a serdülő fiút simogatja 
jóságos lelkével. A Zászlónk lapjain nagy szerepet játszottak e versei 
a világháborús generáció lelkének kialakulásában. A paptanár lélek 
szólal meg itt, aki i f jú szemében és lelkében Isten drágagyöngyét 
lát ja. Rettegve gondol arra, hogy a bódult világ magához ránt ja a 
sárba ezt a tiszta kelyhet ís. (Megyeri hitvallás,) ,,Sarumegoldó temp-
lomi tisztelet" ül lantjára, ha róluk ír, s az alvó tábor felett is ezt 
ímádkozza az est homályában: 

Kertem jóságos atyja , ki nékem adtad őket, 
Szeresd, végig szeresd az én plántáimat! 
Engedd, hogy úgy víhessem örök szívedre őket, 
Hogy tiszta szép szemükben megismerhesd magad! 

(Alszik a sátor.) 

Nem kisebb értéket jelent Sík költészete formai szempontból ís. 
Stílusa a kezdet páthoszából, fiatalos csapongásból, a szimbolizmus 
igézetéből folyton egyszerűsödik, mélyül. Költői nyelvén nyomot 
hagyott a zsoltárfordítás fegyelmező, tömörítő munkája. Külön értéke 
az a színes leírókészség, mely természeti képeit oly kedvesekké teszi. 
Hangulatfestéseí, a lélek belső rezdüléseinek kifejezései szuggesztív 
erejűek. Birtokában van a zeneiség varázsának s játszi könnyedséggel 
forgatja a ,,rímek csörgetyűjét". Vörösmartyhoz, a Csongor és Tünde 
elbájoló nyelvéhez és ritmusához kell vísszamennünk, vagy Csokonai 
Lilla-dalainak rokokó pompájához, hogy költőink koszorújában ilyen 
sorokat találjunk: 

Gyöngyvirágos szép tavasznap, 
Testvérül ma elfogadj, 
Kisgyereknek, szép-igaznak, 
Önmagamnak visszaadj. 
Fürge szellő, lég suhanca, 
Légy te most a mesterem. 

Míg szökellve szétsuhansz a 
Friss füvön, jer, játssz velem! 
Üj tavasz, legyünk ma egyek! 
Add, ma mindent elfeledjek, 
Amí nem dal, nem derű, 
Nem győzelmes-egyszerű. 

(Csendes tavaszi dal.) 



Klasszikus veretűvé érett nyelve magához idomít minden vers-
formát, új lehetőségeket próbál és alakít ki. Nem hiányzik a szabad-
vers sem, amikor a mondanivalók súlya, vibrálása nyugtalanítja, vagy 
a modern világ zűrzavara expresszionista modorban tud csak kifeje-
ződésre jutni. 

Sík Sándor hű maradt ahhoz a szellemhez, melyben fellépett. 
A dekadens líra világnézeti íránytalansága, etikai egyensúlytalansága 
idején munkálta a katolikus líra újjászületését, A mindik konzer-
vatív tartalmat modernséggel, korszerűséggel és friss aktivitással 
öntötte versbe, s ez biztosította költészetének hatóerejét, a lelkekbe 
való meggyökereződését. Hitvalló krisztusi világnézetet juttat vele 
érvényesülésre költészetünkben. Költői fejlődésében fokozatosan 
mélyül, férfiasabb lesz. A kor áramlata, a társadalom sebei, a 
keresztény világnézet krisztusi indításai s nem kisebb mértékben 
szívének hajlama szociális szelleművé teszik. Sík Sándornak szerepe 
volt abban, hogy a katolikus szellemű költészet nálunk ís virágzásra 
jutott, hogy ez elismert építő része lett költészetünknek s bebizo-
nyította a költésze útján, hogy a katolicizmusnak súlyos és számos 
mondanivalója van korunk számára ís. De egyúttal igen előkelő helyet 
is szerzett magának Sík e katolikus költészetben, s Harsányi Lajossal 
együtt méltó költőgárdát is neveltek hivatásuk továbbfolytatására. 

Könyvészet. Brisits Frigyes: Sík Sándor. Napkelet, 1923. Vas Tamás: Sik 
Sándor. Élet, 1927. Alszeghy Zsolt: Sik Sándor, Irodalomtörténet, 1928. Brisits 
Frigyes: Az ú j katolikus líra kialakulása hazánkban, Kat, Szemle, 1934, Osztí 
József: Sik Sándor. Szentesi áll. reálgimn. Értesítő,^ 1934, Galambos Gruber 
Ferenc: Sik Sándor l írája, Kat. Szemle, 1940. Pintér Jenő: A m, irod. a XX, 
században. IL k, 1941. Reminiczky Erzsébet: Ady hatása l í ránkra. 1941, Ismer-
tetések a folyóiratokban a megjelent kötetekről és az összes versekről. 

Részvétem a városi hónak, 

Városi hó, te kis cseléd, 
mindjárt piszkos az arcod; 
kémény-korom kereng föléd 
s tiprottak az aszfaltok. 

Mennyivel szebb ott künn, falun 
fehér mezőkön tisztán 
elmerengni hangtalanul 
a béke bűvös titkán! 

Szegény városi hópehely, 
hamar el kell vonulnod: 
járdáknak pelyhed is teher 
s lapáttal kell kimúlnod! 

Óh, künn, a széles, nagy tagon, 
hol nem fakul meg a színed, 
szűzen csókolja ott agyon 
a Nap megolvadt szived! 

, . . mért sajnállak, városi hó? 
A sorsod miért rémít? 
Nem tudom, hisz falusi hó 
szeretnék lenni én is! Magasi Artúr. 



Hollcmd-Kefetirtdio. 
Koímór Gusztóv dr. 

A mai világmérkőzésnek egyik legfontosabb részlete a Csendes-
óceán és az Indiai-óceán határterületén, a Maláji- vagy Keletindiai 
szigetvilág térségén folyik, A több mint tízezer szigetből álló sziget-
világ négy szigetcsoportot foglal magában: Nagy Szunda-, Kis 
Szunda-, Molukki- és Fülöp-szigetek csoportját. A tömérdek sziget 
között természetesen igen sok csak parányi, egy-két négyzetkilométer 
terjedelmű, sőt sok még ennél is kisebb, de találunk hatalmas, száz-
ezer négyzetkilométert meghaladó szígetóríásokat is. Borneo pl, 
785 ezer km2, tehát közel két és félszer akkora, mint Nagy-Magyar-
ország, Szumatra jelentékenyebben kisebb, de még mindig óriás: 
472 ezer km2, tehát másfélszerese Nagy-Magyarországnak; Celebesz 
(183 e. km") és Jáva (126 e, km2) már csak együtt közelítik meg 
Nagy-Magyarország területét, A rengeteg kisebb nagyobb sziget 
területe 2 millió knr-t tesz kí, vagyis Európa területének tízed részét. 
Ennek a hatalmas és rendkívül értékes területnek túlnyomó része, 
1,484.000 km2 Hollandia birtoka volt 1942, március 9-íg. Leendő sorsát 
még nem tudjuk. Japán egész bizonyosan végletekig ragaszkodni fog 
ha nem is az egész területhez, de legalább ís annak nagyobb részéhez. 
Japán ugyanis itt találja és kapja meg legközelebb azokat a nyers-
anyagokat és élelmiszereket, amelyekre a roppant sürü népességgel 
megáldott birodalomnak életbe vágóan szüksége van, A hadi szeren-
cse, a haderő kiválósága és hősies szelleme a keletázsiai szigetországot 
pár hónapi harc után Földünk egyik legértékesebb területének bir-
tokába juttatta, 

A szigetek nagyobb része szorosan az Egyenlítő mentén sora-
kozik, Annak a régi nagy szárazföldnek romjai, amely a korábbi 
geológiai korokban Ázsiát összekötötte Ausztráliával. Körülöttük 
sekély 120—160 méter mély csak a tenger medencéje. Hegyes-völgyes 
földjük ma ís a forrongás, átalakulás, fejlődés idejét éli. Hatalmas, 
3000—4000 m magas vulkánkúpok emelkednek az égnek. Hol pihen-
nek, hol óriási erővel működnek, A vulkáni hamu szinte folyton 
ott lebeg a szigetek felett, A nap-nap után megújuló eső rengeteget le-
csap a földre. Nagy áldás ez, mert a leszállt, vagy levert vulkáni 
hamu rengeteg növényi tápláló anyagot (ásványi sókat) ad a talajnak. 
A Keletindíaí-szigetek, elsősorban Jáva termőföldjei ezért nem me-
rülnek ki olyan rohamos gyorsasággal, mint más tropikus vidékeké. 

A Maláj-szigetek éghajlata állandóan forró (a legmelegebb 
hónap közepes hőmérséklete 2672°, a leghűvösebbé 2572°) és csapa-



dékos, A szigetekre való szakadozás miatt azonban a tenger mérsékli 
a nappali forróságot, A hűvös tengeri szelek nagy mértékben hozzá 
járulnak, hogy az európaiak aránylag könnyebben elviselik itt a forró, 
nedves éghajlatot, mint a Kongó és az Amazon vidékén. Az évi csa-
padékmennyisége 1800—4300 mm körül van (Budapesten 650 mm 
körül). Az esőzés évi eloszlása a nagy szigeteken: Szumatrán, Bor-
neon és Jáván meglehetősen egyenletes. Ezektől keletre a csapadék 
fogy és eloszlása is időszakosabb. Fokozatosan hosszabb a száraz idő-
szak és rövidebb az esős évszak, 

A csapadék nagysága és időszakos eloszlása szerint változik a 
sziget növényzete is. Az egyenletes évi meleg és a szintén egyenle-
tesen eloszló rengeteg eső Szamaira, Borneo és Jáva területén, vala-
mint a kitűnő talaj olyan elképesztően gazdag növényzetet segített 
kifejlődni, amelyhez mérhetőt Földünkön aligha találunk. Talán az 
Amazonász vidék gazdagsága közelíti meg, A Kongó vidéké azonban 
messze elmarad mögötte. 

Ha Szumatra vagy Borneo partjaihoz közeledünk, már messziről 
feltűnik a rimba, a maláj őserdő megszakítatlan területe. Parthoz 
érve nem tudjuk, hol hatolhatunk át ezen az eleven zöld bástyán, 
mert olyan sűrűn állnak a fák, bokrok és tömérdek kúszó növény. 
Végre egy helyen rés nyílik : bővizű folyócska ömlik a tengerbe, De 
hiába evezünk be, hiába megyünk órák hosszat: a partokat összefüggő 
őserdő kíséri. Itt néhány karcsú pálma szökik 40—50 m magasra, rög-
tön mellettük hatalmas bambusz sűrűség következik, majd ismét más 
és más fák. Hatalmas lombkoronájuk messze behajlik a folyó fölé 
és sok helyen összeérnek a másik oldalról áthajlókkal. Valósággal 
zöld boltozat takarja el a folyót olyan sűrűen, hogy még a Napot se 
látjuk. Árnyékban vagyunk, de mégis folyik rólunk az izzadság: 
Mintha 25—30 fok melegre fűtött, párával telt üvegházban volnánk, 
olyan nyomasztó, kábító a levegő. Végtelenül változatos a maláj ős-
erdő: száz és százféle fa nő egymás mellett. Bárhova tekintünk, más 
fákat, más törzseket, más leveleket látunk, A mi erdeínkben csodá-
lattal nézünk a 30—40 méter magas tölgy- vagy cseróriásra, A maláj 
rímbában ilyenek fel sem tűnnek, mert 60—70 sőt 80 métert is felül-
múló óriások nőnek itt. De ezeket csak ritkán van alkalom szemügyre 
venni a kúszónövények, orchideák, rotang pálmafák síb. mindent el-
borító kúsza hálózata miatt. 

Itt-ott kis tisztás akad a rimba területén- Iiyen helyeken lehet 
legjobban megfigyelni, de természetesen csak óvatosan a rimba életét. 
A fák koronájában vidám majomsereg hancúrozik. Árnyékos sűrű-
ségben vonja meg magát a rimba királya: a tigris. Mocsaras vidékeken 
tanyázik a tapír és a vadbivaly. Mindenütt található az orrszarvú, az 
elefánt és tömérdek kígyó. A Maláj-szigetek állatvilágát röviden ne-
héz, sőt lehetetlen leírni. Még a nagy gerinces állatokban is óriási bő-
ség van, hát még a lepkékben, rovarokban. 

A rimba a tropikus maláj őserdő teljes pompájában, hasonlítha-
tatlan gazdagságával csak Szumatra és Borneo szigetén fejlődik ki. 
Igaz, hogy ezen a két legnagyobb szigeten le is foglalja a terület na-



gyobb részét. Az európai, sőt a maláji kultúra is csak a partvidéke-
ken kezdte ki az őserdő testét. Jáván és a többi maláj szigeten más 
a helyzet. A csapadék kevesebb, és hetek, sőt hónapok múlnak el csa-
padék nélkül. Jáva kivételével a talaj is kedvezőtlenebb, mert egyre 
gyakoribb a sok csapadékot kívánó meszes talaj . Jáva keleti részén 
és a kis szigeteken (Bali, Lombok, Szumba, Szumbava, Timor stb.) 
már nincs összefüggő őserdő, hanem magasra növő fű borítja a nem 
művelt területeket. A maláj alang-alangnak hívja ezt a füves vidéket, 
amelyből még a lovas ember sem látszik ki. 

Az alang-alang nem pusztán füves vidék, hanem inkább parkhoz 
hasonló. A nedvesebb, csapadékosabb részeken itt is szép erdők van-
nak, de ezek már mások, mint a sötét rimbák. Először is nem olyan 
végnélküliek, mert gyakran füves, bokros terek szakítják meg az ösz-
szefüggést. Azután jobban hasonlítanak a mi szálas erdeinkhez. Vilá-
gosak, kevesebb az aljnövényzet és jobban tömörülnek az egyes fa j -
ták. Értékesebbek is, mint a rimbák, mert éppen ezekben a világos 
erdőkben nő a dia ti, a maláj i teakfa, a világ egyik legkeményebb, leg-
jobb hajó- és bútorfája. Ezenkívül se szeri, se száma, más értékes 
fáknak, cserjéknek, bokroknak. Innen származott és ma is itt terem 
a szegfűszeg, a szerecsendió, a bors, fahéj stb. Nem a túlságosan gaz-
dag rimba, hanem a szárazabb Kis Szunda- és Molukka-szigetek a 
fűszerek őshazája. 

A Maláj-szigetek őslakói. Alig van Földünknek még egy része, 
ahol az emberfajok olyan tarka össze-visszaságban élnének, mint a 
Maláj-szigeteken. Igaz, hogy a népesség gerincét, sőt túlnyomó több-
ségét a maláj törzsek teszik, de mellettük indusok, kínaiak, arabok, 
európaiak (200 ezer) is szép számmal élnek itt. Bizonyos szempontból 
érdekesebbek ezeknél azok az apró, néhány ezerre menő néptöredé-
kek, amelyek a szigetek belsejében, legtöbbször a sötét rimbákban 
tengetik életüket. Olyan alacsony, fejletlen műveltségű néptöredékek 
élnek itt, amelyek még a Kongó-vidék törpe népei, a pigmeusok mögött 
is elmaradnak, Bátran lehet mondani, hogy legalacsonyabb színvona-
lon állanak az egész világon. Sok tudós bennük lát ja az ősember leg-
közelebbi leszármazottait. 

Bár a kutatások érthető okokból még nem vehettek vizsgálat alá 
minden körülményt, annyit mégis meg lehet állapítani, hogy évezre-
dekkel ezelőtt az összes szigeteket, nemcsak a maláji szigetvilágban, 
hanem Ausztráliában is egy feketebőrű emberfaj ta lakta, A bőr színe 
után negritóknak (négerecskéknek) nevezzük őket, bár fajilag a né-
gerekhez semmi közük. A negritók termete alacsony: a férfiak átlag 
140—145, a nők 125—135 cm magasak. Bőrük sötétbarna. Legfel-
tűnőbb faji jelegük azonban a hajnál mutatkozik, amely koromfekete 
és göndör. Minden egyes szál külön göndörödik csiga alakban, tehát 
nem fürtösen. Ez az ősi lakosság már csak gyér nyomokban él néhány 
kis szigeten (Andamanok), főként (20 ezer körül) a Fülöp-szigeteken, 

A negritókkal egykorú, sőt egyes tudósok szerint régebbi népfaj-
hoz tartoznak az indo-ausztráliai törzsek. A rendkívül el ter jedt nép-
fa j töredékeit egész Dél- és Kelet-Ázsiában megtaláljuk. Az indusok 



és kínaiak végleges letelepedése előtt ez a fa j lakta Indiát, Kínát, a 
Maláj-szigetvilágot, sőt Ausztrália szigeteinek jórészét is. Nem is-
merünk még egynépet, amely alacsony művelődési fokon olyan óriási 
területet népesített volna be, mint az indo-ausztráliai fa j . 

Ennek a valamikor nagy népfajnak szintén csak töredékei élnek. 
A túlnyomó rész összeolvadta hódító indusokkal, malájokkal, kínaiak-
kal. Máig is elég tisztán megmaradtak a kubuk Szumatra-sziget déli 
őserdeíben, a toalék Celebeszen és punánok Borneon. Az índo-ausztrá-
liaiak is alacsony termetű emberek, akár a negritók, de bőrük világo-
sabb. Hajuk fekete és göndör, de nem szálanként, hanem fürtösen. 
Arcuk széles és az áll felé hírtelen elkeskenyedik. Homlokuk megle-
hetősen előreugrík. Mivel szemük mélyen fekszik a szemüregben, 
meglehetősen barátságtalan arckifejezésük van. 

A maláj törzsek élete. A kubukat és velük rokon kis műveltségű 
népeket már évezredekkel ezelőtt elnyomta a maláji hullám. Hogy 
honnan jött ez a nép, helyesebben, hogy honnan áradt szét, éppen 
úgy nem tudjuk biztosan megmondani, mint azt, hogy milyen fajhoz 
tartozik. Ma földünk egyik legelterjedtebb népe, mert Madagaszkártól 
kezdve a távoli Húsvét-szigetekig mindenütt megtalálható. Kétség-
telen, hogy rokonságban vannak a sárga vagy mongol faj jal , mégis 
külön fajnak kell őket tekintenünk. Számuk 65 millió körül van. Leg-
nagyobb részük a róluk elnevezett szigetvilágon él. 

A malájok inkább alacsony (150—160 cm) mint magas termetű 
emberek. Bőrük barna színű, de némi sárgás árnyalattal. Hajuk fekete, 
de sima és merev szálú. Bajuszuk és szakálluk rendkívül gyér. Arcuk 
hasonlít a mongolokéhoz: széles, de nem kerek, hanem szögletes 
alakú. Általában az európai népektől nem ütnek el lényegesen. Ezért 
különösen a fiatalok és nők között gyakran akad, aki európai értelem-
ben is szépnek mondható, A négerek között ilyen csak elvétve akad. 

A maláj nép a legkiválóbb emberfajokhoz tartozik. Testi, szellemi 
tehetségek tekintetében nem marad el a fehér ember mögött. Nem él 
Földünk forró éghajlatú vidékein még egy nép, amely olyan rendsze-
res munkát folytatna, mint a malá j . Épen ezért műveltségben is messze 
felülmúlják a Kongó vidék bantu négereit épen úgy, mint az Amazo-
nász indiánusait. Természetesen a malájok között is vannak még igen 
elmaradt törzsek, A dajakok pl, Borneo belsejében még ma is meg-
eszik elenségeiket, vagy haragosaikat, A da jak if jú pedig azzal ked-
veskedik választottjának, hogy virágcsokor helyett frissen levágott 
emberfejet rak lába elé. A fejvadászat mestersége valamikor általá-
nos maláj-szokás volt Minél több fejet vágott le valaki, annál híresebb 
volt. Még új ház építését sem kezdték meg, amíg az első cölöp alá 
nem tettek frissen vágott fejet. Eredetileg kétségtelenül a vitézség 
jele volt, ha valaki levágott fejekkel dicsekedhetett. Később a szokás 
elfajult . Barbár, kegyetlen módon nemcsak elesett ellenségeik fejét 
vágták le, hanem orozva, lesből bárkit megrohantak, akár férfi volt, 
akár nő, végül a gyermekeket sem kímélték. A gyarmatos hatalmak 
természetesen tűzzel-vassal irtották ezt a szokást. Ma már szeren-



cséré csak Borneon- és a Fülöp-szigetek őserdeiben űzik a dajákok és 
még néhány törzs. 

Azok a törzsek, amelyek a fehérekkel állandóan érintkezésben 
vannak, már nagy utat tettek meg a művelődésben. A rizs, kávé, tea, 
cukornád stb. termelésben szinte utolérhetetlenül ügyesek és szorgal-
masak. Jáva szigetét pl. olyan szépen művelik, hogy Európában is 
csak kevés terület van olyan gondosan munkába véve. A bővizű pata-
kok vizét számtalan csatorna viszi szét a földekre. A hegyoldalak lép-
csőzetes terraszokra húzottak. ö röm nézni a gyomtól tisztán tartott, 
kert-szerüen művelt cukornád, rizsföldeket, tea-, kávé-, kókuszpálma-, 
banán-, kínafa, kaucsuk-ültetvényeket stb. Igaz, hogy a nehezebb mun-
kákban sokat segítenek az európai gépek, de ne felejtsük, hogy a rizst 
szálanként ültetik és kalászonként arat ják. Elképzelhető, hogy milyen 
rengeteg munkát kíván meg a rizs. Amilyen szépek a művelt földek, 
éppen olyan szépek a falvak is. A maláj bambuszházakat mindig pál-
mák, banánfák és más gyümölcsfák veszik körül, hogy a háza-
kat a napsütéstől, a viharoktól védjék. A hollandok csak sok keserves 
tapasztalás után jöttek rá, hogy a Maláj-szigeteken szellősen és ár-
nyas területen kell építeni. 

A maláj nép igen tanulékony. Szívesen mennek iskolába. A baj 
azonban, hogy az iskolát végzett maláji csak irodában akar 
dolgozni, mint az irigyelt fehérek. Nem szabad azonban azt hinnünk, 
hogy a maláj műveltség teljesen európai eredetű. A maláj kultúra 
egyes elemei évezredes múltra tekintenek visza. A hajózásban pl. 
Ázsia valamennyi népét megelőzték. De nem csak ügyes, hanem bátor 
tengerészek és tengeri rablók is voltak. Még a sok ezer kilométerre 
eső Husvét-szigetekre is eljutottak. Európában csak a normán vikin-
gek hasonlíthatók velük össze. Később az indus, majd az arab be-
vándorlók gazdagították műveltségüket. A rizstermelést kétségtele-
nül az indusok honosították meg a Maláj-szigeteken. Az arabok viszont 
a kereskedelmet fejlesztették és mohamedán vallást terjesztették el, 

A malájoknak, mint minden népnek természetesen nemcsak jó, 
hanem rossz tulajdonságaik is vannak. Könnyelműek, ravaszok, alat-
tomosak és bosszúállók. Az európai munkás jobban elviseli a kemény, 
goromba bánásmódot, mint a maláji . Érzékeny lelke könnyen meg-
sértődik és keresi az alkalmat a bosszúállásra. Ebben annyira meg-
gondolatlan, hogy életét is feláldozza gyűlölete kedvéért. Játékszen-
vedélyükben határtalanul könnyelműek. Nehéz munkával szerzett 
keresetüket hétről-hétre elkockázzák, vagy elkártyázzák, A holland 
komány, a Maláj-szigetek és 60 millió maláj ura részben a lakosság 
könnyelműsége miatt tiltotta a paraszt földek eladását, sőt nem 
ismerte el megterhelését se mindig, 

A Maláj-szigetek gazdasági fejlődése legszebb és csaknem 
egyetlen példa arra, hogy okos gyarmatosító nép vezetésével milyen 
eredményt lehet elérni, Hollandia, ez a kis európai állam volt a 60 
milliós maláj néptömeg tanító mestere, A tanításnak, nevelésnek, bár 
jó pár száz éve tart, de igazi nagy eredményei csak most kezdtek 
kibontakozni, A hollandusok először munkakényszerrel dolgoztak 



egészen 1870-ig. Minden malájt bizonyos mennyiségű kávé, kaucsuk, 
cukornád, fűszer stb. beszolgáltatására köteleztek, Hollandia számára 
ezek az évek rendkívül nagy jövedelmet jelentettek. Ebből épültek 
meg hollandiai csatornák, utak, vasutak. A bennszülöttek szempont-
jából eltérően ítélték meg ezt az el járást . Sokan helyesnek, sőt szük-
ségesnek mondották, mások viszont elnyomásnak és közönséges ki-
zsákmányolásnak. Azonban bárminek tart juk is, a malájokat mégis 
csak így lehetett munkára nevelni és csak így lehetett Jávát a leg-
szebben művelt tropikus területté tenni, és így lettek a malájok fÖld-
mívelő birtokos parasztokká. Európai nagybirtokot, tehát napszámo-
sokkal dolgozó ültetvényeket Hollandia csak a friss erdőírtáson enged. 
De még itt is először a környék lakosait elégíti ki. A tropikus termé-
nyek (cukornád, tea, kinin, kávé stb.) nagyobb része maláj paraszt-
birtokokról kerül kí, 

A Maláj-szigetvilág eredetileg a portugálok birtoka volt. Vasco 
da Gama nyomán a XVI, század merész portugál tengerészei egyre 
keletebbre nyomultak előre és a század közepe tá ján már telepekkel 
szórták be a nagyobb szigetek partjait , főleg azokét, amelyek fűsze-
reket termeltek. Ezek a keresett és drágán megfizetett tropikus ter-
mékek hallatlan jövedelmet biztosíottak néhány évizeden át Portu-
gáliának, Ez okozta azután a nagyszerűen fejlődő ázsiai portugál 
gyarmatbirodalom vesztét is. Az Északi-tenger mellett kialakult ú j 
tengerész állani Hollandia is részt kívánt ebből a haszonból. A versen-
gésben és a harcban a szívósabb hollandok győztek és rövid néhány 
évtized alatt kiszorították a portugálokat a gazdag szigetekről. A 
hanyatló országnak igazán csak romokat sikerült megmentenie: Timor 
sziget keleti felét és még néhány parányi szigetecskét körülötte, 
Hollandia körülbelül háromszáz éven át nyugodtan élvezte hódítása 
értékes gyümölcsét, mert csak az angolok igyekeztek zavarokat kel-
teni és hódítani. Több ízben kegyetlen harc folyt itt a két európai 
nép között. Napoleon háborúi idején sikerült is Malakka-félsziget 
déli részét és Singapore szigetet elragadni. Kelet-India egyéb részeit 
a hollandok megvédték az angolok ellen. 

Sokkal veszedelmesebb ellenfelük támadt a hollandoknak a XX. 
században a japánokban, 1853 végzetes év volt a kelet- és délázsiai 
gyarmatos hatalmak számára. Perry amerikai tengernagy vezérletével 
amerikai, angol, francia és holland hajók jelentek meg Japán fő-
kikötője előtt és ágyúkkal kényszerítették az addig elzárkózottan élő 
népet, hogy nyissa meg országát európaiak előtt és kössön velük keres-
kedelmi szerződést. Azt hitték, hogy ez az ország is éppen olyan jó 
és gazdag kereskedelmi piac lesz, mint India, Afrika, Kína és több 
más színes népességű terület. A remények azonban csak az első év-
tizedekben teljesedtek be. Később, főleg a győzelmes orosz-japán 
háború után, Japán egyre jobban érezhető versenytárs lett a keres-
kedelemben. A világháború után pedig a legelső hatalmak közé küz-
dötte fel magát. Hollandiát érintette ez a változás a legkellemetle-
nebbül, mert addig békében élt a japánokkal, sőt egyedül neki volt 
engedélye, hogy hajói japáni kikötőkbe mehessenek. Évszázadokon 



át valóságos holland monopólium volt a japáni kereskedelem. A hol-
landok vigyáztak is, hogy más nép ne is érintkezhessék a japánokkal. 
Ők ingerelték ezt a gyanakvó népet a fehérek ellen, sőt a kálvinista 
hollandokat terheli a nagy japáni katolikus üldözés is, mert ráfogták 
a spanyol, portugál hithirdetőkre, hogy idegen érdekeket képviselnek 
Japánban. Ök tették a kereszténységet gyanússá a japánok előtt 
annyira, hogy a gyanakvást még ma is alig lehet kiirtani, A hollandok 
nem törődtek a hithirdetéssel, mint a portugálok, spanyolok, franciák, 
hanem egyszerűen csak a kereskedelemmel, a haszonnal. 

Perry tengernagy nemcsak a fehéreknek nyitott utat Japánba, 
hanem a japánoknak is kifelé. Addig ugyanis a japáni törvények 
értelmében mindenki halállal lakolt, aki a szigeteket elhagyta. Az 
éles eszű japáni államférfiak azonnal felismerték a veszedelmet, hogy 
a fehérek ki akar ják használni Japán gazdasági értékeit. Hogy ezt 
megelőzzék, a császári kormány elrendelte, hogy Japán vegye át 
minél előbb az európai műveltséget, mert csak így tud ellenállni a 
kizsákmányolásnak. Alig félszáz év alatt Japán nyugati műveltségű 
állam lett. 

1853 -ig Japánnak átlag 25—30 millió lakosa volt. Többet a föld-
mívelésből élő ország nem is tudott volna eltartani. A népesség na-
gyobb szaporodását pogány hitük könyörtelenségével akadályozták 
meg: a felesleges gyermeket elpusztították. A fehérek erőszakos fel-
lépése után a császár és tanácsosai már tudták, hogy egyszer elkerül-
hetetlenül eljön az idő a fehérekkel való leszámolásra. Akkor pedig 
minél több katonára és munkásra lesz szükség. Ettől kezdve jelszó, 
sőt törvény lett, hogy minden család nevelje fel minden gyermekét, 
sőt lehetőleg minél többet. Ennek következménye lett az óriási mér-
tékű népszaporodás. Ma már 70 millió japán él a szűkebb értelemben 
vett Japánban. Évenkint körülbelül egy millióval növekszik a lakos-
ság (182 a népsűrűség). Mivel a hegyes felszínű országban alig van 
több szántóföld mint mai hazánkban, elgondolhatjuk, hogy milyen 
roppant nagy gondot okoz a japáni kormánynak, hogy biztosítsa népe 
megélhetését. Először a gyáripar kifejlesztését karolták fel. Sikerült 
is hatalmas gyáripart szervezni, de csak nagy nehézséggel. Japán 
ugyanis nyersanyagokban (szén, vasérc, kőolaj, gyapot, stb.) rend-
kívül szgény. Másik baj volt, hogy minden állam nagy vámokkal állta 
út já t a japáni bevitelnek. Csaknem teljesen lehetetlenné tették a be-
vándorlást is. Az igénytelen, de rendkívül szorgalmas és ügyes japánít 
sehol se fogadták szívesen. Ilyen körülmények között a segítésre 
nem maradt más eszköz, mint a hódítás. Japánnak területre, mégpedig 
megfelelő éghajlatú területre van szüksége, hogy felesleges népes-
ségét elhelyezhesse. Nyersanyagokra is szüksége van: szénre, 
gyapotra, kőolajra stb., hogy gyárait üzembe tarthassa. Az egész had-
sereg és a vele egyenlő rangú haditengerészet lelkesedéssel állt a nagy 
célok mellé. Először a hadsereg terve győzött. Megtámadták Kínát. 
Itt hatalmas kőszén- és vasérc telepeket szereztek ugyan, de kitűnt, 
hogy Mandzsúria rideg éghajlatát a japániak nem bírják. Nagy baj 
volt az is, hogy ezen a vidéken nem találtak kőolajat sem. Már pedig 



a haditengerészet és a légierő kőolaj nélkül nem boldogul. A haditen-
gerészet egyre erőteljesebben követelte, hogy a háborút ki kell ter-
jeszteni dél felé, a Maláj-szigetekre. Erre most érkezett el az idő, 
amikor Angliát, Hollandiát és az Egyesült Államokat lefoglalják a 
németek és olaszok. 

Japán és Hollandia között már több mint tíz év óta feszült volt 
a helyzet, A rossz emlékű nagy gazdasági világválság idején (1929— 
1934) az olcsón termelő japáni gyáripar elárasztotta Holland-Kelet-
índíát ipari termékeivel. Egy két év alatt az európai és amerikai ere-
detű árukat veszedelmesen visszaszorította, 1913-ban Japán még csak 
pár millió yen értékű cikket tudott Jáván és többi szigeten elhelyezni, 
de 1931-ben 63 millió, 1935-ben pedig 158 millió yen értékű árut vitt 
be. Jáván magán több mint hét ezer japán kereskedő terjesztette a ja-
páni árukat, Hollandia látva a veszedelmet hatalmas vámokkal sújtotta 
a japáni bevitelt, így sikerült ís a „sárga veszedelemnek" ú t já t állni. 
Ebből azonban olyan baj származott, amilyenre Hollandia nem szá-
mított. A bennszülött malájok lázadozni kezdtek, mert hozzászoktak 
már az olcsó japáni cikkekhez és sovány keresetükből nem futotta a 
jóval drágább európai és amerikai cikkekre. A szigeteken nagy nyug-
talanság keletkezett. A bosszúálló természeű malájok sok hollandi 
tisztviselőt meggyilkoltak, Üj politikai párt keletkezett, hogy lerázza 
a holland uralmat. A Hét taromány (De zeven Provincien) nevű cir-
káló legénysége fellázadt, és a hajóval elmenekült. Hollandia csak 
nagy nehezen, angol és amerikai támogatással tudott úrrá lenni a 
mindjobban elfajuló lázongáson. Az ís szerencséje volt Hollandiának, 
hogy a bennszülöttek nem tudtak egymás között megegyezni. Igaz 
ugyan, hogy a népesség alapeleme a maláji, de egységes népről nem 
lehet beszélni. Legalább 40 különféle nép és néptörzs él a hatalmas 
szigetvilágon. A művelt, felsőbb iskolákat, egyetemet végzett malájok 
tudják, hogy a teljes önállóság ideje még nem érkezett el, és a 
hollandi uralom megszűnése ma még teljes felfordulást okozna, ha 
nem venné át más a nép a kormányzást. Mivel fehér f a j t á jú nép 
ebben számba sem jöhet, a hollandusok helyét csak a japánok foglal-
hatják el, akikre már eddig is számítottak. A maláji nép a most be-
fejezett harcban nem ís támogatta eddigi urait, se a hollandokat, se 
az angolokat Malakka-félszigeten, Nem rajonganak a japánokért sem, 
de mégis elviselhetőbbnek tar t ják egy ázsiai nép uralmát, mint egy 
európaiét. Nagyobb nehézséget okoznak majd a bevándorolt kínaiak, 
és arabok, akiknek száma egy millió körül van, és csaknem kivétel 
nélkül jó módú előkelő kereskedők, bankárok, ültetvényesek és hiva-
talnokok. 

Holland-India elfoglalásával Japán nemcsak páratlan hadműve-
leti sikert ért el, de gazdasági tekintetben is óriási az eredmény. Birto-
kába került a világ egyik legfontosabb kőolajvidéke. Holland-India 
és Brit-Borneo évi kőolajtermelése 80 millió q körül van, szóval eléri 
Románia termelését. A szigetek évi rizstermése 70—80 mill, q-t tesz 
ki. Hatalmas kivitele van teából, cukorból, koprából, azaz szárított 
kókuszdióbélböl, pálmaolajból. Itt termelik, főleg Jáván a kinin 90 
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százalékét, a kaucsuk 40—45 százalékát, de olyan kitűnő termelési 
lehetőségek vannak, hogy az egész világ kaucsuk szükségletét is fe-
dezni tudná. Nemcsak a hollandokra nagy csapás a Maláj-szigetek 
elvesztése, de végzetes Ausztráliára és Üj-Zealandra is, mert ezek 
innen kapták a kőolajat. Jáva kivételével a többi sziget igen ritka 
lakosságú. így tehát Japán végre olyan területet szerzett, ahova 
százezer, sőt milliós tömegben küldhet gyarmatosokat. 

Himnusz Szent Benedekhez. 

Szent Benedekhez szálljon fel az ének, 
Szívünkből zengjen ünnepi dicséret: 
Jó Atyánk, Hozzád, kit szent kegyelmével 
Isten megáldott. 

Még gyermek voltál, de szíved már érett, 
Szent tüzet gyújtott benne a Szentlélek, 
Elhamvasztotta e világnak vágyát, 
Tarka virágát. 

Istenhez egyre űzött tiszta vágyad 
Róma bűnéből a sziklás magányba, 
Testedet míg ott fegyelembe törted, 
Győzött a lelked. 

Krisztusi férfi, te ki ura lettél 
Száz szenvedéllyel lázadó magadnak, 
Krisztusnak édes igáját te adtad 
Barbár nyugatnak. 

Szent hadseregnek lettél a vezére, 
Gyermekid út ján kisarjadt a béke, 
Templomok nőttek, városok támadtak: 
Élet az Ürnak, 

Most mi is bátran nyomdokodba lépünk, 
Szent Reguláddal kérjük, légy vezérünk, 
Építsünk együtt Istennek országot, 
Szent Atya, Áldott. 

Dicséret, áldás és dicsőség légyen 
Fönn az Atyának, Egyszülött Fiának, 
S Néked, ki által szentté leszünk minden, 
Szentlélek Isten. Amen. 

Békés Gellért. 



À pánszlávizmus első költői megjelenése. 
(Kollár János Slávy dcerája.) 
Danczi Villebald dr. 

A romantikus ébredés kora óta Európának egyik legmozgéko-
nyabb ereje a nacionalizmus. A nacionalizmus megtestesülését látjuk 
az erőteljes pángermanizmusban és a lagymatag, de néha fel-felcsapó 
pánszlávizmusban. Mind a kettőt a sorssal való elégedetlenség hívta 
életre. Míg a pángermanizmus célját világosan megfogalmazta, addig 
a pánszlávista törekvések a változó gazdasági és politikai kívánságok 
teherszállítói voltak. Iránya kettős: a szláv népek irodalmi és poli-
tikai összefogása. Mind a kettő ért el eredményt, különösen a világ-
háború után fennállott rövid életű államoknál. De a pánszlávizmus-
nak ez a beavatkozása a történelembe európai és emberiességi szem-
pontból negatív eredmény, mivel megmutatta, hogy a szláv népekben 
a szláv kölcsönösség, a testvériesség tudata nem a lélekből fakad. 

A pánszlávizmusnak legismertebb és legtöbb eredménnyel dol-
gozó munkása Kollár János, volt pesti evangélikus lelkész. Az ő 
Slávy dcera — Szláva leánya című lírikus-epikus költeménye tűzbe-
hozta a pánszlávizmus eszméjéért a szláv intelligencia igen nagy 
részét, és hatása még máig sem múlt el. 

Kollár a túrócmegyei Mosócon született 1793-ban. Körmöcbányái 
tanulmányai után — tizenhatéves korában — atyja azt akarta, hogy 
majd ő vegye át mészáros üzletének vezetését. Erre Kollár elhagyta 
az atyai házat. Jótevői segítségével Besztercebányán folytatta tanul-
mányait, 1815-ig a pozsonyi evangélikus líceumon tanul. Ekkor 
nevelői állást vállal, s pénzhez jutva kimegy Jénába további teológiai 
tanulmányokra. Itt két évet tölt, 1817—1819-ig. Hittudományi tár-
gyakon kívül hallgatott filozófiát, történelmet, mythologiát és termé-
szettudományokat. Legnagyobb hatással volt reá Fries és Okén. Ez 
idő alatt megismerkedett a lobdaí lelkész leányával, Schmidt Wilhel-
minával, akit Mína néven dicsőít költeményeiben. 1835-ben, tizenhat 
évi távollét után, feleségül vette, Jénában megismerte Goethet, aki-
nek kérésére szlovák népdalokat fordított németre. Jénából Pestre 
került, mint evangélikus lelkész. Itt fejtette ki irodalmi működésének 
legnagyobb részét 1849-ig, és állandóan fűtötte az ott lakó szlávok 
nemzeti öntudatát. 1849-ben a bécsi egyetem szláv régészeti tanszé-
kére került. Ezt a magas állást tudása mellett szabadságharcunk 
alatti magyarellenes magatartásával érdemelte ki. Bécsben arra töre-
kedett, hogy a szlovákok-lakta területet hasítsák ki Magyarországból. 
Az iskolaügyí minisztériumban is nagy lendülettel, de kevés ered-
ménnyel dolgozott a cseh és tót egység nyelvi megteremtésén. 



1852-beii halt meg Bécsben. Halála után Mína visszatért Németor-
szágba. Egy leányuk volt; német férfihez ment feleségül. Kollár földi 
maradványait 1893-ban Prágába szállították. Születésének századik 
évfordulóját a müveit szláv világ megünnepelte. 

Kollárban a költő Jénában ébredt fel annak a két kitörülhetetlen 
emlékű élménynek a hatása alatt , amely egész életén végigkísérte: 
Mína iránti szerelme és a szláv egység gondolata, a szláv kölcsö-
nösség, Németoszági tartózkodása idején Jéna volt a német szellemi 
élet központja. Hatalmas nemzeti és vallásos megmozdulások rázták 
fel ekkor a németséget, A napoleoni idők szégyene és a hitújítás 
háromszáz éves évfordulója volt a mindennapi beszéd tárgya. Ünne-
pély ünnepélyt követett. Kollár is résztvett egy ünnepélyen Wart-
burgban ötszáz diák társaságában mint Luther tisztelője. Az ünnepély 
vallásinak indult, de politikába csapott át- Jelszavak hangzottak a 
német nép szadaságáért és egységéért, A szónokok hangoztatták, 
hogy szégyene a német diáknak, hogy semmi egyéb nem tölti el, mint 
az a tudat, hogy szász,hesszeni, sváb, porosz, osztrák stb. A jövőben 
ne boncolják fel a németséget, hanem legyenek egy test, egy német 
nemzet. Itt fogamzott meg Kollárban az egy szláv nemzet képe. Le-
sújtot ta őt a kihalt elbementí szorbok sorsa is. Jénai tartózkodása 
alat t bebarangolta a város környékét, falvakat, hegyeket. Mindenhol 
szláv emlékekre bukkant. Szentimentális keserűség szorongatta 
torkát: úgy érezte, fajának a temetőjében jár. Fél t a jövőtől, hogy az 
ő erőtlennek mutatkozó kis szlovák nemzete is erre a sorsra jut. Lel-
kesedésének és megdöbbenésének alanyílag elég tudományos alapot 
adott korának romantikus történelemszemlélete, amely a szlávokról 
kiváló véleményt alkotott, Schlötzer és Herder inkább érzelmeken, 
mint tudományos kutatásokon alapult tanítása a szlávokat béke- és 
szabadságszerető népnek jellemezte, akiknél magas fokot ért el a 
humanitás, Multjuk és jelenük nagy érdemeikhez képest sivár, azon-
ban jövőjük fényes lesz,1 De Herder idealista volt, sem a korabeli 
szláv nemzetek életét, sem a történelmi tapasztalatokat nem vette 
tekintetbe. Romantikus köd el takarta szeme elől a szláv népek tesvér-
harcait, a tétlenségbesüllyedést és a keleti szlávok akkori szellemi 
helybentaposását tudatos békevágynak tartotta. Alaptalan felfogás 
az a tanítása is, amellyel nagy kultúrerőt tulaj donit az akkor még kul-
túrával alig rendelkező szlávoknak. De Kollár nemcsak a német 
romantikusokat olvasta. Ismerte Rousseau műveit, akinél szerencsés 
egységben talált egymásra a felvilágosodás racionalista szemlélete és 
a romantikus érzésvilág. Az alakító hatást mégis Herdertől nyerte 
Kollár, Herder tanítását a dicső jövendőről, a szlávok jótulajdonsá-
gaíról, nagyrahivatottságukról szüretlenül átvette, és harcosává lett 
ezen eszméktől naggyá dagadt nemzeti vágyaknak, amelyet testet 
öltve szeretett volna látni egyetlen hatalmas szláv testvériségben: 
Vsésláviában, Mintájául az Alldeutschland szolgált. Ekkor fiatal volt 
még, 25—26 éves, és a költő szunnyadt még benne. De ez is felébredt 

1 Herder: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, 



lángoló, hűséges szerelmével. Ezekre az összetevőkre volt szükség, 
hogy Kollár megírja a Slávy Dcerát, a pánszlávizmus első költői 
rajzát . 

A Slávy dcera (Szláva leánya; Szláva a szlávság istenasszonya) 
líríkus-epikus költemény. Többszöri bővítés után kapta mai terje-
delmét. Első megjelenésekor ,,Básné" (Költemények) címen adta kí 
Prágában Jungmann, cseh költő. Ekkor 86 szonettet tartalmazott. 
1824-ben új gyűjtemény jelent meg Pesten Slávy dcera címen. Dí-
stichonos előének vezette be; maga a gyűjtemény három énekre oszlott 
50—50 szonettel. 1832-ben ú j ra kiadta Kollár, s az új kiadás frisebb 
tanulmányai a lapján született szonettekkel együtt már 615 szonettet 
hozott. Az 1845- és 1852-i teljes pesti kiadás az előéneken kívül 622 
szonettet tartalmaz. Kollár a szonetteket öt énekre osztotta, és 
minden éneknek nevet adott. Az első ének neve Saale (Sála), II. 
ének Elbe, Rajna, Moldva (Labe Rén, Weltawa), III. ének Duna 
(Dunaj), IV. ének Lethe, V. ének Acheron. Az utolsó két éneket 
elhunytnak hitt jegyesével, Szláva megdicsőült leányával íratja, 
A műben sok a gyönyörű leírás, elmélkedés, Mínával való enyelgés 
és vágyódás utána. A mű kihámozható tartalma itt következik.2 

Az Élőének eléggé pontos fordításban így kezdődik: 

Itt fekszik ez a föld könnyemtől ázva előttem, 
Egykor szláv bölcső, most nagy szláv temető. 

Láb, ne tovább! mert szent itt minden rög, amin lépdelsz, 
Tátra fia emeld égre tekintetedet! 

Vagy menekülj inkább ama lombos sátoros tölgyhöz, 
Mely az időjárást rég dacosan viseli. 

Ám sokkal gonoszabb minden viharoknál az ember, 
Aki nyakadra itt, Szlávia, tett rabigát. 

Mennyköves tűzvésznél, harcos dühnél gonoszabb az, 
Aki vakon mocskot megtűr nemzetinél. 

Éji sötétségként nehezedtek, régi korok, rám! 
És ti ís óh tájak! szégyenünk és örömünk. 

Áruló Elbétől el hűtlen Visztula-síkig, 
Szép Duna fodrától Baltnak a habjaiig: 

Férfias szlávoknak széphangú beszéde dübörgött, 
Óh, de elnémult már, s örülnek elleni most. 

Pedig Európa hálás lehetne. A szlávok tanították meg a hajózásra, 
bányászatra, szántás-vetésre, hogy aranykalászt adjon a föld méhe. 
De a saját házában szolgává tették, szomszédja rabláncot vetett 
nyakába, s most a távolabbról jött szlávban nem ismeri meg a testvért. 
Ajkukról idegen beszéd hallik, de arcuk szláv. Mert Szláva istennő 
oly mélyen bevéste fiaiba vonásait, hogy sem idő, sem hely nem bírja 
róluk letörölni. Az elnemzetleníedett, félig szláv-félig német dene-
vérek szomorúságot okoznak anyjuknak. Nemzetiségük, tisztességük 

2 A tartalom ismertetéséhez az 1845-i kiadást használtuk. 



eltűnt, nyelvükkel együtt isteneik is kihaltak, csak a természet maradt 
változatlan: erdők, folyók, városok, falvak megtartották nevüket, de 
a szláv szellem hiányzik belőlük. A költő várja az örököst, aki fel-
keltse őket sírjukból, és az idő igazságot szolgáltathasson nekik. 

I. Saale (Sála). Az első énekben Saale vidékét, Mína hazájá t 
énekli meg. E virágruhába öltözött tájon Szláva istennő (az akkori 
szimbolikus szlávság) panaszt emel az istenek gyülekezetében, mivel 
az ott lakó szelíd népen igazságtalanság történt. Ezért Lada ( = V é -
nusz) a szlávság annyi méltatlan szenvedésének enyhítésére meg-
alkotja a szépség ideálját : Slávy dcerát, Szláva leányát, a szlávság 
jövőjének ideális képét. Ez nem más mint Mina, a költő jegyese, a 
lobdai evangélikus lelkész leánya. Másoknak az istenség bokorban, 
mennydörgésben, tudományban, álomban mutatta meg magát, neki 
női szépségben. Most két erő ta r t ja őt hatalmában: Szláva, az ideális 
szlávság, és a Szépség. Énekelni akart trónokról, hunnokról, tavasz-
ról, de a csalékony húrok mindig csak Mína nevét súgják fülébe. 
Majd leírja kedveskedéseiket, s valóban, a húrok mindig Mína nevét 
zengik: szerelme végigvonul az egész művön. Majd kesergéssé válik 
hangja, mert amint az anya, akinek meghaltak fiai és leányai, minden 
nap gyászfátyolban megy sírjukhoz, úgy jár most ő is őseit siratni 
a régi szorb várakba: Kuniceba, Krainba, Lobdába, ahol a német 
szláv arccal büszkélkedik, Azon tűnődik, miért nem keskeny és szeg-
letes a szlávok arca, hanem kerek. Kísérője Miiek ( = Ámor) felel 
neki: a szomorúság és harag alakít keskeny és szegletes (német) 
arcot, a vígság, mosoly és ének az arcot kerekké fomálja, mint a 
szlávoké. — ő szerencsés a szerelem miatt, mert az minden nagy 
tettnek csírája. Aki nem szeretett, nem is tudhatja, mi a haza és a 
nemzet. Mínában minden testi és lelki szépséget megtalál: a lengyel 
leány kellemes beszédét, a szerb leány báját, a szlovák énekét és jó-
szívét, az orosz uriasságát, a cseh bátorságát. Boldog, hogy megta-
lálta ezt az aranykalászt, a kihalt szorbok utódát, akivel hozomány-
ként visszakap minden elvesztett szláv jótulaj donságot. Mína szerel-
mének birtokában meg akar ja látogatni a szláv testvérek lakóhe-
lyeit. Ehhez Szláva anyától kér szárnyakat, hogy Miiek kíséretében 
mindegyiknél dicsőíthesse Szláva anyát és Szláva leányát. Ezt akar ja 
tenni a németek és magyarok között is, mert ha ő hallgat, kiáltani 
fognak a hegyek és a sziklák. Ma jd szerelmét igazolja azáltal, hogy 
a német Mínát szláv származásúnak mondja, Szlávnak szerelmére 
csak szláv méltó. Mína pedig azért emelkedik szépségével minden nő, 
különösen a német nők fölé, mert a szorbok szép utóda. Az idő, a 
rossz szomszédok, a tatár, a magyar bármennyi bajt zúdított is a 
szláv nemzetre, Mínával mindent kárpótoltak az istenek. Mert ő nem-
csak a szláv törzs szűzies virága, de megtanulta a szláv nyelvet is és 
szláv ruhában jár. Ötszáz éve hozták azt az embertelen törvényt, 
amely a Saale-vidéken megtiltotta a szláv nyelv használatát, s a 
szomszéd szerint germánul kellett bégetniök a szavakat. Ötszáz esz-
tendőre elnémult a szláv nyelv, de most csodálatos effetával megnyi-
totta száját, és mire az ifjak és hajadonok olvassák Szláva leányának 



a dicsőséget, akkorra ismét szlávul beszél Saale. Ez így lesz, mert az 
ő költészete csupa igazság; őt nem üres érzés, hanem a józanság vezeti, 
s az ő költészete útmutatás. — Ha Homeros, Apelles, Petrarca, Dante, 
Canova ismernék Mínát, otthagynák ideáljaikat és mind Mínát dicsőí-
tenék. Ezért féltékenykedik a költőre a hazaszeretet és a szerelem 
múzsája. Egy éjjelen megjelennek nála. A haza elküldi hozzá szelle-
mét kivont karddal és e kérdéssel: hazáját szereti-e jobban, vagy 
Mínát. A Lada (Vénusz) küldötte szellem pedig lövésre kész í j jat 
tartva ugyanezt kérdezi. Míg ő a felelet miatt gyötrődik, az óra éjfélt 
üt, majd kezével hírtelen kitépi szívét, kettétöri, felét hazájának, 
felét Mínának adja. Ekkor újra érzi, hogy milyen szörnyű földön él 
ő, itt gyilkolták testvéreit, ez a föld itta az ő ártatlan vérüket. Leg-
sajnálatramélóbb az, hogy e Kaínoknak még utódaik sem bánják e 
bűnöket. Ezért elmegy innen. Leírja az elválás keserű óráit, Mínát 
bizosítja hűségéről: hamarabb folyik a Saale vize visszafelé, hama-
rább szántja az égbolt csillagait ekéjével a paraszt, mint ő Mínát 
elfelejti. 

II. Labe, Rén, Weltawa (Elbe, Rajna, Moldva). A költő látja, 
hogy szereiménél sokkal hatalmasabb a sors; most ennek kutatására 
indul, A kesergő szerelem sorait rój ja, mert Miiekkel (Amor) ugyan, 
de Mína nélkül járja Németországot. A Balti tengerig mindenhol szláv 
emlékeket talál. Két nyil kínozza szívét: a szerelem és a táj látása. 
Amerre jár, hosszú századokról csak annak a nemzetnek a szégyene 
és szerencsétlensége követi, amelyhez őt a vér, a nyelv és a szokások 
erős kötelékei fűzik. 

Először Elbét szólítja meg: miért engedi, hogy aranyos hullámait 
könnyek zavarossá tegyék? Elbe azt feleli, hogy szomorú bűnt rej t 
magában: Szláva fiainak irigykedő torzsalkodásait. Inti a költőt, hogy 
ő ne vétkezzék. A költő Elbe tanításából levonja a tanulságot: az 
életnek sa já t lelkünk művének kell lenni. Tovább eljut Luzsácíába, 
ahol Gero levágatta egy lakomán a szláv hercegek fejét. A luzsáciai 
Golgotának több stációját leírja (134. szonett), s az a gondolata adó-
dik, hogy jó lenne, ha lehetne, a gonosz szomszéd miatt az Adriától 
a Balti tengerig kínaifalat emelni, s odagyüjteni testvéreit. Mert ím, 
mikor a gonosz szomszéd nem tud semmit elvenni, mert már mindent 
elvett, nem borzad meg attól, hogy gyermekei szláv anya tejét szívják. 
Mikor és hol kelnek fel a szláv hercegek és papok, hogy megbosszulják 
ledőlt oltáraikat? — Jénába érkezik, ahol Madarász Henrik éppen 
akkor ütteti le if jaknak és férfiaknak a fejét, az asszonyokat és gyer-
mekeket pedig rabszolgákul hurcoltatja. Nagy az ő bűnük, mivel a 
Teremtőnek úgy tetszett, hogy ne németnek, hanem szlávnak alkossa 
őket. Üjabb csoport emberrel találkozik; azt hiszi, hogy trójai mene-
kültek vagy indiánok e nyomorultak, de kiderül, hogy szlávok, A 
németek, akik nem emberek, kiűzték őket udvaraikból, mezítelenre 
tépték róluk a ruhát. Nem is ír le mindent, amit lát, hiszen már így 
is tűzben ég a szíve, mert itt a szlávság fele elveszett. Nem akar 
tovább menni isteni kísérőjével; fél, hogy őt is agyonütik, vagy elné-
metesítik a vendek eltüntető!. De azért tovább já r ja Würzent, Lipcsét, 



Merseburgot, Brandenburgot, Lübecket, mert ez mind-mind szláv 
világ volt. így tovább Wittemberg, Werben, Wustrow. Innen a fáj-
dalom elvitte őt a kasubok látogatására. Épp akkor értek oda, amikor 
a németek a kasubok temetésére készültek, ő t kísérőjével együtt 
kényszeríteni akarták, hogy vegyenek részt a halotti toron. De átkot 
mondanak és eltűnnek. Az Oderán átkerülve Stettenbe és Dániába 
jutnak. Mindenhol szlávok éltek! Idegenek írták meg történelmü-
ket, még sem lehet kétségbeesés nélkül olvasni. A szlávok nem 
ismerték a lopást, a hazugságot, esküt, koldulást. Ének, kedves szoká-
sok, terített asztal volt életük — most minden fordítva. Pomerániát is 
elvette a német. Mélyen hat rá Rügen szigete, a felső-németországi 
szlávok szentélye, ahol a négyfejű Szvantovitnak arany temploma 
állott. Ide sereglett minden tavasszal a szláv nép, hogy nemzeti iste-
neiknek szláv berkekben áldozzon. Itt mereng a költő nemzetének 
meg nem érdemlett romlás felett. Ha ú j ra felépülnek a romok, taná-
csot ad az utódoknak: alkossanak egynevű közösséget, erőset az idegen 
nyúzok ellen, egyetértőt a nemzetbéli széthúzások ellen, A sok tagnak 
csak egy feje legyen, amely az ő testükből nőj jön ki. Továbbmentében 
lá t ja az áldozatbemutató papot, amint könyörög Szvantovitnak: 
,,Védd meg tovább ís, áldott jó ajándékozó, a mezőt, városokat, gyer-
mekeket, jóakaróinkat; adj esőt, . . . a németnek emberi szívet, egész-
séges észt: hogy a vallás palás t jában ne hozzanak nemzetünknek szol-
gaságot, álnokságot, sérelmet, kegyetlenkedést. Hallgass meg ben-
nünket Te, aki a világosság forrása vagy!" — De jöttek a hittérítők, 
és a verebek kiszórták fészkeikből a fecskéket, A némethez hasonlóan 
a dánok is elnyomták, adóztatták a szlávokat, és közös erővel elvették 
nemzetiségüket és nyelvüket, Deukalion szeretne lenni, hogy a kövek-
ből szlávok teremjenek. Reméli, hogy a vendek neustrelitzí és meklen-
burgi utódai ú j ra szlávokká lesznek. Wag rí en, Plön, Hansa vend 
eredetű, A németek a tenger mellett szláv csontokból hegyet raktak, 
a tenger szláv vértől részegült meg. Azzal tetőzték komíszságukat, 
hogy vezéreikké elnémetesedett szlávokat választottak meg. S ez a 
hittérítés nevében törént. Nem csoda, ha a szlávok írtóztak az isteni 
adomány ilyen terjesztőitől, míg másoktól hálásan vették, sőt kérték 
ís a hitet. Ha az ég teljesítené kívánságát, nem fejeket szedne, mint 
Heródes, csak négyszázévnyi uralmat törölne ki nemzete történetéből; 
Nagy Károlytól Oroszlán Henrikig. — Lemgonál ezt olvassa a város-
szélén: Szláv kapu. Innen elmegy, hogy meglátogassa a kiváló szláv 
férfiakat: Komenszky sír ját Nardenben és a hollandiai és belgiumi 
venétek maradékait. Amínt er re jár, meglátja, hogy vörös portó! a 
tenger olyan, mint a pirkadó hajnal . Miért? Négyszáz éve ilyen, 
amióta Husz porait a Rajnába szórták. A Rajna, a kútak, a tenger 
nem bírják azóta eloltani. Regensburgban Rasztyiszláv szellemével 
találkozik, aki megmondja neki, hogy a németek a szláv szabadságot 
bűnnek tart ják, de az ő bűneik, gyilkosságaik, elnyomásuk hősiesség 
és jog. 

Germániából, a szláv csontházból a szlávság virágainak földjére; 
Csehországba lép. Boldogság ömlik el r a j t a a szép nyelv hallatára. 



Csak egy dolog szomorítja el: ebben az országban az embereknek 
szebb nyelvük van, mint szívük. Könnyeit a Moldvába hullatja, s 
üzeni Szláva fiainak: hagyják abba a civódást, mert az már egyszer 
megásta a haza sírját. Kövessék Nepomukot, Huszt, Cirillt, — Amint 
jár ja Miiekkel a cseh földet, magasztosan szép női alakkal talál-
koznak, de ruháját tarka foltok éktelenítik. A megszemélyesített cseh 
föld ez, és foltos ruhája az ország idegen nemzetiségű lakói. Végig-
jár ja a szomorú emlékű történelmi helyeket: Fehérhegyet, ahol 
Bethlen Gábor megfutamodása miatt veszítették el a csatát és 
szabadságukat. Prágában megcsodálja a szláv kolostort (Emmausz), 
ahol IV, Károly a szláv nyelvnek szentély készített, de az idegen 
uralom alat t számkivetés lett a sorsa. Amíg fiatal a szívünk, keressük 
a szeretereméltó haza boldogulását: a virrasztók ébresztgessék a 
szunnyadókat, a hűek tapossák el az áruló férgeket, a szorgalmas 
üsse azt, aki megeszi és megissza a vérző tenyér és testvéri veríték 
gyümölcsét. Senki sem emelheti büszkébben homlokát annál a haza-
finál, aki szívében az egész nemzetet hordja. Dolgozzék mindenki 
azon, ami neki jutott; nem baj, ha az utak különféle irúnyúak, csak 
az akarat legyen egy, A haza szent nevét senki se a d j a annak földnek, 
amelyen lakik: az igazi hazát szívünkben hordozzuk, onnan nem 
lehet ellopni. Bármikor elveszhetik a föld, szolgává válhatik a nép, 
de ha lélekben összekapcsolódnak, minden szívben meglesz az egész 
haza. Az ártatlan érzelem szereti ugyan az erdőt, a folyót, a házat, 
amelyet az ős hagyott unokájára, de a haza barázdákra nem osztható, 
mert az az erkölcs, a nyelv, az összetartás teszi (244, szonett). Sok 
veszély átvonult ezen az országon, most sincs itt szabadság. Azért a 
költő nem is akar itt maradni. Itt nem költhet, ahogy akar, ahogyan 
szabad, úgy meg nem akar. 

Morvaország a tudomány hazája, mégis baj bakerült, és ekkor 
csak Oroszország nyújtott segítő kezet. — Lengyelországot három 
részre tépte három sas, — Moszkva szépségétől ragyog a havas észak, 
Ő a szlávok anyja. Azért szórja fényét, hogy a vakoknak világítson, 
s hogy egyszer már meglássák, hogy ki ő és mik az ő gyermekei, — 
Vseslávia (Pánszlávía) az ő hazájuk: Athostól, Rigómezőtől a Jeges-
tengerig, Uraitól a legnyugatibb szlávig. Mindenük megvan, ami a 
nagy, érett nemzetek közié teszi őket: földjük, tengerük, aranyuk, 
ezüstjük, művészeik, víg dalaik, csak az egyetértés és a felvilágosodás 
hiányzik. Ezt kell szerezni pánszláv szellemben, s olyan lesz nem-
zetük, amilyen eddig még nem volt. Tanuljanak az égő parázstól: 
egy halomban hevesen ég, társtalan darabokra szedve elalszik. Fiatal 
nemzet az övéké, dolgozni akar és előrehaladni. Amit mások tettek 
eddig, ők azt tudják, de senki se tudja, hogy hol az ő helyük az em-
beriség könyvében, 

III. Dunaj (Duna). Az őt szülő országot j á r ja a költő. Minden 
felől csak fájdalom tör rá. A magas Dévény fogadja, a szláv erőnek 
és egyenetlenségnek emlékműve. Nyitra ellenség között áll. De azért 
a költő úgy látja, hogy a szláv nemzet hatalmas folyam: lassan, de 
biztosan hömpölyög célja felé, a hegyekről le a síkságra. De sok 



munkája akad még; itt meg kell ölni az oroszlánt, amely pusztít nem-
zetükben, amott nyelvüket bántja a káromkodó nemzet. Ezt az 
Augias-istállót kell kiseperni, s meglesz, csak bízni kell, — Ha szláv 
népek arany, ezüst s egyéb fémek lennének, ő szobrot öntene belőlük. 
A szobornak Oroszország lenne feje, lengyelek, csehek, szerbek, ven-
dek, luzsáciaiak, horvátok, sziléziaiak, szlovákok a többi része. Ez 
előtt a bálvány előtt letérdelhetne egész Európa, mert lépése alatt 
rengene a föld. Majd végiglátogatja a Felvidéket és Dunántúlra kerül. 
Esztergomnak tiszteletet kell adni, mert Adalbert járt ott Krisztust 
hirdetve. Megkeresztelte Istvánt s ezzel a magyarokról a pogány sötét-
ség eltűnt. Kéri Esztergomot a költő, hogy legalább ő tanítsa hálára 
e nagy ajándék átadói iránt a félrevezetett népet. Budán megláto-
gatja azt a templomot, amelyben Prágai Jeromos prédikált; ott 
nyugszik Kunhuta is, Mátyás felesége, Balaton és Veszprém felé visz 
az útja, ahol egykor szláv király trónja állt; most ott a szlávra 
deres vár. Ezért Perunt (a villám istenét) szólítja a költő, nincs-e 
már villáma és mennyköve? Magyarországon a törvény t i l t ja a szláv 
nyelv használatát, az isteni törvény érvényesülését. Ha ez így van, 
akkor mit szeressen az ember? A halott, lelketlen hazát-e, vagy a 
nagy, élő, értelmes nemzetet? Harsogjon fel szláv nyelven Pribina 
és Kocel hazája a Balaton partjain. — Épp ily szomorú nyomokat 
hagy lelkén Karinthia, Szerbia, a szláv kéziratokkal telt Athos hegy, 
Rákos, ahol ugyanolyan kékszemű emberek élnek, mint a Saalenál. 

A 299. szonettben a szlováksághoz fordul: alszanak, nemsokára 
elveszik e törzs. Ő mintha falra borsót hányna; Szláva anya szavát 
sem hallgathatják, A műveltebbek az idegen után élnek-halnak, a 
prédikátorok sem az erkölcs, hanem a nyelv megváltoztatásáról 
beszélnek. Az írók sokasítják bűneiket, mert a csehekkel való egye-
sülést nem fogadják el, s így ostoba büszkeségből tönkreteszik a 
nyelvet és a nemzetet. Ha m a j d az ég átkozza megátalkodottságukat, 
ne hivatkozzanak arra, hogy nem volt Jónásuk. Férfiasan lépjenek 
az élet út jára. A szláv testvér ne hallgasson az őseit gyalázó kaján 
írígykedőre. Az ő nemzetükből is nőttek férfiak, akiknek ki jár a hála 
és a tisztelet, ő k adták Zrínyit a magyaroknak, Huszt a németeknek, 
Koperníkust az olaszoknak stb. Ne maradjanak emberi rothadásban, 
mert mindenki annyit ér, amennyit tesz. Legnagyobb hiba az, ha érzik 
a fájdalom töviseit, de szégyenlik bevallani. Dacoljanak, mert Isten 
a lelket nem szolgának teremtette. E szörnyű rabszolga-szellem a 
költővel is el aka r j a hitetni, hogy minden szlávot örök rabszolgaságra 
teremtett az ég. Valahányszor darabokra tört hatalmas nemzetére 
gondol, amely hercegek, cár, király, basa alatt él, Izaiással kiállt: 
„Megsokasítottad a népet, de nem növelted meg az örömet," Azért 
százszor kiált ja: legyenek egész, vagy semmi, mert a halálnál is rosz-
szabb a rothadás, az üres, sötét élet. 

Szomorúsága kibírhatatlanná válik: meghalt Mína. A Margit-
szigeten jelenik meg neki múzsák és angyalok társaságában, Mína fent 
az égben imádkozik Szláviáért, földi anyjáért , E szerencsétlenségé-
ben is inkább oroszlán akar lenni, mint csiga, mert őt az Isten szlo-



váknak termetette. Levertségében magasztos hivatást kap: Mína a 
költőt felkeni Szláva papjául . Elmúlik majd a gőg, önzés, bizalmat-
lanság; helyükre lép a szláv kölcsönösség és száz év múlva a szláv 
élet özönvízként terjed mindenfelé; a rabszolga nyelv paloták és 
hősök nyelve lesz, a tudomány szláv csatornán folyik, énekük betölti 
a Rajnát és a Szajnát. De addig szenved. Husz János ő, akit a néme-
tek már tíz éve égetnek. Nem bánja, csak azt kéri, hogy hamvait ne 
a Rajnába, hanem a Dunába szórják, hogy a szláv földet megtermé-
kenyítse. 

IV. Léthe. A szláv mennyország képét Mína í r ja meg neki." 
Mennyországuk a világ közepén van. Középen trónol Szláva anya, 
körülötte mindent szláv motívumok díszítenek. Első helyet a szentek 
foglalják el: Vencel, Kázmér, Száva, Nepomuk, Husz. Hozzájuk közel 
van Ludmilla, Libusa, prelátusok, Szent Jeromos, IV. János pápa, 
cseh testvérek, Cirill, Metód, Amand, Brúnó, Szent Pál, Szent János 
evangelista. Ezek mind megférnek együtt, mert nem szeretik a hóbor-
toskodáshoz vezető vallási túlzásokat. Más tájakon vannak a had-
vezérek, költők s az élet minden ágának a képviselői. A költők közé 
igyekszik Vitkovics is; de nagy nevetés tör ki, mert szamárhoz 
hasonlít. Farkát a magyarok húzzák, fülét és sörényét a szerbek; 
mind a kettő magáénak vallja. Mína alamizsnaként a magyaroknak 
ítéli. A festők között van a morva Oszolszobé, akit Pesten a magyarok 
éhen engedtek halni. Azért ne idegeneknek, hanem mindenki a sa já t 
hazájának dolgozzék. — Báthori István is az égben van táncoló 
huszáraival. A magyarok közül ő akart csak jót a szlávoknak és a 
hontmegyei Fejes, akit paprikás szalonnával vendégelnek,mert védte 
a szlávok nyelvét. Bernolák Antalt nem engedik be, mert ellensége 
a cseh nyelvnek; de bemehet Kuzmány, Liszkay, Gaj, Rudnay érsek 
stb. A szláv mennyországban láthatók azok az anyák, akik idegenbe 
mentek férjhez, de családjukat szlávvá tették, A mennyországba 
jutottak még: Helmhold, Grimm, Herder, Schlötzer, Goethe, VIII-
János, VI, Kelemen, II. Pius pápák, néhány szultán és mások, mert 
tisztelték a szlávok nyelyét. Ott láthatók még a népköltészet gyűjtői, 
mert elősegítették a szláv kölcsönösséget. A mennyekben van négy 
egyszerű ruhás férfi Veszprémből, akiket a magyarok nyelvük miatt 
megbotoztak, — Az ég illata Moszkvából száll fel. A szláv égben 
négy nyelven beszélnek: a templomokban ószlávul, a kereskedők len-
gyelül, a közigazgatás oroszul, csehszlovákul a nők, de egy kis változ-
tatással, mert a germánból és a gótból néhány ugató hang (bl, kl, sl, 
ml, pr, tr, vr) átszivárgott. Sokan csak a kerítés résein tekingethetnek 
be a boldogságba. Vannak elkészített üres helyek, ahová már meg-
határozott személyeket várnak. 

V. Acheron. Az ötödik énekben Mína a szörnyű poklot írja le. 
3 Kollárt Mína anyja vezette félre. Leányát nem akar ta Kollárhoz adni, 

azért megíratta neki Pestre, hogy Mína meghalt. Leányát Pestről értesít tet te 
Kollár haláláról. Ez a vélt haláleset iratta Kollárral az utolsó két éneket. Kol lár 
és Mína tízenhat évi gyász u t án véletlen ú t ján tudomást szereztek egymásról é& 
házasságot kötöt tek. 



A pokoltornácában kínlódnak a szlávok ellenségei és a törökké, 
németté, magyarrá, olasszá, göröggé lett szlávok addig, amíg unokáik 
vissza nem térnek a szlávok közé. Itt vannak a névváltoztatók (Rubí-
nyi, Szvorény), németté lett csehek Wunfried (Bonifác) és a salz-
burgi érsekek. I. Béla király leányát, Ilonát (Lepa), Zvoínimir horvát 
bán feleségét két ördög ta r t ja a pokol kapuja előtt, s azzal fenyegetik, 
hogy a pokolba vetik, ha a magyarok nem tisztelik a horvátok nyelvét. 
A pokolban kimondhatalan kínok között szenvednek a szlávok ellen-
ségei. Itt gyötrődik II. Jusztiníán császár, Skerlec magyaron, a 
testvérgyilkosok. A pokol közepén a mongolok, Batu és mások társa-
ságában a s^lávhóhér Árpád; Pestről ís van valaki, aki betiltotta a 
szláv istentiszteleti nyelvet. Itt kínlódnak az epíkureisták, Napoleon: 
más részekben a frankok, a Selmecbányái suszterok, mert nem akartak 
küzdeni a szlovák jogokért, Hans Schwarz, a költő gyermekkori ellen-
sége, sok más német és svéd, közöttük Jánosik (akit azóta az iro-
dalom szlovák nemzeti hőssé tett); itt látható a ,,tót nem ember" 
ostoba jelszó kitalálója, a magyarosítok, a magyar írók, akik ebédre 
a Magyarországon kapható legízletesebb húst eszik gulyásnak elké-
szítve: a szlovák ember húsát. Itt van a fehér ló mondájának kita-
lálója, Thuróczi, akinek pfu j józva kivágják a nyelvét. Nagybőgőhöz 
hasonlóan ordít Béla király névtelen jegyzője, mert gyalázta a 
szlávokat. Szláv nő kevés van a pokolban; de itt van befalazva Bátori 
Erzsébet, francia és német asszonyok. Látott Mína olyan szíveket 
is a pokolban, akiknek a fejük az égben van; ezek a rideg, nemze-
tietlen szlávisták. A pokol kapuját a kerberosz-testű Dugonics András 
őrzi, aki horvát származású, de idegen nyelven ugatott. — Minden 
szláv vegyen példát a mennyország és a pokol lakóitól. Zúgja a Tátra 
a Fekete erdőig, az Óriás hegység az Uraiig: pokol az árulóknak, 
ég a hű szlávoknak! 

Ezzel a müvével akarta Kollár rádöbbenteni a szlávokat dicső 
világtörténelmi hivatásuk tudatára. Művének főbűne abban van, hogy 
sokkal nagyobb gyűlöletet keltett a magyarok és a németek ellen, 
mint amekkora nevelő értéket adott benne a szláv nemzetnek, jóllehet 
mindenben a humanitást tartotta legfontosabbnak. A Slávy Dcerának 
az bizosított hatást, hogy az egész szlávság ellen elkövetett bűnöket, 
sérelmeket minden nemzet a maga sérelmének tekintette, és különösen 
emelte hatását, hogy szenvedéseik, sokszor csak vélt szenvedéseik 
okait úgy mutatta be, mint az általános emberi jónak a sérelmét; a 
németeket és a magyarokat pedig az emberiség ellenségeként festette 
le. A humanitás szellemében írt, de humanitása nem volt egészen 
keresztényi, hanem át meg át jár ták a deista gondolatok. A humanitás 
elvei valóban érvényesülnek a Slávy dcerában. Mint Bouterweck és 
Luden, ő is a szépben az isteninek közvetlen megjelenését látja, az 
anyagban az eszményt, a testben a lelket keresi. De nem tud meg-
maradni az ész síkján, a túltengő romantikus érzelem eltéríti őt és 
humanitása csak a szlávokra szűkül össze. Itt is megfeledkezik minden 
eszmény fontos összetevőjéről: az igazságról. A Slávy dcerában 



idegen, nemszláv nemzetről jót nem olvashatunk. Kollár hatalmas 
romantikus eszméje vagy csak ideális, vagy vasakaratú emberek között 
jelenthetett volna akkora valóságot, mint amilyen nagy volt gondolat-
nak. De Kollárt nem hevítette ilyesmi, hiszen a pánszláv eszme nála 
elsősorban nem a pánszlávizmus miatt volt fontos, hanem erőtlen kis 
nemzete érdekében harcolt. Érdekes, hogy a pánszláv gondolatot a 
kis nemzetek ápolták, Oroszország csak akkor, ha ugródeszkának 
tudta használni. így Kollár ís azért tudott prófétai lelkesedései har-
sonázni a testvéri szláv egység mellett, mert elnyomottnak érezte 
magát. Ezért nem is születhetett volna meg a pánszláv gondolat pl. 
orosz agyban, mert azoknak mindig voltak ,,szláv testvér" alattvalóik, 
akik bizony sokszor érezték a testvéri orosz kancsukát, mint pl. éppen 
Kollár életében az orosz uralom alatt élő lengyelek. De erről Kollár 
okosan és mélyen hallgat a Slávy dcerában. 

Kollár a humanitást kiaknázta, hogy minél könnyebben meg-
nyerje olvasóit. A Slávy dcerából ki lehet fejteni a Kollár-féle 
tökéletes ember képét. Ez az ember csak a Nirvánához hasonló nem-
zetközi békében tudna élni. A legnagyobb vétket Kollár szerint az 
követi el, aki elveszi más nemzetiségét, aki szégyenlí anyanyelvét, 
és különösen vétkezik, aki megmagyarosítja nevét. Az méltó csak a 
szabadságra, aki más szabadságát is tisztelni tudja. De aki mást szol-
gává tesz, az maga is szolga. A humanitásnak igen magas fokán lá t ja 
a szlávokat: a művelődésre, békés foglalkozásokra a szlávok taní-
tották meg Európát; békében, törvények szerint élnek már régen. 
Kollár művében meghirdeti a tiszta emberiesség új értelmét: a töké-
letes szlovák, cseh vagy horvát stb., tökéletes szláv és tökéletes ember 
is. Akkor hű fia valaki fajának, ha pánszláv is egyúttal és tökéletes 
ember. Ilyen szemlélet a lapján mondhatta a Slávy dcera előénekében 
a németségről, hogy ,,ez a gonosz egy nemzetben meggyalázta az 
egész emberiséget." 

Kollár művében a humanitás minden fokát kihasználja a nagy 
szláv közösség érdekében. Benne van a renaissance humanitásának 
nyelvi és irodalmi rajongása, a neohumanitásból a részleges kozmo-
politizmus, a romantikus humanitásból az egyéniség, a faj és a nemzet 
értékelése. 

A humanitás mellett Kollár magasra vivő jákoblétrájának másik 
oldala romantika, A nemzeti érzés ébredése és a kritikátlan tudomány 
emeli zabolátlanul Kollárt. Amikor a nemzeti öntudat nyiladozni kez-
dett és a nemzetiségeink néhány müveit embere nemzeti öntudatra 
ébredt, látták, hogy a magyar nemzet már kiépítette nemzeti életének 
alapjait . így Kollár a maga nemzeti öntudata számára költői lendü-
letével nem talált az ország határain belül korlátlan lehetőségeket. 
Ami szépet, nagyot talált felajzott romantikus nemzeti öntudata a 
szláv nemzeteknél, mint sa já t já t kitörő örömmel dicsőítette, a pusz-
tulást és lealacsonyodást prófétai haraggal feddte. A szláv egység 
érdekében feledtetni akarta a politikai határokat. Ennek megfelelően 
a haza fogalmát anyagtalanította, függetlenítette a földtől és áttolta 
a nyelvre, szokásokra, hagyományokra, A Kollár-féle szláv haza fel-



ölelte az egész szlávokkal lakott területet, ő szerinte az egész világot. 
Eszméi túlságosan romantikusak és alanyiak voltak: elégségesek arra, 
hogy álomból ébresszenek és fűtsék az elégedetlenséget, de nem biz-
tosítottak józan fejlődést. 

Kollár Jánosról fontos megjegyeznünk, hogy a Slávy dcerában 
nem a politikai, hanem az irodalmi pánszlávizmusnak volt a híve, 
A szláv irodalmi kölcsönösség (reciprocitás) egyirányú szellemi fej-
lődést kíván a szláv törzsek között (Kollár szerint csak egy szláv 
nemzet van) ; az egységes szláv műveltségen a humanitás lenne a 
korona. Ennek érdekében ápolni kell a négy fő irodalmi nyelvet: a 
csehszlovákot, a lengyelt, az oroszt, és a délszlávot, A többi szláv nyelv 
szerinte csak nyelvjárás. Minden művelt szlávnak ismernie kell e 
négy nyelvet, a tudósoknak a nyelvjárásokat is. Hogy a kölcsönösség 
életre keljen, a nagy szláv városokban ( Prágában, Pesten stb,) könyv-
tárakat és könykereskedéseket kell felállítani, nyelvtanokat, szótá-
rakat, népénekeket, közmondásokat kell kiadni mind a négy nyelven. 
Ebből mind a mai napig kevés valósult meg. 

Kollár nem volt híve a politikai pánszlávizmusnak, mert annak 
kivitelét az ő romantikus költői képzelete is lehetetlennek tartotta. 
De ő sem volt veszélytelen. Nem tekintve azt, hogy sokan prófétaként 
üdvözölték és felborította hazánk szláv intelligenciájának békés fej-
lődését, neki is voltak politikai elgondolásai. Nevezetesen nemzete 
megmentése érdekében nemcsak a cseh, ma jd az ószláv nyelvet akarta 
a csehek és szlovákok közös irodalmi nyelvévé tenni, de a szlovák-
lakta területet is ki akarta hasíttatni Magyarország területéből a 
magyar szabadságharc leverése után. Erről osztrák hivatalos körökkel 
tárgyalt, akik megbízták őt a tervezet kidolgozásával. Tehát az iro-
dalmi kölcsönösség csak út a politikai kölcsönösséghez, 

A Slávy dcera irodalmi szempontból erős költői egyéniség alko-
tása, de nem eredeti minden ízében- így a szonetteknél mintája Pet-
rarca volt, a szerkezeténél Byron Childe Harold ját tartotta szem előtt, 
a szláv mennyországot és poklot pedig a Divina Commedia szerint 
alkotta meg. Egyes szonettekben is kimutathatók idegen hatások. 
Goethetői (pl. 334) és más német klasszikusoktól kerültek át költe-
mény-töredékek a Slávy dcerába, sőt a 355. szonett szószerinti fordí-
tása egy ismeretlen szerzőjű német költeménynek. Grillparzer nyomok 
is találhatók benne. 

A szonettek verstani szempontból kifogástalanok. Kollár vers-
tannal is foglalkozott és kielégítő eredményeket ért el, A szonettek 
változó tartalmúak. Elmélkedik benne az életről, szerelemről, a szláv-
ság szenvedéseiről, jelenéről, jövőjéről, sokat mythológiai képekkel 
tölt meg. De akadnak olyanok is, amelyek nem illenek az ilyen nagy 
kérdéseket feszegető műhöz. Ilyenek pl, az 54., 58., 59.; több ízléstelen 
szonettet helyezett a mennyországról és a pokolról szóló énekekben. 

A Slávy dcera megjelenését különféle érzelmekkel fogadták a 
szláv nemzetek, A szlovákság, Kollár ,,törzse" sem állt egyöntetűen 
eszméi mellett. Különösen sok kifogást emeltek ellene a cseh nyelv 
miatt, amelybe szlovák és orosz elemeket is kevert. Kollárnak a cseh 



nyelv átvétele érdekében kifejtett törekvése szlovák nemzeti érdeke-
ket szolgált volna, legalább is ő ezzel a szándékkal harcolt érte. 
Podhradsky József (Zornicka 1864, II.) így inti honfitársait Kollártól: 
„Veszedelmes pánszláv! Szlovákok, ne engedjétek ámítani magatokat 
ettől az árulótól, aki csehül ír!" Tomásik Pál t viszont felvillanyozta 
a mű. Tomásik a Slávy dcerában ajánlott szláv irodalmi kölcsönösség-
ben látta azt az utat, amely a szolgaságból a szabadságba vezet.— A 
csehek Kollárt eleinte agyonhallgatták, s még tárgyilagos érdemeit 
se ismerték el. Kollár kereste a csehek barátságát nemcsak nyelvük 
átvételével, de összeköttetések útján is. Vinaricky cseh költőnek, 
vysegrádi kanonoknak 1841-ben ezt ír ja: „Ha egyáltalán valaha, most 
a legnagyobb szükség van arra, hogy Ti, cseh testvéreink nekünk, akik 
ebben a magyar hullámverésben fuldoklunk, minél előbb segítséget 
nyújtsatok. Hiszen a ti véretek vagyunk, s ti a mienk." A szlovákoknál 
is, a cseheknél is az elnyomás állandó hangoztatása megtörte Kollár 
körül a jeget és művét mind a két nemzet a szívébe zárta, sőt amint a 
közelmúlt mutatta, közös harcra is vállalkoztak nemzeti céljaik érde-
kében. Kollár halálakor 1852-ben Hodza Milán már így jellemezte: 
„Kollár János nemzetünk leendő dicsőségének prófétája és papja." 
A XIX. század második felének szlovák írói majdnem mind hatása 
alá kerülnek, s még hozzá nem is irodalmi, hanem politikai pánszlá-
vizmust váltott ki náluk Kollár, 

Legáltalánosabb hatással a horvátokra és szerbekre volt. A horvát 
Gaj Lajos pesti joghallgató korában ismerkedett meg Kollárral, s 
amikor hazament Horvátországba a szlovák tudós tudományáról, lán-
goló lelkéről, szerénységéről mesélve, de különösen a Slávy dcerával 
elbűvölte a horvát ifjúságot, s az illír mozgalmat győzelemhez juttatta. 
Az illírizmus hívei Kollárt mennyei követnek, a Slávy dcerát szláv 
evangéliumnak tartották. Kollár hatása alat t horvát irodalmi iskola 
keletkezett. Strossmayer zágrábi püspök szintén Kollár hatása alatt 
állott. A horvátoktól a pánszláv eszmék átjutottak a szlovénekhez. 

A szerbek Kollár hatása alatt már 1848. előtt nagy szláv biro-
dalomról álmodoztak. A szerb nemzeti érzés is erős volt, annyira, 
hogy nem maradt meg a távoli pánszláv célok mellett. A szláv biro-
dalom helyébe Dusán cárságának a gondolata lépett. Álmaik részben 
teljesedtek rövid életű nagy államukban. 

* 

* * 

Ahhoz, hogy művelt emberre a Slávy dcera hasson, az ítélőké-
pességnek, történelmi és nyelvi ismereteknek nagyfokú hiánya szük-
séges. Kollár szerint Illiriában az I, században Krisztus után már 
szlávok laktak, Szamo frank kereskedő a családfáját is szlávnak 
tar t ja ; Kollárnak külön könyve szól a régi szláv Itálíáról. A mí Horvát 
Istvánunk szóelemzéseívei felveheti a versenyt. Külföldi utazásaiban 

' mindenfelé a szláv neveket és reminiszcenciákat kereste. Már kor-
társai is soknak tartották szlávosításaít. Húrban ezt írja róla Jurkovic 
nevű barát jának: „Ha majd Kollár Indiában, Keleten, vagy a Misszí-



szipinél utazik, ott is talál szláv szavakat," Weíngart Mílos nemrég 
elhunyt neves prágai szlávista örömét fejezte ki, hogy Kollár nagy 
nyelvtudását nem fordította szótárírásra. Szóelemzése ötletszerű. 
Szerinte Veszprém = Ves Perun, Perunnak, a villámlás istenének a 
falva, holott a város nem egyenes lelkű lengyel hercegtől kapta nevét. 
Esztergom helynevet strehu, ostríhám — nyír, megnyír igéből szár-
maztat ja a Slávy dcerához írt magyarázatában, a deres-1 deru, drdti 
ige jelen idejű egyes második személyének ta r t j a ( — szakít, tép); 
Nyitra nevét nitro = belseje valaminek szóra viszi vissza, hamisan. 

Adatai legnagyobb részét megbízhatatlan helyekről szerezte. Pl. 
a 145, szonettben leírt francia-kozák eset forrásául Kovács Istvánnak 
Pesten 1826-ban megjelent Tsudálatos Állatok-kabinetje (103. lap) 
című könyvét jelöli meg. 

Kereste mindenben a szlávot, de nem vette észre azt, ami nem 
szláv. Nem döbbent rá arra, hogy a szlovákság is — mint majdnem 
minden nemzet — régebbi népek temetőjében lakik, amelyeknek szavai 
épp úgy fennmaradtak hegyek, folyók, városok, nevében, mint az elbe-
mentí szlávok szavai. így nem igyekezett megtalálni a Rima, Garam, 
Vág folyónevekben az idegen nyugati eredetet, morva, Árva nevekben 
a kelta származást, Mijavát, Nyitrát szlávnak vette, A könyv írója, 
olvasói egyaránt kritikátlanok voltak, így pl. mindenfelé híresztelték 
a lajoskomáromi szlovákoknak nyelvük miatt elviselt megbotozását s 
ehhez hasonlókat, amik Kollár nagy költői lendületű könyvében is 
megtalálhatók, jóllehet ezek az esetek vagy nem voltak erőszakosak, 
vagy nem hitelesek (Hóman—Szekfű, V, 365, hatodik kiadás). Még 
nagyobb fokban állna ez a kritikátlanság XX, század olvasóira, ha el-
fogadnák Kollár érveit komoly, tudományos érvekként. Akik a dicső 
szláv jövőt várták, nem ís az igazságot keresték, hanem szívesen hitték 
azt, amit szerettek. Azért eszméi terjedését minden módon elősegí-
tették, Pesten például Milovuk nevű kereskedő nagyalakú rézmet-
szeteken árusította a Slávy dcera nevezetesebb szereplőit. 

* * 

Kollárnak ez a költői, de tudománytalan könyve vitt életet a pán-
szláv mozgalomba- Nemcsak a mult század, de a mí századunk is 
olvassa még, A már művelt, de még mindig álmodozó szlávság a XIX, 
század „szláv evangéliumát" egyelőre nem tudja olvasatlanul hagyni. 
Ennek ellenére is hihetjük, hogy jövő sorsuk intézésében nagyobb 
rész jut a szomszéd népek jóakaró közreműködésébe vetett bizalom-
nak, mint a költészetbe öltöztetett propagandának. 



FIGYELŐ. 

Japon Nagy Ázsia-politikája a pedagógia tükrében. 
Borbély Kamifl . 

Egy hadviselő ország életmegnyilvánulásai közül talán a neve-
léssel való foglalkozás látszik a legkevésbbé időszerűnek. Háborúban 
mérhetelenül többet jelent a hadsereg, a haditengerészet, a légi flotta, 
meg a külpolitika, mint a nevelés; a nyersanyag-probléma, az utak, 
vasutak ügye, a munkáskérdés döntő jelentőségű lehet, az iskola-
politika aligha. 

Mégis úgy érezzük, van abban valamelyes aktualitás, ha Japán 
pedagógiájával foglalkozunk. A modern Japán, ahogy ma előttünk áll 
a maga állami organizmusával, hadseregével, egész szellemi konstítú-
ciójával, sokkal más kapcsolatot mutat az ifjúság nevelésével, mint 
más modern nagyhatalom. Az elmúlt száz esztendőben a pedagógia 
ott valóban n é p n e v e l é s volt: egy nép lelkét kellett átalakítani, 
középkori hűbéres államból szinte egyik napról a másikra kellett 
újkori nagyhatalmat megszervezni. 

Egy japán mondás szerint Japánról Cfak japánul lehet írni, A 
japán ember nemcsak japánul ír és beszél, hanem japánul is érez és 
gondolkodik — ez pedig valami egészen más, mint amit Európában 
megszoktunk. Ennek a népnek a vallása, az egész kultúrája, a törté-
nete annyira más, mint a fehér népeké, hogy még valószínűleg sok 
időnek kell eltelnie, míg a szellemi érintkezés áthidalja az ellentéteket 
és meghozza a kölcsönös megértést- De ennek a megértésnek nagy 
segítsége lesz a japán pedagógiával való foglalkozás és meggyőződé-
sünk, hogy, ha közelebb akarunk jutni annak a megértéséhez, hogyan 
lett egy ismeretlen távol-keleti szigetország nagyhatalommá, ha köze-
lebbről akarunk megismerkedni a mai Japán szellemi arculatával, ha 
a jövő valószínű fejlődésének irányvonalát keressük, sok felvilágosí-
tással szolgál az iskolaügy tanulmányozása. 

A japán nép kétszer fedezte fel a fehér ember kultúráját és civi-
lizációját, Az első keserű csalódással és tökéletes visszahúzódással 
végződött, 1530-at írtak akkor, amikor portugál hajósok először 
léptek japán földre és csak lassan-lassan követték őket a többi „fel-
fedezők". De aztán hamarosan jöttek a hithirdetők, élükön Xavéri 
szent Ferenccel, aki a legnagyobb elragadtatás hangján ír az első 
találkozásról a japán nép lelkével, „Az a nép, amelyet itt találtunk, 
jóságban felülmúl minden eddig ismert népet," Hogy ezt a barátságos 
érzületet alig pár évtized leforgása után a legszenvedélyesebb gyű-
lölet váltotta fel, azért nem a japán nép a felelős. „Azok a hajósok 
és kereskedők, akikkel érintkezésbe kerültek, legnagyobbrészt Európa 
Pannonhalmi Szemle Q 



söpredékéből kerültek ki, olyan emberek voltak ezek, akik azért 
jöttek, hogy kizsákmányolják az országot, pénzéhesek voltak, mohók 
és kíméletlenek . , . Az idegen kormányok megbízottai: tengerész-
tisztek és kormányhivatalnokok, fennhéjázóan viselkedtek és ellen-
séges érzülettel voltak eltelve."1 Az európaiak viselkedésére Japán 
olyan gesztussal felelt, amely pártalan a világtörténelemben: vissza-
vonult és tökéletesen bezárkózott, Császári rendelet halálbüntetéssel 
tiltotta meg a japánoknak, hogy elhagyják az ország területét és le-
számítva, hogy a hollandusoknak szabad volt évenkint egyetlen egy 
hajót Jávából Nagasakiba küldeni — halálbüntetéssel tiltotta meg 
az európaiaknak a partraszállást, „Amíg a nap a földet melegíti — 
így szól a rendelet — ne merje keresztény ember a lábát japán földre 
tenni. Es tudja meg mindenki, ha maga a spanyol király, vagy akár a 
keresztények Istene, vagy a Nagy Isten volna az, aki a parancsot meg-
szegi, a fejével lakol."2 Ez az elzárkózás sokkal hatásosabb volt, mint 
a kínaiaké, a nagy fal őket kevésbé védte meg az idegen befolyástól, 
mint a japánokat a tenger és a gondosan elzárt kikötők. 

250 évig élt a Felkelő Nap Országa, ahogy a kínaiak Japánt el-
nevezték, tökéletes elszigetelődésben, mikor M. C. Perry admirális 
hadihajói ú j ra elvitték a nyugat civilizációit a japán partokra, Hosz-
szas tárgyalások után megnyíltak az elzárt kikötők — de a japán nép 
okult a történelemből és most már óvatosabb volt. Gondosan meg-
vizsgált mindent, amit a fehér ember elvitt hozzá, de titokzatos ázsiai 
ösztönével csak azt válogatta ki belőle, amit a maga előnyére fel 
tudott használni. Bámulatos utánzó érzékkel másolt le mindent, amit 
hasznosnak ítélt, de mereven elzárkózott az elől, ami szellemének ere-
detiségét csorbíthatta volna, A japán népet már Xavéri szent Ferenc 
is így jellemezte: „bámulatos mértékben becsvágyó , . azóta is 
egyik fő jellemző vonása a büszkeség. Japán 1845, március 1-én meg-
kötötte az Egyesült Államokkal a kereskedelmi szerződést — az első 
szerződést, amelyet nyugati hatalommal kötött — „attól az óhajtól 
vezérelve, hogy a két állam között szilárd, tartós és őszinte barátság 
jöjjön létre" — de a szerződés aláírásakor Perry zászlós-hajójának, 
a Powhatten-nek ágyúi a part felé voltak irányozva . . . Ebben a pilla-
natban lépett Japán a civilizált államok sorába, de ugyanebben a 
pillanatban született meg minden hazaszerető japán lelkében a vágy, 
hogy a Felkelő Nap Országa egykor ugyan olyan hatalmas legyen, 
mint az az ország, amelynek ágyúi ezt a szerződést rákényszerítették. 
Ennek a hatalomnak látható eszközei a hadihajók és az ágyúk voltak, 
ezeknek megszerzése volt tehát számukra az első feladat, Áztán igye-
keztek ellesni és az ázsiai népek csodálatos ösztönével utánozni min-
dent, amiről úgy gondolták, hogy hatalomhoz segíti őket. Először csak 
a technikai kultúra külső lemásolásáig jutottak el, de aztán egyre 
jobban és jobban belemélyültek a lényeg tanulmányozásába. Megta-
nulták, hogy a tudás hatalom — igyekeztek hát tudósokat és tanítókat 

1 J . W. Foster: American Diplomacy in the Orient, 
2 Idézve R, Haerdter : Die Erschliessung Japans, 



nevelni, és mikor külföldi tanulmányaik során úgy látták, hogy az 
összes nagyhatalmak keresztény országok, komoly formában felmerült 
a terv, hogy a trónörökös megkeresztelkedik és az egész ország a 
keresztény hitre tér. 

A nagy átalakulás éveiben, az 1868-i nemzeti forradalom után, 
Japán legjobb fiait küldte Európába és Amerikába, hogy megismer-
jék a modern nyugati kultúrát. Ezek a fiatal emberek, akik hamarosan 
a ,,Meíji-éra", a felvilágosodás korszokának vezérei lettek, minde-
nünnen azt vitték haza, amit a legjobbnak és hazájuk számára leg-
értékesebbnek találtak. Dr. K. Ikuba professzor szavai szerint: ,,Mikor 
Japán nemzeti megújulásában a Nyugat felé fordult, mindenünnen a 
legjobbat másolta le, így Nagy Britanniától a flottát, Franciaországtól 
a hadsereg szervezetét, Németországtól az orvostudományt, Ameri-
kától a nevelésügyet tanulta el."3 

Japán nevelésügyéről főleg az első világháborút követő években 
nagyon sok munka jelent meg részben japán, részben külföldi, első-
sorban amerikai írók tollából. Ezekből a munkákból részletesen meg-
ismerhetjük a japán iskola szervezetét, történelmi kialakulását, a 
felügyeleti hatóságok jogkörét, az óratervet, az anyag beosztását — 
és hihetetlenül sok statisztikai adatot gyüjthetünk össze, de érdekes, 
ezeknek a munkáknak legnagyobb része elfelejt valamit megemlíteni: 
azt a kettősséget, amit az iskolák szelleme mutat. Az idegen írókat 
rendesen elkápráztatja az alkalmazkodó képesség, az utánzás töké-
letes művészete; a japán munkák, legtöbbször hivatalos kiadványok, 
amelyek angol nyelven az angol és amerikai közönség számára ké-
szülnek, szándékosan azt emelik ki, ami a Nyugattal közös. De beha-
tóbb vizsgálat hamarosan meggyőzhet bennünket arról, hogy a japán 
nevelésben csak a forma, a külsőség az, ami nyugati; a tartalom, a 
belső lényeg egészen keleti. Az iskola szervezete amerikai minta sze-
rint alakult át — az utánzás olyan nagyszerűen sikerült, hogy néha 
jobb lett a másolat, mint az eredeti volt — de a szellem, amely fon-
tosabb mint az átadott tudásanyag, megmaradt annak, mi volt, abban 
tovább él az örök Ázsia. 

A modern japán iskola-rendszer megalapítója az amerikai David 
Murray volt, aki 1873-tól 1879-ig működött a Nevelésügyi Minisz-
tériumban, mint tanácsadó, ő dolgozta ki azt a programmot, amelynek 
alapján megszervezték az egész iskolaügyet az elemi népiskolától 
kezdve egészen a császári egyetemekig. 

A japán iskolai szervezet a lapja a 6 ill. 8 osztályú elemi népiskola 
(Sho Gakko), amely eredeti a lakjá t 1873-ban kapta, amikor egyszer-
smind császári rendelkezés tette kötelezővé az iskoláztatást,4 Minden 
gyermek — fiú és leány — betöltött hatodik életévétől kezdve a be-
töltött 12. ill, 14, évéig tartozik az iskolát látogatni. Mint a kiadott 
hivatalos adatok bizonyítják, ernnek a kötelezettségnek a japán gyer-

3 Idézve: A. J , Brown: Japan . 
4 Az iskolák szervezetét Prof. Aihiko Sata munkája a lap ján ismertet jük 

(Neue Reform u. moderne Entwicklung des jap. Unterrichtswesens), de figye-
lembe vettük több német és amerikai folyóirat közleményeit. 



mekek szinte bámulatos kötelességtudással felelnek meg: az elmúlt 
esztendőkben pl. az iskolaköteles fiúknak 99.30%-a, a leányoknak 
99.037 0-a iratkozott be, „Az a szándékunk — mondta az 1873-as 
császári rendelet — az iskolaügy úgy legyen rendezve, hogy egyetlen 
községben se legyen tanulatlan család és egyetlen családban se legyen 
tanulatlan családtag." A császári parancsnak foganatja volt: ma alig 
akad Japánban írni-olvasni nem tudó ember: Aíhiko Sata professzor 
szerint „az írni-olvasni tudók arányszáma nem éri el ugyan a nyugat-
európai népek szintjét, de nagyobb, mint a keleti és délkelet-európai 
országokban." 

Az elemi népoktatást kiegészíti a felsőbb népiskola (Koto-Sho — 
Gakko), amelybe azok iratkoznak be, akik elvégezték az elemi nép-
iskolát, de nem akarnak magasabb iskolába lépni. Ez a két évfolyamú 
intézet talán legjobban a mi iparos-tanonc iskoláinkhoz hasonlít, nagy-
városokban azonban az angol nyelv is szerepel a tantárgyak között. 

A 6 osztályú elemi iskolára épül az öt évfolyamú középiskola, 
amely lényegében az európai középiskolák (pontosabban a reálisko-
lák) első hat osztályának felel meg. Ennek folytatása a felsőbb iskola 
(Koto Gakko), amely három év alatt az egyetemre való előkészítést 
végzi. A Koto Gakkonak két tagozata van, irodalmi és természettu-
dományi, amelyet a tanulók jövő pályájuk szerint választanak. Min-
den tanulóra kötelező valamely idegen nyelv tanulása, ez a középső 
fokozatban az angol nyelv, a felsőbb iskolában lehet német vagy 
francia is. Tapasztalat szerint a tanulók legnagyobb része az angolt 
választja, a természettudományi tagozat hallgatóinak legfeljebb egy-
harmad része iratkozik a német nyelvre, franciául viszont alig tanul 
egy-két i f jú . Egyébként mindegyik iskolatípusban erősen érezteti 
hatását az amerikai szellem; a tananyag beosztásában, az óraszámban, 
az egyik iskolából a másikba való átmenetben sokkal több szabadsá-
got, nagyobb rugalmasságot látunk, mint ahogyan az európai isko-
lákban ehhez szokva vagyunk, így a tehetségesebb tanulók számára 
megvan a lehetőség, hogy valamely iskolatípust hamarabb elvégezze-
nek, mint azt az évfolyamok száma előírná. Az iskolarendszer egyik 
fokozatából a másikba való fellépést u. í. felvételi vizsga előzi meg, 
az erre való jelentkezés nincs a teljes évfolyam elvégzéséhez kötve. 
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a felvételi vizsgák rendszere nem 
a tanulmányi idő megrövidítését célozza, hanem elsősorban a jelent-
kezők megrostálását. A lakosság számához és a modern japán ifjúság 
feltörekvő buzgóságához képest a felsőbb iskolák száma kevés, ezért 
a jelentkezőknek néha évekig kell várniok, míg felvételükre sor kerül. 
Különösen az egyetemekre nagyon nehéz bejutni, nem ritka eset, hogy 
valaki csak a harmadik-negyedik, néha csak a hetedik, nyolcadik vizsga 
után nyeri el a felvételt. 

Az egyetemek között a legrégebbi a tokiói császári univerzitás, 
amely jelen formájában 1888 óta áll fenn és három régi főiskola ösz-
szeolvadásából keletkezett. Már jóval az 1868-i nemzeti forradalom 
előtt fennállott és nagy hírnévnek örvendett egy tokiói főiskola, amely 
elsősorban a konfucíusi tudományokat művelte, A forradalmi idők 



hatása alatt ez jogi főiskolává alakult át és mint ilyennek nagy része 
volt a modern japán jog kodifikálásában. Ennek az intézménynek 
további fejlődése volt egy bölcsészeti-irodalmi, még későbben egy ter-
mészettudományi tagozat. A tokiói egyetem orvosi fakultásának alapja 
az a főiskola volt, amely az állami kórház mellett alakult ki s amely-
nek első tanárai a kórház külföldi orvosai voltak. A harmadik szak-
iskola, amely az egyetem alapjául szolgált, a tokiói politechnikum 
volt, amely eredetét elsősorban amerikai technikusok buzgólkodásának 
köszönheti. Hosszú időn keresztül a tokiói császári egyetem volt Japán 
egyetlen ilynemű intézménye, csak a kínai-japán háború győzelmes 
befejezése után állították fel Kyotoban az ország második császári 
egyetemét, utóbb még három másikat, de ezeknek nem mindegyike 
rendelkezik az összes fakultásokkal, 

Egy 90 milliós lakosságú országnak öt egyetem érthetően kevés, 
azért közületek és magánosok is próbáltak segíteni ezen a kétségkívül 
nehéz állapoton: egymásután nyíltak meg a különböző orvosi, jogi, 
közgazdasági, technikai főiskolák. Jelenleg a császári egyetemeken 
kívül 32 egyetemi rangú főiskola működik, ezek között igen nagy hír-
névre tett szert az 1913-ban német jezsuitáktól alapított tokiói kato-
likus egyetem, azonfelül még két proestáns egyetem tartozik az egy-
házi közületektől alapított főiskolák közé, 

A tudományok legmagasabbfokú művelését teszik lehetővé a kü-
lönböző tudományos intézetek, így a „Császári Pedagógiai Társaság'", 
amely egyszersmind a tanügyi hatóság tanácsadó szerve is, a „Fizikai 
és Kémiai Kutató Intézet", vagy a legutóbbi időben alakult „Délten-
geri Kutató Intézet", A legelőkelőbb tudományos társaság a „Császári 
Tudományos Akadémia" irodalmi-szociológiai és természettudományi 
alosztállyal. 

Ha így végigtekintünk Japán iskolaügyén, szinte az az érzésünk 
támad, hogy, ha a „japán nyelv és a kínai klasszikusok" című tárgy-
kört a középiskolában valami mással pótolnók, ez az egész rendszer 
nyugodtan megállná a helyét akármelyik európai vagy amerikai ál-
lamban, Behatóbb vizsgálat azonban hamarosan megmutatja, hogy ez 
a megállapítás csak a szervezetre, a külső formára vonatkozik, a tar-
talomban már sokkal nagyobbak az eltérések. 

Nézzünk csak kissé mélyebben a tanítás szellemébe, A legelső, 
ami feltűnik, hogy a japán iskolákban nincsen vallásoktatás. Elvben 
ugyan nincsen akadálya annak, hogy a vallási közösségektől fenntar-
tott iskolában a szabályszerű órák keretében a vallástan is legyen, az 
ilyen iskolák azonban nem jogosítanak az egyetemre. Egy iskola tehát, 
ha teljesértékü bizonyítványt akar adni, kénytelen a vallásoktatásról, 
legalább is az iskola keretein belül, lemondani, A vallástannak az 
iskola tárgyai közül való kirekesztését rendesen annak szokták tulaj-
donítani, hogy Japánnak államvallása nincsen, tehát hivatalosan sem-
leges álláspontot kell elfoglalnia. Véleményünk szerint ennek az in-
tézkedésnek mélyebb jelentősége van. Közismert tény, hogy a vallás-
tan tanítása a többi tárgyakra is befolyással van, szinte azt mondhat-
juk, hogy átszínezi az egész tanulmányi anyagot, A vallástan világ-



nézetet ad, a keresztény vallástan keresztény, tehát a japán politika 
szerint európai világnézetet, ezt pedig a leghatározottabban el akar-
ják kerülni, ennek a helyébe az ősi japán tradíciókon nyugvó erkölcsi 
felfogást akar ják a gyermekek lelkébe plántálni. 

A japán iskolákban az oktatás gerince ennek megfelelően a val-
lástant pótló erkölcstan. Ez van hivatva arra, hogy áthagyományozza 
az i f jú nemzedéknek a hamisítatlan japán szellemet, amely hármas 
alappilléren nyugszik és ez: a császár iránti hűség, az ősök vallásos 
tisztelete és a családi érzés. Érdekes elolvasni azt a császári dekrétu-
mot, amely az erkölcstan tanítását elrendeli és amely eredeti szöve-
gében minden iskola falára ki van függesztve és amelyet évenkint a 
tanulók előtt fel is olvasnak: ,,Tud játok meg, alattvalóink, a mi csá-
szári őseink birodalmunkat el nem múló alapra építették, abba mélyen 
és szilárdan erényeket ültettek el. Viseltessetek irányunkban hűség-
gel és gyermeki tisztelettel, mert ez tar t ja fenn és teszi dicsőségessé 
a birodalmat és ez az a lapja a nevelésnek is. Alattvalóink, legyetek 
gyermeki tisztelettel szüléitekkel, szeretettel teljesek testvéreitekkel 
szemben, megértők mint házastársak, hűségesek mint jóbarátok, jóin-
dulatúak mint emberek. Szeressétek a tudást, ápoljátok a műveltsé-
g e t , , . Dolgozzatok a közösség javára. Tiszteljétek az alkotmányt, 
tartsátok meg a törvényeket, ha kell, áldozzátok fel bátran az életete-
ket az államért, hogy megvédelmezzétek a császári trónt, amely olyan 
régi, mint az ég és a föld . . ,"5 

A császár iránt való hűség, amely egyszersmind a nemzethűség 
a lapja is, több mint hagyomány, nem is egyszerűen tekíntélytisztelet, 
hanem egyenesen vallásos színezete van, A japán alkotmány 3, pontja 
szerint: ,,A szent Trón attól az időtől kezdve áll, amikor az Ég és a 
Föld szétváltak. A Császár az égből szállott le, isteni, szent, maga-
sabbrendű, mint alattvalói." A modern japán ezt a hagyományt kétség-
kívül legendának tartja, de azért ez nem akadályozza, hogy a Tenno 
iránt vallásos érzéssel ne viselkedjék. Ezért van az, hogy Japánban a 
politikai életnek egészen más jelentősége van, mint bármely más or-
szágban. A parlament tagjait titkos szavazással választják, mégsem 
okozott nagyobb problémát 1940-ben az egypárt rendszerre való átté-
rés, mivel a legfontosabb tárcák miniszterei úgysem a parlamentnek, 
hanem mindig is közvetlenül a császárnak voltak felelősek. 

Az ősök tisztelete a japán vallásos kultusz középpontja és a shinto 
vallás lényege, ez az a kapocs, amely a mai Japánt a múlttal a leg-
bensőségesebben összeköti. Japánnak államvallása nincs, az állami 
shínto-kultuszt hivatalosan nem tekintik vallásnak: az ősök tisztelete 
állami cerimónía, a szertartás pap ja állami tisztviselő. Ezzel a for-
mulával sikerült áthidalni azokat a lelkiismereti nehézségeket, ame-
lyek a misszionáriusoknak hosszú időn keresztül súlyos problémákat 
okoztak, másrészt ezzel sikerült az összes iskolákban — a kereszté-
nyekben is — megőrizni azt az ősi szellemet, amely Japánnak két és 
félezer esztendős történetében mindig saját ja volt. Az ősök megszen-

5 Idézve: A, J , Brown: Japan . 



telt sora, amelyet Japán vallási tisztelettel övez, az élő tradíció, a 
haza földjéhez, az ősi szokásokhoz való ragaszkodásnak feltétlen biz-
tosítéka, 

A japán erkölcsi élet harmadik alappillére az erős családi érzés, 
amely az egész társadalmi rend alapja. Japánban a családfőt nem 
illeti meg a korlátlan intézkedési jog az összes családi ügyekben, mint 
ez Kínában megvan, hatalma mégis több, mint egyszerűen morális 
kényszer, A fiúnak, akármilyen magas rangot ért is el, függőségi vi-
szonya a családban mindaddig megmarad, ameddig az atya él. A 
szülői hatalomnak ez az értelmezése és vele együtt az öregek uralko-
dása magyaráz meg több olyan jelenséget a japán politikai és társa-
dalmi életben, amelyek egyébként érthetetlenek volnának. Japánban 
egy férfi teljes önállóságát sokszor 50—60 éves korban éri el, ezért 
van az, hogy a legtöbb japán vezető személyiség már túl van élete 
delén. Igaz, hogy ebben a korban már lényegesen kevesebb a vállal-
kozó kedv, kisebb a kezdeményező készség, de viszont sokkal több a 
tapasztalaton nyugvó életbölcseség. Igen jellemző az, amit ezzel kap-
csolatban egy vezető személyiség nemrégiben mondott: ,,Az 50 éves 
férfi még elég fiatal ahhoz, hogy legyen benne elegendő tetterő, de 
elég öreg, hogy elfeledhesse azt a sok teóriát, amit az iskolában és 
az egyetemen tanul t , , ," Ez a mondás mélyen bevilágít a japán intéző 
körök gondolkozásába az iskolaügyet illetőleg. Az iskolának az a fel-
adata, hogy felnövő ifjú nemzedéknek,átadja azt a szellemi fegyver-
zetet, azt a technikai készséget, amelynek birtokában fel tudja hasz-
nálni a Nyugat eredményeit — de viszont nem szabad, hogy az ifjúság 
annak szellemi tartalmával telítődjék, A nyugati bölcseségből meg 
kell tanulni a fegyverek kezelését, a hajóépítést, ipart, kereskedelmet, 
a nemzetközi érintkezés nyelvét — de a lelke mélyén sértetlenül meg 
kell őriznie az ősi ázsiai szellemet, A technika alkalmas arra, hogy 
megvédje hazáját a Nyugattal szemben, de csak ázsiai lelke képesíti, 
hogy Ázsia ura lehessen. 

Az első i f jak között, akiket a japán kormány külföldi tanulmány-
útra küldött, voltak egyesek, akiket annyira megigézett a nyugati 
kultúra, hogy egyidőre megfeledkeztek ázsiai hivatásukról és minden 
igyekezettel azon voltak, hogy Japánt lelkileg ís nyugativá tegyék. 
Az európai irodalom, művészet, filozófia tanulmányozása fellelkesí-
tette őket és mint a nyugati szellem apostolai tértek vissza a Távol-
Keletre, Volt idő, amikor a japán irodalom és művészet kezdett ha-
tározottan nemzetközi színezetet ölteni, de az erős népi ösztön és az 
öregek bölcsesége hamarosan megtalálta a helyes utat, A nyugati 
szellem heretikus rajongói nehezen értették meg a fordulatot és első 
időben tévesen is értelmezték, Aihíko Sata professzor egy Freiburg-
ban tartott előadásában keserűen panaszkodik: „Egyre többen vannak 
fiataljaink között, akik az egyszerű, praktikus tudományt művelik, 
a nélkül, hogy tudományos világképet akarnának magukban kialakí-
tani és a nyugati világnézetet akarnák magukévá tenni , , . Meg kell 
vallanom, mint természetkutató elégedetlen vagyok a japán ifjúsággal. 
Hiányzik belőlük az igazság megismerésének a vágya, a kutató ösztön 



és a tudás szeretete, ezzel szemben praktikus érdekek irányítják 
őke t . . ."6 — Világosan jelentkezik, hogy a japán szellem öntudatra 
ébredt, tisztában van a szükségleteível, amelyekkel világosan felismeri; 
célját meg tudja valósítani: Japán nem akar szellemi vazallusává lenni 
a Nyugatnak, amínt politikailag sem akar alárendelt szerepet játszani. 

Az ázsiai szellemhez való tudatos ragaszkodás mutatkozik a 
nyelvi és irodalmi oktatásban is. A középiskolai oktatás fokán, abban 
a korban, amelyben a szellemi hovátartozás már többé-kevésbbé vég-
érvényesen eldől, a legnagyobb óraszámú tárgy a japán és kínai klasz-
szikus irodalom. A japán nyelv és irodalom tanítása természetes és 
magától értetődő, de a kínai klasszikus irodalom beható tárgyalása 
már az ősi ázsiai tradíció ápolása és tudatos állásfoglalás a nyugati 
szellemmel szemben. 

Közismert dolog, hogy Japán vallása, ősi kultúrája, erkölcse, filo-
zófiája, irodalma és művészete egyaránt kínai forrásból táplálkozott, 
államszervezete is kínai mintára alakult ki, a nélkül, hogy a két nép 
között vérségi rokonság volna. De ez nem azt jelenti, hogy Japán 
mindezeket egyszerűen átvette Kínától: a japán szellem évszázados 
munkával dolgozta fel az átvett értékeket, áthasonította a maga lelki-
ségéhez, úgyhogy ma már mindez épp annyira japán, mint amennyire 
kínai, Ebben a hatalmas szintézisben Japán semmivel sem kisebb, 
mint a nyugati nemzetek, amelyeknek kultúrája éppúgy egy-egy nagy 
szintézis eredménye. 

Az ősi kultúrához való ragaszkodásnak egyik jellemző vonása 
a kínai írás mellett való szívós kitartás. Eredeti japán írás tulaj don-
képen soha nem volt — annak ellenére, hogy a japán nyelv teljesen 
más, mint a kínai, az írás mégis a kínai képírás. A IX. századtól 
kezdve, amikor egy buddhista pap, Kobo Daíshi, megalkotott egy kí-
sérleti ábécét, számtalan próbálkozás történt az önálló japán írás be-
vezetésére, legújabban a latin írának is sok híve van, mégis a japán 
iskolák ma is változatlanul kitartanak az ősi jelek mellett, Nyugati 
ember számára szinte elképzelhetetlen, milyen hihetetlen megterhelést 
jelent a japán tanulók számára a kínai betűk megtanulása. A népisko-
lában 1200 jelet tanítanak, de mint Tanakadate professzor kifejtette, 
a kínai nyelvnek több mint 50.000 jele van és a klasszikusok megérté-
séhez ennek legnagyobb részére szükség van. A mindennapi életben 
elég ugyan kb. 3000 írásjel ismerete, de ezek mindegyikének átlagosan 
3 jelentése van, így a középiskolák tanulóinak legalább is 10,000 jelet 
kell ismerníök. Az európai ember értetlenül áll ez előtt a jelenség 
előtt: miért kell az ifjúságot ennyire megterhelni, mikor a latin írásra 
való áttérés megoldaná az összes nehézségeket, különösen mikor ezt 
úgyis tanulják az angol nyelv miatt. A nyugatiak kérdésére a japánok 
azt a választ szokták adni, hogy kalligráfiára csak a kínai írás alkal-
mas . . , Valóban, a latin írás dekoratív hatások elérésére sokkal ke-
vésbbé való, mégis nehezen tudjuk megérteni, hogyan tar that ják érde-

0 Über das Sportswesen des alten u. neuen Japans, 



mesnek tisztán külsőleges okokból az ifjúság ilyen hihetetlen meg-
terhelését. Itt mélyebben rejlő okoknak kell rejtőzniök. 

Az irodalom lelkét a gondolaton kívül az írás is őrzi: a kódexek 
lelkiségét sohasem tudja tökéletesen tükrözni az antiqua hideg betűje, 
éppúgy Ázsia lelkét sohasem tudná tökéletesen megjeleníteni a latin 
betű. Japán pedig Ázsia lelkének megőrzésére vállalkozott, mert an-
nak a vezetője akar lenni. 

Ha valaki a japán iskolák órarendjéből, amelyben a nemzeti tár-
gyak mellett ott találjuk a földrajzot, természetrajzot, mennyiségtant, 
fizikát, vegytant, közgazdasági ismereteket és műszaki tanulmányokat 
— arra következtetne, hogy ott az európai-amerikai szellemet tanít-
ják, nézzen bele egy japán tankönyvbe és meg fog győződni az ellen-
kezőjéről . . . 

Japánban a testkultúra sohasem volt egyszerűen ,.testgyakorlás", 
hanem mint a nevelés szerves részét tekintették. Az ősi japán sport-
küzdelmekben az a lovagi szellem tükröződik, amely a Felkelő Nap 
Országának évszázadokon különleges nemzeti karaktert adott. Ma is 
katonás szellem hatja át az ifjúsági testnevelést és nem utolsó sorban 
ennek a nevelésnek az eredménye az, hogy testi felkészültség és tel-
jesítőképesség szempontjából ma a japán kétségkívül a világ legjobb 
katonája. A modern iskolapolitika céltudatosan fejlesztette tovább a 
régi sportgyakorlatokat, még pedig olyan eredménnyel, amely méltán 
kelt bámulatot az egész világon. Az 1927-ben Honoluluban rendezett 
Csendes-óceáni Konferencián (Pan-Pacifíc Conference) általános 
meglepetést keltett a tokiói belügyminisztérium egyik magasrangú 
tisztviselőjének az előadása, amelyben statisztikai adatokkal igazolta, 
hogy a rendszeres testnevelés és a szabad levegőn végzett tornagya-
korlatok olyan hatással vannak a tanulóifjúságra, hogy jelenleg a 
20 éves fiúk testmagassága átlagban egy hüvelykkel (2.4 cm) több, 
mint régebben a hasonló korú if jaké volt. (Leányoknál a magasság-
különbség 2 hüvelyk!) A világháború óta az iskolákban rendszeres 
katonai kiképzés folyik, a washingtoni leszerelési konferencia óta, 
amely a hajóhad tonnatartalmán kívül a szárazföldi hadsereg létszá-
mát is leszállította, a hadsereg és haditengerészet tisztjei irányítják 
az ifjúságnak a katonaságra való előkészítését. 

A japán iskolákban a tanulóifjúság lelkileg és testileg egyaránt 
felkészültarra, hogy hazája a Távol-Kelet vezető nagyhatalma legyen. 
És mivel a világ nem volt hajlandó ezt elismerni, 1941. december 7. 
óta fegyverrel akar ja ezt a jogát kikényszeríteni. A küzdelem folyik 
és a hadviselő felek midegyíkének részéről olyan megnyilatkozások 
hangzanak el, hogy a harc még hosszú és nehéz lesz. Háború idején 
a kulturális érdeklődés érthetően háttérbe szorul, de a pedagógus, akit 
a lélek élete jobban foglalkoztat, mint a világ gazdasági problémái, 
azt kérdezi, vájjon hogyan fog alakulni Japán győzelme esetén az új 
világhatalom szellemi arculata? Átveszi-e a legyőzöttek szellemi örök-
ségét, vagy a maga sajátos ázsiai kul túráját fejleszti tovább? Valóra 
válik-e O. Spengler tragikus hangú jóslata? ,,Die faustische Zivilisa-
tion ist mit dem faustischen Menschen zu Ende und wird eines Tages 



zertrümmert und vergessen sein — Eisenbahnen und Dampfschiffe so 
gut wie einst die Römerstraßen und die chinesische Mauer, unsere Rie-
senstädte mit ihren Wolkenkratzern ebenso wie die Paläste des alten 
Memphis und Babylon."7 

Lehetne érdekes összehasonlításokat tenni és érdekes következ-
tetéseket levonni — de mindez már kívül esik egy pedagógiai érte-
kezés határain. 

Himnusz Szent Skolasztikához. 

Fordítás. 

Szelíd galamb, Skolasztikas 
Szívből köszöntünk, jó Anya 
Te, bátyád, égi ciprusa 
Tövében Isten lilioma. 

ös Nursíában nőttetek, 
Két áldottlelkű kis gyerek, 
a jó Istennek kedvesek: 
Skolasztika és Benedek. 

A fivér út ja jaj merész: 
„Ne hagyj el bátyám, merre mész ? 
A sziklák út ja meredek, 
Nyomodba lépni nem merek!" 

Cassino ormán zengve száll 
új szívekből szép. zsoltár 
És lenn a völgyben szelíden 
Visszhangzik néked, Istenem. 

Ott lenn a szüzekotthona, 
Jó anyjuk Szent Skolasztika, 
Fenn Benedek kolostora: 
Imádság s munka temploma. 

A fivér néha útra kél, 
Lenn várva-vár a jó nővér: 
Míg nyelvük Istenről beszél 
Lelkük szent hazába tér. 

,,Ne menj el bátyám, el ne vidd 
Nővéred boldog perceit, 
Hiszen az élet oly rövid: 
utolszor látlak téged itt." 

„Regula hív, indulni kell!" 
A Szűz imádsággal felel, 
És záport küldenek az egek: 
Szabályt legyőzte szeretet, 

Szelíd galamb az égbe szállt, 
Lelkünk, kövesd Skolasztikát 
Hogy testünk majd ha sírba szállt. 
Ne láthassuk örök halált. 

Áldjuk Istent, a jó Atyát, 
Atyának egyszülött Fiát, 
S a Szentlelket, ki jó Anyát 
Adott nekünk, Skolasztikát. 

Békés Gellért. 

7 O. Grengler: Der Mensch und die Technik, 1931, 



KÖNYVEK. 

Széchenyi eszmevilága. 

Széchenyi élete és működése, eszméi és alkotásai oly messzire gyűrűző 
hullámokat vetettek, hogy még ma sem lehet az ő nemes a lak já t pusztán a 
múlténak tekinteni. A demagógiával szemben az értelem poli t ikáját hirdető és 
hangsúlyozó szelleme nem szűnt meg a döblingi élő sírboltban, 6em a cenki 
sírbolt nem vége az ő termékeny életének. Nincs még egy magyar ember, akinek 
oly messze jövőre sikerült volna alkotásaínak életképességét, eszméinek diadalt 
biztosítani. Szelleme most is itt van közöttünk, itt munkálkodik bennünk és 
általunk. Nem csodálkozhatunk tehát azon, hogy a legkülönbözőbb tárgykörben 
mozgó íróink foglalkoznak az ő tanításával, eszméivel és alkotásaival. Manapság 
pedig, a jubiláris Széchenyi-évben az ilyen tárgyú könyvek és tanulmányok 
sorra jelennek meg egymásután, mutatva korunk nagy érdeklődését az ő a l a k j a 
és mindig időszerű eszméi iránt. 

A Széchenyi-évnek egyik figyelemre méltó alkotása, egy ízléses kiál l í tású 
könyv fekszik most előttünk,1 melyben hat író hat különböző szempontból nézi 
és vizsgálja a Legnagyobb Magyar a lakjá t . A kép, amit róla rajzolnak, hű és 
igaz, s a tanítás, amit műveiből kihámoznk, ma is és mindig időszerű. Berze-
viczy Albert Széchenyi és a közművelődés címen az ő közművelődési pol i t ikájá t 
vizsgálja s kimutat ja , hogy Széchenyi a „kiművelt emberfő" s a „nemzetiség 
és közértelmesség" eszmekörében mozogva tetteivel, beszédeivel és irataival számos 
jelét adta annak, hogy a közművelődés összes feladatait ismerte a népiskolai 
oktatástól az Akadémiáig. Polemikus iratai nyomán kerekedett viták (Kossuth, 
Eötvös, Fáy, Schwarz Gyula) ködén át ma már lá t juk, hogy minden ésszerű 
és egyedül lehetséges magyar kultúrpoli t ika csak az ő általa hirdetett igazsá-
gokon épülhet: fa j tánk jövőjében vetett szilárd hiten s nemzeti jellegünket meg-
őrző és fa j i tulajdonságainkat kifej tő továbbhaladáson! 

Tolnai Vilmos Széchenyi István és a magyar nyelv c. tanulmánya a már 
korábban öntudatra ébredt irodalmi és nyelvvédő munka harcosaként muta t j a 
be Széchenyit, akinek legelső nyilvános fellépése is a nyelv ügyéért történik, 
s aki a herderi jóslat ellen küzdve a Hitelben bátran hirdeti, hogy ,,míg a nyelv 
fenmarad, a nemzet is él!" — de ha egyszer a nyelv elnémul, akkor ,,csak 
gyászfűzt terem a hon, mely a voltakért szomorún eregeti földre csüggeteg lomb-
jait". Nyelvileg is egészséges, egynemű nemzetet akar, s ezt a nyelvben magyarrá-
levést önmagán kezdi; célja, hogy a magyar nyelv „mindennapi viselőruhánk" 
legyen s ne ünnepi alkalmak pompázó díszmagyarja, más szóval: a magyar 
nyelvet Széchenyi nemcsak mint kizárólagos államnyelvet akarta, hanem azt 
kizárólagos köznyelvnek tekintette. Van néhány, még ma is használatos szavunk, 
amit maga Széchenyi alkotott, pl, Budapest (1830.), ön, eszély, ildom. 

Gaal Jenő Gróf Széchenyi István nemzetgazdasági alapeszméi-t foglal ja 
össze, A vagyonosodáson nem egyedül a tőkeerőt s a jól megművelt földeket 
érti Széchenyi, hanem a szorgalmat, tapasztalatot , k i tar tó munkát is, „A munka 
a nemzeti gazdaság alapköve", hirdeti a Világban. Bár maga közgazdasági elmé-
letet nem írt, műveiből nem nehéz ilyent összeállítani s ezen az alapon őt mint 
nemzetgazdát megítélni. Ezt teszi ebben a tanulmányban Gaal Jenő is, mikor 
a Legnagyobb Magyar műveiből vett bőséges idézettel kimutat ja , hogy ő volt 

1 Széchenyi eszmevilága. Hat tanulmány, 186 1, Bpest, Frankl in-Társulat 
kiadása. 



egyike a legelső állambölcselőknek és nemzetgazdasági íróknak, akik az állam-
gazdaság körében az induktív módszert kezdték alkalmazni; ő volt az első teo-
retikus, aki a szellemi és gazdasági érdekek kapcsolatát tanította. Amit írásaiban 
mond éghajlat i és földrajzi adottságainkról, talajviszonyainkról, a többtermelés-
ről, birtokpolitikáról, az ál talános adózásról, közlekedésről és iparról s álta-
lában a nemzetgazdasági erők szabad érvényesülésének biztosításáról, mindaz 
még ma is és mindig érvényes igazság, amelynek értékére a sa já t élete és műkö-
dése a legszebb példa. 

György Endre Gróf Széchenyi István közlekedési politikájá-t és e téren 
elért eredményeit vázolja, Ö is előbb gazdag idézetekkel, Széchenyi sa já t szavai-
val ra jzol ja meg az ő közlekedési céljait, ma jd ezek világánál leír ja elért 
gyakorlati munkáit , amelyeket sok nehézség, még több rosszakarat és gáncsos 
megnemértés ellenében vitt végbe, és amelyek dicsőségét és nagyságát ,,aere 
perenníus" hirdetik. Biztos kézzel, a részletek pontos ismeretével s a jövő fela-
datainak intuíciószerű biztosságával jelölte meg Széchenyi a nemzeti teendők 
egész sorozatát. A közlekedéspolitika tágas mezőin a Lánchíd, Buda és Pest 
egyesítése és az ország szívévé fejlesztése, az aldunai szárazföldi és vízi út, 
útrendszerünk kiépítése és jobbítása, a vizí utak és a hajózás, Tisza-szabályozás 
és a vasútépítés jelzik Széchenyi jövőbelátó szellemét, mely ma is itt él és 
munkálkodik közöttünk s mi akarva vagy nem-akarva is munkatársai vagyunk 
eszméinek: az általa megkezdett munka most is folyik szakadatlanul! 

Ferdinandy Géza Gróf Széchenyi István mint közjogász címen megkísérli 
eloszlatni azt a nagyon e l te r jed t téves nézetet, hogy a nagy reformátor csak 
nemzetgazdasági és kulturális kérdéssel törődött s az eszmei igazságok, a népek 
lelki élete iránt nem sok érzéke volt. Hiszen ő volt az, aki a nemzeti létnek, 
a nemzeti sajátosságok kifejtésének, a nemzeti nyelv művelésének, a nemzeti 
érzés fejlesztésének szükségességére legelőször rámutatott . Tisztán lát ta az alkot-
mányos szabadság fontosságát s munkáiban foglalkozik nemzetközi, közigazga-
tási, társadalmi és szorosan vett alkotmányjogi kérdésekkel, figyelmet fordítva 
erkölcsi és érzelmi szempontokra is. A király és nemzet közötti jogviszály, hazánk 
és a birodalom, állami egység és nemzetiség, országgyűlés és felelős minisztérium 
éppúgy tárgyai az ő fejtegetéseinek, mint a törvény fogalma, a gazdálkodási 
szabadság, jogegyenlőség és közteherviselés, vagy a politikai jogok kiterjesztése. 
A köztudatban azonban mindezek inkább Kossuth, mint Széchenyi nevéhez fűződ-
nek, pedig ,,az eredeti propozíciók mind Széchenyitől származnak, oly időből, 
amikor Kossuth neve még alig is volt ismeretes", (131. 1.) A napjainkban meg-
hirdetett ú j magyar élet letéteményesének és utolsó mentsvárának manapság 
önérzettel és joggal valljuk és hi rdet jük a magyar népet, és nem gondolunk 
arra, hogy ez is Széchenyi öröksége közöttünk, hiszen ő már száz évvel előbb 
hirdette a Stádiumban, hogy a jobbágy ,,a magyarság utolsó záloga, reménye, 
fenntar tója" , S mintha megfeledkeztünk volna egy másik, de ezzel összefüggő 
tanításáról is, hogy nem elég nagy-kegyesen leereszkedni a néphez, hanem azt 
fel is kell emelni magunkhoz, hegy így r a haza nagy és boldog legyen" — hirdeti 
a Világban, 

Kevés nagy emberünk járt a különböző köjogi kérdésekben oly mélyen, 
mint éppen Széchenyi, és ha ő társadalmi reformjával meg nem dönti a régi 
megcsontosodott rendi világ jogi előítéleteit, Kossuth sohasem lett volna képes 
egy csapásra megalkotni a negyvennyolcas törvényeket. (123. 1.) Méltán sorozzuk 
tehát Széchenyit legnagyobb közjogászaink közé. Hogy egyik-másik dologban — 
mint pl., hogy a kamatláb törvény által való meghatározását jogi képtelenség-
nek tartotta — nem vette észre a visszaélések lehetőségét, azt inkább liberális 
kora hatásának kell betudnunk, mint az ő jogi tévedésének minősítenünk, (141.1.) 
S ha a mai jogfelfogás némely nézetét nem ís val l ja már, sőt egy-két dologban 
rá is cáfolt, mindez nem kisebbítheti Széchenyinek azt az elvitathatatlan érdemét, 
hogy magyar földön ő volt az első, aki kora szabadságeszméitől áthatva tudatos 
és körültekintő munkával látott hozzá a nemzet megreformálásához minden téren. 
(143. 1.) 

Ravasz László Széchenyi hatásának titka-1 kutatva őt prófétához hasonlítja, 
mert benne szenvedéllyé vált egy megismert igazság, ennek tökéletesen a hatalma 



alatt állott, és mert más volt — nagyobb s különb — mint kortársai. A meg-
ismert igazságot így fejezte ki: a magyar nem volt, hanem lesz! Leszünk, mert 
lennünk kell, mert a világnak szüksége van ránk, mert nélkülünk nem teljes 
az európai civilzáció, de csak akkor, ha kifej leszt jük sajátos nemzeti vonásainkat. 
5 ez a gondolat egész lelkét betöltő, szenvedéllyé fokozott meggyőződése lett, 
6 kortársai közül messze kiemelkedve prófétaként mutatta meg a magyarság 
követendő ú t já t . Sorsa is prófétai : , ,minden ellenségéből ba rá t j a lett és minden 
barát jából ellensége s mégis belsőleg egyre elhagyatottabbá lön", (184. 1.) Hatá-
sának titka abban van, hogy a magyarság és a műveltség eszméjét egybekap-
csolta s „ezzel olyan jelentőségűvé vált a modern Magyarországra nézve, mint 
amilyen Szent István volt a középkori Magyarországra nézve, vagy amilyen 
Bethlen Gábor lehetett volna az erdélyi fejedelemség számára", (187. 1.) Ma már 
lehányva magáról, ami benne földi, egy éltető eszmévé finomult az alakja , hogy 
a mindenkori magyarnak ,,ő legyen az az ideál, akiben létünk, küldetésünk, 
nemzeti mivoltunk nagy alapvető életparancsolataira bukkanunk" (187. 1.) — 
vagy mint sajátmaga jövőbelátón megérezte: „Érzem, hogy sokak élete vagyok!" 

S ha most e hat pompás tanulmány Széchenyi-portréját egymásra rak juk 
és egyszerre nézzük, elénk áll a Legnagyobb Magyarnak, a magyar prófétának 
európai horizontú, de mindvégig izzó magyar szelleme és gazdag eszmevilága. 
Nem lehet mély meghatottság nélkül olvasni ezt a könyvet, amelynek tanulmá-
nyaiból elénk rajzolódik Széchenyinek, ennek a ragyogó sikerekben gazdag és 
egyénileg mégis oly tragikus sorsú, nagy államférfiúnak egész pályája , amint a 
majdnem lehetetlennek látszó kezdetből fokozatosan, teljesen egyedül, magára 
hagyatva, a viszonyokkal és az emberekkel küzdve időtálló eredményeket ér el. 
Mindössze abban lehetne egy kissé elmarasztalni ezt a tanulmány-sorozatot, hogy 
az egyes tanulmányok tárgyköre nem mindegyiknél van szigorúan elhatárolva 
s így ugyanarról a dologról többször is olvasunk. Gyűjteményes műnél azonban 
ez talán természetes is, vagy legalábbis nehezen elkerülhető. Érdekes és hálás 
feladat lett volna megvizsgálni: mivé fej lődtek Széchenyi alkotásai , és hogyan 
hatnak eszméi még ma is, a mi modernnek mondott életünkben? Erre különben 
György Endre tanulmánya végén (116—121. 1.) már találunk egy kevés ízelítőt. 

Bognár Ede. 

Francia irodalom és katolicizmus.* 

Szalay Jeromos, aki néhány évvel ezelőtt ugyanebből a tárgykörből már 
adott egy szép és értékes kötetet (A katolikus gondolat ú t ja az újkori Francia-
országban, 1934), a Katolikus Középiskolai Főhatóság nyári tanfolyamán tar tot t 
előadásait bővítette ki értékes kötetté. Ha az egész kötet tar ta lmát röviden össze 
akarnánk foglalni, azt mondhatnánk, hogy a vallás, a katolicizmus, az erkölcs 
és irodalom viszonyának vitatott kérdéseit mutat ja be a francia irodalmon, mint 
amely ennek a viszonynak a szemléltetésére a legtermékenyebb teret nyú j t j a , 

A szerző célja magyarázza meg a munka beosztását, a megtárgyalt írók 
kiválasztását. Ezért kapnak részletes tárgyalást azok az írók, akiknek munkás-
sága a legszembetűnőbben kínálkozik a vallás és az irodalom közötti viszony 
megvilágítására, így kap a középkori irodalmi szemlélet megtárgyalása közben 
jelentősebb helyet Villon, a klasszikus irodalmi felfogás kialakulásánál Szalézi 
Szent Ferenc és Pascal. 

A könyv harmadik részében, A katolikus szellem helye az újkor irodalmá-
ban c. fejezetben, Chauteaubríand, a romanticízmusnak, a realizmusnak és a natu-
ralizmusnak a valláshoz való viszonya kerül megtárgyalásra. Itt szól a szerző 
a katolikus irodalmi megújulás két előhírnökéről, Baudelaire-ről és Verlaíne-ről 
azzal a tapintattal , melyet az emberi részvétnek kell éreznie e két szerencsétlen 

* Szalay Jeromos: Francia irodalom és katolicizmus. Pannonhalma, 1942, 
124 I. in-8°, 3.60 p, 



íróval szemben, de egyúttal azzal a határozottsággal és világossággal is, melyet 
megkövetel a tárgy fontossága. 

A könyv legfontosabb, legterjedelmesebb (32—122), hozzánk legközelebb 
álló és így bennünket legjobban érdeklő része a negyedik, a katolikus megúju-
lásról szóló fejezet. A tipikus, a korukat legjobban kifejező írók szerepelnek itt. 
Paul Bourget munkássága és belső fejlődése a legalkalmasabb a pozitivista taga-
dásból kibontakozó nemzedék irodalmi és lelki problémáinak szemléltetésére; 
a legelső helyet ő foglalja el a mult századvégi megtérési mozgalom rövid ra jzá-
val. Utána jön Huysmans és Léon Bloy. A szerzőn látható, hogy becsvággyal 
nyúlt a két íróhoz fűződő problémákhoz és hogy rendet akar t teremteni abban 
a zavarban, melyet kri t ika nélküli népszerűsítőik vagy ellenségeik teremtettek, 
Paul Claudel korunk legnagyobb katolikus írói tehetsége. Irodalmi felfogásának 
ismertetése u tán három, nemzedéküket legjobban képviselő konvertita következik: 
Maritain, Péguy és Renan unokája , Ernest Psichari, Velük fejeződik be az első 
világháború előtti nemzedék megtérési mozgalma. 

A világháború utáni korszak új problémákat vet fel. A katolikus irodalmi 
szemlélet hatalmas lépést tet t a meg nem alkuvás felé erkölcsi felfogásban. Nagy 
változás történt az írói témák körül is. Ennek a kornak ra jzá t ad ják a Barrés 
munkássága körül lezajló vita, a Querelle sur l 'Oronte és a Mauriacról, Berna-
nosról, Malégue-ról szóló fejezetek. Az itt érintett, elfogultság nélkül, bátran meg-
tárgyalt kérdések hasznos útbaigazításul szolgálnak nevelőknek, papoknak és 
általában mindazoknak, akiket a vallás, az erkölcs és az irodalom viszonya érde-
kel, akiket azonban egy a panegirist az irodalmi kritikával összecserélő irányzat 
nem egyszer e j t tévedésbe írók és irodalmi művek katol ikus szempontból való 
értékelésében. 

Nem kell azonban azt gondolni, hogy a könyv gazdag tartalmát kimeríti az 
említett írók tárgyalása. Az elvi kérdések tárgyalásánál a szerző megszólaltatja 
úgyszólván mindazokat, akiknek állásfoglalása a kérdés megvilágosításához szük-
séges. így pl. René Bazin, aki nem kap ugyan külön fejezetet a könyvben, éppen 
nem panaszkodhatnék mellőzés miatt, annyiszor hivatkozik rá a szerző. Marítain, 
a keresztény bölcseletnek ez a kiváló képviselője, a róla szóló fejezeten kívül 
a művészet és erkölcs viszonyának tárgyalásánál is megkapja azt a helyet, mely 
őt a fontos kérdés t isztázásában való szerepe után megilleti. 

A könyvet a katolikus népies színház megvalósítására vonatkozó érdekes 
törekvések ismertetése és egy nagyon szép következtetés fejezi be, melv szerint 
a katolikus irodalom azért olyan virágzó Franciaországban, mert ,,a katolikus 
irodalom feltételei, a katol ikus érzék, a katolikus lelkiség, a katolicizmus isme-
rete még mindig Franciaországban van meg l e g j o b b a n . . . s valamennyi nemzet 
közül Franciaország az, amelynek vérében a legtöbb evangélium van". Ehhez a 
magunk részéről még hozzátesszük a különben az egész munkából érezhető meg-
állapítást, a katolikus irodalom egy másik feltételét, t. i. a katolikus lelkiségű 
olvasóközönséget. Ez az olvasóközönség a katolikus íróknak olyan szükséges, mint 
a halnak a víz vagy a madárnak a levegő. A francia katolikus irodalmat katolikus 
szellemű írók és katolikus olvasóközönség közösen teremtették meg. 

Mihályi Ernő. 

Hittudomány. 
Vonier—Szunyoghî A győzedelmes katolicizmus. Szent István-Társulat, 

Budapest. 1941. 305 1. 

Az angol Buckfast a p á t j á n a k könyvei nemcsak az angol nyelvterület, hanem 
idegen országok katolikusainak körében is nagy kedveltségnek örvendenek teoló-
giai alaposságuk, mélységük és a gyakorlati élettel való szoros kapcsolatuk, 
építő jellegük miatt. Az Üj és Örök Szövetségről szóló munkája , melyet Szunyogh 
X. Ferenc ültetet t át A győzedelmes katolicizmus címmel magyarra, a katolicizmus 
igazi velejét t á r j a föl örökké elfogyhatatlanul sugárzó értékeivel együtt, hogy 
az elvilágiasodás örvényei felé sodródó élet zűrzavaraiban elhomályosodó és 
csökkenő katolikus érzés és tudat ereje ú j r a diadalmasan föllobogjon és a régi 
nagy embereket termő képességét ú j ra megláttassa, megszerettesse, Vonier nem 



lángoló hevületű szónokiassággal, hanem inkább természetes egyszerűséggel, mint-
egy önmagától értetődő világossággal á l l í t j a elénk ennek az Örök Szövetségnek 
természetfeletti jellegét, óva int a természetfeletti értékeket a természeteseknek 
látszó vallási megnyilatkozásoktól elválasztani akaró lélektani elemzés legfőbb 
hibáitól, a dogmatikus alapokat, hitigazságokat, nem egyszer nem kellően szem 
előtt tar tó aszkétikus irodalom külső szép stílusba és görögtűzszerű lelkesült-
ségbe sekélyesedő elsiklásaitól visszaigazít a helyes vágányra, fogalmakat tisztít 
meg az igazságot felrugó jelszavak ráfröccsenő sarától, a lelki bizonyosságot 
és erőt fokozza és ha kell, a katolicizmus megnyilvánulásait megvédi a hely-
telen felfogásokkal szemben. A protestáns környezet szülte lelki gátlásokat ismeri 
és orvosságukat is tudja . Szunyogh jó munkát végzett e kiváló mű sikerült for-
dításával, A szigorú kri t ika fésűje ugyan talál benne egyes kevésbbé megfelelő 
helyeket, mondatfűzéseket, szokatlan kifejezéseket (őselsőség, krisztusiak keresz-
tények helyett) vagy kelleténél több idegen szót (szakramentum, misztérium), 
de ezek eltörpülnek az egész fordítás jósága mellett. Azt azonban megtehette 
volna a fordító, hogy rövid előszóban tájékoztatót írt volna Vonier munkássá-
gának terjedelméről és értékeiről Dr. Hegyi Dámján. 

Péterffy Gedeon: A háború: Szent Tamás tanításának patrisztikus forrásai. 
Különlenyomat a „Bölcseleti Közlemények"-ből. Budapest, Stephaneum, 1941. 23. 1. 

Az immár öt világrészre kiterjedő második világháború hatalmas tömegeket 
vonultat föl szárazon, vízen és levegőben egyaránt. S míg a harctereken, sőt 
békés városok ellen is folyik a minden eddiginél nagyobb arányú élet- és érték-
pusztítás, egyre több lélekben merülnek föl olyan kérdések, amelyek a háborúra 
és békére vonatkozó alapvető keresztény tanítás fényénél oldhatók meg. 

Ezért olyan fontos számunkra ez a rövid, de igazán alapos dolgozat, mely 
nemcsak a háborúra vonatkozó keresztény tanítás ú t já t és főbb állomásait jelöli 
meg az atyáktól (főkép Szent Ágostontól) Gratíanuson és Halesi Sándoron ke-
resztül Szent Tamásig, hanem rámutat arra is, hogy Szent Tamás miként mélyíti 
el a hozzá eljutó patrisztikus hogyományt, midőn a jogos háború kérdéseit ter-
mészetjogi alapon oldja meg, de vizsgálódását mégis a szeretet erényének ter-
mészetfölötti sugarai alá helyezi. így nekünk is példát ad arra, hogy a mult 
értékeiből miként kell kifej tenünk az örökre értékes természetjogi elveket és 
azokat a hit fényébe állí tanunk. (22. 1.). Dr. Deák Anasztáz. 

Egyháztörténetem, 
Gyenis András: A hítvédők fejedelme. Bellarmíno Szent Róbert élete. 

Szent István-Társulat . Budapest . 1941. 307 1. 

A gyenge testalkatú és egészségű Bellarmíno Szent Róbert korának egyik 
legkimagaslóbb egyénisége volt sokoldalú rendi, egyházi tevékenysége, tudomá-
nyos munkássága és életének szentsége miatt. Kiváló tehetségei előkelő tisztsé-
gekre, vezetői állásokra tették alkalmassá, emberszeretetével és alázatosságával 
pedig mindenütt meg tudta nyerni a szíveket, Apostoli tevékenysége sokakat 
visszatartott az Egyház kebelében, sokakat pedig visszavezetett oda. Nehéz el-
dönteni, milyen téren volt legkiválóbb, s így életének megrajzolása sem könnyű 
feladat. Annál is inkább nem, mivel még sok kutatásra, forrástanulmányra van 
szükség, amíg minden tekintetben tudományos szakszerűséggel meg lehet majd 
írni életét, munkásságát, hatását, Gyenis sem törekedett erre a legmagasabb 
fokú szakszerűségre és teljességre. Több helyen inkább csak rámutatott a még 
szükséges kutatás irányvonalaira. Ezért olyan rövidre szabott pl. Bellarminonak 
a magyarságra és a magyar katolicizmusra gyakorolt hatásának vázlatszerű és 
bizonytalan vonalú rajza, A kelleténél rövidebben végez hitvédői tevékenységének 
feltárásával és méltatásával is. Pedig a könyv címe után hitvédői működésének 
és hatalmas könyvének ki ter jedtebb és behatóbb ismertetését vártuk volna. Amit 
azonban a szerző el akart érni, t, i, tudományos értékű és a lelkiélet nemesítésére 
is alkalmas életrajzot ad jon a magyar közönség kezébe, meg is valósította, Köny-
nyen érthető, világos és megbízható képet rajzolt Szentünkről, Csak a kegyelem 



hatékonyságára vonatkozó thomista-molinísta vita ütközési pont ja i és Bellarmi-
nonak e téren tanúsított állásfoglalása nem annyira szembeszökően megvilágí-
tottak, hogy a hit tudomány e kérdésében járatlan olvasó is megérthetné annak 
mivoltát és jelentőségét. Dr. Hegyi Dámján. 

Augustinus: Die Hochzeit zu Kana. — Vinzenz von Paul; Gespräche. — Die 
Märtyrerakten des zweiten Jahrhundertes. — J. A. Möhler: Kirche und Ge-
schichte. — A „Zeugen des Wor tes" sorozat 30—33. számai. Herder kiadás. 
— Freiburg im Breisgau. 

Az első könyvben Szt. Ágostonnak a kánai menyegzőről szóló evangélium 
részlethez fűzött magyarázatát kap juk német fordításban. Szt, Ágoston ragyogó 
stílusának, pompás szójátékainak, de elsősorban is mély, misztikus szemlélet-
módjának és izzó szeretetének méltatása nem a mi dolgunk. Az itt közölt két 
homiliában ezek fokozott mértékben jutnak kifejezésre és ragad ják magukkal 
lelkünket. Egy kicsit sa jná l juk , hogy a szellemes szójátékok a német fordításban 
nem igen jutnak kifejezésre; de néhol jegyzetben kapjuk latin szövegét is ezeknek 
a helyeknek. Örülünk, hogy a Herder cég Szt. Ágostont is hozzáférhetővé tette 
a nagyközönségnek és hogy bő bevezetésben szakszerű magyarázatot is kapunk 
a szöveg megértéséhez; sőt még Szt. Ágoston tanításának rövid foglalatát is. 

Páli Szt. Vincének az irgalmas nővérek első csoportjához intézett konfe-
rencia-beszédeiből közöl néhányat a sorozat 31. kötete. Ezek a megbeszélések 
mind a nemrég elhunyt nővérek erényeiről szóltak. Csodálattal szemléljük ezeknek 
az egyszerű lelkeknek — javarészük szegény parasztlány volt — sokszor hősi 
magasságokig emelkedő lelkiéletét, egyszerűségükben megnyilvánuló fönségességét. 
De érdekes benyomásokat kaphatunk a konferencia beszédek a lapján arról^ a 
közvetlen é6 szerető viszonyról, ami az irgalmas nővérek és alapítójuk, Páli Szt. 
Vince között uralkodott. Sőt a nővérek életén keresztül még a XVII. század 
viszonyai közé is betekinthetünk. 

Az első századok keresztényeinek csodálatos életét legjobban abból ismer-
het jük meg, hogy miként adták oda ezt az életet hitükért. Mert éppen a hit 
kérdése az, ahol a mai és az őskeresztények életstílusa eltér egymástól. Ma azt 
mondhatnánk, hogy a „moralizálás" korát éljük. Akkor pedig a hit töltötte be 
az ő életüket és a morális természetes következményeképen folyt ebből a hitből. 
És hitük leginkább élő elemei (és egyben keresztény életük éltetői is) hitünk mély-
séges misztériumai voltak. Azok a misztériumok, hová az értelem már nem ér fel. 
De az ő életük és főkép haláluk nem is volt mai szemmel „ésszerű". Csodála-
tosan szépek azok a sorok, hol ezek a sokszor egyszerű emberek oly mély böl-
csességgel t á r j ák fel a pogány bíró előtt a hit titkait. Ha ilyen hitünk lenne, 
akkor tudnánk csak aztán úgy meghalni is, mint ők, 

Möhler egyháztörténetének bevezető fejezeteit nyú j t j a nekünk az utolsó 
könyv. Ezek a fejezetek Möhler történetfilozófiai felfogását tárgyal ják. Szerinte 
a történelem nem más, mint: „Istennek az időben kibontakozó örök terve az 
emberiséggel." És ezen örök terv célja: „hogy így Krisztus által magának méltó 
tiszteletet és dicsőítést készítsen, mely azonban mégis az ember szabad akara-
tából származik." A történelem folyamata ezen örök terv kibontakozása, közép-
pont ja pedig Krisztus. Ezen alapvető elgondolás után aztán gyakorlati taná-
csokat kapunk az egyháztörténelem tanulmányozásának hasznáról, módszereiről, 
stb. Érdekes az egyháztörténelem három korszakra való beosztásának megoko-
lása is. — yl — 

Lelkíélet. 

Szunyogh X. Ferenc O, S. B.: A kis Jézus elé Szűz Máriával és az Egy-
házzal. Karácsonyi előkészület. Janovi ts István rajzaival. Szent István-Társulat, 
Budapest. 1942. 213. 1. 

Nyolc szentbeszédet tar talmaz a karácsony szent ünnepét megelőző hét, ú. n, 
ó-antifónáiról, melyek mint valami drágaköves diadémok veszik körül az Új-
szövetség legszebb hálaadó énekét, a Boldogságos Szűz Mária Magnificat-ját, 



ezt a legelső karácsony várásának boldogsághimnuszát, hogy hallgatóit az Egyház 
li turgiájának, nevezetesen a papi zsolozsma karácsony előtti vecsernyéiben imád-
kozott néhány gyöngyszemének gondolataival megismertetve, a Boldogságos Szűz 
Mária és az Egyház lelkületével eltöltse és odavezesse az isteni kisded jászola 
elé. Az ó-antifónák gyönyörűséges gondolat tar talmát Szunyogh sok szép szónoki 
hasonlattal és lelkes átéléssel fejti ki, és mélyre ásó bányászként egész gazdag-
ságukat kiaknázza. Sokszor oly bőven buzog gondolatainak ár ja , hogy szinte 
nehéz mind megragadni és lelkünkben elraktározni. Ennek részben az is az oka, 
hogy gondolatai nem mindenütt szerves egységgel és természetességgel kapcso-
lódnak egymáshoz, A szerző ugyanis nem megírt beszédeket mondott el, hanem 
gyorsírással lejegyzett beszédeit tette közzé némi alakítások után. Bizonyára ezért 
nem jelöli meg sok szentírási és egyéb idézet lelőhelyét vagy szerzőjét sem. 
Azt a gondolkodás nélkül elszajkózott jelszót, hogy a Szentírás a zsidó fa j 
alkotása, lelkületének lecsapódása, a hatágú csillag pedig a zsidó fa j jelvénye, 
nem a kellő csattanós világossággal söpri el. A B. Szűz Máriáról öt dogmát 
nevez meg, közöttük mennybefelvételét és ál talános kegyelemközvetítő szerepét. 
A hit tudomány szerint azonban e kettő közül egyik sem nevezhető valóságos 
dogmának. A szerző az előszóban még egyéb szent idők hasonló szellemű átel-
mélkedésének ígéretét is felcsil lantatja. ígéretének beváltásával nagy szolgálatot 
tesz a magyar liturgikus-aszkétikus irodalomnak. Dr. Hegyi Dámján. 

Dr. Lovas Elemér: Árpádházi Boldog Margit. Védőszentjeink élete, Jó 
Pásztor Könyvtár, Győr. 102. Az Evangélium kiadása. 1942. 32. 1, 

Boldog Margit életének legkiválóbb szaktudományos kuta tója és ismerője 
ebben a füzetben a nép számára könnyen érthető nyelven röviden és világosan 
megrajzol ja Boldogunk éltét és szentségét. Különösen kiemeli, mennyire össze-
forrott benne a katolikus vallásos meggyőződés és élet a magyarság izzó, tel jes 
önfeláldozásra kész szeretetével. A második rész szent kilenced Boldog Margit 
tiszteletére Szűcs Géza tollából, szintén tele a magyarság szeretetével. A füze-
tet Mentes Mihály, győri papköltő: Ének B. Margithoz c. verse fejezi be. 
Tömeges terjesztésre igen alkalmas, a kisebb vallási igényeket kielégíti és buz-
góságra 6erkent. Dr. Hegyi Dámján. 

Csepy Pál: A pap Szalézi Szent Ferenc iskolájában. (Fordítás franciából; 
szerzőjének neve az eredeti műben sehol sem szerepel. Lelki Kultúra Könyvei 
16. Szalézi Müvek. 280. 1. 

Különleges helyet foglal el Szalézi Szt. Ferenc művei között egy kicsiny, 
kevéssé ismert könyv: („Directoire spirituel des action journalières") A min-
dennapi cselekedetek lelki útmutatója, amely az Istennel való egyesülés nagy-
szerű tanának alkalmazása a mindennapi élet különféle foglalkozásaira. E 
fordítás nagy része az említett „Útmutatóból" való, kiegészítve Szalézi Szt. 
Ferenc egyéb műveiből és életírásaiból vett magyarázatokkal és példákkal. 

Szalézi Szt. Ferenc tanította meg újra a világot arra, hogy az életszentség, 
mégpedig a legmagasabb életszentség is, a közönséges, mindennapi cselekedetek 
tökéletesítésében áll, föltéve, hogy azokat állapotbeli kötelességünk í r ja elő, 
továbbá abban a szeretetben, amelyet ezeknek a munkáinknak az elvégzésébe 
adunk, azért, hogy ezzel Istennek kedvében jár junk. Az életszentség ilyen módon 
mindenki számára elérhetővé válik. Ez ennek a könyvnek alapgondolata! Ebből 
a szemszögből nézi aztán a pap napi élete folyását a reggeli fölkeléstől az esti 
lefekvésig, faz elmélkedés, a zsolozsma, a szentmise, a munka óráin, az étkezés, 
a szórakozás, a társalgás stb. fejezeteiben) és minden foglalkozásában külön 
rámutat a megszentelődésre, Nagy hála és elismerés illeti meg a fordítót, hogy 
szép n^agyarságban ezt az igen bölcs „útmutatót" a magyar papság, de aztán 
a hi^efc számára is hozzáférhetővé tette. K. G. 

Wimmer M. Anzelm O. S. M.: Az isteni tűz világa. Bevezetés a Szentlélek 
működésének misztériumába. Korda, Budapest. 252. 1, 3,20 P. 

örvendetes jelenség, hogy a lelkek vallásos és anyagias szétválasztódásának 
korában, az ú j pogányság és a régi keresztény hit harcainak napjaiban mindig 
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nagyobb figyelmet, tiszteletet és szeretetet kezdenek szentelni a Szentlélek Úr-
istennek. Wímmer könyve is ezt a tüzet aka r j a még eresebbre szítani és táplálni . 
Nem iskolás ismereteket közöl, nem a bizonyítás minél szikrázóbb szakszerűsé-
gével szándékozik célját elérni. Bár ezeket sem hanyagolja el, mégis inkább 
buzdítás a célja. Megismertet ugyan a Szentlélek egész valóságával és működé-
sével, azzal a mélységes titokzatossággal és szépséggel, amely a Szentlélek mű-
ködését jellemzi és működésének eredményeképpen az emberi lelket gazdagít ja, 
de mindezt inkább a lelkesedés és lángra gyújtás hangján vési belénk. Nyelvének 
sajátossága is erre szolgál. Ezért olyan feltűnően rövidek mondatai, bekezdései. 
Szinte mintha tűzhányó lökne ki magából apró szünetekkel tüzcsóvákat, izzó 
lávát, A Szentlélek tiszteletének történetét szűkösen vázolja. Ebből többet is szí-
vesen lát tunk volna és jutott ~ is volna r á j a hely a sok apró bekezdés össze-
tömörítésével. A Szentírás sugalmazott íróinak csak az írás fizikai munkájá t tu la j -
donít ja. Hogyan egyeztethető ezzel össze az az igazság, hogy a sugalmazott 
írók is szerzői a sugalmazott könyveknek, még ha nem is egészen olyan értelem-
ben, mint maga a sugalmazó Isten. Egy kissé furcsán hat Julius Africanusnak 
Afrikai Gyulára való magyarosítása. Gazdag tartalma miatt igen érdemes bele-
mélyedve olvasni. Dr. Hegyi Dámján. 

Karl Geerling: Die Stunde Gottes, Wegweisung in das sonntägliche Beten 
der Kirche. Paderborn, 1940. Verlag der Bonifacius-Druckerei. 351. 1. 

Guéranger nagy műve óta egyre jobban ráterelődik a figyelem azokra a 
nagy kincsekre, amelyek az egyházi évben, a misekönyv változó részeiben vannak 
elrejtve. Sok jó munka jelent már meg, amelyek az egész egyházi évet magyaráz-
gatják. Mások csak a változó részek közül egyet-egyet: introitust, szentleckéket, 
evangéliumokat (Kramp), az antifonálís énekeket (Johner) , a communiokat (Czer-
nin). Az oratioknak, amelyek klasszikus tömörségében annyi erő és szépség rejl ik, 
még nem akadt magyarázója. Geerling könyve sem magyarázat, hanem „útmu-
tatás", Az oratiokhoz kapcsol ja elmélkedéseit, célja az, hogy a mindennapi életet 
közelebb hozza és az Egyház imája által belekapcsolja az Egyház, Krisztus 
életébe. Ez a három imádság — collecta, secreta, postcommunio — „nyúlik ki 
legjobban a világba és legmélyebben belehatol a misztériumba". Megmutat ja , 
hogy mennyi értékes gondolatot, nemes ösztönzést adnak ezek az oratiok a mai 
élet számára is, A pársoros, rövid imádságokban az Egyház legmélyebb titkai 
tükröződnek és az „Isten órájá"-nak, a vasárnapi szentmisének áldásait átve-
zetik a hétköznapok, a mindennapi keresztény élet munkájába is. 

Söveges Dávid. 

Irodalom. 
R, L. John: Űj utak Dantéhoz. Budapest , 1942. 63 1. 

John kis könyve nagy munka és értékes eredmény foglalata. Üj kalaúz kíván 
lenni Dante halhatatlan műve, a „Divína Commedia" kincsesbányájának kiakná-
zásához. Ez a mű tele van allegóriákkal, szimbólumokkal, melyeknek csak úgy 
talál juk meg értelmét, ha ismerjük Dante lelkiségét, szellemiségének összetevőit, 
a korviszonyokkal való kapcsolatát . Nagyon tanulságosan és meggyőzően fejtegeti 
John Dante kapcsolatait a templáriusokkal s a joátimita szellemi irányzattal — 
s ennek révén a „Divina Commedia" sok helye egészen új és meglepő értelmezést 
talál. A szerző ezen e l já rásmódja s annak eredménye a lapján bizonyítja azt is, 
hogy Beatrice a lakja egyáltalán nem azonos Simone de' Bárdi korán meghalt 
feleségével; ő a legmagasabb földi örömnek, a szemlélődő életnek a boldogságát 
személyesíti meg. Érdekes megvilágítást nyer a költemény több helye a „Monar-
c h i á i v a l való öszevetés a lap ján is- Dante mindkét művében ghibbelin, azaz csá-
szárpárt i politikus, aki az Egyháznak a tisztán politikai működését elítéli. 

A „Divina Commedia" ma is teljesít i örök hivatását; taní t ja , hogy ,,az em-



beriség gondolatait és tetteit objektív ér tékekre kell beállítani, hogy a végén a 
tévedés és gonoszság káosza diadalt ne arasson". A mű olvasói és élvezői haszon-
nal fogják forgatni John kevés szóval is sokat mondó kalauzolását. A Schlachta 
Margitnak a jánlot t mű fordítását — néhány stiláris hibát nem tekintve — 
L. Jánossy Paula jól végezte. Dr. Cs. L. 

Babits-emlékkönyv. Nyugat kiadása. 312 1. 1941. Szerkeszte t te Illyés Gyula. 
— 72 író cikke. 40 fényképmásolattal , A pontos bibliográfiát összeállította Sár-
kány Oszkár. 

í ró társak és tanítványok nagyon hálás, szeretőhangú könyve. Boldog lehet 
Babits szelleme, hogy ilyen nagyarányú, valamiképen a lelkek egymástszerető 
leplezetlenségéhez hasonló „bírálat" indí t ja meg a róla szóló ú j irodalmi eszme-
cserét. Mert a halál utáni percekben még a „non omnis moriar" is máskép hang-
zik, mint a hétköznapi súrlódások ütközői közt; hát még az ilyen, temetői béke 
és szeretet melegében fogant első mérlegretevés, nyugodtan mondhatom: külön-
ítélet; mintha szerető gyermekek határoznák meg az utolsó sóhajáig (milyen 
fá jdalmas sóhaj volt!) őrzött mester örök sorsát. — így hát a hetvenként kiváló 
írónak igazában nem is bírálat a feladata, mint inkább szerető megemlékezés. 
Ne akad junk fenn tehát az ilyenféle állításon, hogy „Az emberiségnek néhány 
évezred során csak húsz-harminc olyan költőzsenije született, mint ő" (t, i. 
Babits.) De nagyon szeretnők, hogy Babits haragosai is végigolvasnák ezt a köny-
vet, főkép Az utolsó napok c. részt, meg Márai Sándor remek kis cikkét (Lélek.). 
Megrendítő írás! Uramisten, ennyit szenvedni évekig! Akkor se vállalná ember-
fia, ha a világ legkülömb költőjének magasztalná mindenki s ezer Baumgartner-
alapítványt kapna kimondhatatlan fá jda lma csillapításául. 

A cikkek mind-mind eleven, művészi írások; csak itt-ott érezni a két hónapi 
sietséget. A sokféle emléket fellibbentő, rengeteg irodalmi és eszmetörténeti vonat-
kozást tartalmazó tanulmányokat lehetetlen pár sorban jellemezni; oly nagy 
az egyéni ízük, hogy ezeket igazán — olvasni kell. Babits életművének csak 
vázát vonjuk meg, ha Voinovich Géza szavaival valljuk (1940. évi, Babits halála 
előtti cikk: Tagajánlás a M. Tud. Akadémiába): „Jeles műfordí tó . . . Egészen 
beleélte magát a görög ókor szellemébe, onnan hozta Oedipus király kitűnő fordí-
tását s egy eredeti kis tragédiát, Laodameia c íműt . . . Amit maga is a nemze-
tének adható legnagyobb a jándéknak nézett: lefordította az egész Divina Com-
mediát. E fordításnak különös érdeme, hogy — ami szinte elképzelhetetlen volt 
— egyfolytában olvasható és érthető , . , Első regénye, a Gólyakalifa, egy lelki 
hasadás, kétlelkűség története; magában áll irodalmunkban. — Timár Virgil fia 
gyönyörű ra jza serdülő fiúban annak, mint némítják el a színesebb élet csábí-
tásai a hála és a komoly élet hívó szavát . . . Nagy regénye, a Halálfiai, egy 
egész korszakot rajzol . - , Valóban monumentális alkotás Az európai irodalom 
története, korunk legműveltebb s egyben legeredetibb könyve , , .". 

A különös alkalom miatt e sorok írója nem akar bírálni, hiszen a könyv 
szerzői az írói t iszteletdíjukat, a kiadók pedig tiszta jövedelmüket Babits sír-
emlékére a jánlot ták fel. Annak számára, aki még nem élvezte e könyvet, csak 
annyit óhajtok megjegyezni, hogy ritkán olvashat ekkora terjedelemben ily mű-
vészi tanulmányokat. (Csak ne zavarna seholsem a mai kor szellemére utalgató, 
egyes szerzők nem-keresztény szellemét eláruló megjegyzés!) — Szabó Lőrinc a 
költőt mél ta t ja az elhunytban, Halász Gábor a regényírót, Kerecsényi Dezső a 
tanulmányírót, Mátrai László a filozófust, Révay József a Dante-fordítót , Rónay 
György a Szent Szeretet költőjét , Sőtér István a formák mesterét; Szerb Antal 
cikke; Babits és az angol költészet, Gyergyai Alberté: Babits és a franciák, 

- Keresztury Dezsőé: Német költők tolmácsa; Illyés Gyula és Bóka László két-két 
tanulmányával remekel; Cs. Szabó László a tanítványról ir, Schöpflin Aladár 



Babits és a Nyugat viszonyáról, Tersánszky J. Jenő a humoristáról, Kárpáti 
Aurél „a küldetését holtig vállalóról"; Dallos Sándor csodás művészetű levelet 
küld a halott után. 

A Babits által valamikor erősen megbírált Németh László Elmaradt kéz-
fogása lelket re j tő férfias szóval búcsúzik: ,,Az örökkévalóságból is úgy fog 
visszanézni rám, mint ahogy elment: engesztelet len. , . Nem sértem meg azzal 
Babits Mihályt, hogy szellemével teatrálisan kezet fogjak. Azt csinálom, amit 
egy kéz egy másik kéz nélkül is megtehet. Tisztelgek előtte." 

Rezek S. Román. 

Történelem. 

Éber Antal: Széchenyi gazdaságpolitikája. Franklin-Társulat. Bpest. 278 1. 

Hiába is akarnánk lehető részletességgel felsorolni a Legnagyobb Magyar 
közgazdasági alkotásait és máig fennálló műveit, mindez csak fogyatékos cím-
jegyzéke lenne annak a hihetetlen eréllyel és tudással végbevitt, fáradhatat lan 
tevékenységnek, amely a magyar közgazdasági életnek ú j erőt, egészen ú j színt 
adott. Széchenyi István minden munkája, minden alkotása ebbe a magaalkotta 
programmba sűrűsödik: „ . . . v e r s e n y k é p e s s é tenni a magyar életet, újat terem-
teni, ahol eddig semmi sem volt, alapot vetni a magyar jövendőnek. , ." Ez a 
minden cselekedetét uraló programmszerűség az oka annak, hogy egyéniségét, 
tanítását és alkotásait csak együtt és egyszerre lehet vizsgálni, különben a róla 
kapott kép halovány, elmosódott , színtelen és egyoldalú lesz. Éber Antal köny-
vében ez az együtt- és egyszerre-nézés pompásan érvényesül. 

Széchenyi közéleti működése három síkon játszódik le és mindegyiken 
nagyot alkotot t : nagy volt mint politikus, mint társadalmi reformer és mint gaz-
dasági ú j jáépí tő . Politikai arcképét és társadalmi reformtevékenységét már 
elégszer megrajzolták és leír ták ellenfelei és hívei egyaránt, de közgazdasági 
jelentőségét eddig még nem nagyon méltat ta figyelemre a Széchenyi-irodalom. 
Közgazdaságtudományunknak ma egyik legkiválóbb ismerője, Éber Antal ebben 
a könyvben Széchenyi közéleti tevékenységének eddig elhanyagolt harmadik 
síkját igyekszik részletesen megvilágítani és bőséges idézetekben bemutatni, 
azzal a céllal, hogy a közgazdasági kutatóknak hozzáférhetőbbé tegye azokat a 
megbecsülhetetlen értékű szellemi kincseket, amelyeket közgazdasági értelemben 
Széchenyi hagyatéka jelent. (19. 1.) így lesz ez a könyv mulasztást pótló és 
egyben a jubiláris Széchenyi-évnek egyik legérdekesebb és legértékesebb alkotása. 

Szerzőnk Széchenyi gazdaságpolitikai fejtegetéseit és állásfoglalásait köz-
gazdasági szempontból tá rgyal ja . Pártat lanul és nagy szorgalommal szedi össze 
a Legnagyobb Magyar írásaiból és beszédeiből az ő gazdaságpolitikai megnyilat-
kozásait s az egymással összefüggő eszméket és gondolatokat az akkor időszerű 
eszmekörök szerint csoportosí t ja; így alakulnak ki a könyv főbb fejezetei: Sze-
génység és tőkehiány, A jobbágy-kérdés, Ősiség, Közteherviselés, A vámkérdés, 
Védegylet, Gazdasági szabadság stb. Szinte megbűvölve állunk Széchenyinek 
sokrétű egyénisége és egyedülálló történelmi nagysága előtt, mely e fejezetek 
a lapján élethűen elénk rajzolódik. Csodálattal adózunk Széchenyi gazdag szelle-
mének, mely sok intézményes akadály és nehézség (jobbágy-kérdés, ősiség, 
nemesség, céhrendszer stb.), emberi rosszakarat és szenvedélyekre épített dema-
gógia ellen kezdett szinte ki látástalan harcot, de kitartó szívóssággal „a kisded 
makkbul" kifejlesztette a magyar gazdasági élet terebélyes fá já t . A felsorakoz-
tatott bőséges idézeteket olvasva meglepetéssel ál lapí t juk meg, hogy Széchenyi 
eszméi és gondolatai még ma is mennyire időszerűek, vagy talán ma időszerűb-
bek, mint valaha. Éber Anta l könyvének legnagyobb érdeme éppen ebben van: 
először muta t j a be a maga teljességében a gazdaságpolitikus Széchenyit, aki — 
ha valaha — möst igazán aktuál is! Bognár Ede.. 



Deák Gyula: Polgári Iskolai Író-Tanárok Élete és Munkái. Az Országos 
Polgári Iskolai Tanáregyesület kiadása. Bp. 

Az 520 nagy oldalra te r jedő mű nyolc évi szorgalmas búvárkodás eredménye, 
s 2.700 tanár adatai t öleli fel, A könyv Szinnyei József: „Magyar írók élete 
és Munkái" c, 14 kötets műve szellemében készült, és így az ott szereplő régi 
polgári iskolai í ró-tanárokra nézve több esetben kiegészítés, az ú jakra nézve 
pedig első közlés. Nemcsak a könyvben szereplő tanárokat érdekelheti a szerző 
által feltárt sok adat, hanem a tanárság összességét is; Deák Gyula könyve 
művelődéstörténeti értékén felül a tanárság külön megbecsülését érdemli, mert 
tanúbizonysága lehet a tanári rend tagjainak nemzeti művelődésünket szolgáló 
irodalmi munkálkodásáról . A tanárságon kívül a bibliográfiával foglalkozó szak-
írókat is érdekelheti a könyv, Mihályi Ernő. 

Koltay-Kastner Jenő: Olasz-magyar művelődési kapcsolatok. Kincsestár. 
132. sz. Magyar Szemle Társaság. Budapest. 

Az az olasz politikai és kulturális rokonszenvé melynek légkörében élünk, 
nem mai keletű. Soha eléggé nem értékelhető mindjár t az e k ő hatás: a Róma-
eszme, melynek első itáliai képviselői Szent Adalbert tanítványai és Szent 
Gellért. Első templomainkon a háromhajós lombard bazilikák stílusa tükröződik 
vissza. Már az Intelmekben is felhangzik Róma dicsérete. Az Anjouk alatt össze-
köttetésbe kerülünk az olasz humanizmussal, mely Zsigmond és Mátyás idején 
csak fokozódik, s Mátyás halála után tovább él a főpapok műveltségében. A 
XVI. századi padovai diákok különböző módon értékesítik az Olaszországban 
tanultakat (Zsámboki, Dudich, Szamosközi, Sztáray, Bornemissza.) Széphistó-
ríáinkat Padova, Bologna ihleti meg. A kat. megújhodás püspökei legnagyobb-
részt Rómában tanultak. Zrínyi Miklós műveltsége is az olasz barokkban gyöke-
rezik. Olosz hadimérnökök építenek nálunk pl. Marsigli. A XVIII. században 
egész müvészcsaládok vándorolnak be. Carlo Carlone építi a kismartoni kas-
télyt. A XIX. században a szabadságmozgalom még jobban öszefűz bennünket 
(Mazzini—Cavour—Garibaldi—Kossuth—Tüköry stb.) A jelenben a Korvin Mátyás 
Társaság (1920.), az olasz nyelvű Corvina-folyóirat, a Római Magyar Intézet 
(1923.), az olasz-magyar kultúregyezmény (1938.), a magyarországi Istituto ita-
liano di cultura nyelkurzusai, hangversenyei, az egyetemek lectorátusaí kapcsol-
nak össze bennünket a nagy politikai eredményeken kívül (a Felvidék, Erdély, 
Délvidék felszabadulása). Mihályi Ernő. 

Juhász Kálmán: A csanádí székeskáptalan a középkorban. (1030—1552.) 
Makó, 1941. 163. 1. 12. p. (Csanádvármegyei Könyvtár 38.) 

Találóan í r ja a szerző, hogy az ilyen természetű munkák, a káptalani tagok-
nak néhány évből és évszámból álló sorozatai távolról sem sejtetik a r á juk 
fordított fáradtságot. Az ilyen könyvek jelentősége nem is annyira önmagukban 
van, hanem egyrészt középkorunkra vonatkozó minden adatnak értékében, más-
részt a helytörténetnek és a különleges szempontú, országos arányokban művelt 
egyes történeti kérdéseknek nyújtot t támaszpontokban, kapcsolatokban, új fényt 
derítő vonatkozásokban. Ezért nagyon helyes Juhász ál lásponja, hogy inkább 
választotta tanulmányának darabos jellegét, mintsem egyetlen adatot is felál-
dozzon a tetszetősebb folyamatos rajz kedvéért. Rövid történeti áttekintés után 
a káptalani méltóságok sorrendjében ismerteti a személyi és velük kapcsolatos 
egyéb adatokat, a mű végén pedig időrendben ad j a a káptalani kiadványok és 
más kútfők rövid magyarnyelvű kivonatát a közzététel, illetve levéltári lelőhely 
megnevezésével. A magyar egyháztörténészek számára példátadó az a tárgya 
mellett kitartó, következetes, áldozatos, komoly tudós munka, amelyet a szerző 
már oly hosszú éveken át kifej t a csanádi egyházmegye történetének megírásában. 

Vanyó Tihamér dr. 



Karácsonyi Sándor: Pér község és plébánia története. Győr. 
Az ú jabb helytörténeti munkák között az anyaggyűjtés teljessége, sokol-

dalúsága, mélysége szempontjából a legelsők közé tartozik. Felkutatot t adata i t 
szépen beilleszti eddigi tudásunkba, azt sokban kiegészíti, helyreigazítja. Pér a. 
győri püspök jobbágyközsége volt, élete egészen összeforrt a püspökség törté-
netével. Jó történeti érzékkel ra jzol ja meg ezt a viszonyt a legújabb időkig. 
Kiter jeszkedik a néprajzi vonatkozásokra is s a helytörténetet az egész környék 
történetévé tágí t ja . Behatol a néptest belsejébe ís. Eljut a családkutatásig. Minden 
család megtalálhat ja őseit, birtokviszonyait. A falu lelki, szellemi képét, kul tú-
rá j á t a plébánia és iskola történetében a d j a elő. A műemlékekre is kitér, melyek 
közt két barokk szobor (Rössleré, vagy Güntheré) és a betlehemes oltár válik 
ki. Ennek a nagyon értékes, időálló műnek a kiadása a megyés főpásztor bőkezű-
ségét dicséri, Mihályi Ernő. 

Dercsényí Dezső: Nagy Lajos kora. Kir, Magyar Egyetemi Nyomda. Bpest , 

E könyvben az olasz összeköttetéseken át beáramló ú j szellem, a korai 
reneszánsz fr iss levegője csap meg bennünket. Nagy Lajos kiváló egyénisége, poli-
tikai és gazdasági nagyhatalma mellett a szellemi élet is megélénkül, A lovag-
világ és az udvari élet eleven, A szellemi életben együtt él a skolasztika és 
a humanizmus. Ekkor történik a közép és ú jkor lassú átváltása. A művészi élet 
a szellemi élettel párhuzamosan magasra emelkedik. D. felvázolja e négy évtized 
művészi fej lődését , a gótika gazdag világát építészeti téren (Lőcse, Sopron, Mária-
nosztra, Nagyszombat, Pozsony, Szászsebes, Diósgyőr stb,), képírás terén, szob-
rászatban (Kolozsvári testvérek), iparművészetben. Megszólaltat ja a Képes 
Krónika míniatűrjeí t . Figyelemmel van az egykorú olasz, avígnoni, prágai törek-
vésekre s a modern kuta tások alapján r a j zo l j a meg e rendkívüli színes, feszült-
ségekkel teli korszak szellemi arcát. Mihályi Ernő. 

Ifjúsági irodalom. 
Donászy Ferenc: Nemzeti jelvényeink története. Kir, Magyar Egyetemi 

Nyomda. 1941. 
D, könyvében élvezetes, szemléletes előadásban kapjuk meg a szent korona 

eredetét, viszontagságait, a koronázási jelvények őrzését, a koronázás lefolyását, 
a szent korona közjogi tar ta lmát , a magyar címer történetét s a nemzeti zászló 
múl t já t . Tollát hazánk dicsőséges múl t jának megszerettetése vezeti, 

Mihályi Ernő. 

Szira Béla: Bécsi tinta, magyar toll. Kir. Magyar Egyetemi Nyomda, Bpest, 

Bessenyei György életének egy szakaszát ábrázolja ez az ifjúsági regény. 
Ezzel kapcsolatban meleg érzésekkel teli képet nyerünk a sárospataki diák-
életről, a vidéki megyei magyar életről és a magyar testőrök bécsi életéről, A 
két egymásra következő nemzedék, Már ia Terézia szeretetének sugara és II. 
József kemény parancsainak villáma már szemben áll egymással. Ebből a feszült-
ségből ú j magyar erők fakadnak Bessenyei lelkében. A magyar nyelv palléro-
zására könvveket ír a magyarnak, Bécsi tintával, de magyar tollal, mert ráéb-
redt, hogy miért állanak magyar testörök a bécsi vártán. Azt hiszem, kedves 
fogadtatásra talál ez a könyv a magyar if júságnál, A Kisfaludy-Társaság a 
Szilasi Nel ly-dí j ja l tüntette ki. Mihályi Ernö~ 



BENEDECTINA. 

Magyar kolostor i b iederme ie r . 
Pénzes Balduin dr. 

A magyar biedermeier kutatás annyit teljes bizonyossággal meg-
állapított, hogy a biedermeier világnézet és ízlés Bécsen keresztül 
hozzánk is eljutott. Bár korszakot nem alkotott, mint egyes túlzók 
állítják, de hosszú évtizedeken keresztül, sőt napjainkig tényezője a 
magyar közízlésnek és életszemléletnek. Zolnaí Béla szép könyvében 
(A magyar biedermeier) számbavette azokat a biedermeier vonásokat, 
amelyek a magyar szellemiség színezői voltak, részben azok is ma-
radtak. Mi a nagy egész különleges kis területét: a kolostori bieder-
meiert vesszük elő, hogy megálapíthassuk, mily vonásoknak nyitott a 
korabeli kolostor utat, s e vonásokat a kolostor világa hogy módo-
sította. 

A biedermeier virágkora a napoleoni háborúktól a 48-as forradal-
makig terjedő kor. Ez volt az a háborúktól ernyedt, rendőröktől és 
cenzúráktól leszorított kor, amely a külső rideg világ kárpótlásaként 
megtalálta az otthon, baráti kör melegét, a kis dolgok filozófiáját s a 
menekülést magányba, álomvilágba, érzelmekbe. 

Kezünkben van e kor szép lelkű nagy bencésének Guzmics Izi-
dornak Apáti Naplója, levelei, kiadott és kiadatlan művei, Zoltvány 
Iréntől nagy pontossággal, sok tudással és lélekkel megírt életrajza. 
S míg olvassuk a meleg leveleket, színes Naplót s a szép életrajzot, 
kialakul előttünk Guzmics alakja, úgy, ahogy élt: szentímentalizmu-
sával, görög-latin vonzalmaival, fentebb esztetizmusával s biedermeier 
vonásaival; s megelevenedik környezete, amely oly gazdag a minket 
érdeklő színekben. Érdeklődésünk ezúttal csak a biedermeier voná-
sokra terjed ki, így természetes, hogy egyoldalú a róla rajzolt kép. 
Aki teljes képet óhajt e mintaszerű papról és tísztalelkű, buzgó szer-
zetesről, Zoltvány ma is modern könyvében amúgy is megtalálja. Kör-
nyezetének, a bakonybéli apátságnak megrajzolásában is ez az egy-
oldalú szempont az irányadónk. Így hát itt sem a teljes kép, hanem 
ennek csak biedermeier elemei érdekelnek bennünket. Mivel pedig ez 
utóbbiban főforrásunk Apáti Naplója, amely természeténél fogva nem 
a mindennapi, hanem a rendkívülíbb eseményeket tart ja lejegyzésre 
méltónak, az apátság mindennapi szerzetes életéről keveset tudunk 
meg. De ez most nem is érdekel bennünket. 

Guzmics jellemének vizsgálata közben mindenekelőtt meg kell 
állapítanunk, hogy ízig-vérig vallásos ember volt. Környezete is 
tisztelte, és maga is igazi szerzetesnek tartotta magát. Iratai nem 



mentesek ugyan kora tévedéseitől, de tévedései mellett sohasem tar-
tott kí, ha véleménye helytelenségéről meggyőzték. „Félre még jó em-
berek is érthetnek" — volt kedves mondása, s mi sem volt távolabbi 
tőle, mint az eretnekek konoksága. Ideális lelkét egy főeszme tartotta 
varázslata alatt : a keresztény felekezetek egysége. Tévedései főként 
ezen az eszmén való csüngés eredményei. Itt is, mint mindenben, az 
ellentétek kiegyenlítését tartotta feladatának. Vitáiban mindig azt ra-
gadta meg, ami a vitázókat összefogja, nem pedig ami szétválasztja. 
Hangja is mindig finom, szelíd. Dogmatikájában is szembetűnő az 
ellenfélhez való lehető legnagyobb alkalmazkodása, A közösen elfoga-
dott kiindulási pontokról kiindulva szép szóval akarta ellenfeleivel a 
maga igazát elfogadtatni. 

Amennyire jellemzi Guzmicsot a vallási türelem, éppúgy jellemzi 
azt a kort, amelyben élt. Az 1800-as évek első harmadában „A ma-
gyarországi keresztény egyházak körében a szelíd türelmesség gé-
niusza honol, s felekezeteink közéletét a testvéries engesztelődés és 
kölcsönös békülékenység szelleme lengi át" (Zoltvány: Guzmics Izidor 
életrajza, 92, 1.). Ez a türelmesség mai szemmel már közönyösségnek 
látszik, A kor legnagyobb katolikus hitszónoka, Albach Szaniszló, úgy 
beszélt egy alkalommal, hogy még az indifferens Kazinczynak ís fel-
tűnt, Azt írja Guzmícsnak róla (1818, máj, 16,): „A prédikációt a 
zsidók zsinagógájában ís elmondhatta volna azonkívül, hogy egyszer 
Szent Chrysostomust hívta tanúnak, kétszer pedig azt említette: die 
Mutterkirche," Az egyes katolikus vallási folyóiratokat protestánsok 
is olvasták, terjesztették, irataik közlésére felkeresték. Kiss János 
soproni szuperintendens levélben ígéri Guzmícsnak (1832. jan. 10,), 
hogy munkáival szívesen áll folyóiratának, a „Vallási és Egyházi tár"-
nak rendelkezésére, és mindent megtesz, hogy kerülete lelkészei a 
vállalkozást felkarolják. Wurum József fej érvári, később váradí püs-
pök szívesen látta házánál Kálvin papjait, s hivatalosan megtiltotta 
a vallási vitákat. Protestáns többségű vármegyék katolikusokat vá-
lasztottak országgyűlési követnek és viszont. (Zoltvány, 95—96. 3.) 
Ezekben és hasonlókban, valamint Guzmics egész vallási felfogásában 
és működésében lehetetlen a biedermeier hatását fel nem fedeznünk, 

Lelkes hazafi, mint kortársai általában. Jézust ís úgy szerette be-
szédeiben rajzolni, mint a hazaszeretet példaképét, ki siratja hazáját, 
nemzete közt tanított, nemzete fiaiból választotta apostolait, (Zolt-
vány, 156, 1.) Uniós törekvéseível sem akarta az egész világot boldo-
gítani, „Csak az egy magyar nemzet egyesülését óhajtom" — írja 
Kazinczynak (1823, júl, 19,), Az egyesülést országgyűlési határozat-
tal akar ja elérni, „hogy nemzetiség is legyen bennük" (U, o,). Mind-
ebben még semmi sincs a biedermeierből. De abban már igen, hogy 
semmi kedve sincs a közügyek intézéséhez, a politikai kzüdelmekhez. 
Az alsó tábla ülései alkalmával ugyan Pozsonyban tartózkodott, de 
az ülésekre nem igen járt el, „Nekem — írja Szeder Fábiánnak (1832. 
dec, 30,) — a dietális dolgokhoz sem tudományom, sem kedvem nincs' 
A harc elől meg pláne kitért, „Azért jobb hallgatni, s mikor lehet, az 
ülést elmulasztani, hogy hasznosb dolog mellett ülhessen az ember. Én 



legalább öndolgozásaimat folytatom minden egyéb gond nélkül." (Le-
vele Beély Fidélhez. 1833. febr. 13.) A biedermeier embert annyira 
jellemző loyalis magatartás Guzmicsot is igen jellemzi. I. Ferenc halá-
lakor ezt jegyzi Apáti Naplójába (Guzmics Izidor apáti naplója. Közli 
Sörös Pongrác. Bpest, 1903.): „2-diknak éjfélutáni 1 órakor mult ki 
I. Ferenc apóst, jó királyunk ez árnyékvilágból. Kevéssel előbb oszlatá 
el a semmit nem tevő erdélyi országgyűlést, A legjobb fejedelem!" 
(21. 1.) Az 1835. márc. 17-i országgyűlési ülésről ezeket í r ja Napló-
jába: „Ezután a megholt király halálán kiöntött fájdalom, az új iránt 
hódolás küldetett át a főrendekhez. Szóló Guzmics." (Napló, 22. 1.) 
Loyalitás műveiben is gyakran kifejezésre jut: írt verset A magyar 
királyhoz, I. Ferenchez, Az új koronázott királyhoz, V. Ferdinándhoz, 
Az ország nádorához, József főherceghez stb. Bár a reform-kor har-
cos nagyjaival ismeretségben s barátságban volt, mi sem állt távolabb 
lelkétől, mint a forradalmi újítás. De a hazafiúi szentimentalizmus 
annál erősebb volt lelkében. Hogy mást ne említsünk, a bakonybéli 
apátság kertjében felállított új hidat piros-fehér-zöldre festette 
(Napló, 34. 1.). 

Amilyen loyalis hazafi, éppoly loyalis szerzetes. Nem győzi han-
goztatni, hogy minden tettében az volt szeme előtt, hogy rendjének 
szolgáljon, „E hegynek csendje ezerte kedvesb a városi lármánál — 
ír ja a történetíró Horváth Istvánnak — s talán egészségemnek is ked-
vezőbb a tiszta ég, mint a gőzölgő, füstős levegő, de ha a lépés (pá-
lyázat az egyetemi tanárságra) szerzetemnek javára csak valamit is 
használhat, a kénynek feláldozása nem nagy áldozat nékem," (Idézve 
Zoltvány, 150. 1.) Az új főapátot, Kovács Tamást, verssel üdvözli ki-
nevezésekor, pedig épp ő volt egyik jelölt a főapáti székre. Szedert 
is buzdítja, hogy írjon dicsőítő verset a főapátra. „Örvendj barátom, 
Szerzetednek — ír ja neki 1829. okt. 21-én — melly egy nagy vészéi-
től (hogy t, i, ő lesz a főapát) így mentetett ki," 

Teljesen a szív embere volt. Ez a szentimentális kor a többi kö-
zött ép ezért értékelte őt annyira. Kis János 1837. jan. 3-án kelt leve-
lében azt írja, hogy ha nem szerethetné Guzmicsot, még a mennyor-
szágban sem tudna boldog lenni. Kazinczy is rendkívüli módon sze-
rette, leányát Izidora névre bérmáltatta, és azt mondta Guzmicsról, 
hogy „az egek utolsó napjai örömére" ajándékozták meg barátsá-
gával. A korabeli nagy írók majdnem mind levelezésben álltak vele, 
és sűrűn keresték fel. Az utolsó látogatója is Vörösmarty volt. Igen 
kedvelte Vitkovicsot, aki már Pannonhalmán többször meglátogatta, 
s együtt „késő éjfélig elnyájaskodtak". (Zoltvány, 163. 1.) Barátság 
fűzte Döbrenteihez, Toldyhoz, Kölcseyhez, Vörösmartyhoz, Horváth 
Endréhez, Kisfaludy Sándorhoz és Károlyhoz, aki kétszer is megláto-
gatta Pannonhalmán, Dessewffy Józsefhez, Fáy Andráshoz, Kis Já-
noshoz, Szemere Pálhoz és mindenekfelett Kazinczy Ferenchez. Ez 
volt életének talán legnagyobb érzelmi élménye. „Nagy éldelettel ol-
vassa Kazinczy leveleit, melyeket nem kis büszkeséggel mutogat 
rendtársaínak is; repeső gyermekies-örömmel újjong, midőn Kazinczy 
arcképét megkapja, sóvár epedéssel várja ennek többszöri ígérete után 



látogatását s midőn mégis egyre késik, édesgető, majd ostromló sza-
vakkal folyton hívogatja őt Pannonhegyére". (Zoltvány, 195. 1.) Mi-
kor aztán 1831. ápr, 9-én valóban megjelent, leírhatatlan volt boldog-
sága. ,,Kazínczy itt van . . . — ír ja még ott léte alatt Szemerének — 
Mennyi gyönyör őt itt láthatnom, gyönyörűen folyó beszédeit, meleg, 
néha dévaj, de mindig tiszta szíve kiömléseit hallanom, éreznem és 
társaimmal is éreztetnem, hogy ő barátom!" Alig tudtak betelni be-
szélgetéssel, sétálgatással. Egyik nap lementek a főapátság kertjébe. 
Itt Kazinczy egy fára rávéste Guzmics, másokra Horváth Endre, Sze-
mere Pál s a maga nevét e mondással: „Crescetís amores" (Zolt-
vány, 223—24. 1.). 

A barátság legfőbb összetartó kapcsa a levél. Soha annyit nem 
leveleztek az emberek, mint ebben a korban. A magukat íróknak vagy 
költőknek tartó fentebb lelkek olyanok voltak, mint némely még ma 
is élő biedermeier utolsó mohikán, akik megtöltik leveleikkel az újsá-
gok „közönség szószéke" rovatát, akik, ha valami szépet olvasnak 
vagy hallanak a rádióban, mindjár t készek elismerő levelet írni. Guz-
mics is rengeteg levelet írt és kapott. Az sem volt feltétlen szükséges, 
hogy ismerje azt, akivel levelezésben áll. A levél-barátság e kornak 
a terméke. Ilyen levél-barátság volt pl, Guzmics és Szenczy Ferenc, 
a későbbi szombathelyi püspök között. Éveken keresztül küldik egy-
másnak a nemritkán 10 ívlapos érzelmes leveleket, a nélkül, hogy va-
laha is látták volna egymást. A_z együttlét nem is volt különösebben 
jelentős. Mint a korabeli szentimentális szerelmi költészet szerelmesei 
is jobban szerették a távolról való epedést, mint a színről-színre való 
látást, így a barátok számára is kedvesebb, érzelmesebb helyzet volt 
a távolról való levelezés, mint a prózai, kijózanító, sokszor unalmas 
és félszeg együttlét. A levelezés számukra irodalom volt, sőt inkább 
irodalom, mint bármi más, mert egy embernek szólva a meleg, meg-
hitt érzelmesség oly feltételeivel rendelkezett, amivel semmi más mű-
faj . Ezért gyűjtik a leveleket, a nevesebb emberek leveleit egymástól 
lemásolásra elkérik, haláluk után mindjárt kiadásukra gondolnak. Guz-
mics is rögtön Kazinczy halála után megkezdte Kazinczy leveleinek 
kiadásra való gyűjtését, A levelek ily értékeléséből következik, hogy 
a leveleknek mindig komoly tartalmuk van, Guzmics levelei közül is 
nem egy valóságos értekezés, legtöbbször nyelvi, verstani, irodalmi 
értekezés, A hang meleg, kedves, a megszólítás sokszor merev, negé-
deskedő (Egyik legkedvesebb bencés bará t já t így szólítja meg 
levélben: Kedves Szederem!), a befejezés pedig gyakran érzel-
gős. Látszik a levelekben, hogy szinte szerelmesként várta barátai le-
veleit, s ha valamelyik ellustult, mindjár t szemrehányó levelet kapott, 
hogy csak nem hűlt ki iránta bará t ja keblében a szeretet. 

De folytathatjuk Guzmics biedermeier vonásainak számbavételét, 
Báthori Gábor pesti evangélikus pap két polemikus beszédet adott ki 
hihetőleg Klobusiczky Péter kalocsai érsek ellen, Guzmics 13 levélben 
vitába száll vele. Az első levél, amely mintegy előszóként is szolgál 
a többiekhez, szépen mutat ja be Guzmics szelíd lelkületét, ,,Krisztus-
ban és hazámban szeretettem barátom"-nak szólítja, baráti hangon te-



gezí, bár sohasem látta, kedvesen dicsérgeti. Ez a végtelenül finom, 
szelíd hang minden vi táját jellemzi. Ha barátai összekülönböztek, a 
szelíd kiegyenlítő mindig ő volt. Nagy írók fordultak hozzá ügyeik 
elsimításáért, Kazinczyval való barátsága ellenére jó barátságban volt 
Döbrenteivel is, aki egy kanál vízben megölte volna Kazinczyt, A ne-
héz természetű Döbrentei nem ís mulasztja el, hogy kifejezze csodála-
tát: „Bizony szép szív s tiszta lélek lakik benned Izidor! Illesz a 
vallás s idő megszentelte hegyre, S különös! Három (Kazinczy, Sze-
mere, Döbrentei), összeveszettnek vagy barátja, (Döbrentei levele 
Guzmicshoz, 1830, ápr, 28.) Apátságában ís mindig ő volt a szelíd 
békéltető. Távolléte alatt Bakonybél elöljárósága összepörlekedett a 
rendi jószágkormányzóval bizonyos útépítés miatt. Az egész helység 
izgalomban volt, a bíró s az esküdtek le akartak mondani hivatalukról. 
A hazatérő apát szelídségével egy csapásra mindent megnyugtatott, 
— Aztán a bíedermeieres érzékenység tűnik fel vonásai közt. Más 
szenvedése mindig jobban gyötörte, mint a magáé, ,,Én mások miatt 
mindig inkább rettegek, mint magam miatt" — írja Kazinczynak (1831. 
máj 15, ). Önmaga mondja el Naplójában, hogy könnyekig megható-
dott, mikor kispap tanítványai szép feleleteit hallgatta a bakonybélí 
vizsgálaton, s hallgatta az elnöklő főigazgató elismerő szavait tanítvá-
nyai feleletei után. Csekély zsebpénzének nagy részét adakozások 
emésztették fel. „Érzékeny tudok lenni — írja Kazinczynak — s igen 
érzékeny idegen szenvedésre," (Zoltvány, 235, 1.) — De kényes is volt. 
Falusi származása ellenére a következőket írja nagyszombati tartóz-
kodásáról: „Különben a város igen falusi bűzű. Esten szép hangzat 
altatott el; de annál iszonyúbb ébreszte föl reggeli öt órakor, t, i, a 
csordás kürtje, tehénbőgés, ostorcsattogás. (Napló, 12, 1.) — Kazin-
czyhoz hasonlóan egészen esztétikai beállítottságú. Jellemző vallási 
folyóiratának, az Egyházi Tárnak föllengzős előszava: „A religiónak 
és egyháznak kifejtése, világítása: célja a jelen iratnak a Szép karján 
egyedül, minden félszegség, haszontalan, sőt gyakran kárhozatos el-
méskedések, felekezeti tekintetek, teológiai lelketlen feszegetések, an-
nál inkább embertelen kifakadások, gúnyolódások nélkül. Főcél: lélek -
és szívképzés, melynek minden alacsonyság, minden vakság ellen-
sége." (Zoltvány, 293. 1.) Ez az esztétizmus elsősorban nyelvi, be min-
den téren szentimentálisan kényes. — Igen vonzódott a magányhoz. 
„Én városban lakni huzamost — ír ja Kazinczynak 1828, májusában — 
ha egyedül a legkedvesebb lelkek körében is lehetnék, nem tudnék, 
s ha kellene, tartok tőle, hogy testi és lelki erőm hamarjában 
elfáradna." Épp ezért nehéz szívvel enged Horvát István únszolásá-
nak, és csak a Rend érdekében pályázik a pesti egyetemi tanárságra, 
mert pannonhalmi magányát mindennél többre tar t ja . Szereti a ter-
mészetet is, az erdőt, mezőt, de természet-szeretete inkább liget- és 
kert-vonzalom, mint romantikus erdő-szeretet, — Rendkívüli módon 
szerette a zenét. Apátsága idején a kis bakonybéli apátságban több 
zongora és harmónium volt, Bakonybél ben a kis gyermekeknek zene-
tanfolyamot rendezett. Naplójában mindig megjegyzi vendégeiről 
VjcIavíron remekül játszik", „a hangászatban nyilvános remekeket ada" 



stb. Különösen az érzelmes kamara-darabokat szerette. Kiválóan ked-
velte Haydnt, kinek Teremtés c, darabját le ís fordította, — Különös 
érzéke volt a kis dolgokhoz. Csak olvassuk el Naplójának első lapjait, 
hogy láthassuk, mi mindenre volt gondja, mikor az apátságot átvette, 
Leírja Naplójában, milyen szerződést kötött a mosónővel, a varrónővel 
(34, 1.) mennyiért vett kanalat, villát (36. 1.), hogy lehet borsót zölden 
eltartani (41. 1.). 

Bőven akadnak biedermeier vonások műveiben is. Tüzetes vizs-
gálat helyett, ami most nem feladatunk, csak néhány bizonyítékot 
erre. A tragédia főhősének szerinte ,,tiszta, komoly, szilárd lelkűnek 
kell lennie, állhatatosan állni hitében, bizalmában és szeretetében; 
tűrni a rámért, nem távolítható csapásokat; eléggé elmés és okos fel-
számítani az ellenerőket s szerénynek kell lennie, szembe nem szállani 
tagadhatatlanul föntebb erővel." (Idézve: Zoltvány, 357, 1.) Mintha 
csak a biedermeier politikai és sörssal szemben való filozófiáját akarta 
volna e meghatározásban körvonalazni. Az ő hősei ilyenek is. ,,A 
boldog a tya" c, erkölcsi dráma Jób-tiirelmű főhőse az események 
viharában nyugodtan készül a bajok elől a magányba vonulni, s most, 
mikor már szinte minden kötél szakad, kimozdíthatatlan nyugalommal 
hallgatja egyenként gyermekeinek névnapi köszöntő verseit. Épp ily 
jellemző „Meteusz vagy a barátság diadalma" c, 4 felvonásos darabja 
is. Szenvedély helyett határtalan türelem, reszignáció, meleg, csendes 
baráti érzelgősség. Figyelemreméltó a mindig ágaskodó oktató szán-
dék s a szentimentalizmus, Ez utóbbira legjellemzőbb a ,,Meteusz 
hunn fejedelem. Egy honni történeten épült rege az érzékenyeknek." 
Tele van sírással, ájulással, rablókkal és érzékenységgel. Lírája 
egészében alkalmi költészet, ,,Alig volt installatío, ismerőseinek láto-
gatása, búcsúzás, haláleset, mely múzsáját dalra nem fakasztotta 
volana" (Zoltvány, 240, 1,), 

» 
1832. szept. 4-én foglalta el Guzmics a bakonybéli apáti széket, 

s 1839, szept. l-ig, haláláig állt az apátság élén. Rövid hét esztendei 
apátsága alatt oly virágzó élet alakult ki a gyönyörű fekvésű ősi 
apátságban, amilyen sem azelőtt sem azóta nem volt. A cellák meg-
teltek szerzetesekkel, s a kóruson zengett az ének és ima, előadó-
teremben és könyvtárban folyt a munka, a rendtagok lelkében virág-
zott a szeretet, 

E hét év történetét nagy vonásokban megörökítette Naplója. 
Igazi szép szerzetes élet tárul ki előttünk e hézagos feljegyzések 
olvasásakor, S ez az élet bővelkedik biedermeier vonásokban, 

Az apátság szerzeteseinek s a községnek igazi a tyja , s ahol csak 
megjelenik, szeretetet, finomságot áraszt maga körül. Az apátságban 
uralkodó derű és szeretet mindenkinek feltűnt, aki csak vendégként 
ott tartózkodott, A növendékek tanári vizsgáján elnöklő Dresmítzer 
József főigazgató nem győzte magasztalni ,,az apát előtt a szeretetet, 
mellyet a monostor lakosaiban egymás iránt tapasztalt", (Napló, 15, 
1.) Mikor Naplójában lejegyzi, hogy szerzetesei hogy versenyeznek a 



kert szépítésében, ezeket fűzi hozzá: „Milly szép örömek ezek nekem! 
Vedd Isten érettük hálámat s áldd meg a kedvemért illy szívesen 
munkálókat erővel ,egészséggel! Tartsd meg őket egymás iránt szere-
tetben, egységben, mellyet az irigy, hazug, fondorkodás soha többé 
meg ne zavarjon" (Napló, 25. ].}. Máskor is hányszor elérzékenyül 
a körülötte uralkodó szeretet láttára. De a szeretet fókusza az apát 
maga volt. Rendtársaínak minden ügyes-bajos dolgukban irányitója, 
segítője volt. Soha sem tudott utazásaiból megjönni, hogy valami 
ajándékkal ne kedveskedett volna, s otthon is mindig nyitva volt a 
szíve ajándékozásra. Vizsga után a tanárok ezüst tárcát kaptak, a 
növendékek pedig számszerint egy húszast (Napló, 16. 1,). Két rend-
társa felkereste Nagyszombatban, Mindkettőnek ezüst pyxist a ján-
dékozott, és megtérítette az útiköltséget (Napló, 13. l.j. Más alkalom-
mal díszes poharakkal lepi meg rendtársait. A poharakat igen jel-
lemző biedermeier bölcs mondásokat véset; a konyhamesterére; , ,Adj 
italt szomjasnak", perjelére: „Éljen a józanság", az esztétikus Beély 
Fidélére: „Szép pályán nő a koszorú", a jószágkormányzóéra: „Gyűjts, 
hogy adhass", a plébánoséra: „Jó pásztornak nyáján szeme". Sőt 
még papucsot is ajándékozott (ezt a perjelnek), ami pedig már egé-
szen biedermeier ajándék, (Az apát maga is rövid időközökben egy pár 
cipőt és két pár papucsot kapott ajándékba. (Napló, 34. 1.) 

Az apátságot külsőségekben is széppé, kényelmessé akarta tenni. 
Alig, hogy elfoglalta méltóságát, igazi biedermeier aprólékossággal 
látott munkához. Igen jellemzők Naplójának kezdő sorai: „5. Határ-
járás, A Borostyán kiÖmlése nádas és iszapos, Zorard javalata, hogy 
a víznek tulajdon ágy készíttessék s a Gerencébe ugy vezettessék. 
Egy rét közel sovány, javítást kíván. Egy szántóföld a Borostyán 
felett délnek bodza vert, kapálás alá kell vezetni. A billiard posztaja, 
dákói s golyóbisai rosszak." Másnap a templomot nézi át, s mindjár t 
megindul a tisztítás, szépítés munkája. Megindul a levéltár és a 
könyvtár rendbehozása is. Ez a kor szerette otthonát, s maga köré 
szépséget, tisztaságot, kényelmet kívánt, Üjjá is alakult Bakonybél 
apátságának rövid hét esztendeje alatt . S mindenre az apátnak volt 
gondja. Ha valahol meglátott egy szép edényt vagy evőeszközt, mind-
járt megvette. Még arra is volt gondja, hogy befőzési receptekkel 
segítségére legyen a konyhamesternek. 

Egészen jellegzetes és egészen biedermeier kert-szeretete. Amint 
ebben az időben országszerte a szentimentális angol kert volt a divat, 
épp így neki is első teendője volt a kertet „anglizálni", A sziget 
közbepére mindjár t oda került a szentimentalizmus szent fá ja : a 
szomorúfűz. (Napló, 8, 1.) A bakonybélí kertben minden megvolt, 
hogy szentimentális kertté alakulhasson. Ez az átalakulás Guzmics 
rövid apátsága alat t meg is történt, A kert szinte észrevétlenül ment 
át a környező szabad természetbe. Volt benne sziget, közepén szomo-
rúfűzzel, patak híddal, különböző hangulatú facsoportok kínáltak 
árnyat és elrejtőzést, zeg-zugos utak járták át, rózsadomb díszelgett 
benne, végében tágas billíárd-ház rejtőzött, s mellette ott kelepelt a 
vízimalom. Guzmics nagyon szerette ezt a kertet. Naplójában sem-



miről sincs annyi feljegyzés, mint éppen a kertről. Feljegyzi, melyik 
napon rakták kí a fákra a névtáblákat, honnan milyen csemetéket 
hozatott, hogy megörült, mikor Szeder ajándékba szemzőágat vitt 
neki Pannonhalmáról, melyik fa fejlődik szépen, melyik csemete 
száradt el. Valahányszor vendégségben volt, mindig megnézte a 
kertet, s benyomásait Naplójába lejegyezte. Ha valami új dolgot 
látott, igyekezett meghonosítani, e végből szívesen faggatta az ügye-
sebb kertészeket. A kert egy része virágos kert volt, Az egyes ágya-
sok fel voltak a rendtagok közt osztva gondozásra- Az apáté a be-
meneteltől jobbra volt, de Fidél rendtársé volt a legszebb, akinek 
csodás violái voltak (Napló, 15, 1.), 

A park középpontja a billiárd-ház volt. Mindjárt apátsága ele-
jén újjáalakította, szép biedermeier bútorzattal látta el. Nagyon sze-
retett billiárdozni. Naplójában hatszor tesz említést a billiárdról. 
, ;Martiusban elkészült a billiard, mellyhez posztót az apát magával 
hozott Posonból, golóbisokat Villax zirci apát Bécsből szerzett. A 
posztó 16 for. egynéhány kr, ezüstben. A golóbisok pedig 18-ban 
kerültek. Veszprémi míves csinálta a billíárdot és székeket, kana-
pékat újított s matracokat; dolgozott 3 hétig 30 ezüst forintért," 
(Napló, 6, 1.) Nyári időben a bíllíárd-házban volt az étkezés s a ven-
dégek fogadása, itt folytak le a házi ünnepségek. Egyet, mivel oly 
jellemző a korra, részletesen leírunk. Az apát névnapjára, amelyen 
egyúttal 50, születésnapját is ünnepelték, rengeteg rendtárs és vendég 
jött össze Zircről, Pápáról, Győrből, Csak Győrből 13 vendége volt, 
A szentmisét a dömölki apá t mondta, s alatta a győri vendégek 
Haydn Nelson című miséjét énekelték. Magán az ünnepségen elő-
adták még Haydn Teremtés c. művének főbb részeit az apát fordí-
tása szerint aztán Schiller Harangját . ,,A tanuló szerzetes kispapok 
két ízben adák pásztori színművöket, igen helyesen; a kerti házhoz 
csavaruló út lámpákkal volt kivilágítva s billiard szobában dicsőít-
mény ragyogott, mellv előtt adatott a pásztori színmű s az énekes 
kar." (Napló, 30. 1.) 

De vendég nemcsak ilyenkor volt. Ez a kor hihetetlenül szerette 
a vendégeskedést. A most is nehezen megközelíthető bakonybéli apát-
ság még télvíz idején is sok vendéget látott, Igazi baráti összhang 
volt a szomszéd plébániák, a zirci apátság és Bakonybél között. Innen 
jött a legtöbb vendég. Egy-egy vizsgára eljött a zirci apát, kanonok 
Győrből, Veszprémből, plébánosok jöttek a környékről, rendtársak 
Pannonhalmáról. Gyakran maradtak a vendégek éjtszakára sőt más-
napra Ís, Ilyenkor kirándulni mentek a szép bakonyi erdőségbe. Az 
1833, október havi vendégeket összesítve vezette Naplójába, Ezek: 
,,Síllberknoll, Csízmazia, Szerdahelyi, gyarmati, kesseí és szanyí 
plébánosok, a szűcsi szomszéd plébános kíséretével. Majd Balogh 
veszpr. vármegyei biztos egy nyugalmi kapitánnyal. — Még is ven-
dégek: teszéri esperes Markovics primiciázó öccsével és a szűcsi 
plébánossal. Végre Szeder Fábián a pannonhalmi levéltárnok." 
(8. 1,) Tehát nagyrészt papok, civilek inkább csak nevezetesebb alkal-
makkor, de akkor sokan, Győrből, Pápáról, Veszprémből, Győrszent-



mártonból. Bezerédy Ignác alispán egy alkalommal tized magával 
állított be Bakonybélbe (Napló, 18. 1.). Nagyobb alkalmakkor fényes 
ebédeket adott zenével, pásztori színdarabbal. 

Az apát maga is szeretett látogatni. Többször felkerekedett több 
napos látogató körútra, Bármerre jár, elsősorban két dolog érdekli: 
milyen nyelven beszélnek, s van-e a környéken nevezetesebb kert. 
Mindig megszemléli a templomot is, és benyomásait lejegyzi. Szíve-
sen tett kirándulásokat is a környékbeli vidékekre. Naplójában kiváló 
útleírónak bizonyul. (Ez a műfa j most kezdi nálunk első virágkorát 
élni, sok benne a biedermeier vonás.) De szeme igazában akkor van 
nyitva, ha kertet lát. Mindent lejegyez: „Döme (pozsonyi kanonok, 
irodalomtörténetíró) megmutogatá házi kertjét, mellyben különféle 
virágok, többi között nooa, 2 pengő forinton vétetett, mellyből a nádor 
nyert egyet ajándékul, virága tányérbél virág terjedelmű. A hernyók 
ellen szappanvíz fecskendezés. Rózsadomb; a barackfák a faltól el-
mozdítva folyosói föstött karzat mellett, A hortenszia télen át is 
dupla karika között födve." (Napló, 24. 1.) 

Apátsága az imádságnak és munkának csendes otthona volt, A 
hétköznapok eseménytelen egyformasága természetesen csak kikövet-
keztethető, de a következtetés nem nehéz, Kicsinosodott a templom, 
s az apátság buzgón végezte lelkipásztori teendőit. Nagyobb ünne-
peken az apát pontifikált vagy prédikált, a kar pedig hírneves miséket 
énekelt. Az apát első teendője volt, hogy a fiatalság templomban való 
viselkedését megjavítsa. Magában a kolostorban szorgalmas szellemi 
munka pezsgett, A Pannonhalmáról Bakonybélbe helyezett bölcse-
leti tanfolyam lelkes tanárok vezetése mellett igen buzgón folyt, A 
nagy ünnepélyességgel tartott vizsgák mindig szép eredménnyel vég-
ződtek, A szellemi munka mellett nem vetették meg a kézimunkát 
sem. Amint már láttuk, minden rendtagnak megvolt a maga kis kert-
része, amelyet sajátkezüleg művelt, Ez már biedermeier lélekre vall 
valamint az a mód is, ahogy a teendőket felosztották: „tudván mily 
hasznos, szív-lélekderítő lészen tanuló embernek ollykor a vidám 
természetkörüli foglalatosság." (Napló, 19, 1.) Egyik a konyhakertet, 
másik a díszkertet, méhest, stb, vállalta, — Aztán folyik a gyűjtés 
biedermeier értelemben, A biedermeier embernek ugyanis ez volt 
egyik főszenvedélye. Ez a vitrinek, régiség-gyűjtemények, könyvtár-
alapítások, mese-, monda-, népdal-gyűjtések kora. Bakonybélben is 
megindult ez a munka mindjárt a második napon, ahogy Guzmics el-
foglalta az apáti széket, A székfoglalás 1832, szept, 4-én történt, a 
Napló megkezdése pedig szept, 5-én, Az e napra írt feljegyzések 
közt olvashatjuk: „Az iratokat, okleveleket vizsgáltam át és rencébe 
(lajstromba) vétettem. — Fidél (Beély) elkezdte a könyvtár tisztítá-
sát és elrendezését," (4, 1.) Naplóba jegyzi, mely folyóiratok járnak, 
melyeket kell meghozatni. És megkezdődik a könyvtár nagyarányú 
fejlesztése, amely egész apátsága alatt nem szünetelt. Volt év, ami-
kor 500 példánnyal gyarapodott. Ez az apátság erejéhez és a korhoz 
mérve igen nagy szám. Most kezdődik az érc- és ásvány-gyűjtemény 
gyűjtése. (Napló, 19, 1.) Gyűjtenek e mellett fákat, virágokat s külö-



nös gonddal leveleket. Kiadják a Költészeti Képek című gyűjteményt, 
,,mellyhez az apát keleti és hellen müthoszokat, Fidél és Egyed magyar 
költészeti képeket gyűjtenek." (Napló, 32, 1.) 

Ez a kor nem volt úgynevezett történeti kor, legfeljebb a mély-
ségben értek az el jövendők csírái, s az emberek nem is igényelték a 
nagy eseményeket. A bakonybéli apátság lakói is csendesen éltek a 
maguk kedves zárt körében. S e kis kör apró élményei voltak az ő 
élményeik. A Naplóban is sok kedves apróság olvasható. Megtudjuk, 
milyen az időjárás, mikor volt nagy dörgés, villámlás, mennyi a gabona 
és a gyümölcs ára, hogy fejlődnek a kert virágai és fái, mikor volt az 
első birkaúsztatás, mikor kezdték meg a füredi savanyúvíz élvezését 
stb, S ha valami rendkívüli dolog történt, nagy lelki reakciót keltett. 
Feltűnő részletességgel foglalkozik pl. a Napló bizonyos Milfáit, Sobri, 
Pap Andor, Mogor nevű betyárok üzelmeivel. Elmondja, hogy rabol-
ták ki Polgár László ölbei bencés jószágkormányzót és másokat is 
Vas, Sopron, Győr, Komárom, Veszprém és Zala megyében, melyik 
betyárt hogyan üldözték a pandúrok és a katonaság, mi lett a végük. 
Látszik, hogy tetszik neki a téma, mert többször visszatér rá. Ez nem 
is csodálotos, ha tudjuk, hogy Bakonybél a Bakony közepében fek-
szik, s a betyárokkal nekik is meggyült a bajuk s azt, hogy a bieder-
meier ember a betyár-romantikában élte ki a romantika utáni vágyát. 
S hogy pedig a biedermeier nem egy vonása utat talált a bakonybéli 
apát és apátság lelkébe, az elmondottak után aligha kétséges. 

Áfrnavi rágok. 

AÍmavirágok 
tarka világa 
halkan a szélben 
összeborul. 
Lágy susogásban 
szárnysuhogással 
telnek az ágak, 
lángbaborul 
rét, patak. Állnak 
lángban a házak, 
titkos erőktől 
felnyög a rög. 
Almavirágok 
szép szirom-álma 
libben a szélben 
s táncra pörög. 

Rezek S. Román. 
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t a n u l m á n y o k . 

Ausztrália válságos helyzete. 
SCcímár Gusztáv dr. 

A közvélemény megszokta, hogy a világrészek sorrendjében 
Ausztráliát az utolsó helyre tegye. Csak újabban tiszteli meg az 
utolsó előtti ranggal, mert elébe helyezi a néptelen, sivár Antark-
tisznak, a Déli sarkvidéknek. A sorrend megállapítás sok tekintet-
ben helyes is, mert Ausztrália a legkésőbben felfedezett lakott világ-
rész és területe is kisebb, mint négy másik társáé. Hiba azonban, 
hogy a meggyökerezett sorrend idővel bizonyos értékelést is jelen-
tett. Az angolok kivételével Európa más népei Ausztráliát kis gazda-
sági értékű földnek, lakosait (főleg mivel az egész alig több 7 mil-
liónál) jelentéktelen, a világ gazdasági és politikai életében súlyta-
lan nemzetnek tekintette. A téves érékelésnek egyik fő oka a rop-
pant távolság. Nyugat- és Közép-Európától Ausztrália a világ leg-
távolabb fekvő müveit területe, Londontól Ausztrália legfontosabb ki-
kötője és gazdasági középpontja, Sydney, a Szuezi-csatornán át 20.300 
kilométerre, a Panamai-csatornán át pedig 21.000 kilométerre esik. 
Még a mai gyors hajóknak is legalább öt hétre van szükségük, hogy 
Londonból Sydneybe érjenek. A régebbi időben, a vitorlás hajók 
korában pedig ennél is jelentékenyebb hosszabb időre, Arthur 
Phillip angol kapitány 1787 május 13-án indult el Ausztrália felé 
hajóival és csak a következő év elején, 1788 január 3-án kötött ki 
a mai Sydney vidékén, Ütja tehát közel hét hónapig tartott, A 
XVIII, században és sokáig utána is több mint egy évre volt szük-
ség, hogy egy hajó Londonból Ausztráliába menjen és onnan vissza-
térjen. 

A Szuezi- és a Panamai-csatorna építése sem hozta közelebb 
Ausztráliát Londonhoz, Amsterdámhoz és Hamburghoz, mert déli 
és keleti kikötői 150—250 kilométerrel közelebb vannak az ősi úton, 
amely Dél-Afrika érintésével visz Ausztráliába. Ellenben az északi 
(pl. Port Darwin) és nyugati kikötők Szuezen át közelebb esnek 
Londonhoz, mint az afrikai úton. Amerika nyugati partjai és Ausz-
trália között már jelentékenyen kisebb a távolság, bár még mindig 
hatalmas, Sydney San Franciscótól a Hawaii-szigetek érintésével 
14000 kilométerre esik, Canada nyugati kikötőjétől, Vancouvertől 
pedig 15400 kilométerre. A Panamai-csatorna megépítése óta még 
New York is közelebb esik Sydneyhez (16250 kilométerre), mint 
London. Ez is egyik oka, hogy Ausztrália a most folyó háborúban, 
miért keresi annyira Amerika támogatását. Még közelebb esik 
Ausztráliához Japán. Tokyó és Sydney között csak 8400, Tokyó 
PfcOEOiihalmi Szemle ^ 



és Port Darwin között meg éppen csak 6100 kilométer a távolság. 
Ilyen óriási távolság miatt régebben szó sem lehetett, hogy tömeges 
kivándorlás induljon Európából Ausztráliába, mint amilyen Ameri-
kába. Se a hajók nem voltak erre alkalmasak, se a kivándorlóknak 
nem volt annyi anyagi erejük, hogy a nagy útiköltséget fedezhették 
volna. A nagy távolság ú t já t állta tehát Ausztrália gyors benépesü-
lésének és gazdasági felvirágzásának. Az nem különös, hogy a jóval 
közelebb fekvő Kina és Japán lakosai a régebbi időben nem vándo-
roltak Ausztráliába, mert zárt országok voltak, amelyeket tilos volt 
elhagyni. 

A hatalmas távolságok magyarázzák azt is, hogy az európai 
népek figyelme miért csak olyan későn terelődött Ausztrália felé. 
Az első európai hajós, a portugál Eredia 1601-ben érintette Auszt-
rália északi partjait . Öt évvel később Torres, spanyol kapitány ve-
zette át hajójá t azon a tengerszoroson, amely Ausztrália legésza-
kibb részét, a York-félszigetet, Üj-Guineától elválasztja, A nagy 
felfedező tiszteletére és emlékére Torres-szorosnak nevezett á t j á ró 
köti össze a Szunda-szígetek világát a nemrég hiressé lett Korall-
tengerrel, amely Ausztrália északkeleti part jai t (Queenslandet) 
mossa, Európa népei azonban nem vehettek tudomást a felfedezés-
ről, mert Eredia és Torres is titokban tartotta felfedezését, amint 
az akkoriban általános szokás volt. 

Ausztrália igazi felfedezői nem is ez a két tengerész volt, 
hanem a holland Abel Tasman és az angol James Cook. Tasmant 
Batávia kormányzója, Van Diemen küldte ki kutatásra, hogy álla-
pítsa meg a már sejtett, de még teljesen ismeretlen déli szárazföld 
(terra australis; ebből lett az Ausztrália név) terjedelmét, körraj-
zát. A nagy tengerész ki ís mutatta (1642—1646 között), hogy 
Ausztrália szígetkontínens, de sokkal nagyobbnak vélte, mint amek-
kora a valóságban. Tévedéseit a XVIII. század legnagyobb felfe-
dezője, James Cook javította ki (1768—71-ben). Cook nevezte el 
Ausztrália legészakibb fokát hazája emlékére York-foknak és a ke-
leti partvidéket Üj Déli Walesnek. De volt ennél fontosabb csele-
kedete ís : birtokba vette az angol király nevében. Senki sem tilta-
kozott ellene: se a portugálok, se a spanyolok, se a hollandok, bár 
Tasman annak idején már Hollandia birtokának nyilvánította a 
,,déli földet" és hogy másokat távoltartson tőle, Üj Hollandiának 
nevezte el. Cookot és az angolokat azonban ilyen csekélység nem 
riasztotta vissza, főleg azért nem, mert egyetlen hollandus sem la-
kott az egész világrészen. Igaz, hogy Cook foglalása is inkább 
képletes, mint valóságos volt, mert csak kilenc év múlva kapott 
Ausztrália először angol telepeséket még pedig fegyenceket. Nem 
önként jöttek, hanem az angol igazságszolgáltatás szállította őket 
ide, hogy a börtönök túlságos zsúfoltságát megszüntesse és könnyít-
sen az álam nagy terhein. Az eredmény azt bizonyítja, hogy Ang-
lia ötlete igen hasznos volt. A távol fekvő és látszólag semmi előnyt 
sem nyújtó világrészt csak így, kényszer út ján lehetett benépesíteni. 
Igaz viszont, hogy később éppen ez a helyzet akadályozta a na-



gyobb népesség kialakulását, mert a szabad angol kivándorlók nem 
szívesen telepedtek felszabadított fegyencek közé. Idegen nemzetbeli-
nek pedig nemcsak kedve nem volt ehhez, de nem is mehetett volna, 
mert deportáló telepekre sohasem engedett egy állam sem idegene-
ket. A kontinens gazdasági felvirágzását és a lakosság erőteljesebb 
növekedését ez is akadályozta ugyan, de viszont angol szempontból 
volt egy nagy előnye: Ausztrália teljesen angol maradt. 

Ausztrália természeti viszonyai. Ausztrália tágabb értelemben 
az ötödik világrészt jelenti, amely a tekintélyes nagyságú szigetkon-
tinensen kívül magába foglalja a Csendes-óceánnak csaknem egész 
szigetvilágát, vagyis Óceániát is. Jelenleg azonban csak a szűkebb 
értelemben vett Ausztráliával, vagyis az ötödik világrész törzsével 
foglalkozunk. Ez nemcsak természeti viszonyaiban különbözik a vi-
lágrész többi részétől, hanem gazdasági és politikai tekintetben is 
egészen különálló helyzete van. A szigetkontinens területe 770.000 
km'. Ha a nagy világrészekkel hasonlítjuk össze, szinte jelentékte-
len területnek látszik. Európai méretekkel szemlélve azonban más-
képpen értékeljük nagyságát. Ha képzeletben eltávolítanók Európa 
törzséről a Skandináviai-félszigetet, valamint a három déli félszi-
getet (Balkánt, Itáliát, Pirenéí-félszígetet), a megmaradó rész, ame-
lyen pedig hatalmas országok és népek vannak (Nagybritannia, 
Franciaország, Németország, Oroszország, Lengyelország, Magyar-
ország, Ausztria, stb.) éppen akkora, mint a jelentéktelennek látszó 
Ausztrália. Néhány méret eléggé szemlélteti nagyságát. Észak-déli 
irányban a legnagyobb ra j ta mérhető távolság 3300 km (Európában 
Stockholm—Szaloníki távolsága), a legnagyobb kelet-nyugati távol-
ság 4500 km (Európában Lisszabontól csaknem a Káspi-tengeríg.) 

Ausztrália a déli félgömbön fekszik. Ez a helyzete magyarázza, 
hogy évszakai ellentétesei a mi évszakainknak, vagyis ott a mí te-
lünk idején van nyár és megfordítva. Területét északon a 10., délen 
a 40. szélességi kör érinti. Legdélibb pontja is közelebb van tehát 
az Egyenlítőhöz, mint Európában Nápoly, a legészakibb pedig csak 
annyira van tőle, mint Közép-Amerikában a Panamai-csatorna vagy 
Dél-Amerikában Pernambuco (Recife), Ha a megfelelő szélességi 
körök mentén átcsusztatnók Dél-Amerika területére, akkor Auszt-
rália eltakarná Peru és Brazília déli felét, Bolíviát, Paraguayt, Uru-
guayt, Argentína nagyobb északi részét- Ha a szélességi köröknek 
megfelelően a Földközi-tenger és Afrika felett helyeznők el, Mel-
bourne körülbelül Nápoly tá jékára esnék, a York-félsziget vége 
pedig bele nyúlnék Szudánba túl a Csád-tón az Egyenlítő felé-

Ezek az összehasonlítások elárulják, hogy Ausztrália nagyobb 
részének forró, tropikus éghajlata van. Még a leghűvösebb déli rész-
nek is melegebb az éghajlata, mint Nápolyé, mert közelebb van az 
Egyenlítőhöz, Területének nagyobb felén olyan az éghajlat, mint 
Líbiában és a Szaharában. Ez Ausztrália legnagyobb csapása. Külö-
nösen a kontinens nyugati részén és közepén fejlődik teljes vígaszta -
lansággal a sivatagi éghajlat égető forrósággal és rettenetes száraz-
sággal. Nyári időszakban nappal 50—55 fokot is elér a hőség, éjt-



szaka pedig erősen lehűl. Télen a nappali forróságot erős lehűlés 
követi, éppen úgy mint a Szaharában, Előfordul, hogy nappal 35—40 
fok meleg van, éjtszaka pedig fagy. Csapadék, bármi kevés is, 
Ausztrália középső sivatagos vidékein is akad, mert teljesen esőt-
len vidék talán sehol sincs Földünkön, még a Szaharában sem. A 
csapadék eloszlása azonban rendszertelen és így gazdasági szem-
pontból értéktelen. Néha felhőszakadás-szerű záporok zuhognak 
alá, de azután hónapokon, sőt sokszor évekig sem esik mérhető csa-
padék, Csak a kontinens közepén, a sivatagból kiemelkedő Mac 
Donnal hegység kap 300—350 mm rendszeres csapadékot évenkint. 
A szárazság és a csapadék rendszertelen eloszlása Ausztrália leg-
nagyobb csapása. Nemcsak a sivatagos területeket súj t ja , hanem a 
gyepes steppéket, sőt a szántóföldi mívelésre használt vidékeket is. 
A hosszú, egy sőt néha két-három évig tartó esőtlen időszakok mér-
hetetlen kárt okoznak a földmívelésnek és állattenyésztésnek. Ilyen-
kor kívülről kell gabonával ellátni a lakosságot, bár egyébként ha-
talmas feleslegek maradnak. Az állatok rakásra hullanak a szom-
júságtól és éhségtől. Az 1914—15. évi nagy szárazság alkalmával 
több mint 17 millió juh és 3 millió szarvasmarha pusztult el. Ez 
természetesen csak egy ada t a sokból. Általában minden évtized-
ben előfordul legalább egy pusztító aszályos időszak. 

Az ausztráliaiak elismerésre méltó munkát fejtenek ki, hogy 
hazájuk legnagyobb csapását megszüntessék. Már eddig is igen 
nagy eredményeket értek el. Ahol néhány évtizeddel ezelőtt még 
sovány steppe, skrub, vagy spinifex bozót, vagy épen félsivatag volt, 
ma gyönyörű termőföldek és pompás legelők vannak. Az ausztráliai 
megértette, hogy hazájában minden gazdasági fejlődés vízkérdés, 
és rá jött ar ra is, hogy ezt a kérdést, még Ausztráliában, a legszá-
razabb kontinensen is meg lehet oldani. Ebben a munkában részben 
régi módszereket alkalmaztak, részben pedig különleges ausztráliai 
eljárást, amelyet azonban már sokfelé utánoznak. 

Az alföldön, a Darling-Murray medencében sok vízmedencét, 
tárolót építettek. Nagy területeket csatornákkal hálóztak be. Ma 
már itt, az alföldön vannak Ausztrália legjobb búzatermő vidékei. 
Ahova a folyók vizét nem lehel elvezetni, vagy ahol nincs folyóvíz, 
ott az ártézí kútak ezreit fúrták. A száraz kontinens mélységei 
eddig kimeríthetetlen vízbőséget árulnak el. Jelenleg 4100-nál több 
ártézi kút ont ja szüntelenül a vizet. Legnagyobb részük az Auszt-
ráliai-alföldön van, de már a táblás vidéken is több száz kútat fúr-
tak. Néha igen nagy mélységbe kellett menni, amíg kellő mennyiségű 
vizet találtak. A legmélyebb ártézi kút 2138 m mély. 

Az ártézi kutak környékén rövid idő alat t megváltozott a táj . 
A steppéből, félsivatagból legelő és termőföld lett, Á kontinens bel-
seje felé lépésről-lépésre az ártézi kutak segítségével halad előre 
a kultúra. Hogy ez meddig lehetséges, az még bizonytalan. Minden 
attól függ, hogy mennyi víz van a kontinens mély rétegeiben és hogy 
honnan származik az. Ha a földre hullott csapadékból ered, vagy 
a tengerből szivárog be, akkor semmi akadálya sincs a terjeszke-



désnek és még kevésbbé kell félni a víz kifogyásától. Ha azonban 
az a vélemény a helyes, hogy a kontinens belsejében a régi geológiai 
korokban gyülemlett fel a víz, akkor számítani lehet, hogy előbb 
vagy utóbb kimerül a tárolt víz és kiapadnak a kutak. Ez természe-
tesen végzetes csapás volna a belső vidékek mezőgazdaságára. 

Legjobb éghajlatuk van a partvidékeknek. Az északi részén 
300—400 kilométer széles sávban olyan éghajlat uralkodik, mint 
Indiában. A hőmérséklet egész éven át magas. Az egyes hónapok 
közepes hőmérséklete között nem nagy a különbség. Port Darwin-
ban még a leghűvösebb hónap is melegebb (július 23.7° C), mint 
nálunk a legmelegebb (július Temesvárott 22.6° C). A nyári idő-
szakban (december—január—február—március) hatalmas monszun 
esők áztat ják a vidéket. Az évi csapadék 1500—2000 mm körül van. 
Csak a téli hónapokban (junius—szeptember) nincs ezen a vidéken 
csapadék. Ez a legegészségesebb időszak Észak-Ausztráliában. 

Más természetű, de szintén igen jó éghajlata van a keleti part-
vidéknek. Ennek nagyobb része (a 20. szélességtől délre) helyzete 
alapján a sivatagi övbe esnék, mert a leszálló passzát szelek ural-
kodnak rajta. A partvidéken emelkedő magas hegyvidék azonban 
a délkeleti passzát szeleket felemelkedésre kényszeríti. Ennek kö-
vetkeztében a párás tengeri levegő lehűl és csapadékát leejti. így 
a partvidéket bőséges esők öntözik (1000—2000 mm). Brisbane 1370, 
Sydney 1230 mm esőt kap évenkint. Itt már minden hónapban ele-
gendő csapadék van és nincs száraz évszak. 

A déli partvidék körülbelül olyan messze van az Egyenlítőtől, 
mint Dél-Itália, Ezért az éghajlat is hasonló. A nyár meleg, de 
nem olyan forró, mint középen és északon (Adelaide januári köze-
pes hőmérséklete 23,4 fok), a tél viszont igen enyhe (Adelaide jú-
liusban 11° C), tehát olyan mint Budapesté áprilisban. Hasonló hő-
mérsékleti viszonyok uralkodnak a nyugati partokon ís. A csapa-
dékban azonban már nagy különbség van. A dél partvidék 500—650 
mm csapadékot kap, a nyugati ellenben mindössze 250—400 mm-t. 
Csak egyes, kedvezőbb helyzetű vidékek részesülnek bővebb csapa-
dékben. Mindkét partvidékre jellemző, hogy a csapadék a kontinens 
belseje felé rohamosan csökken különösen Nyugat-Ausztráliában. 
Ennek az a következménye, hogy mezőgazdasági célra csak a kes-
keny, 50—100 km-es partszegély használható, de a nagy meleg miatt 
itt is szükség van különleges gazdasági módszerekre (öntözésre, dray 
farmingre, azaz száraz gazdálkodásra). 

Ausztrália földje sajátságos megegyezést mutat Afrika földjé-
vel. Ez is éppen olyan régi, egyhangú, táblásán elhelyezkedő ősi kő-
zetekből áll és éppen olyan tagolatlan, mint Afrika. Területén három 
nagyobb vidéket különböztetünk meg: nyugaton a keleti hosszúság 
140. fokáig terjedő táblás vidéket, azután az Ausztráliai-alföldet és 
a keleti partot kísérő hegyvidéket. 

Az egyhangú, unalmas táblás vidék a kontinens egész nyugati 
nagyobb részét magában foglalja. Archaikus korbeli hegységei jó 



részt áldozatul este a hosszú évezredek pusztító, letaroló munkájá-
nak. Csak néhány magasabb tönk maradt meg belőlük: nyugaton a 
Darlíng-hegység, délen a Stirling- és a Spencer-öbölnél az észak-
déli irányú Flínders-hegység, amely a Torrens-medencét és a tenger 
színénél mélyebben fekvő Eyre-tó süllyedékét választja el a Dar-
Hng-Murray-folyók alföldjétől. Sokkal jelentősebb ezeknél a ter je-
delmes Mac Donnal-hegyvidék, amely pontosan a kontinens köze-
pén emekedik (1600 m). A hatalmas terület többi része egyetlen 
táblás fennsík, amely átlag 300—600 méter magas. Csak a nyugati 
tengerparton terjeszkedik alacsonyabb sík terület, amely egyetlen 
értékes, felhasználható része. De mégsem egyedül ez a lélekölő unal-
mas felszín teszi ezt a területet Földünk egyik legkietlenebb, leg-
barátságtalanabb vidékévé, hanem rendkívül sivársága. Száraz és 
igen forró éghajlat és a források csaknem teljes hiánya jellemzik. 
Száz és száz kilométeren át forró napsütésben kell vándorolni köves, 
kavicsos, homokos sivatagokon át, míg végre növényt lát az ember. 
De ebben sincs köszönet! Nyugat-Ausztrália sivatagi növényzete a 
Föld valamennyi növényzeti formációja között a legbarátságtala-
nabb. Nehéz, testet-lelket próbára tevő munka az Amazonász vagy 
Kongó őserdeiben való bolyongás, de még borzasztóbb az ausztrá-
liai skrub- és spinifex-bozótokon keresztülvágni, A skrub nem más, 
mint tüskés akác és eukaliptusfa csenevész bozótja. Legtöbbször 
embermagasságra nő, A cserjék ágai, mintha a forró napsütés ellen 
keresnének menedéket, egymásba kapaszkodnak és úgy összefonód-
nak, hogy csak éles késsel és baltával lehet utat nyitni. Az előre-
haladás, ha nem ís lehetetlen, de rettenetesen lassú. Napokig, sok-
szor hetekig tart, amíg a nagy skrubterületeken át lehet törni. De 
talán még ennél ís riasztóbb a spinífex, vagy tüskésdisznófű. Ennek 
levelei élesek, mint a kés és hegyesek, mint a tű. A hosszú, erős le-
velek egy csomóból ágaznak szét és gyakran 2—3 méter magasra 
nyúlnak. Aki bele téved, azt annyira összeszúrják, metszik, hogy 
ember, állat könnyen elvérezhet benne. Csak Dél-Afrikában lehet 
találni hasonló növényzetet, de az sem olyan visszariasztó, mint az 
ausztráliai, amely valósággal átka a kontinens belső részeinek. 

A nyugatausztrálíai tábla kelet felé lassan lejtősödve alföldbe 
megy át, amely megszakítással ugyan, de végigvonul az egész kon-
tinensen, a Carpentária-öböltől a Spencer-öbölig. Az Ausztráliai-
alföld három részre oszlik és mind a három egymástól igen eltérő 
és különböző értékű vidék. Az Északi-alföld a Carpentáríai-öböl 
hátterében fekszik. Ez Ausztrália leggazdagabb, legdúsabb növény-
zetű tá ja . Talaja igen termékeny: agyagos folyami hordalék, ég-
hajlata pedig tropikus, bőséges csapadékkal. Ez a csapadékmennyi-
ség az Északi-alföldön kívül kiterjed az Arnhem-földre és Queens-
land-re is. Befelé egyre jobban csökken és 500—600 km távolságban 
a partoktól már alig van valami eső. Az ausztráliai monszun nem 
olyan egyenletes, mint az indiai. Még az esős évszakban ís vannak 
hetek, csapadék nélkül. Viszont vannak napok, amikor óriási, 300— 
400 mm csapadék esik le. 



A bo esőzésnek megfelelően Észak-Ausztráliában találjuk az 
egész kontinens leggazdagabb növényzetét. Igazi tropikus őserdők 
borítják a vidéket. Az erdők fafélékben épen olyan gazdagok, mint 
a szumátrai őserdő, a rimba. Rengeteg hasznos fá ja közül csak a 
pandanust, az indiai fügefát említjük. A pálmák szintén sűrűn for-
dulnak elő az ausztráliai tropikus erdőkben. Leghasznosabb itt is a 
kókusz pálma, azután a livíngstona és a kentia pálma. Az erdők 
rendkívül sűrű növényzetűek. A hatalmas magasra növő fák a l já t 
át- meg átszövik a kúszónövények: a rotang pálma vagy spanyolnád 
indái, a liánok, orchideák. Különösen jellemző Ausztrália őserdőire 
a zsurló-félék óriási száma, melyek itt valóságos fához hasonlók. 

A partoktól távolodva az erdő egyre jobban ritkul. Először a 
pálmák maradnak el majd az alj-növényzet is. Az erdő a legjellem-
zőbb fá ja itt már az eukaliptus, Földünk leghatalmasabb, legmaga-
sabbra növő fája. Nedves vidéken 140—160 m magaságot is elér, 
törzsének kerülete pedig 20—30 méter. Száraz vidéken is megél, 
mert gyökerei 40—50 méterre lenyúlnak. Az eukaliptushoz csatla-
koznak a szárazabb részeken a kazuarínák, az akácok különféle 
fajai, azután a fű- és a palackfa. Valamennyi ausztráliai különle-
gesség, amelyek még az ausztráliai erdőkben is feltűnnek furcsa, 
lombnélküli, ágtalan törzseikkel. 

A világos, ritka eukaliptuserdők a leghasznosabb ausztráliai 
vidékek közé tartoznak. Az erdőben itt már nincsenek bokrok, bo-
zótok. Az esős időszakban nagyszerű fű borítja a talajt . A tropikus 
vidékeken sehol máshol, hanem egyedül a mérsékelt égöv esős vi-
dékein találunk ilyen tide, zamatos legelőket, mint az eukaliptus-
erdőben. Nagy baj azonban, hogy mihelyt beköszönt a száraz idő-
szak, a fű kiszárad. Ennek nemcsak az az oka, hogy az eukalíptus-
erdő rendkívül ritka és ennek következtében az erdőben alig van 
árnyék, hanem talán még inkább, hogy az eukaliptus rengeteg 
nedvességet vesz fel a talajból. Ennek kárát természetesen elsősor-
ban a füves növényzet látja. Az ausztráliai farmerek újabban erő-
sen pusztítják az eukalíptuserdőket. Állítólag haszonnal jár ez, 
mert tízszer annyi állatot lehet a tisztán füves területen legeltetni. 
Sok helyen azonban épen az ellenkezőt tapasztalták. Az erdők ki-
irtása után nem fű, hanem rengeteg haszontalan gyom, tüskés bozót 
(skrub) foglalta el a korábbi jó legelő helyét. 

Az ausztráliai tropikus erdővidék még csaknem ma is eredetti 
érintetlen állapotban van. Az éghajlat egészségesebb ugyan, mint 
más tropikus területeken, de nem lehet kellő számú munkást kapni. 
Japánból, Kínából lehetne hozatni, de az ausztráliaiak éppen úgy 
félnek a sárga veszedelemtől, mint az amerikaiak, A munkáshiány 
miatt az egyébként rendkívül értékes vidéken az ültetvényes gaz-
dálkodás még igen fejletlen. Egyedül a cukornád, banán és gyapot-
termelés ér el jelentős eredményeket. Különösen nagyot fejlődött 
a banáritermelés, úgyhogy Queensland-et banánországnak nevezik. 
Erősen fejlődik állami támogatással a cukornádtermelés is. Auszt-
rália ugyanis mindenképpen ki akar ja szorítani területéről az ide-



gen (jávai) cukrot. Az ültetvényeket nemcsak vámmal védi, hanem 
még állami támogatással is segélyezi. 

A száraz, füves eukaliptuserdőkben az állattenyésztés vett erős 
lendületet. Szerteszét juhnyájak és szarvasmarhacsordák legelész-
nek. A tropikus éghajlati övben itt találjuk a legfejlettebb, még tej-
gazdaságra is berendezett szarvasmarhatenyésztést. Minden nap 
teherautók gyűjtik össze a farmokon a tejet. Utak persze nincsenek 
az erdőben, de nincs is rá juk szükség. A fák messze állnak egy-
mástól és az ügyes ausztráliai autóvezetők a ritka erdőben út nélkül 
is csaknem olyan gyorsan tudnak száguldani, mint a mi utainkon 
futó autók. 

Az Északi-alföldet délen alacsony füves, bokros dombvidék ha-
tárol ja széles övben. Ha ezen átkelünk, ismét sík területre jutunk: 
az Eyre-tó medencéjébe. Ez már csak felszínben hasonló az Északi-
alföldhöz, egyébként épen olyan száraz és épen olyan barátságtalan 
vidék, mint Nyugat-Ausztrália. A növényzetben a skrub és a spíni-
fex uralkodik, bár a gyep is hatalmas területet foglal el és csak a ki-
sebb rész igazi sivatag. Itt ugyanis valamivel több az eső. A szerte-
szét futó széles creek (időszakos folyók) is azt bizonyítják, hogy néha 
tetemes csapadék hull le. Ilyenkor valóságos árvizek dúlnak, de az-
után 8—10 hónapig semmi sem esik. A creekek a tenger felé már nem 
tudnak utat törni, hanem elvesznek a Eyre-tó lefolyástalan meden-
céjében. Éppen ilyen száraz, kopár vidék délebbre a Torrens-tavak 
vidéke is. Száraz időben itt is, mint az Eyre-tó mellett, kivirágzik 
a só. 

A sós tavak vidékét a Flinders-hegység különíti el Ausztrália 
legnagyobb alföldjétől: a nagy kiterjedésű Darling-Murray-meden-
cétől. A két folyó közül a Darling a hosszabb (2450 km), de a Mur-
ray bővebb vizű. Mindkettő a keleti hegyvidékben ered, ahonnan 
számos mellékfolyót is kapnak. Vízvidékük elég nagy: közel egy 
millió km2, tehát még a Dunáét is felülmúlja. 

A két nagy folyó vízjárása rendkívül szélsőséges. Az esős idő-
szakban rohamosan áradnak és néhány héten át hatalmas víztömeg 
hömpölyög medrükben. Néha kiáradnak és nagy területek víz alá 
kerülnek. Az esős időszak után azonban hamarosan apadnak. Az 
ausztráliaiak egyre több és több csatornát ásnak és víztároló me-
dencéket építenek. Arra törekszenek, hogy a két folyó vizét, ha 
lehet, az utolsó cseppig felhasználhassák öntözésre. Ma már pompás 
rétek, gyönyörű gabonavetések, gyümölcsösök bizonyítják, hogy a 
két folyó vizét igen üdvösen és gazdaságosan használják fel. Segít-
ségével a száraz steppét elsőrangú termőterületté varázsolták, A 
Darlíng-Murray medencéje Ausztrália legfontosabb mezőgazdasági 
vidéke. Nagy baj azonban, hogy a keleti hegyvidékről lerohanó 
passzát 30—40 fokos melegével sokszor leperzseli a vetést és a le-
gelőt. 

Ausztrália harmadik nagy tája, az Ausztráliai-hegyvidék, a 
kontinens keleti részét foglalja el 100—250 km szélességben, de 
3000 km hosszan a York-foktól, egészen Tasmánia déli csúcsáig. 



Vad szakadékok és különösen a tenger felől meredek lejtők jellem-
zik ezt a hegységet. Az első letelepülők alig tudtak utat találni a 
hegyvidék belső területére. Beljebb azonban már szelídebbek a for-
mák, Merész csúcsokat, keskeny gerinceket sehol sem találunk. Széles 
hegyhátak, fennsíkos hegytetők uralkodnak mindenütt. Mivel a 
passzátszelek bőséges csapadékot visznek rá, azért ez a hegyvidék 
Ausztrália egyik legerdősebb vidéke. 

A hegység egyes részeit más és más néven nevezik. Északi 
része a Queenslandi-hegyvídék még csak alacsony hegyvonulatok-
ból áll, számos völggyel és apró medencével, amelyek rendkívül 
termékenyek. Legnagyobb a Darling-síkság Brisbane mögött és 
ettől délre a Liverpooli-síkság. Egyik se igazi alföld, hanem inkább 
dombvidék. Mindkettőt öntözéssel művelik és csodálatos terméseik 
vannak. 

A Darling forrásától délre a fennsíkokban gazdag New-Eng-
landi hegyvidék következik. Ezt a Huntsr-folyócska kicsi, de kő-
szene miatt igen fontos medencéje választja el a Kék-hegységtől. 
Azután a hegyvidék legmagasabb és legtömegesebb része követke-
zik: az Ausztráliai-Alpok. A Kosciusko-fennsíkból emelkedik ki a 
kontinens legmagasabb csúcsa, a 2240 m magas Mount Towsend. 
Tasmania ugyan már külön sziget, de korábban szintén összefüg-
gőt a kontinenssel és a Keletausztráliai hegység ezen is folytatódik. 
Csaknem egész területét erdős hegyek borítják, amelyek rácsozat-
szerűen ágazzák be a szigetet, 

Ausztrália lakossága és gazdálkodása. Ausztrália területén fel-
fedezéséig csak a sötétbarna színű őslakók éltek, akik igen régi idő-
ben vándoroltak ide valamelyik ausztráliai vagy ázsiai szigetcso-
portról. A bennszülötteket ausztráliai négereknek szoktuk nevezni. 
Régebben Ausztrália kedvezőbb, gazdagabb vidékein éltek, ahol 
több volt a kengurú és több volt a növénytáplálék is. Az európai 
beköltözők azonban pár évtized alatt teljesen tönkre tették a sze-
rencsétlen bennszülötteket. Elűzték őket a termékeny vidékekről. Ha 
tiltakoztak, kíméletlenül megölték őket. 

A sivatagos, terméketlen vidékre szorított ausztrál-négerek 
száma ezután rohamosan fogyott. Jelenleg az egész őslakosság nem 
tesz ki többet 240—250 ezernél. Ma már törvények védik itt is a 
bennszülötteket, de ezek a törvények inkább csak papiron vannak 
meg, A pusztúlásnak azonban maguk a bennszülöttek is okai, mert 
véres harcokat vívtak egymással. Még ma is divatos a vérbosszú és 
divatos a gyermekgyilkosság. Az ausztrál-néger két-három gyermek-
nél többet nem nevel fel. Születni több is születik, de azokat vagy meg-
ölik, vagy egyszerűen eldobják a sivatagban. Fegyvereik kőből és 
fából készülnek. Rendkívül egyszerű viszonyok között élnek. Meg-
esznek mindent, ami csak megehető. Szeretnek ugyan vadászni, de 
a vad Ausztráliában igen ritka. A halászatban is igen ügyesek, 
azonban ez sem igazi halászat, mert inkább nyíllal lövik a halat. La-
kásuk egyszerű lombsátor, amely csak a szél ellen ad valami kevés 
védelmet. Másra nem is igen van szükség, hiszen az eső rendkívül 



ritka. Nem járnak nagy csapatokban, mert akkor nem tudnának 
megélni, de ha nagy vadászzsákmányra tettek szert, akkor több 
horda is egyesül. Ilyenkor tar t ják a korrobori nevezetű ünnepséget. 

Ausztrália mai lakosságának túlnyomó többsége európai ere-
detű (6.7 mill.). Mint ismeretes, az első telepesek nem önként jöt-
tek, hanem, az angol hatóságok deportálták őket ide. Arthur Philipp 
kapitány három hajója 1788-ban 1204 embert tett partra Port Jack-
sonban. Ezek vetették meg Sydneynak, a legnagyobb és legrégibb 
ausztráliai városnak alapjait . A partra szállók közül 757 fegyenc 
volt, részben férfiak, részben nők. A többi hivatalnok és katona. 
Bár az első kísérlet sok nehézséggel járt, az angol kormány mégis 
egymás után küldte a fegyenceket. Közel száz éven át Ausztrá-
lia vette át azokat, akiket az angol társadalom kivetett magából. 
1787 és 1868 között körülbelül 170—180 ezer fegyenc talál új hazát 
az ötödik világrséz egyik vagy másik részén. Idővel híre ment, hogy 
Ausztráliában igen kedvező megélhetési lehetőségek vannak. Las-
sankint önkéntes bevándorlók ís akadtak. 1821-ben már 2500 körül 
volt a számuk, A fegyencgyarmat kormányzói ezt nem szerették, 
mert az Amerikában szerzett tapasztalatok alapján tudták, hogy 
az önérzetes önkéntes bevándorlók és ezek nyomán a régi felszaba-
dult fegyencek utódai nem sokáig tűrik a megalázó helyzetet. így 
is történt, mert Üj Déli Wales lakosságának követelésére 1840 után 
több fegyencet már nem tettek partra ebben a gyarmatban, hanem 
előbb Tasmánia-szígetén, majd Queensland part jain rakták ki őket. 
Amikor pedig ezeken a területeken is tiltakoztak, Nyugat-Ausztrá-
lia került sorra. Meg kell jegyeznünk, hogy a fegyencek között sok 
volt az ir. Ezeket nem betörések, gyilkosságok, hanem politikai vét-
ségek miatt hurcolták ide. Végre 1868-ban Nyugat-Ausztrália sem 
vett át több fegyencet. Ettől kezdve Ausztrália lakossága csak 
természetes szaporodással és önkéntes bevándorlókkal növekedett. 
Meg kell még azt is jegyeznünk, hogy a mai Viktória államban és 
Dél-Ausztráliában sohasem telepedtek le fegyencek. Ezért ezeknek 
lakossága legkülönbnek ta r t j a magát egész Ausztráliában. 

A mult század ötvenes évei után nagy arányú bevándorlás in-
dult meg Ausztráliába. Főleg az aranybányászat vonzotta a száz-
ezres tömegeket, A bányák kimerülése után azonban igen sok em-
ber elhagyta Ausztráliát. 1880 óta a bevándorlás már igen kicsiny. 
Különösen megcsappant a XX. században. Ennek oka nem egyedül 
a bevándorlók hiánya, hanem jóval inkább az ausztráliaiak elzár-
kózó politikája. Ausztrália politikai életében igen jelentős súlya 
van az ipari munkásságnak. Ez az osztály a bevándorlás legnagyobb 
ellensége. Nem politikai vagy nemzeti célok vezetik ebben, hanem 
az az önző érdek, hogy bevándorló munkások ne szoríthassák le a 
munkabéreket. Nemcsak az ázsiai (kínai, japáni stb.) bevándorlást 
akadályozzák, hanem minden népét, még az angolét is. El is érték, 
hogy sehol a világon nincs olyan hatalmas fizetésük a gyárimunká-
soknak, mint Ausztráliában (a legkisebb napszám 12—13 pengő). 
Önző politikájukkal azonban végzetes akadályai a világrész gazda-



sági fejlődésének, erős nép kialakulásának és magukra vonták a rossz 
viszonyok között élő nagy népek, fajok, jogos gyűlöletét. Nemcsak 
japáni és kínai, hanem európai szempontból is felháborító, hogy 
egy kisded néptömeg, alig 7 millió ember magának akar lefoglalni 
egy egész világrészt, amelyen nem hét millió, hanem 150—200 mil-
lió ember tudna megélni! Még felháborítóbb, hogy ez a kis nép nem 
elégszik meg óriási hazájával, hanem imperialista politikát folytat: 
a kontinens körül fekvő szigeteket magának követeli. Hogy eddig 
ez sikerült neki, bizonyítja, hogy az első világháború után Üj Gui-
neának a németektől elvett darabja Ausztráliáé lett! 

A lakosság túlnyomó része a keleti partvidéken lakik. A kon-
tinens népességének több mint 80 százaléka itt tömörült össze, De 
még itt sem lehet sűrű népességről beszélni, mert legfeljebb 3—10 
ember esik egy-egy km2 területre. Tulajdonképpen tehát még ennek 
a rendkívül gazdag és értékes vidéknek is igen ritka népessége van, 
Ausztrália egyéb részei pedig a szó valóságos értelmében üresek! 
A sivatagi tájakon ez érthető, de feltűnő, hogy a rendkívül termé-
keny és jó éghajlatú Queensland-ben, Észak-Ausztráliában, közel 
3 millió km2 nagyságú területen, tehát Nagy Magyarország kilenc-
szeresén, alig lakik több, mint 835 ezer ember! 

A lakosság ritkasága ellenére Ausztráliának a világ gazdasági 
életében igen nagy jelentősége van. Hogy ezt megérthessük, tud-
nunk kell, hogy bár az ötödik világrész természeti viszonyai sok te-
kintetben kedvezőtlenek, azért mégsem szabad nagyobb részét haszna-
vehetetlen területnek tekinteni, Ausztrália negyedrésze elsőrendű 
szántóföld, vagy legalább alkalmas arra. Három százaléka pedig 
rendkívül alkalmas tropikus gazdálkodásra. Egyharmada (30 száza-
léka) igen jó legeltető terület és rét. Huszonkét százalék pedig a csa-
padék viszonyok szerint hol jó, hol rossz gyepes vidék. Tulajdonkép-
pen tehát csak ötöd része terméketlen sivatag, Ausztrália ma már a 
világ jelentősebb búzatermelő vidékek közé tartozik, bár területé-
nek csak kis részét míveli, Évenkínt 35-—45 millió q búzát termel, 
Ez a főtermény. Csak kukoricából és zabból termel még néhány 
millió q-t. Az ausztráliai mezőgazdaságnak azonban nem a földmí-
velés, hanem az állattenyésztés a fő ága. Roppant füves területein 14 
millió szarvasmarhát és 115 millió juhot tart. Juhtenyésztésben a 
világ egyetlen állama sem múlja felül. Ez tette Ausztráliát a Föld 
első gyapjútermelő államává, Évenkínt 4,5 millió q gyapjút ad el 
a nagy iparos államoknak, főleg Angliának, Ezenkívül tömérdek 
fagyasztott húst, sajtot, vajat, gyümölcsöt is szállít ki. De vannak 
még más értékei is. Földje igen gazdag vasércben, szénben is, de 
eddig csak kis mértékben használja fel ásványi kincseit, mert nincs 
rá szüksége. Boldog ország! Módjában van kár nélkül hevertetni 
értékeit! Kétségtelen igazság, hogy ma Ausztrália népe él az egész 
világon a legnagyobb gazdagságban, 

Azonban éppen ez a helyzet teszi Ausztrália geopolitikai hely-
zetét napjainkban olyan válságossá, Ausztrália minden országtól 
távol van, de közel esik Japánhoz, amelynek viszonyai éppen ellen-



tétesek: lakossága sűrű, nyersanyagokban, élelemben hiányt szen-
ved. Ezért Japán szeme már régen Ausztrália felé fordult, A hol-
landindiai szigetvilág meghódítása óta Japán már ott van Ausztrá-
lia szomszédságában. Hét millió ember néz most farkasszemet több 
mint 70 millióval. Barátai mind messze laknak: 15—20 ezer km tá-
volságban, Most bosszulja meg magát, hogy nem engedtek, nem hív-
tak be több bevándorlót. A kis nép nem bírja a kellő számú katona-
ságot kiállítani és ugyanakkor az ország gazdasági életét is műkö-
désben tartani! Nem építette ki összekötő útjait, mert népesség 
hiányában nem is volt rá szükség. Az északi rész pl, igazában csak 
tengeren át tud közlekedni a többivel. Nagy baj az is, hogy ahány 
állam, annyi különböző vasúti nyomtávolság. Ez nemcsak az utazást 
teszi kényelmetlenné, hanem meglassítja az áruszállítást is. Végze-
tes baj, hogy nemcsak a lakosság tömörül a keleti partvidéken, 
hanem ott van úgyszólván minden gyár, bánya, stb. Ha ez elveszett, 
egész Ausztrália elveszett! Nem kell tehát a támadó félnek egész 
Ausztráliát elfoglalni, megszállni, mint pl. Oroszországot, hanem 
elég a keleti partvidék elfoglalása. Ez után már csak a sivatag kö-
vetkezik, ahol tartósan háborút viselni nem lehet, legfeljebb csak 
hatalmas külső segítséggel, de erre Ausztrália alig számíthat. 

Á látcső kétfélét mutat, 

Furcsán látnak az emberek: 
a szemük irigy, kicsinyít, 
lencséjük tőlük messze tol, 
kis semmiséggé kicsinyít, 

Beh máskép látsz te, Istenem! 
Magadhoz húzol, megnagyítsz! 
A te szent szemed minket is 
hozzád hasonlóvá nagyít! 

Boldog vagyok, hogy szívemet 
akkor is jónak ismered, 
mikor azt hinnék, rossz vagyok, 
a rossz látcsöves emberek! 

Magasi Artúr. 



Törvény és véletlen o mindenségben. 
Holenda Barnabás dr. 

Sokszor felmerült már az a kérdés, — persze inkább a fantasz-
tákat foglalkoztatta, mint a komoly gondolkozókat — hogy lehet-
séges-e az emberi életsorsok megismétlődése? Tisztán fizikailag te-
kintve mit is jelentene ez? Ott vagyunk pl, valamely előadáson. 
Emberek ülnek körülöttünk, körülvesz a terem fala, a levegőben 
hanghullámok alakjában terjed az előadó beszéde. Mindez: ember, 
terem, levegő, molekulákból tevődik össze és ezek a molekulák örök 
vándorlásban vannak. Azok az atomok és molekulák, amelyek ma 
az én testemet alkotják, évek, évtizedek alatt eltávoznak a levegőbe, 
földbe, új testek alakulnak belőlük, s ez* a körforgás az anyagi vi-
lágban állandóan tart. Tegyük fel, hogy véges a mindenséget alkotó 
atomok száma, véges a tér, amely ezeknek a rendelkezésére áll, 
akkor véges lesz az atomok lehetséges csoportosulásainak a száma 
is. Az előadást hallgató embereknek és a teremnek atomjai hosszú 
évezredeken keresztül más és más csoportosulásba kerülnek, de ha 
elegendő hosszú idő áll rendelkezésre — épen mivel a csoportosu-
lások száma véges — egyszer csak újra előkerül ugyanaz a kezdő 
helyzet. Ahogyan a kártya elosztódás is megismétlődnék, ha az em-
bereknek lenne türelmük és millió meg millió esetben megismétel-
nék a kártyák szétosztását, amíg csak a 4 játékos pontosan ugyan-
azokat a kártyákat meg nem kapná, mint legelőször. Az atomok nagy 
száma miatt ez a megismétlődés persze csak elképzelhetetlen hosz-
szú idő múlva következnék be, de azért az elmondottak értelmében 
egyszer csak mégis ugyanazok az emberi testek kerülnének össze 
ugyanabban a teremben és ugyanaz a hanghullám szállna megint a 
levegőben. Természetesen csak az anyagi világ eseménye ismétlőd-
hetnék meg ezen a módon, a szellemvilágnak már mások a törvé-
nyei, A következőkben azt akarjuk vizsgálat tárgyává tenni, hogy 
a modern természettudomány mit tud ehhez a kérdéshez hozzá-
szólni és csak röviden érintjük az anyagi világon túl menő kap-
csolatokat. 

Kiindulásul Lukretíus elgondolását taglaljuk, Ez a római költő, 
aki a Krisztus előtti első században élt, hatalmas tanító költeményt 
írt De rerum natura (A dolgok természetéről) címmel- Ebben Epi-
kuros tanát hirdeti, amely szerint minden test oszthatatlan kis ré-
szecskékből, atomokból tevődik össze. Ezek az atomok örökös moz-
gásban vannak s e mozgást a vak véletlen kormányozza- Amint az 
atomok más és más csoportosulásba kerülnek, más és más jelenség 
jön létre belőlük és így alakul ki a világ örök változatossága. 



Ezzel az elgondolással kapcsolatban három kérdést vizsgálunk 
a következőkben. L A mai természettudomány igazolja-e az atomok 
örök mozgását, amely a véletlen törvényeit követi? II. A véletlen 
uralma összeegyeztethető-e a természetben megfigyelhető határo-
zott törvényszerűségekkel? III. Ezen a módon megmagyarázható-e 
a mindenség élete? Azt lá t juk majd, hogy az első kérdésre határo-
zott igennel kell válaszolnunk, a másodikra is jórészt igennel, a har-
madikra azonban nemmel. A mindenség életjelenségei mögött még 
más okozót is kell keresnünk. 

I. 

Ha az atomok és molekulák örök mozgását akar juk tanulmá-
nyozni, akkor először azzal a kérdéssel kerülünk szembe, hogy meg-
láthatjuk-e egyáltalán ezeket az apró részecskéket? Az atomok vi-
lágának méretei mások mint a mi megszokott környezetünkké, a 
hosszúság egység nem a cm és a m, hanem a és az A. A jt/ a milli-
méter ezredrésze, az A pedig a cm százmillíomod része. Hogy ezek 
használatához kissé hozzászokjunk, néhány szemléltető példát hasz-
nálunk. Ismeretes az arany nagy nyujthatósága. Azt szokták népie-
sen mondani, hogy egy 10 koronás aranyat olyan vékony lemezzé 
lehet szétnyujtani, hogy be lehet vele takarni egy lovaskatonát. 
Tényleg az aranyból olyan vékony lemezt tudnak készíteni, amely-
nek a vastagsága már csak tizedrésze a ^-nak, vagy máskép 1000A. 
Még tovább jutott Rupp, a német fizikus. Légüres térben fémeket 
gőzölögtetett el, és az elszálló fématomokat kősóra csapatta le, ahol 
azok vékony réteget alkottak. Ha a kősót vízben feloldotta, meg-
maradt a vékony fémréteg, amelynek vastagsága már csak a cm 
milliomod része vagy máskép 100Á, Ennél is vékonyabb lemezt ka-
punk, ha szappanbuborékot fujunk. Ez vastagságának megfelelően 
különböző színekben pompázik, de ha igen nagyra sikerül felfúj-
nunk, akkor a felső részén sötétszínű folt keletkezik, mintha ott 
lyukas lenne a golyó. Még nem lyukas, de nagyon vékony, vastag-
sága 45Á-íg csökkenhet. Vékonyabb ennél az a vékony olajréteg, 
amelyet a víz tetején szétfolyó olaj csepp alkot. Benzinben feloldott 
olaj csepp szétterülésekor (a benzin hamarosan elpárolog) sikerült 
11Á vastagságú réteget előállítani. 

Az egyszerű molekulákra vonatkozó mérések azt mutatták, 
hogy pl, a levegőben levő oxigén és nitrogén molekulák, vagy a víz-
ben levő H-'O molekulák nagysága 1—2A. Hogy megállapíthassuk, 
hogy ezeket külön megláthatjuk-e, a szemnek és nagyító eszközök-
nek a szerkezetéről kell valamit mondanunk. 

A szemnek legfontosabb része a szemgolyó hátsó falának bel-
sejét födő ideghártya. Ez néhány tízedmillíméter vastagságú, átlát-
szó finom hártya, amely az idegvégződéseket tartalmazza. Ezeket 
alakjuk szerint csapoknak és pálcikáknak nevezik. 5000-szeres na-
gyítás mellett a csapok a hüvelykujjunkhoz, a pálcikák a kisujjunk-



hoz hasonlítanának, csak ujjaínknak a valóságnál 3—4-szer hosz-
szabbaknak kellene lenni, A szemben levő csapok száma kereken 
7 millió, a pálcikáké 130 millió. Az ideghártya legérzékenyebb 
része a sárga folt; ha valamit jól meg akarunk nézni, úgy fordítjuk 
szemünket, hogy a tárgy képe a sárga foltra essék. Ezen a sárga 
folton csak csapok vannak, szorosan egymás mellett. Ha az előttünk 
levő asztallapra 50 filléreseket raknánk egymás mellé, képet kap-
nánk arról, hogy 5000-szeres nagyításban hogyan mutatkoznának a 
csapok keresztmetszetei az ideghártya belsejében. Ha valamelyik 
csapra fénysugár érkezik, fénybenyomásunk van. Ha két különálló 
fénysugár jön a szembe, de oly közel vannak egymáshoz, hogy még 
ugyanazt a csapot ingerlik, akkor csak egyetlen fénybenyomásunk 
lesz. Ha két szomszédos csaphoz érkezik a fény, akkor még mindig 
egyebolvad a két fénybenyomás. Hogy a két fénysugarat külön ér-
zékeljük, ahhoz szükséges, hogy a két fénysugár olyan két külön-
böző csapot ingereljen, amelyek között legalább egy harmadik csap 
van. Mivel a csap átmérője 4—5 JLI, ekkora távolságban kell a két 
fénysugárnak az ídeghártyát érni, hogy a két pontot, amelyből a 
fénysugarak jönnek, külön láthassuk. Egyszerű számítás azt ad j a 
eredményül, hogy 25 cm-re a szemünk előtt — a tiszta látás tá-
volságában — 0.07 mm távolságban kell lenni egymástól a két pont-
nak, hogy a szemünk őket még külön érzékelhesse. Hogy kényelme-
sebben, jobban láthassuk a részleteket ennek a távolságnak a 4-sze-
rese, tehát körülbelül 0 3 mm szükséges. 

Ha tehát valamely test szerkezetének olyan finom részletei 
vannak, amelyekben két különálló elem egymástól való távolsága 
csak 0'3 ju, akkor ezt először ezerszer meg kell nagyítani, hogy a 
szem a részieteket külön láthassa. Ha pedig az egyes elemek csak 
3Á távolságra vannak egymástól, akkor millíószoros nagyítás szük-
séges, hogy mindent tisztán lássunk. 

A nagyító berendezések, mint ismeretes, lencsék összetételéből 
állnak. Ezekben a lencsék nagyításának a szorzata ad ja az összetett 
nagyító, a mikroszkóp nagyítását, így elvileg nem lenne akadálya, 
hogy akármilyen nagy nagyításig eljuthassunk, A múlt század 90-es 
éveiben Lendl oly mikroszkópot készített, amellyel 10.000-szeres 
nagyítást lehetett elérni. De az eszköz használói sajnálkozva tapasz-
talták, hogy a nagyító nem mutatta meg azokat a finom részleteket, 
amelyeket vártak tőle. Ennek oka a fény természetében rejlik, amint 
Abbe, a jénai Zeissművek tudományos megalapozója igazolta. 

Ha kis tárgyakat akarunk mikroszkóppal vizsgálni, erős fénnyel 
világítjuk át őket, A fény nem egyszerűen egyenesvonalú fénysu-
gárból áll, — mint a mikroszkópok régebbi elméleteinél alapul vet-
ték — hanem hullámokban terjed, és így fellépnek a fényinterferen-
cia és a fényelhajlás jelenségei is. Ezek figyelembe vételével Abbe 
egyszerű képletet vezetett le a mikroszkópok felbontó képességére, 
vagyis annak meghatározására, hogy mekkora az a legkisebb távol-
ság, amennyire két pontnak egymástól el kell különülnie, hogy a 
mikroszkóp segélyével külön láthassuk őket. Ez a távolság kereken 



1000Ä, Ezt 3000-szer kell megnagyítani a mikroszkópnak, hogy el-
érjük a szem számára szükséges 0.3 mm-nyi távolságot. Tehát a 
fénymikroszkópok maximális hasznos nagyítása 3000. Lehet nagyobb 
nagyítású mikroszkópot is készíteni, ez néha valami célra hasznos 
lehet, de finomabb részleteket ez sem mutat. 

Az 1000 A-nyí felbontást a fénymikroszkóppal csak úgy sikerült 
megközelíteni, hogy nem látható fénysugarat használtak, hanem 
ultraibolya fényt, amelynek a hullámhossza kisebb. Az Abbe-féle 
képlet szerint ugyanis a felbontó képesség a használt fénysugár 
hullámhosszának kereken az egyharmada a legkedvezőbb esetben. 
Az ultraibolya fény a szemre nem hat, de a fényképező lemezre igen, 
így lehet segélyével a mikroszkópon át nagyított fényképfelvételt 
készíteni. 

Ha találnánk még kisebb hullámhosszú sugarat, a felbontó ké-
pességet még tovább lehetne fokozni. De az ultraibolya fényből csak 
a nagyobb hullámhosszúakat tudjuk használni, mert a kisebb hullám-
hosszúakat már a levegő is olyan rohamosan elnyeli, hogy gyakorlati 
célokra nem használhatók. Az ultraibolya fénynél is kisebb a hullám-
hossza a Röntgen sugárnak, de annak meg más a természete, mint 
a fénynek s ezért nem sikerült Röntgen-mikroszkópot készíteni. 
Azonban segítségünkre jöttek az elektron-sugarak, 

A negatív elektromosság atomjai az elektronok. Ha ezeket né-
hány ezer voltos feszültséggel gyors mozgásba hozzuk, hullámter-
mészetük is jelentkezik, hasonlóak lesznek a fénysugarakhoz. Elek-
tromos és mágneses erőkkel épp így össze lehet őket gyűjteni, mint 
ahogy az üveglencse összegyűjti a fénysugarakat. Ezért 10 évvel 
ezelőtt felmerült az a gondolat, hogy az elektron-sugarak számára 
is lehet mikroszkópot készíteni. Hamarosan legyőzték a kezdeti ne-
hézségeket és négy év multával, 1936-ban már olyan elektron-mik-
roszkópot tudtak készíteni, amelyik versenyzett a fénymikroszkóppal, 
pedig ez 300 év munkájával érte el a mai tökéletességét. Azóta az 
elektronmikroszkóp túlszárnyalta a fénymikroszkópot, ami érthető 
is, mert az elektron-hullámoknak jóval kisebb a hullámhosszuk, mint 
a fényhullámoknak. 1941, márciusában a német Ardenne már elérte 
a 22 Á-nyi felbontást, ami 130.000-szeres hasznos nagyításnak felel 
meg. Ezzel még egyáltalán nincsenek kimerítve a lehetőségek; a 
jövő még sokat igér. 

Az elektron-mikroszkóp sem tudja ma még megmutatni nekünk 
az 1—2 Á nagyságú molekulákat (bár 10 À átmérőjű molekulát már 
sikerült vele lefényképezni), de az utolsó évtizedek vizsgálatai meg-
mutatták, hogy vannak nagyobb molekulák is. Ide tartoznak a szer-
ves anyagok és főleg a fehérjék molekulái, így pl. a gyapotcelluloze 
(ebből áll a vatta) molekulái 1.5 /LI hosszúak. A fénymikroszkópban 
csak azért nem lát juk őket, mert nagyon vékonyak. Az óriás mole-
kulák közé tartoznak a vírusfajták molekulái is. így nevezzük azokat 
a kórokozókat, amelyek oly kicsinyek, hogy a baktériumok kiszűré-
sére szolgáló finom szűrők nyílásain átférnek. Ilyen virus okozza pl. 
a sarlachot, a sárga lázt, a járványos gyermekbénulást, a növények-



nél pl. a dohánymozaikbetegséget stb. Az utóbbinak a molekulája 
1500À hosszúságú 150 Á szélességű fonálszerű alakulat, amelyik az 
elektron mikroszkóp által nagyított képen jól látható. A fehérje 
molekulák közül pl, sikerült láthatóvá tenni az edestin nevű anyag 
molekuláját, Ez a kendermag alkotó része, molekulája közelítően 
kerek alakzat, amelynek átmérője 80 A. 

A nagyobb molekulákat tehát már sikerült meglátnunk, de moz-
gásukat egyenlőre még nem lehet tanulmányozni az elektron-mik-
roszkóppal, Ennek az az oka, hogy az elektron-sugarak nem hatnak 
a szemre, hanem lefényképezik őket. Az expozíció ideje átlag egy 
másodperc. Ezalatt a gáznemű test molekulája már jelentősen el-
mozdulna, ami azután elmosódottá tenné a képet. Ezért csak szilárd 
állapotban fényképezik a molekulákat, amikor pedig a mozgás sok-
kal kisebb, 

Ha azonban nem is mutatja az eletron-mikroszkóp a molekulák 
örök mozgását, elvezet bennünket olyan méretek világába, ahol ez 
a vizsgálódás már eredményt igér. Azok az óriás molekulák, ame-
lyeket megmutat, nagyságuk szerint beleilleszkednek a kolloid olda-
tok részecskéi közé. 

Ismeretes, hogy ha kis aranydarabkát teszünk a vízbe, az rög-
tön lesüllyed a fenékre, mert nehéz. Ha azonban az aranyat oly kis 
részecskékre porlasztjuk szét, hogy egy-egy részecske átmérője 
jóval kisebb a /í-nél, akkor az aranyszemecskék már nem süllyednek 
le, hanem a vízben szétoszolva lebegnek. Ez az arany-kollóíd. A 
szappanos víz ís kolloid oldat, amelyben a szappan kis részecskéi 
lebegnek szétoszolva a vízben, A kolloid-oldat részecskéinek átmé-
rői néhány tized //-tói kereken 10À értékig változnak, tehát jórészt 
abba a nagyságrendbe esnek, mint a molekulák. Vannak ís olyan 
kolloid-oldatok, amelyeknek részecskéi valóságos molekulák. Ezért 
várhatjuk, hogy kolloidok részecskéi a molekulákhoz hasonló visel-
kedést mutatnak, és így sokat elárulnak a molekulák természetéből, 
A kolloidok előnye az, hogy részecskéik közül a nagyobbakat már jól 
meg lehet figyelni a mikroszkop alatt; és itt már tényleg jelentkezik 
az állandó mozgás, 

A jelenséget már 1827-ben észelelte az angol Brown, ezért 
Brown-féle mozgásnak nevezték. Ha //-nál kisebb átmérőjű részecs-
kék lebegnek a folyadékban, akkor a mikroszkóp alatt állandó, élénk, 
szabálytalan mozgásban látjuk őket. Hasonló a jelenség némileg 
ahhoz, mikor a Nap ferdén besüt a szobába és a porrészecskék ál-
landóan táncolnak a Nap sugaraiban. De van egy lényeges különb-
ség, A porrészecskék mozgását a hőmérséklet és nyomás kis válto-
zásaiból adódó apró légáramlások okozzák, azért az egymás közelé-
ben levő részecskék elmozdulása is egyforma, A Brown-féle mozgás 
tanulmányozásakor pedig akármilyen közeli két részecskét figyelünk 
is meg, azoknak szabálytalan mozgása, ugrálása egymástól teljesen 
különböző. Emellett ez a mozgás a külső körülményektől (leszámítva 
a hőmérsékletet) teljesen független. Egyformán mutatkozik kinn a 
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szabadban, vagy rázkódtatásoknak kitett városi házak asztalain; az 
első percekben ép úgy, mint órák, vagy napok múlva. Vékonyfalú 
kis edénybe zárva (hogy a párolgást megakadályozzuk) éveken át 
vizsgálhatjuk ugyanazt a nyugalomban hagyott kolloid-oldatot, s a 
mozgás semmit sem vészit élénkségéből, sőt ha megfigyeljük azokat 
a folyadékcseppeket, amelyeket kvarckristályok évezredekkel ezelőtt 
zártak a belsejükbe, a kis részecskék mozgását épen oly élénknek 
látjuk, mint a friss készítményeknél. Tehát joggal mondhatjuk, hogy 
ez a mozgás örök, amennyiben egyáltalán az örök szót alkalmazhat-
juk az anyagvilágra, 

A hőmérséklet gyakorol csak hatást erre a mozgásra: magasabb 
hőmérsékleten a mozgás élénkebb lesz, Ezenkívül még a részecske 
nagyságától függ a mozgás élénksége. Minél kisebb a részecske, annál 
elevenebb az ide-oda ugrándozás, Ha így figyelemmel kísérjük a ré-
szecskék mozgását egészen addig a nagyságrendig, amíg már eltűn-
nek a szemeink elől, és ha a részecskék kisebbedésével a mozgás 
élénkülését látjuk, akkor csak azt következtethetjük, hogy még ki-
sebb részecskéknél még elevenebb a mozgás és legerősebb a már lát-
hatatlan molekuláknál. Valósággal rákényszerít bennünk a jelenség 
annak az elfogadására, hog a molekulák létezésük első pillanatától 
kezdve egész elmúlásukig állandó heves mozgásban vannak. Ez a 
mozgás nem csillapul évezredek, évmilliók alatt sem, legfeljebb he-
vesebb vagy mérsékeltebb lesz, aszerint amint a hőmérséklet emel-
kedik vagy csökken. Épen ebben a gyors szabálytalan mozgásban 
találjuk meg a lényegét annak ,amit hőnek nevezünk. Ha a test mo-
lekulái valamely okból gyorsabban mozognak, a testet melegebbnek 
érezzük, ha lassabban, hidegebbnek. Ez a mozgás teljesen szabályta-
lan, a véletlen az úr benne. Ezt megmutatja a már megfigyelhető ré-
szecskék mozgása, amelynél, ha hosszabb időn át nézzük őket, a kü-
lönböző lehetőségek ugyanolyan előfordulásait tapasztaljuk, mint pl, 
a szerencse-játékok esélyeinél. Mivel pedig a látható részecskék ug-
rándozását nyilván a láthatatlan molekulák szabálytalan tánca és 
sok véletlen ütközése okozza, a molekulák mozgásában is épúgy a 
véletlen lesz az úr, mint a látható részecskéknél. Tehát a moleku-
lákra igazolást nyer első tételünk: a molekulák állandó, örök moz-
gásban vannak, és ezt a mozgást a véletlen szeszélye irányítja. 

II. 

Perrin francia fizikus vizsgálta először részletesebben a folya-
dékokban lebegő apró részecskék állandó, szeszélyes mozgását és 
az ebből származó jelenségeket. Gummígutta (növényi tejnedv ki-
szárításával kapható) és masztix (gyanta féle) szétdörzsöléséből 
kapta az apró testecskéket. Az volt a törekvése, hogy lehetőleg egy-
forma nagyságú részecskéket kapjon. Ezért a részecskéket tartalmazó 
folyadékot gyors forgásba hozta (2500 fordulat percenként) és az 
ilyenkor fellépő centrifugális erővel választotta ki az oldatban levő 
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kis testeket. A centrifugális erő a nagyobb részecskéknél nagyobb, 
ezért ezek távoznak először, így az ú j ra és ú j ra ismétlődő centrifu-
gálás módot ad arra, hogy a részecskéket nagyságuk szerint elkülö-
nítsük, Az el járás gondosságát és hosszadalmasságát mutatja, hogy 
egyik kísérletsorozatában Perrin 1 kg gummíguttát használt fel, és 
néhány hónapig tartó szétválogatással ebből néhány decigramm ma-
radt, ami azonban már egyforma nagyságú golyócskákból állott- A 
kis golyók sugara a különböző kísérleteknél 0'2—0'5 fx között vál-
tozott. 

Ezeknek az apró részecskéknek van súlyuk, azért a föld vonzó-
erejének a hatására valamennyinek az edény fenekére kellene leüi-
lepedni. De a részecskéknek van mozgásuk is. Ha csak ez működne 
— súlyerő nélkül —, akkor átlagban egyenletesen oszlanának szét 
az egész folyadékban. Hiszen a véletlen irányít ja a mozgásukat, s 
e véletlen számára a folyadék minden kis térfogateleme egyforma 
eséllyel jelentkezik a részecskék befogadására, Mi történik most 
már, hogyha súlyerő és a véletlen mozgás egyformán kifejti a hatá-r 
sát? A valószínűségszámítás tételeit kell alkalmaznunk, s ezek azt 
adják eredményül, hogy a részecskék nem az edény fenekén gyűlnek 
össze, hanem feljebb is kerül belőlük, de minél magasabbra me-
gyünk, annál kevesebb lesz a részecske. A részecskék magasságsze-
rínti elosztására pontos képletet ad az elmélet,1 és Perrin kísérletei 
ezt a képletet igazolták is, 100 fx magasságú kis üvegedényben volt 
az oldat és mikroszkóppal vizsgálta, hogy a különböző magasságú 
rétegekben mennyi a részecskék száma. Egyik kísérleténél, amikor 
0 52 JLI sugarú masztix részecskéket számolt, sok ezer részecske meg-
számlálása után ahhoz az eredményhez jutott, hogy 6 /í-nal kell fel-
felé menni, hogy a részecskék száma átlaga felére csökkenjen, A ré-
szecskéknek ez az elosztódása nagyon állandónak bizonyult. Az 
oldat elosztódása után 1 órával már létrejött az egyensúly és 15 
nap múlva is ugyanúgy oszlott meg a részecskék száma a magas-
sággal, mint a kísérlet elején. 

Elgondolásunk szerint a részecskék magasságszeríntí megoszlá-
sát szabálytalan, véletlen mozgásuk okozza. Ez a következőkből is 
nyilvánvaló. A részecskék ugrándozása annál elevenebb, minél ma-
gasabb a hőmérséklet. Ezért azt kell várnunk, hogy minél magasabb 
a hőmérséklet, annál több részecskének kell jelentkezni a felső ré-
tegekben, Perrin kísérletei ezt igazolták is. Ha lehűtötte az oldatot, 
a felső rétegek szegényebbek lettek részecskékben, ha pedig ú j ra 

n o : - N m g h 1 A képlet a következő: 2,3 log — — 1 Ebben a képle tben n° a 

térfogat egységben levő részecskék száma, n pedig ez a szám h-val magasab-
ban fekvő helyen, N a gr.imm-molekula mennyiségben levő molekulák száma. 
A gramm-molekula annyi grammot jelent, amennyi a molekula súly. Pl, az oxi-
gén molekulasúlya 32, azért 32 gr oxigén egy gramm-molekula, mg a részecske 
súlya a folyadékban mérve, R a gázokra jellemző állandó, T pedig az abszolút 
hőmérséklet , A T ér tékét úgy kapjuk meg, hogy nem a közönséges zéruspont-
tól számítjuk a hőfokokat , hanem az abszolút zérus ponttól, amelyik 273*2 fok-
kal van a közönséges 0° hőmérséklet alatt . 



visszaállította a régebbi hőmérsékletet, a részecskék felfelé vándo-
roltak, és hamarosan helyre állt a régebbi egyensúly, Még meggyő-
zőbb a következő, A magasságszerínti elosztódás képletében szerepel 
a molekulák száma: N, Perrin megmérte a kis részecskék súlyát, kü-
lönböző rétegekben a számukat és így ki tudta számítani az N ér-
t éké t Azt kapta eredményül, hogy N — 68.1022, ha N, pl. 32 gr, oxi-
génben levő oxigén molekulák számát jelenti, Westgren későbbi még 
gondosabb kísérleteiből N 60,1022 értéket kapott. Ez teljesen meg-
egezik azzal a számmal, amelyet egy sereg másfaj ta módszer ad 
eredményül. (A 1022 jel a számok végén azt jelenti, hogy az előtte 
álló szám után még 22 zérust kellene írni.) 

Amit az oldatok kis részecskéinél tapasztalunk, ugyanaz érvé-
nyesül nagyban a légkör molekuláinak elhelyezkedésénél. A légkör 
különböző gázok molekuláiból áll, s ezek a molekulák nincsenek 
szorosan egymás mellett, hanem a köztük levő távolság átlag 10-szer 
akkora, mint a molekulák mérete, A molekuláknak van súlyuk, ezért 
a föld vonzóerejének hatására — ha egyedül ez hatna — a legalsó 
rétegbe szállnának le, és ott egymáson megpihennének, mint a ha-
lomba rakott búzaszemek. Ebben az esetben csak pár méter lenne 
a légkör vastagsága, feljebb már nem lenne levegő. A levegő mole-
kulái azonban épenúgy végzik a maguk szabálytalan mozgásait, mint 
az oldatok kis részecskéi. Ezért a levegő molekulák is ezekhez ha-
sonlóan helyezkednek el. Magasabban is lesz levegő, de minél feljebb 
megyünk, annál kevesebb lesz a molekulák száma, amint ezt a való-
színűség törvényei a véletlen elosztódásnál megkívánják, Ha kisebb 
a molekulák száma, akkor kisebb a mozgása is, Ezt már régóta is-
merjük, mint tapasztalati törvényt, hiszen a levegő nyomásának 
csökkenéséből szokták pl. a hegyek magasságát megmérni. Most fel-
ismertük, hogy ennek a természettörvénynek az a lapja a molekulák 
véletlen ugrándozása. Ez számbelileg is igazolható, Tapasztalat sze-
rint a levegőben kereken 6 km magasságra kell emelkednünk, hogy 
a nyomás, tehát a molekulák száma a felére csökkenjen, Perrin kí-
sérleteinél 6 [j, magasságkülönbségnél következett ez be, Mivel 6 km 
a 6 jLi-nál egy milliárdszor nagyobb, azt kell várnunk, hogy a levegő 
részecskéi egymilliárdszor könnyebbek a Perrin által használt ré-
szecskéknél. A mérések adatai ezzel teljes összhangban vannak. 

Az eddigiek a lapján azt mondhatjuk, hogy csak a véletlennek 
köszönhetjük, hogy pl, a második emeleten még van belélegezni való 
levegőnk. Ha kevés lenne a levegőmolekulák száma, lehet, hogy a 
véletlen megtréfálna bennünket s megfulladnánk a miatt, hogy vé-
letlenül elkerülnek bennünket a levegő molekulái. A molekulák óriási 
száma miatt azonban ettől nem kell félnünk. Olyanformán van az 
eset, mint a szerencse-játékoknál. Ha 3-szor dobunk fel egy pénz-
darabot, lehet, hogy mind a háromszor ,,írás" lesz felül. Ha azon-
ban bírnók türelemmel és egy milliószor dobnók fel a pénzt, nem 
kellene félnünk, hogy mindig „írás" lesz felül, hanem nagyjában 
500.000-szer lenne „fe j" és 500.000-szer írás, mert mindegyik lehe-
tőségnek egyforma esélye van. Ez a nagy számok törvénye, amelyik 



a molekulák mozgásánál is érvényesül. Kicsiben a véletlen szeszélye 
uralkodik, de a molekulák óriási száma miatt érvényre jut a nagy 
számok törvénye, s így a molekulák világában is határozott termé-
szet-törvényeket találunk, A gázok régóta ismert törvényei, amelyek 
a gázok nyomását szabályozzák, szintén a molekulák véletlen moz-
gásaiból vezethetők le a valószínűség törvényeinek felhasználásával. 

Hogy a véletlen szeszélye érvényesül a kis részecskék és a fno-
lekulák mozgásaiban, ezt más jelenség is igazolja. Mondottuk, hogy 
a folyadékban ugrándozó részecskék átlagban egyenletesen oszlaná-
nak el a folyadékban, ha nem lenne súlyerő. Ha tehát ugyanabban 
a vízszintes síkban vizsgálnánk egyforma térfogatokat, azokban min-
dig egyenlőszámú részecskét kellene találnunk. Ezzel egyenlő ér-
telmű az az állítás, hogyha egy térfogatelemben megolvassuk a ré-
szecskék számát, ennek minden későbbi időpontban ugyanakkorának 
kell lennie. Ha azonban olya kis térfogatot választunk, amelyben 
csak kevés a részecskék száma, akkor érvényesül a véletlen szeszélye, 
és ingadozást találunk a részecskék számában, Svedberg végzett 
ilyen megfigyeléseket. Percenként 36 megfigyelést csinált mikrosz-
kóp segítségével, s a megfigyelt részecskék számának ingadozásairól 
a következő tízes sorozatok tanúskodnak: 1, 4, 2, 3, 1, 0, 0, 1, 0, 0; 
0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, Az ingadozás átlagos értéke megegyezik a 
valószínűségszámítás alapján kiszámított eredménnyel. 

A levegő molekulái ép úgy végzik a maguk szeszélyes mozgását 
mint a kolloid-oldatok részecskéi, azért ezeknél is várhatunk ha-
sonló ingadozást. Ha olyan kis kocka alakú térfogatelemet veszünk 
figyelembe, amelynek egyik éle 0'3 /u, akkor a benne levő levegő mo-
lekulák átlagos száma egy millió, Smoluchowskí lengyel fizikus szá-
mításai szerint az átlagos ingadozás kereken 1000, ennyivel lehet 
több vagy kevesebb a molekulák száma. így az átlagos ingadozás 
2°/oo. Jelentősen nagyobb lesz azonban a molekulák számának inga-
dozása a kritikus állapot közelében, vagyis ha a gáz hőmérséklete és 
nyomása közeledik ahhoz a határhoz, amelyen túl további összenyo-
mássál a gáz már cseppfolyósodik. A képlet ilyenkor módosul (ne-
gyedik gyökvonás szerepel benne négyzetgyök helyett) s ez azt 
eredményezi, hogy az átlagos ingadozás értéke eléri a 2%-ot, A 
molekulák számát ugyan nem tudjuk megolvasni, hogy az elméleti 
eredményt igazoljuk, de más módon mégis célt érünk. Amint a mo-
lekulák száma az egyik helyen megnő, az összecsoportosuló moleku-
lák mintegy kis csomókat alkotnak, mintha apró idegen részecskék 
lennének a gázban. Azt pedig tudjuk, hogy a levegőben levő porsze-
mek vagy dohányfüst-részecskék sztészórják a fényt. Ezt jól láthat-
juk, ha a szobába behatoló napsugarak útjában porosrongyot rázunk 
ki, vagy dohányfüstöt fujunk. Oldalról egész jól látjuk a fénysuga-
rak ú t já t a por- vagy a füstrétegben, mert az apró részecskék szét-
szórják a fényt, az nemcsak előre megy tovább, hanem oldal irány-
ban a mi szemünkbe is eljut, s így a fénysugarak helyét nekünk meg-
mutatja. Nagy ingadozások esetén, a kritikus állapot közelében, a 
molekulák összecsoportosulása, csomósodása pótolhatja a porszeme-



ket, s így tiszta gázban is létrejön ez a fényszóródás. Kamerlingh 
Onnes és Keeson holland fizikusok igazolták ezt kísérletileg. Az 
aethylen kritikus hőfoka 11'18° C, de már 1193° C-nál erősen mu-
tatkozott a jelenség. Az áthaladó fénysugár út ja jól látszik oldalról 
a tiszta gázban. Számbelileg is ellenőrizték az eredményt. Az elmé-
leti képletben szerepel a molekulák száma: N, ha tehát megmérjük 
az oldalt eltérített fény erősségét, N-et ki lehet számítani. Ha sárga 
fényt bocsátottak 1 cm3 tiszta gázba, és a beeső fény erősségét l -nek 
vették, a 90°-nyíra eltérített, szétszórt fény erőssége 7 és 8 tízezred 
között volt. Ebből az N-re 75.1022 érték adódott elég jó egyezésben 
más mérésekkel. 

Ha nem a kritikus állapot közelében vagyunk, a gáz sűrűségé-
ben az ingadozás, mint már mondottuk, sokkal kisebb. De azért ezt 
is elárulja a fény szétszóródása. Smoluchowskin kívül Cabanes fran-
cia fizikus is foglalkozott ennek a pontos megvizsgálásával. Viola-
színű fénnyel világított meg tiszta argon gázt és a merőlegesen szét-
szórt fény erősségéből az elméleti képlet segélyével kiszámította a 
molekulák számát. N = 69.1022 értéket kapott. 

Különösen erősen jelentkezik az ingadozó sűrűségű gáz szét-
szóró hatása, ha nagy gázmennyiség működik közre. Ezt látjuk a 
légkör hatásánál is. A Nap sugarai egyenes irányba jutnak a sze-
münkbe és ha semmi sem szórná el őket oldalirányba, akkor csak a 
Napot látnók fényesnek, de mellette már az égboltozat teljesen fe-
kete lenne. A valóságban az égboltozatot még a Naptól távol ís szép 
kéknek látjuk, tehát innen is jönnek sugarak a szemünkbe. Honnan 
származik ez a kék fény? A Nap sugarai belehatolnak a légkörbe s 
az itt levő apró por, füst, stb részecskék, meg a sűrűség ingadozásá-
ból származó csomósodások oldal irányban is szétszórják a fényt. 
Hogy ez a szétszórt fény kékszínű, annak az az oka, hogy az apró 
részecskék annál erősebben szórják a fényt minél kisebb annak a 
hullám-hosszúsága. A fehér napfényben a szivárvány összes színei 
benne vannak és ezek közül a kéknek a legkisebb a hullámhossza. 
Ezért a szétszórt fényben a kékszín az uralkodó. Ezt már a cigaret-
táról felszálló füstben is megfigyelhetjük, amelyik enyhén kékes szí-
nűnek látszik a fehér napfényben. A szájból kifujt füstben ez már 
nincs meg, mert ebben a részecskék már nagyobbakká csomósodtak 
össze. 

A légkör kék fényét tehát részben a molekulák ingadozása 
okozza. Hogy a többi hatókat — por, füst stb. — kiküszöböljük, 
magas hegyek tiszta levegőjében kell méréseket végeznünk. Ha ilyen-
kor a szétszórt fény erősségét a direkt napfénnyel összehasonlítjuk, 
a mérések megint lehetővé teszik, hogy az elméleti, a valószínűségen 
alapuló képlet segélyével a molekulák számát meghatározzuk. így 
Dember a Teneriffa sziget Pik hegyén N = 64.1022 értéket kapott, 
Towle pedig az amerikai Mount Wilson-on 60.1022-t. Ezek nagysze-
rűen megegyeznek más mérések eredményeivel, 

A gázok jelenségei, törvényei végeredményben mindig a mole-
kulák véletlen mozgásain alapulnak. Az atomelmélet újabb fejlő-



dése azonban az egész atomfizika alapjává a valószínűségszámítást 
teszi. Egy összehasonlítás jól mutatja az új gondolkozásmódot, A 
régebbi fizika pl, a Hold tanulmányozásakor az elméletből olyan 
képletet próbált levezetni, amely megmondja nekünk, hogy ebben a 
pillanatban pl, ezen a helyen lesz a Hold, egy későbbi időpontban 
ezen a másik helyen és így tovább. Ha azután a megfigyelés ezt az 
elgondolást megerősítette, akkor meg voltunk elégedve az elmélet-
tel, Az új atomfizikában egészen más a helyzet. Itt az elmélet csak 
annyit mond pl, az atom elektronjának helyéről: ebben a kiválasz-
tott pillanatban az elektron vagy ezen, vagy azon, vagy a harmadik, 
negyedik stb, helyen van; és csak azt teszi még hozzá, hogy mekkora 
a valószínűsége, hogy az első helyen van, mekkora annak, hogy a 
második helyen, stb. Hogy ennek gyakorlatilag mi a jelentősége, 
azt szemléltetjük a rádium példáján. 

Ismeretes, hog a rádium nagyon hatásos sugarakat bocsát ki ma-
gából, amelyeket az orvostudományban is felhasználnak. Tudjuk, 
hogy az a sugárzása pozitív töltésű kis részecskékből (a helium gáz-
atommagjai ezek) állanak, amelyek másodpercenként 15,000 km-es 
óriási sebességgel repülnek. Ezek a részecskék a rádium atommag-
jából jönnek, mindegyik atommagból egy, de különböző időpontban. 
Az egyik rádiumatom már a következő másodpercben felrobban, a 
másik csak 10,000 év múlva. Mi ennek az oka? 

Az atommagok belsejében sajátos természetű erők működnek, 
de hatásukat szemléltethetjük a súlyerőkkel. Gondoljunk el egy 
olyan kerek völgyet, amelyet minden oldalról egyforma magas he-
gyek vesznek körül. Ha ebben labdáz valaki, a labda csak úgy tud 
szabadulni a völgyből, ha olyan nagy a sebessége, hogy keresztül 
tud repülni a környező hegyeken; különben örökké a völgyben ma-
rad, Hasonlóan van az atommagnál, A részecske csak akkor tud sza-
badulni, ha elegendő az energiája a kirepüléshez. Azonban a mérések 
azt mutatják, hogy bár a rádiumból kirepülő részecskének igen nagy 
a sebessége, ez mégsem lenne elegendő ahhoz, hogy kirepüljön. Nem 
is értenők meg, hogyha megvan a képessége a szabadulásra, mi ta r t ja 
vissza némelyik atomban 10.000 évig, vagy még tovább? A régebbi 
fizika nem tudta ezt a problémát megoldani. Az újabb atomfizika azt 
mondja, a részecske vagy az atomon belől lesz egy későbbi időpont-
ban, vagy kívül és mindegyik esetnek meghatározza a valószínűségét. 
Egy atomnál ebből még nem tudjuk, hogy mi lesz a további sorsa; 
a véletlen uralkodik. Lehet, hogy a következő pillanatban lép ki a 
részecskéje, lehet, hogy évezredek múlva. Nagyszámú atomnál azon-
ban érvényesül a nagy számok törvénye és kialakul az a sugárzási 
mód, amelyet tényleg megfigyelünk. 

Az atomoknak ez a sajtáságos viselkedése a csillagok belső vi-
lágában is érvényesül. Mai tudásunk szerint a csillagok atomjaik 
belsejéből kapják azt a rengeteg hőt és fényt, amelyet kisugároznak. 
Az atomok világában pedig a valószínűségek uralkodnak, tehát így 
a véletlen szabályozza a csillagok belső életét is. Ez különösen meg-
nyilvánul a Nova csillagok tüneményében, Egy jelentéktelen csillag 



hirtelen elkezd fényesedni s fénye, sugárzása egy nap alatt sok ezer-
szer megnő. A megfigyelések szerint az eredeti 6000 -os felszíni hő-
mérséklet megnő 10,000—30.000°-ra és emellett rohamosan — má-
sodpercenként 100—1000 km-es sebességgel — tágul, nagyobbodik a 
csillag, A legérdekesebb ebben az, hogy azok a csillagok, amelyek-
nél ez a tünemény mutatkozik, ugyanabba az osztályba tartoznak, 
mint a mi Napunk. Nem lehetünk tehát biztosak abban, hogy a kö-
vetkező pillanatban nem történik-e meg ugyanez a mi Napunkkal is. 
Ez persze a földi világ hirtelen hőhalálát jelentené. Hiszen a meg-
növekedett hőmérsékletű, megnagyobbodott Nap sugárzásával pilla-
natok alatt mindent elégetne a Földön, A véletlen szeszélye látszik 
irányadónak a csillagok életében is, de azért mi mégsem élünk örö-
kös rettegésben itt a Földön, Bizalmat önt belénk az a tudat, hogy 
a véletlen törvényén kívül egy másik hatalmas erő is működik a 
míndenségben, egy lenyűgöző hatalom, amelyet úgy hívunk: Gond-
viselés. 

III. 

Sokféle jelenségben ismertük fel az atomok véletlen mozgásá-
nak a megnyilvánulását, és láttuk, hogyan alakul ki a véletlen sze-
szélyéből a nagy számok törvényszerűsége: a matematikai alakban 
megfogalmazható törvény. Most egy új szempontot akarunk kiele-
mezni, Üjra egy meghatározott fizikai példából indulunk ki, 

A legmindennapibb jelenségek közé tartozik, hogyha vízbe 
kockacukrot teszünk, az elolvad és szétoszlik a vízben. Limonádé 
készítésnél ugyan kanállal is meg szoktuk azt keverni, hogy gyor-
sabb legyen a keveredés, de tudjuk, hogy ez, bár lassabban, ön-
magától is bekövetkezik. Ha a folyadék egyik részében több a cukor, 
mint a másikban, akkor ez a többlet lassanként tovamozog, és a kü-
lönbség kiegyenlítődik. Ez a tünemény a diffúzió. 

A jelenség magyarázatát ú j ra a molekulák szabálytalan moz-
gásában találjuk meg, Avízbe tett cukor a vízmolekulák vonzó ha-
tására molekulákra bomlik s e molekulák szabálytalanul jobbra-
balra ugrándoznak, hasonlóan a vízben feloldott kolloid részecs-
kékhez, amelyeket mikroszkóppal megfigyelhetünk. Einstein veze-
tett le egy képletet, amely megadja, hogy mennyire mozdul el tálag 
egy kiválasztott irányban egy ugrándozó részecske egy kis idő alatt. 
A kísérletek ezt az elméleti eredményt teljes mértékben igazol-
ták — a megfigyelhető mikroszkopikus részecskéknél. Ha a diffú-
ziót tényleg a molekulák szabálytalan ugrándozása okozza, akkor 
ennél is érvényesülni kell ennek a képletnek s ennek segítségével a 
diffundáló menyiség kiszámítható, ha ismerjük a molekulák sugarát. 
Ezeket más mérések elég pontosan megadják. A számítások eredmé-
nye a következő. Gondoljuk el, hogy a folyadék egy köbcentiméteré-
ben egyik helyen 1 grammal több cukor van feloldva, mint a másik 
helyen, és ez a két hely egy centiméterre legyen egymástól, A két hely 
között fekvő egy négyzetcentiméternyi lapon át ilyenkor a számítás 



szerint egy nap alat t 0 36 gr cukor diffundál át. A tényleges mérés 
0 33 gr-ot ád. Tehát az egyezés nagyon jó. 

Felmerül azonban ezzel kapcsolatban egy kérdés. A cukor-mole-
kula minden mozgása ellenkező irányban épen olyan valószínűen be-
következhetík, mint a diffúziós mozgás. Ha ez a vízben feloldott min-
den molekulánál tényleg bekövetkeznék, akkor a cukros víz molekulái 
mind visszajutnának eredeti helyükre s végül a cukros vízből ú j ra 
tiszta víz lenne, amelyben eredeti helyén új ra jelentkeznék a beletett 
kockacukor. Mí az oka annak, hogy ilyenfajta jelenséget mi sohasem 
tapasztalunk? 

A kérdés összefügg azzal, hogy van-e olyan törvény, amely a je-
lenségek lefolyásának irányát szabályozza. A fizikusok már régen fel-
ismerték egy ilyen általános természeti törvény létezését. Pl, ha 427 
m magasan van 1 kg-os vasgolyó s ez leesik a földre, végül 1 kalória 
meleg keletkezik. Meg lehet-e fordítani ezt a jelenséget? Ez azt je-
lentené, hogy a vasgolyóból vagy környezetéből eltűnik az 1 kalória 
meleg s ennek fejében a golyó újra visszaszáll 427 m magasra, A fizi-
kusok megállapítása szerint mechanikai energiából keletkezhetik hő, 
de ezt a folyamatot egyszerűen megfordítani nem lehet, A hő csak 
akkor adhat mechanikai munkát, ha módjában van melegebb helyről 
hidegebb helyre menni. Ez a körülmény az oka pl, annak, hogy a ten-
geri hajók nem vehetik a gépeik haj tására szükséges meleget a ten-
gervízből, ahol pedig óriási hő-készletek vannak. Ha már egyszer min-
den meleg testnek egyforma lenne a hőmérséklete, akkor semmiféle 
hőgép, {motor, gőzmozdony, élő szervezet stb.) sem tudna tovább 
munkát végezni s minden működés megállna a Földön. Clausíusnak 
sikerült olyan matematikai formulát találni, amelyik meghatározza a 
fizikai rendszerek bizonyos tulajdonságát amelyet ő entrópiának ne-
vezett s megállapította, hogy önmagában álló rendszer csak olyan irá-
nyú változáson mehet át, amelynél az entrópia növekszik. Az ellen-
kező irányú tünemény, amelynél az entrópia csökkenne, lehetetlen. 
A diffúzió pl. a cukros víznél lehetséges, mert e közben az entrópia 
nő. Az ellenkező folyamat, a cukor egy helyre való összegyülekezése 
azonban lehetetlen, mert ilyenkor az entrópia csökkenne. 

Boltzmann osztrák fizikus vette észre, hogy a jelenségek egyirá-
nyú lefolyása épen a molekulák véletlen mozgásának a következmé-
nye, Megértjük ezt, ha pl. a kártya összekeveredéséből veszünk pél-
dát. Rakjuk össze a 32 kártyát, hogy a színek és a lapok szabályosan, 
rangsoruk szerint következzenek egymásután. Ha a kártyacsomagot 
egy darabig keverjük s utána a kártyákat egymásmellé lerakjuk, a 
szabályos sorrend már nem jelentkezik a kártyáknál. Mi ennek az 
oka? Hiszen nyilvánvalóan nincs semmiféle szabály, amely tiltaná, 
hogy pl, az összekeverésnél a piros hetes mellé a píros nyolcas ke-
rüljön, e mellé a piros kilences stb, A kártyáknak ez a szabályos el-
helyezkedése nem lehetetlen, csak valószínűtlen, A szabályos sorba-
rakás ugyanis csak egyfélekép lehetséges, ellenben a szabálytalan 
össze-visszaságra sok ezer lehetőség van, Ezért a magától beálló rend 
olyan ritkaság, hogy gyakorlatilag egyáltalán nem számítunk a bekö-



vetkezésére, A véletlen a rendből csak a rendezetlenség felé vezethet, 
de sohasem az ellenkező irányban. 

Ugyanez érvényesül a fizikai jelenségeknél. Amikor a vasgolyó 
427 m magasból lefelé esik, minden molekulája egyirányban lefelé 
mozog. Amikor a leesés következtében hő keletkezik, a vasgolyónak s 
a környező levegőnek molekulái továbbra ís mozognak, de már a vé-
letlen szeszélyét követve össze-vissza. A rendből rendetlenség kelet-
kezett. Ha bekövetkeznék egy adott pillanatban, hogy a környező le-
vegő molekulái valamennyien párhuzamosan felfelé repülnének, akkor 
az alsó levegő molekulák alulról neki verődnének a vasgolyónak, a 
felsők elrepülnének az útjából s ennek következtében a golyó fel-
emelkednék. Ez nem lehetetlen, csak óriási mértékben valószínűtlen 
a molekulák óriási száma miatt. 

Hasonló az eset a gázok összekeveredésénél, Gondoljuk el, hogy 
két üvegedény van egymás mellett, a baloldaliban hidrogén, a jobb-
oldaliban oxigén-gáz van. Ha két edényt összekötjük egy csővel, azt 
tapasztaljuk, hogy a kétféle gáz összekeveredik. Ezt kívánja az entró-
pia tétel, mert keveredéskor az entrópia növekszik. Az ellenkező je-
lenség, a kétféle gáz szétválasztása, a tapasztalat szerint magától 
sohasem következik be, Ennek nyilván az az oka, hogy mindegyik gáz 
sok trillió molekulából áll, amelyek a véletlen szeszéyeí szerint ösze-
vissza röpködnek, így hamarosan összekeverednek, A gázok újabb 
szétválasztásához az lenne szükséges, hogy egy adott pillanatban va-
lamennyi hidrogén molekula balfelé repüljön az összekötő csőben, 
valamennyi oxigén molekula pedig ugyanakkor jobbfelé. Ez önmagá-
ban nem lehetetlen, csak nagymértékben valószínűtlen a molekulák 
óriási száma miatt. 

Hogy az itt szereplő valószínűtlenség gyakorlatilag lehetetlensé-
get jelent, azt Borel francia fizikus szemléletes példával igazolta. 
Gondoljuk el, mondotta, hogy egy millió majmot megtanítanak író-
gép kezelésére, természetesen csak a mechanikus munkára. Ezek 
egy éven át dolgoznak írástudatlan munkások felügyelete alatt, A 
munkafelügyelők összegyűjtik a teleirt lapokat s azokat vaktában 
kötetekben kötik össze, így létrejön egy jó pár millió kötetet tartal-
mazó könyvtár, Leheséges-e az, hogy ez betüről-betüre megegyezzék 
a British Múzeum könyvtárával? Nyílván nem ismerünk olyan ter-
mészettörvényt, amely ezt tagadná. Ha pl. a British Múzeum első 
könyve ezzel a szóval kezdődik: Isten, semmi sem akadályozza, hogy 
a majomkönyvtár megfelelő könyvének első lapjára először az I betűt 
kopogtassa le a majom, azután az s, t, e, n betűket. Ugyanezt mond-
hat juk a következő szövegekre ís. A megegyezés nem lehetetlen, csak 
valószínűtlen. Ez a valószínűtlenség olyan nagyfokú, hogyha a meg-
egyezés mégis létrejönne, mindenki meg lenne győződve, hogy csalás 
történt. Hasonlóképen van ez a molekulák valószínűtlen csoportosu-
lásának bekövetkezésével is, 

A majmok véletlen munkája nem eredményezheti a British Mú-
zeum könyvtárát, de az eszes ember megalkotta azt. Kérdés, hogy 
az atomok rendezését ís nem végezhetik-e el eszes lények? Maxwell 



angol fizikus vizsgálta ezt először egy határozott problémával kap-
csolatban. A kétféle gáz szétválasztásáról legyen szó. A két edényt 
öszekötő csövet lássuk el csappal és állítsunk e mellé egy apró, eszes 
lényt — ez a Maxwell-féle démon —, amelyik a molekulák száguldá-
sát figyelemmel tudja kisérni. Ha azt látja, hogy egy hidrogén mole-
kula balfelé tart, kinyitja számára a csapot; az oxigén molekula szá-
mára azonban csak akkor, ha jobbfelé tart. Ezzel az eljárással las-
sanként különválogatja a molekulákat; a gázok szétválasztása tehát 
megtörténik. 

Ez azonban nemcsak azért marad üres fantázia, mert Maxwell-
féle démonok nincsenek, hanem az is nehézség, hogy az a finom csap, 
amellyel dolgozniok kellene, már csak kevés molekulából állana, s 
ezért annál ís mutatkoznék a Brown-féle szabálytalan mozgás. E 
miatt a csap nem engedelmeskednék a démon utasításának, hanem 
szabálytalanul, saját vak szeszélye szerint működnék. Hogy ez így 
lenne, azt ma már kísérleti tapasztalat ís támogatja. A fizikusok igye-
keznek minél finomabb, minél érzékenyebb műszereket készíteni, hogy 
azok nagyon kis hatásokat is megmérjenek. így azután tényleg elér-
ték már azt a határt, ahol a műszer annyira finom, hogy már nem hasz-
nálható. Nem pedig azért, mert hiába áll eszes lény mögötte, már 
nem engedelmeskedik annak, hanem szeszélyesen ugrál a mutató be-
rendezkedése. Ezek alapján a molekulák világában még az eszes lény 
sem tud rendetlenségből rendet teremteni, ha anyagi segédeszközökre 
van szüksége. 

Ne tévesszen meg bennünket az, hogy a mi gőzgépeinkben ész-
szerű berendezkedésekkel a gőzök rendezetlen hőmozgásából tudunk 
rendezett mozgást előállítani: pl. a vonat előre halad. Ha az ilyen 
gépeknél az egész működő rendszert figyelembe vesszük, mindig azt 
a d j a a számítás eredményül, hogy az egész rendszer entrópiája nő. 
Ez pedig máskép annyit jelent, hogyha a rendszer egyik helyén 
tudunk rendezetlenségből rendet csinálni, ennek érdekében a rend-
szer másik helyén annál nagyobb rendezetlenséget kell csinálnunk, 
úgy hogy végeredményben az egész rendszerben a rendezetlenség nő. 
Szilárd magyar fizikus vizsgálatai szerint az ember közreműködése 
sem tud ezen változtatni. 

Még úgy látszik, hogy van egy kibúvó. Valószínűségekkel dolgo-
zunk elgondolásainkban. Már pedig akármennyire kicsiny valamely 
esemény valószínűsége, ha elegendő ideig próbálgatjuk, egyszer csak 
bekövetkezik. Akármennyire kevés annak a valószínűsége, hogy 
kártyaosztásnál nekünk épen a 8 zöld lapot osztják ki, ha ú j ra meg 
ú j ra megismételjük éveken át a kártyaosztást, az egyszer csak be-
kövekezik. Ezt kívánja a nagy számok törvénye. Mondottuk, hogy a 
vasgolyó a környezet rendezetlen hőmozgásának a rovására nem fog 
magától a levegőbe emelkedni, mert ez nagyon valószínűtlen. De ha 
elég sok ideig várunk, nem következik-e ez egyszer csak mégis be? 
Hiszen a mikroszkop azt mutatja, hogy a kollodíális részecskéknél 
már igenis előfordul, hogy az apró részecske szeszélyes ugrándozása 
közben egyszer csak felemelkedik, mert a nekiütődő molekulák vé-



letlenül felfelé taszítják. Nem történhetik ez meg pl. egy téglával, 
ha elég sokáig várunk? Perin végzett ebben az irányban számításokat. 
Ezek eredménye szerint a valószínűség annyira kicsiny, hogy jóval 
tovább kellene várnunk 10 lo l° évnél, amíg ez bekövetkezhetnék. 
A használt furcsa jel olyan nagy számot jelent, ahol az 1 után tíz 
milliárd zérus áll. Ennek a számnak a leírásához olyan hosszú papír-
szalagra lenne szükségünk, amilyen hosszú a Föld egyenlítője — fel-
téve, hogy olyan szorosan irnók a számjegyeket, hogy 4 cm-es darabra 
10 számjegy jutna. Ez olyan szörnyű nagy idő, amihez képest el-
enyészik az a néhány billió vagy trillió év, amennyire a csillagászok 
a csíllagvilág életkorát becsülik. Tehát nem áll elegendő idő rendel-
kezésre, hogy a világban meglevő rendezettség pusztán a véletlen 
törvényei szerint létre jöhetett volna, (Hasonló okból nem várhatjuk 
azt sem, hogy a bevezetésben említett eseménymegismétlődés bekö-
vetkezzék.) Azzal sem lehet érvelni, hogy a világ talán öröktől fogva 
van, amiből mindenre jutna idő. Mert ekkor meg újra és ú j ra kel-
lene tapasztalnunk, hogy egy-egy valószínűtlen rendeződés magától 
bekövetkezik, pedig a tapasztalat még soha ilyesfélét nem mutatott 
az embereknek. 

Gondolatmenetünket összefoglalva tehát a következőket mond-
hat juk: a véletlen játéka sokféle üneményt varázsol a szemeink elé, 
de ezeknek közös vonásuk, hogy rendből kiindulva rendezetlenség 
felé visznek. Még az értelem sem tud a rendezetlenből rendet készí-
teni, ha anyagi segédeszközöket kell használnia. Már pedig a világ 
folyása csak úgy haladhat a rendből a rendezetlenség felé, ha az 
elején még sokkal több volt a rendezettség, mint most. De mi hozta 
létre ezt a rendezettséget? Csak olyan értelemben találjuk meg ennek 
elégséges okát, amely anyagi segédeszközök nélkül, abszolút módon 
uralkodik a világon, s tudja rendezni annak anyaghalmazait. Tehát 
a molekulák szeszélyes játékaiból felénk kiált ennek az isteni szín-
játéknak hatalmas rendezője: a mindenható értelem. 

Az értelem uralmát találjuk meg az anyagi világban. Ezt még vi-
lágosabban felismerjük, ha keressük, hogy mi van a véletlen szeszé-
lyes játéka mögött, A molekulák világában a véletlen mozgásokból 
magyaráztuk a jelenségeket, de a fizikusok mindig meg voltak győ-
ződve, hogy az egyes molekulák mozgását meghatározott erők telje-
sen meghatározott törvények szerint irányítják, s így itt a vak szeszély 
számára semmi hely sem marad. De a molekulák óriási száma miatt 
a jelenség annyira bonyolult, hogy az emberi ész nem tudja átte-
kinteni s így a határozott okok ismeretének hiányában véletlenről be-
szélünk, Az atomok belsejében látszólag már teljesen a valószínűség 
uralkodik, az anyag a maga szeszélyét követheti pl. a rádium atomok 
felrobbanásakor. A pontosabb vizsgálódás azonban itt is más képet 
mutat. Az atomok belső életéről csak úgy szerzünk tudomást, ha meg-
figyeléseket, kísérleteket végzünk. Ezek azonban egyúttal beavatko-
zást is jelentenek az atom életébe s ez a megzavarás az oka, hogy az 
atom belsejében csak valószínű eredményekről beszélhetünk. Ott is 
meghatározott okok hoznak létre határozott okozatokat s a mikrokoz-



mosz e rejtélyes világában is uralkodik a szám, a matematikai alak-
ban kifejezhető törvény. Azok a szellemes matematikai formulák, 
amelyek az atomvilág kutatóinak annyi szellemi gyönyört tudtak 
nyújtani, hangosan beszélnek az anyagvilág mögött rejtőző erők ter-
mészetéről, Joggal mondja Jeans, a nagy angol csillagász: a világot 
legjobban, noha még mindig nagyon tökéletlenül és meg nem felelően, 
úgy lehet elképzelni, hogy tiszta gondolatból áll, mint egy olyan 
lénynek a gondolata, amelyet mi, mert megfelelő átfogó szavunk hi-
ányzik, mimt matematikailag gondolkozót jelölhetünk meg. Az anyagi 
világ gyökerének mi is elfogadjuk egy lény tiszta gondolatát, de 
ennek a lénynek számára ez emberek milliói megtalálták már a meg-
felelő átfogó szót, amikor felkiáltottak: Isten, 

Az anyagvílág csak egyik oldala a létezők rendjének. A benne 
megnyilvánuló rendet, célszerűséget, értelmet, az anyag tanítását a 
vezérlő gondolatról csak még jobban megerősíti a szellemi világ. Az 
emberi értelem a maga titokzatos mélységeivel gyenge visszfénye 
egy isteni értelemnek. Planck azt mondja Keplerről, hogy a nagy 
német tudós azáltal lett a modern csillagászat atyja, hogy hitt a vi-
lágban uralkodó értelemben, Mi is elmondhatjuk, hogy az ember az-
által lesz igazán emberré, hogy hisz a világ mögött rejtőző végtelen 
értelemben, s e végtelenbe való bekapcsolódásában megtalálja sa já t 
élete végső értelmét és célját. 

Hanglemezek beszéde. 

Hiába van a szép lemez, 
ha tű nem szúr szívéig; 
néma marad, sohsem dalol, 
nem látni be szívéig. 

Bennünk is hány melódia 
várja, hogy eldaloljuk! 
Vár némán, szent hangtalanul, 
hogy egyszer eldaloljuk. 

Sohse búsítson az, szivem, 
ha szúr a sorsod tűje; 
könnyezünk, de megszólal a 
dalok szép csengetyűje! 

Magasi Artúr. 



Á liturgia és az egyházi építészet, 
Mihályi Ernő dr. 

A liturgia, az egyház szertartásai, a szentmiseáldozat, az egyház 
imaélete, általában az egyházi év, mely nagyvonalú drámaisággal 
új í t ja meg Krisztus megváltói munkáját, mindig ott szerepelt a mű-
vészetteremtő erők között, Kelet és Nyugat művészettörténetében 
gazdag gyümölcsöket termett a múltban, s terem a jelenben is, Most 
nem annyira a művészettörténész, mint inkább az esztetikus szemével 
tekintünk végig kétezer év templomain, mit adott a világnak a ke-
resztény művészet, mi szépet teremtett a liturgiában gyökerező ke-
resztény művészet a templomépítés terén. Külön vizsgáljuk először 
a templom belső terének szépségét, azután a külső épülettestet, magát 
az épülettömböt, 

A keresztény templomot egyenesen a szentmíseáldozat és a kö-
rülötte lezajló szertartások, liturgia hozták létre. Míg a klasszikus 
antik templom oszlopkoszorúval övezett szentélyével tisztára épület-
tömb, épülettest, gondoljunk csak az athéni Parthenon gyönyörű 
márványkristályára, szentélye csak Pallas Athéné aranyból, elefánt-
csontból való szobrát fogadta be, az áldozatokat a templom előtti ol-
táron mutatták be, a közönség nem jutott be a szentélybe, addig a 
keresztény bazilika mindjár t első megjelenésében óriási belső térség, 
istentiszteleti hely, középpontja az oltár, a szentmiseáldozatban min-
dennap megújuló keresztáldozattal, a mindennapi kenyérszegéssel, 
a kegyelmi életnek eme nagy forrásával, az ige mindennapi hirdeté-
sével, amely az adventi krísztusvárástól, a húsvéti diadalon át egé-
szen az évvégi világbírói megjelenésig felöleli az üdvösség egész 
rendjét, 

A keleti egyház is, a nyugati egyház is megteremtette a maga 
templomtípusát, A keleti egyház a maga elmélkedő jellegével a köz-
ponti szerkezetű templomban megteremti a nyugvó teret, A nyugati 
egyház a maga mozgékonyabb, cselekvő szellemében megteremti a 
hosszanti szerkezetű mozgó teret. Mindegyik más érzést vált ki a lé-
lekből, A Hagía Sophia, a konstantinápolyi Szent bölcseség temp-
loma az Istenben való megnyugvást hirdeti, a római, vagy ravennaí 
bazilikák az Istenhez vivő útat jelzik, A Hagía Sophia 77 m hosszú 
és 77 m széles belső tere, teljes négyszög. Föléje 32 m átmérőjű 
kupola borul. A belső tér inkább a függőleges tengely körül bonta-
kozik ki, 

A római bazilikáknak elrendezése egészen más. Előttük oszlop-
csarnokos udvar van kúttal. Innen lépnek az előcsarnokba, innen a 



hajóba, a kórusba s csak innen a szentélybe. Már maga az építészet 
is kifejezte a keresztény élet hármas fokozatát: a felvételt az egy-
házba, a bűnbánó előkészületet s a belépést a szentek-szentjébe, A 
gerendázat vízszintes vonalai és az árkádok ívei is a szentélybe fut-
nak, A S, Apollinare nuovo templomban Ravennában még az árkád-
sor feletti mozaikok férfi és női alakjai is jelzik a vonúlást Krisztus-
hoz, a szentélybe, A bazilikának ez a mozgó tere, melynek nyugatról 
keletre való sodra van, egészen a nyugati egyház terméke, A nyu-
gati egyház templomában a szentélyhez való vonulás, a keleti egyház 
templomában a szentély körüli gyülekezés gondolata jut kifejezésre. 
Egyikben az Istenhez való törekvés, a másikban az Istenben való 
megnyugvás ölt testet, A vízszintes mennyezet is inkább a szentélybe 
való törekvés gondolatának hordozója, míg a kupolás mennyezet az 
önmagába visszatérő körmozgás tökéletes formája, az önmagába térő 
lélek jelképe, 

A mozgó tér és a nyugvó tér nemcsak a keleti és nyugati vallá-
sosság, hanem a világnézet ellentétének is kifejezője. Nyugat a ke-
reszténységnek cselekvést követelő elemeit hangsúlyozza, a vallásban 
is fejlődő, tevékeny életet követel. Temploma is mozgási tér, A szen-
télyt a hívek szinte lépésről-lépésre veszik birtokukba. Kelet a vi-
lági és egyházi életben is szenvtelenebb, mozdulatlanabb, elmélke-
dőbb. Keleti gondolat az akarat teljes kialvása Istennel szemben, 
az emberi akarat teljes megsemmisítése az isteni akarattal szemben. 
A keleti keresztény szerzetesség szinte egészen elfordul a tevékeny 
élettől és tiszta szemlélődésbe merül. Szent Benedek nyugati szerze-
tessége a szemlélődő életet egybeköti a cselekvő élettel. Imádkozzál 
és dolgozzál. Kelet életfelfogásának az elmélkedésnek a belső tere 
felel meg a templomban. Benne a hívő nem vonul a szentmise áldozat, 
Krisztus felé, hanem csendesen áll, vár, míg a szent titok kegyelmei 
el nem árasztják lelkét, míg a kupola mozaikjainak aranyából kivil-
logó szentek káprázatba, elragadtatásba nem ejtik. Még külsőleg is 
nagy a különbség kelet és nyugat templomai között. Míg a bazilika 
homlokzata kifelé fordul, arccal felénk néz, addig a kupolás temp-
lomok arca befelé néz; mí a kupolának, vagy a félkupoláknak csak 
a hátát látjuk kívülről. A keleti templom még ilyen formában is 
elzárkózik a külvilágtól és az emberek befeléfordulását hangsú-
lyozza. A bazilika megváltást sürget, kifelé forduló arcával hív be-
felé, az udvar kútjánál megtisztít, az előcsarnokban bűnbánatra indít, 
a hajóban kézenfogva visz a szentmise titkához, a mennyei kenyér-
rel tápláló asztalhoz, magához Krisztushoz, 

Az őskeresztény templom nemcsak belső terével, hanem nagy-
ságával is hat. Még a mai embert is valóságos horror, szinte meg-
tántorító érzés fogja el e szokatlan nagy belső terek láttára, pedig 
a mai építkezések már eléggé hozzászoktatták szemünket nagy belső 
terekhez. Hisz a mai technika már nem ismer nehézségeket ezen a 
téren. Hát még a sa já t korukban mennyire megéreztették ezek az 
épületek az ember és épület közti szinte megsemmisítő különbség 
következtében az Isten, Krisztus, a Pantokrátor hatalmát. 



A román templom megmarad a nyugati alapgondolatnál, a hosz-
szanti szerkezetnél, a mozgási térnél. De ezt a belső teret változa-
tossá teszi. Ritmikus mozgást hoz bele. Pillérek és oszlopok válta-
koznak egymással, a vízszintes tagozást, a gerendás szerkezetet 
bolthajtásos szakaszok vált ják fel. A bazilika egységesen hat. Itt 
az egyes részek külön élnek, külön is hatnak. De az introitus, a 
mozgás a szent cselekmény felé, az oltár szent titka felé itt is meg-
van, A román templomnak a sodra is a szentély felé visz, 

A gótikánál a hosszanti elrendezés mellett a függőleges tagozó-
dás lesz úrrá. Szent élményem a gótikus templomban már nemcsak 
az oltár liturgikus cselekményeinél van, áhítatom közvetlenül is fel-
száll az égbe az imádságos ívek szárnyain. Az egyéniség ébredésé-
nek kora ez. Az áhítatban is egyéni utakon keresik az Istent. Érez-
zük-e a gót templomokban a XVI. század szellemének előszelét? 

A reneszánsz templomokból már hiányzik az ókeresztény bazili-
káknak a megváltás után való sóvárgása, Nem megváltást sürgetnek 
ezek, hanem a lét királyi teljességének a jelképeivé magasztosulnak. 
Nem a transcendentía, a másvilág, hanem az immanentia, az evilág 
ölt bennük testet. Szinte különösnek tetszik, hogy a kereszténység-
nek első temploma, a Szent Péter templom inkább óriási arányaival 
döbbenti, semmisíti meg az embert, mint keresztény szellemével. 
Téralkotásában eredetileg központi szerkezetű, csak később nyúj-
tották meg Nagy Konstantin bazilikájának egész hosszúságában. tfí-
szei is inkább antik, mint keresztény nyelven beszélnek. Óriási mé-
retei is inkább valami titáni erőt, mint mély természetfelettiséget 
harsognak. 

A barokk kor hozza meg igazában a keresztény szellem új já-
születését, a térképzésben kibontja a végső lehetőségeket: megnyitja 
az irrationális, a képzeleti teret. A képzeleti tér építészeti alapelvvé 
lett. Teljesen egységes belső tereket alkot, a mellékhajókat, az oldal-
kápolnákat kiküszöböli, a falakat freskókkal megnyitja, a mennye-
zetet kitárja, a mennyországot lehozza a teljes Szentháromsággal, 
az angyalok karával, a szentekkel, átéleti velünk a végesből alakí-
tott végtelenség csodáját. Az oszlopok csavarodnak, a díszek moz-
gásba jönnek, a szem a díszítések labirintusában tévelyeg, az épület 
titokzatossá válik, biztonságérzetünk elveszik, a rendező értelem 
megtorpan, itt minden csak az érzések szárnyain lebeg, Isten meg-
foghatatlansága, végtelensége szinte élménnyé lesz a hívő számára. 
Mennyei távlatok nyílnak meg előttünk, ahol kézzelfoghatólag előt-
tünk van életünk célja. Elbódulva reményeink szent országában 
érezzük magunkat. Isten országa itt van fölöttünk a maga érzékel-
hető valóságában. 

A belső térnek a végtelenbe való kitolása után már nincs tovább-
fejlődési lehetőség, A nyugtalan barokk-rokokó után a templom,-
építészet visszatér a nyugodt empirehez. Míg a barokk-rokokó temp-
lomok párkányvonalai átomló puhasággal, játszi szokdeléssel visz-
nek el bennünket az előcsarnokból a hosszanti hajóba, innen a szen-
télybe, az egész belső térben sehol egy nyugodt pont, addig az 



empíre-templomok belső térségén megint a lét nyugalma ömlik el. 
A barokk-rokokó nyugtalanabb, forróbb, magával ragadóbb, az em-
pire hidegebb, előkelőbb, megnyugtatóbb. Az egyházi építészet visz-
szatért az ősi térformákhoz, A XIX. század még egyszer megismé-
telte mindegyiket, A XX, század meg megint felvette a bazilikák 
zárt hosszanti négyszögű formáját, mert az embereknek adott for-
malehetőségeknek a száma látszólag kimerült. Csak látszólag, mert 
ú j templomaink új szépségű belső tereket teremtettek. Itt csak a 
győregyházmegyei modern templomokra hivatkozom, vagy a pasa-
réti-úti Szent Antal-templomra, a városmajori templomra, az albert-
falvai, a balatonbogiári, kápolnásnyékí s a remetekertvárosi temp-
lomokra, vagy a szaléziak szombathelyi új templomára. 

* 

A templomnak istentiszteleti szent jellegét nemcsak az épület-
térrel lehet kifejezésre juttatni, hanem az épülettömbbel, magával 
az épülettesttel is. A bazilikánál az épülettest nem nagy szerepet 
játszik. Éppen csak az épületteret határolja. Ez az őskeresztény 
létformának, a földi valós léttől való elfordulásnak a következménye. 
Egészen máskép vagyunk már a bizánci stílussal, mely a császárok 
gazdag fényűzését is hirdeti. Salamon, felülmúltalak, kiáltott fel 
Jusztinián császár a Hagia Sophia, az Isteni bölcseség templomá-
nak felszentelésekor. A falakat a márvánnyal és aranymozaíkkal 
való bevonás szinte átlényegíti, új lélekkel telíti, A kupola meg 
mintha nem is a 23 m magas pilléreken nyugodnék, hanem egyenesen 
az égből csüngő aranyszálakon lebegne az épület felett. Az épület 
külseje az idők folyamán sokat vesztett királyi méltóságából. Egy-
részt érvényesülésére nincs elég tér, másrészt az izlám megtoldotta 
négy minarettel és a császársírokkal. De belseje ma is a világ egyik 
csodája. A négyszögletes alapfal pilléreivel, árkádjaival viszi a sze-
met felfelé a boltívekre. Egyikben három félkupola húzódik meg. 
Ezek intenek: csak tovább ,tovább, mi még csak az udvarhölgyek 
vagyunk, a királyné fenn van 57 m magasban. Valóban, 40 ablaktól 
megvilágítva, mint valami fényes égbolt borul ránk a 32 m átmérőjű 
nagy kupola. Itt a szem és lélek egészen megnyugszik, teljesen bol-
dog, a világi gondolatokat és érzelmeket teljesen elveti magától, ön-
magából kivetkőzve a végtelenség birtokában érzi magát. Olyan 
érzés ez, amilyet az ember csak a ragyogó kék égbolt alatt, vagy a 
csillagos éj csendjében érez. Az emberi léleknek micsoda csodálatos 
képessége ez: a nehézkedési törvényeket megszünteti, lelket önt a 
kőtömegekbe, életet visz az anyagba! Micsoda diadala ez a kupola 
a művészetnek! A kölni dóm magassága 157 m, a Szt. Péter temp-
lomé 138 m. Míg a Szt. Péter templom kupolája csak a középről 
látszik, addig itt a templom minden részéből be lehet látni a ku-
polába, a szó szoros értelmében az egész épületnek koronája s min-
den részére kiterjeszti felséges nyugalmát. Itt látszik meg, hogy a 
körvonal a vonalak királynéja, benne van a végtelenségnek nyu-
galma, méltósága, harmóniája, muzsikája, zenéje. Csodálatos még a 
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megvilágítása is. Negyven ablakából mint valami mennyei harmat 
úgy száll alá a világosság s esésében a többi ablak világosságával 
gazdagítva mennyei fénnyel tölti be a teret, megragyogtatja a falak 
aranymozaik j ait, a föld és ég határvonalai elmosódnak, a földi hit-
község a mennyei Jeruzsálembe olvad, Krisztus parusiája, Krisztus 
megjelenése valósággá lesz. 

A román dómok megszentelődése egészen más eszközökkel tör-
ténik, mint a bizánci templomoké. Míg a bizánci épülettestet a már-
vánnyal és mozaikkal való bevonás anyagtalanítja, szellemíti át, 
addig a román dómok épen a kő lényegének, erejének hangsúlyozá-
sával hatnak. A teher és erő klasszikus értelemben nincs harmó-
niába hozva és ezzel átszellemítve. A szépen csiszolt oszlopok he-
lyére nyers kövekből épített pillérek kerülnek. A falakat vastagra 
csinálják. Több követ alkalmaznak, mint amennyi szükséges. A 
speyeri dóm bejáratának fala 6 m széles. Itt minden hatás a kőre 
van felépítve. A kő iránti szeretetből az északi román lemond a 
mozaikról, még a falfestésről is. Ezt csak egyes helyekre korlátozza. 
Csak a tagozatokat, bordákat, párkányokat, íveket s az oszlopokat 
színezi, 

A kővel dolgozó román stílus szigorú és ünnepélyes marad, va-
lami szent józanság van benne, A kőtömegek ereje annál hatalma-
sabban szólt, mert a házak javarészt fából voltak. Nagysága miatt 
is félelmetesen fenséges egy román dóm, Rodin súlyos, komoly hall-
gatásnak, csendnek jelezte a román dóm értelmét. Nem a különféle 
díszítések nyelvén beszél, A hatalmas kövek hallgatása közelebb 
van a szent dolgok lényegéhez, mint a beszéd, A szentmisében is 
a legszentebb pillanatban a pap és a zene elhallgat. A hatalmas, 
egyszerűségében néma, csendes román építészet ís szentebb, mint 
a sok formával, díszítéssel beszélő klasszikus stílus. 

Az épülettest köveinek ez a kihngsúlyozása egészen új gondolat 
az egyházi építészet történetében, A térépület mellett megjelenik az 
épülettest. Ez már nemcsak a teret határolja, falainak, öt-hat tor-
nyának külön értelme ís van, Szerencsés összetétele a román temp-
lom az antik épülettestnek és az őskeresztény épülettérnek. Bizo-
nyosan összefügg ez a tény a lelkekben végbement nagy változással, 
az evilági és másvilági gondolat szerencsés összeolvadásával, A világ 
immár mindenestül, kultúrájával együtt megkeresztelkedett, A ro-
mán kor bencés szerzetese aszkéta volt, de egyben kultúrpionér, a 
kultúra frontharcosa ís. Ezek a fogalmak is: keresztény lovag, egy-
házfejedelem ,szent birodalom hasonló értelmű teljes egységről be-
szélnek, 

A gótikus stílus megint új elemet visz az egyházi építkezésbe. 
Itt is a kőtömeg lesz lelki hatalommá, de más értelemben, mint a 
román templomoknál. Megtagadja a kőnek a nehézkedési erejét, át-
lényegítí s szinte a végtelenségbe irányítja az anyagot. Az oszlopok, 
a bordák, az ívek keskeny pályáján, kívülről a támasztópilléreken 
tör felfelé s valósággal Istent kereső imádsággá, Sursum cordává 



magasztosul. A követ itt nem fátyolozza el a mozaik, mint a bizánci 
stílusban, hanem a maga természetességében hatol a magasba. 

A bizánci és gótikus templom az ember átalakulásának végső 
lehetőségeit mutatja. Bizáncban az egyén szinte kialszik s beleolvad 
a természetfeletti világba, a gótikában az ember a saját egyéni imá-
jával ostromolja az eget, eget kér a maga számára. Milyen más a 
keleti és nyugati magatartás! Nem véletlen, hogy a gótika a leg-
mozgékonyabb nyugati törzs, a vikingvérből származó normann törzs 
terméke. Angliát és Szicíliát meghódította. Kardját egész Bizáncig 
meghordozta. Mikor erőit a háborútól a művészet felé fordította, 
megteremtette a függőleges iránytól áthatott templomstílust. Meg-
vetette a gótikus katedrálisok alapját. 

A gótikus épület hatása más, mint a románé. A román a hívőt 
térdre kényszeríti, A gótika fölfelé ragad. Az ellentét az embernek 
Istenhez való különböző viszonyában gyökerezik. Az őskeresztény 
bazilika és a román stílus kialakította a hívő útját az oltárhoz, a 
kegyelem forrásához, a gótika magasba törő egyéni, alanyi áhítat 
hordozója is. A gótikus templomban szent élményem nemcsak az 
oltárnál van a szentmisében, ahol a pap közvetít Isten és hívők közt, 
áhítatom közvetlenül is felszáll az égbe. így lett kőbe faragott imád-
ság a gótikus templom. Az embernek ez a közvetlen vallási kapcso-
lata Istennel a kor egész vallási életét á that ja . A misztika kora ez, 
az egyéni és alanyi imádság kora. Itt indul meg az a mozgalom, 
mely Lutheren, Kanton keresztül Schiller eme szaváig vezet: Vegyé-
tek az istenséget saját kezetekbe, leszáll világtrónjáról. 

A reneszánsz kor a klasszikus stílus evilági elemeit emeli val-
lásos magaslatokba. Csak Szt. Péter templomára gondoljunk. Az 
óriási méretek (15.000 Dm.), finom arányok, a térfogatok lenyűgöző 
ereje Szent Péter apostol sírja fölött egybeolvad a hely szentségé-
vel, egyháztörténeti jelentőségével, a nagy Bramante és Michel 
Angelo művészetének csúcsteljesítményeivel. Szt. Péter kupolája a 
világ legszebb kerektornya, az örökváros legfőbb dísze. 

A barokk, a reneszánsz és gótika összetétele. A reneszánsztól 
átvette a klasszikus formakincset evilági gazdagságával, a gótikától 
a dinamikát. Ezzel megtöltötte a nyugodt létformákat. Innen van 
nyugtalansága. Az egyéniség, a személyiség egyre jobban érvénye-
sül. XIV, Lajos Versaillest építtet magának. Isten is megkapja a 
legnagyobb pompakifejtést az abszolutizmus korában, A hívő nem 
hull térdre, mint a román templomban, nem esik révületbe, mint a 
bizánci vagy gót templomokban, nem tölti el lelkét a Szent Péter 
templom tökéletes harmóniája. Itt ünnep van a templomban: már-
vány, arany, drága szövetek, de egyben a lélek ünnepe is. Mennyei 
színjáték, összes érzékeink bacchanáliája a barokk szentmise, ha 
szabad így szólanom, világi és egyben lelki élvezetek, örömök, ke-
gyelmek tárháza a barokk templom. Érzelmes, meleg világ a barokk-
rokokó világa. Megérezteti velünk létünk titokzatos mélységeit. Fes-
tőiségével, elevenségével .nyugtalanságával a fejlődés örök áramába 
ragadja lelkünket. 



iMi az empire világa, mi a klasszicizmus világa? A barokk moz-
galmasságával, festőiségével szemben szigorú építészeti érzék, csak. 
tiszta geometrikus formákat alkalmaz, főjellemzője a világos átte-
kinthetőség, átlátszó rendszer, plasztikai körülhatároltság — szem-
ben a barokk csapongással, eurythmia — szemben a barokk disszo-
nanciával, szimmetria — szemben a rokokó aszimmetriával. Vagy, 
hogy divatos kifejezéssel éljek, apollói korszak szemben a barokk 
fausti világával. Valami könnyed, kiegyenlített harmonikus kellem, 
görög derű, az ion templomok felejthetetlen egyszerűsége, átlátszó-
sága — szemben a barokk-rokokó csapongó, tüzes körvonalaival. 

Ezek azok a hatások, amelyeket az egyházi művészet az em-
bernek XIX századon át nyújtott, Kímerült-e ezzel az egyházi épí-
tészet, vagy tud még valami ú ja t adni? A XIX, század egyházi épí-
tészete nem tudott ú j a t alkotni. Feltámasztotta halottaiból az összes 
előző stílusokat. 

A XX. század egyházi építészete már annyi szépet hozott ma-
gában a győri egyházmegyében is, hogy joggal beszélhetünk új stí-
lusról. Ezekben a templomokban új belső térhatással és új külső 
épülettesttel állunk szemben. Megint az őskeresztény liturgikus elv 
győz. A hívők az oltár felé sodródnak, melyet még a felülről való 
megvilágítás is kiemel. Az isteni ige is szorosabb kapcsolatba jön az 
oltárral, szinte onnan hangzik, nem pedig a hajóba messze előretolt 
szószékekről, A templom hatalmas belsősége igazi hitközösségbe 
foglalja össze az egész hitközséget, A ragyogó színű ablakok titok-
zatos fénnyel, természetfeletti hangulattal áraszt ják el a teret. A 
nagy falfelületek festményei, szobordíszei, mozaikjai, iparművészeti 
díszei még jobban fokozzák a természetfeletti hatást. Az esti vil-
lanyvilágítás új varázslatokat tud előidézni. A templom külsején a 
modern házak vonalai és kockaszerű testalkata folytatódik. Mai egy-
házi építészetünk a ma nyelvén szól hozzánk. Hatalmas tornyai ma 
épúgy imára szólítanak bennünket, mint a gótikus tornyok sursum 
cordája. 



Egyházi levéltáraink. 
Vanyó Tihamér dr, 

A magyar levéltárügy az utolsó két évtizedben, jelentős és ör-
vendetes haladásról tanúskodik. Ebben a legfontosabb tényező az 
Országos Levéltár kiváló vezetősége és tisztviselői kara. Az Orszá-
gos Levéltár saját létével és működésével előkelő példaadás és út-
mutatás az összes többi levéltáraknak. Szellemének kisugárzását 
városi és megyei levéltárainkban már nem egy helyütt boldogan 
észleljük. A levéltárosok képzésének és elhelyezésének megvalósí-
tásán kívül a levéltári tudomány haladásának elméleti és gyakorlati 
vonatkozásait is állandóan figyelemmel kíséri és az érdeklődők köz-
kincsévé teszi immár 20. évfolyamú folyóiratában, a Levéltári Köz-
leményekben. 

Az idők követelményeként egyre inkább előtérbe nyomul az 
egyetemes és kötelező levéltárvédelem kérdése. A levéltári anyag, 
bárkinek birtokában is legyen, ma már nem fogható fel kizárólagos 
magántulajdonként és kezelése nem függhet a tulajdonos esetleges 
érdeklődésétől vagy érdektelenségétől. Minden levéltár pótolhatat-
lan, közös, egyszeri kincs. Rendezettsége és épségben tartása oly 
fontos, hogy szükség esetén külső beavatkozással is rá kell szorítani 
tulaj donosát. 

A katolikus Egyház egész történelme folyamán igen nagy gon-
dot fordított levéltáraira. A gyakorlati gondoskodás ugyan jóval 
megelőzte az elméletit, de az utóbbira is megtaláljuk a történeti 
folytonosság tanúságait egészen az új egyházi törvénykönyvig. A 
magyar katolikus egyház öntudatos levéltári törekvéseinek is több-
százados múltja van. (1. Bottló Béla cikkét a Levéltári Közlemények 
1940-i évfolyamában: A róm. kat. egyház levéltári szabályai. I. közi.) 
Nem mondható tehát sem egyéni kedvtelésnek, sem elméleti különc-
ködésnek, ha levéltáraink gondozóit s még inkább tulajdonosait a 
százados hagyományok, a kötelező mult folytatására és korszerű 
továbbfejlesztésére kérjük. Ebben minden egyházi intézmény szá-
mára messze világító példát ad a római Szentszék a Vatikáni Levél-
tár által. 

Egyházi levéltáraink közül a legfontosabbak a püspökiek. Meg-
felelő helyiség, berendezés és alkalmas, képzett szakember közre-
működése nélkül semmiféle intézkedés e téren el sem képzelhető. 
Már régen hangsúlyoztuk, hogy a levéltáros nem lehet csak egy, az 
egyházmegyei irodában dolgozó papnak a címe, hanem szükséges, 
hogy hivatásának élhessen s benne művelődhessen. A legszerencsé-



sebb eset az lenne, ha egyúttal a levéltáros lenne megbízva az egy-
házmegye történetének megírásával, Ö volna egyúttal hivatva az 
egyházmegye területén levő összes egyházi vonatkozású levéltárak, 
könyvtárak és gyűjtemények irányítását és ellenőrzését is ellátni. 
Püspöki levéltáraink egy része még nincs megfelelően rendezve. A 
rendezés munkálatait nem szabad sem elsietni, sem avatatlanra bízni, 
sem bizonyos gépies külső renddel elvégzettnek hinni, mert az ilyen 
eljárások jóvátehetetlenül megzavarhatnák az iratanyagot és a kor-
szerű rendezésnek elháríthatatlan akadályul szolgálnának, Tájékoz-
tatásul utalunk a szépen rendezett veszprémi püspöki levéltár leírá-
sára, (Levéltári Közi, 1931, 13—37, Lukcsícs Pál értekezése,) Igen 
ajánlatos, hogy a rendezéskor az Országos Levéltárból egy szakem-
ber tanácsait is kikérjük, A káptalani levéltárat is — hasonló elvek 
megtartásával — a püspöki levéltárosra kellene bízni, (A veszprémi 
káptalan levéltárának ismertetése ugyancsak Lukcsics tollából meg-
jelent u, o, az 1930-i évfolyamban a 151—81, 1,) 

A püspöki levéltárak rendezésével kapcsolatban sorra kell ke-
ríteni a plébániai levéltárakat is. A kettő egymással a legszorosab-
ban összefügg és együttes figyelembe vételük nélkül az egyházmegye 
egészének sem levéltári, sem történetírói kérdései nem oldhatók 
meg tökéletesen, A plébániai levéltárak minden kérdésével a közel-
múltban részletesen foglalkoztunk. Plébániai levéltáraink általában 
szegények, e téren a rendezés nem fog sok munkát adni. Egyelőre 
a legfontosabbnak tartjuk a levéltári anyagnak biztonságos, minden 
károsodástól mentesítő őrzését, továbbá minden plébánia levéltári 
leltárának elkészítését s a leltárak egy-egy példányának a püspöki 
levéltárban való elhelyezését. (Minden szóba jöhető szempontot ki-
merítően ismertetünk „A plébániatörténetírás módszertana" c. most 
megjelent füzetünkben a 23—27. 1.) 

Eddig nem volt oly magyarnyelvű levéltártani munka, amely a 
levéltárak elméleti és gyakorlati kérdéseível a mai követelmények-
nek megfelelően megismertetne bennünket. Csak a Levéltári Köz-
lemények füzeteiben találunk erre vonatkozó értékes cikkeket, bár 
a nem-szakember számára néha túlságosan hosszan és elaprózva. 
Most azonban a Magyarországi Református Egyház oly Levéltári Út-
mutatóval ajándékozta meg a magyar irodalmat, amely úttörő fon-
tosságú és egyházi vonatkozásai miatt kiválóan alkalmas a mi levél-
tári kérdéseink magasszínvonalú, csalhatatlan eligazítására is. (Le-
véltári útmutató. Tájékoztatásul a magyarországi református egyház 
levéltárairól kibocsátott szabályrendeletekhez. A Magyarországi Re-
formátus Egyház Egyetemes Konventjének kiadványa. Bpest, 1941. 
86 1.) Az Ütmutató Szabó István egyetemi magántanár, m. kir, or-
szágos levéltárnok munkája. Nagy szakszerűséggel és gyakorlatias-
sággal, az illetékes kül- és belföldi irodalomnak gondos felhasználá-
sával és idézésével, részletesen foglalkozik a levéltár fenntartásával, 
kezelésével, rendezésével és selejtezésével. Függelékként közli a re-
formátus egyház másolási és kutatási szabályzatát, A Magyarországi 
Református Egyház ezzel történeti érzékének, önérzetének és önbe-



csillésének komoly, maradandó és tiszteletet kívánó jelét adta. Nagy 
határozottsággal lép fel írásos emlékeinek megóvása érdekében, fo-
kozott követelményekkel a levéltárak tulajdonosaival szemben, s 
még anyagi áldozatoktól sem hátrál meg. Egyházkerületi levéltárait 
gyüjtőlevéltáraknak minősíti s a meg nem felelő módon őrzött 1883. 
jan. l -e előtti iratoknak és 1827 előtti anyakönyveknek letétbe he-
lyezését szorgalmazza. 

A plébániatörténetírás módszeréről írt tanulmányunkban a dol-
gozat jellegéből következően és megfelelő magyar levéltártani munka 
hiányában nem terjeszkedhettünk ki minden vonatkozásra a kívánt 
részletességgel és szakszerűséggel. Ezért a helyi egyháztörténetírás 
fellendítésére és levéltáraink eredményes rendezésére rendkívül me-
legen ajánljuk a Levéltári Útmutatót. A Levéltári Útmutató a helyi 
történetírás alapja, a Plébáníatörténetírás az alapon nyugvó épület. 
Testvérmunkák egyforma lelkesedéssel ápolt egyházias és nemzeti 
célok érdekében, az egyetemes magyar történetírás szolgálatára, 

A Levéltári Ütmutató előszavában Révész Imre tiszántúli ref. 
püspök, a kiváló történetíró az ily kezdeményezésekkor szokásos ki-
csinyes kifogásoknak és nehézségeknek a következő férfias monda-
tokat szegezi szembe: „Külön hangsúlyozni kívánjuk tehát, meny-
nyire nem szeretnők, hogyha egyházi önkormányzati testületeink és 
hatóságaink, kivált pedig a lelkipásztorok nagyobb része belelapo-
zás után azzal térne napirendre az Ütmutató fölött, hogy valamint 
a Szabályzat követelményei, úgy ennek az utasításnak iránymutatá-
sai is megvalósíthatatlanok, részint a „szegénység", részint az „idő-
hiány" okából. Mindenkit, akit e tekintetben hivatali felelősség ter-
hel, óva intünk az ilyen magatartástól . . . a hangsúly nem valami 
költséges új berendezkedésre esik . . , , hanem egyszerűen a rend-
szeretet fejlesztésére s a néhol még most ís szunnyadó történeti ér-
zék s az egyház történeti dokumentumai iránt való kegyelet és fele-
lősség fölébresztésére és ébrentartására. Abban pedig mindenki iga-
zat fog adni nekem, aki egyszer komolyan megpróbálta, hogy szigorú 
és szakszerű rendet létesíteni és tartani akármilyen hivatalos 
vagy magán iratanyagban nemhogy fölösleges időtöltés volna, hanem 
ellenkezőleg a világ legnagyobb időmegtakarítása," (5, 1.) Mi is sze-
retnők egyházi levéltáraink ügyében a négy jelszót hangoztatni: 
rendszeretet, történeti érzék, kegyelet, felelősség! 



FIGYELŐ. 

Á 800 éves ciszterci rend. 

Amikor a cisztercia rend 800 éves fennállásának ünnepét üli, a 
magyarországi Szent Benedek-rend úgy érzi, hogy neki magának is 
ünnepe van. 

Azok a bencések, akik ciszterci diákok voltak, még jobban érzik, 
hogy itt közös ünnepről, közös örömről van szó. Bármilyen vonat-
kozásban nézzük ugyanis a két rendet, mindenütt sok bensőséges 
kapcsolatot találunk- Szent Benedek a közös atyánk, Regulája a 
közös törvénykönyvünk és lelkiségünk közös éltetője. A két rendnek 
nemcsak földrajzi fekvése van ugyanazon az úton, hanem a magyar 
történelem századaiban is ugyanazok a magyar bánatok és ugyan-
azok a magyar örömök jutottak osztályrészül Pannonhalmának is, 
Zircnek is, A két rend magyarországi hivatása és életmódja is any-
nyira megegyező, hogy igazán nincs semmi, ami bennünket elválaszt, 
sőt inkább minden kapcsolat arra hivatott, hogy a két rend együtt-
működését, barátságát, közös megbecsülését és kölcsönös szeretetét 
mozdítsa elő. 

Pannonhalmának mai képe külsejében is pompásan jelképezi 
életének, hivatásának azt a négyes irányát, amelyben Zirc fiai is 
olyan tiszteletreméltóan nagyok, Aki Győrből Zircre vagy Vesz-
prémbe utazik, Pannonhalma előtt beszédes, mélyértelmü képben 
gyönyörködhetik. Az ég felé törő torony Pannonhalma legelső ren-
deltetésére: a lelkiség ápolására utal. Pannonhalma elsősorban az 
Istendícséretnek, a liturgiának szentélye. A templom jobbján a ha-
talmas könyvtár magasodik ki. Pannonhalma legnagyobb vidéki 
könyvtárával, főiskolája tanárainak munkájával másodsorban a tu-
dományok otthona. A templom másik felén valamivel lejebb az új 
gimnázium és nevelőintézet hatalmas, árkádos épülete simul a főmo-
nostorhoz és illeszkedik bele a régi képbe: a hit és a tudomány ápo-
lása mellett az ifjúság nevelése a harmadik legfőbb rendi munkakör. 
Ezt az annyira összeillő együttest a magyar falu és a rend anyagi 
alapját alkotó szántó, szőlő és erdő karolja át. A magyar nép szere-
tete és a magyar föld művelése már a rend alapításától kezdve hiva-
tása Szent Benedek fiainak. 

Ha az ünneplő ciszterci rend mai életébe tekintünk, akkor 
könnyű megállapítanunk, hogy ugyanezeknek a munkaköröknek 
mélyreható ápolása teszi annyira gazdaggá és a magyar közélet szá-
mára annyira áldásossá Zirc fiainak életét. 

A szerzetesi, a liturgikus élet talán sohasem virágzott Zircen oly 
buzgón, bensőségesen, mint napjainkban. Nem is beszélve arról, hogy 



már a rendi székházakban is felcsendül reggelenként és esténként 
Istennek közös, zsoltáros dicsérete, a zirci opus Deit olyan termé-
szetfeletti lélek telíti, hogy aki ma szép, fenséges, az Egyház szán-
dékainak megfelelő istentiszteletet akar látni és aki felemelő zsol-
tározást, szabatos, lélekkel á t jár t gregorián éneket akar hallani, 
bátran és a legszebb lelki élményekre számíthatva mehet Zircre. A 
reggeli konventmisében, a szent ténykedésekben közreműködő rend-
társak felvonulásában, áhítatában olyan emléket kap a látogató, 
melynek hatása felér egy jól végzett lelkigyakorlattal. Az elmúlt évek 
ben a zirci lélek kisugárzása sokak életében lett lelki újjászületés-
nek megindítója. 

A vallásos és világi tudományok művelése szintén meglepően 
gazdag a mai magyarországi ciszterci rend életében. A rendi tagok 
között sok a művelője elsősorban a teológiai és a lelki életre vo-
natkozó tudományoknak. Zirc gazdagította a magyar katolikusokat 
a zsoltárokról írt legkimerítőbb munkával. Zirc fia ajándékozta meg 
a magyar katolikus közönséget a legteljesebb magyarnyelvű Katoli-
kus Erkölcstannal, A legnagyobb magyar Lelkipásztorkodástan szin-
tén ciszterci munka, A katolikus egyházjogászok gárdáját már évek 
óta ciszterci egyetemi tanár neveli. Az ,,Örök liturgia" szeretetére 
bencés írókkal nemes versenyre kelve ciszterciek is nevelik a ma-
gyar hívőket. Tekintélyes a száma azon ciszterci munkáknak is, me-
lyek a katolikus világnézet elmélyítését célozzák, 

A lelki vonatkozású tudományok mellett a világi tudomány 
terén is megállják helyüket Zirc fiai. Nemcsak a szerzeteshez annyira 
illő kódexirodalomnak van hivatott művelője a rendtársak között és 
nemcsak a modern nyelvészet és irodalom terén mutatnak fel nagy 
eredményeket a ciszterci tudósok, hanem a legmodernebb tudomány-
nak, a ma annyira jelentős kémiának is olyan szakembere van a 
ciszterci rendben, aki európai viszonylatban is megállja a helyét. 
Sőt ennél még tovább is mehetünk. Még a repülés tudományának is 
van szakértője a rendben, aki katonai körökben is komoly tekintély-
nek örvend. Ezek a tények bizonyságai annak, hogy a „világtól el-
vonult szerzetesek" is tudnak haladni a korral, A ciszterci rend tehát 
tud kora színvonalán maradni és a tudomány minden terén tud 
hasznos szolgálatot tenni. 

Az a terület azonban, amelyen a legszebb eredményeket éri el 
a rend: az ifjúság nevelése. Mi, ciszterci diákok tudjuk, milyen ala-
pos, kötelességtudásra szoktató, de szeretettől átitatott nevelés fo-
lyik a ciszterci gimnáziumokban, A ciszterci nevelő lelke olyan, mint 
a ciszterci viselet, A fekete skapuláré derűs, napsugárszínű reveren-
dát takar, A munkát megkövetelő komolyság és külső szigorúság 
mögött derűs, meleg szív dobog. Nem is felejthetjük el soha azt a 
komoly szeretetet, amelyet a rend együttesétől és külön-külön min-
den tagjától kaptunk. 

A ciszterci ifjúság nevelése azonban az utóbbi években még job-
ban elmélyült. A gímnáziumépítő és átalakító munkák mellett gon-
doljunk csak azokra a diáktáborozásokra, amelyeket a rendi vezető-



ség Zircen és más rendi helyeken létesít, hogy a ciszterci diákság 
egyszer a rendi szellemet tanulmányozhassa és abból meríthessen, 
máskor pedig hogy a cserkészet kérdéseit megbeszélhesse és így a 
rend az egységes irányítást biztosíthassa, A rend melegszívű, az if-
júságot szerető atyja milyen korszerűen tud gondoskodni a jövő ér-
telmiség és vezető osztály neveléséről! 

A tanító rendek között a ciszterci volt az első, amely komo-
lyabban kezdte felkarolni az egyetemi ifjúságot. Az Emericana meg-
alapítása a ciszterci rend tagjainak érdeme. Akadhatnak rosszmájú 
kellemtelenkedők, akik bírálgatják a mozgalmat, de ezek az akadé-
koskodok sohasem érik fel ésszel, mi leit volna a magyar főiskolás 
ifjúság életében, ha kimaradt volna az Emericanának áldásos mun-
kája? Amit pedig egy önfeláldozó, magát felemésztő, lelkes ciszter-
cita az Emericánás menzákkal az ifjúság érdekében tett, az olyan 
eredményes és messzeható munka, amely nagy, szociális szenteknek 
is díszére válhatott volna. Hány, most már a magyar közéletben mű-
ködő nagy ember nem tudta volna elvégezni egyetemi tanulmányait 
és nem működnék most a magyar köz javára, ha ez a szentéletű, de 
minden izében gyakorlati ember nem sietett volna segítségére? 

Az ősi ciszterci munka, a földművelés és a gazdálkodás terén 
szintén olyan teljesítményt nyújt a rend, amely a szakértők részéről 
a legteljesebb elismerés tárgya. Az irányítást a legnagyobb ráter-
mettség, a legalaposabb képzettség és a mindennapi élet ezer köve-
telményeit tekintő gyakorlatiasság és a jövő feladataival számoló 
előrelátás intézi. 

Külön fejezeteket lehetne írni a ciszterci rend telepítő munká-
járól, szociális intézkedéseiről és azokról a tekintélyes összegekre 
rugó támogatásokról, melyekkel a ciszterci rend népjóléti közcélo-
kat támogat és amelyekkel elemi csapásoktól sújtott magyar vidékek 
lakosságának megsegítésére siet. 

Ebben a n é g y tekintélyes hivatáskörben a 800 éves ciszterci 
rend olyan lendülettel, fiatalossággal és életrevalósággal dolgozik, 
hogy munkájuk előtt mindenkinek elismeréssel és tisztelettel kell 
megállnia. Az ősi rendben sehol sincs az öregedés jele, sőt min-
denütt fiatalos, merész, de dolgával tisztában levő, bátor ütem ta-
pasztalható, A nyolcszázéves rend minden vonalon szinte duzzadó 
erővel lát további új, talán még lendületesebb munkához: Sicut gigás 
ad currendam viam. Élet, erő egészség árad el a rend arculatán, 
mint magának a rend fiatal, mindenkitől szeretett fejének arcán — 
ki viszont a hálás bencésdiák lelkületével és szeretetével újabb és 
egyre erősebb szállal teszi szorosabbá és bensőségesebbé azt a vi-
szonyt, amely Pannonhalmát és Zircet összefűzi. 

Az ő fiatalos lelkétől és biztos kezétől vezetett ünneplő rend 
tagjai most in dulci iubilo járulnak Isten színe elé. Az ősi, de min-
den életmegnyilvánulásában örök fiatalságot árasztó rend a jól vég-
zett munka tudatában boldog lélekkel mondhatja a zsoltárnak és 
egyúttal a legszentebb hálaáldozatnak kezdő szavait: 

Introibo ad altare Dei, ad Deum, qui laetifícat iuventutem meam. 



Pannonhalmának is szívből jövő kívánsága és imája, hogy a sok 
évszázados múltra visszatekintő, de fiatalos lélekkel előre lendülő 
rend munkáján legyen a jó Isten gazdag áldása és vigye országun-
kat is szebb magyar tavasz felé! Kouáts Arisztid. 

Látomás gyerekkoromról. 

Végígpirult az alkony almafánkon. 
Megálltam, néztem s hogy a ház se lásson, 
gyerekkoromba nyúló árnyékába bújtam, 
gyerekcsodákra tágult szemmel ott lapultam, 
izgulva lestem, mint futnak kacagva, 
csapzott-fürtös fejecskéik a napba tartva, 

gyermekkorom huncut kis cimborái. 
Összekacagtak kertünk dáliái, 
tudós öregként guggoltak a fák 
s én, mint az új irkát díszítgető diák, 
könnyemmel dörzsölgettem régi matricáim, 

S a színek j ö t t e k . . , Pista, Magda, gyertek! 
Nyihogva-táncolgatva léptük meg a kertet. 
A fáskamrába bújni nem szabad! 
A kopogófa itt lesz ez a pad. 
Na, Pista, számolj! — Öt, hat, bújjatok! 
Lehet? — Még nem! — Estig nem várhatok! 
Jöhetsz. Csönd, Nyolc kis szív most hallhatóan dobbant, 
Csibi alatt az ág árulva roppant, 
a Pista les, szalad az almafához: 
Csibi ipi-apacs, Dusa ipi-apacs! 
. . . és míg anyánk kötényben marcipánt hoz, 
lassan előkerül a bújócskás csapat, 
majszolva kér: Anyus, na még csak egyet. 
Harangoznak. Anyánk reánk vet lágy marasztaló keresztet. 

Haldoklik már az alkony almafánkon , . . 
Na, még csak egyet, bújjatok! — A fákon 
végígsímít a langyos nyári este, 
fölsír egy nóta messze, ja j de messze . . . 

Vérébe halt az alkony almafánkon, 
gyerekkoromra könnyezett a távol, 
magam maradtam az almafánk tövében, 
szivembe szúr a ma a tompuló sötétben, 
a fáskamrából fölsikít egy rozzant vén tragacs: 
Csibi ipi-apacs, Dusa ipi-apacs. 

Rezek S. Román. 



A béke iskolája. 

A háború tény, amelyet tudomásul kell vennünk: az örök béke 
mindig az utópisták álma marad, A háború és béke a történelemben 
két pólus, amelyek között a nemzetek élete hullámzik, összetartozó 
fogalmak, az egyiket a másik nélkül megérteni nem lehet, A háborút 
a békéért vívjuk meg, a békében a háborút készítjük elő: könnyel-
műség a béke idején nyugalomról álmodni és veszedelmes az a győ-
zelem, amely csak a háborút nyeri meg, de nem a békét is, 

A háborúból a békére való átmenetre a mostani háborúban min-
den hadviselő készül — hatalmas programmok vannak, arra hivatva, 
hogy a háború után a világgazdaságot irányítsák: a térképen ki van-
nak jelölve az „életterek", körül vannak határolva az „érdekszfé-
rák", a munkafelosztás és a nyersanyagok elosztása egyaránt szere-
pelnek ezekben a gigantikus elgondolásokban. 

Hogy azonban a háborúból a békére való átmenet sima és zök-
kenésmentes legyen, ahhoz a gazdasági programmon kívül szükséges 
a lelkek előkészítése is. Közismert tény, hogy a háborús gazdaság-
nak a békére való „átállítása" nagyon nehéz feladat, sokkal nehe-
zebb mint a megfordított művelet — de arra kevesen gondolnak, 
hogy az „átállítás" lelki folyamata nem kevésbbé nehéz. Hajlandók 
vagyunk azt hinni, hogy ez az átmenet lelkileg egyszerű és magától 
értetődő, hiszen mindenki békét akar, boldog lesz, ha nincs többé 
légi riadó, nem szól az ágyú, hazatérnek a katonák. . . megértés, 
nyugalom, biztonság lesz a földön . . .* 

Sajnos a dolog nem ennyire egyszerű, a háború számtalan vo-
natkozásban sokkal mélyebb gyökereket ver a lelkekben, semmint, 
hogy máról-holnapra ki lehetne onnan irtani. Különösen súlyos a 
feladat az ifjú nemzedéknél, amely a háború alatt nőtt fel és egé-
szen háborús mentalitással telítődött. A felnőttek életük egy részét 
békében élték le, a háború után többé-kevésbbé oda térnek vissza, 
ahonnan kiindultak, számukra a háború nehéz, talán megpróbálta-
tásokkal járó, de mindenesetre múló epizód két békés korszak kö-

* A gazdasági világban, amely sokkal élénkebben reagál az élet vál-
tozásaira, mint a szellemi élet területei, sok olyan megnyilatkozást látunk, 
amelyek a békére való előkészítést célozzák. Egy-két jelenség: Németország-
ban a kifejezetten háborús pótanyagokkal állandóan folynak kísérletek, ame-
lyek a békében való alkalmazhatóságot vizsgálják; a motor és repülőgépgyártás 
háborús tapasztalatai t a szakirodalom ál landóan regisztrálja a békében való fel-
használhatóság szempontjából; nagy cégek tovább folyta t ják azon cikkeik hir-
detését is, amelyek a háború idején átmeneti leg nem kaphatók stb. 



zött. Az ifjúságnál más a helyzet, ők csak a háborút ismerik, szá-
mukra csak egy pólus van, amely nemcsak az egyetlen létező, ha-
nem az egyetlen lehetséges is, A felnőttek számára megvan a lehe-
tőség az összehasonlításra, láthat ják a háborúban és békében az 
egyezést és különbséget, az ifjúság számára hiányzik az összehason-
lítási alap, A fiatalok egyébként is erősebben reagálnak a benyomá-
sokra, jobban a külvilág befolyása alatt állanak s ezért számukra a 
háború sokkal mélyebb nyomokat hagyó élmény. Nekik minden a 
háborúról beszél: az utca, a rádió, újság, a játékok, az olvasmá-
nyok, de még az iskola is — a békére pedig szinte nem emlékezteti 
őket semmi. 

Az iskola nemcsak rendkívüli alkalmakkor kerül kapcsolatba 
a háborúval, olyankor, amikor zászlódíszt ölt a város, hivatalosan 
előírt megemlékezés van, vagy háborús ünnepségre vonul ki az ifjú-
ság, hanem a mindennapi munka keretében is. A háború beleszól 
az egyes tantárgyakba, a magyarázatba és a felelésbe, dolgozat-
írásba, A tanár mindig szívesen felhasználja a kínálkozó mozzana-
tokat, amelyek alkalmasak az érdeklődés felkeltésére, vagy fokozzák 
a tárgy iránti lelkesedést: a háború pedig majd minden középiskolai 
tárgynál kínál ilyeneket. így aztán az egész tanítás bizonyos mér-
tékben átszíneződik, az iskola háborús színt olt. Csak pár példát 
szeretnénk megemlíteni. A földrajzban, mondjuk, ahol azelőtt a ta-
nulók számára talán unalmas elsorolás volt, ott most élet van. Ese-
ményekkel telítődík minden, mozgalmas lesz és így könnyedén ta-
nulják meg azt, amit azelőtt untak és azért hamarosan el is felej-
tettek, A hadszíntér egyes helyei közel kerülnek a gyermek lelkéhez, 
az eddig érdektelen helyek csataterek lesznek, védelmi vonalak, 
utánpótlási utak, vagy éppen „támaszpontok", A természetrajzban 
is más jelentőséget nyernek az egyes tanulmányi körök: a szén, a 
vas, az olaj most nem holt anyag, hanem országokat mozgató erő. 
A tanulók lázas érdeklődéssel figyelik a tanár magyarázatát, mikor 
a hadiipar nyersanyagairól, vagy bányászati statisztikáról beszél. A 
kaucsuk termeléséről szóló fejezet nem „lecke", hanem izgalmas 
riport; a kávé, kakaó, tea termesztése, szállítása egészen mást je-
lent akkor, amikor ritkaság lett, mint olyankor, amikor az üzletben 
korlátlanul kapható. A kémiában nem nehéz az érdeklődést felkel-
teni a robbanó anyagok, a gázok mérgező hatása iránt, mesterséges 
készítmények keresésének laboratóriumi munkáját izgalmas csatá-
nak érzik a tanulók, amelyen esetleg a háború sorsa dől el. A közép-
iskolai tanterv eddig is megkívánta, hogy a fizika tanításában be-
széljünk a korszerű honvédelem eszközeiről, de ma minden esetre 
más színe van annak, ha a lövés elméletéről, a bomba zuhanásáról, 
repülőgépről, robbanómotorról van szó, a hírszolgálat módjairól, 
vagy a tengeralattjárók tájékozódásának fizikai eszközeiről, perisz-
kópról, pörgettyűs iránytűről beszélünk. Az elemi mennyiségtani is-
meretek is megérzik a háború hatását, A gyermekek gondolkozásá-
hoz mindenesetre közelebb jutott az a hármas-szabály példa, amely 
arról szól, hogy egy személy hány dekagramm kenyeret vagy cukrot 



fogyaszt naponkint. A statisztikai számítások bizony néha sivárak 
és unalmasak voltak, ma mindenkit érdekel, hogy pl. mennyi a fő-
város zsír, lisztszükséglete, vagy mit jelentene a fejadag megváltoz-
tatása. A történelem szinte nem is az a tárgy, ami azelőtt volt. A 
mult eseményei sokkal érthetőbbé válnak, sokkal közelebb kerültek 
hozzánk. Történelmet formáló korban élünk, amikor kitágul a szel-
lemi horizont térben és időben egyaránt. A tanárnak módja van a 
jelen eseményeket összehasonlítani a múlttal, haditechnikát, háborús 
célokat, gazdasági következményeket: békében minderről szó sem 
lehet. Még a modern nyelvek tanításába is belejátszik a háború. A 
diákok szinte észrevétlenül tanulják meg a hadi kifejezéseket ide-
gen nyelven, érdekes események szerepelnek a dolgozatokban, 
beszédgyakorlatokban, az ügyes tanár bemutat egy-egy hadijelen-
tést, napiparancsot eredetiben, ami érthetően ösztökéli a gyermeket 
az illető nyelv tanulására. 

Ilyenformán az iskola is — akarva, nem akarva — kiveszi a 
részét abból, hogy új ifjúság nevelődjék fel, háborús generáció, 
amelynek a régihez képest megváltozik az érdeklődési köre, meg-
változnak az érzelmi reakciói, eszményei, egész lelki konstrukciója. 

Azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy ennek az ifjúságnak 
a jövője nem a háború, hanem a béke. A háborút a békéért vívják 
meg és a háborúnak csak akkor van értelme, ha utána a boldogabb 
béke korszaka következik. Midőn tehát háborúban élünk, még ide-
jében a békére kell felkészülnünk, legfőképpen pedig az ifjúságot 
kell erre előkészítenünk a szellemi élet minden terén, A pedagógia 
célkitűzésében érdekes paradoxon van: az iskola tanítási anyagával 
szükségképen elmarad a jelen eseményei mögött, a világ alakulását 
csak messziről, „történeti távlatból" követi, mégis egészében a jö-
vőért van, mert azt készíti elő, A fizikus nyelvén kifejezve a tanítás-
ban fáziskésés van, viszont a nevelésben fázis-előzésnek kell lennie. 
Béke idején alig észrevehető a belső feszültség, a mult és a jövő 
között az átmenet sima, de háborúban, amikor rohannak az esemé-
nyek, amikor a jövő meglepetéseket rejteget, akkor ez a feszültség 
félelmes erejű lehet. Ezt a felszültséget levezetni, a háború és béke 
közötti különbséget a lelkekben áthidalni: a pedagógus nehéz, de 
szép és szent hivatása. 

Az ifjúság természeténél fogva, mert a sa já t belső világát tük-
rözi, a mozgalmasságot, a változatosságot szereti, tetszik neki, ha 
az események kergetik egymást. A csendes, nyugodt, elmélyedő 
munkára mindig csak nehezen, lassan lehet ránevelni, de különösen 
nehéz ez akkor, amikor körülötte vágtatnak az események, lekötik 
a figyelmét és mozgatják a fantáziáját . Ilyenkor a nevelőnek nem 
szabad sajnálnia semmi fáradságot, hogy tanítványai megismerjék és 
megszeressék a béke alkotásait. A tudomány terén a béke nagy fel-
adata a kutatás: a természet titkaínak felderítése, a föld ismeretlen 
tájaínak, mélységeinek vizsgálata, az anyagvilág rejtelmei, a csilla-
gos ég végtelenjének kutatása, a mult fátyolának fellebbentése. 
Ezeknek a kutatásoknak is megvan a maguk érdekes, romantikus, 



néha drámai történetük. Expediciók kalandjai, laboratóriumi vizs-
gálatok izgalmas története, a mikroszkóp és távcső világának roman-
tikája ma is hat az if júság fantáziájára és amikor a tanár erről be-
szél, akkor a békére készít elő, mert érdeklődést kelt és megsze-
retteti a béke értékeit, azt a hódítást mutatja meg, amely éppen 
olyan nagyszerű, mint a katonai és a nemzetre épúgy dicsőséget hoz, 
mint a háború hőstettei. 

Háborúban a technika pusztít, békében épít: az építő, alkotó 
technikát is a gyermekek szeme elé kell állítani, de úgy, hogy im-
ponáljon nekik, A bombák pusztító erejéről, ágyúkról, robbantások-
ról éppen eleget hallanak az iskolán kívül, az iskolában azokra az 
alkotásokra kell felhívni a figyelmet, amelyek az emberiség közös 
javát szolgálják, A békés termelés gépeinek, gyáraknak, erőművek-
nek a történetében is van sok olyan mozzanat, amelyre az ifjúság ma 
is felfigyel, a szárazföldi, vizi, légi közlekedésnek is megvan a maga 
hősi éposza. 

De talán semmi sem hiányzik olyan fájdalmasan a háborús ge-
neráció lelkéből, mint a fejlett esztétikai érzék, a szépségnek a sze-
retete, Háborúban is születnek műalkotások, de a művészet virág-
zási kora a békére esik, A művészet élvezéséhez is béke kell, a fegy-
verek és lelkek békéje, csak ha ez megvan, akkor tud ja a művészet 
beteljesíteni hivatását, hogy szebbé, melegebbé, boldogabbá -— szóval 
emberibbé — tegye az életet. A nevelőre vár a súlyos feladat, hogy 
a háborús generáció lelkét ebben is előkészítse a békére azzal, hogy 
tudatosan előtérbe állítja az esztétikai értékeket. A földrajz taná-
rának a természet szépségeire kell felhívni a figyelmet, a városok 
tanításánál meg lehet mutatni az építészet alkotásait, A történelem 
háborús időben szükségképpen politikai színezetet vesz fel, a tanár-
nak tehát tudatosan és szándékosan kell kiemelnie a művészi, iro-
dalmi értékeket. Az irodalom tanárának ilyenkor nehezebb szerepe 
van, mint máskor, de a rejtett szépségek, a finomságok megérteté-
sével és megszerettetésével a béke kincseit ajándékozza tanítványai-
nak. A gyermekek művészi képzése mindig fontos, háborúban kettő-
zötten kellene a szülőknek, nevelőknek arra törekedniök, hogy a 
gyermekek zenét, éneket, rajzot, festést tanuljanak. 

Háborúban az értékek rangsora is megváltozik. A jelen háttérbe 
szorúl a jövővel szemben, az egyén a közösséggel szemben. Az em-
beri élet értéke kisebb lesz, mások megbecsülésében, értékelésében 
is eltolódások állnak elő. De az is bizonyos, hogy a nemes ellenfelek 
még a küzdelemben is megbecsülik egymást, amint erre a mostani 
háború is sok szép példát tud nyújtani. A nevelőnek meg kell ra-
gadnia ezeket az alkalmakat, fel kell használnia a példákat, hogy 
ezzel is egyengesse az utat a béke mentalitása felé, amely a kölcsö-
nös megértésen, megbecsülésen, bizalmon épül fel. Azzal, hogy rész-
vétet ébresztünk a háború ártatlan áldozatai iránt, nem csökkentjük 
a harci kedvet, amely nélkül nincs győzelem, de kifejlesztjük az élet, 
a tulajdon nagyobb megbecsülését, azt a mély emberi érzést, amely 
minden nemeslelkű ember sajátja-



A nemzetek egymás közötti kapcsolata teljesen fel van dúlva: 
a verseny, a vetélkedés, a küzdelem, amely többé-kevésbbé mindig, 
békében is megvan, a háború idején életre-halálra menő harccá válik. 
A gyermek ilyenkor csak az öldöklő küzdelmet, a kegyelmet nem 
ismerő harcot látja, amely közben eltűnnek az értékes lelki tulaj-
donságok, a belső értékek, amelyek csak a béke nemesebb versenyé-
ben kerülnek napfényre, de amelyek mégis jobban meghatározzák 
egy nemzet helyét a világ rendjében és a világ történelmében, mint 
a legnagyobb haditettek. Ezért a helyes pedagógia az ellenség igazi 
nemzeti karakterét aka r j a feltárni a fiatal nemzedék előtt: hibáira 
ís rámutat, de nem titkolja el értékes tulajdonságait sem. Meg kell 
mutatni azokat az eredményeket, amelyeket a tudományban, tech-
nikában elért, méltatni kell művészetét és irodalmát is, hogy ezzel 
a legszebb törekvéseket ébresszük fel saját ifjúságunkban: hogy ne 
csak a harcban, hanem a béke munkájában is akarjanak győzni, job-
bak, különbek lenni, mint az ellenség. Ezzel az őszinteséggel tanít-
juk őket elfogulatlan, biztos ítéletre, amely az önismeretnek ís az 
alapja és így készítjük elő egyúttal azt az időt ís, amikor a népek 
ú j ra békésen egymás mellett és egymásra utaltan élnek. Ez nem je-
lenti sem az ellenség felmagasztalását, sem a magunk büszke öntu-
datának csorbítását — hanem azt a helyes és biztos ítéletet, amely 
minden küzdelemben: sportban, gazdasági harcban és fegyveres 
mérkőzésben egyaránt nélkülözhetetlen. 

Azi tüfjtú lélek erősen1 vonzódik minden felé, ami a szokottnál 
különb, amiben nagyszerűség, hősiesség van. A nemes erények: baj-
tárisasság, a hazaszeretet nagy tettei, az önfeláldozás megdobogtat-
ják az ifjú szíveket, És ez jól van így, mert belső mozgalmasság, lel-
kesedés nélkül nagy jellemek sohasem alakulnak ki. A háború 
ennek kitűnő iskolája — de ha a nevelő észrevétlenül nem irányítja 
ezt a lelkesedést, ezt a belső tüzet, könnyen káros is lehet, A hősi 
példák könnyen romantikus álmodozót formálnak a gyermekből, aki 
egész életén keresztül a r ra vár, hogy egyszer majd szembe kerül 
egy hősi tettel és nagy, rendkívüli emberré, hőssé lesz. Az ifjúság 
ideálja mindig a rendkívüli teljesítmény: a világrekord, az önfelál-
dozás, a hősi tett. De azt már kevésbbé tudj aj hogy rendkívüli telje-
sítményekre az alkalom is ritka, a rátermettség meg sokkal-sokkal 
ritkább. Meg kell magyaráznunk, hogy a háborút sem annyira a ki-
magasló teljesítmények, a rendkívüli bátorság dönti el, hanem sok-
kal inkább a vezetés tudománya, aztán a névtelen katonák százezrei 
és az otthoni munkáskezek, szóval azok, akik nem tesznek semmi 
mást, mint némán engedelmeskednek. A nevelő akkor teszi a har-
coló nemzetnek is a legnagyobb szolgálatot, meg egyben ezzel készíti 
elő tanítványait a békére is, ha az ifjúság lelkesedését a névtelen 
munkára, önzetlenségre, a másokért való áldozatos életre irányítja. 
A mindennapi élet szürke munkájának értékelése, a sokat emlege-
tett „névtelen adófizető" dicsérete a háborúban még fontosabb, mint 
békében, mert a békés polgárt, a béke életét mutat ja be és annak 
megbecsülésére tanít. 



Meg kell tanulnia a háborúban felnövő generációnak azt is, hogy 
a gazdasági élet mostani rendje nem végleges, nem normális állapot. 
Hogy a gazdasági javak mostani elosztása, a különféle korlátozások, 
jegyek és utalványok rendszere csak szükségszerű állapot, azt köny-
nyű a gyermekekkel megértetni, de hogy a jelenlegi gazdasági élet-
nek vannak olyan előnyei is, amelyek kizárólag a háború következ-
ményei, azt sokan még a felnőttek, sőt még az érdekeltek között sem 
akar ják észrevenni. 

Az ifjúságot meg kell tanítani arra, hogy a háborús gazdaságot 
egészen más elvek irányítják, mint a békebelit. A vállalatok üzem-
menetét rendeletek szabályozzák, a nyersanyagok beszerzését és el-
osztását központilag intézik, az árakat hivatalosan állapítják meg. 
Békében, amikor szabad gazdálkodás folyik, amikor a piac megszer-
zéséért és megtartásáért harcolni kell, amikor a vásárlóképesség ki-
csiny és a mellett árúbőség van, akkor sokkal többet számít az 
egyéni invenció, a leleményesség, a gazdasági ügyesség, az alkalmaz-
kodó képesség. Ma az egész világon pénzbőség van s ezért a gazda-
sági élet tünetei kifejezetten konjunktúrát mutatnak, ilyenkor pedig 
az emberek hajlandók az optimizmusra. Az ember szeretné azt hinni, 
hogy a földi paradicsom kora közeledik és még azok is, akik már 
párszor átélték a gazdasági élet katasztrófáit, könnyen ringatják 
magukat abban a hitben, hogy a bajok a háború gyorsan múló követ-
kezményei, viszont a pillanatnyi prosperitás természetes fejlődés, 
ami a háború után, a beszerzési lehetőségek javulásával, csak folyta-
tódni fog. Ezzel szemben a tények azt mutatják, hogy a háború után 
mindig hosszú idő telik el, míg a gazdasági élet ú j ra normális lesz 
és addig még talán súlyos válságokon is keresztül kell a nemzetnek 
esnie. Nem szabad tehát rózsás színben festenünk ifjúságunk előtt 
a jövőt, hanem rá kell mutatnunk a várható nehézségekre is; igény-
telenségre, a nemzet nagy, egyetemes érdekeiért való áldozatválla-
lásra kell őket nevelnünk, hogy az eljövendő nehéz időkben, az át-
meneti korszak küzdelmeiben lelkileg össze ne törjenek. 

Ez a meggondolás már átvezet bennünket a békére való nevelés 
legfontosabb problémájához, a pályaválasztás kérdéséhez. 

Békében az egyes életpályáknak egészen más szerepük, más je-
lentőségük és más értékük van, mint háborúban és egészen más tu-
lajdonságok kellenek egy élethivatás betöltéséhez. Hogy egyes élet-
pályák, mint pl. a katonai, az orvosi egészen más békében és háború-
ban, azt az ifjúságnak sem kell külön magyarázni, de ar ra talán már 
kevésbbé gondolnak, hogy a mérnök, a közigazgatási tisztviselő, a 
kereskedő, az iparos, vagy akár az agrártársadalom is egészen más 
szerepet tölt be; minden pályán megváltoznak a belső követelmények, 
mások az elhelyezkedési lehetőségek, a fizetés és elfoglaltság — 
szóval minden, ami az életpálya választását döntően befolyásolja. 

Minden korban megvannak a ,,divatos életpályák" — a háború-
ban is kifejlődnek a konjunkturális hivatások. Azokban az orszá-
gokban (pl. Németországban), ahol intézményesen irányítják a 
pályaválasztást, ott erre előre felkészültek és már most megakadá-
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lyozzák a kifejezetten háborús pályákra való tódulást. De a hiva-
talos irányításnál is fontosabb a lelki átalakítás, a békére való 
nevelés. 

Ma a háborús konjunktúrának talán a csúcspontján állunk és 
azok az ifjak, akik most kezdenek először komolyan foglalkozni a 
pályaválasztás kérdésével, csak azt látják, hogy a hivatalok tiszt-
viselőt, a gyárak mérnököt, a kórházak orvost keresnek, az álláske-
resőkre — legyenek ezek fizikai, vagy szellemi munkások — min-
denütt tárt kapuk várnak. Fiatal diplomások válogathatnak az állá-
sokban és olyan fizetést kapnak, amilyenről pár esztendővel ezelőtt 
a nyomorgó „állástalan diplomások" még álmodni sem mertek. Félő, 
hogy ezek a jelenségek elvakítják a következő generáció szemét, 
károsan befolyásolják gondolkozásukat és a majd előbb-utóbb bekö-
vetkező kritikus években katasztrofális törést okoznak lelkükben, 
Ennek a krízisnek az elviselésére kell felvérteznünk ifjúságunkat. A 
nevelőnek az a feladata, hogy túlzó optimizmusukat úgy alakítsa 
át lassankint józan realizmussá, hogy azért ki ne ölje lelkűkből az 
ambíciót. Figyelmeztetni kell őket a gazdasági élet törvényszerű hul-
lámzására, hogy ezzel mérsékeljük az igényeiket, de azért ki ne olt-
suk a lelkesedésüket, lendületüket, tanulni és emelkedni vágyásukat. 
Aztán a béke problémáival kell őket megismertetnünk, azokkal a 
feladatokkal, amelyek a háború után várnak az ifjúságra, a békés 
hivatások szépségével, követelményeivel, lehetőségeível, érdeklődé-
süket az alkotó, a köz javára szolgáló, áldozatos munka felé kell 
irányítanunk. 

A pályaválasztási tanácsadás máskor is súlyos felelősség, de 
ma kétszeresen az, amikor a békére készítünk elő, amelyről előre 
nem tudhatjuk, hogy milyen lesz. A jövő mindig titok, az iskolás 
gyermek sohasem tudhatja, milyen sors vár majd rá akkor, amikor 
a diplomával a kezében az életbe lép. De ma, mikor minden recseg-
ropog, mikor talán évszázadokra dől el országok, sőt világrészek 
sorsa, ma nemcsak a távolabbi jövő, hanem a holnap is bizonytalan. 
Most hiába próbálnánk konjunktúrális tanácsot adni, mert talán az, 
ami ma a legelőnyösebbnek látszik, holnap csalódást okoz. Ilyenkor 
az egyetlen helyes szabály csak az lehet, hogy minél tökéletesebben 
ki kell fejleszteni a belső értékeket, a helyes önismeretet és önkri-
tikát, aztán az ideálokért való lelkesedést, az önzetlenséget, a má-
sokért vállalt munka szeretetét, az önfeláldozás lelkületét. Arra kell 
nevelni az ifjúságot, hogy pályaválasztásában ne a pillanatnyi előnyt 
keresse, hanem legbensőbb hajlamait kövesse és hassa át a közösség 
szolgálatának vágya. 

És itt maga a háború szolgálja legtökéletesebben belső lényegé-
vel, természettörvényével a béke munkáját, mert a háború az önzet-
lenség, a másokért való szolgálás, az áldozatvállalás legnagyobb 
iskolája. 

Borbély Kamill. 



KÖNYVEK. 

Krisztus embere. 

Krisztus embere1 — a hívő keresztény ember, Blazovích J á k ó legújabb 
könyvének a tárgya: annak az embert ípusnak a rajza, historikuma, kul túr tör té-
neti szerepének a méltatása, amely úgy érez, mint Krisztus, úgy gondolkodik, 
mint Krisztus, úgy itél, mint Krisztus. Ezt az embert ípust maga Krisztus for-
málta meg és állította bele a világtörténelem sodrába, hogy kibontva belső ér-
tékeit , harcolva a világ démoni hatalmaival, a kegyelem természetfe le t t i segít-
ségével betöl tse rendel te tését , a lélek üdvözítését. 

Hogy valaki Krisztus embere legyen, ahhoz elsősorban és legfőképen hit 
kell: hit a személyes Istenben és a test té lett Isteni Igében, Jézus Krisztusban, 
Ez a kereszténység leglényege és éppen ezért a kereszténység tö r téne te vég-
eredményben a hit tör ténete , az egyes emberben épúgy, mint az emberiség élet-
folyamában. Ennek a hitnek a lelkét mutat ja be Blazovich könyvének első része, 
A hit érvényesülését Európa tör ténetében, azt a küzdelmet, amelyet a keresz-
tény embernek hitéért kellett végig küzdenie a démoni hatalmakkal , mondja el 
a könyv második része, végül a kereszténység kul túr tör ténet i hatását és jelen-
tőségét méltat ja a harmadik rész. 

Az elmúlt évt izedek racionalista felfogása hozzászoktatot t bennünket , 
hogy állandóan csak a hit észszerűségét hangsúlyozzuk, hitvédelmünkben a leg-
több munkát a praeambula fidei megalapozására fordí tot tuk, A mi korunk már 
egészen más: a mai embernek mindenben a totalitás az igénye s ezért számára 
a hit nem egyszerűen eszmélődés, az ész állásfoglalása vagy világnézeti beállí-
tottság, hanem lényünk minden erejé t igénybevevő szakadat lan lelki tevékeny-
ség. Közvetlen összeköttetés a Teremtő és a t e remtmény között , eleven, sze-
rető kapcsolat a lét forrásával, hogy a teljes élet bir tokosai lehessünk. Ennek 
a kapcsolatnak az alapja Isten felől a kegyelem, az ember felől a hit, Blazo-
vich ennek a hitnek a bemutatására a legtermészetesebb utat választotta, az 
Evangéliumtól kér tanácsot és ennek világánál muta t j a meg az igazi keresztény 
hit lelkét, ami nem más, mint az ember hódolata a kinyilatkoztató Isten előtt. 

Akkor, amikor az anyagi és erkölcsi világrend olyan megrázkódtatásoknak 
van kitéve, mint manapság, amikor a bizonytalanság kavargó á rada tában minden 
mélyebben gondolkozó ember esdve nyújtja ki kezét a meg nem ingatható bizo-
nyosság után, szinte szomjas lélekkel olvassuk Blazovich könyvének azon feje-
zeteit, amelyekben a keresztény hit értékeléséről, lé t tar ta lmáról ír mélyen át-
érzett sorokat, hogy a végén őszinte meggyőződéssel mondhassuk el: ,,Tudom, 
kinek hittem és bizonyos vagyok." 

Ennek a résznek van egy fejezete: „A hit válságai". A szerző ebben meg-
mutatja, hogy nemcsak teológus, nemcsak filozófus, hanem meleg szívű peda-
gógus is. Meggyőződésünk, hogy az a mesteri rajz, amelyben elénk állítja a kü-
lönböző életkorokban, különböző életkörülmények között ránk leselkedő hit-
veszélyeket és egyben megmutat ja a védekezés biztos módját: sok indítást fog 
adni nevelőknek, hi t tanároknak, lelki vezetőknek és egyházi szónokoknak — 
és sok-sok buzdítást, bátorítást , segítséget fog nyúj tani a hi tükér t küszködő 
lelkeknek, 

A kereszténység kétezer esztendős tör ténete tu la jdonképen a hit története, 

1 Blazovich J á k ó 0 . S. B.: Krisztus embere, Bpest 1942. Korda kiadása, 
314 1. 



Hogyan alakította át a Krisztusban való hit az ember-eszményt és hogyan vált 
ezzel a kereszténység történelmet formáló erővé, aztán hogyan kel le t t harcol-
nia hi téér t a keresztény embernek a változó korszellem új, a kereszténységtől 
egyre távolodó eszményeivel, hogyan formálódott és színeződött az egyéni hit 
ezekben a harcokban: ennek szinte izgalmas leírását adja a könyv állandóan 
feszülő drámaiságú második része. 

Az első pünkösdkor megszületett az Egyház, hogy Krisztus rendelése sze-
rint dogmáival őrzője, missziós tevékenységével ter jesztője , l i turgiájával és csa-
la tkozhatat lan tanítói hivatalával a hit erősítője legyen. Isteni igéret biztosítja 
fennmaradásá t és ér tékál lományának csorbíthatat lanságát , de legnagyobb kin-
cséért , hi tének t isztaságáért szakadat lanul harcolnia kell. Még szinte újszülött 
az Egyház, amikor az első megrázkódta tások érik: ki kell védenie a támadá-
sokat, hogy ne legyen zsidó szekta vagy gnosztikus filozófia. Alig múlik el a 
véres üldözés, már at tól kell ta r tania , hogy a római birodalom bukása magával 
ránt ja . A keresztény középkorban a hit csodálatosan szép virágba borul, az 
élet középpont ja , a szellem irányítója lesz: de félő, hogy az a világ, amelyet át 
akar t alakítani, magához vonja a földre. Nem sokkal azután „Incipit tragédia 
E u r o p a e . , . " ,,Az erőteljes, sokhangú Credo halkulni kezd. A reneszánsszal 
kezdődőleg a krisztusi hit ereje, e levensége egyénben és társadalomban foko-
zatosan gyengül. A ba rokk idők emberében mégegyszer fellángol a krisztusi hit 
é le tereje , de a 18. századtól kezdve a hi tben való fogyatkozás egyre gyorsulóbb 
ütemü lesz. A 19. század folyamán már milliós tömegekben alszik ki a hit 
fénye." „A 16. században felsivít a jelszó: El Rómától!, a 18, században: El 
Krisztustól!, a 19, században: El Is tentől!" 

Az új kor embere a végtelen táv la tok helyett egyre inkább önmaga felé 
fordul t ; az elevilágiasodás, az individualizmus, az észimádat áll szemben a ke-
reszténység gyermeki hitével. Tanulságos az a kép, amelyet Blazovich a modern 
emberről rajzol, de egyben megrázó és a szivünkbe markoló, mert hiszen mi 
a 19, század második felének ,,modern emberét" köve tő generáció vagyunk, 
akik gondolkodásunkban, életfelfogásunkban ebből a korból nőttünk ki és ettől 
a kortól sokat örököltünk, A modern emberben elsorvadt a hit. Kikapcsol ta 
gondolkozásából a metafizikai kérdéseke t , minden problémájára a tudománytól 
kér t feleletet , a földtől várta és igényelte a boldogságot és a ha ladás végte-
lenségére esküdött, 

A.z első világháború sokakban azt a hitet kel te t te , hogy a hit új rene-
szánsza kezdődik. De a biztató kezdet után nem köve tkeze t t az ál talános fel-
lendülés, a problémák nem oldódtak meg, sőt ú jabbakkal súlyosbodtak a régiek, 
így tört ránk a második, az elsőnél is félelmetesebb méretű második világ-
háború . 

Blazovich könyvének a keresz tény hit tör téneté t tárgyaló részében van 
egy fejezet, amely ezt a címet viseli: ,,Két világégés között ." A szerző nagy-
szerű éleslátással, a lényeget megragadó pár markáns vonással ra jzol ja meg 
ebben annak a kornak a képét, amelyről fá jó rezignácíóval mondhat juk el, hogy a 
mi korunk v o l t . . . Csalódtunk a tudományban, azért belesodródtunk az antiín-
tel lektualizmus ár jába, nem tudtunk bízni az egyénben, azért a közösség felé 
fordultunk, faji elfogultsággal épí te t tünk fel országokat, de nem a szabad em-
be rek szabad hazáját, hanem a mindent magába olvasztó totális államot. Ennek 
a kornak az abszolút igazság nem igénye többé, mindent retativál. És mintha a 
halál is elvesztette volna félelmetes jellegét, emberek tízezrei vállalják eszményei-
kért a halált . 

A kornak határozottan vannak vallási igényei, a metafizika iránt ú j r a van 
érdeklődése; a hit pislákoló mécsese is ki-kigyullad, de a lelkük igényét sokan 
valami ködös miszticizmusból, okkultizmusból, csillagjóslásból, babonából elégítik 
ki. És mivel a hit nem elég erős ahhoz, hogy életet tud jon formálni, meglazul az 
erkölcs, a családi élet köteléke és meginog a társadalmi rend. Ebben a bódult 
kavarodásban a lelkek mélyéről egyre sűrűbben törnek elő az adventi hangok: 
valakinek el kellene jönnie, hogy ú j ra megtanuljunk h i n n i , , , „Valakinek jönnie 
kellene, aki a lapályokról felcsalna bennünket az Evangélium magaslataira, ame-
lyekről már látszik az elfelejtett , elködösödött Másvilág." 



Ennek az ébresztgetésnek, felfelé mutatásnak a szolgálatában áll ez a könyv 
is, nem csoda hát, hogy a legszebb, a legmelegebb sorokat ezekben a fejezetek-
ben olvashatjuk. 

A könyv harmadik része a keresztény hit és a kul túra viszonyát tárgyal ja . 
Az a vád, hogy a kereszténység a kultúra ellensége, vagy hogy legalább is annak 
szabad kifejlését gátolja, nem új keletű; hogy a kul túra hanyatlásáért az Egyhá-
zat teszik felelőssé — ez sem a legújabb kor találmánya. De mivel ezektől a vá-
daktól ma ú j r a hangos a közélet, mivel ma ,,újra itt ál lunk vádoltan, a támadá-
sok pergőtüzében", a kérdés mélyreható vizsgálata nagyon is időszerű. 

Minél alaposabban megismerjük a keresztény ókor és középkor történetét, 
annál világosabban lá t juk , hoggy az európai kultúra valójában keresztény kul-
túra : legszebb virágzásában akkor állt, amikor gyökerében a vallásból táplálko-
zott. A ,,modern t ragédia" éppen akkor kezdődött, amikor ettől a gyökértől 
elszakadt, amikor a reneszánsz Európa déli felét ellatinosította, a reformáció az 
Északot elgermánosította és így Európának addig osztatlan kultúrális élete visz-
szavonhatatlanul ketté szakadt. Tagadhatat lan, hogy ez a kultúra hallatlan lendü-
letet vett az újkorban, amikor egészen evilági lett és a teológia helyét a tudo-
mány, a hit helyét az ész foglalta el, de az is bizonyos, ezt ma egyre jobban 
lá t juk, hogy a kultúra halálos sebet is kapott . A ma apokaliptikus zűrzavarában 
egész kul túránk halálosan beteg és a tárgyilagos diagnosztika a baj forrását 
éppen a szekularizációban talál ja meg. A tudomány nem pótolhat ja a vallást, 
különösen akkor nem, amikor erkölcsi kérdésekről van szó, a civilizáció belső 
erkölcsi erők nélkül megzavarta a társadalom rendjét , végül maga a tudomány 
egysége is veszedelembe került. ,,A társadalom, amely elvesztet te vallását, előbb-
utóbb elveszti ku l túrá já t is" — foglalja össze Blazovich Dawson szavaival és en-
nek a lapján vonja le végső következtetéseit: ,.Bármily merésznek is hangzik, döb-
benetesen igaz: a nyugati kultúra sorsa Krisztus emberének sorsához van köt-
ve; ez a kul túra a kereszténységgel áll vagy bukik," 

,.Krisztus embere és a természettudomány" című fejezetben új oldaláról 
mutatkozik be a tudós szerző. Eddigi munkáiból, sőt az előttünk fekvő könyv 
előző fejezeteiből is inkább a bölcselőt, a kultúrhistorikust ismertük meg, csodál-
tuk mély meglátásait, a pompás szintézist, amellyel egész korokat, hatalmas 
eszmeáramlatokat tudot t átfogni és pár vonással jellemezve bemutatni. Bizonyára 
sokan vannak olvasói között, akik csak most, könyvének utolsó fejezeteiből 
t ud ják meg, hogy Blazovich Jákó szakfizikus, aki a természettudományokban 
épúgy otthonos, mint vallási kérdésekben Blazovich Jákó, a teológus pap. Örü-
lünk neki, hogy a modern fizikai világkép és a keresztény hit viszonyának tisz-
tázásához olyan valaki nyúlt, aki mind a két területen szakember és nem kell 
félnünk, hogy az egyik vagy a másik oldalon csak a jóakarat pótolja a hozzá-
értést. Az az összefoglalás, amit a klasszikus világképről, a fizika új út jairól és 
az ú j fizikai világkép kialakulásáról ír, méltán díszére válnék akármelyik termé-
szettudományi szakkönyvnek. A legújabb természettudomány és a hit körüli 
vizsgálódásán meglátszik, hogy nemcsak szeretettel mélyedt el benne, hanem a 
rendkívül nehéz tárgyat tudományos alapossággal ismeri is, azért meggyőző 
az apologetikus végső következtetése: „Ügy látszik, nemcsak a bölcseletre, a 
természettudományokra is áll, hogy kevés belőlük elvezet Istentől, sok az Isten-
hez vezet." 

Kissé talán részletesebben foglalkoztunk ezzel a könyvvel, mint amennyit 
egy folyóirat szűkre szabott ismertetési rovata rendesen megenged. De ezzel is 
szeretnők hangsúlyozni azokat az értékeket, amelyeket ez a kétségkívül szerény 
című könyv magában rejteget. Meggyőződésünk, hogy Blazovích Jákó gondolatai 
visszhangot fognak verni és ez a visszhang tudatosan, vagy tudattalanul sokszor 
fel fog csendülni nevelők, tanárok, lelkivezetők a jkán és rezegni fog sok-sok 
lélek mélyén, azokéban, akik a mai világ zűrzavaros eszmeáramlatai között há-
nyódva hitükkel vagy hitükért viaskodnak. És ez a visszhang azoknak a há l á j á -
val, akiknek ez a könyv utat mutatott — nagyobb elismerés, mint a legszebb szó, 
amit akár a leglelkesebb bíráló is mondhat a „Krisztus embere" szerzőjének. 

Borbély Kamill. 



ÉS LÖN VILÁGOSSÁG. Emlékkönyv Ravasz László hatvanadik életéve és 
dunamelléki püspökségének huszadik évfordulója alkalmából. írták tanítványai 
és munkatársai. Franklin-Társulat , Budapest, 1941, 542 1, 

E gazdag és változatos tar talmú Emlékkönyv címét a szentírási teremtés-
történetből kölcsönözte szerkesztője, Vasady Béla, E szokatlan cím jogosultságát 
az előszó szerint abban lá t ja a szerkesztő, hogy Ravasz Lászlóban, a világos-
ság kiváltképpen való emberében, a XX, század magyar nemzete társadalmi és 
íelekezeti különbség nélkül az Ürtól olyan a jándékot kapott, akiben a talentu-
mok felső ha tá ra az alázatos felajánlkozás teljességével párosul, s aki által, mint 
igehirdető és pásztor, nemzetépítő és egyházkormányzó, író és bölcselő, lélek-
búvár és teológus által a sötétség, t isztázatlanságok és bizonytalanságok kínzó 
tudatának szorongásai közepette szólott hozzánk — és lőn világosság. Maga 
Ravasz László ís mindig érezte, tudta, hirdet te és vallotta, hogy ezen a földön 
a legnagyobb dolog a világosság emberének lenni, az egyetlen fényforrást . Krisz-
tust sugározni, a Tőle kapott fényt maradék nélkül továbbadni, ezzel a fénnyel 
mindeneket ihletni, szolgálni, fegyelmezni és gazdagítani, s e fény szüntelen 
lángolása közben egy egész nemzetért s a nemzeten át az egyetemes emberisé-
gért égni és elégni tudni. Amíg Erdélyben működött, Magister Transylvaniae, 
Erdély tanítómestere volt, s a megszállás igája alatt gyötrődő Erdélyből a meg-
csonkult hazába á t te lepedve Magister Hungáriáé, Magyarország taní tómestere 
lett. Gazdag összetételű szellemiségén, hívő személyiségén, egész eddigi pályafu-
tásán és áldozatos szolgálatán át tisztán, biztosan, építőén és meggazdagítóan 
áradott mindnyájunk felé az Ür világossága. 

Ezen a dióhéjszerüen összefoglaló, de színes apotheozissá lendülő értékelé-
sen kívül a huszonhat értekezés közül csak három foglalkozik Ravasz László 
munkásságának méltatásával, 

Makkai az ünnepeltnek igehirdetői ú t j á t vizsgálva megállapít ja azokat a 
hatásokat, amelyek Ravasz egyéniségével együtt az ő hitszónoklattaní felfogását, 
i rányát és gyakorlati szónoki működését meghatározták, E befolyások szerint 
iránya három fejlődési mozzanatot tüntet fel, A protestáns és racionalista val-
lástudomány lélektani-bölcseleti jellege, Ravasz esztéticizmusa és még az isteni, 
kinyilatkoztatás is döntő szerepet játszott e három fejlődési mozzanat kialakí-
tásában, A protestáns teológia alakulásának kanyargós Ösvényeit Ravasz is be jár -
ta , így érthető, hogy gyakorlati szónoki működésében az isteni kinyilatkoztatás 
történeti eseményeit inkább szimbólumoknak tekinti, mint valóságos és hitet meg-
alapozó történéseknek, A csodáknak ilyetén magyarázatában a hit felszabadu-
lását ünnepli a megölő betű zsarnoksága alól. Tehát inkább az élményszerűség 
a fontos, mint a kinyilatkoztatás értelemszerűsége és az alanyonkívülí igazság-
értéke. E mindent elárasztó alanyisága, szubjektívizmusa dacára is megőrzi 
Krisztus középpontiságának föltétlen követelményét. Szónoklataiban a lélek-
tanilag megalapozott szemléletesség és nyelvének költőiessége uralkodik, Ezért 
Makkai Ravaszt az igehirdetés legnagyobb magyar művészének jelenti ki, 

A szerkesztő Vasady Béla a kötet leghosszabb értekezésében Ravasz teoló-
giájának hosszmetszetét ra jzol ja meg, tehát azokat a teljesen szét nem különíthető 
állomásokat, amelyeken áthaladva eljutott az Ige teológiájának ú t já ra , Szub-
jektivista élményteológiája megfürdöt t a kantista kritícizmusban, a teológiai 
egyeztető irány is éltette és híve volt a nem régen még az élet tapasztalatokra 
építő teológiának, hogy így megtörjön benne és r a j t a a dogmák és tanok varázs-
erejének hullámverése, a tekintélyre támaszkodó hitnek, a skolaszticizmusnak ve-
szedelmes szir t jei től megmenekülhessen és a csodatélelek miatt hívők Krisztus-
tagadását elkerülhesse a keresztek megpróbáltatásai idején. Nem a kinyilatkoz-
tatot t tanítások valószínűsége, hanem képtelensége miatt hisz. Majd pozitívabb 
ú t ra tér és fokozódik benne a kinyilatkoztatás történeti valóságainak megbe-
csülése ís. Sőt az objektivizmus táborába is odaszegődik, elfogadja a dogmákat 
is, A modern kálvinista orthodoxia hirdetőjévé válik, kiindulópontként csak 
Isten Igéjét tekinti és az isteni kijelentést, nem pedig a hívő alanyiságát és 
ér tékí téletét , úgyhogy a református ember é le tének és a református egyháznak 
teljesen ugyanegy a ritmusa: a hit és engedelmesség. Ily módon szubjektív ideá-
lízmusa á ta lakul t exisztenciális filozófiává, illetve teológiává, amely a Szent 
J akab apostol megkívánta cselekedeteket zálognak és pecsétnek minősíti az 



exis2tenciális kereszténységen. A teológia dönti el azután, mit tartsunk az egy-
házról, másfelöl azonban az egyház határozza meg a teológia jellegét és vállalja 
érette a felelősséget. Vasady ennek a fejlődésnek általános fölvázolása után be-
mulat néhány hittételt (egyház, kijelentés, hit, dogma, hitvallás, teológia, pro-
testantizmus, kálvinizmus, evangéliumi katolicitás) Ravasz teológiai fejlődésének 
tükrében. Az evangélumi katolicitás c, alatt Ravasznak az ökomenikus, tehát a 
kereszténység egyesítésére irányuló mozgalmakban való szerepét tárgyalja. Ennek 
az egyesülésnek megvalósításában a legfontosabb munka a reformátusságra, mint 
a protestantizmus centrumpártjára, derékhadára háramlik. Tőle jobbra foglal he-
lyet a lutheranizmus és anglikanizmus, balra pedig a protestantizmusból kiala-
kult szekták és az unitárius vallás sorakoznak. Vasady Ravasz teológiájának 
keresztmetszetrajzát már nem meri vállalni, mert Ravasz dinamikus szellemé-
nél fogva annyira benne él a folytonos fejlődés föltartóztathatatlan sodrában, 
hogy mindenkori teológiai meggyőződésének jellegét csak saját maga tudja meg-
állapítani, 

Bartók György Ravasz Lászlónak és a magyar szellemi életnek kapcsola-
tait vizsgálva arra a következtetésre jut, hogy a magyar ta la jban gyökerező élet 
alakításnak első tudatos hirdetője Ravasz és így egyszersmind a magyar nem-
zetnek első nevelője is, aki szerint a magyar nép csak akkor tud megfelelni 
igazi hivatásának, ha szellemi erőit az evangélium és emberiség éltető napsuga-
raiban bontakoztat ja ki, 

A többi értekezés részint a protestantizmus egyes kérdéseit tárgyalja, rész-
ben pedig világi vonatkozású kérdéseket fejteget, de Ravasz László működésére 
csak itt-ott találunk egy-két célzást. Ezekben a cikkekben íróik hangsúlyozzák, 
hogy sem az állam, sem a nép, sem a nemzet, sem a faj, sem a jog, sem az 
erkölcstan abszolút értékű nem lehet, a keresztény ember szemében a személyes 
Istent sem az antik, sem a modern mitológia nem helyettesítheti. A keresztény 
személyiségnek továbbá föltétlenül szüksége van a gondolati, politikai é6 tár-
sadalmi szabadságra, és csak Krisztus lehet a történelem középpontja, A tör-
téneti hősök kultusza nem egyeztethető össze Isten imádásával, mert ők az esés 
(Ádám bűne) következtében mindig csak gyarló és bűnös lények maradnak. Az 
emberi élettörekvés célja, eszménye csak a szentség lehet. A Szentháromság 
tana nélkül keresztény vallás el nem képzelhető, ez az egységesítő kapocs. A 
kereszténységnek közös veszedelme a kommunizmus és az államtotalizmus. A 
hi túj í tás egyházainak, bár a hit, kultusz és élettípus terén lényegesen különböz-
nek egymástól, szoros egységbe kell tömörülniök a közös veszedelem ellen. A 
protestáns egyházban is ki kell építeni az egyházjogot, nem elég csak a misz-
tikus egyház külsőleg lazán összetartó szervezetével megelégedni: a centraliz-
musra való törekvést a valóság apró pénzére kell átváltani, hogy így az őr-
állóknak, az egyházi elöljáróknak nagyobb, erősebb, összetartóbb hatalom legyen 
a kezükben. Az egyházfegyelmet is biztosabbá kell alakítani, sőt még a ki-
közösítés büntetését is alkalmazni kell, különösen azok ellen, akik leendő gyer-
mekeiket más egyháznak engedik át. A hitéletet oly annyira bensőségessé kell 
kifejleszteni, hogy a német Bekenntnisskirche pé ldá ja szerint a magyar protes-
tantizmus is a legmagasabb fokban valóságos hitvalló-egyházzá válhasson. 

Az Emlékkönyv ünnepi és ünneplő irat. Ezért tartalmi ismertetésével meg-
elégedve tartalmi és alaki bírálatára nem térünk ki. Dr. Hegyi Dámján. 

Hittudomány. 
Uibán Ernő: Krisztus Keresztje. Anselmus tanítása Jézus Krisztus váltság-

szerző haláláról. A soproni evangélikus hit tudományi karnál benyújtot t doktori 
ér tekezés, A Keresztyén Igazság kiadása, Budapest—Sopron, 1941, 322 1. 

Szent Anzelm tanítása Krisztus váltságszerző haláláról igen nagy hatással 
volt a megváltás dogmájának teológiai kife j tésére a nyugati egyházban. A ké-
sőbbi skolasztikusok, elsősorban Aquinói Sz, Tamás, a bencés egyházdoktornak 
híres elégtétel-elméletét fé l reér thető kifejezéseitől megtisztítva és szabatosan 
kifej tve beállították rendszerükbe, s a katolikus tanítás közkincsévé tették. Pro-
testáns részről már maga Luther is igen értékelte Sz, Anzelm tanítását, de ter-



mészetesen saját elgondolása szerint értelmezte és fejlesztette azt tovább, A 
mult század szabadelvű és idealista protestáns teológusaival szemben, napjaink 
protestáns hittudósai újra Luther komoly megbecsülésével néznek e tanításra, 
különsen amióta a mai Sz. Anzelm-kutatás új szempontokkal segíti az egyház-
doktor megértését. Protestáns részről Barth Károly, katolikus részről Stolz An-
zelm bencés egyetértenek abban, hogy Sz, Anzelm művei lényegileg teológiai al-
kotások — a hit talaján állva, félreérthető kifejezései elveszítik élüket — azon-
ban további értelmezésük, mely az egyházdoktornak a katolikus illetőleg pro-
testáns teológiával való rokonságát bizonyítja, élesen szembeállítja őket. Részlet-
kutatások hiányában természetesen a tárgyilagos értelmezés szinte lehetetlen. 
Ezért szerzőnk sem tehetett mást, mint hogy tárgyára vonatkozóan az egyház-
doktor tanítását pontosan elemezze, s aztán a mai protestáns teológusokra — 
különösen Barth Károlyra — támaszkodva bizonyítsa, hogy Sz, Anzelmet Luther 
értette meg igazán. Mi ezzel szemben azt állítjuk, hogy Sz. Tamás, ha módsze-
rében el is tért Sz, Anzelmtől, helyesen értette és szervesen fejlesztette tovább 
a bencés egyházdoktor mondanivalójának lényegét. 

Ez a véleménykülönbség nem akadályoz meg bennünket abban, hogy öröm-
mel ne üdvözöljük ezt a magyar protestáns teológiai irodalomban szokatlan 
munkát. A keresztény mult nagy teológusainak tanulmányozása közelebb visz az 
örök igazsághoz, s így egymás megértéséhez is. 

Békés Gellért. 

Deák Anasztáz O, S. B.: Szent Pál tanítása a megigazulásról, különös te-
kintettel az Ószövetségre és a Rómaiakhoz írt levélre. Pannonhalma, 1942. A 

budapest i Kir, Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem hittudományi karán 
benyújtot t doktori értekezés. 

Ennek a kérdésnek könyvtárra menő irodalma van, és felmerül a gondolat, 
lehetséges-e ilyen aránylag rövid tanulmányban (87 1.) valami újat és megnyug-
ta tót adni? A szerző igen ügyesen már az alcímben körvonalazza azokat a sark-
pontokat , amelyek dolgozatának köré t megszabják. Az ószövetségi igazság-foga-
lomra építi fel szt. Pál megigazulástanát. Mindvégig világos okfejtés, a kérdés 
irodalmának alapos ismerete, igazi elmélyedés jellemzi. A dolgozat utolsó feje-
zete: A megigazult ember állapota, ú j tanulmányt érdemel. Reméljük, hogy ha-
sonló felkészültséggel és ugyanily alapossággal készült dolgozat nem várat soká 
magára. - f f y . 

Theologia Catholica Slovaca. A legutóbbi időben létrejött Szlovák Tudós 
Társaság nemes bőkezűséggel, úgyszólván minden tudományágnak lehetőséget 
adott, hogy szigorúan tudományos folyóiratban vihesse tuodmányos kutatásai 
eredményét a nyilvánosság elé, Ilyen folyóirata van a szlovák nyelvészetnek, 
irodalomtörténetnek, filozófiának, katolikus hittudománynak, evangélikus hittudo-
mánynak, jognak és orvostudománynak. 

A tíz ív ter jedelmű Theologia Catholica Slovaca szerkesztője a tudományos 
körökben már ismert nevű Spesz Sándor egyetemi tanár. Teológiai folyóiratukat 
azzal a szándékkal indí t ják útnak, hogy szolgálják vele nemzetük világnézeti 
a lapjai t , amely most kezdi élni önállóan és sa já tosan nemzeti életét. A folyó-
iratban idegen nyelvű cikkek is kapnak helyet, hogy ez által elősegítsék bekap-
csolódásukat a nemzetközi hi t tudományi munkába. A folyóirat első száma (1941, 
I,) a következő cikkekkel jelent meg: Langrauf Ar túr a washingtoni katolikus 
egyetem tanára németül ír a korai skolasztika műveiben megnyilvánuló egykorú 
költészetről és művészetről, Bubán János szenttamási alapokon ír latin nyelven 
„A magántulajdon végső alapja" címen, Búda József „A megtorlás és a vér-
bosszú az Ő-Szövetségben", áur jansky A. János A hűtlen sáfár (Lukács 16, 
1—13) parabolájának fizikai és szociális feltételei címen közöl tanulmányt. Spesz 
Sándor A katolicizmus kedvező befolyásának okai a népesedésre címmel fej te-
geti témáját , Buckó Béla pedig az 1561-i Zathay-féle vizitáció alapján az 1560 
körül i zólyommegyei vallási viszonyokhoz szolgáltat érdekes adatokat . Ezeken 
kívül hoz több könyvismertetést, és Spesz Sándortól egy okkult tárgyú cikk a 
pozsonyi Szent Márton dóm egyik XVII. századi érdekességéről tárgyal. A ta-



nulmányok tudományos színvonala kivívja a „teológus szlovák nemzet" hit tudo-
mányának becsülését. Danczi Villebald. 

Dr. Rudolf Graber: Maria im Gottgeheimnis der Schöpfung. Ein Betrag 
zum metaphysischen Wesen des Christentums. Fr. Pustet, Regensburg. 1940. 
122 1. 2 — RM. 

A kereszténységet két oldalról is szokta támadás érni. Egyik kevesli 
benne az igazi kemény, következetes , alkotó férfiasságot, a másik meg az örök 
nőiesség vonzó bájának, mélységes odaadásának hiányát véli fölfödözni ra j ta . 
Az egyiknek azért nem kell, mert nem forr benne a lázadás, a forradalom vul-
kánikus ereje, a másik azért veti el, mert hierarchiája fo lyományakép csak a 
férf iak érvényesülnek benne, a női nemet meg elhanyagolja, ennek megváltá-
sát nem mutat ja annyira te l jesnek és tökéletesnek, mint a férfi nemét, s így a 
női nemet há t té rbe szorító zsidó fölfogás kerekede t t fölül benne , különösen 
az aktivitást hangsúlyozó és gyakorló nyugati Egyházban, míg az inkább passzív 
jellegű kelet i kereszténységben a nőiesség magasabb fokában érvényesül. De 
egyik félnek sincsen igaza. Montalembert szerint a középkor „magna parens 
virorum" volt, igazi férfiak te rmékeny szülője, éppen az Egyháznak az élet minden 
t e ré re kiömlő és alakító hatása miatt. De nemcsak abban a korban, hanem 
már az Egyház legkezdetén és az újabb korban is mindig te remtek és nevelődtek 
az Egyház kebelén tőrőlmetszet t férfiak, akikben a földi férf ias eszmény a 
krisztusi éret t korúságtól megnemesítve a tökéletesség szent magaslatára emel-
kedet t . Ugyancsak kezdettől fogva átsugárzott raj ta, mint Grabe rnek e könyve 
mutatja, az örök, metafizikai nőiesség minden vonzó és t e rmékeny tulajdonsága. 
Ezt igazolja Máriának a kereszténységben gyujtópontszerűen elfoglalt hivatása. 
Mária nem csak a megtestesült Isten anyja, hanem a kereszténységet és ke -
resztény életet alkotó és meghatározó minden létrétegen fe lénk ragyog Mária 
nagysága, úgyhogy a protestáns Heiler őt az isteni és emberi, az égi és földi 
a végtelen és véges egyesülésnek az emberiséget kitüntető végső vallási misz-
tériumául tekinti . Benne és vele Isten rányomja a teremtet t világra, az emberi-
ségre, az Egyházra az örök nőiesség nemesi pecsétjét , hogy minden teremtmény 
az Ür szolgáló leányának érezze magát., a szeretet , a szűziesség, a szívjóság me-
legsége járja át a mindenséget és mindig készségesen elfogadja Istentől gond-
viselésének, akara tának irányítását . Etttől vár ja Berdjajew is a keresztény-
ség hatásának fokozódását. A férf iak prometheusi dacának, lázadásának helyébe 
a teremtőhöz való hozzátartozandóság, a neki való teljes öná tadás szükséges-
ségének tudata lép, a pogány kozmoszban inkább a te remte t t ség vonásait is-
merjük fel, az Egyházat pedig a krisztusi üdvözítési terv és rend Istentől al-
kotot t hűséges szolgálójának, miniszterének fogadjuk el. E nélkül nem lehet a 
világnak megjavulnia. Mária Istentől is k i tünte te t t szent nőiességével nemcsak 
egyszerű szimbólum, jelkép, hanem valóságos eszmény és alkotó tényező, példa 
és valóság, a női nem teljes ér tékű megváltottságának záloga és biztosítéka. 
— Graber könyve ér tékes gyarapodása a hittudományi irodalomnak. Nem 
könnyen szétömlő csemege; ú j ra meg újra olvasnunk kell, hogy szokatlannak 
tűnő célkitűzését és a vele járó fe j tegetéseket megérthessük. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Bölcselet 
Gr. Apponyi Albert: Világnézet és politika. Kornis Gyula előszavával. For-

dítot ta Faragó László. Bpest, 1941. Filozófiai értekezések, 11. szám. 67 1. 
Az előttünk fekvő füzet Apponyi egyik posthumus művének vázát t a r ta l -

mazza, melyet „Waltenschauung und Polit ik" címen német bará ta i kívánságára 
akart kidolgozni, befejezéséhez azonban sohasem tudott eljutni. A mű töredékei-
nek egységfoglalását és fordí tását Faragó végezte, előszót pedig Kornis irt hozzá, 
aki a tőle megszokott kitűnő jellemzéssel muta t j a be az állambölcselő Apponyit . 
A gyakorlati e l járásukat elvi alapokra fektető magyar politikusok között Apponyi 
jellegzetessége abban áll, hogy ő „inkább ideál-kitűző, semmint a valóságot gya-
korlatilag formáló államférfiú volt." 



Jelen munkájában Apponyi a bölcselő eredeti problémaállí tásával nyul a 
világnézet kérdéséhez és a r ra a megállapításra jut, hogy a világnézet nem más, 
mint a világ — az anyagi és szellemi s egymással törvényszerű kölcsönhatásban 
álló létezők — teljes jelentésének értelmi átpillantása, amire természetszerűleg 
csak tudatos lények képesek. Hogy az e fa j t a nézet miképen tud elterjedni, ál-
talánossá válni, annak magyarázatát az őskinyilatkoztatásban látja, mely több-
kevesebb világossággal minden nép tudatában megtalálható. A világnézet magya-
rázó elve vagy az ímmanencia ,vagy a transcendencia. Az első azonban nem 
adhat teljes, megnyugtató magyarázatot, ezért tovább kell mennünk a második-
hoz, melynek lényege a világon kívül álló abszolút Lénynek, az Istennek az elfo-
gadása, Ezen alapon a — transcendens, sőt keresztényvílágnézet az emberről és 
a természetről, továbbá e kettőt magába foglaló világról és az Istenről s azok 
egymással való kapcsolatáról vallott felfogást jelenti. 

A világnézet és a politika vonatkozásait épen ilyen eredeti felfogásban ál-
l í t ja elénk Apponyi, A polit ikán a legtágabb értelemben vett közösségi életet, il-
letőleg annak szolgálatát érti. Az ember közösségi lény, Ttohnxóv mégpedig 
azért, mert csakis szervezet t közösségben tud ja kifejteni képességei t . Ez a szer-
vezett közösség, vagyis az állam nem valami hasznossági célból, az emberek sza-
bad elhatározásából lé t re jö t t szövetkezés, valami ,,Contrat social", hanem a Te-
remtőtől akart , az ember természetében oj tot t törekvés szükségszerű megvalósu-
lása. Az állam célja a jogalkotás és az igazságszolgáltatás révén az egyén biz-
tonságának, nyugodt munká jának s az egyének földi boldogulásának vagyis a 
közjónak a szolgálata. Az állam van tehát az egyénekért és nem az egyének az 
államért. A helyes elv a „cuique suum" és nem a ,,suum quisque" — azaz az 
állam ad ja meg az egyesnek a magáét, nem pedig, hogy az egyes adja a magáét 
az államnak, Ahoz azonban, hogy az állam teljesíthesse fe ladatá t , természetszerű-
leg szüksége van az egyesek, az állampolgárok támogatására. 

Sok hasznos megállapítása van Apponyínak a keresztény világnézet politikai 
vonatkozásairól is. így pl. kifejti , hogy egyrészt az Egyház lényegénél fogva 
ugyan üdvintézmény s fe ladata híveinek örök boldogságát biztosítani, ezzel azon-
ban sok érintkezése van a földi, a szociális kérdéseknek ís. Másrészt viszont az 
állam szociális feladatának alapelveit főleg Krisztus tanításából meríti, s ennek 
hivatott magyarázója az Egyház. Örök igazság, de napjainkbn külön is korszerű 

hangsúlyozása annak is, hogy mint minden közösségben, úgy a családi és a 
nemzetközi életben is szükség van az önmegtagadásra, mely az Istenszereteten 
alapuló felebaráti szeretetnek a gyümölcse. Ennek hiánya okozza korunk leg-
nagyobb nehézségeit: a családi élet válságát és a nemzetközi konfliktusokat. A 
bajok orvossága csakis a szeretet, az önmegtagadás lehet. 

Hálásak vagyunk a ter jedelemben rövid, de tartalomban gazdag mű kiadó-
jának és fordí tójának, hogy megismertették velünk annak az Apponyi Albertnak 
az egyetemes és különösebben a politikai világnézetét, aki halála után is próféta-
lelkű, „ideálkítűző" tanítómestere nemzetének. Csóka Lajos. 

Kornis Gyula: Elemi pszichológiai kísérletek. II. bővített kiadás 59 ábrával. 
Franklin-Társulat , Budapest. 1942. 78 1. 

Harmincegy évvel ezelőtt jelent meg Kornis könyvének első kiadása és egy-
kettőre elfogyott. Ez ís muta t ja , hogy mennyire hézagpótló és gyakorlatilag be-
vált annakidején a kísérleti, tapasztalati lélektan tanítására és tanulására. Az 
újabb kiadás 130 kísérlet leírását, a hozzájuk való utasításokat és a belőlük rend-
szerint levonható eredményeket és következtetéseket tar talmazza. Különösen a 
gondolkodás és az akarat vizsgálatának terén bővült, mivel főkép e két lelki mű-
ködés tanában haladt előre a tapasztalat i lélektan tudománya. Bár a kísérletek 
leginkább csak elemi kísérletek és inkább csak a tanítás és tanulás érdekesebbi 
tételére, a konkrét tények iránt való érdeklődés fokozására irányulnak, nem egy 
közülük sokszor megmagyarázhatat lannak látszó esetre derít fényt (pl. a gon-
dolatolvasás, a szuggesztió hatása) , A középiskolai lélektan tanárai bizonyára 
megint kapva kapnak ra j ta , annál is inkább, mivel a legjobb ú jabb irodalmat is 
hozza, 

Dr. Hegyi Dámján. 



Rezek Román O. S, B.: Prohászka intuíciója és átélése. Dolgozatok a Kir. 
Magy, Pázmány Péter Tudományegyetem Philosophiai Szemináriumából. 48. 
Budapest . 1942. 50 1. 

Prohászka bölcselő, hittudós, költői és misztikus lélek volt egy személyben 
s ezért bármelyik téren vallott felfogásának kihiivelyezése és elkülönítése nem 
könnyen megoldható feladat . A szerző tanulmányában bölcseleti, mégpedig is-
meretelméleti szempontból vizsgálja Prohászkának az intuíció és átélés benső jel-
legéről vallott nézetét. Vizsgálata három állomásra tagozódik. Mit is írt Pro-
hászka az intuícióról, mielőtt még teljesen kialakult volna intuíciójának jellege, 
és elméletileg ís megalapozta volna azt. Azután ennek az ismeretelméleti elvnek 
prohászkai bölcseleti fejtegetését vázolja. Végül pedig összehasonlít ja azt Szent 
Tamás nézetével és egyszersmind kritika alá veti. Vizsgálódásainak eredménye-
képpen megállapít ja, hogy Prohászka nem volt a szubjektivizmus, pragmatizmus 
és Bergson híve, Szent Tamástól is inkább a fogalmak útvesztőiben tér el, mint 
az átélt igazság tárgyi felfogásában és elfogadásában; inkább misztikusnak mond-
ható, mint vérbeli bölcselőnek, aki — bár nem tagadja meg az irracionális té-
nyezőknek a megismerés terén gyakorolt szerepét — a tudományban inkább az 
intellektuálizmusnak mintegy két dimenziós síkján mozogva aka r j a megfogni a 
valóságokat. Rezek állításait bőséges idézetekkel támogatja. Hogyha még más 
irányban is föltárta volna Prohászka intuíciójának és átélésének gyökérszálait és 
összehasonlította volna azt az immanens apologetika, az ontologizmus és az ín-
tuícionizmus gyűjtő neve alatt összefoglalt igazságbizonyítási és istenmegismerési 
véleményekkel (Blondel, Le Roy, Scheler, Gründler, Laros, Szent Ágoston), még 
mélyebben belepillanthattunk volna dolgozata alapján abba a nehéz lelki küzde-
lembe, melyet Prohászka katolikus meggyőződésű lelke a tel jes és minden ol-
dalról megvilágított igazság megismeréséért folytatott. Prohászka dinamikus, 
küzdő szellem volt. Benne a dimenziókba bele nem szorítható örök igazság minél 
teljesebb elérésének és életté alakí tásának vágya forrott. E r re a tényre is céloz 
Rezek értékes tanulmánya, de a maga mélységes hatásában nem bontakoztat ja 
ki előttünk. Dr. Hegyi Dámján. 

Egyházjog. 
Dr. Móra Mihály: Házassági kereseti jog a kötelékí perekben az egyházi 

jog szerint. Budpest, 1941, 260 1. 
Ez a kiválóan jeles munka a házassági perjoggal foglalkozó egyházi és vi-

lági jogászokat egyaránt nagyon érdekli, A tudós és igazán szorgalmas szerző-
nek volt tanára, Dr, Baranyai Jusztin szépen tájékoztató és a könyvet nagyon 
a jánló előszót írt hozzá. A jeles munka, mely a házassági bonyolult kereseti jog 
kérdését az egyházi kötelékperekben az 1971. kánonból kiindulva tárgyalja, két 
részből áll: az első jogtörténeti részben 94 lapon a szerző azon jelentős ered-
ményre jut, hogy a házassági kereseti jog tisztán egyházi eredetű jog. Közben 
a külörféle nemzeti jogokra való kitérjeszkedéssel kifejti a szerző, hogy lépésről-
lépésre hogyan alakult ki ez a jog az egyházban. Új a szerzőnek az a szempontja, 
amely szerint a fér j és feleség kereseti jogának a házassági hűség eszméjével való 
összefüggését vizsgálja. 

De bármily tudományos is ez a jogtörténeti előrész, a súlypont mégis a má-
sodik, sokkal terjedelmesebb jogdogmatikai részen van és ebben mutat ja meg 
a tudós szerző igazi jogászvoltát, 

Ő az első, aki az irodalomban a sommás házassági köteléki peres kereseti 
jog kérdésével is foglalkozik és ugyancsak ő kísérli meg először a kereseti jogot 
perjogilag minősíteni. 

Először részeire bont ja az anyagot, minden oldalról megvilágítja, más je-
lenségekkel összehasonlítja, ma jd pedig nagyszerűen összeszerkeszti és kifej t i az 
elért eredményeket. 

Bár a könyv végig, főleg az elméleti jogtudománnyal foglalkozik, mégis a 
tételes jogi-kazuisztikus anyag tárgyalásában is nagyon felülmúlja mindazokat, 
akik eddig evvel a kérdéssel foglalkoztak. És teljesen otthonos a vonatkozó iro-
dalomban is, amelyet nemcsak megemlít a jegyzetekben, hanem föl is dolgoz 



és megbírál, mégpedig nemcsak a magyar egyházi és világi jogászokét, hanem a 
német és olasz szerzőkét is. Más nemzetekét a háborús elzárkózás miatt ke-
vésbbé használhatta fel. 

A tudós szerző, aki az egyházjogban épp oly otthonos, mint a világi jog-
ban és aki a jogtörténet terén is bőséges ismeretekkel rendelkezik, a jogdogma-
tikai fejtegetésben világos logikával és éles jogászi ítélettel boncolgatja a kér-
dést és miután minden oldalról megvilágította, és minden rokon anyaggal való 
összefüggését föltárta és megbírálata, szépen összeszerkeszti és levonja a követ-
keztetést. 

Az egyház már régóta küzd a köteléki keresetek megkevesbbítéséért és az 
ezeknél elharapódzó visszaélések ellen; remélhető, hogy szerzőnk munkája, mely 
világosan megállapít ja, hogy milyen joguk van vagy nincs a házasfeleknek (211— 
222 1.), meg az egyházi ügyésznek (223—238 1.), szintén hozzájárul a válóperek 
fogyásához. 

Ez a jeles munka igazán megérdemelné, hogy idegen nyelven (mondjuk 
német vagy latin nyelven) való megjelenésével a külföld jogtudósai számára is 
hozzáférhetővé legyen, mert nemzetközi viszonylatban is magas színvonalon áll. 

Saj tóhibát keveset ta lál tam, de ezek az értelmet nem zavar ják meg. 
A könyv végén név- és irodalommutató és külön tárgymutató található és 

latin összefoglalás. Schermann Egyed. 

Társadalomtudomány. 
Kovríg Béla: Embersors a szovjetéletben. Athenaeum kiadása . 124 1. 
A szerző társadalomtudományi munkásságát már ismételten méltat tuk 

folyóiratunkban. (1936, 143. skv. és 1940, 236.) Az utóbbi években ennek elő-
te rében a totál is politikai rendszerek világnézeti vonatkozásai állottak. Mindig 
sokoldalú, lehetőleg tel jes szemléletre törekszik, s bár elsősorban a mozgal-
mak végső, szellemi rugóit törekszik megragadni és kifejteni, másrészt mégis 
mindig nagy figyelmet szentel a gyakorlati , gazdasági megnyilvánulásoknak is. 
J e l en könyvében a bolsevizmus nagy kísér letének mérlegét állítja föl, s a tá r -
sadalom egyes osztályainak sorsát vizsgálva, majd a gazdasági és szellemi élet 
állapotát megrajzolva, végül kimondja a nagy, végső tanulságot: Embertelenül 
az embert nem lehet boldogítani! A kiváló írónak és tudósnak nem üres szó-
lamoktól hangos, hanem rendkívül beszédes adatokkal felszerel t művét, mint 
magasszínvonalú és katolikus szellemű alkotást melegen ajánl juk az érdekődők 
figyelmébe. Vanyó Tihamér dr. 

Vallástörténet. 
Tihanyi Bánk: Az istenek megjelenése Euripides drámáiban. Doktori ér te-

kezés, Pannonhalmi füzetek. Budapest 1941. 
„Az eredet i bűn függöny, mely az emberi tekintet előtt e l t akar ja az Istent. 

Az örök ember mindig fe l lebbentésén fáradozott ," (Chesterton,) A közvetet t 
megbizonyosodás Isten lé téről sohasem elégítette ki az embert, ,,Nisi non videro, 
non credidero." Látni akar ta . Minden népnél megvan ennek a törekvésnek a 
nyoma. Ki merné tagadni, hogy nem antropomorf elképzelés ez? „Deum nemo 
vidít unquam!" Ki ne tudná letagadni az „ is tenek" megjelenéséről szóló híradá-
soka t? Ezekkel a megjelenésekkel foglalkozik az értekezés. Tör téne t i hitelessé-
gük vízsgálását szándékosan mellőzi. Inkább a jelenségek mögötti t i tkos rugókat 
kuta t ja . A mű út törő alkotás, hiszen a kérdés kul túr tör ténet i jelentőségével és 
keresztény vonatkozásaival csak most kezd foglalkozni a tör téne lem. A töme-
gek antropomorf ís tenmegismerését egy-egy mélyebben látó író vagy bölcselő 
igyekszik helyesebb irányba terelni. Ilyen, az ár ellen küzdő óriás volt Euripi-
des is. Az ál talános istenfelfogást és a görög néphitet állítja szembe a dolgozat 
Euripides t isztul tabb felfogásával. 



„Milyennek kell az istenséget vélni, mondd? 
Mindent látónak, kit nem láthat senki sem." 

Szerzőnk végigtekintve Euripides korán, költészetén és vallásosságán az 
isteni megjelenés általános kérdését boncolgatja. Ezt követően történeti áttekin-
tésben mutatja be az istenek megjelenését a görög vallásban. Ugyanezt részle-
tekbe menően vizsgálja Euripides drámáiban, — „Deum nemo vidit unquam. 
Unigenitus Filius, qui est in sinu Patris, ipse enarravit." S a Fiú világrajötte is 
megjelenés volt: adventus Christi, A szerző a>z antik és a keresztény megjelené-
sek kapcsolataira nem tér kí. A történeti áttekintésből azonban világos, hogy 
a kérdést ott látja kibontakozni és megoldódni, ahol az áttekintést abbahagyta. 
Filológiai és vallástörténeti szempontból egyaránt értékesnek és szükségesnek 
látjuk a megkezdett út ilyen irányú továbbépítését,, OE. 

Szentírástudomány. 
Die Heilige Schrift für das Leben erklärt, — Band Ulli.: Ketter, Die Sa-

muelbücher. Herder, Freiburg i. Br., 1940. — 330 lap. Ára az egész sorozat meg-
rendelése esetén fűzve 4.80 RM, kötve 6.50 RM, külön rendelés esetén fűzve 
5,60 RM, kötve 7,80 RM. — Band XIII.: Lauck, Das Evangelium und die Briefe 
des hl. Johannes, Herder, Freiburg i. Br., 1941. — 578 lap. Ara az egész soro-
zat megrendelése esetén fűzve 9.50 RM, kö tve 12.— RM, külön rendelés esetén 
fűzve 11.— RM, kötve 14.40 RM, Külfüldön az árból 25°/o engedmény. 

Folyóiratunk olvasóközönsége előtt nem ismeretlen már a Herder-cégnek 
gyakorlat i célokat szolgáló nagy vállalkozása, a mindennapi életet szem előtt 
ta r tó szentírásmagyarázat , 19 hatalmas kö te t r e tervezte a kiadó cég ezt a mo-
numentál isnak mondható nagy művet, melyből eddig 11 köte t meg is jelent már, 
Dr, Ket ter Pé ter Sámuel próféta két könyvét , vagy más elnevezés szerint a Ki-
rályok első két könyvét tárgyalja, A tudós professzor a bevezetésben e két 
ószövetségi könyvre vonatkozó általános tudnivalókat közli {a könyvek címe, 
szerzője, forrásai, szövege, tartalma, célja, jellemzése stb). Sámuel első könyvét 
két nagy részre osztja: I, r.: Sámuel és Said (1—15. fej.), II, r.: Saul és Dávid 
(16—31. fej.). Sámuel második könyvének beosztása a bevezetés Saul halála és 
Dávid (1. fej.), I. r.: Dávid, mint király (2—20. fej.), II. r.: függelékek (21—24. 
fej.), E szentkönyvek tar ta lma talán valamennyi ószövetségi történeti szt- könyv 
közül a legismertebb, A szereplő személyekkel nemcsak a vallásos irodalom-
ban találkozunk, hanem a profán irodalomban, költészetben, szobrászatban és 
fes tőművészetben is. Ennek igazolására csak néhány nevet említünk, mint pl, 
Dávid király, Sámuel próféta, az óriás Gólíáth, a lázadó Absalom, Héli főpap, 
Uriás stb. Ezek a szentírási tör ténetek már sok hősiességre és erényre nevel-
ték az embereket , vagy visszatartották őket a rossztól, a bűntől. Mos is idő-
szerűek e tör ténetek, A régmúlt idő tör ténet i személyeinek a mai modern em-
ber számára és a modern élet számára is van mondanivalójuk. Ezt tá r ja föl, teszi 
közkinccsé Ket ter jelen szentírásmagyarázatában. Ezért a szövegtörténetet , a 
szövegkrit ika és irodalomtörténet szigorú szabályait alapul véve megállapít ja 
az eredet i szöveget, lefordítja könnyen ér the tő módon a mai német irodalmi 
nyelvre és a tudományos szentírásmagyarázat (exegezis) törvényei szerint föl-
tá r ja a szt, könyvek tanítását, A sugalmazott szent szöveg iránti t iszteletből ki-
folyóan nem akar Ket ter semmit sem belemagyarázni a szt. szövegbe, a szemé-
lyeket az ő koruk embereiként nézi és így iparkodik őket és cse lekedete iket 
megérteni, ezeket a cselekedeteket és indítóokaikat lélektanilag boncolgatni, 
föltárni és magyarázni. Filológiai, szövegkrit ikai és i rodalomtörténet i előtanul-
mányait nem közli ugyan Ketter, de fölhasználta azokat és mindazt, amit évti-
zedek óta katolikus és nem katolikus hit tudósok e tö r téne t i könyvek tanulmá-
nyozása t e rén megállapítottak. Gyakorlat i cél szolgál a könyv végén levő név-
és tárgymutató, A személy- és helységneveket a Vulgata szerint hozza, Ke t te r 
óhaja, hogy ez a szentírásmagyarázat is ösztönözze az embereket arra, hogy 
saját é letüket a sugalamzott szentíró szemszögéből figyelve a kinyi latkoztatás 



törvényei szerint alakítsák és ne forgassák ki Isten szavát a „modern világ-
szemlélet" minduntalan változó, divatos jelszavai szerint. Magunknak kell a ki-
nyilatkoztatáshoz alkalmazkodnunk, és nem a kinyilatkoztatást magunkhoz al-
kalmazni! Fölséges cél ez, amelyet Ket ter maga elé kitűzött e művében és ennek 
a célnak e lérésére a maga részéről meg is te t t mindent, Mi szívből kívánjuk, 
hogy ez a cél valóra is vál jék, és hogy ezért a szentírásmagyarázat minél szé-
lesebb körben el ter jedjen. 

Hatalmas, gyakorlati és tudományos igényeket is kielégítő kötet tel állunk 
szemben, amikor Lauck Wíll íbaldnak szt, János apostol evangéliumát és három 
levelét tárgyaló szentírásmagyarázatát forgat juk. Nem volt könnyű feladat e 
munkának elkészítése. Okát pedig elsősorban szt. János írásainak sajátosságá-
ban kell keresnünk. Közismert ugyanis az a látszólagos ellentét, amely fennáll 
a szinoptikus evangéliumok és szt, János evangéliumának Krisztusa közt, és 
amelynek okát éppen magában Krisztusban kell keresnünk. Hisz az a tör ténet i 
Krisztus, akit mind a négy evangélium elénk állít, két te rmészet te l rendelke-
zik: ember Ő, aki úgy élt, cselekedet t és beszélt , mint ahogyan mi is élünk, 
cselekszünk és beszélünk. De mintha fényes felhő venné Őt körül, amelyben 
elmosódik az emberi elem és egészen másvalaki lép elénk, aki már nem a mi 
testünkből és vérünkből való: Krisztus, az Isten. És ezt akar ta szt. János le-
írni, elmondani, ami Krisztusban felülmúlja a mi értelmünket, képességeinket , 
ami hit t í tok: Isten és ember, a megtestesülés hit t i tka. Amit pedig emberi elme 
fölfogni, megérteni nem tud, azt nehéz egyszerű emberi szavakba önteni, Szt, 
János stílusa és nyelve mégis olyan egyszerűnek és simának látszik, írásai 
könnyen olvashatónak tűnnek föl. De ez csak látszat, mert minden mondata 
mögött a gondolatoknak szinte feneket len mélységeit födözhet jük föl, ami 
éppen nem teszi könnyűvé szt, János írásainak olvasását, hisz az előbb emlí-
tet t hit t í tok tárgyalása mellett a szentíró az akkori hellenisztikus világ számos 
kérdésére ís akar t választ adni és problémáikat megoldani. Ebből származik 
szt. János nyelvének jellegzetessége: egyszerű, könnyű és mégis mérhetet len 
mélységű. 

W, Lauck pedig magyarázatában biztos kézzel, éppen nem könnyűnek 
mondható tanulmányok és sok évig tar tó munka után vezeti az olvasóközönsé-
get a kinyi latkoztatás igazságain, a hellenisztikus bölcselet és vallás gondolatain 
keresztül addig a pontig, amelyből inkább sejtve és érezve, mint a korlátok 
közé szorított emberi fogalmakkal gondolkodva beletekinthet a szentjánosi írá-
sok, és első sorban szt, J á n o s evangéliumának mérhetet len mélységeibe. Az 
evangélium magyarázatában külön tárgyalja Lauck 44 oldalas, mindent k ime-
rítő tanulmány formájában az evangélium bevezetését a „Logos"-ra vonatkozó 
összes kérdésekkel . Magát az evangéliumot 9 részre osztja: I. r.: Keresztelő szt-
János tunúskodása Krisztusról és Jézu első kinyilatkoztatása önmagáról (1, fej,), 
II, r,: Jézus nyilvános működésének kezdete (2—4. fej.), III, r.: az áldást hozó 
Jézus küzdelme a hitet len zsidósággal (5—6, fej.), IV. r,: Jézus harmadszor is 
kinyilatkoztat ja önmagát a jeruzsálemi zsidóknak (7—11, fej,), V, r.: Jézus utol-
jára nyi latkoztat ja ki magát a világnak (12. fej.), VI. r,: Jézus búcsúzik taní tvá-
nyaitól (13. fej.), VII. r.: J ézus búcsúbeszédei (14—171 fej.), VIII, r,: Jézus di-
csősége és fölsége a szenvedésben (18—191, fej,), IX. r.: a föl támadt és meg-
dicsőült Jézus (20—21, fej,), — Majd szt, J ános három levelét ismertet i és ma-
gyarázza Lauck, A Herder-szent í rásmagyarázat többi kötetei től e l térően e kö-
te tben nem talál juk meg külön bevezetésként a szentjánosi írások hitelességére, 
jellemzésére, nyelvére, st í lusára stb. vonatkozó általános bevezető kérdések 
tárgyalását . Mindezeket a kérdéseke t Lauck a szt. szöveg magyarázása során 
hozza, különösen ís kifejtve a hagyományból vet t bizonyítékokat . Ha pedig a 
Herder-cég nagy művéből, a szentírásmagyarázatból eddig megjelent 11 köte te t 
együttesen vizsgáljuk, akkor azt kell mondanunk, hogy valamennyi közül ta lán 
ez a kötet : Laucknak szt, J á n o s írásairól szóló magyarázata a legvonzóbb, leg-
érdekesebb. Tudományos megalapozottsága mellet t leköti az ember érdeklődé-
sét, úgyhogy alig lehet letenni a könyvet. Ezért mondanivalónkat e néhány 
szóba foglalhatjuk össze: ,,Vedd, olvasd és élvezd!" —fm— 



Liturgia, 
Leíebvre Gáspár O. S. B.! A liturgia alapvető gondolatai. Fordí tot ta : Szu-

nyogh X. Ferenc O. S. B. Szalézi Művek. 216 1. 

Liturgikus irodalmunk, bár az ú jabb időben szépen nekilendült , még min-
dig nem olyan gazdag, hogy ráérne részletproblémákkal foglalkozni Még mindig 
alapvető, rövid, összefoglaló és közér thető müvekre van szükségünk, Ilyen Le-
íebvre könyve is, amelyet itt Szunyogh X, Ferenc könnyed fordí tásában kapunk. 
Nem mély, tudományos fej tegetést ad, hanem rövid fejezetekben világít rá a li-
turgia egyes jellemző vonásaira, majd a szentmisére, szentségekre, szentelmé-
nyekre, zsolozsmára, liturgikus évre, Szűz Mária, a szentek, az angyalok litur-
gikus kultuszára, a liturgikus elmélkedésre, ka tekézis re stb. De rövid megjegy-
zései sokszor igen nagy mélységekre és é r t ékekre hívják fel a figyelmet. — 
Figyelemreméltó a fordítónak az a törekvése, — más műveiben is tapasztal tuk 
már ezt — amellyel magyar terminológiát akar kifejleszteni a liturgia területén 
(keresztény = krisztusi christianus; szentség = szakramentum; nagyböjt = Szent-
negyvennap; egyházi év = liturgikus év stb,}. Bár ezek az új í tások logikusak 
és kifejezőbbek a régi szavaknál, mégis, azt gondoljuk, nehéz lesz felvenni a 
küzdelmet az — egyes szavaknál immár kilencszázéves — nyelvszokásokkal, 

Söveges Dávid. 

Jahrbuch für Liturgiewissenschaft, Herausgegeben von Dr, Odo Casel 
OSB. 15. Band mit Li teraturber icht 1935. Münster in Westf. 1941. Verlag der 
Aschendorffschen Verlagsbuchhandlung. 566 lap. 

A háborús nehézségek el lenére is változatlanul ér tékes tartalommal, az 
eddigieknél is bővebb ter jedelemben jelent meg a liturgikus tudományok min-
den ágát felölelő évkönyv. 

A legelső ér tekezés magyar vonatkozású. Kniewald K. a legrégibb ismert 
magyar Sacramentaríum, a Zágrábban levő ú. n, Hahóti kódex (MR 126) Sanc-
torale já t elemzi. A magyar l i turgiatörténet szempontjából nagyon ér tékes meg-
állapításokat közöl. Az MR 126 Sanctoralejában a későbbi k isebb hozzátoldá-
sokon kívül három jól elkülönülő réteg mutatkozik: római (R), bencés-f rank 
(B/F) és magyar (H). Az R réteg Gregorianum és Gelasianum keveréke, de 
túlnyomó benne az utóbbi (pl. ünnepek sorrendje, a Temporale és Sanctorale 
elválasztása). Kniewald a B/F és H réteggel foglalkozik részletesebben, A f rank-
monasztíkus hatás oly erősen érezhető (magában a Sanctorale corpusában 16 
miseformula s a votívmisék közt ís 3), hogy joggal következte the t nem pusztán 
a f rank bencés kolostorokból származó liturgikus kódexek mintául használatára, 
hanem frank szerzetesek személyes befolyására ís, akik itt Magyarországon mű-
ködtek közre a Sacramentarium létr jeöt tében, Mert , mint a H réteg igazolja, 
a kódex magyar földön kele tkezet t . A H réteg segít a ke le tkezés időpontjának 
megállapításában is. Szent István, Szent Imre és Szent Gellért szövegei a votív-
misék közé kerültek, mert a Sacramentariumot még a szent téavatás (1083) előtt 
kezd ték írni és csak utána fejezték be. A B/F és H réteg hatását a magyar, 
de különösen a zágrábi kódexekre , az első réteg visszafejlődését, az^utóbbinalc 
egyre tökéle tesebb kibontakozását szemmelláthatóan mutatja a zágrábi 13—16 
századból származó liturgikus könyvekkel , továbbá a Missale Strigoniensevel és 
a Pray kódexszel való összehasonlítás, 

Browe P. SJ a szentáldozást kísérő középkori szer tar tásokkal foglalkozik. 
Közülük több nincs is már használatban (hitvallás, szentbeszéd), vagy megvál-
tozott (tiszteletadás: meghajlás). Általánosan el ter jedt volt a h íveknek nyújtott 
ablutio: kenyér és víz, illetve bor, a ,,mixum" (v, ö. Szent Benedek Regulája 
38, fej.) Később csak vízzel kevert bort használnak, amire nézve a mai Missale 
rubrikái is intézkednek. Most kezdik felújítani a középkor végéig mindenütt 
szokásos éneklést a hívők áldozása közben. Néhány, téves felfogásból eredő, 
szinte babonásságíg menő szokás ismertetésével zárja be B. é r t ékes fej tegetéseit . 

Mayer A. L. folytatja tanulmányát, melyben a különböző korok szellemisé-
gének a liturgiához való viszonyát vizsgálja. Most a barokk kor t veszi sorra . 
A barokk gondolkodásmódot, vallásosságot — amint azt a kor művészetén, 



költészetén, ájtatcssági íormáin és ta r ta lmán nagyon szemléletesen bemuta t ja — 
jellemzi a szubjektívizmus, szenszualizmus, és illuzionízmus. Ezek természetük-
nél fogva ellenkeznek a misztérium-liturgia lényegével és követelményeivel . 
Nem mintha ebben a korban nem lett volna liturgia. Csak a lényege nem állt 
a hívek tudatában. Túlságosan agyonnyomta, elfátyolozta a pompa, a ragyogás, 
bámula tba ejtő, de végeredményben mégis csak per i fer ikus és szubjektív elem. 
Betetőződik az a folyamat, amit már a reneszánsz megindított : a liturgia és 
a nép vallásos igényeit kielégítő ájtatossági gyakorlatok, törvény és mindennapi 
élet t e rü le tének szétválasztása. A legtöbb nagy vallásos-közösségi megmozdulás 
ís lényegében kollektív-szubjektívizmus, 

Casel O. nagyon alapos tanulmányában a szentatyák teológiájának mód-
szertani kérdéseit vizsgálja. Nagy Szent Leótól, de különösen Hilariustól, ale-
xandriai Kelemenlől és Origenestől közölt bő anyagon mutatja be felfogásukat 
a hit, a gnózis éü a misztérium viszonyát illetőleg. 

Az irodalmi ismertetések az 1935. év liturgikus irodalmát ölelik fel. Közel 
hétszáz művet ismertetnek behatóan. —cs. 

Lelkíélet. 
Un fíore sulla neve. Vita di suor Maria Gonzaga. Catania, 1941, 

Mária Gonzága, korunk hóvirágos szentje, bencés apáca, a lelki gyermek-
ség és szenvedés útján lett naggyá. Engedelmességből megírta életrajzát. Ebből 
mennyei frisseség, mély misztikus tudomány és evangéliumi egyszerűség árad, 
akárcsak Kis Szent Teréz életrajzából. Életé t az olasz catániai bencés monos-
torban ima és munka közt élte le (1877—1938), Egyszerű vallásos családból szár-
mazott. A szentmiseáldozatot mindig a legszebb hófehér, ezüst, aranyszínben, 
vagy csillagfényben szemlélte, Örzőangyalát mindig maga mellett érezte. Aki 
az ő paradicsomi boldogságban ragyogó arcá t látta, nem is akar ta elhinni, hogy 
G. a szenvedés k i tünte te t t hőse. 20 éves korában ál lkapcsa megbénult, össze-
záródot t s 40 évijj csak úgy tudott valami folyékony ételt magához venni, hogy 
bal oldalt kifűrészelték a fogsorát. Egyetlen vágya volt a szenvedés és az ál-
dozat, hogy minél több kegyelmet harmatozhasson a földre. S ezt a kegyelmet 
elnyerte. Sokat imádkozott a pápáért , az egyházért, a papokér t , az ifjúságért, 
a missiókért, a foglyokért, a szenvedőkért , Gonzága nővér életéből új fény árad 
az egyházra, Szer t Benedek rendjére és sok kegyelem a szenvedő emberiségre, 

Mihályi Érnő. 

Szívós Donát: Szerelmes vagy? Budapest, 1942, Korda Rt, kiadása. 
340 old. Ara 5 P. 

E meglepő című könyv táblájáról ábrándos szemű fiú csodálkozik ránk 
májusi virágok kö:fül, de a háttérben Isten angyala térdel és szent komolyság-
gal játszik egy szív-hárfán. A címlap hűségesen kifejezi az ismert ifjúsági nevelő 
célját ezzel a munkájával: a szerelemben, sőt kifejezetten a diákszerelemben 
meg akarja láttatni Isten szent gondolatát. Ez adja könyvének igazi nevelő ér-
tékét, Férfi és nő Isten munkatársai az emberteremtés világvégéig folytatódó 
feladatában. Az emberteremtés áldozatos életszolgálat, melynek földi erőforrása 
és jutalma a szerelem. Nos, Isten hosszú évek során készíti fel az embert testi-
leg-lelkileg erre air életszolgálatra, de felkészíti erőforrására és jutalmára is. 
A kamaszkori „játék a szerelemmel", s a nagydiák „halálosan komoly" első 
szerelme Isten gondolatainak útján járnak. De meg is kell azokat tartani ezen 
az úton. Fölényeskedő leszólás, gúnyolódó kijózanítás, érzéketlen kínevetés 
mind célt tévesztenek. Megértő szeretetre van szükség, mely komolyan veszi 
a fiú érzéseit, de ugyanakkor bele is állítja azokat Isten nagy gondolatainak 
sugárzásába és Isten törvényeinek biztos medrébe. Szerzőnk is így tesz, s ebben 
3 szellemben már nyugodtan beszélheti meg a fiuk nyelvén megírt érdekes fe-
jezeteiben azokat a kisebb-nagyobb kérdéseket, amelyek egy szerelmes fiú 
szívét szorongatják. 



A nevelő hasznos gyakorlati indításokat találhat ebben a könyvben, a 
fiuk viszont Isten gondolatainak távlatai t és krisztusi világosságot „diákszerel-
mükhöz." 

Békés Gellért, 

Dom Columba Marmion — Simon Árkád: Krisztus misztériumai. Lelkigya-
korlatok, Szent István-Társulat, Budapest, 1941, 408 1. 

Aki a maredsousi bencés apátnak, Marmionnak, ugyancsak Simon Árkád 
fordí tásában már megjelent „Krisztus, a lélek é le te" c. lelki előadásait gon-
dosan végigelmélkedte, kielégült, de mégis elégedet len lelkülettel vár ta ennek 
a köte tnek megjelenését is. E kö te tben Marmion Krisztus személyének, tör té-
neti é letének és az összes embereke t érdeklő művének misztériumait bontja ki 
előttünk teljes gazdagságukban és fönségükben. Ezek a misztériumok nemcsak 
Krisztus titokzatossággal tele valóságai, hanem reánk is vonatkoznak, nekünk 
embereknek is misztériumaink, mer t bennük a kinyi la tkoztatásban elénk táruló 
keresztény, természetfölött i , tehát a mulandóság és örökkévalóság között tá-
tongó szakadékot áthidaló, összekötő életnek alapelvei, forrásai, megterméke-
nyítő eszközei feslenek, bontakoznak ki. Marmion komoly, nyugodt, a Szent-
írásba, a szentatyák műveibe, a tudományos teológiába, a krisztusi misztériu-
mokat folytonosan megélő, megjelenítő liturgiába ágyazott e lőadásmódja szinte 
szükségszerű velejárója Krisztus misztériumainak, úgyhogy az Isten örök kinyi-
latkoztató és kinyilatkoztatott Igéje, meg a belőle természetesen kifejlődött 
egyházi liturgia nem két különálló, idegen elemként, hanem egységes ötvözetként 
magasodik elénk és olyan szilárd táplálékot nyújt az életre, amilyent a sok-
szor hangulatokba olvadó lelki könyvekben keresve sem igen találhatunk. Simon 
Árkád fordítása szokatlanul gondos. Sehol, egyetlen mondatán, kifejezésén sem 
érzik, hogy az eredet i t meg nem ér te t te volna és attól még árnyala t i jelentés-
ben is eltért volna. De legalább is hasznos lett volna három lap alatt i jegyzet-
tel kibővíteni fordítását . Marmion a pontifex szónak eredetét a „pontem fa-
céré" kifejezésből magyarázza, mivel Krisztus az isteni és emberi természetnek 
egy személyben való egyesítésével mintegy hidat vert az Istent és embert szét-
választó mélység felet t . Ennél a magyarázatnál valószínűbb, hogy a pontifex 
értelme ugyanaz, mint a sacerdosnak, tehát egyszerűen áldozatcsinálót, bemu-
ta tót jelent. Marmion szerint a karácsonyi 3 mise privilégiuma szinte párat lan 
az egyházi évben. Bizonyára megfeledkezet t a halot taknapí 3 miséről. Krisztus 
szenvedéséről így szól: „Valóban kiürí tet te a pohara t az utolsó i be tű ig . , ." 
Ezt a képes kifejezést csak az érti meg, aki a legkisebb héber betűre, i -re 
gondol, melyet magyarul jottának nevezünk és használjuk is, pl, jottányit sem 
enged, 

Dr. Hegyi Dámján. 

P. Plus-Uhl A.: Az életút előtt. Korda kiadás, 1941. 
A közismert francia aszketikus író papoknak , szereztesnőknek, leányok-

nak és munkásif jaknak írt elmélkedései mellé odasorakozik most ez a fiatal-
embereknek szánt elmélkedésgyüjtemény is. Tel jesen igaz: e lmélkedés nélkül 
nincsen komoly lelki élet. P. Plus pedig erre akar nevelni. Egy-egy találó mon-
dáshoz vagy ügyes példához hozzáfűzi azokat a gondolatokat, amelyeket a lelki 
élet főbb igazságairól és szükségleteiről szőtt. Az elmélkedések egyes csoport-
jai a kegyelmi állapotról, lelki erőről, szükséges erényekről, ál lapotbeli köteles-
ségekről, apostolkodásról és egyes ünnepekről szólnak. Végig elevenen, rövid 
gondolatsorokban beszél; a fordító jól tolmácsolja, hálásak vagyunk munkájáért . 

Zaymus Gyula: Lámpát szeretnék gyújtani. Korda kiadás, 1941. 
Az élet útját nyitott szemmel és érző szívvel járó pap mondja el ebben 

a könyvben a mindennapi élet apró eseményeit, melyekben földön küzködő és 
égre sóhajtó igazi emberi sorsok tükröződnek. A rövid, csat tanós tör ténetek 
gyűjteménye mély emberi tanulságokkal átszőtt , kitűnően megirt, igen érdekes 
olvasmány. 

Békés Gellért. 

Pannonhalmi Szemle 15 



Dr. Schiniedt Béla: Lelket az életbe. III. kiadás. Korda, Budapest , 1942. 
199 1. 4.20 P. 

Nyolc lelkigyakorlatos igazságot t á r elénk Schmiedt könyve, de a lelki-
gyakorlatokon szokásos kidolgozás nélkül . Nem is lelkigyakorlatoknak szánta, 
hanem inkább lelkiolvasmányul a lelkigyakorlatok erkölcsi újjászületést és meg-
szilárdulást biztosító igazságainak felelevenítésére, ú jabb meg újabb átgondolá-
sára, a tépelődő lelkek irányítására, a téves utakra kanyarodot tak visszaigazítá-
sára, a boldogságra vezető egyenes út ú j ra megmutatására . Igazi Schmiedt Béla 
könyv: könnyed, szellemes, szemléletes, gyakorlatias, vonzó példákkal tele, 
szívet alakító, elgondolkoztató, de mégsem megerőltető, igazi benső és külső 
katol ikus akcióra serkentő . Könnyen ér the tő immár III. kiadásig jutott kedvel t -
sége. Csak egy kissé alacsonyan, 355 millióban állapítja meg az egész világon 
élő katolikusok számát. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Horváth Richárd: Az örök ember. Elmélkedések, Szent István-Társulat , 
Budapest . 1941, 256 1. 

A szerző e lmélkedéseknek nevezi művét. De az aszket ikában szokásos fo-
galom körébe nem mindegyiket lehet besorozni. Egyik-másik inkább eszmélődés, 
elgondolkodás, hangulat szülte és hangulatot keltő elmefut tatás . Minden kis 
dolog, akár a természet egy-egy jelensége, akár az emberi élet egy-egy apró 
mozzanata, akár az egyházi és vallásos élet egy-egy megvillanása legyen is, az 
eszmélődés szárnyaira kapják a szerző lelkét és i lyenkor lelke előtt elvonul 
vagy elszáguld, ami az emberben örökké emberi, gyarló, esendő, véges marad, 
vagy ami örökkévaló, végtelen ér tékűvé bontakozik ki. Elolvasása után a vad-
rózsa meg a nemesítet t rózsák vál tozat tömkelege jutott eszembe. Az előbbinek 
csak néhány, egyszerű sziromlevél a lkot ja csészéjét, amelyben elénk kínálja vi-
taminokban gazdag termését , míg a nemesí tet t rózsák számtalan színpompás 
sziromlevéltől körülburkol t kelyhében sokszor alig találunk egy-egy elrej te t t 
magot, inkább külső szépségükkel, mint benső tar ta lmukkal , inkább illatukkal, 
mint a jövőt biztosító gyümölcsükkel vonzzák az embereke t . Horváth elmélke-
dései képekben, hasonlatokban, költői kife jezésekben dúslakodó nyelve miatt 
inkább a nemesített rózsákra emlékeztetnek, mint a csenevész talajon meghú-
zódó vadrózsabokrokra . De hangulatos bájjal elöntött kelyhük nem üres, meddő 
és magtalan: ha re j te t ten is, tele van a katol ikum meg nem romló, el nem apadó 
nektár jával , örök életre nevelő igazságok finoman és cifrán terí tet t ételével . 
Mégis hangulatos írásának olvasásakor többször szeret tünk volna a t a rka virág-
szirmok bujasága helyett egyszerű és igénytelen vadrózsakelyhekbe belemerülni . 

Dr. Hegyi Dámján. 

Franz Weiss: Das Leiden und seine Verklaerung. Lebenswer te der Er-
leuchtung, der inneren F reude und der Läuterung. Herausgegeben von Dr. J , 
Scheuber, Benziger, Einsiedeln — Köln. 1942. 184 1. 5.40—6.40 Fr, 

Szenvedésről és boldogságról szól Weiss könyve. Egy sokat szenvedő pap 
írta az örökkévaló boldogság biztos reményével szívében. A szenvedő szere-
te t ről zengi el krisztusi lelkének himnusszá magasztosuló gondolatait, hogy az 
örök és végtelen szertet boldogító bírsásában megdicsőülő földi szenvedést mi 
is megbecsüljük és szeressük. Az élet ér te lme Krisztus által egyesülni Istennel, 
az örök és végtelen jóval. Ezt pedig csak akkkor érhet jük el, ha az Emmausba 
siető két tanítvánnyal mi is meghallgatjuk és megszívleljük Krisztus szavait: 
„Nemde mindezt el kel le t t szenvednie Krisztusnak és úgy bemennie az ő di-
csőségébe?" Ez a könyv alap- és kiinduló gondolata. Isten gondviselése a szen-
vedésben sem jut zátonyra, sőt benne és ra j ta keresztül uralkodik és hinti szét 
legnemesebb áldásait- Az oltáriszentség és szenvedés kapcsolatának elszakítha-
tat lan volta, az apostoli munka szenvedései, Krisztus oldalsebének és vállsebei-
nek jelentősége, az Anyaszentegyház két ezredéves szenvedései, a szenvedő 
szere te tben megacélosodott lelkipásztori ki tartás, az igazságtalanul ránk zú-
duló szenvedés, az ürömbe mártott öröm, a résztvevő fájdalom, a szenvedésben 
is rendületlenül velünk maradó Krisztus szeretete, a szenvedésnek a föltárna-



dásban elénk táruló értelme és megkoronázása — mind olyan fejezete a könyv-
nek, hogy többszöri olvasásra sem tudjuk kimeríteni szinte pattogásszerű mon-
datokba zárt mélységeit. Ezeket a gondolatokat boldog menyasszonyi mirtusko-
szorúként ékesítik a mennyország vágyáról, valóságáról, boldogságáról, elnye-
réséről összetömörített igazságok. A keresztút vezet oda fel, ahol vár reánk 
az igazságosság koronája. Aki nem szeret üres és hiábavaló sápítozással jajgatni 
e világ ezernyi fájdalmán, olvassa csendben, figyelemmel, szívével-lelkéve! 
mintegy szürcsölve e nem nagy, de naggyá és gazdaggá tevő könyvet. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Irodalom, 
Ruzícska Páh Az olasz irodalom kincsesháza. Az európai irodalom kin-

csesháza c, sorozatban. Athéneum. Budapest. 
Szerzőnk az olasz irodalom mesteri ismerője. Hogy ez mennyire igaz, 

mutatja könyvének összeállítása. Valamely nagy és a műveltségben vezető sze-
repet vivő nemzet irodalmi kincseiből egy kötetre való drágakövet kiválogatni 
művészet. Feladatát megnehezítette még az a körülmény is, hogy tekintettel 
kellett lennie a hozzáférhető magyar fordításokra is. Ezért a könyv egyúttal a 
magyar fordításirodalomnak is kincsesháza. Babits Mihály, Kállay Miklós, Sik 
Sándor, Révay József, Sárközy György, Dallos György, Rácz Miklós, Janko-
vich Ferenc, Fogarasi Miklós, Füssy József stb. művészi fordításaiban állítja 
elénk az olasz remekműveket. 

Bevezetésében az olasz irodalom szellemi fejlődését adja beleágyazva az 
olasz nép és a nyelv történeti fejlődésébe. Ugyanakkor kiemeli az egyes szel-
lemi irányok jellegzetes költői, írói képviselőjét. Irodalmi ítélete sohasem egy-
oldalú. A hibák, félrecsúszások, emberi gyengeségek mellett mindig rámutat ag 
nagy szellemek tündöklő vonásaira ís, de mindig a kor és eszmeáramlatok meg-
világításában. Századról-századra haladva megismerkedünk a legnagyobb ola-
szokkal. Minden írót rövid életrajza, főbb müveinek elsorolása vezet be. Egy-
egy mondatban megemlíti az itt-ott előforduló magyar vonatkozásokat is. Ezek 
a bevezetések rövidek, a lényegre szorítkoznak. A hansúly az írói szemelvé-
nyeken nyugszik. Nagy gondot fordít szerzőnk a változatosságra és az arányos-
ságra, A legnagyobb olasz írók bemutatásában egymás után jelentkeznek a leg-
különfélébb irodalmi formák, A himnusztól, legendáktól és prédikációktól egész 
a legmodernebb regény- és drámarészletig minden forma megtalálja képviselő-
jét. A tartalomban ugyanezt a változatosságot tapasztaljuk. Az általános emberi 
és az izzzó sovinizmus, a misztika és az égető szerelem, esztétikai elmefutta-
tások és politikai beszédek, történelmi vizsgálódások és könnyed bordalok, 
aristotelesi filozófia és a köznapi élet apró elemzése, lélek-, környezet-, kor-
rajzok sokszínű világa a kor és szellem irányainak kaleídoskópjában nézve az 
olvasó bámuló szemei elé varázsolják az egész olasz szellemiséget tükröző iro-
dalmat, mely méltán foglalja el helyét a nagy nyugati világirodalmak sorában, 
A könyv minden irodalomkedvelőnek páratlanul élvezetes olvasmány, a teljes 
ember valamennyi lelki és szellemi képességének hatalmas fejlesztője, OE, 

Országh László: Az angol regény eredete. Budapest . 1941. Danubia. Mi-
nerva-könyvtár . 

Az angol regény történeti tárgyalását Richardson és Fielding fellépésével 
szokták kezdeni. Jelen tanulmány a középkor átalakulásakor már jelentkező 
regény-előképekből és kezdetekből kiindulva a renaissance és a barokk stílus-
korszakain keresztül vizsgálja az alakuló műfaj változásait. A felvevő közönség 
felől közelítve keresei az angol regény őseit egyfelől a főúri verses eposznak 
{romance népivé sűlyedő gesunkenes Kulturgut-jában, másfelől pedig a feltö-



rekvö polgárság irodalmi kifejezésvágyában, mely a példázatból, kalandtörténet-
ből, szatirikus riportokból emelkedik a csirkefogó-regény (picaresque) realiz-
musához és a puritán lélekábrázoláshoz. Szervesen szövi a szerző fejlődéstörté-
netébe az idegen irodalmak alakító hatását is. A főúri romance háttérbeszorúlá-
sával az életábrázolást a jellegzetesen angol conduct-book és a regény vál-
lalja, s így lesz a vallási, erkölcsi, politikai és gazdasági propaganda eszközévé, 
A regény kialakulása hűséges tükre a hordozó társadalom változásainak. A 
könyvnyomtatás kifejlődése, a cenzúra, a pártharcok, az írói életforma meg-
szilárdulása és az olvasók rétegeződése mind rányomta bélyegét a regény ki-
alakulására. A szellemi és anyagi változással együtt alakul az egyes korok fel-
fogása a műfajról, válnak divatossá a formák. Fontos állomást jelentenek a fej-
lődésben az életrajzok és útikönyvek, a londoni alvilág bűnügyi riportjai és a 
drámák. Mindezt a szerző nagyszerű áttekintésben, szerves egységben tárja 
elénk. OE. 

Cs. Szabó László: Három költő. Budapest. Franklin Társ. Byron, Shelley, 
Keats, az angol romantikus irodalom három nagyságáról szól ez a könyv. A 
szerző két kérdésre keres választ művében: kortársi kapcsolat és korai halál. 
A három költő lelki alkat és jellem tekintetében mélységesen különbözik egy-
mástól. Az egyik még életében világhírnév osztályosa, a másik kettő csaknem 
ismeretlenül halt meg, A szerző rendkívül érdekes fejezetekben kutatja a láng-
ész és a korai halál összefüggéseit. A költő megérzi a közelgő veszélyt, az el-
múlás gondolata megsokszorozzza alkotó tehetségét, felfokozza munkakedvét. 
Legértékesebb remekeit mindhárom költő a halála előtti években írta. Az élet-
rajzi és esztétikai tanulmányt gondosan összeválogatott antológia követi, Petőfi, 
Babits, Kosztolányi, Tóth Árpád, Ábrányi Emil stb, nagyszerű fordításai állítják 
elénk a három romantikus költő örökszép verseit. Cs. Szabó László irodalmi 
fejlődésében magaslatot, az irodalom kedvelőinek körében pedig eseményt je-
lent ez a könyv. OE. 

Zaymus Gyula: Üres fészket himbál a szél. Szent István-Társulat. Budapest. 
Főúri család szomorú, de ugyanakkor küzdelemre biztató, az erős, győ-

zelmes életre nevelő regénye, A játék szenvedélyétől elragadott, egyedül az 
élvezeteket hajszoló mágnás apa eltékozolja ősei örökségét. Családját nyomorba 
dönti, földönfutóvá teszi. Fia a nemes és erős jellemek akaratával a nyomor 
szenvedéseiből a művészi hírnév magaslatára emelkedik. Az élettel vívott harca 
el is nyeri földi jutalmát újra megtalált édesanyja és kemény próbákat kiállott 
szerelme személyében. Élénk, változatos jelenetekben pergeti le a szerző olva-
sója előtt a gyermekmenhely torzult lelkű csibészei, a falusi életnek előtte szo-
katlan durvaságai, apja szenvedélyes kitörései, anyja és örökbefogadó családja 
szeretete, szerelme és művészete közt hányódó főúri ifjú küzdelmeit. Az érde-
kes regényt érdekesebbé tehette volna a szereplő főhős lelki alakulásának 
rajza. E nélkül, úgy érezzük, egész sorsa inkább a környezet és a körülmények 
hatása alatt fejlődik. Mellékalakjait egy-két vonással szemléletesen, jellegzetes 
sajátságaikkal kiemelve mutatja be, A regény felnőtteknek és az érettebb ifjú-
ságnak egyaránt épületes, gondolkodásra késztető olvasmány, OE, 

Dénes Gizella: A névtelen pap. Szent István-Társulat, Budapest. 1941.3401. 
A mecseki Jánosi község nem rég elhunyt papjának, kedves nagybácsijá-

nak állít emléket Dénes Gizella. írása nem akar regényszerű lenni, de mégis 
a szépíró tollával örökíti meg azokat az eseményeket, amelyek a rokon és kü-
lönösen pap iránt érzett szeretetének és nagyrabecsülésének, bensőséges tisz-
teletének és hűséges ragaszkodásának visszfényében lelke előtt újra meg újra 



fölcsillannak és kaleidoszkópszerűen elvonulnak. Nem szentet akar belőlük 
elénk varázsolni, aki elérhetet lenül magasan lebeg az emberek fölött, az élet 
zajától és forgandóságától távol, hanem a papot, amint élt és tevékenykedet t , 
emberi gyengeségeivel, de az emberi gyarlóságokon uralkodó szilárd jellemével. 
Ezek az élményszerű események bemuta t ják a falut is, a híveket is és lelki-
pásztori vezetésüknek nehézségeit. Nemcsak a bűn ellen kell küzdenie a papnak, 
hanem ügyes-bajos dolgaikban is kell őket támogatnia, irányítania, anyagi 
ügyeiket is fel kell karolnia, együtt kell élnie velük, meg kell érteni minden 
életmegnyilvánulásukat és önfeláldozó szerete tével kell melengetnie bárányai t 
az élet zord körülményei között: mindenkinek mindenévé kell lennie Krisztus 
példája szerint. így sikerül még a legnagyobb nehézségb en: a túlfűtött és okta-
lanságokra hajló nemzeti törekvésekben is megtalálnia a h,elyes útat. Bár a 
kel leténél több is Dénes Gizella könyvében a rokoni szeretetből természetsze-
rűen kibuggyanó érzelem, néha szinte súrolja az érzelgősség határait és tolla is 
néha-néha egy magyar szépíróhoz nem egészen illő ki fe jezéseket használ {betar-
tani a rendelkezéseket , lekésni a vonatot , lehőmérőzni, stb.), mégis kedves és 
a lelkiséget gyarapító olvasmány színes, sok helyen költői szépségekben fürdő 
és magasztos tartalmú írása, n „ „ • n ° Dr. Hegyi üamjan. 

Harsányt Lajos: Égi és földi szerelem. Regény. Szent István-Társulat , Buda-
pest. 1941. 289 1. 

Gazdag Ferenc, buzgó katolikus és izzóan magyar érzésű ifjú megismerke-
dik Miss Margaret- ta l , Lord Owennak a Margit-szigeten üdülő leányával. Egyik 
sétájukon eljutnak a szigeti romokhoz- Gazdag a romok nagy történeti múlt jára 
és jelentőségére emlékeztet i a leányt. Többször is odasétálnak a romokhoz és 
az ifjú elmondja neki Boldog Margit é le tének egyes mozzanatait . Margitot szü-
lei ajánlot ták fel hálaadásul Istennek Magyarország megsegítéséért , A szü-
lői felajánlást Margit később már érő ésszel tudatosan is megújította: ő maga 
is csak Krisztus jegyese és szerelmese akar t lenni, a szerzetesi élet Önmegta-
gadásaival, hálaáldozat a tatárok elvonulása míatt, engesztelő áldozat a ma-
gyarság sok-sok bűnéér t és kérő áldozat boldogabb jövendőjének zálogául. Szü-
lei politikai érdekből szeret ték volna ugyan férjhez adni, de ő fogadalmához 
híven többre tar t ja Isten segítségét, mint a politikai cselszovények és fondorla-
tok hálójában könnyen elpusztuló földi szövetségeket. Szeretni hazáját , szüleit, 
embertársai t , de Isten szeretetének izzásában megtisztult és égiessé fölmagasz-
tosult szeretet tel , s ez a szeretet készte t i önmagának tökéletes, hiánytalan föl-
áldozására, az aszkéta élet akkori eszményének megélésére, megvalósítására. A 
katolicizmus és hazaszere te t eszményi szépséggel összeölelkezett benne és 
példaként lángol előttünk. Megmutatta, hogy a tel jesen átélt katolicizmus nem 
lehet hazaszerete t nélkül és az igazi hazaszeretet nem mellét döngető valami, 
hanem a vallásos, katol ikus élet ta la jából bontakozik ki a legszebb virággá, 
gyümölccsé, Miss Margare t lelkében eleinte visszatetszést szül Boldog Margit 
és szüleinek áldozata. De fagyos evílágiassága lassanként fölenged Gazdag 
Ferenc lelkesült elbeszéléseinek lírai melegén. El lenkezése megtörik. Gondol-
kodása, érzése megtisztul, átalakul. Megérti , hogy a földi szerelem is csak 
akkor boldogíthat, ha földiességének salakjai t lehullatja, és t i tokzatos szövedé-
két át- meg átfonja az égi szeretet önzetlen áldozatosságának ezer meg ezer 
aranyszála. Kész lesz a szegény, de nemes lelkülete miatt mégis dúsgazdag 
Gazdag Ferenccel megosztani annak küzdelmes és áldozatos életét, Harsányi 
regénye nem igazi tör ténet i regény. Nem is akarja B .Margit korát regényesen 
megrajzolni. Neki elég színes írói, költői meglátásával, mélységes lírájával az 
égi szerelem eszményét és a földi szerelem fölött kivívott győzelmét nagy 
ecsetvonásokkal megrajzolni. Ha talán lírája nem is minden olvasójában a ra t j a 



a tetszés diadalát, bizonyára sok olvasója tisztultabb, nemesebb lélekkel teszi 
le könyvét és megszereti Harsányi tiszta költészetét. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Nagy Miklós: Emberek a sötétben. Novellák. A Szent István-Társulat 
kiadása. 

Manapság az ember valami megmagyarázhatatlan óvakodással vesz kézbe 
egy-egy novellás-kötetet: mi lesz benne, szenteskedő mesék, világvárosi kalan-
dok vagy művészi ihletettségű írások? Lesz-e rajta leheletszerű műgond vagy a 
formát- és gátat-törésben hoz újat és eredetit? S ha nem sajnálnók a nyomda-
festéket, folytathatnók a katolikus kritikus látásának szempontjait — egészen 
addig a nagy követelményig, melyet a legkomolyabb értelemben vett művészi 
szimbolizmusnak nevezhetünk: tud-e a novellák sok-sok színe — kimondatlanul 
— nemcsak tetszést kelteni, hanem lelket melegíteni, emelni, az élet piszkát 
festve is tisztítani, — de ismételjük: kimondatlanul, pusztán a művészete ere-
jével? — Ezek a kérdőjelek fogtak körül Nagy Miklós könyvének felnyitásakor 
is. Kellemesen csalódtam, Nemcsak mert nagyon jól hatnak ezek az összegyűj-
tött novellák így, az egymásutániság változatosságában, hanem mert a kritikus 
kérdőjeleire — a szerény papíró főlehajtása mellett — maguk a novellák adnak 
választ: kielégítőt és katolikus kritikust nagyon boldogítót. Nagy Miklós leg-
szebb erénye valami finom papi életlátás, fentről, de a dolgok közé is szívet 
rejtő szemléletmód, sokszor a humornak legmagasabb értelemben vett tisztasága. 
Ez a végighúzódó fonal nagyszerűen színesedik a mindig újat hozó mesében, 
az élet legkülönbözőbb oldalairól, napsütötte és komor tájakról is előkerülő 
történetekben, A régi fonókba illő mesélőkedve mellett is van valami egészen 
sajátos egyszerűsége: a pap és a művész itt együtt lát: a dolgok egyszerűek, 
szépek és marasztalók, nyugodt élvezésre hívnak, mint az egyik nagyon szép 
lélekrajzában a veszni induló menyasszonyt az esti harangszó, —• Nem lehet 
irányítani a művészt — hozzá nem illő tanácsokkal; de nyugodtan mondhatjuk: 
Nagy Miklós maradjon a novella műfaja mellett; ereje ilyen terjedelemben na-
gyon birja tartani a művészi hatást biztosító belső fűtöttséget;_a regény talán 
hosszú volna az ő egyszerű ihletettségéhez, — Ez a novellás-kötete olyan írás, 
melyet nemcsak a kritikus talál elsőrangúnak, hanem oda lehetne adni azok 
kezébe is, akikről legtöbbször szól: a nép gyermekeinek — rögtön a Szentírás 
és a Kempis: Krisztus követése után. 

Rezek S. Román 



BENEDICTENA. 

Pannonhalma átalakulása a gótikus életformába. 
Emlékezés Gros apátúrra halálának hétszázéves fordulóján. 
Csóka 3. Lajos dir. 

Közfelfogássá vált már az a nézet, hogy a román, gótikus, rene-
szánsz, barokk, biedermeier jelzők nemcsupán egy művészeti irányt 
jelölnek, hanem egy-egy olyan világnézetet és annak megfelelő élet-
formát is, melynek megnyilatkozása természetszerűleg megtalálható 
a művészetben is. A történeti élet ugyanis folytonos mozgásban, 
alakulásban, fejlődésben van s ennek következtében folyton ujabb 
életformák alakulnak ki. Az egymástól különböző korokat, azok 
életformáit két tényező hozza létre. Az egyik a tényleges történeti 
élet, mely új szükségleteket hoz magával s ezek számára új megol-
dásokat keres, A másik tényező az elméleti világnézet, a művelődési 
eszmény, mely szintén újabb és újabb követelményekkel lép föl az 
idők folyamán. Ez a két tényező alakítja ki az új életszemléletet 
s ennek következtében az egyedek és a társadalmak új életformá-
ját, mely megtalálja a maga sajátos megnyilatkozását, ,,stílusát" az 
anyagi és szellemi kultúra legkülönbözőbb területein s így a művé-
szetben is. 

Az egyes korok kialakulása, az új életformák kibontakozása 
természetesen nem történik hírtelen. Éles cezúrák, pontos dátumok 
a történeti fejlődésben sincsenek. Az egyes korok határvonala el-
mosódik, illetőleg átmeneti korok tűnnek a szemlélő szemébe. Még 
uralkodik egy kornak az életformája, de már új hangok, új színek 
jelentkeznek, melyek az eddigi összhangba nem tudnak beillesz-
kedni, azt zavarják, S ezek az új elemek mindaddig szaporodnak, 
erősödnek, míg csak túlsúlyra nem jutnak s át nem veszik a ve-
zetőszerepet, hogy aztán ezek adják meg az új életforma uralkodó 
és egységes jellegét. A régibb elemek nem pusztulnak el nyomtala-
nul, csak háttérbe szorulnak, átalakulnak s így tűnnek el szemünk 
elől. 

A mondottak alapján beszélhetünk történetünk román, gótikus, 
barokk, stb. koráról, melyek mind határozott és egymástól külön-
böző életformákban jelentkeztek. A román kor ideje nálunk a 11. 
és 12. század, melyre félszázados átmenet után következett a góti-
kus korszakunk. 

A román kor művelődési eszménye a vallásos ember, világné-
zetének legjellegzetesebb vonása a transcendentia. Ennek értelmé-



ben létének súlypontját a halál után következő másvilágra, az örök 
életre helyezi. Földi életének szinte egyetlen célja, hogy erkölcsös 
keresztény életet éljen és így elnyerhesse az örök boldogságot. A 
kor vallásos élete szinte kolostoriasan komoly, nyugodt és zárkó-
zott, Ez a lelkület mutatkozik zömök, kísablakos templomaiban, 
kevés mozgást, elevenséget mutató képein és szobrain. Ezt a világ-
nézetet képviseli az állam is, melynek törvényei Isten parancsainak 
a megtartását is megkövetelik, A korszak másik jellegzetes vonása 
a tekintély elve. A király Isten kegyelméből uralkodik s épen ezért 
hatalmának — Isten törvényein kívül — semmi korlátja sincs. Hatal-
mának súlyát azonban enyhíti azzal, hogy nem mint kényúr, tiran-
nus, hanem mint családfő, patriarcha kívája fenntartani uralmát, A 
családfőnek ez a tekintélye egyébként a társadalom berendezésében 
és a gazdasági életben is érvényesül. Az egy nemzetséghez tartozó 
rokon családok együtt élnek a nemzetségfő irányítása alatt és kö-
zösen gazdálkodnak az osztatlan nemzetségi birtokon. De még a szel-
lemi élet is a tekintély igézete alatt áll, A tudomány legfőbb felada-
tának az előző korok ismeretének megőrzését tar t ja — legfőbb bi-
zonyító eszköze, leghatásosabb igazoló elve a hagyomány, a tra-
díció, 

A románnal szemben a gótikus kor egészen más képet mutat; 
azt már más erők, más eszmények mozgatják. Az élet minden vo-
natkozásában nagyobb élénkséget, mozgalmasságot, életvidámságot 
találunk. A gótikus ember az Ég mellett már észreveszi a Földet is. 

Atranscendentia nem tűnik el ugyan világnézetéből, de az imma-
nens elemek jelentősége megnövekszik. Tekintete elgyönyörködik 
már a természet és a művészet szépségein. Szent Ferenc csodál-
kozva szemléli a csillagos eget, elragadtatva hallgatja a madarak 
énekét, himnuszt ír a Naphoz — s mindezért az Alkotót magasz-
tal ja . A vallásos élet természetesebb, a vallásos élmény közvetle-
nebb lesz, A románkori bencések és ciszterciták még elzárkóztak a 
néptől s kolostoraikba visszavonultan élték Istent dicsérő életüket. 
A gótikus korszak jellegzetes szerzetesei, a ferencesek és a domon-
kosok városokba vonulnak s ott hirdetik a népnek az örömhírt, az 
evangéliumot. Kialakul az Oltáriszentség kultusza, himnuszokat 
írnak, pompás körmeneteket tartanak tiszteletére. Ekkor indulnak 
meg a nagy vallásos élményt jelentő búcsújárások is. Ez a mozgal-
mas, élénk vallásos lelkület alakította ki a gótikus dómokat, melyek 
égbetörő ívei, hatalmas ablakai, színes képei, élethűséget kereső 
szobrai, pompás kapuzatai a szívet és lelket egyaránt gyönyörköd-
tetik. S ez a mozgalmasság, nemes életigenlés a közélet legkülön-
bözőbb területein észrevehető. A közben kialakult rendiségben a 
király kénytelen megosztani hatalmát az előkelő társadalmi osztá-
lyokkal, melyek szintén részt kívánnak maguknak az ország veze-
tésében. A nemzetségek régi egysége megbomlik. A rokon családok 
elkülönülnek egymástól, szétosztják egymás közt földjeiket s ki-
alakít ják a magánbirtokot. Ezzel párhuzamosan az alsóbb társa-
dalmi osztályok is ra j ta vannak, hogy társadalmi és gazdasági hely-



zetükön javítsanak, hogy magasabb életszintet biztosítsanak maguk-
nak. S végül szokatlan élénkséget találunk a szellemi életben is, 
A kényelmes tradíció helyét a „ratio", az értelem veszi át s a tudo-
mány új templomában, az egyetemeken ez építi ki a skolasztikus fi-
lozófiát és teológiát, Kí ne látná, hogy mennyire egyazon szellem 
nyer kifejezést a gótikus dómok csipkefínomságú építészeti alko-
tásaiban és a skolasztika éles distinkcióiban?! 

A román és a gótikus életforma között tényleg nagy különbség, 
határozott cezúra van. Nemcsak a művészetben, de az egész életben 
észrevesszük a „stílus" különbözőségét. Ez a különbség természete-
sen nem jelentkezett máról holnapra; annak fejlődési időre, átme-
neti korszakra volt szüksége, A mi történetünkben ez az átmeneti 
kor a 13. század első felére esik, mely idő pannonhalmi vonatkozás-
ban Oros apátúr kormányzásával (1207—1242) esik össze, Oros 
élete azonban nemcsak külsőleg, nemcsak időben esik össze az át-
meneti korszakkal. Ő ennek a kornak a gyermeke, vagy helyeseb-
ben: egyik vezéregyénisége. Ő már kinőtt a román világszemléletből 
s tudatosan haladt abban az irányban, mely a gótikus életforma ki-
alakítására vezetett. Élete küzdelmes volt — mert az átmenet, ú j 
célok követése mindig küzdelmet jelent a régi és az új felfogás kép-
viselői között. Ám az új korszak nyugodt kiegyensúlyozottsága 
csakis ezen küzdelmek árán alakulhat ki. 

Vájjon milyen volt annak a Pannonhalmának a képe, melynek 
a 13. század első felében Oros apátúr állott az élén? Kb. 40 szer-
zetesre tehetjük a pannonhalmi konvent létszámát, kiknek nagyob 
része felszentelt pap volt, a többi pedig „conversus", vagyis laikus 
testvér. Mióta az egyházi törvények tiltották a szerzetesek lelki-
pásztori foglalkozását, a bencések főfoglalkozása Pannonhalmán is 
a monaszíkus élet, az istentisztelet végzése és a lelkiélet ápolása 
volt. Életük szinte teljesen a kolostor falain belül telt el, A közös-
ségi életet az apát és helyettese, a perjel vagy dékán irányította; a 
„cantor" tanította és vezette az egyházi éneket, a „magíster" ok-
tat ta a növendékeket, a „hospitalarís", az ispotályos gondozta a 
szegények menhelyét és a betegek kórházát. A „custos" őrizte a 
kincs-, a könyv- és levéltárat, mely a templom sekrestyéjében volt 
elhelyezve, A laikus testvérek természetesen fizikai munkával fog-
lalkoztak s irányították a kolostor műhelyeiben és gazdasági épü-
leteiben dolgozó szolganépek munkáját . 

A román kornak ez a zárt kolostori élete azonban nagy alaku-
láson ment át a 13, század elején. A bencések ismét kapcsolatba 
kerültek az élettel, de most már nem a lelkipásztorkodás, hanem a 
hiteleshelyi működés révén. Már az előző század végén elrendelte 
III. Béla, hogy a királyi kúriában elintézett ügyekről írásokat, okle-
veleket állítsanak ki, melyek aztán a jövőben jogforrások és bizo-
nyító tényezők maradnak. Az „írásbeliség" fontossága csak növeke-
dett a 13. században, amikor a földközösség bomlásnak indult, a 
társadalomnak szinte minden osztálya mozgásba jött s az ítéletek, 
rendelkezések és megegyezések tartalmát írásban kellett megrögzí-



teni. Az így megnövekedett közigazgatási és írásbeli munka elvég-
zésére azonban az államnak nem volt megfelelő szervezete s ezek 
elintézése az egyes vidékek írástudó és megbízható (fídedignus) 
népére, a káptalanok kanonokjaira s a konventek szerzeteseire há-
rult, A 13, század elején a pannonhalmi apátságban is így alakult 
ki az a -mai szóval élve- közjegyzői és telekkönyvi hivatal, 
ahol az érdekelt felek bevallották a köztük létrejött adásvételt, 
birtokcserét, adományt vagy egyéb megegyezést s ennek alapján az 
apátság szerzetesei kiállították a hiteleshely pecsétjével ellátott ok-
levelet, Máskor viszont nekik kellett kíszállniok a környékre, hogy 
a király megbízásából valakit beiktassanak új birtokába, megjár ják 
annak határait s utána jelezzék megbízójuknak, hogy hangzott-e el 
tiltakozás az új birtokos beiktatása ellen? Hasonlóképen kiszállásra 
volt szükség akkor is, amikor valaki halálos ágyán kívánta irásba 
foglaltatni végső akaratát , Az új munkakör természetszerűleg fej -
lesztette a növendékek oktatását, az iskolaügyet is, mert a hites-
helyek tagjainak bizonyosfokú jogi ismeretekre is szükségük volt, 

A társadalmi élet követelménye volt tehát, hogy megnyílott a 
klauzura a j t a j a s mind gyakoribb lett az érintkezés a szerzetesek és 
a világiak között, Ily körülmények között már nem keltett akkora 
feltűnést korábbi életformájuknak az a változása sem, hogy az apát-
ság birtokaínak egyes részeit saját kezelésükbe vették s ebből a 
célból különböző helyeken majorságokat szerveztek. Ezek közép-
pontjai azok a kisebb rendházak — coenobium, cella, oboedíentia, 
grangia — voltak, melyekben egy per je l vagy prépost vezetése a la t t 
néhány szerzetes, főleg laikus testvér élt, akik aztán közvetlenül 
irányították az ottan gazdálkodást, 

Oros apátsága azonban nemcsak szerzetesekből állott. Egyháza, 
azaz kolostora „íamiliá"-jához sokrétegű, különböző állapotú nép-
elem ís tartozott, Oros apátúrnak — Erdélyi László számítása sze-
rint — kb. 2300 családból álló famíliája volt, melyek az apátság 
különböző birtokain éltek, dolgoztak s terményeikkel és szolgála-
taikkal hozzájárultak az apátság hatalmas szervezetének fenntartá-
sához, Amint a királyi, épúgy a magánföldesúri népelemek legelő-
kelőbb rétegét is a „jobbágyok" alkották- Közéjük sorozhatjuk azo-
kat a világi papokat is, akiket bizonyára az apátság neveltetett s 
akik nemcsak mint a kegyúr plébánosai működtek Pannonhalma bir-
tokain, hanem többször szerepeltek mint a földesúr képviselői, meg-
bízottai is egyes peres ügyekben. A „família" egyik legnépesebb 
osztálya az a jobbágyság volt, mely főleg katonai szolgálattal tar-
tozott urának és kísérte apátját , vagy annak megbízottját, ha az 
hosszabb-rövidebb útra indult- A 13. században már nemesi jogokat 
szerző ezen jobbágyelemek közül ís kiemelkedtek azonban azok a 
nemzetségek és családok, melyekből az apát tisztviselőit (officiates) 
s szolganépei katonai és gazdasági vezetőit, ispánjait (comités) vá-
lasztotta. Ha tudjuk, hogy pl. Oros apá t is milyen mozgalmas életet 
élt — hatszor járt Rómában! — s ha meggondoljuk, hogy milyen 
körülményes volt az akkori közlekedés, akkor természetesnek talál-



hatjuk, hogy szinte külön osztálya volt azoknak a lovas szolgáknak, 
akik az utazó apát, vagy szerzetes és kísérete ellátásához szükséges 
dolgokat, élemet, hordozható oltárt, stb. szállították. Az apátság 
szolganépeínek tömegét mégis azok az udvarnokok, földműves és 
állattenyésztő családok tették, melyek terményeikkel és állataikkal 
adóztak földesuruknak. A szintén jelentős számban szereplő kéz-
művesek (pékek, szakácsok, szűcsök, tímárok, ácsok, kőművesek, 
aranyművesek stb.) csoportokra osztva, felváltva dolgoztak egy-egy 
ideig az apátság műhelyeiben. 

Ilyen volt a legnagyobb magyar középkori apátság, Pannon-
halma, társadalmi és gazdasági életének a kerete s ennek a szerve-
zetnek az irányítását vette kezébe Oros 1207-ben. 

Oros apátúr erős, nagy egyéniség volt. Ismerte jogait s azok ér-
vényesítéséért kész volt küzdeni éveken, — ha kellett — évtizede-
ken keresztül is. De nem tért ki kötelességei elől sem, melyekkel 
apátságának, királyának és a társadalomnak tartozott. Egyéniségé-
nek kiválósága abban állott, hogy éles szemmel vette észre Pannon-
halma megoldásra váró problémáit s azok érdekében erős akarattal, 
fáradhatatlanul dolgozott. S munkásságán raj ta volt az Isten áldása: 
35 éves kormányzása Pannonhalmát páratlan virágzásra juttatta. 

Nemzeti történetünk Oros apáturat mint nagy akvizitort emle-
geti. Oros apát tényleg már annak a románc követő átmeneti kor-
nak a képviselője, melynek erős érzéke volt az élet reális vonat-
kozásai iránt. Mint szorgos gazda birtokait gyarapítani, azok hely-
zetét javítani törekedett. Ebből a célból kötött csereszerződést Gön-
cöl spalatói érsekkel, ezért adta át az örökösnélküli csönteji Her-
ruhnak a bodrogi rév és vásár jövedelmét, hogy halála után viszont 
az apátság lehessen az örököse. Oros gondos előrelátása nyilatko-
zott meg akkor is, amikor 1234-ben azért kért el a királytól egy, az 
apátság birtokaival határos hatvanholdas területet, nehogy az vala-
melyik hatalmas főúr, báró kezére kerüljön, akinek a szomszédsága 
később aztán kellemetlenségeket okozhatna az apátságnak. II. 
Endre, aki oly bőkezű volt hívei jutalmazásában, más alkalommal 
is éreztette Pannonhalmával jóindulatát. De többször előfordult az 
is, hogy fíúörökös nélküli magánosok is — 1210-ben Apos, 1225-ben 
a bencéssé lett P. ispán, 1227-ben Jakab — adományban részesí-
tették az apátságot, hogy aztán ők is részesülhessenek a szerzetesek 
lelki javaiban, imádságuk gyümölcseiben. 

Ám ha nagy volt Oros apátúr mint az új birtokok akvizitora, 
még nagyobb volt mint Pannonhalma régi birtokaínak és jövedel-
meinek a restitutora, visszaszerzője. Ebben a tekintetben csak egy 
mód állott rendelkezésére, a peres eljárás. A középkori jogviszo-
nyok jellegzetessége, hogy a közvetlenül a szent széknek alávetett 
és annak védelme alatt álló pannonhalmi apát legtöbbször a pápák-
hoz fordult panaszaival, akik — III. Ince, III. Honor, IX, Gergely 
— éppen a középkor legerélyesebb és leghatalmasabb egyéniségei 
közé tartoztak, Ä panaszok kivizsgálását és elintézését a pápák 



rendszerint magyar főpapokra, néha saját követeikre (Egyed káp-
lán, Jakab prenestei bíboros) bízták, akik vagy barátságos kiegye-
zésre bírták a feleket, vagy meghozták ítéletüket, amit aztán jelen-
tettek Rómába s ott megkapták annak jóváhagyását. A pápai végre-
haj tó hatalom természetesen csak lelki eszközöket (kiközösítés) ve-
hetett igénybe, de makacs ellenszegülőkkel, így 1238-ban Demeter 
és Fábián ispánokkal szemben kérték a „bracchium saeculare", a 
királyi hatalom támogatását is. Ritkábban ugyan, de azért előfor-
dult az is, hogy Oros apát és konventje a királynál — II. Endrénél 
és IV, Bélánál — kereste igazságának érvényesítését. A földesúr és 
népeinek viszályait rendesen a nádor vagy az országbíró igyekezett 
megszüntetni, de megtörtént az is, hogy a két fél által közösen vá-
lasztott bírák — Enoch domonkos szerzetes és Crescens esztergomi 
jogtudós kanonok — döntésére bízták azok elintézését. 

E perek között a legfontosabbak azok voltak, melyeket az apát-
ság tized- vagy dézsma jövedelmeinek visszaszerzése érdekében 
folytattak, mivel a szent Istvántól kapott ezen kiváltság volt Pan-
nonhalma legfőbb bevételi forrása. így Oros legelőször ís — 1214-
ben — az ellen tiltakozott, hogy az esztergomi érsek dézsmálja az 
apátságnak a Vág mentén fekvő salai birtokának népeit. Aztán a 
somogyi dézsmák megtartása, illetőleg visszaszerzése végett kellett 
sokat pereskednie, mert a veszprémi és a zágrábi püspökökön kívül 
a veszprémi, zágrábi, fehérvári káptalanok, sőt a somogyvári apát-
ság és az ispotályosok is igényt tartottak ezek egyes részeire, A 
perek nyertese legtöbbször ugyan a pannonhalmi apátság lett, de 
azért többször előfordult a kiegyezés ís. 

Ezeken kívül sokat pereskedett Oros apátúr sa já t szolganépei-
vel is. Ezen azonban nem csodálkozunk akkor, ha tudjuk, hogy az 
ő apátságának az ideje az az átmeneti korszak, melyben az ország-
nak szinte minden társadalmi osztálya mozgásban, nem egyszer 
forrongásban volt. Az aranybulla (1222) korában nemcsak a királyi 
serviensek törekedtek magasabb társadalmi és kedvezőbb gazdasági 
körülmények után, hanem a magánföldesúri népelemek is, A király 
és a földesurak természetesen igyekeztek ugyan gátot vetni a túlzott 
követeléseknek, de az új idők új igényei elől teljesen még sem zár-
kózhattak el- így 1219-ben Miklós nádor is kényszerítette a somogyi 
pásztorokat, hogy továbbra is őrizzék az apátság sertéseit s azt az 
5 szolgát is visszaadta az apátságnak, akik hamisított oklevéllel 
akarták bizonyítani szabadságukat. Hasonlóképpen járt el 1237-ben 
Demeter nádor is az apátság népei közül függetlenülni kívánó 16 
sági emberrel, A földesúri népek terheinek csökkentése azonban 
Pannonhalmán ís folyamatban volt. így 1226-ban Miklós nádor 
hallgatta meg panaszaikat s mérsékelte szolgáltatásaikat. De 1233-ban 
már újabb panaszokkal álltak elő. Az ellentétek kiegyenlítésére 
Enoch és Crescens békebírák vállalkoztak, a felek pedig 100 márka 
ezüst fizetésének terhe alatt kötelezték magukat arra, hogy a bírák 
ítéletében megnyugosznak. Énoch és Crescens sorra vették a pana-
szokat és lényegileg a szolganépek javára döntöttek. Ez az ismételt 



sikerük azonban vakmerőkké tette őket. Korábbi Ígéretükkel ellen-
tétben a következő évben már ismét felléptek földesurukkal szem-
ben, akkor azonban Demeter országbíró már erélyesen szembeszállt 
méltánytalan kívánságaikkal. A lázítókat börtönre vetette, mások 
fejét pedig — megbélyegzésül — félig leborotváltatta. 

Fáradságot és költséget nem kímélve védte Oros apátúr kolos-
tora jogait. Ezek érdekében ismételten átíratta és megerősíttette a 
pápákkal és a királyokkal fontosabb okleveleit, hogy így mintegy ők 
is jótálljanak azok érvényért. Említettük már, hogy hatszor járt Ró-
mában és kétszer felkereste Monte Cassinót is, hogy személyesen is-
merje meg annak jogi állását. Szent István ugyanis ugyanazokat a 
kiváltságokat biztosította az első magyar apátságnak, mint amelye-
ket a szent Benedek alapította bencés ősmonostor élvezett. Ezért volt 
szüksége a cassinóí privilégiumos oklevelek hitelesített másolatára, 
Oros figyelme azonban nemcsak a múltra és a jelenre ter jedt ki, 
hanem a jövőre is. Nincs magyar kortársai között senki, aki az Írás-
beliség fontosságát annyira értékelte volna, mint ő. Az írásos bizo-
nyítékok iránt tanúsított rendkívüli érzékét mutatja az a körülmény, 
hogy az ő 160 oklevelével szemben a pannonhalmi levéltárnak az őt 
megelőző két évszázadból csupán 30 oklevele van, de utána is több, 
mint egy évszázad telt el, míg az övéhez hasonló mennyiségben sze-
reztek oklevelet, Oros tényleg korát megelőző érzékkel gyűjtötte és 
gondozta azt a levéltárat, mely biztosította apátsága jogainak és bir-
tokainak védelmét. 

Az eddig mondottak alapján vélhetné talán valaki, hogy Oros 
apátúr túlságosan is materiális, anyagias gondolkozású ember volt. 
Ez a felfogás azonban téves volna. Ő tényleg sokat és eredményesen 
dolgozott, de anyagi sikereit nem önmagukért kereste, Ő az újkor 
tevékeny embere volt, aki alkotni akart, az alkotáshoz pedig anyagi 
forrásokra volt szüksége. Egy 1225-ben keltezett oklevélben mon-
dotta II. Endre, hogy a tűzvész által már régen elpusztult apátságát 
és templomát Oros „dicséretes munkával" és teljesen a sa já t erejé-
ből építette újjá, Oros alkotása egészen magán viseli egyéniségének 
bélyegét. Az újjáépült Pannonhalma már nem a románkori kolostor 
volt, A kolostort — előrelátó bölcsességgel — várrá fejlesztette s a 
kornyék népe azóta is ,,a várba" jár ügyes-bajos dolgai elintézésére. 
Temploma is székesegyházzá nőtte ki magát, mely ma is az árpád-
kori építészetünk egyik legszebb és legmonumentálisabb emléke. Oros 
ezen a téren is „modern" volt, itt is ú ja t alkotott. Székesegyházát 
már abban az átmeneti stílusban építette, melynek román félkörei és 
ablakai mellett már a magasba törő oszlopok s a finom csúcsívek is 
megjelentek, hogy előkészítsék a gótikus stílus uralomra jutását. 
Nagyszabású alkotásai között kell megemlítenünk még annak a deáki 
templomnak a felépítését is, melynek stílusos restaurálását az el-
múlt években végeztette el Serédi Jusztiníán hercegprímás. 

Oros kitűnő gazda volt, aki egészséges érzékkel rendelkezett az 
anyagiak iránt, de azért a magasabb igények iránt is kiválóan fogé-



kony lélek volt. így a pápával és a királlyal ís megerősíttette azt a 
rendelkezését, melynek értelmében meghatározott birtokok jövedel-
mét biztosította a székesegyház méltó karbantartására — ad deco-
rem domus Dei — és a tekintélyesszámú konvent ellátására. Ezen 
utóbbi rendelkezésével annak az esetleges visszaélésnek kívánta ele-
jét venni, hogy ha valamelyik utóda kapzsi szándékból tán a konvent 
létszámát kívánta volna csökkenteni. 

Isten házán és a konvent ellátásán kívül gondolt még a vidék 
szegényeire és betegeire is. Erre pedig a középkorban, amikor az ál-
lam a népjóléttel, a szociális kérdéssel még alig foglalkozott, igen 
is nagy szükség volt. A társadalom ezen nagy problémáit akkor még 
csupán az egyház és egyes jólelkek igyekeztek megoldani. Panonhal-
mán ugyan már korábban is volt rendszeres szegény- és beteggondo-
zás, melynek élén 1201-ben Márton ispotályos mester (hospitalarís 
magíster) állott, de a mindent rendszerező Oros apátúr az itteni men-
helyről és kórházról ís intézményesen kívánt gondoskodni. Az általa 
szerzett birtokok jövedelméből erre a célra is — ad sustentationem 
pauperum et infírmorum — megfelelő támogatást biztosított. 

Ez a kiváló egyházi földesúr azonban nemcsak apátságával s az 
ar ra rászoruló embertársaival szemben felelt meg kötelességeinek, 
hanem királyával szemben is. A kialakulóban lévő új kornak az ís 
jellegzetes vonása volt, hogy főpapjai a kereszt mellett kezükbe vet-
ték a kardot is és szükség esetén azzal is készek voltak az igaz ügyet 
szolgálni. Amikor II. Endre szentföldi hadjára t ra készült, a győri 
és az egri püspökök mellett Oros apátúr is összegyűjtötte lovas job-
bágyait s azok élén vett részt a hadjáratban. Az persze csak termé-
szetes volt, hogy a király is megbecsülte szolgálatait és alkalomad-
tán ki is fejezte elismerését, Nagy megtiszteltetést jelentett Oros és 
konventje számára, hogy székesegyházának a nyitraí, váci és zengi 
püspökök által történt felszentelésén a király és királyné élén jó-
formán az egész udvar jelen volt. A királyi oklevélben íratta meg II. 
Endre, hogy a kolostor „Bennünket, hitvesünket, mágnásainkat s a 
többi előkelőket költséget nem kiméivé tisztelt meg." Később is — 
1234-ben — elismerőleg nyilatkozott a vallásos apátról, az előrelátó, 
szerény és buzgó életű testvérekről — Uryas, vir relígiosus, abbas . . . 
fratres, virí utique providi et discreti ac bonae conversatíonís. 

Oros apátúr tehát lényegében mindig ,,vír relígiosus", azaz szer-
zetes volt, Mint a követlenül a szent széknek alávetett apátság feje 
készséggel, sőt örömmel sietett Rómába, hogy résztvegyen III. Ince 
egyetemes zsinatán, melyet 1215-ben tartottak a Lateránban. De ha-
sonló örömmel fogadhatták Pannonhalmán az ősmonostor, Monte 
Cassíno apátjának, Adenulfnak azt az 1212 jan. 25-én kelt levelét 
is, melyben a két kolostor lakói közt kötendő szeretetszövetségről irt. 
Kérte, hogy részeltessék egymást imádságuk és jámbor életük érde-
meiben, hisz az ő védőszentjüknek, a pannóniai szent Mártonnak az 
a szent Benedek épített szentélyt Monte Cassinón, akit szent Márton 
pannonhalmi apátságában oly mélyen tisztelnek, A két apátság azóta 



is az egymásra való testvéries emlékezéssel ünnepli Pál fordulásá-
nak napját január 25-én. 

Hosszú, harmincötéves kormányzásának utolsó nagy, drámai ese-
ménye a tatár pusztítás volt. Oros apáturat ott látjuk igazi nagyságá-
ban — elgondolásai s alkotásai már akkor elnyerték a történelem 
igazolását. 

Az aggastyán főpap akkor már természetesen nem szállhatott 
katonái élén táborba, mint 25 évvel azelőtt, s így nem vehetett részt 
a gyászos mohi csatában, S Oros mégis nagy szolgálatot tudott tenni 
királyának és saját népeinek is, A több, mint húsz évvel később — 
1263-ban — irt oklevelében mondotta el IV- Béla, ,,hogy mikor a 
tatár népség üldözése elől a tengermellékre voltunk kénytelenek me-
nekülni, ezen kolostor pénzéből 800 márka finom ezüstöt kaptunk or-
szágunk nemesei használatára, akik akkor az éhhalállal néztek 
szembe — s ezt a pénzt, különböző kényszerítő körülmények folytán, 
mindeddig nem tudtuk visszaadni. , ." Gazdálkodásának gyümölcsé-
ből (közel 200 kg, 90%-os finomságú veretlen ezüsttel) jelentős segít-
ségben tudta részesíteni az a r ra igen is rászoruló királyát, de bölcs 
előrelátása folytán meg tudta menteni a tatárok pusztításától saját 
kolostorát is, 

A tatárok 1241-ben végig dúlták az országot. A Dunán azonban 
nem tudtak átkelni, mert ott éberen őrködtek IV, Béla katonái. Ám 
a következő tél folyamán annyira befagyott a Duna, hogy a tatárok 
akadálytalanul kelhettek át ra j ta . Ezután már a Dunántúlt is elborí-
totta a pusztulás áradata, melyből mint három sziget emelkedett ki 
Esztergom, Fehérvár és Pannonhalma, Ezekkel a várostromhoz ke-
vésbbé értő tatárok nem boldogultak, Oros apát ugyanis, akit egész 
életén át keménykötésű férfiúnak ismertünk meg, öreg korában sem 
hátrál t meg a harc elől. Várába zárkózva, keményen ellenállva meg 
is tudta menteni otthonát és családját a végső pusztulástól, A tatár-
járás szemtanú krónikása, a „Carmen míserabíle" szerzője, Rogerius 
jegyezte fel, hogy amikor ,,a pannóniai szent Márton várát ostromol-
ták, melynek apá t ja férfiasan védekezett, akkor hirtelen visszahívták 
őket." 

Hogy mikor halt meg Oros apát, biztosan nem tudjuk. Utolsó 
oklevelünk, melyen még az ő neve szerepel, 1241-ben kelt- Valószínű, 
hogy nem sokkal élte túl a tatárpusztítás szörnyű élményeit, amikor 
látnia kellett munkás és küzdelmes élete alkotásának pusztulását . . . 
A ta tár járás után kelt első oklevelünk 1244-ből való- Oros apát neve 
már nem szerepel rajta, de elmondja azt, hogy a kolostor szinte ösz-
szes javait elvesztette s így pusztulásnak indult. Oros apátúr azon-
ban még halála után is legnagyobb jótevője, leghatalmasabb segítője 
maradt kolostorának. Ha valamikor, hát akkor, az anarchia és az 
újjászervezés idején lehetett hasznosítani azokat az okleveleket, me-
lyeket Oros a pápákkal és a királyokkal hitelesíttetett s amelyek, 
pontosan leírták az apátság birtokainak határait, népeinek köteles-
ségeit. Ezek segítségével Pannonhalma hamarosan biztosítani tudta 



birtokállományát s megindíthatta azt a termelő munkát, mely nem-
csak a kolostor, de az ország érdekében ís annyira kívánatos volt. 

A pannonhalmi levéltár mélyértelmü felirata arra figyelmezteti 
a belépőt: Hie vivunt vita fundi mutique loquuntur — itt a halottak 
élnek és a némák beszélnek, S vájjon kinek van itt több joga az 
élethez, mint Oros apátúrnak s kinek hangját halljuk erősebben, mint 
a 700 évvel ezelőtt meghalt Oros apátúrét?! A ránk maradt 160 ok-
levele közül kiemelkedik az az Albaeus-féle összeírás, mely az árpád-
kori magyar társadalom- és gazdaságtörténetnek ma is a legértéke-
sebb forrása. De féltő gonddal őrizzük azt a Liber Rubert is, mely a 
maga nemében szintén egyedülálló kincse a magyar oklevéltannak 
s amelybe Oros az 1001—1240-ig kapott pannonhalmi vonatkozású 67 
királyi oklevelet és pápai bullát másoltatta. Oros apátúr alkotásai 
között a legértékesebb mégis az a pannonhalmi székesegyház, mely-
ből több, mint 700 éve száll már a szerzetesek imája az egek Urához 
s amely már századok óta középpontja a magyar bencés életnek. 
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Vitéz Horthy Is tván 
Magyarország kormányzóhelyettese. 

A Titkos Jelenések könyvének lovasai, Isten ha-
ragjának küldöttei újra megjelentek az emberiség fö-
lött. Háború, halál, szűkölködés, betegség jár nyomuk-
ban. Az emberiség széttárt karokkal könyörög Isten 
haragjának megengeszteléséért. A legelső magyar 
ember családja, ez a nagy keresztviselő család jár leg-
elői a jó példában. Az ifjú kormányzóhelyettes atyjától 
örökölt lelkes hazaszeretete hősiességekre törekvő 
vágyakban dobogott fel: áldozattá lett a haza oltárán. 
Mi meg vagyunk győződve, hogy ebből az áldozatból, 
ebből a jó példából sok áldás fakad a magyar hazára, 
a magyar jövőre. A nemzet pedig egy emberként ott 
áll részvétével a keresztviselő család mellett. 
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t a n u l h á n y o k . 

G . K. Chesterton. 
Olajos Elréd. 

Az Egyház fiaiból napjaink vásári zűrzavarában sem veszett ki 
az apostoli lelkület, A modern apostolok közé tartozik Chesterton 
is. A bizonytalanul hánykolódó világnak újra felfedezi Krisztust. 
», Az emberiség még nem találta meg annyira a kereszténységet, hogy 
belefáradhatott, vagy megunhatta volna." Amikor a tömegek fej-
vesztetten kapkodnak valami biztos, fogható után, Chesterton rá-
mutat Krisztusra, kiben minden kérdés megoldást nyer, s kinél 
mindaz, ami zavaros és összetett, tisztává egyszerűsödik. 

Chesterton maga is az eszmék és világnézetek hajósa, ki végig-
bolyongva az izmusok világtengerein egyszer csak partot ér s azt 
hiszi, ismeretlen szigetet fedezett fel, valóságban pedig hazájában 
köt ki. Spencer, Marx, Emerson, a racionalizmus, budhízmus, kon-
fuciánizmus rendszerein átkínlódva felfedezte a személyes Istent. A 
különböző valószínűtlen tanok ellentmondó ítéletein át eljut a kato-
likus Egyházhoz, mely kezébe a d j a minden kérdés megoldásának 
kulcsát. Hogy felfedezése már két ezer év óta ismert igazság s 
hogy tételei a kisgyermek katekizmusában ís benn vannak, csak 
növeli örömét, biztonságát, A konvertiták odaadó rajongásával sze-
reti hitét s annak tételeit oly mélyen, olyan biztosan ismeri, hogy 
sokakat megszégyeníthetne, akik gyermekkoruk óta a katolikus hit 
légkörében nevelkedtek. 

Chesterton gondolatvilága nem izmusok és pártok körül forog, 
tengelye mindig az ember, az istengyermek, ,,A modern világ ú j 
embert akar. Emberalakításának egyetlen eredménye, hogy kivet-
kőzteti az embert lényéből, megfosztja mindattól, amihez ragaszko-
dik, ami emberi életét jelenti. Az új világalakítás eredménye egy 
barátságtalan, hideg, otthont nem ismerő, örömét vesztett, nevetni 
nem tudó világ," 

Chesterton irodalmi munkássága hatalmas felelet a kérdésre, 
mely minden harc, forradalom, mozgalom háttere, újságcikkek, tár-
sadalomtudományi és neveléstani könyvek ihletője: Milyen legyen 
az emberi élet? Mi a sikeres élet biztosítéka? Ki irányíthatja az em-
bert a boldog életre? 

Gilbert Keith Chesterton 1874-ben született Kensingtonban. 
Apja, Edward Chesterton szigorú szellemű unitárius. Fiait, Cecilt és 
Gílbertet keményen, vallásos szellemben nevelte. Elsősorban jelle-
mes, egyeneslelkű, dolgos férfiakat akart faragni belőlük, Hajlítha-



tatlan akara ta sokszor nyakassá, állandó hibakeresése komorrá tet-
ték. Rideg keménységét ellensúlyozta felesége, Marie Louise Gros-
jean igazi francia finomsága, meleg, jóságos szive. Ő volt az otthon 
napsugara, vidámsága. A fiuk tőle örökölték _a franciás világoslátást 
és szellemes, mindig visszavágni kész, derült, néha finoman gúnyös 
modorukat. 

Gilbert testvérével, Cecillel együtt a londoni Szent Pál-intézet 
növendéke volt. Ennek elvégzése után a slade-i iskolában rajzolni 
és festeni tanult. Művészeti tanulmányainak hatása érezhető ké-
sőbbi irodalmi alkotásainak képszerűségén, eleven színpompáján. A 
puszta művészet azonban nem elégítette ki. Újságíró lett és ezzel 
megkezdődött hatalmas irodalmi működése. Lapjának, a Daily 
News-nak kiadója hamar fölismerte képességeit és teljesen szabad 
működést biztosított neki. Szombati cikkei nyílt igazmondásukkal, 
egyszerű, de mélyre szálló stílusukkal korán felkeltették szerzőjük 
iránt az érdeklődést. Különösen a búr-háború idején vonta magára 
olvasói figyelmét. A búr köztársaság megtámadását uralmi vágyból 
származó jogtalan lépésnek minősítette, melyet nem a nemzeti ér-
dek, hanem néhány nemzetközi pénzvezér bírvágya erőszakolt az 
országra. Támadásával ellenségévé tet te a Haladók pár t já t . Igazá-
nak védelmére egymás után írta gúnyos hangú cikkeit a párt ellen. 
De írásaival maga ellen ingerelte az iparmágnások és nagytőkések 
csoportját is, mikor védte a kisembert a gazdagok kizsákmányolásá-
tól, A szabadelvű világ legerősebb uralma idején is fel merte emelni 
hangját a hatalmasoktól teljes függésben élő munkástársadalom 
érdekében, Hirdette a társadalmi kérdések megoldásának szükséges-
ségét olyan korban, mikor ez sokak számára még egyáltalán nem is 
kérdés- Különös és szinte érthetetlen ez annak részéről, aki magát 
sokáig öntudatosan szabadelvűnek nevezte. Cecillel, aki kezdetben 
szocialista volt, éles vitákat rendezett az egyén és a közösség jogai-
ról, Öccsével szemben védte az egyéni szabadságot. Védte, de csak 
a maga módján, A katolikus társadalomelméletet még nem ismerte. 
Az 1891-ben megjelent Rerum Novarumról mégcsak nem is hallott. 
Érezvén készületlenségét, társadalmi vitáit egy időre félbeszakította. 
A költészethez és a regényirodalomhoz fordult. A Daily News ha-
sábjain sorozatosan jelentek meg költeményei, ismertetései, bírálatai. 
Kedvelt olvasmányai Belloc, Baring, Bentley, Phíllimöre költemé-
nyei, különösen balladái. Belloc balladáira, Bentley detektív-regényeí 
pedig Brown Atya történeteire voltak ösztönző hatással. Hevesen 
küzdött Zola, Shaw és Wells regényeinek világnézete ellen. Olvas-
mányai során mindinkább vallási és világnézeti kérdésekkél kezdett 
foglalkozni. Ekkor élte át lelki életének legnagyobb válságát. Érezte, 
hogy az anglikán vallás nem elégíti ki. Pedig egyszer már megvál-
toztatíaTVálIását, amikor felesége vezetésével unitáriusból anglikánná 
lett; Már akkor megkezdődött számára a keresés, az ígazságkutatás 
korszaka- Bizonytalanság gyötörte, de nem tudta, mit tegyen. 

Megismerkedett Hílaire Belloc-kal, akit eddig csak költeményei-
ből, cikkeiből ismert. Ez az ismeretség nagy fontosságú életében, 



Belloc ismertette meg vele a katolikus társadalom-felfogást, elsősor-
ban a Rerum Novarumot. Az enciklika pártatlan, az igazi emberies-
ség alapján álló, feltétlen tekintéllyel rendelkező hangja meggyőzte 
Gilbertet, de még a szocialista Cecilt is. Belloc ösztönzésére indí-
tották meg Cecil szerkesztésében társadalomtudományi lapjukat, a 
Szemtanút (The Eye Witness). Céljuk a javak igazságos elosztásá-

Tïàlri ï îrdetesë 'a Rerum Novarum alapján. Gilbert hetenként egy-egy 
cikkéi járult a szerkesztéshez. Ugyancsak Belloc hatására történt, 
hogy Cecil 1912-ben katolizált. 

Testvére megtérése és bará t ja élete mély nyomot hagyott lel-
kében, Hivatalosan csak 1922-ben lesz a katolikus Egyház tagjává, 
de lelkében, s egesz szelTemi ^VÍiá^ában már régen az. Cecil meg-
térésekor ezt a kijelentést te t te : ,.A legkiválóbb anglikán felekezetek 
is csak silány utánzatai a katolikus Egyháznak." 

Chesterton lelki fejlődésének irányítására nagy hatással volt 
P. John O'Connor, a Brown-történetek ihlető hőse és Ignace Rice, 
bencés atya, O'Connor és Rice vezették be a katolikus hiítételek 
gazdag, csodálatos világába, Lázas szorgalommal mélyedt az Egy-
ház történetének tanulmányozásába. Legkedveltebb időtöltése azon-
ban Szent Tamás bölcseleti rendszerének vizsgálata volt. ,,Eddig 
azt hittem, bölcselő vagyok, most látom csak, hogy Szent Tamás 
nélkül gyerekes játékot űztem." 

1915-ben már bizalmasan jelezte barátainak, hogy katolizálni 
akar, de kérte, még ne említsék feleségének. Ugyanebben az évben 
súlyosan megbetegedett. Tíz hétig feküdt öntudatlanul, P. O'Connor 
előző kijelentése a lap ján fel is ad ta neki a szentségeket. Az egész 
angol katolikus világ imádkozott felgyógyulásáért. Isten kegyelme 
lassan új ra lábra állította és lelkiismeretes előkészület után 1922, 
július 30-án hivatalosan is a katolikus Egyház tagja lett. Bencés 
barát ja , P, Rice fogadta. Felesége, lelki küzdelmeinek is osztá.lyosa, 
örömmel üdvözli a nagy eseményt és 1925-ben maga ís követi férjét . 

Chesterton megtérésétől fogva minden erejét és tehetségét a 
katolikus Egyház és a szenttamási bölcselet szolgálatába állította. 
Tizenöt évet töltött el így komoly, elmélyedő munkában és az angol 
katolikus irodalom egyik legnagyobb erősségét ünnepelte benne. 
Halálakor, 1936-ban az egész angol katolikus társadalom gyásza 
kísérte. 

Legnevezetesebb művei: Assisi Szent Ferenc, Az örök ember, 
Aquinoi Szent Tamás, Igazságot, Mi van a világgal?, Eretnekek, 

J B x q y z j i Atya ártatlansága, Önéletrajz, Arckép, Charles Dickens, G, 
B. Shaw, stb/1 Költészetének kiválóbbalkotásai: A fehér ló balladája, 
Alfréd király lantja, Gömb és Kereszt, Bolyongó Kocsma, A meg-
tért, Középkor, Szívemet itt hagyom. Gyűjteményes kiadásuk 
1927-ben, majd ismét 1930-ban került a nagyközönség elé. Közülük 
sok magyarul is megjelent a Vigília lapjain Horváth Béla és Raies 

1 Hevessi Sándor, Boldizsár Iván és Hévey Gyula fordított közülük néhá-
nyat magyarra. 



István kiváló műfordításában: Karácsonyi dalocska, Az öngyilkos 
balladája, Ünnep, A gyermek éneke, A csontváz mondja, Az utolsó 
álarc, Három céh karácsonyi éneke, Muzsika, Örökkévalóság, A por 
dicsérete, A szamár, A modern manicheus, A szerelem néma barátja, 
A hegység indulója, A lombok, A vízözön. 

Költészetével és bölcseletével, életszemléletével a következőkben 
bővebben foglalkozunk, 

A költő. 

Chesterton mindig költő, még prózában is. Ember, kiben az élet 
olyan sürgető es olyan túláradó, hogy beszélni nem, csak énekelni 
tud róla, mint ahogy a gyermek énekel. Olykor kényszeríti magát, 
hogy szavakban is megszólaltassa ezt, a szó igazi és teljes értelmében 
vett életet. De ezek a szavak élnek, eleven ritmusban olvadnak fel, 
ismét dallá alakulnak. Példa rá majdnem minden prózai műve. Akár 
Browning tolmácsolása, Brown atya valamelyik kalandjának bemu-
tatása, akár Európa szellemi képének ra jza az Örök emberben, vagy 
saját lelke feltárása az Igazságot!-ban, mind írójuk költő voltáról 
tanúskodnak. 

Költészetét életszemlélete magyarázza. Számára az élet keresz-
tes hadjárat , annak minden nemes, lovagí7néha talán kifakult k a ^ 
landvágyáválr Szemé tagra - nyí l t csodálkozással mered a világba. 
Az élet ilyen felfogásának megfelelő harcias, merészen vágtató rit-
must pedig nem lehet összefoglaló elbeszélés, vagy folyamatos elő-
adás kereteibe szorítani. Még a Fehér ló balladáját prózai változat-
ban kifejtő örök ember, vagy a Vad lovag-ról szóló költeményét elbe-
szélésben taglaló Csütöriök c, műveiben is nyelve csapong, táncol 
alliterácíókból és asszonáncokból szőtt tarka köntösében. Minden 
mondata érezteti az alábbihoz hasonló dübörgő ütemű dallamot: 

The line breaks and the guns go under, 
The lords and the lackeys ride the plain; 
I draw deep breaths of the dawn and thunder, 
And the whole of my heart growns young again, 

(Megtör a harc-sor, elhallgat a fegyver j Vezér és vitéz száguld a harc-
mezőn; J Vihar után a hajnal frissen újraébreszt j S szívem újra dobban fia-
talos hévvel.) 

Szakasztott mása ennek A legyőzött évek siratása c, költeménye is. 
Ellentétele pedig A shropeshire-i fiú ezüst-szürke összhangja: 

Now, and I muse for why and never find the reason, 
I pace the earth, and drink the air, and feel the sun. 

(Elmerengek a miérten s az okot nem találom, ! Pedig járom a földet, 
élem a leget, érzem a napot.) 



A legyőzetés panaszos hangja ez az előbbi lázas ütemével 
szemben. Mégsem mondhatjuk borúlátónak, Chesterton szerint a 
defetistának nevezett csüggeteg ember az idő elrontott gyermeke, 
aki, noha minden kor és minden gazdagság örököse, mégis szét-
tapossa és összetöri gyerekszobája padlóján heverő drága játéksze-
reit, A győzelmi ember, még ha szűk sikátorok gyermeke is, élvezni 
tud ja piszokban, durva botokkal és szemétdarabokkal játszott mé-
tá já t és ruhája lengő rongyainak akadályozásával mitsem törődik. 
Szívében eleven erő, a küzdelem vágya, a diadal éhsége él. 

Chesterton költő és — bölcselő. Költészete és bölcselete ter-
mészetszerűen egybeolvad. Erkölcsi normái és verstani szabályai 
elválaszthatatlanok, Életértékelését az életet daloló, zúgó költemé-
nyeinek hangja közvetíti. Ha szeretett versmértéke a daktilus, ez 
azért van, mert minden gondolata, álma daktilíkus lejtésű, Az in 
Memóriám c, versének eszméje, hangulata egyúttal az ín Memóriám 
hangja is; a Rubaiyat más mértékben írva egészen más Rubaiyat 
lenne. 

Bizonyos értelemben Chesterton költészete egyhangú; a kifeje-
zés nem egyenlő értékű az unalmas jelzővel. Csak annyit jelent, 
hogy a harc, a dacos kihívás hangján kívül mást alig szólaltat meg. 
Ifjúságában a kilencvenes évek lázadásai ellen küzdött; férfi korá-
ban dacosan megvetette mások dacosságát; maró gúnnyal végezte ki 
a Huxley, Eliot-féle írók gúnyolódásait. ,,Csütörtök" c. regényének 
ajánlásában Whitmant és Stevensont jelöli meg, mint akik meg-
mentették ,,a csüggedés és unalom sárga-piszkos ragályától". De ha 
valóban segítették is egészséges, tiszta költészetének kialakulását, 
stílusát nem ők alakították, Chesterton zenéje teljesen az övé, egyéni 
a való és az eszményi élet látomásának hangszerelésében. De min-
den költő, legyen még olyan egyéni is a világgal közlendő üzenete, 
szükségképen felhasználja az elődökben rendelkezésére bocsájtott 
hangszereket, még ha ezek hangja elüt is az övétől. Nincs költő, aki 
gondolatvilágában annyira távol állna Chestertontól, mint Swinburne 
és Kipling, Mégis tőlük vette zenéjét, amit aztán egyénien alakított. 
Semmi sem ellenkezhetik a chestertoní világgal annyira, mint Swin-
burne fagyos köztársaságeszménye, vagy Kipling merev imperializ-
musa. Mégis mindkettőben van olyan hang, amely visszhangra talál 
Chestertonban. El tanulja tőlük_a_szerkesztést, de ezzel együtt át-
veszi gyengéiket ísr'Rekédté, túlterheltté, hamishangúvá válik, szinte 
parodizálja mestereit. Erőteljes költészete néha tartalmas mag híj -
ján puszta retorika. Ilyenkor szikrázó szavakat lenget fejünk felett 
és elkábítással fenyeget. Költeményei mindig harciasak. De miként 
a harcos, Chesterton is olykor civakodóvá, kapkodóvá válik és szó-
áradata azt a benyomást, vagy inkább sejtésszerű gyanút kelti az 
olvasóban, hogy itt most valaki teljes fegyverzetben valamit szét-
zúzni készül. 

Ez a megérzés nagyon is megalapozott, Chesterton a rombolás 
és a lázadás költője. Talán ellentmondásnak hangzik, de az igaz-
ságot fejezi ki: Chesterton rombolása az építés előfeltétele. Mert 



amit rombol, maga a rombolás; ami ellen lázad, maga a lázadás. 
Az ember önmaga és földje imádatába merülve Isten ellen lázad és 
elveti törvényeit. Ezt a vak képzelgést akar ja Chesterton elfojtani, 
hogy helyébe építhesse az Istentől függő, általa létező világrendet. 
Megfordítva a tételt azt is mondhatjuk, hogy Chesterton az elfoga-
dás költője: örömmel fogadja az életet, ahogy azt Isten tervezi és 
irányítja. De nem fogadja el, gúnyosan taszítja el magától kortár-
sainak „elfogadásait", eszméit, egész világát. Az emberiség vakon 
já r az isteni fényben. Lelke, az egész természet, a világegyetem, 
minden a helyes függést, az állandó teremtettséget hirdeti, de az 
ember eszének kölcsönzött, pislákoló fénye fölé hajolva kizárja a 
napot, minden fény forrását. 

The world grows terrible a-nd white, 
And blinding white the breaking day. 
We walk bewildered in the light, 
For something is too large for sight, 
And something much too plain to say, 

(Világunk rettentő s kihalt, Vakítón fehér hajnalunk. : Kábultan járunk 
a fényben, Mert valami túl nagy a szemnek j És valami túl egyszerű a 
szónak.) 

Költészete élete végéig kiegyezés nélküli harcot, dacos kihívást 
hirdet. Kifejezése ez ama meggyőződésének, hogy a gonosz, ami 
ellen küzd, örök, egyre megújul, újraéled az emberek nemtörődöm-
sége, belenyugvása, hidegsége miatt- De kell az átalakulás, a 
javulás soha nem pihenhet, a küzdelem nem lankadhat. Ez legna-
gyobb jelképes költeményének, a Fehér ló balladájának messzenéző 
látomása: 

If ye would have the horse of old, 
Scour the horse anew. 

(Ha vágyod loovad régi fényben látni, j Keféld meg újra jó lovad.) 

A Gonosz földi uralmának, a barbárságnak pusztító képét így 
festi Alfréd király lantjának utolsó szózatában: 

By thought a crawling ruin, 
By life a leaping mire, 
By a broken heart in the breast of the world, 
And the end of the world's desire; 
By God and man dishonoured, 
By death and life made vain, 
Know ye the old barbarian, 
The barbarian come again. 

(Elméje porladó rom, j Élete fröccsenő sár, j Világ keblében szíve össze-
törve, J Világvágya a puszta vég; ; Isten s embernél becse veszve, j Halál és 
élet üreasé téve, ! Az ősi barbár így tér vissza, j Az ismert barbár itt van újra.) 



Es a barbár visszatér. Még a kiválasztottakban, a költőkben is, 
A ma költői mindig jobban haj lanak a szatíra, a gúny felé. Sztoiku-
sokká válnak: fénytelen szemmel nézik az életet, mint valamit, amit 
meg kell vetni, roskadt hát tal elviselni. Chesterton már if júságában 
látta a világnak ezt a kiöregedését, meri megértette, hogy a gúny 
és a sztoicizmus mindig az aggkori pusztulás jegyei, Ö azonban 
nem takar ta el tekintetét az igazi, az örök fény elől. Kereste a vilá-
got, az igazságot, a mindent mozgató titkot. Megtalálta és megér-
tette, elfogadta és követte: a világ valójában sugárzóan szép, csak 
ember kell, ki lássa. Egész életével hirdette, mutatta sötét egünk 
legszebb ragyogását, a hontalan Gyermek jászola fölött kigyúlt 
csillagot. Költészetének diadalmas, száguldó zenéjével a felettünk 
ragyogó napra igyekezett irányítani tekintetünket: 

O light uplifted from all mortal knowing, 
Send back a little of that glimpse of thee, 
That of its glory I may kindle glowing 
One tiny spark for all men yet to be, 

(Fény, ki halandó tudás fölött ragyogsz, j Küldj ragyogásodból egy szikrát 
nekünk, j Hogy dicsőségedből újra kigyújthassam Minden eljövendő ember 
reménysugarát.) 

A bölcselő. 

Az előzőkben említettük már, hogy Chestertonban a költőt nem 
lehet elválasztani a bölcselőtől. Ha az egyiket tanulmányozzuk, a 
másikat is meg kell ismernünk. Mint bölcselőt vizsgálva ismerjük fel 
benne az igazi értelemben vett embert. Egyik főcéljául az ember-
nek, mint bölcselőnek, gondolkodó lénynek ismertetését és ennek az 
eszmének a terjesztését tűzte ki maga elé. 

De nem tévedtünk-e máris ellentmondásba? Valóban az Ches-
terton alapvető üzenete, hogy az embernek természete a bölcselet, 
a tudás keresése? Nem volt-e magasabb célja ennél? Csak a böl-
cselet helytelen felfogása okozhat itt félreértéseket. Kíséreljük meg 
teljesebb fényben látni a kérdést. Chesterton katolikus volt — ez 
állandó jelzője, A domonkosok jelmondatát bizonyos megszorítások-
kal általánosan a katolikusokra, s így rá is kiterjeszthetjük: con-
templarí et contemplata alíis tradere, Az igazságot megismerve, 
szemléletében elmerülni, belőle életet alakítani s másoknak is to-
vábbadni, hogy a végtelen megismerésére nyíljék szemük, életük 
ebből táplálkozzék és gazdagodjék. Ennek megvalósítására törekedett 
Chesterton, Minél mélyebben merült bele a hitigazságokba, annál 
komolyabb elhatározása volt ezt az utat mások számára is járhatóvá 
tenni, Világosan látta, hogy az út legnehezebb akadálya az emberi 
természet hamis, helytelen felfogása. Ebből pedig észszerűen követ-
kezik, hogy az ember nem ismerheti meg Istent, mert nem ismeri 
önmagát, A teológus feladata, hogy az embert Isten ismeretére ve-



zesse, viszont a bölcselőé, hogy az embert önmagával ismertesse 
meg. Beláttassa a józan ésszel a világ, az ember összetett, íüggő 
voltát és így előkészítse a teológus út ját . Tehát a teológusnak szük-
sége van a bölcselőre. Chesterton nagyszerűen megfelelt ennek a 
szükségnek. Sohasem kizárólag szórakoztató, vagy művész. Nem ís 
egyszerűen tudós. Célja, hogy eloszlassa a ködöt, hogy az értelem 
munkájának egészséges légkört teremtsen. 

A katolikus bölcselő feladata ma nagy részben negatív: eltaka-
rítani az alapokra rakódott íölölsleges terhet és így, a tiszta ala-
pokra építeni az új Jeruzsálemet. Chesterton szerette Isten utca-
seprőjének nevezni magát. Csak alázatossága iránti tiszteletből nem 
nevezzük teológusnak, A hitvédő, még ha anyaga bölcseleti ís, való-
jában teológus. Chesterton, a tomista, tudja, hogy a bölcselet, mely 
az ember esetleges és az Abszolutumtól függő voltának belátására 
vezet, kaput nyit a teológiának: a szellemet szabaddá teszi az Isten 
szavára, a kinyilatkoztatásra, A teológia viszont irányító befolyását 
nem szoríthatja dogmatikus, vagy erkölcstani határok megállapí-
tására, hanem az élet teljességét, felemelését kell szolgálnia, Ches-
terton bölcselete egyrészt alatta marad az akadémikus bölcseletnek, 
— ilyen értelemben nem ís nevezhető bölcselőnek — másrészt azon-
ban bizonyos értelemben sokkal mélyebb, Alatta marad az akadé-
mikus bölcseletnek abban az értelemben, hogy nem rendelkezik bo-
nyolult szerkezeti felkészültséggel, nem vizsgálja az eszmék törté-
neti fejlődését a pontos tudományok kutató különböztetéseivel. Mé-
lyebb azonban a bölcseletnél, mint szaktudománynál: sohasem té-
veszti szem elől az emberi értelem közös tulajdonát képező örök 
metafizikai alaptételeket, 

Chesterton egyszerű és mély. A bölcselet igazi tárgyának, a 
mindent mozgató igazságnak meglátása, észrevevése aszkézíst kíván, 
amely, ha nem ís annyira részletekbe menő, de mélyebb, mint a 
tudós aszkézise. Chesterton szellemi önfegyelmezése végső törek-
vésében a gondolkodás rendezése és függetlenítése a zavaró 
alanyiságtól, kíváncsi szétszórtságtól, mely elhomályosítja az ész 
erőit. Isten eszméje az, ami biztosítja az értelem egységét, egysze-
rűségét, mélységét. Az értelem szétszórtsága mellett ugyancsak mai, 
modern betegség az akara t gyöngesége. Ez az oka az alapigazságok-
kal szemben tanúsított közömbösségnek. Az akarati lagymatagság az 
értelmi tunyaság függvénye. Csak azt akarhatom, amit megismertem, 
Chesterton tehát az értelmi önfegyelmezéssel az akara t erősítését is 
elő kívánja mozdítani és gyógyítani. 

Lássunk néhány vonást Chesterton bölcseleti gondolatvilágából! 
Először tárgyilagosságát, objektivízmusát kell említenünk. Nem 

új gondolat, de nélküle nem fáthatjuk meg benne teljes világossággal 
a lényegest- A józan ész hangsúlyozása, a tárgyilagosság alapja, 
annyira szembetűnő nála, hogy nem ís kellene említenünk. — Az 
ember a világba a szellemi erőnek, az észnek a birtokában érkezik. 
Bizonyos értelemben szegény, mert az ész, mely az embert emberré 
teszi, nem kincsekkel felszerelve adatik. Mégis az egész mindenség 



örököse. Értelme olyan fejlődésre képes, amelynek határt nem szab-
hatunk, Ez a határtalan lehetőség, változékonyság a d j a az élet ka-
landos jellegét, A szóban felismerjük Chestertont, Miért különös-
képen őt? Vájjon nem ,,nagy kaland-e" az élet mindannyiunk szá-
mára? A feleletet Chesterton küzdő, harcias magatartása adja meg. 
A harcos ember élete szükségképen kalandos, váratlan fordulatok-
Bán' gazdag. Mivel harcol, mi ellen küzd Chesterton? 

Az alanyiság, subjektivizmus csak annyiban engedhető meg, 
amennyiben az embernek nemesebb sorsot kínál: az ember sajátos 
természettel megáldva gazdagon születik. Jogok és kiváltságok ura, 
amiket magáénak vall és használ. Önmagában felhalmozva megtalálja 
mindazt, ami pályája alakításához szükséges, Fölhasználja a kör-
nyező világ adta erőket ís, de azokat is saját egyéniségéhez alakítja. 
Mint minden, ez ís tartalmazhat valami igazságot, de túlhajtva a 
naturalizmus pogány bölcseletéhez jutunk: az ember egyéniségéhez 
méri, mint a pók, önmagából alakít ja ki világát, mely értékét vesz-
tett, elpusztítandó rossz, ha nem felel meg az alany eszméinek. Ez 
az elgondolás, míg többet ígér, megfosztja az embert jogos örök-
ségétől. Az emberi természetet a határtalanság, abszolutum fokára 
emelve, gúzsba köti szabadságát. Míg büszkeségének hízeleg, le-
ránt ja a földre s szemét beköti az igazi végtelen meglátása elől, 
íme ez ellen az alanyiság ellen küzd Chesterton, Sürgeti az ellent-
mondásnak látszó, de mély igazságot: csak a tapasztalati tárgyak-
nak való teljes alávetettségben, félretéve szenvedélyt és előítéletet 
tudjuk magunkat kifejteni, szabadon tökéletesíteni. Ez valóban a 
tomizmus meredek útja, mely a teljes erkölcshöz, esztétikához, a 
szellemi élet kibontakozásához vezet, 

A tárgyilagosság tehát Chesterton jellemző magatartása. Ebből 
természetszerűleg fakad az élet tártszívű elfogadása, mely gyakor-
latilag az Egyházhoz vezette, A szó legtágabb értelmében „igenlő" 
ember volt. Ez az igenlése, állandó teljességkutatása érteti meg a 
féligazságok, elhallgatások, álszenteskedések iránt érzett szenvedé-
lyes megvetését. Ez derűlátásának is az alapja. Ha szellemi elfoga-
dással, a valóság felé forduló lélekkitárással, szabad, önkéntes alá-
vetettséggel az ember magát és környezetét felemeli, ez egyszers-
mind bizonyság ar ra ís, hogy az valóság létezik és jó. Chesterton 
ellensége mindenkinek, aki ki akarja zárni az embert az élet teljes-
ségéből, Ellensége a kíslelkűségnek, mely kétségbe visz. 

Saját szavai szerint olyan hittel, bizalommal fogadja el a vilá-
got, mínt a gyermek a tündérmesét, A világ csoda! A csodálkozás 
pedíg minden bölcselet alapja, A csodáló képesség adta a görög 
szellem erejét . Hiányát sínyli a mainak gyöngesége, Chesterton hisz 
a tündérmesékben és a csodákban. Első sorban azért, mert érzéke 
van a természet csodájához. De azért is, mert tündérország törvé-
nye egybecsendül lelkének a megfoghatatlan, a végtelen, a mindent 
kormányzó és a világot meghaladó utáni vágyával, így ír: „A sár 
embere lázad az ellen, amit nagyon ís megért; tündérország pol-
gára pedíg engedelmeskedik annak, amit egyáltalán nem ért, A 



tündérmesékben érthetetlen boldogság megfoghatatlan föltételen mú-
lik, Kinyílik egy doboz — minden gonosz menekül; elfelejtek egy 
szót — városok pusztulnak; meggyújtok egy lámpást — kialszik a 
szerelem; letépek egy virágszálat — emberek halnak bele; valaki 
megeszik egy almát — eljátsza az örök életet," (Az eredeti bűnre 
utaló célzásával nem akar ja Chesterton a kinyilatkoztatott igazsá-
got a mesék sorába iktatni, hanem csak föntebbi tételét igazolni. 
Állítása így is merész és félreérthető,) 

„Figyeljük meg a tündérmesék ítéleteinek különös szabatosságát 
és igazságát, A tudomány embere így szól: „Vágd le a szárát, az 
alma leesik," És ezt olyan nyugodtan mondja, mintha az első állí-
tás valóban magával hozná a másikat, A tündérmese boszorkánya 
így szól: „Fúj j kürtödbe és az óriások vára összeomlik," De a bo-
szorkány egy szóval sem állítja, hogy az eredmény egyedül erre az 
okra vezethető vissza. Valószínűleg már sok lovagnak adta ezt a 
tanácsot, de nem vesztette el sem csodálkozását, sem eszét. Addig 
nem bódul meg, míg a kürt és az összeomló torony közt szükség-
szerű értelmi kapcsolatot nem képzel. De a tudós emberek meg-
bódulnak, mert ilyen kapcsolatot látnak a fájától elváló és a földre 
pottyant alma között. Ügy beszélnek, mintha nem csupán csodás 
események sorozatát fedezték volna fel, hanem igazságot, mely a 
tényeket egybefűzi. Ügy rémlik nekik, hogy mivel felfoghatatlan je-
lenség állandóan nyomon követ egy másik felfoghatatlan jelenséget, 
a kettő valamíképen felfoghatóvá válik. Két fekete talány ad fehér 
választ. Ha kérdeznek, mért lesz a tojásból madár és mért hull le 
ősszel a gyümölcs a fáról, válaszom ugyanaz, mint amit a tündérek 
anyja mondana Hamupipőkének, ha megkérdezné, mért változiak 
egerei lovakká, vagy mért hullt le róla ruhája éjfélkor, A válasz: 
„varázs". Nem törvény, mert nem ismerjük. Nem szükségszerűség, 
mert bár számíthatunk arra, hogy a gyakorlatban valóban így tör-
ténik, semmi jogunk azt mondani, hogy mindig így lesz. Nem bizo-
nyíték a változhatatlan törvényre (mint Huxley képzelte), hogy mi 
a dolgok rendes folyására számítunk. Nem számítunk rá, hanem 
csak fogadunk. Felvesszük a csoda távoli lehetőségét, mint a mér-
gezett kalácsét, vagy a világpusztító üstökösét. Kihagyjuk a számí-
tásunkból nem azért, mert csoda, lehetetlen, hanem mert csoda, azaz 
kivétel, A tudományos könyvekben található kifejezések: törvény, 
rend, szabály értelmetlenek, mert belső szintézist tételeznek fel, 
ami nincs. Az egyedüli kifejezések, melyek kielégítettek, ha a ter-
mészetről beszéltünk, a tündérmesék szavai: varázs, bűbáj, igézet. 
Egyformán jelzik a tény esetlegességét és titokzatosságát, A fa azért 
hoz gyümölcsöt, mert elvarázsolt fa; a viz azért rohan le a hegy-
tetőről, mert meg van bűvölve; a nap azért süt, mert igézet ta r t ja 
fogva," (Igazságot, 89—91. 11,) 

„A tündéreszmény mélyen lelkembe ivódott és egész világfel-
fogásomat magyarázza. Előttem az élet olyan ragyogó, mint a gyé-
mánt, de törékeny, mint az üveg. Megborzongtam, mikor ezt a kris-
tályt összehasonlítottam az éggel. Tudtam, Isten bármely pillanat-



ban leejtheti, s az hatalmas csörrenéssel megsemmisül." így vonul 
be Isten a tündérmesébe. Először csak mint kozmikus világistenség, 
kinek ,,ködös tisztelettel" adózik. Fokozatosan bontakoztatja ki az 
eszmét: ha van csoda, varázslat, kell lenni varázslónak is. És ha a 
megfoghatatlan boldogság érthetetlen feltétele egyben az élet tör-
vénye is, akkor ezt a törvényt is a „Varázsló" alkotta. A világ s 
benne a tündérek varázslója pedig Isten. Mikor ezt imádó lebom-
lással megérteti, még csodásabbnak lá t ja a mindenséget. A világ 
dicsősége megrészegíti. A fű, a fa növése; a patak, folyó zúgása; az 
arcát csapkodó eső; a nap, hold, csillagok tündöklése, mind csoda! 
De ez a fönséges pompa is csak keret, háttér a legnagyobb csoda: 
az ember-tündér mögött. S mindezért a csodáért Istené a hála. 
Amint Chesterton a köznapi élet minden apró jelenségében csodát 
látott, úgy a osoda mögött mindig ott látta a Csodatevőt is. Isten 
jelenléte előtte soha el nem homályosult. 

Ne gondoljuk azonban, hogy a világ sok ferdesége, bűne el-
vesztette rútságát csodát káprázó szeme előtt, Mint már említettük, 
a valóságtól sohasem szakadt el s mese-elméletéhez ís szorosan hoz-
zákapcsolta, ,,A világ csodálatosan szép és érdekes — valóban sze-
retetre méltó; de szörnyen utálatos, visszataszító is — valóban 
gyűlöletes," Kereste az embert, ki eléggé gyűlöli a világot, hogy 
megváltoztassa, de szereti is annyira, hogy érdemesnek tartsa meg-
változtatni, „Létezhet ember, ki fölnézve erre a „nagy jóra" meg 
ne nyugodna, s ugyanakkor borzadva ettől a „nagy gonosztól" két-
ségbe ne esne? A feleletet a keresztény tanításban találja meg: Van 
személyes, gondviselő Isten és Általa szüntelenül teremtett, külön-
álló világ. 

A válasz nyomán „az egész világ, gyermekkorom világa is fel-
derült, Igazam volt, mikor éreztem, hogy a rózsa sem véletlennek 
köszöni színét. Valaki választotta: Isten, Az az érzésem ís, hogy 
a boldogság egy feltétel hajszálán függött, szintén valót jelentett: 
a bűnbeesés egész valóságát. Elképzelésem, hogy a mindenség nem 
zavaros és üres, hanem kicsi és rendezett, új jelentést nyert, A 
modern bölcselők (Huxley, Spencer, Bradlaugh) unásig ismételték: 
ez a föld az igazi hazám, itt kell boldognak lennem. Most tudom, 
nem itt van otthonom és lelkem dalol, mint tavasszal a madár," 

Hosszú lenne lépésről-lépésre bemutatni életszemléletének kato-
likus fejlődését. Biztos, hogy ifjúkori olvasmányainak kétkedő böl-
cselői nagy segítségére voltak. Hallotta a hit ellen intézett, külön-
böző ellentmondó okokból kiinduló támadásaikat: Róma vallását 
egyik túlságosan szigorú elvűnek, a másik botrányosan engedékeny-
nek; pompakedvelőnek, másrészt ismét önsanyargatónak nevezte, 
Chesterton látta, hogy az eretnekségek az igazság összefüggő egysé-
géből kitépett morzsalékok, melyek magukra maradva tönkre men-
nek, „Láttam az Igazság napjá t végigvonulni a történelem egén. Fé-
nyében élt a világ, de a belőle kiszakadó parázsdarabok sötét űrbe 
vesztek." 

Említettük Chesterton alázatosságát. Az igazi alázat elrejtőzik. 



Ha olykor sikerül mélyére pillantani, csodálatos szépségben ragyog, 
így villan fel egy pillanatra Chesterton alázatosa ága a Fehér ló 
balladájaban, hol Alfréd király a Szűzanyához szól: 

"Mother of God", the wanderer said, 
"I am but a common king, 
I will not ask what saints may ask 
To see a secret thing 

(„Isten Anyja" , szól a vándor, [ „Egyszerű király vagyok csak j Nem 
kérem, mit kérhet jámbor ] Fednéd fel nékem t i t k o d a t , , ,") 

Talán nem merész feltevés, ha kapcsolatot keresünk Chesterton 
alázatossága és tehetségének legsajátosabb jegye, mely különösképen 
is ismertté és szeretetre méltóvá teszi — vidámsága között. Ez az 
angol jellemvonás védekezés az önkeresés, öndicsőités ellen. Ches-
tertonban még mélyebb értelme ís van, Olykor emlékeztet a lámpa-
vasnak dülő, olthatatlan kacagástól rázkódó Johnsonra, aki előtt 
bamba elképedéssel bámult ilyenkor barátja, Boswell, Chestertonnal 
kapcsolatban azonban inkább Claudel grand rire divin"-jére gon-
dolhatnánk, Az ő vidámsága nem a jóllakottság harsogása, hanem 
Isten fiainak örömhímiiusza. ,,Az ember inkább önmaga, sokkal 
inkább emberi, ha öröm az alapvonása s bánata csupán a felület 
hullámzása. Az öröm az izgató munka, mely mindent éltet, A ke-
reszténység egyszerre és tökéletesen kielégíti az ember ősi, helyes 
ösztönét, mikor hitével, szeretetével az örömöt gigászi méretűvé 
fokozza, a szomorúságot pedig ietörpíti, A minket körülvevő néma-
ság tán inkább a betegszoba hírtelen, könyörülő csendje. A csend 
csillaggal vert sátorában ülünk, mert a mennyország kacagása tán 
túlhangos volna nekünk. Az öröm, mely a pogány apró nyilvános-
sága volt, gigászi titka a kereszténységnek," 

Egyik költeményének töredéke kifejezi egész életszemléletét, 
lelke nagyszerű békéjében felbuzogó örömét: 

To an open house in the evening 
Home shall men gladly come, 
To thank for life all nature's King, 
Living the peace of Love . . . " 

(Alkonyatkor Aty juk nyitott háza vá r j a j Hazatérő munkásait, | Termé-
szet Királyát örömünkben áldva ] Békét élő szeretteit , , , ) 

Tárgyilagosság, megalázódás, szeretet, öröm a chesteríoni para-
doxonokban kifejeződő világnézet jellemzői. Valamennyi szorosan 
Összefügg és egymásból folyik. Tárgyilagosan szemlélve a világot 
megalázkodunk a mindent létben tartó Gondviselés előtt. Ez az alá-
zat azonban nem tör össze, hanem az Atya iránti szeretet igazi for-
rása lesz. Az alázat és a szeretet közös gyümölcse pedig az öröm, 
a dal, a dicsőítés. 



„Aki látta a világot Isten irgalmának hajszálán függeni, látta 
az igazságot Aki látta a tótágast álló várost, igazi, való helyzetben 
látta azt. Isten keze tar t ja a létben a mindenséget. Aki érti ezt, 
az hálás a Mindenhatónak és állandó köszönetet énekel, hogy fönn-
tar t s nem e j t el minket. Az örök hála, a fönséges megalázódás 
gyÖngeségünk, semmiségünk lát tán nem szólam, vagy érzelem, hanem 
a tárgyi valóság mozdíthatalan sziklája. Nem képzelet, hanem tény. 
Az egyedüli valóság, ami mellett minden tény csak képzelgés. Hogy 
minden pillanatban, minden ízünkben keresztény felfogás szerint az 
Istentől, agnosztikus szerint pedig a sorstól, a természettől függünk, 
nem a fantázia csalfa játéka. Ellenkezőleg, ez az alapvető igazság, 
melyet a köznapi élet illúzióinak függönyével eltakargatunk. így 
látom a világot s kérdem: Mi vagyok én, mi az ember? Megalázko-
dom, Beleszédülök apróságom láttán. Ugyanakkor ujjongok, hálás 
szívvel szeretek, mert Isten kezén nyugszom: „Ha így ruházza Isten 
a mezők liliomait. , 

„A költő és a szent egyazon virágszálat szemlélve látszatra 
ugyanazt mondják róla. Mindkettő az igazságot fejti, de nagyon el-
térő igazságot. A költő számára az élet szépsége, öröme hitének oka; 
a szent számára az élet szépsége, öröme hitének eredménye, A költő 
mindenben Isten bélyegét lát ja , a szent mindent Istenben lát. Az 
isteni függés érzése az a napfény, amelyben mindent szemlélünk. Az 
élet apró mozzanatai mind a nagy Király palotájában vezető útak 
hirnökei, kiket meleg barátsággal köszönt s testvéri szóval Tűz 
bátyánknak, Víz hugunknak nevez," 

„így j á r j a az ember mezítláb, didergő rongyosan, látszatra 
otthon és remény nélkül az életerdő tekergő ösvényeit. Komor kép. 
De csodák-csodája! A nyomor embere dalolni kezd! Dala a min-
denség zúgását túlharsogja, a lak ja megnő a végtelen Tenyéren, kezét 
magasba lendíti s fájdalombarázdálta arcán sugárzó boldogsággal 
zengi az istenfiak dicsői tő himnuszát." 



A tömegszuggesztió. 
Sarlós Engelbert. 

Sokszor halljuk hangoztatni napjainkban — talán azért, mivel 
az eltömegesedés, a szellemi nívósüllyedés korát éljük — hogy az 
ember környezetének a függvénye. Ha ez az állítás ebben a meg-
fogalmazásban nem is tartható fenn, annyi feltétlenül igaz, hogy az 
embert nagy mértékben befolyásolja környezete, A lelkében szuny-
nyadó passzív szuggesztibilitás, amely őt alkatilag fogékonnyá teszi, 
hogy a külső hatásokat lehetőleg könnyen, szinte minden ellenállás 
nélkül fogadja be, a környezet ingerlő hatására rögtön működésbe 
lép. Ez a cselekvésre indító hatás kiindulhat a körülöttünk élő, ben-
nünket öntudatosan vagy öntudatlanul befolyásolni akaró személyek-
ből (személyi vagy szociális környezet), vagy a velünk érintkezésbe 
kerülő tárgyakból (tárgyi vagy természeti környezet). Itt csak a 
személyi környezet szuggesztív hatásával fogunk foglalkozni és 
ennek is csak azzal a fonná jávai, amikor személy hat tömegre. 

Tömegszuggesztióról akkor beszélünk, ha az emberi személyek-
nek egy nagyobb együttes csoportja áll szuggesztív hatás alatt. Tel-
jesen tévesnek kell tartanunk azt a felfogást, amely azt hirdeti, hogy 
felesleges dolog külön foglalkozni a tömegszuggesztióval, hisz az 
semmi egyéb, mint több egy csoportot alkotó embernek egyéni szug-
gesztiója. Azt elismerjük ugyan, hogy nem a tömeg mint ilyen áll 
szuggesztív hatás alatt, hanem külön-külön az egyes egyének mint 
tömegegyedek, azonban nem szabad kihagynunk a számításból azt, 
hogy az egyének itt kölcsönös vonatkozásban vannak, egymásra ha-
tást fejtenek ki. Éppen ennek a kölcsönös hatásnak a következménye, 
hogy a szuggesztor hatása sokszorosan felfokozódik. Ügy kell vala-
hogy elképzelni ezt a folyamatot, mint a mikrofonba beszélő ember 
hangját, amelyet a rezgő szénrészecskék sokkal erőteljesebbé tesz-
nek. Tömegszuggesztió esetén tehát nemcsak a tömegegyedek szug-
gesztiójáról, hanem tömeg általi szuggesztióról is van szó. Ezért a 
tömegszuggesztió voltakép kettős szuggesztíóból áll: egyéniből (a 
szuggesztor hatása a tömegegyedre) és kölcsönösből (a tömegegye-
dek egymásra való hatása), 

Ha az egyéni szuggesztió szempontjából vizsgáljuk a kérdést, 
arra kell először ís megfelelnünk, milyennek kell lenni a szuggesztor 
egyéniségének, hogy a tömeget egészen magához tudja láncolni. 
Mielőtt sorba vennénk azokat a tulajdonságokat, amelyek valamely 
egyéniséget szuggesztív egyéniséggé tesznek, valamit előre kell 
bocsájtanunk, Nem szabad azt gondolnunk, hogy ha esetleg ezek 



közül a tulajdonságok közül valamelyik, talán több ís hiányzik, akkor 
már szuggesztív egyéniségről nem lehet szó, és megfordítva, ezek 
együttes jelenlétének nem szükségképi következménye a szuggesztív 
egyéniség. Az egyéniség ugyanis megfoghatatlan valami: individuum 
est ineffabile. Biztosan tehát sohasem tudjuk megállapítani, hogy 
egy egyéniségben mi is az a valami, ami másokat szinte ellenállha-
tatlan erővel haj t hatalma alá. Csak a sokszoros tapasztalatból és 
megfigyelésből tudjuk levonni azt a következtetést, hogy különböző 
egyéniségek bizonyos meghatározott irányú megnyilatkozásai általá-
ban szuggesztív erővel hatnak az emberekre. 

Ha valaki arra törekszik, hogy döntő befolyással legyen kör-
nyezetére, akkor nagyon fontos követelmény számára az, hogy 
közben-közben visszavonuljon a magányba, hogy itt az egyedüllét 
csendjében megtermékenyüljön a lelke. Ezekben az értékes percek-
ben elmélkednie kell jövendő élethivatásáról és annak szépségéről, 
Platon híres munkájában, a Politeíában leírja, hogy mindazoknak, 
akik az állam jövendő vezetését akar ják intézni, mielőtt ez a szent 
feladat nekik osztályrészül jutna, sok mindent kell tanulníok, sok min-
dennel kell foglalkozniok, a legfontosabb előkészület számukra azon-
ban mégis csak az, hogy félre kell vonulníok a magányba, távol az em-
berektől és jövendő életpályájuk termékeny szemléletében kell elme-
rülniük, It t kell megismerkedniük az igazi létezővel, a jó ideájával 
és ettől a szemlélettől megtermékenyülve térhetnek csak vissza az 
emberek közé, hogy őket mint az állam most már megérdemelten 
hivatalos vezetői kormányozzák. Most már biztosan eredményes lesz 
a munkájuk, mert a jó ideájának szeretete, amely meghalad minden 
földön elképzelhető értéket, ösztökéli őket minden munkájukban. 
Ezentúl, ha a dolgokra tekintenek, a többi közönséges embertől el-
térően már tudatában vannak annak, hogy nem ezek az igazi léte-
zők, hanem annak csak tükörképei, de egyúttal meglátják benne és 
általa az igazi létezőt, az ideát, amelynek csodálatos valósága a ter-
mékeny elmélkedés csendjében valósággal megigézte lelküket. Az 
elmélkedés tüzében kiforrott, megedzett lelkek, mivel egész lényük 
erőt sugároz szét, természetesen tetszenek az embereknek, értük 
akár a tűzbe is képesek menni, De maga a történelem is bizonyság 
arra, hogy minden igazi nagy egyéniség, aki tömegeket láncolt ma-
gához, szerette az elmélkedő csendet. Gondoljunk csak Sokratesre, 
Nagy Sándorra, vagy Napoleonra, Állításunkat a legklasszikusabban 
igazolja korunk egyik legnagyobb államférfija, a portugál Salazár, 
aki alig jelenik meg a nyilvánosság előtt, az év nagy részét munkás 
visszavonultságban töltve, 

A szuggesztív egyéniséget jellemzi továbbá az is, hogy nem 
önző célokért dolgozik. Hogy erőteljes szuggesztív hatással legyen 
másokra, annak elengedhetetlen feltétele, hogy ,,az általa hirdetett 
eszménynek ne ügynöke, vagy puszta propagálója, hanem mély 
érzülettől áthatott misszionáriusa legyen, akiről mindenki tudja, 
hogy becsületesen és őszintén keresi az igazságot, hogy az ő kép-
viselője nemcsak akkor, ha ösztöneit simogatja, hanem akkor is, ha 



áldozatot követel tőle. Ha ezt az érzést maga iránt a belőle áradó 
szuggesztióval fel tudja ébreszteni, csodákat művelhet."1 Ha azon-
ban csak egyszer is észrevesszük azt, hogy egyéniségének döntő 
erejét önző egyéni célok érdekében használja fel, minden további 
munkája hiábavaló erőpazarlás lesz. Az önzetlenség annyira hozzá-
tartozik a szuggesztív egyéniség lényegéhez, hogy még azok is, 
akikben ez hiányzik, szükségesnek látják azt, hogy a nép előtt 
tisztának és önzetlennek lássanak. Éppen ezért, hogy igazi jellemü-
ket el takarják, mindenféle propagandisztikus eszközt felhasználnak. 
A szuggesztornak tehát magasan felette kell állnia saját kicsinyes 
érdekeinek, kell tudnia szenvednie és nélkülöznie azért, hogy máso-
kon segítsen. 

Az önzetlenség legfőbb biztosítéka az, ha a magára vállalt 
munkát nem mesterségnek, hanem hivatásnak tekinti. Csakis az a 
férfi tud tartósan szuggesztív erővel hatni másokra, akiben a hiva-
tástudat elevenen él, aki hivatásával felbonthatatlan frigyre lépett 
és ez mint emésztő tűz nem hagyja őt nyugodni addig, míg ennek a 
hivatásnak teljesen vagy tőle telhetőleg eleget nem tesz. A tömeg 
olyan vezérért tud önzetlenül és bírálatmentesen lelkesedni, akit 
,,örökre megsebzett az embersors tragikuma, és ebből a sebből szi-
várog kiapadhatatianul a mélységesen irgalmas segíteniakarás. Ez 
a vezér vérszerződést kötött az eszményekkel, és a tömeg színe 
előtt feszül benne az a szent izgalom, melyet érez a hivatott mű-
vész a márvány színe előtt: váteszi szeme látja az alaktalan masz-
szában a szunnyadó alakokat és lehetőségeket, s indítást és hiva-
tást érez kiszabadítani azokat néma rabságukból."2 Hogy azonban 
ez a hivatással való szövetkezés végigkísérje az embert egész életén 
át és hogy lendületéből ne veszítsen semmit az idő múlásával, szük-
ség van belső, vagy külső ösztökélő, a kitartó munka nehézségeiben 
erőt kölcsönző hatásokra. Mert ha ez hiányzik, akkor egyszer a 
hivatás tüze ís elhamvad, lángja kialszik. Ezt a szerepet sokszor az 
édesanya, hitvestárs, vagy más személyiség tölti be, akik talán 
maguk alkalmatlanok arra, hegy tömegeket hódítsanak meg, de arra 
nagyon is alkalmasak, hogy oly személyt befolyásoljanak, aki meg 
tud felelni ennek a nem könnyű feladatnak. De lehet ez az ösztö-
kélő az isten buzdító szava a lélekben, egy állandó belső hang, 
amely nem hagyja az embert nyugodni, amíg be nem tölti ezt a 
hivatást. A történelem éppen elég példát szolgáltat nekünk erre. 
Elég arra a tizenkét egyszerű apostolra gondolnunk, akik rövid 
idő alatt tömegeket hódítottak meg a krisztusi gondolatnak. Napo-
leon, aki arra érzett magában hivatást, hogy meghódítsa magának 
az egész világot, katonáit és a népet ebből merített erejével egészen 
magához tudta láncolni. 

Az önzetlenség mellett jellemzi még a szuggesztív egyéniséget 
a munkája sikerébe vetett rendíthetetlen hite. Hatalmas energiák 
feszülnek benne, amelyek csodálatos teljesítmények végzésére teszik 

1 Kornis: Az államférfi. I, 250. 1, 
2 Schütz: Őrség. Tömeg és elit, 236—37. 1. 
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őt képessé. Ennek az erőnek a tudatában nem retten vissza semmi-
féle akadálytól. Számára nincs lehetetlen, mert önbizalma segítségé-
vel keresztül tör minden nehézségen, az általa hirdetett elvekhez 
mindig következetes maradva. Nem lengő nádszál ő, akit a leg-
kisebb szél is már ide-oda mozgat, hanem szilárd férfiú, aki ha 
kell, elveiért akár az életével is fizet. Ha mindenki sikertelenséget 
jósol is neki, akkor is hisz abban, hogy munkáját siker fogja koro-
názni. És munkája legtöbb esetben sikerrel is jár. Látva az embe-
rek, hogy a legnagyobb nehézségek közepette is sikeresen véghez-
viszi minden tervét, kezdik őt csodálni, majd örülnek, ha meghúzód-
hatnak árnyékában, legvégül pedig tüzön-vizen át is követik őt. 

A szuggesztív egyéniség egyik legjellemzőbb tulajdonsága, hogy 
élete és tanítása között teljes legyen az összhang. Először tegyen 
és csak utána beszéljen, mert a tet t vonzó hatása következtében már 
sokkal inkább hallgatnak a szavára. Ha azonban tettei nem fedik 
tel jes mértékben az általa hirdetet t és másoknak zsinórmértékül 
felállított elveket, akkor terméketlenül és eredménytelenül „mono-
logizál a fórumon." Elsősorban tehát tettekkel és nem szavakkal kell 
bebizonyítania, hogy nem önmagáért, hanem mások érdekében mun-
kálkodik és munkájá t nem üzletszerűen, hanem hivatásból végzi. Ez 
minden vezér és államférfi legnagyobb erőpróbája. Az emberek 
ugyanis csakis annak tudják alávetni akaratukat, csakis annak tud-
nak feltétlenül és bírálatmentesen engedelmeskedni, akik életükben 
valósították meg azt, amit hirdettek. „Többet cr egy uncia jó példa, 
mint száz font szó," (Szalézi szent Ferenc.) Csak egyszer vegyék 
róla észre azt, hogy vizet prédikál és bort iszik, rögtön szembe-
helyezkednek minden próbálkozásával. A tömeg ugyanis sohasem 
az elveket nézi, hanem mindig azoknak a tetteit, akik az ő vezetésére 
hivatottak. 

Az eddigiekben megpróbáltuk rajzolni a szuggesztív, a mások 
vezetésére alkalmas egyéniség képét. A most említett tulajdonságok 
azonban nem magyarázzák meg teljesen azt, hogy egy egyéniség 
miért szuggesztív egyéniség. Hisz az egyéniség oly végtelenül gaz-
dag, hogy azt ésszel teljesen megérteni és megközelíteni sohasem 
lehet. Ha erre a kérdésre igazán helyesen akarunk felelni, akkor 
azt kell mondanunk, hogy éppen az egyéniség az, amely valamely 
egyéniséget szuggesztív egyéniséggé tesz, mert ha nincsenek benne 
legalább csírájában a szuggesztív egyéniség kifejlődéséhez szüksé-
ges tulajdonságok, akkor sohasem lesz belőle szuggesztív egyéniség. 
Azért az ilyen ember hiába erőlködik, hogy másokat befolyása alá 
vonjon, ez úgysem fog sikerülni neki. Ha azonban az egyéniségben 
megvan az a lehetőség, hogy szuggesztív egyéniséggé legyen, akkor 
latba kell vetnie minden erőt, hogy egyénisége ilyen irányban mó-
dosuljon. Az egyéniségnek ilyen irányú kifejlődése leginkább az 
autoszuggesztió segítségével és felhasználásával érhető el.3 

8 Az autoszuggesztió jelentőségét az akaratnevelisben lásd a szerzőnek 
„Szuggesztió és nevelés" c. most megjelent könyvében. 



A tömegszuggesztió leggyakoribb előfordulási formája az, ami-
kor a szuggesztor az előtte álló tömegre a szó ereje által fejt ki 
hatást. Az emberi hang ugyanis az egyik legalkalmasabb eszköz 
szuggesztív hatás előidézésére. Hiszen a legkülönbözőbb érzelmi 
hullámokat tud ja kelteni. A szuggesztor akkor fogja ezt az eszközt 
igazán eredményesen felhasználni, ha egyszerű, mindenki számára 
érthető kifejezéseket használ, ,,ha súlyos és bonyolult igazságokat 
elemi egyszerűséggel érzékeltet, ésszel alig át gondolható érzelmi 
feszültségeket néhány alaphangban felold, amelynek egyszerű me-
lódiáját mindenki érzi és érti".4 A legtöbb embert ugyanis nem a 
ragyogó logikájú bizonyítások, hanem a szónak az érzelmi világot 
felkavaró ereje tudja igazán meghódítani. 

A tömegszuggesztiót azonban nemcsak az egyéni, hanem a köl-
csönös szuggesztíó oldaláról is vizsgálhatjuk, A kölcsönös szuggesz-
tió itt abban nyilvánul meg, hogy a tömegegyedek a szuggesztorból 
kiáradó hatást kölcsönösen erősítik. Ezért van az, hogy a tömeg 
egészen máskép viselkedik, egész más arculatot mutat, mint alkotó 
elemei: senatores boni, senatus bestia. Az emberekre az a tudat, 
hogy tömeggé egyesültek igen nagy hatással van. Legyenek bár a 
tömeggé szerveződött egyének a legkülönbözőbb korú, rangú és 
állású férfiak, a tömeg ar ra ösztönzi őket, hogy másképen gondol-
kozzanak, érezzenek és akarjanak, mint rendes körülmények között 
szoktak. A tömeg teljesen uniformizálja az embereket, egyéniségük 
szabad érvényesülését megakadályozza, az értelmi élet helyett az 
érzelminek ad elsőbbséget. Az egyöntetűség tehát sohasem felfelé, 
hanem mindig lefelé érvényesül, amennyiben a csekélyebb intelligen-
ciával rendelkezők magukkal rántják a magasabb íntellígencíájúakat. 

Ha ennek a nagymértékű változásnak az okát keressük, akkor 
azt több tényező együttes jelenlétében talál juk meg, Először is, ha 
az érzelem tüzét látjuk fellángolni közvetlen környezetünkben, kü-
lönösen ha több személyben egyszerre, akkor mi is hajlamosak va-
gyunk arra, hogy a kérdéses érzelem bennünket ís hatalmába kerít-
sen. Valamely érzelmi állapot külső jeleinek a szemlélete és elkép-
zelése ugyanis nem lényegileg, hanem csak fokozatban különbözik 
az elképzelt érzelmi állapottól. Az érzelem elképzelése tehát csí-
rá ja és kiindulópontja magának az érzelmi állapotnak. Köznapi 
nyelven kifejezve ez annyit jelent: nem lehet egy érzelmet el kép-
zelni anélkül, hogy egy kicsit ne éreznénk azt az érzelmet. Aki 
résztvett már válogatott labdarúgómérkőzésen, az láthatta, hogy az 
érzelmek néha oly magasra csapnak, hogy még a semleges nézőt is 
egészen magukkal ragadják. De ugyanezt tapasztaljuk akkor is, 
ha a tömegszuggesztor a legkülönbözőbb érzelmek nyelvén szól a 
tömeghez. A szuggesztor által feltárt érzelem először csak a tömeg 
egyes tagjait ragadja magával. Az első percekben ugyanis még sokan 
ellen tudnak állni a szuggesztív hatásnak. Mikor azonban az érzelmi 
hullámok már nemcsak a szuggesztorból, hanem több tömegegyed-

1 Komis : i, m. I. 252 I. 



böl is törnek feléjük, a hősiességnek egészen emelkedett foka szük-
séges ahhoz, hogy kí tudják vonni magukat az érzelmi gyűrűből. De 
a magasabb értelmiségi fokon álló egyén sokszor nem is mer ellen-
kezni azzal a tömeggel, amely úgy áll előtte, legalább ís pillanat-
nyilag, mint minden hatalom korlátlan birtokosa. Ennek az óriási 
hatalomérzetnek vészes következménye az, hogy nem zabolázza 
meg azokat az ágaskodó szenvedélyeit, amelyeknek kitörését feltét-
lenül megakadályozta volna. De felcsigázott érzelmi világunk sem 
kedvez az értelem szabad munkájának. Az egyén néhány fokkal 
visszasüllyed a civilizáció lépcsőjén. Olyan lesz mint a vadember, 
aki a neki meg nem felelő környezetben nem tud mit kezdeni. Vagy 
mint a gyermek, aki még nem jutott el eszének használatára. Már 
nincs elég ereje ahhoz, hogy értelmi képességét működésbe hozza. 
Ezt a munkát a szuggesztor végzi el helyette, aki egyéniségének 
varázserejével a szunnyadó képességeket ténylegességbe viszi át. 
Alig van más lehetőség arra, hogy az emberek érzelmi életét olyan 
magasra felfokozzuk, mint a tömegszuggesztió. Hisz itt a szuggesz-
tor által bennünket ért hatáshoz hozzájárul még a fertőzés valósága 
is, amikor egyesek lát ják, hogy másokat a hév, a lelkesedés szinte 
magával ragad, már maguk sem tudják kivonni magukat a fertőző 
gyűrűből. Ez annál kényszerítőbben hat, minél több személy hat 
ránk egyidejűleg. 

Az érzelmi túlfűtöttség állapotát még fokozza az a tény, hogy 
a tömeg a teljes szabadság, felelősségmentesség és büntetlenség 
köntösét ölti magára- ,,A tömeget nem az agy irányítja, hanem a 
velő (pas la cervelle, mais la medulle) : a tömeg nem intencíós, hanem 
emóciós egység. Magatartásában nem a tisztán felismert igazság 
dönt, hanem sejtések, ellen- és rokonszenvek, nem a tisztalátás, 
érvek és észokok, hanem képzelmek, indulatok és szenvedélyek. , , 
A tömeg kifelé tárva-nyítva áll minden ráhatásnak, ellenállás nél-
kül az agitáció, jelszavak, látszatok karjaiba veti magát."5 Az érzel-
mek felfokozott volta miatt nála átmenet, kétely, bizonytalanság 
vagy puszta gyanú nem létezik. Mindent a tel jes bizonyosság erejé-
vel ruház fel. Éppen ezért neki nem vaslogikájú érvek, vagy tet-
szetős bizonyítások kellenek, hanem állítások és tagadások, túlzások 
és ismétlések, Az nem lényeges, hogy az állított dolgokban csak egy 
szikrája ís legyen az igazságnak, hiszen túlzott ismétléssel, különösen 
a tömegben, még a leglehetetlenebb dolgot ís képesek vagyunk 
elhinni. 

Mivel minden életképes képzet megvalósulásra tör, azért a tö-
megegyedek is a bennük levő túlfeszített érzelmek ösztönző hatására 
cselekedni óhajtanak. Hiszen a szuggesztornak magának sem célja 
az, hogy játsszék az érzelmekkel, hanem ezeket azért kavarja fel, 
hogy cselekvésre ha j t sa az embereket. Ha őket már egészen magához 
láncolta, akkor félelmetes hatalom van a kezében, A tömeg való-
ságos játékszerévé válik. Most már mindent megtud tenni, amit csak 

4 Schütz: í. m. 218. 1, 



akar. Gonosztettet is követtethet ei velük, de hősöket ís csinálhat 
belőlük. Pusztulást okozhat általuk, de szent fanatizmust is önthet 
beléjük. Ezt különösen nagy veszedelmek idején tapasztalhatjuk 
(háború, egyéb csapás). A buzdító, ösztökélő szó annyira felvilla-
nyozza erőiket, hogy a legnehezebb feladatok végrehajtására ís vál-
lalkoznak, ,,A tömeg félelmes hatalom. Ha akad csak egy is, aki 
tudja, mit akar és akarásának megvan a felső szentesítése, ha indí-
tást érez, hogy a nekibőszült tömeget megfogja a szarvánál: egy-
maga is tud történelmet csinálni, sőt üdvös történelmet. Hisz a tö-
meg nemcsak feszítsd meg-et tud kiáltani, hanem hozsannát is, nem-
csak Dantonokat tud éltetni, hanem Napóleonokat is,"0 

A tömegszuggesztió eredményes volta szempontjából két nagy 
csoportra osztjuk az embereket. Egy részük függetleníti magát, vagy 
legalább is igyekszik magát függetleníteni minden külső hatástól. 
Avval tiszteli meg sa já t egyéniségét, hogy ennek kibontakozásába 
nem enged más személyiségeket — legalább ís avatatlanul — bele-
szólni, Ez a szellemi arisztokrácia nem hagyatkozik pusztán az ér-
zelmekre, hanem értelmileg ís ellenőrzi a szuggesztor által mondot-
takat, meri ennek elhanyagolását önmagára nézve lealacsonyítanak 
tartaná, A többiek nem tudnak, de talán nem is akarnak szelle-
mileg függetlenek lenni. Környezetüknek valóságos játéklabdájává 
válnak, ezért egészen bátran nevezhetjük őket tömegembereknek. 
Életükre azt lehetne ráírni, nem eredeti, csak másolat, más egyéni-
ségeknek többé-kevésbbé sikerült utánzata, 

E két magatartással kapcsolatban merül fel a tömegszuggesztió 
etikai értékelésének a kérdése. Hogy a két magatartás közül a szel-
lemi arisztokratáknak kell elsőséget juttatnunk, senki sem vonja 
kétségbe. Az ember ugyanis nemcsak érzelem, hanem értelem és 
akarat is. Értelmét és akaratát éppen azért kapta, hogy azokat a 
hatásokat, amelyek az érzelmeken keresztül próbálják őt hatal-
mukba keríteni, értelmileg ellenőrizze és ha az értelem fóruma előtt 
nem állják ki a próbát, akaratával velük szembe szálljon. Csakis 
ez a magatartás állíthatja meg a napjainkban oly vészes méreteket 
öltő eltömegesedés folyamatát, Olyan férfiakra van szükség, akik 
becsülik annyira önmagukban az embert, hogy sohasem válnak tö-
megemberré és így a tömegnek sincs hatalma ahhoz, hogy magához 
idomítsa őket. 

5 Schütz: i. m. 218. 1. 
8 Schütz: i. m. 232. 1, 



Àz angolok Egyiptomban. 
Kalmár Gusztáv dr. 

A most folyó világháborúban gyakran halljuk emlegetni a má-
sodik arcvonalat. A kifejezés nem egészen szabatos, mert a máso-
dik arcvonal tulajdonképpen már az olaszok hadbalépése óta meg-
van Észak-Afrikában. Az angolszász hatalmak talán készakarva 
használják ezt az elnevezést, hogy így a líbia.í—egyiptomi harcteret 
harmadrangúnak tüntethessék fel, holott a valóságban csak a ten-
gelyhatalmak számára mondható annak, de Nagybrítannia számára 
a hazai föld és szemközt fekvő partvidék után ez a legfontosabb 
hadszíntér. Oroszország, bármilyen nagy szolgálatot tesz is roppant 
erőkifejtésével Nagybritanniának, igazában csak idegen kard az 
angolok szolgálatában. Ha ez a kard összetörik az lehet igen nagy 
baj, de a Brit világbirodalmat még nem érinti végzetesen, Egyiptom 
elvesztése azonban már közvetlenül Nagybritanniát súj t ja . Maguk 
az angolok ís elárulták igazi felfogásukat, mert a háború kitörésekor 
seregeiket két helyen csoportosították: a szigetországban és a Nílus 
vidékén, A Szuezi-csatorna és a Nílus völgye a brit óriás egyik 
karja, mégpedig bátran mondhatjuk, jobb karja. Ha ezt a kart el-
törik vagy levágják testéről, Nagybrítannia már csak egy kézzel har-
colhat, Egyiptom a Szuezi-csatornával és Nílus völgyével nem egy-
szerűen egyik oszlopa a Brit birodalomnak, hanem kivételes jelentő-
ségű sarokpillére, amelynek rombadőlése a birodalom jelentékeny 
részét maga után rántja, vagy legalább is szétbomlasztja. A Times 
1942, augusztus 19-i számában ezt írta: ,,az igazi döntés, legalább 
is a mi számunkra Egyiptom, India, Gibraltár... földjén érik meg." 

Geopolitikai szempontból érdekes és tanulságos jelenség, hogy 
Egyiptom legalább ís elméletben független állam és tulajdonképpen 
semmi érdeke sem követeli, hogy Nagybritannia seregeket vonjon 
össze a Nílus mellett és még kevésbbé, hogy földjét harctérré tegye. 
Anglia szigeti fekvésének és birodalma szétszórt természetének kö-
vetkezménye, h o g y ellenségei kénytelenek ott megtámadni, ahol 
legközelebb férkőzhetnek valamelyik érzékeny részéhez. Viszont 
Nagybritanníának meg ősi szokása, hogy érdekeit nem saját terü-
letein szereti első sorban védelmezni, hanem idegen országokban. 
Elég, ha Belgium, Hollandia, Görögország és Jugoszlávia esetére 
hivatkozunk. Erkölcsi tekintetben mindenesetre elítélendő ez az 
eljárás, de geopolitikai tekintetben nagy okosságra vall, mert min-
den ország arra törekszik, hogy az ütköző terület idegen földön 
legyen. 



Az angol-egyiptomi kapcsolat története. Egyiptom a világ 
egyik legősibb állama, A művelődésnek és a fejlett állami életnek 
emlékei visszanyúlnak a Krisztus előtti negyedik évezredbe. A fáraók 
független birodalma Kr. előtt 525-ben perzsa uralom alá került. 
Az idegen uralmat csak Nagy Sándor törte meg 332-ben. Emlékét 
ma is hirdeti Egyiptom legfontosabb kikötővárosa, Alexandria. 
Utána Egyiptom először a Ptolemaisok, majd Kr. előtt 30-ban a 
rómaiak uralma alá került. Róma bukása után a Bizánci birodalom-
hoz tartozott. Népe ekkor már teljesen keresztény volt, sőt egye-
nesen kivált nagy buzgóságával. Kr. után 640-ben azonban elözön-
lötték a mohamedán arabok. Egyiptom a bagdadi kalifa birtoka lett. 
Lakosai nagyobbrészt áttértek az iszlámra, csak a koptok tartottak 
ki máig keresztény hitük mellett, A mohamedán uralom alatt 
keletkezett az ország mai fővárosa, Kairó (arabul: El Káhira 
969-ben), 1520 után vége lett a független arab Egyiptomnak és 
török uralom alá került, amely csak az első világháború idején 
szűnt meg, 

Egyiptomot az európai politikába először Napoleon ismeretes 
egyiptomi-expedíciója vonta bele (1799). Napoleon célja nem maga 
Egyiptom volt, hanem ezt csak alapnak akarta felhasználni a táma-
dásra ïndia ellen. Anglia ösztönszerűen megérezte a veszedelmet, 
amely a Vörös-tenger felől Indiát érheti, ettől kezdve állandóan 
szemmel tartotta az egyiptomi helyzetet. Mindenképpen meggátolni 
iparkodott a Szuezi-csatorna építését, mert egyrészt szélhámosság-
nak tartotta az egész vállalkozást, másrészt pedig veszélyt sejtett 
mögötte. Különösen Franciaország szerepét kísérte gyanakvással, 
A csatorna azonban ennek ellenére is elkészült, vagyis megnyílt a 
közvetlen út a Földközi-tengerből India felé. 

Angliát a nem remélt siker csak eleinte hozta zavarba. 1874-ben 
megvette az anyagi zavarokkal küzdő Iszmail, egyiptomi alkirály 
csatorna-részvényeit. Ezzel beleszólást nyert a csatorna ügyeibe. 
Anglia azonban ennél többet akart: uralkodni ezen a fontos 
úton. Hamarosan erre is megjött az alkalom. Iszmail alkirály nyo-
masztó pénzzavarai miatt nem egyszer igénybe vette az angol és 
francia tőkét, azonban se kamatot nem fizetett, se nem törlesztett. 
Abban a korban még az volt szokásban, hogy az államok magukévá 
tették alattvalóik külföldi pénzügyeit, ha tekintélyesebb összegről 
volt szó. Az angol és francia kormánynak kapóra jött az alkalom, 
hogy beleavatkozhatnak Egyiptom belső ügyeibe, mert ezen az úton 
akarták megszerezni a csatorna feletti uralmat. 

A nyugati hatalmak beavatkozása és a nyomorúság végre az 
egyébként türelmet egyiptomi köznépet, a felláchot is felrázta kö-
zömbösségéből. Két oldalról is akadtak vezérei: a tisztikar és a 
mohamedán papság részéről. A nyolcvanas évektől kezdve mindig 
ebből a két osztályból kerültek ki az egyiptomi függetlenségi harc 
vezetői. A kairói mohamedán theológiai egyetemen először Dsemal 
ul Din kezdte meg a nép felvilágosításának nagy munkáját. Ez a 
mohamedán világban nehezebb, mint a keresztények között. Először 



meg kellett magyarázni, hogy nem minden végzetszerű, ami történik 
és egyáltalán nem úgy történik minden, ahogyan Allah akarja . Ez 
a fatalista belenyugvás volt sokáig a mohamedán népek független-
ségi törekvéseinek legnagyobb akadálya, és egyúttal akadálya min-
den újító törekvésnek, Dsemal megmagyarázta azt is, hogy a nép-
nek joga és kötelessége állami életét Mohamed szellemében beren-
dezni és mindazt lerombolni, ami ezzel ellenkezik. (Schmitz—Kairo: 
Aegyptens Weg zur Freiheit. 34, 1.) 

A papság által előkészített nép megingathatatlan követője lett 
a mult század nyolcvanas éveinek elején meginduló függetlenségi 
mozgalomnak. Ennek a mozgalomnak első nagy vezére Arabi ezre-
des volt, de sokkal ismertebb későbbi rangja szerint nevezve: Arabi 
pasa. Egyszerű fellach családból származott. így jól ismerte a nép 
nyomorúságát. Mozgalma nem egyszerűen függetlenségi harc volt, 
hanem egyúttal szociális megmozdulás is. A két mozgalom azonban 
lényegileg összetartozott, mert a nép nyomorát a roppant adók 
okozták. A befolyt adó nagyobb része azonban nem belső kiadásokra 
ment el, hanem a külföldi adósságok kamataira és törlesztésére. 

Arabi pasa a katonaságra támaszkodva kierőszakolta az idege-
nekkel barátkozó kormány elbocsátását. Az új kormányban ő lett 
a hadügyminiszter, A nemzeti érzéstől fűtött kormány első teendője 
volt a külföldi adósságok kérdésének rendezése, természetesen az 
egyiptomiak javára. Ez a terv heves tiltakozást váltott ki 
Angliában és Franciaországban, A felháborodás azonban csak görög-
tűz volt. A nyugati hatalmak nem polgáraik pénze miatt aggódtak, 
hanem a Szuezi-csatorna miatt, Ha Egyiptom független nemzeti 
állammá lesz, feltétlenül jogokat kíván a csatornánál, mert hiszen 
az Egyiptom területén van, Anglia India miatt, Franciaország pedig 
a csatorna jövedelmei miatt ellene volt minden újításnak. 1882-ben 
felszólították tehát az egyiptomi alkirályt, hogy bocsássa el a? ú j 
kormányt. 

Erre a hírre hatalmas méretű felkelés tört kí Egyiptomban, A 
nagyobb városokban a fanatikus mohamedánok gyilkolni kezdték az 
európaiakat, főleg az angolokat. Arabi a gyilkosságoknak hamarosan 
végetvetett ugyan, de tudta, hogy Egyiptom az angolok bosszúját 
nem kerülheti el. Sietve elrendelte, hogy Alexandriát erősítsék meg. 
Mielőtt azonban a munkát befejezhették volna, megjelent az angol 
hajóhad, és bombázni kezdte a várost, amely csakhamar lángokba 
borult. Egy hónap múlva, 1882, szeptember 23-án negyven eszten-
dőre eldőlt Egyiptom sorsa, Az angolok Arabi pasa seregeit a 
Szuezi-csatorna vidékén megverték. Arabit elfogták és Ceylon szi-
getére száműzték, Egyiptom pedig angol megszállás a lá került. Az 
angolok ugyan hangsúlyozták, hogy Egyiptom Törökországhoz tar-
tozik, de se a szultán, se az alkirály nem rendelkezhetett az angolok 
engedélye nélkül. 1882—1914, között a közigazgatás az angol fő-
megbízott kezében volt, a haderővel pedig az angol katonai 
parancsnok, a szirdár rendelkezett. Az tagadhatatlan, hogy az angol 
kormányzat, különösen lord Cromer alatt, rendkívül sokat te t t 



Egyiptom gazdasági életének fellendítésére. A fellachok, vagyis az 
egyiptomi parasztok hamarosan érezték, hogy milyen nagy különb-
ség van a régi és az új közigazgatás, valamint a régi és az új gaz-
dálkodás között. 

A jó viszony azonban mindössze néhány évig tartott. Ismét be-
bizonyosodott, hogy a népek az idegen uralmat, bármilyen nagy 
anyagi és művelődési eredményt jelent ís, csak ídeig-óráíg hajlandók 
elviselni. A kilencvenes évek elején ú j ra megindultak a független-
ségi mozgalmak. Először az európai eszmék hirdetésével kísérletez-
tek, mert a r ra számítottak, hogy ezáltal megnyerik az európai né-
pek, elsősorban a franciák támogatását. Amikor ebben csalódtak, 
faji és vallási alapon kezdték ú j ra a mozgalmat. A hosszú küzdel-
mek után elért eredmények azt bizonyítják, hogy ez volt a helyes 
út, mert a nép tömegeit csak a fajban és vallásban rejlő erők alap-
ján lehetett állandó harcba belevinni. A világháború előtt, Kitchener 
kormányzósága idején a mozgalom már erősen közeledett a ki-
töréshez, mert a hajdani szirdár katonás merevséggel utasított vissza 
minden engedményt. 

A világháború az egyiptomi ügyekben kapóra jött Nagybritan-
níának. Törökországra való tekintettel addig nem akarta jogi hely-
zetét rendezni. Amikor azonban Törökország a központi hatalmak 
mellé állt, sietett Egyiptomot protektorátus címén a Brit világbiro-
dalomba bekebelezni. Az egyiptomiak egyáltalán nem sajnálták, 
hogy a szultán uralmának vége lett. Az angolok azonban a háborús 
idők izgalmában nem tudták a kedvező lélektani pillanatot kihasz-
nálni, sőt alaposan elrontották. A németek és törökök elleni küzde-
lemben a Szuezi-csatornánál nem az egyiptomi katonaságra támasz-
kodtak, mert azt bizalmatlanságból nem is szervezték meg, viszont 
az egyiptomi parasztokat hadi munkára kényszerítették, mégpedig 
olyan helyeken is, amelyek semmi összefüggésben nem voltak 
Egyiptommal, Több mint 200 ezer egyiptomi paraszt dolgozott angol 
szuronyokkal kényszerítve Palesztinában, Mezopotámiában, sőt még 
a szaloníki harctéren ís. Az angolok úgy bántak az egyiptomiak 
százezreivel, mintha szudáni néger rabszolgák lettek volna, Az 
egyiptomi népet egyáltalán nem kérdezték meg, hogy akar-e és még 
kevésbbé, hogy milyen szolgálatot akar teljesíteni az antant oldalán, 
(P. Schmitz—Kairo: Aegyptens Weg zur Freiheit. 67, 1.) 

A háború még be sem fejeződött, a nemzeti mozgalom újból 
megindult. Rendkívül nagy hatással volt a mozgalomra Wilson, 
amerikai elnök üzenete, amelyben a népek önrendelkezési jogát 
hangoztatta, és amelyet az antant vezető államférfíai is magukévá 
tettek. Ők ezt az elvet természetesen csak a központi hatalmak, 
elsősorban az Osztrák-Magyar monarchia és Törökország népeire 
értették. Ellenben egyáltalán nem vonatkoztatták saját gyarmati 
népeikre, sőt még a magyarokra, ruthénekre és németekre sem (pl. 
Magyarországon, Csehországban stb,). Az ellenség tönkretételét 
célzó elvek azonban elterjedtek az antant államok népei között is. 
Az egyiptomi nép új vezére, Arabi utóda, Zaglul pasa a wílsoni 



elvek alapján Egyiptom függetlenségét követelte és egyúttal még 
1918. nov, 13-án azt kérte az akkori egyiptomi kormányzótól, hogy 
ad jon neki útlevelet a békeértekezletre. Mikor kérelmét elutasítot-
ták, az egyiptomi nép felkelésben tört ki az elnyomás ellen. A roha-
mos gyorsasággal fejlődő wafd pár t tagjai elvágták a távbeszélő 
sodronyokat, vasúti síneket robbantottak és egymást követték a me-
rényletek az angol tisztviselők ellen. Több, mint két évig tartottak 
a meg-megújuló zavargások. Anglia hiába szállta meg az országot, 
hiába fogták el Zaglul pasát és a wafd párt más vezetőit, a nép 
állhatatosan kitartott követelései mellett. Végre 1922-ben Anglia 
engedett: Egyiptomot független államnak jelentette ki. 

Anglia engedékenysége azonban csak látszólagos volt. A szer-
ződés ugyanis csak a belső ügyekben biztosított Egyiptomnak füg-
getlenséget, Nagybritannía fenntar tot ta magának a jogot, hogy a 
Szuezi-csatorna forgalmának szabadságát „biztosítsa", Fontosabb 
volt ennél, hogy jogot támasztott ar ra is, hogy Egyiptomot minden 
közvetlen vagy közvetett támadás ellen megvédje, Nagybritannía 
joga maradt az idegenek és a kisebbségek védelme is Egyiptomban. 
Végül Keleti-Szudán közös angol-egyiptomi gyarmat lett. (W. Pähl : 
Wetterzonen der Weltpolitik, 129, 1.) 

Mivel az egyezmény az ország függetlenségét a legsúlyosabban 
érintette, a wafd párt az angolbarát Fuad király minden erőlkö-
dése ellenére ís folytatta munkáját . Kitűnő segítséget kapott a 
kairói mohamedán egyetem, az Al Ahzar tanulóiban, 1922-től 
egészen 1926-ig egymást érték a felkelések, tüntetések és lázongá-
sok, amelyekben mindig a diákok vezettek. 1924-ben hét díák a 
nyilt utcán lelőtte sir Lee Stack-et, aki Szudán főkormányzó ja és 
egyúttal szírdar ís volt, vagyis az Egyiptomban állomásozó angol 
seregek főparancsnoka. 

Nagybritannía sietett a gyilkosságot megbosszulni. Első áldozata 
Zaglul pasa lett, aki mélységesen sajnálkozott ugyan a merénylet 
miatt, de mégis kénytelen volt a miniszterelnöki széket elhagyni. 
Egyiptomot ú j ra angol csapatok szállták meg. Egy időre visszatért 
a háború alatti angol uralom minden hatalmával. Talán valamennyi 
között legsúlyosabb volt az a rendelkezés, amely Szudánt elszakí-
tot ta Egyiptomtól és angol gyarmattá tette. Az egyiptomi csapatok-
nak és hivatalnokoknak azonnal el kellett hagyniok Szudánt, sőt 
még a beköltözött földmíveseket ís kiutasították. Az egyiptomi kato-
naság azonban vonakodott Szudánt elhagyni. Az angolok csak 
véres ostromokkal tudták az egyes helyőrségeket lefegyverezni. 
Megtorlásul tömegesen lőtték agyon a katonatiszteket, A népet 
azonban mindez csak még jobban elkeserítette, de nem te t te enge-
dékenyebbé, Tizenkét éven át ta r to t t Anglia és Egyiptom újabb 
viszálya, A különböző angol kormányok hiába kísérleteztek közös 
megbeszélésekkel, az egyiptomi nép nem engedett jogaiból. Hallani 
sem akart arról, hogy Nagybritanníának különleges jogai legyenek 
Egyiptomban. A tárgyalások során Anglia egymásután tett külön-
féle engedményeket, de a legfontosabb kérdésben (Egyiptom katonai 



megszállása és Szudán ügye) makacsul ragaszkodott a helyzethez. 
Az angol kormány még engedett volna, de az cngol katonai körök 
feltétlenül szükségesnek tartották a birodalom érdekében, hogy az 
angol katonaság Egyiptomban maradjon. Ennek a szívós ragaszko-
dásnak fő oka a líbiai olasz terjeszkedés és a még veszedelmesebb-
nek látszó abesszíniai tervek voltak. A közben elhalt Zaglul utóda, 
Nahas pasa azonban szintén mereven ragaszkodott Egyiptom teljes 
függetlenségéhez. 

Az ellentétek olyan nagyok voltak, hogy megegyezésre nem 
lehetett számítani. Annál nagyobb lett világszerte a meglepetés, 
amikor 1936-ban hirtelen megtörtént a kiegyezés. A gyors ered-
ményt Olaszország abessziníai hódítása hozta létre. Olaszország 
korábban egyik hathatós támogatója volt az egyiptomi mozgalmak-
nak. Ez a támogatás annál könnyebb volt, mert Egyiptomban sok 
olasz él, főleg a városokban, Abesszínia meghódítása azonban új 
helyzetet teremtett , Anglia komoly aggodalommal látta, hogy új és 
erős állam fészkelődik be a rendkívül fontos indiai út mellékére, 
Egyiptom szintén aggodalommal volt kénytelen megállapítani, hogy 
a rohamosan fejlődő fasiszta nagyhatalom most már két oldalról is 
határos vele: Líbiában és Abessziníában, Az új geopolitikai helyzet 
mindkét államot engedékennyé tette, Az 1936, évi megegyezés ér-
telmében az angol csapatok elhagyják Egyiptom területét és a 
Szuezi-csatorna melletti katonai táborokba vonulnak. Azonban itt 
is csak 20 esztendeig maradnak. Mihelyt Egyiptom annyira meg-
erősödik, hogy maga ís meg tudja védeni a csatornát (ez húsz esz-
tendő alatt megtörténik), az angol csapatok innen ís elvonulnak. 
Azonban az angol repülők szabadon szállhatnak el Egyiptom felett, 
sőt háborús veszély idején használhatják az egyiptomi repülőtere-
ket is. Anglia lemond Egyiptomban élvezett különleges jogairól, a 
kapitulációkról, amelyeknek értelmében eddig angol alattvaló felett 
nem egyiptomi, hanem különleges angol-egyiptomi bíróság ítélke-
zett, sőt megígérte, hogy más államok hasonló jogának eltörlésében 
is segítségére lesz Egyiptomnak, Egyiptom szövetséget köt Nagy-
britanniával, Az angol kormányzó helyébe az angol követ lép. Végül 
Szudán ú j ra közös birtoka, condomíniuma lesz Angliának és 
Egyiptomnak, 

Az 1936, évi szerződés Egyiptom számára nagy engedményt 
jelentett, de még sem fogadták Egyiptomban teljes megelégedéssel. 
Az elégedetlenséget két fontos körülmény okozta: a Szuezi-csatorna 
kérdése és a Szudán birtoklása. Az egyiptomiak mind a kettőt 
Egyiptom tulajdonának tartják. Az egyezmény pedig tulaj donképen 
Nagybritannia kezére juttatta a Szuezi-csatornát és Szudánt is. A 
Szuezi-csatornára Egyiptomnak óriási jövedelme miatt van szük-
sége, Szudánra pedig roppant sűrű lakossága miatt. Az újabb 
egyiptomi mozgalmak ennek a két kérdésnek a megoldására törek-
szenek. Mivel mind a kettő igen lényeges, sőt életbevágó, Egyiptom 
és Nagybritannía viszályát az 1936, évi megegyezés egyáltalán nem 
szüntette meg véglegesen, hanem csak ideiglenesen felfüggesztette. 



A Nílus és Egyiptom, Nagybritannia a Nílus birtoklásával ural-
kodik Egyiptomon. Földünk más vidékein is lehetséges volna, hogy 
idegen hatalom nagy folyók torkolati vidékének vagy más fontos 
részének birtokbavételével rákényszerítse akaratát egyes államokra, 
népekre. Shangháj birtokbavétele pl, egész Közép-Kína életét meg 
tud ja bénítani. Hasonló hatása lenne a Mississippi, az Amazonász 
vagy La Plata torkolatvidék megszállásának. Azonban a világ 
egyetlen más országa sem függ olyan teljességgel főfolyójától, mint 
Egyiptom a Nilusíól, Ez rendkívül sokat megmagyaráz Egyiptom 
politikai életéből és főleg ez magyarázza a nép időről-időre fel-
lángoló harcát az angolokkal, de ugyanez magyarázza a felkelések 
gyors és az idegennek érthetetlen lehiggadását is, Tagadhatatlan, 
hogy a szabadságszeretet, a függetlenségi vágy és a Szuezí-csatorna 
birtoklása is hatással van az egyiptomi mozgalmakra, de legnagyobb 
súllyal a Nilus-kérdés nehezedik az angol-egyiptomi kapcsolatra, 
A Nílus miatt Egyiptom népe örökösen lázban van. Ingerli és 
lázítja, hogy a folyam, amelytől nemcsak jóléte, művelődése, hanem 
a szó igazi értelmében létezése függ, idegen hatalom birtokában 
van. Legfőbb kívánsága, hogy ezt az idegen hatalmat mielőbb eltá-
volítsa az életet adó folyam mellékéről. Az angolok azonban több-
nyire nagy hidegvérrel figyelik az egyiptomi nép lázongásait. Nem 
szokták feleslegesen katonai erővel elnyomni a mozgalmakat, mert 
legtöbbször elegendő, ha a brit katonaság megszállja a Nílus zsilip-
jeit, vagy ha bármi más módon felhívja Egyiptom népének figyel-
mét, hogy a Níluson Nagybritannía uralkodik, A fenyegetés lényege 
nem az esetleges árvíz, amely a töltések, zsilipek felrobbantása után 
Egyiptomot elborítaná, bár ez is felbecsülhetetlen kárt okozna, 
hanem a rendkívül drága és évtizedes munkával épült duzzasztó 
művek pusztulása. Ezek nélkül Egyiptom lakossága éhhalálnak 
volna kitéve. 

Hogy Egyiptom élete és a Nílus között olyan életbe vágóan 
fontos összefüggés van, annak oka Egyiptom éghajlata. A Nílus 
völgyét Khartumtól északra a Szahara fogja körül; nyugatról a 
Líbiai sivatag, keletről a még forróbb és még szárazabb Nubiaí 
sivatag. Éghajlati tekintetben a Nílus völgye semmit sem különbözik 
két szomszédjától. Mérhető rendszeres csapadék csak a partvidé-
ken, a Nílus deltájában van, Alexandriában a téli időszakban, főleg 
december és január hónapban elég tekintélyes a csapadék (58— 
60 mm.). Az évi átlag 220 mm körül van. Májustól október végéig 
azonban egy csepp eső sem hullik a delta vidékére, Kairóban már 
lényegesen rosszabb a helyzet, bár alig 160—170 kilométerrel fek-
szik beljebb, mint Alexandria, Itt a csapadék évi átlaga csak 32 mm, 
vagyis gazdasági szempontból tekintve semmi. Kairótól délre pedig 
már nincs is rendszeres csapadék, A keskeny földközi-tengeri part-
szegély kivételével tehát Egyiptom igazi sivatag. Eső hiányában 
mezőgazdasága teljesen a Nílus vizére van utalva. Forrásvizek, kis 
folyók azonban nem felelnének meg erre a célra, mert nagy terü-
letet kell öntözni, több millió holdat és hozzá még a tropikus jellegű 



nagy hőség miatt a párolgás ís rendkívül erős, Alexandria évi közepes 
hőmérséklete 20,3°, Kairóé 21.2°, a délebbre fekvő területeké foko-
zatosan még nagyobb. Általában azt mondhatjuk, hogy kétszerese 
Budapest évi közepes hőmérsékletének (10°). Ebből következtethe-
tünk, hogy milyen roppant hőség uralkodik Egyiptomban a nyári 
hónapokban. Igaz, hogy a július havi közepes hőmérsékletek között 
nem látszik nagynak a különbség (Kairóban 28.6°, Budapesten 
21,6C), de már jelentékeny különbség van a forróság tartamában és 
csúcsértékeiben. Kairóban hét hónapon át legalább olyan forróság 
uralkodik, mint Budapesten júliusban, sőt öt hónapon át (május— 
október) jelentékenyen nagyobb, Budapesten a legmagasabb hőmér-
séklet 35 fok körül van, Kairóban eléri a 48 fokot is! A forrón tűző 
Nap sugarai valósággal szívják a földből a nedvességet. Azt már 
csak a teljesség kedvéért említjük, hogy a téli hónapok viszont 
Egyiptomban igen kellemesek. November—márciusi időszakban 
olyan hőmérséklet uralkodik, mint nálunk szeptemberben vagy má-
jusban, Szélsőséges esetek természetesen itt ís előfordulnak. Január-
ban és februárban fagyot is észleltek Kairó vidékén, de ez kivételes 
jelenség. Hőmérsékletben Egyiptomra ís jellemző, mint a forró 
éghajlati sivatagokra általában, hogy az éjtszakai és nappali hőmér-
sékletben nagyobb a különbség, mint a nyári és téli hőmérséklet 
között, 

Egyiptomban a hőmérséklet nagysága miatt egyszerű gazdasági 
viszonyok között, vagyis évi egyszeri termelést feltételezve (búza, 
kukorica termelés stb,) legalább 1000—1200 mm csapadékra volna 
szükség, a mai egész éven át folyó és igényes termelési rendszer 
(gyapot, cukornád stb, termelés) pedig legalább évi 1500—2000 mm 
csapadékot kívánna. Ebből a nagy csapadékból a felhőzet, mint 
láttuk csak olyan keveset ad, hogy gyakorlatilag a semmivel egyenlő, 
Egyiptom vízszükségletét teljes mértékben a Nílus fedezi, 

Egyiptom területe kereken 1 millió km2 (994.0002). Ennek a 
hatalmas földnek túlnyomó része azonban sivatag. A lakott rész 
körülbelül akkora, mint a mai csonka Dunántúl: 35,000 knr (a mai 
Dunántúl 36.000 knr) , A lakosság nem hanyagságból hagyja országa 
területének túlnyomó részét parlagon, hanem a vízhiány miatt. Ha 
Egyiptom egész területét mívelés alá fognák, akkor évi 1500 mm 
csapadékot feltételezve 1500 milliárd tonna vízre volna szükség, A 
Nílus azonban csak 80 milliárd tonna vizet visz Egyiptomba, tehát 
körülbelül 1/20 részét, mint amennyire egész Egyiptom öntözése 
esetén szükség volna, így a lakosság csak akkora területet mivel, 
amekkorát vízzel el tud látni. Ez a terület ma körülbelül 28,000 
knr, vagyis csak aránytalanul kis része az ország területének, A 
Nílus teljes vízmennyiségét tekintve ugyan meglehetősen nagyobb-
nak kellene lennie, de a mai műszaki építmények, gátak, zsilipek 
segítségével a 80 milliárd tonnából csak 50 milliárd tonnát lehet 
hasznosítani, tehát nemsokkal többet a felénél. Természetesen ez is 
hatalmas mennyiség, mert hiszen Európa második főfolyama, a 
Duna évenként mindössze 18 milliárd tonna vizet visz a Fekete-



tengerbe (C. W. Suppan: Die Donau 131. 1.). A Balaton vizét pedig 
30-szor kellene kimeríteni teljesen, hogy pótolja a Nílust. 

Egyiptom népének már kezdettől fogva két nagy törekvése volt: 
hogy minél több vizet foghasson el a Nílusból, vagyis hogy minél 
nagyobb területet vehessen mívelés alá és hogy olyan időben is 
öntözhessen, amikor a Nílusban kevés a víz. Mind a két célt a 
lakosság szaporodása tette szükségessé, Földünk más vidékein kü-
lönféle módjai vannak a segítésnek a lakosság szaporodása esetén: 
feltörik a felesleges legelőket, kiirtják az erdőket, lecsapolják a 
mocsarakat, belterjesebbé teszik a gazdálkodást, a lakosság egy 
része más foglalkozásra tér át, iparossá, gyárimunkássá, kereske-
dővé lesz, vagy ha már ezek sem adnak elég segítséget, kivándorol. 
Egyiptom lakossága ezek egyikét sem alkalmazhatja. Itt ugyanis 
nincsenek felesleges legelők; erdők, mocsarak pedig egyáltalán nin-
csenek. Nem sokat segít az sem, ha belterjesebbé tennék a gazdál-
kodást, mert hiszen Egyiptom mezőgazdasága egyébként is igen 
fejlett. A további fejlesztés igen költséges volna és a befektetések 
nem fizetnék meg a költséget, bár ezen a téren azért még van lehe-
tőség. Nem lehetett segítségül venni a múltban az iparosodást sem, 
mert Egyiptomban nincs se szén, se fa, se kőolaj, sőt teljesen 
hiányzik sok más ipari nyersanyag is. A Nílus vízét ma ugyan már 
fel lehetne használni villamosság fejlesztésére és a mai mezőgazda-
ság néhány ipari nyersanyagot is termel, főleg angol kényszerítésre 
(gyapotot és cukornádat), de ez mind kevés arra, hogy nagyobb 
arányú gyáripar fej lődjék ki. Egyiptomban pedig a lakosságon csak 
ilyen gyáripar segíthetne, mert 35,000 knr területén több mint 16 
millió ember él (a nagyobb Dunántúlon körülbelül 3 millió, tehát 
csak egyötöd része). A népsűrűség 456. A Föld egyetlen államában 
sem találunk ehhez hasonlót! A helyzetet még nyomasztóbbá teszi, 
hogy szinte az egész lakosság a mezőgazdaságból él. Kivándorlás 
sem segíthet rajta, legalább ís eddig lényegesen nem segített, Egyip-
tom olyan mint valami sziget egy nagy tengerben. A körülötte elte-
rülő sivatagok lehetetlenné tették eddig, hogy a nyomorgó szegény 
földmíves lakosság Afrika egyéb részein települjön le. Egyébként is 
az egyiptomi a Föld egyik legkonzervatívabb népe. Csak végső szük-
ségben tudja elhagyni a piramisok földjét. Mindössze az utóbbi év-
tizedekben települt át kis számú egyiptomi a félig üres Szudánba. 
De ez ís elég nehéz vállalkozás, mert Egyiptom és Szudán között, 
bár szomszédos államok, nincs se vasút, se jó út. Egyedül a Níluson 
lehet léha józni, de csakis a Nílus áradása idején. Ez a hajózás 
azonban tömeges szállításra alkalmatlan. Egyiptom rohamosan sza-
porodó népén tehát csak az segíthet, ha a Nílus vizét minél nagyobb 
mértékben fel tudja használni, vagyis ha minél nagyobb területet 
tud öntözni. 

A régi egyiptomiak, bármilyen hatalmas munkát végeztek is 
egyébként, a Nílust nem tudták teljesen szolgálatukba szorítani. Ök 
csak felhasználták a Nilus vizét, de arra gondolni sem mertek, hogy 
teljesen uralmuk alá haj tsák. De erre abban az időben nem is volt 



szükség, hiszen a lakosság a mainál lényegesen kevesebb volt. Az 
arab és török uralom alatt pedig még a régi mívelés is hanyatlott. 
Csak a mult század húszas éveiben fogott Mohamed Ali pasa nagy 
arányú új vízművek építéséhez, hogy több föld álljon a parasztok 
rendelkezésére. Nagy csatornáit azonban később elhanyagolták és 
azok lassanként feltöltődtek, Egyiptom mai nilus-kultúrújának meg-
teremtői, az ország urai, az angolok. Igaz, hogy még az angol meg-
szállás előtt megépült francia mérnökök vezetésével az első modern 
duzzasztó zsilip Kairó mellett, a delta fejénél, de a legnagyobb és 
legfontosabb zsilipeket az angolok építették. Az természetesen egé-
szen mellékes dolog, hogy nem tisztán önzetlen emberbaráti cél 
vezette őket munkájukban, hanem saját érdekük, mert végre is 
ezzel tették lehetővé, hogy ma nyugodtan megélhet 16 millió ember 
ott, ahol korábban, 1882 előtt 10 millió is csak nagy nyomorral 
küzdve tudta tengetni életét. 

Angol vezetéssel négy nagy zsilip épült a Níluson: Assiutnál, 
Hamadinál, Esnánál és a legnagyobb, legfontosabb Assuánnál. Ez 
a hatalmas duzzasztógát 1898—1902, között épült, de 1908. és 
1912, között, majd 1930-ban megnagyobbították, A gát közel két 
kilométer hosszú és 47 m magas- Alul 35 m, felül 13 m vastag. 
Mögötte 295 km hosszú és két kilométer széles tóban duzzad fel a 
feltartóztatott víz. A medence körülbelül 3 hónap alat t telik meg. 
Ilyenkor területe akkora, mint a Balatoné, de mélyebb és így jelen-
tékenyen több víz van benne: körülbelül 3.3 milliárd tonna (a Ba-
latonban 1,8 milliárd tonna), A többi zsilip már jelentékenyebben 
kisebb mennyiségű vizet tud csak felfogni. A víz felduzzasztása 
lehetővé tette, hogy az öntöző csatornák olyan magas területekre 
is elvezessék a vizet, ahová azelőtt nem jutott el. Az angolok víz-
müveikkel körülbelül 800 ezer hektárral növelték Egyiptom művel-
hető területét. A zsilipes duzzasztásnak csak egy hibája van, igaz, 
hogy ez elég lényeges, tudniillik a felduzzasztott és így állóvá lett 
vízben az iszap, amely addig a trágyát pótolta, leülepszik. Az 
egyiptomi földmívelésben egyre fontosabb kérdés lesz a trágyázás, 
ami eddig igen kevés gondot okozott, sőt egyes területeken egyáltalán 
semmit sem. 

A zsilipekkel az angolok még más eredményt is értek el. Ez 
talán még az elsőnél, tehát a mívelhető terület nagyobbodásánál ís 
jelentősebb, tudniillik lehetővé tették hatalmas területeken az egész 
éven át folyó termelést. Hogy ezt megértsük tudnunk kell, hogy a 
Nílus igen sajátságos víz járású folyam, A folyam arról a vidékről 
hozza vizét, ahol ered. Mivel két forrásága van, két nagy vidék eső-
zési viszonyától függ vízjárása, A Fehér Nílus az Egyenlítő vidékén 
ered. így tehát az egyenlítői nagy esők vize hömpölyög medrében 
a Földközi-tenger felé. De míg azt eléri, 6.500 kilométer hosszú 
útat tesz meg. így nem csoda, hogy a március—májusi egyenlítői 
záporok, felhőszakadások vize, csak igen soká, hét-nyolc hónap 
múlva ér Egyiptomba. Igaz, hogy a roppant távolságon kívül ennek 
van más oka is. A Nílus másik ágának, az Abessziníában eredő Kék 



Nílusnak vize ugyanis jóval kisebb úton ér el Egyiptomba. Bár 
Abessziniában május—augusztus az esős időszak, de a rövidebb 
távolság miatt a hegyvidék rohanó vize előbb érkezik Khartumhoz, 
ahol a két Nílus egyesül és roppant nagy és sebesen rohanó abesszíniai 
víztömeg elzár ja az útat a Fehér Nilus elől. Ez hónapokig össze-
torlódva várakozik, míg végre megnyílik előtte az út, A tikkasztó hő-
ségben azonban rengeteg elpárolog belőle, vagyis óriási tavakká széle-
sedve beszivárog a szomjas földbe, Egyiptom öntöző vizének túlnyomó 
része nem az Egyenlítő vidékéről, hanem Abessziníából származik. 
Ebben rejlik az oka, hogy miért ellenezték az angolok olyan hevesen 
az olaszok abesszíniai hódítását és hogy az egyiptomiak miért siettek 
Nagybritanníával megkötni az 1936. évi megegyezést. A Kék Nílus 
árhulláma augusztusban érkezik Egyiptom határához és éppen egy 
hónap múlva éri el Kairót. A nyári legalacsonyabb vízszintet 8—10 
méterrel is felül múlja ilyenkor az emelkedés. 

Nagy baj, hogy a Nilus vizének 2/3 része rövid három hónap 
alatt (aug., szept , okt.) végig szalad Egyiptomon, Ennek a roppant 
víztömegnek régen csak kis részét tudták felhasználni, A nagyobb 
rész kihasználatlanul hömpölygött a tengerbe és tömérdek iszapját 
torkolatánál a tengerfenékre ejtette. Az angolok egyik célja a zsi-
lipek építésével éppen az volt, hogy ennek a pazarlásnak véget 
vessen. Ez meglehetősen sikerült is, mert ma már a Nílus vizének 
aránytalanul kis része tud csak hasznavehetetlenül átszökni Egyip-
tomon, 

Zsilipek nélkül Egyiptomban (kisebb, kedvező fekvésű területeket 
kivéve) csak egy termést lehetett évenként betakarítani, Omár kalifa 
(Kr, u, 640 körül) szerint a Nilus völgye a nyári hónapokban kopár, 
porsivatag, később (aug,—nov.) édes vizű tenger, majd veteményes 
kert. Az angolok szerint azonban a két első képet kí kell törölni 
az egyiptomi tájképek közül, viszont állandósítani kell a harmadikat, 
vagyis Egyiptomnak állandóan veteményes kertnek kell lennie, A 
régi egyiptomiak ís szerették volna ezt, de minden törekvésüknek 
út já t állta a vízhiány, A Nílusban csak augusztus—november hó-
napban volt elegendő víz, máskor alig valami folydogál az óriási 
folyam medrében. Az angolok a zsilipek építésével éppen ezt az 
aránytalanságot, egyenlőtlen elosztást akarták megszüntetni, A zsi-
lipek mögött felgyülemlő víz nemcsak azt teszi lehetővé, hogy ma-
gasabb és távolabbi vidékekre is lehet már vizet juttatni, ahol ré-
gebben egyáltalán nem lehetett a földet mívelni, hanem lehetővé 
tet te a víz tárolását ís. Ma az áradás idején csak annyi vizet enged-
nek át a zsilipnyílásokon, amennyire éppen szükség van. A többi, 
tehát ami zsilipek nélkül elfolynék a tengerbe, ott marad a tároló 
medencében. A Nílus völgye ma már a nyári hónapokban, tehát a 
Nilus legalacsonyabb vízállása idején sem porsivatag, hanem zöl-
delő mezőség. 

Az angolok nagyszabású vízművei lehetővé tették, hogy Egyip-
tom földjén évente háromszor is arassanak, vagy pontosabban, há-
rom termést is betakarítsanak. Ugyancsak ők tették lehetővé, hogy 



Egyiptomban nagy gyapottermelés fej lődjék ki. A gyapottermelés 
ugyanis sok vizet kíván a növény fejlődésének bizonyos szakában. 
Már pedig éppen abban az időben (február—július) a Nílusban 
magában igen kevés a víz, A nílusi mezőgazdasági kultúra ma hár-
mas tagozódású: téli, nyári és őszi mívelés. Mikor a nagy áradás 
multával a víz levonul a földekről, tehát decemberben, a fellach a 
lágy iszapba szórja a magvakat (kukoricát, búzát, gyapotmagot). 
Amikor nálunk a tél dühöng, Egyiptomban tavaszi, májusi pompá-
ban zöldelnek a mezők. Áprilisban már megtörténik az első aratás. 
Utána azonnal felszántják a földeket és ú j ra bevetik. Most kerül 
sor az elraktározott vízre. Pár hét múlva már zöldül a gyapot, 
a rizs és sok kertivetemény, A mi nyarunk végén harmadszor vetnek, 
de most csak rövid tenyészidejű növényeket (főleg kölest, de lehet 
még kukoricát is). Mire a nagy áradat megérkezik, ezek is beérnek. 

Csak ilyen többszöri termeléssel tudja a Nílus völgye a kis 
területen összezsúfolt, igen sűrű lakosságot eltartani. Teljes mér-
tékben azonban nem tudja kielégíteni, mert az angolok nyomására 
a terület tetemes részét a gyapot foglalja el, Egyiptom ma Földünk 
egyik legfontosabb gyapottermelő országa, sőt aránylag többet ter-
mel, (5 mill, q.) mint bármely más állam. Az egyiptomi gyapot 
minőségben felülmúl minden más gyapotot. Az angolok ezért ragasz-
kodnak a gyapottermelés fokozásához, de azért is, hogy függetle-
nítsék magukat az amerikai gyapot egyeduralmától. Az egyiptomiak-
nak gazdasági szempontból nem mondható kifogástalanul hasznos-
nak ez a termelés, A fővásárló ugyanis, vagyis Anglia, maga szabja 
meg a gyapot árát. Ha az egyiptomiak nagy árat követelnek, nem 
vásárol, mert olcsón vehet az Unióban. Nagy baj az ís, hogy Egyip-
tomban nincsenek gyapotfeldolgozó gyárak. így Egyiptom népe 
kénytelen Angliától vásárolni gyapotcikkeket. Két oldalról is ki-
használják tehát Egyiptom függő helyzetét. Az meg egyenesen 
nemzeti veszedelem, hogy a gyapottermelés nagy aránya lehetet-
lenné teszi, hogy Egyiptom elláthassa magát elegendő élelemmel, A 
gyapotért kapott pénzen kénytelen idegen földön vásárolni élelmet: 
búzát, lisztet, rizst, cukrot. Békés időben mi ís szoktunk Egyiptom-
nak szállítani ilyen termékeket. Többnyire azonban Anglia látja el 
Egyiptomot Indiából és Ausztráliából, Ez azt jelenti, hogy Egyip-
tom élelmezése is Angliától függ. 

Mivel a gyapottermelést leggazdaságosabban a nagybirtokokon 
lehet folytatni, Nagybritannía ellene van a birtokviszonyok megvál-
tozásának, Ma Egyiptom földjének közel 90 százaléka nagybirtok, 
a lakosság fele birtoktalan földmunkás, napszámos. Tetemes föld-
birtok van az idegenek, első sorban angol érdekeltségek (bankok 
stb,) kezén, körülbelül 11 százalék. (Graf: Imperium Britannicum 
260—261. 1.) Ezért a szociális helyzet is igen feszült. A kizsákmá-
Pannonhalmi Szemle 
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nyolt felláchok az angolokban lát ják helyzetük javulásának legna-
gyobb akadályát. Nincs ugyan egészen igazuk, de ez az ellenszenven 
nem sokat változtat. Nagybritannia tehát nemcsak katonaságával 
t a r t j a lekötve Egyiptomot, hanem gazdasági uralmával és a nílusi 
vízművek birtoklásával. Egyiptom népe nem lázadhat fel az angolok 
ellen, nem veheti igénybe más népek támogatását mindaddig, amíg 
angol katonaság van területén, mer t a vízművek szétrombolása mér-
hetetlen pusztulást okozna. Kérdés természetesen, hogy az angolok 
szorultságukban felrobbantanák-e a vízmüveket. Ez ugyan hatalmas 
akadályt jelentene az ellenségnek, de viszont milliókat súj tana éh-
halállal. Nem valószínű, hogy müveit nép ilyen óriási nemzeti sze-
rencsétlenséget idézne elő készakarva. 

A szudáni kérdés. Befejezésül a helyzet megvilágítására a 
szudáni-kérdéshez még néhány felvilágosítást kell fűznünk. Szudán 
körülbelül száz év óta számítható egyiptomi birtoknak, A mult 
század nyolcvanas éveiben azonban az ú. n, máhdi lázadás elszakí-
tot ta. Mivel ebben az időben a katonai hatalom már az angolok 
kezében volt, ezekre hárult a feladat, hogy visszaszerezzék, Szudán 
felszabadítása Kitchener nevéhez fűződik, aki 1898-ban a mahdi 
seregeit megverte. Bár a felszabadítás terheinek túlnyomó részét 
vérben és pénzben Egyiptom viselte, az angolok mégis jogot formál-
tak Szudánhoz. Anglia elismerte ugyan, hogy Szudán Egyiptomhoz 
tartozik, de ennek ellenére angol gyarmatként kezelte. Azonban 
Egyiptom jogának elismerése igen alkalmas eszköznek bizonyult, 
hogy a kiadásokat Egyiptommal fizettessék meg. Az 1922. évi egyez-
ményben Szudánt közös birtoknak nyilvánították az angolok, akik-
nek ezzel a hatalmas területtel már nagy terveik voltak. Anglia 
egyik legnagyobb gondja a gyapot. Évenként rengeteg összeget fizet 
Amerikának, de viszont ott gyapotárut eladni nem tud. Szudánt 
szemelte ki arra, hogy ott óriási, amerikai méretű gyapottermelést 
rendezzen be. Alig múlt el a háború, már meg ís kezdték nagy 
költséggel a Kék Níluson Szennáinál, majd később a Fehér Níluson 
Dsebel Auliánál a zsilip építéseket, Ma már készen van mindkettő 
és több százezer hektár földön folyik a gyapottermelés. Egyiptomra 
az angolok szudáni munkája kétszeres csapást jelentett. Egyiptom 
legfontosabb terméke éppen az angolok ösztönzésére a gyapot, A 
felláchok nem ok nélkül félnek, hogy a szudáni gyapot leszorítja 
legfontosabb termékük árát. De még nagyobb okuk is van a bizal-
matlanságra. Egyiptom a Nilus nélkül sivatag lenne. Ha azonban 
az angolok délen elzár ják zsilipekkel a Nílust és felhasználják a 
vizét, akkor azt Egyiptom megérzi, sőt végzetes csapást szenvedhet. 
Az angoloknak valóban nem csupán gazdasági terveik voltak és van-
nak Szudánban, hanem politikaiak is: függésben tartani Egyiptomot, 
mert akié a Nilus, az parancsol Egyiptommal, Ezért keltett olyan 
nagy felháborodást, amikor 1924-ben a szirdár meggyilkolását fel-



használva, Szudánt angol gyarmatnak nyilvánították. Még az 1936. 
évi egyezmény után is nagy a nyugtalanság, Szudánnal Anglia job-
ban kezében tar t ja Egyiptomot, mintha Kairóban és többi városok-
ban katonaságot tartana. Egészen bizonyos ugyan, hogy Anglia 
sohasem merészelné a két Nílus szudáni zsilipéit annyira elzárni, 
hogy Egyiptom ne juthasson elégséges vízhez, mert ez világszerte 
olyan felháborodást keltene, aminőt még Nagybritannia sem visel-
hetne el kár nélkül, Azonban az egyiptomiakat ez nem nyugtathatja 
meg, mert a lehetőség, ha erkölcsileg nincs is, fizikailag megvan. 

Harsak között. 

Sebhelyes, púpos, meggörnyedt hársak, 
fogadjatok meg segítő társnak! 

Hogy míg elhordják méhek a mézem, 
zsákmányukat ne panasszal nézzem! 

Hagyjuk, hadd tépjék, tördeljék águnk; 
jó lesz teának télre virágunk. 

Szárított szívünk zizegő szirma 
sok mohó kedvnek tanácsot irna. 

Halk-lombú hársak, orvosok vagytok! 
Fogadom, hogyha társul fogadtok, 

hogy én se leszek méltatlan béres; 
bús embertársnak, ha vágytól véres, 

odaadom sok elharvadt álmom, 
hogy a könnyéhez társat találjon. 

Mert, hogyha szívek kettesben sírnak, 
teleket, búkat, mindent kibírnak, 

. . . . sebhelyes, nyíló, mézelő hársak, 
fogadjatok meg inasnak, társnak! 

Magasi Artúr. 



FIGYELŐ. 

Az új olasz egységes középiskola fonfosabb tantervi 
és didaktikai újításai. 

Polgár Vilmos dr. 

A Pannonhalmi Szemle mult évi decemberi számában ismertet-
tük az új olasz középiskolai törvényt. Ez a törvény a régi közép-
fokú iskolatípusok alsó tagozatainak helyébe a háromosztályú egy-
séges középiskolát (scuola media) állította, mely szervezet szem-
pontjából teljesen önálló intézmény. 

De nemcsak az iskolaszervezet szempontjából volt újítás az 
egységes középiskola megteremtése. A törvényhozásnak nem az 
volt a célja, hogy a régi tartalmat ú j keretbe helyezze, új mederbe 
terelje. Ennél sokkal alaposabb akar lenni az ú j iskolareform. Az 
ú j keretbe új életet is akar önteni, új szellemmel akarja telíteni az 
ú j középiskolát, szóval számos olyan tantervi és didaktikai újí tást 
tartalmaz, mely lényegesen eltérővé teszi az új egységes közép-
iskolát a régi alsó tagozattól. 

A következőkben röviden ismertetjük az új olasz egységes 
középiskola számára kiadott Általános Utasítások és Végrehajtási 
Rendeletek alapján azokat a jelentősebb tantervi-didaktikai rendel-
kezéseket, melyek az ú j középiskola életét irányítják. 

Az érdeklődés középpontjában a gyermeki egyéniség áll. 
Ennek megismerése, továbbfejlesztése és a neki való életpálya felé 
való terelése a legfőbb célja az ú j középiskolának. Az oktatásnál 
fontosabb a nevelés. Ez természetesen nem jelenti azt, mintha a tu-
dást, a rendszeres ismereteket nem becsülné eléggé, hanem csak 
azt, hogy előbbre helyezi az ismeretek közlésénél az értékes egyé-
niség kialakítását. 

Minthogy 11—14 éves gyermeki egyéniségről van szó, ehhez 
alkalmazkodnak a tanterv és a módszeres utasítások is. Ez utóbbiak 
igen nagy szerepet juttatnak az olvasmányoknak, mind a közös 
olvasmányoknak (az irodalmi, történelmi és földrajzi antológiák-
nak) mind pedig az egyéni olvasmányoknak. (Erre szolgálnak az 
ú. n. osztálykönyvtárak.) Az Utasítások szerint a helyes olvasás 
tudja leginkább megéreztetni a szellemi munka méltóságát. Az ú j 
középiskola pedig ép erre akar ja ránevelni az ifjúságot, mely ennek 
segítségével lassanként birtokába jut a helyes emberi öntudatnak. 
Ezért az anyanyelvi oktatásban mindenekelőtt arra kell törekednie 
a tanárnak, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését az olvasás iránt. 
Az olvasókönyv és az osztálykönyvtár legyen olyan, hogy a fiatal 
nyiladozó gyermeki értelem megtalálja a neki való táplálékot. Az 
első és második osztályban csak modern íróktól való szemelvények 



szerepelhetnek az olvasókönyvekben. De ne csak olasz írók jussa-
nak szóhoz, hanem a híresebb modern külföldi ifjúsági írók is, a 
gyermekek értelmi fokának megfelelő szemelvényekkel, de termé-
szetesen fordításban. A III. osztály olvasókönyve Homeros és Ver-
gilíus-szemelvényeket adjon, lehetőleg minél modernebb fordítás-
ban. Az olvasmányok úgy legyenek megválogatva, hogy azok foko-
zatosan, de biztosan rávezessék a tanulókat a nyelvnek mint köl-
tészetnek a megérzésére (il sentimento della lingua come poesia). 
Ha szükséges, az olvasókönyv közöljön jegyzetben egy-két életrajzi 
adatot vagy magyarázatot, de ezek legyenek rövidek. Az Utasítások 
a ján l ják még az olvasókönyvvel kapcsolatban, hogy az emlékezet 
gyakorlására nagy gondot fordítson a tanár, mivel az emlékezet 
fejlesztésére ez a kor a legalkalmasabb, 

A nyelvtantanítás legyen életszerű. Mindig modern példákra 
támaszkodjék, (Ezt azért kellett nagyon hangsúlyozni, mert Olasz-
országban még ma is vannak, akik Manzonin kívül a nagy trecen-
tistákat tar t ják a nyelv szinte kizárólagos mestereinek és pl, egyik 
legjobb nyelvtan-kézikönyvben alig van más példa, mint Dante, 
Boccaccio és Manzoni-ídézet.) Nem merev szabályokat kell közölni, 
hanem a nyelv sajátos egyéniségét kell megéreztetni a szavakban, 
a mondatszerkezetekben és a nyelv fejlődésében. Nem szabad en-
gedni, hogy a tanulókban a nyelvtanról olyan felfogás keletkezzék, 
mintha az elvont, rendszeres, öncélú szabálygyűjtemény lenne, A 
logikai elemzés, a latin és olasz szerkezetek összehasonlítása és a 
szófejtés segítségével lassanként úgy jelenik meg a nyelvtan a 
tanuló értelme előtt, mint a gondolkozás struktúrája. 

Az írásbeli gyakorlatoknál az Utasítások megszüntetik a régi 
dolgozatírásokat (componimento), amennyiben azokban megadott 
közös témáról kellett írni, E helyett, hogy az írásbelik élményszerű-
ségét biztosítsák, a tanulókkal megtörtént, mindennapi események, 
kiemelkedőbb élmények naplószerü elbeszélését (cronaca) követelik, 
A témát nem a tanár jelöli ki, hanem a tanuló választja ki azt az 
élményét, melyet megörökít — inkább a maga számára. Minthogy 
így a tanulók személyes élményekről számolnak be, ezek a „króni-
kák" jó eszközök a tanár kezében a tanuló egyéniségének meg-
ismerésében. Egyéni élményről lévén szó, ezek a krónikák ránevelik 
a tanulókat önmaguknak és másoknak helyes megfigyelésére és az 
észrevételek őszinte közlésére. Ennek természetesen fontos feltétele, 
hogy a tanár és tanuló közt egész intim kapcsolat legyen: csak akkor 
meri magát feltárni a tanuló olyannak, amilyen, ha megvan a 
legteljesebb bizalom a tanár iránt. 

Az Utasítások elrendelik, hogy minden osztályban legyen osz-
tálykönyvtár, mely oly könyveket tartalmazzon, amelyek az illető 
osztály fejlődési fokának megfelelnek. Legyen sokirányú e könyv-
tár anyagának megválasztása: népszerűsítő tudományos könyveken, 
utazásokon, modern, művészi értékű ifjúsági műveken és időszerű 
kérdéseket tárgyaló munkákon kívül szerepeljenek benne a régi és 



új görög, latin, olasz és külföldi irodalmaknak az ifjúságnak ís 
alkalmas alkotásai. 

Nagyon hangsúlyozzák az Utasítások a latin nyelv tanításának 
nagy szerepét az egységes középiskolában. Egyenesen kimondják, 
hogy a latin oktatás módszerén bukik vagy diadalmaskodik az ú j 
középiskola módszere. Legyen a latin tanítása eleven, a gondolko-
zást fejlesztő, ne pedig csupán az emlékezetet megterhelő szajkóz-
tatás. Ha a tanárnak sikerül lelkesedést felkeltenie, ha a nehézsé-
gekkel való megbirkózást úgy tudja a tanulók elé állítaní, mint 
nemes versenyt, küzdelmet, melyet érdemes végigharcolni, akkor ezt 
a tanár a legnagyobb didaktikai sikernek könyvelheti el. Gondolja 
meg a tanár, hogy a tanulónak a latínnal való első találkozása a 
középiskolában döntő jelentőségű nemcsak a latin, hanem az általá-
nos műveltség szempontjából is. 

Érdekes a latinra vonatkozó Utasítások ama rendelkezése, mely 
szerint az első osztályban a tulaj donképení latin nyelvtant csak 
az iskolai év harmadik harmadában kell megkezdeni: az első két 
harmadban az olasz nyelv logikai, nyelvtani elemzését írják elő az 
Utasítások, mint előkészületet a latin nyelvtan tanulásához, 

A második osztály nyelvtananyaga a latin alaktan (kerülendő 
a kivételek és rendkívüliségek emléztetése!) és azok az alapvető 
mondattani jelenségek, melyeknek ismerete nélkül latin szöveg meg-
értése lehetetlen, A harmadikban pedig a teljes mondattan. Az 
olvasmányanyag a II. és III. osztályban evangéliumi szakaszokat, 
továbbá Cornelius Nepos, Phaedrus és egyéb szemelvényeket ölel fel. 

A történelem tanításában a régi iskolai kézikönyvek helyett 
történelmi antológiákat írnak elő az Utasítások. Ezek az antológiák 
olyan szemelvényeket közölnek nagy íróknak, költőknek és törté-
nettudósoknak munkáiból, melyek alkalmasak arra, hogy történelmi 
korok egy-egy fontos eseményét, de méginkább a kor vezető eszméit, 
legjellemzőbb intézményeit, kiemelkedő irányítóit az olvasmány-
élmény szuggesztív hatásával állítsák a tanulók elé. Olyanféle tör-
ténelemtanítás ez, mintha pl, a magyar középiskolák I—III. osz-
tályos magyar olvasókönyveinek történelmi olvasmányai alapján 
ismernék meg a tanulók a magyar történelmet. Rendszeres és ösz-
szefüggő történelemtanításra csak a középfokú oktatás felső tago-
zatában kerül a sor. Az anyag egyébként a következőképen oszlik 
el: az I. osztályban a görög és római történelem, a II, osztályban 
a középkor és az újkor egészen a XVIII, század végéig (különös 
tekintettel mindenütt az olasz félsziget történetére) ; a III. osztály-
ban Olaszország történelme a XIX, és XX. században, vagyis tulaj-
donképen az olasz risorgímento története. 

A földrajzot szintén földrajzi tárgyú olvasmányok alapján kell 
tanítani. Ezek az olvasmányok olasz vagy idegen írókból vett sze-
melvények, A földrajzi antológiák összeállítói jegyzetben vagy 
rövid összefoglalásokban ad ják a megértéshez szükséges általános 
földrajzi fogalmakat és összefüggéseket. Az oktatás legyen mindig 
szemléltető. Fontos, hogy a tanulók megismerjék a helyes térkép-



olvasást. Kerülendő az adat- és névhalmozás. Az I, osztályban az 
Európán kívüli világrészek, a II. osztályban Európa, a III. osztály-
ban Olaszország földrajza áll az olvasmányok középpontjában, 

A mennyiségtan tanítása az egységes középiskolában „intuitív" 
jellegű legyen, vagyis kerülni kell az elméleti bizonyítgatást az 
egyébként ís evidens tényéknél. Viszont annál több gond fordítandó 
a gyakorlati alkalmazásra. A példákat, amennyiben csak lehetséges, 
a tanulók életéből kell venni, hogy lássák a mennyiségtan hasznos 
voltát. Hogy az óra vonzóbb legyen, amikor alkalom adódik, kerül-
jenek szóba történelmi utalások ís (nagy mennyiségtantudósok 
élete stb,), 

A rajztanításban erősen hangsúlyozzák az Utasítások a rajz 
nagy fontosságát a formális nevelésben, A rajzoktatás ne legyen 
elszigetelt tantárgy: a tanárnak nem lesz nehéz megmutatni a rajz 
kapcsolatait a geometriával, a földrajzzal, a munkagyakorlatokkal 
és a honvédelmi ismeretek tantárgyával. A tanár kísérje figyelem-
mel és irányítsa helyes úton a tanulók közt felfedezett rajz-tehet-
ségeket, de ne feledkezzék meg arról, hogy a többi tanuló nevelé-
sében is kell érvényesítenie a ra jz formáló erejét. 

Az olasz egységes középiskola minden osztályában vannak 
kötelező munkagyakorlatok. Ezeknek nem csupán az a céljuk, hogy 
bizonyos kézügyességre neveljenek, hanem elsősorban az, hogy 
rászoktassák a tanulókat mindenféle munkának a megbecsülésére, és 
hogy észrevétesse a tanulókkal, hogy nemcsak a szellemi munkák-
ban, hanem bármely kézimunkában is része van az ember „szelle-
miségének", vagyis azok még a legnagyobb igényű értékelmélet 
szerint is értékesek. Fontos továbbá a munka társadalmi jelentősé-
gének kisarkítása. A végzendő munkagyakorlatoknak produktívok-
nak kell lenniök. A fíúközépiskolában e munkagyakorlatok a helyi 
körülményeknek megfelelően felölelhetnek mezőgazdasági munkákat 
(Pl, különféle növények termesztése; ezek a munkagyakorlatok ki-
terjednek a szükséges munka minden mozzanatára, a ta la j elkészí-
tésétől egész az aratásig), famunkákat (nemcsak a kézzel végezhe-
tőket, hanem gépekkel végezhető ács-, asztalos- stb, munkákat, 
melyeknek célja lehet iparművészeti tárgyak készítése, a különféle 
kisipari munkák végzése, házi felszerelések és bútorok javítása, 
villanyszerelő stb. munkák), tengerész ill, halászmunkagyakorlatokat 
(a tengerparti városokban) stb. Ugyancsak e munkagyakorlatokra 
szánt órák keretében tanulmányi kirándulásokat kell tenni gyá-
rakba, ipartelepekre, a különféle munkásjóléti intézményekbe stb. 
E munkagyakorlatokat természetesen megfelelő szakember vezeti, 
kisebb csoportokba osztva szükség szerint az osztály tanulóit. A 
szakoktatón kívül azonban jelen vannak a többi tárgyak tanárai ís, 
hogy módjuk legyen a tanulók megfigyelésére a munka közben, és 
hogy annál konkrétebb formában mutathassanak rá azokra az érint-
kező pontokra, melyek e munkagyakorlatokat összekapcsolják a 
többi tantárggyal (koncentráció). 

Az elmondottakból lehet látni, hogy a háromosztályos egységes 



olasz középiskola, mely — mint már említettük — a magyar kö-
zépiskola három első osztályának felel meg, sok érdekes újítást 
kezdeményez. Vele a fasiszta elgondolás szerinti nemzetnevelés 
egészen új színt nyer. Célja, hogy sokoldalú, munkaszerető, a nem-
zeti társadalomban helyét mindenben megállni tudó, katonás állam-
polgárokat neveljen, akik arra vannak hivatva, hogy Mussolini nagy 
álmának, az olasz risorgimento végső beteljesedésének munkásai 
legyenek. 

Á pázsit dala. 

Az erdőd, Uram, oly hatalmas, 
oly sok benne a bűvös árnyék, 
hogy, amíg én is fává nőjjek, 
arra úgyis hiába várnék. 

Nem irigylem a sudár nyárfát, 
a már nevéről híres tölgyet, 
míg egy-két elfáradt utasnak 
én adhatok a földön zöldet. 

Míg pázsit-sorban andalítón 
szívem néha bujtató párna 
s álmodtatok a boldogságról, 
mit éber szem hiába várna. 

S ugy-e, Uram, kell az erdődben 
a sok fa közt fűnek is lenni, 
hogy ne kelljen göröngyös mesgyén 
eprészni s ibolyázni menni?! 

Nagy szolgáid ölelő karját, 
ágas-bogas szívét csodálom; 
de én maradjak csak tiport fű, 
ha terved így jobban szolgálom! 

Magasi Artúr. 



KÖNYVEK. 

Emlékkönyv Gerevich Tibor születésének hatvanadik fordulójára. í r ták 
tanítványai. Franklin Társulat . Budapest, 1942. 301 lap. és 226 kép. 

Első érzésünk e könyv kézbevételekor a meglepődés. Nem azon csodál-
kozunk, hogy Gerevich Tibor tanítványai ilyen pompás és értékes kötetet tud-
tak összehozni, ezt természetesnek tar t juk , hanem azon, hogy a magyar tudo-
mányos életnek legmozgékonyabb és legmozgatóbb szelleme a kor jogán is 
elismerést és hódolatot igényelhet. A tudományos úttörőt, a modern értékes 
művészi ú j í tás barát já t , a harcoséletű fiatalság fegyvertársát nehéz hatvanéves-
nek elképzelnünk. Ha mégis erre kényszerít az igazság, meglepődésünk örömbe 
olvad át, mert olyan ritka emberre bukkantunk, akinél a kor nem befolyásol-
ha t ja a szellemet és a lendületet. 

Ilyen kivételes léleknek a szellemi arcélét megrajzolni, tudományos karak-
terét meghatározni csábító feladat lenne. A tanítványok tanulmánysorozata, 
Gerevich Tibor munkáinak jegyzéke és egyetemi intézetének dolgozatcímei (eze-
ket foglalja ugyanis magában az Emlékkönyv) erősen éreztetik is velünk ezt a 
csábítást, de itt meg kell elégednünk egy ilyen művelet vázlatával is. 

A tudós típusok közül Gerevich Tibort munkái, de különösen legutolsó 
nagy müve, Magyarország románkori emlékei, a nagy összefoglalók és helyre-
igazítok közé utal ják. Természetesen az ilyen típusú tudós sincs el a felfedező 
és analizáló tevékenység nélkül, mégis nem ezek ad ják meg lényeges meghatá-
rozottságát. — A típusból egyént, a nagy összefoglalóból és helyreigazítóból 
Gerevich Tibort a következő jegyek alakí tanak: 

A szárazon szigorú és aprólékosan alapos tudományos aszkézis. Erről 
árulkodik első nagyobb munkája , Az arányosság elméletének és gyakorlatának 
története a művészetben, és a mester tudományos egyéniségének ez a vonása 
ihlette a tanítványok közül Péter Andrást (A „Trés riches heures" tá jképei) 
meg Balás-Piri Lászlót (Leonardo da Vinci festménye a Szépművészeti Mú-
zeumban). 

Mintegy poláris p á r j a ennek a jegynek a következő: a tudós-betegségtől, 
az egyoldalúságtól való menekülés. Nemcsak abban áll ez, hogy Gerevich Tibor 
a művészetelmélet, művészettörténet és művészetkritíka legkülönbözőbb kérdé-
seiben egyformán otthon van, művei címjegyzékének tanulsága szerint is, hanem 
méginkább abban, hogy a rokontudományok: a politikai történet, régészet, diplo-
matika, könyvtártan is komolyan érdekli, sőt általános egyházi és nemzeti kér-
dések boncolgatásától sem sa jná l j a a tollát. Ezt a teljesség iránti érzékét 
muta t ja az is, hogy milyen különböző területeken tudja munkára ihletni taní t-
ványait (Berkovits Ilona: A Kassai-Graduale és a XVI, századi kassai festészet, 
Huszár Lajos : Fusz János viaszképmása, Pál inkás László: Pietro Nobile tervei 
az esztergomi székesegyházhoz az Albertinában, Mihalik Sándor: A regéczi 
porcellán). 

Korán észrevette Gerevich Tibor azt is, hogy milyen béna és szélütött lesz 
a magyar szellemi élet, ha a művelt Nyugatnak mindig csak egy oldalával 
érintkezik, egy képviselőjétől vesz benyomásokat és ezért tudatosan és szívósan 
kezdeményezett és széleskörűvé tet t egy másirányú szellemi tájékozódást , az 
Olaszország felé irányulót. Ez tudományos egyéniségének harmadik megkülön-
böztető jegye. Gyakori és hosszas kinttartózkodásán, sok olaszvonatkozású tudo-



mányos munkáján, a Római Magyar Intézeten, az ott nevelődött fiatal magyar 
művészgárdán és a Corvina magyar—olasz folyóiraton kívül ezt bizonyítja taní t-
ványainak érdeklődése és tájékozottsága az olasz művészettudományban. Az 
Emlékkönyv tanulmányainak könyvészete á ru l ja el ezt legjobban. 

De nem esik Gereviclx Tibor a hatások, források, tájékozódások szenve-
délyes kutatóinak a hibájába, akik minden sajátos, egyéni értéknek — úgy vélik 
— megtalál ják az idegen megfelelőjét, eredetijét , Áz ő szemében a magyar 
művelődés lat in majd olasz ihletésének az észrevevése nem homályosítja el 
eredetiségének, jellegzetességének és terjeszkedőképességének ragyogó értékeit. 
Sőt alig akad magyar tudós, aki oly örömmel tudná felmutatni munkaterületén 
a külön magyar kincseket, aki inkább azért rágná bele magát idegen kul túrák 
mélyébe, hogy az oda is el jutot t magyar tehetséget, erőt, szépséget büszkén 
megtalálja, Gerevich Tibor tudományos egyéniségének ez az utolsó jegye, mely 
szintén poláris pá r j a az előzőnek, ugyancsak legutolsó művéből, a Magyarország 
románkori emlékeiből tűnik elő leginkább, de ez lelkesíti kutatásra legtöbb 
fiatal munkatársá t is (Dercsényi Dezső: A székesfehérvári bazilika kőfaragvá-
nyai, Gerevich László: A garamszentbenedeki Urkoporsó, Csánky Miklós: Régi 
magyar szobrászrajzok, Voit Pál : Adatok a magyar festő-asztalosok munkássá-
gának bibliográfiájához, Csernyánszky Mária: Magyar úrihímzésű miseruháink, 
Molnár Ernő: A pápai pálos templom, Csabai István: Három marosszéki rokokó 
templom, Bíró József: A zsibói kastély, B. Bakai Margit: Györgyi Alajos isme-
retlen festményei, Radocsay Dénes: Adatok Keleti Gusztáv művészetéhez, Kal-
már János : Dobzse László pápai díszkardja , Pásztoryné Alcsuti Katalin: 
Michele Ungaro, Kopp Jenő : Markó Károly ismeretlen levelei, Genthon István: 
Az olaszországi magyar emlékek leltárához és Heincz Katal in: Sebastiano Ricci 
ismeretlen festménye). 

Ezeknek a jegyeknek tudományosabb beágyazása és több még máshonnan 
is vett ada t ta l való alátámasztása adná meg Gerevich Tibor tudományos egyé-
niségének részletes és tel jes ra jzát . 

Ami az Emlékkönyv dolgozatainak tudományos értékét illeti, arról eleget 
mondanak szerzőik nevei. Hiszen nem egy közülük már elismert szaktekintély 
a maga munkaterületén, de a többiek is mindnyájan a legtöbbet igyekeztek 
adni abból, amit a mester sugalló egyénisége beléjük oltott, — A tanítványok 
köre azonban nem zárul velük, sőt még azokkal sem, akik a kötetbe nem 
írtak ugyan, de ültek a mester lábánál és itták szavait. Gerevich Tibor már 
az egész szellemi érdeklődésű magyarság tanítómesterévé nőtt, és mindnyájan 
büszke örömmel valljuk magunkat tanítványainak. Maródi Árpád. 

Kelemen Krizosztcm: Opus Deí, Mise-, ima- és énekeskönyv. Pannonhalma, 
1942, Szent István Társulat kiadása. 800 oldal. Ára kötve 6.— P. 

Örömmel üdvözöljük ezt a mai kor lelki szükségleteinek színvonalán álló 
ifjúsági ima- és énekeskönyvet, melyet közzétett Kelemen Krizosztom pannon-
halmi főapát úr, bencés rendtársai , dr. Radó Polikárp és Szigeti Kilián közre-
működésével. 

Valóban az Ür szolgálatának iskolája ez a könyv a magyar if júság részére. 
Első részében, az imádságos könyvben a d j a dr, Radó Pol ikárp a közösség 

imádságait: közös latin, iskolai imák, hat litánia, a szent olvasó, a szent ke-
resztút, napi imádságok (Príma, Compleíorium), közös úti imák, kongreganísta, 
cserkész- és levente imádságok gazdag gyűjteményét és ismerteti a szentmisén 
való szolgálat módját . Ez utóbbit talán jobb lett volna a misekönyvi részben 
közölni. Ezek után magánimádságok következnek. Egy VIII-os elmélkedése 
(Hogyan imádkozzunk?) és egyes Szentatyák gondolatai (Miért imádkozzunk?), 
továbbá 3—3 reggeli, esti ima és különféle imádságok, fohászok a mindennapi 
élet, az Egyház, a Haza, a család és az egyéni lélek szükségleteinek megfe-
lelően. Külön imádságokat kapunk Szűz Mária és a Szentek dicséretében a 
Boldogságos Szűzhöz, az Angyalokhoz és a Szentekhez, A szentségi élet és az 
év megszentelésének imái liturgikus jellegük miatt mintegy átmenet már a 



misekönyvhöz. A szentségi élet imádságai az egyes szentségek lélekmegújító 
használatát segítik elő, A keresztség kegyelmének megújítása, a bérmálás szer-
tar tása és kegyelmének megújítása, a bűnbánat szentsége, a tökéletes bánat, a 
szentáldozás, lelki áldozás, az Oltáriszentség imádása és az Egyház imádsága 
a haldoklók mellett mind a szentségi, kegyelmi élet hathatós lelki eszközei az 
Istent szomjazó if júság számára. Az év megszentelése imái pedig az iskolaév 
folyamán segítik a diákságot abban, hogy beleélje magát az Egyház liturgikus 
szellemébe és igazi, örök Nevelőjének, Krisztusnak életét végigkísérve egész 
iskolaévi élete állandó advent legyen, Krisztus kegyelmi eljövetele a diáklélekbe 
és így a Nevelőjét fogadó és követő, Vele együtt élő igazi katolikus diák ele-
ven, egészséges tagja legyen Krisztus titokzatos testének. Ebben a részben 
ismerteti a szerző a Szent Szív ünnepével kapcsolatban az Ür Jézus ígéreteit 
az Ö Szíve tisztelőinek, Értékes utasítást is kap a diák, hogyan szentelje meg 
az évet, közölve vannak benne a nyilvános és mozgó ünnepek, továbbá a böjti 
napok táblázata. Tartalmas, szép imádságokat talál benne az i f júság az iskolaév 
elejére, végére, a nagyszünidőre és a vakáció végére is, 

A könyv második részében, a misekönyvben 82 mise szövege van magyarul 
a míserenden kívül azokra a vasár- és ünnepnapokra, melyeken a katolikus 
diák iskolaévben és a vakációban szentmisét hallgat. Jó lett volna itt még 
hozni a Magyarok Nagyasszonyának miséjét is olyan napra (márc. 15,j, amikor 
az i f júság szintén hallgat szentmisét a Hazáért, Ajánla tos volna még a leg-
közelebbi kiadásban a gyertyaszentelést, barkaszentelést, a gyermekvilághoz oly 
közel álló virágvasárnapi körmenetet és a Nagyszombat gyönyörű szertartásait 
ís röviden közölni. Talán meg lehetne ezt úgy oldani, hogy az imádságos rész-
ből elmaradnának ezek helyett egyes nem feltétlenül szükséges imák. 

Az énekeskönyvnek szolgáló harmadik részben közli Szigeti Kilián a Szent 
vagy Uram ifjúsági kiadásának 162 magyar egyházi énekét. Ez a diákmisékre 
épen elegendő. Elmaradhatna belőle a magyar himnusz második versszaka, azt 
sohasem éneklik templomban. Hoz az énekeskönyv latin gregorián énekeket ís, 
köztük a Vení Sancte, Te Deum, Tantumergo, a VIII, és IX. mise, a III. credo, 
a négy időszaki Mária antiphona és az ünnepélyes mise responsariumainak 
dallamait. Mindezek szükségesek az iskolaévben néhány alkalommal szokásos 
ünnepi szentmisékhez és szentségi áldáshoz. Az egyházi év különböző szakai-
hoz hozott gregorián énekek azonban gyakorlati szempontból már kevésbbé fon-
tosak, Ezek és a használatba nem igen kerülő, bár értékes himnuszok (ma-
gyar szentekről) helyett jobb volna m a j d a misekönyvvel kapcsolatban már 
említett gyertyaszentelés (Lumen ad revelaíionem, Nunc dimittís), a barkaszen-
telés (Pueri fíebraeorum), a nagyszombati vesperás (Alleluja, Vesperae antem 
Sabbati), az úrnapi körmenet néhány himnuszának és a vasárnapi vesperásnak 
zsoltárdallamaít felvenni. Van már olyan intézetünk, ahol ezekre nagy szük-
ség volna. 

Az ima- és énekeskönyv végén találunk egy kís bencés propriumot, bencés 
intézetek számára. Ebben van három magyar ének Szent Benedekről és Szent 
Skolasztikáról, négy latin himnusz ugyancsak ezekről és a végén Szent Bene-
dek l i táníája. Hiányzik belőle Szent Benedek miséje. Továbbá míg Szent Sko-
lasztikáról két ének ís található benne, viszont nincs semmi Szent Benedeknek 
az ifjúsághoz közelebb álló két tanítványáról, Szent Piacidusról és Szent 
Maurusról. Miséjüket is jó volna itt közölni, hisz ünnepükön el van rendelve 
a diákmise. Befejezőül a bencés proprium és az egész könyv végén jó volna 
majd átvenni az Égílantnak annyi bizalmat, gyermeki melegséget sugárzó, szép 
bencés díákimádságát Szent Benedekhez (Égílant, 294. old.), mint kegyeletes 
kapcsot a százéves bencés ima- és énekeskönyvvel, mely az Opus Dei Beveze-
tője szerint ís „hosszú évtizedeken át te l jes í te t te lélekmegszentelő küldetését" 
19 kiadásban, és melynek az új ima- és énekeskönyv „szellemi örököse". 

Külön meg kell még említenünk az énekeskönyvbe beleszőtt szép gondo-
latokat egyes Szentatyáktól és modern aszkétikus íróktól (Prohászka O, Tóth T.). 
Ezek a mély gondolatok gazdag elmélkedési anyagot nyúj tanak az if júságnak. 

Külső kiállítás szempontjából a könyv nyomása jó, könnyen olvasható, 



papírosa erős. Rajzait , fejléceit Zászlós István ra jz tanár , szobrászművész ké-
szítette. 

Végső szerény ítéletünk csak az lehet az Opus Deiről, hogy ez a munka 
az egyre fokozódó, elmélyülő bencés lelkiségnek értékes kivírágzása. Hálával 
fogadhat ja minden bencés diák, örömmel veheti kezébe minden magyar kato-
likus if jú és intézet és joggal kérhetik a könyv szerzői annak elterjesztéséhez, 
bevezetéséhez magyar i f júságunk minden nevelőjének megértő és jóakaratú 
támogatását. Linzer Szilárd. 

Bölcselet. 

Dr. László Ákos 0 . F. M.: A ferences iskola természetbölcseletí problémái. 
Gyöngyösi fe rences könyvek 1. sz. Gyöngyös, 1942. 191 I, 

A természet tudomány (fizika, élettan) mai ál láspontját összefoglalva meg-
állapítja a bölcseleti vizsgálódás nagy jelentőségét. Nélküle a természet isme-
re te tel jesen szétfolynék és elveszne a részletek kuta tásában, de általános és 
végső okaira rámutató á t tekintés t nem szerezhetnénk róla. Ugyancsak röviden 
jellemzi a fe rences iskolát és annak általános metafizikáját . Majd bőségesebben 
kifejt i a fe rences iskola taní tását a teremtésről , a gondviselésről, a létező dol-
gok metafizikai összetételéről , a létezéséről , tar tamról , mozgásról, a tes tek 
tulajdonságairól, egyediségéről, állandóságáról és változásairól, az él tető tes tek 
bölcseleti kérdéseiről . Megismertet i velünk a ferences természet tudomány kez-
deteit és a ferences iskola mai helyzetét . Természetesen egybe veti a többi 
iskola taní tásával is. Csak így lehet a fe rences természetbölcselete t a maga 
valóságában és jelentőségében a kellő szabatossággal és mélységgel föltárni. De 
a szerző nem szakmunkát akar t írni annak teljes szaktudományos fölkészült-
ségével, inkább a fe rencesek iránt érdeklődő értelmiségnek szánta. Ezért el-
hagyja az i rodalmi utalásokat , a további érdeklődést megkönnyítő szakkönyvek 
jegyzékét, sőt a világos, és szabatos fölosztásokat is. E tö rekvése miatt azon-
ban könyve sokat veszí tet t á t tekinthetőségéből is. Fogalmai sem mindig tel-
jesen meghatározot tak és elkülönítet tek. így pl. a lét (ens) szót a létezésre 
(exístencía) is használja. Metaf izikán az általános lét tant érti, holott a t e rmé-
szetbölcselet is metafizika, csak a természet metafizikája. E nélkül nem lenne 
bölcselet. Nyomatékosan hangsúlyozza a ferences bölcselet létjogosultságát, és 
természetbölcselet i tanítását a modern természet tudomány megállapításaival iga-
zolva látja. Nagyon panaszkodik a ferences iskola bölcseletének mostoha sorsa, 
meg nem ér tése és kevésre ér tékelése miatt . Sajnálatos felületességgnek és a 
krit ikátlan kor elfogultságának minősíti, hogy a viennei zsinat határozatával 
sokan Pet rus Olivinak a test és lélek kapcsola tára vonatkozoó tanítását elí-
tél tnek tekint ik. Pedig a szerző szerint Olivi taní tásaiban objektív szemlélő-
déssel semmiféle elí télendőt sem lehet kimutatni, A mai kor hittudósai és 
iskolás bölcselői közül is sokan így értelmezik a viennei zsinat határozatát , 
holott korunk már nem kri t ikát lan kor és ma már nem szokás elfogult szem-
mel, ellenszenvvel vizsgálni és elferdíteni más bölcseleti iskola tanítását . A 
szerző heves panaszai, fölösleges és túlzásokba sodró védekezése , bármennyire 
méltányoljuk is a fe rences iskola bölcsele te mellett való lelkes síkraszállását, 
sokat leront művének ér tékeiből . Dr. Hegyi Dámján, 

Hittudomány. 
Gerardus Békés O. S. B. De continua oratione Clementis Alexandriai do-

ctrína, Studia Anselmiana 14, 
Az alexandriai harmadik századi ka techet ika i iskola kiváló alapítójának, 

az eretnek ill. pogány gnózissal szemben a keresztény gnózis hirdetőjének és 
kifej tőjének tanulmányozása érdekes világot vet a plátói tanoknak (az ú, n. 
későbbi vagy második akadémia közvetí tésével) a keresztény hit rendszerébe 



való beolvasztására. Az egész keresztény ókor szentatyáinak írásain végigvonul 
a már ekkor „megkeresztel t" (neo-) platonikus filozófiai világnézet, míg Szent 
Tamással a keresztény arisztotelizmus há t t é rbe nem szorítja. Szerző a szöve-
gek gondos elemzéséből vonja le megállapításait s helyes értékeléssel állítja 
be le Clemens tanítását a tör ténet i há t térbe . Tisztázza többek között a plátói 
alapokon nyugvó homoiósis fogalmát, amely később a keresztény aszkézis egyik 
alapjává lett (imitatio Christi). A tökéle tes keresztény lélek, minthogy Istenhez 
lett hasonlóvá, már puszta létével is ál landóan dicsőíti Istent s így mintegy 
exisztenciális imádságot végez; ami nem zárja ki, sőt természetszerűleg magá-
val hozza a hit igazságokban való elmélyedés és a helyes cselekvés istendí-
cséretét . Dezsényi Lóránt. 

Zakar András: A szenvedés értéke és a megtestesülés titka. A szerző k i -
adása. Budapest , 1941. 79 1. 1.80 P. 

Zakar tanulmánya érdekes és ér tékes adalék a megtestesülés t i tkának kér -
déséhez. Duns Scotus véleményéhez csatlakozva a második isteni személy meg-
testesülését az első ember bűnétől és az emberiség bűnösségétől függetlennek 
tar t ja . A szenvedő Isten-ember a teremtő Istennek első gondolata. Az engesz-
telés nem lényeges célja az áldozatnak, ha mindjár t ez Krisztus keresztáldo-
zatában meg is volt és a szentmiseáldozatban is megtalálható, mivel Krisztus 
a valóságban már bűnbe esett emberiségéit muta t ta be. Magában a szenvedésben 
és az áldozatban, melyhez a szenvedékenység szükséges, akkora ér ték halmo-
zódik össze, hogy pusztán ezért már érdemes volt Isten Fiának szenvedékeny 
emberré lennie. Krisztus megtestesülése tehát azért tör tént , hogy az emberiség 
helyett az embertől szellemi és testi lényiségénél fogva kötelességszerűen ki-
járó áldozatot a teremtő Istennek bemutassa. Ezért az Is ten-ember áldozata 
valóban a te rmte t t világ középpontja , gyújtópontja, amelyben a megváltásra 
való előkészület és a megváltás gyümölcseiben való részesedés — legalább is 
jogilag — összpontosul. Zakar, hogy ezt a dogmatikailag fontos, de még vitás 
té telét minél ér thetőbben igazolni tudja, az érték, a szenvedés és áldozat jel-
legét, lényeges mozzanatit és vonatkozásait is röviden kifejti , a nélkül, hogy 
ezeknek vi ta tható pontjai t vizsgálná. Ezek ugyanis té te lé t és bizonyítását úgy 
sem érintik, legkevésbbé sem gyengítik, sem pedig teológiai vonatkozásait , je-
lentőségét nem módosíthatják. De bármennyire is te tszetősek bizonyítékai, még 
sem tudják kétségtelnül eldönteni, hegy a megtestesülés isteni elhatározása 
valóban megelőzte az ember bűnének előrelátását , attól te l jesen független lett 
volna és így Krisztus keresztá ldozatában és a szentmiseáldozatban az engesz-
telő mozzanat csak másodlagos, föltételes jelentőségű. Krisztus áldozatának kö-
zépponti jelentősége e nélkül is fennáll. Annyi azonban bizonyos, hogy Zakar 
tanulmánya nyomán még ragyogóbb fényben tündöklik Krisztus áldozatának 
nagysága és fönsége. Már e miatt ís megérdemel minden figyelmet ez az alapos 
tanulmány. Dr. Hegyi Dámján. 

Eugen Walter: Das Kommen des Herrn. I. Die endzeitmässige Haltung des 
Christen nach den Briefen der hl. Apostel Paulus und Petrus, Herder , Frei-
burg i. Br. 1941. 190 1. 2.— 2.80 RM. 

Válságokkal te le időkben, amikor a szektárius, poli t ikai és társadalmi 
messzíánizmus tomboló diadalokat látszik aratni, sok emberi lélekben észre-
vétlenül is föl szokott burjánzani ez az aggódó és vágyódó kérdés ; Nincs-e 
itt már a világ Krisztustól megjövendölt végének ideje? Az elmúlt világháború 
óta sok könyv íródott ennek a kérdésnek tisztázására, de legtöbbször avatat-
lan és a kinyilakoztatást kénye-kedve szerint magyarázó tollal. Wal ter műve 
nem sorolható ezek közé a könyvek közé. Nem is az Ür dicsőséges második 
el jövetelének idejét szándékozik az események jeleiből kiolvasni és meghatá-
rozni, Inkább azt akar ja az emberek tuda tába élő és é l te tő meggyőződésként 
belegyökereztetni — egyelőre Szent Pál és Szent Péter levelei alapján, hogy a 
világnak vége és az új dicsőséges világnak kialakulása, az tJr második eljőve-



tele nem azonosíiható az egyes emberek elmúlásával, hanem az egész embe-
riséget érdeklő valóság, biztos és soha el nem halványulható igazság. Ennek 
igazolása végett nem szüséges sem az entrópiára, sem valami kozmikus 
ka tasz t rófára gondolni. Isten kezében van ideje és módja. Bármikor ránk kö-
szönthet a végső nap, a ha lo t tak föl támadásának és az í téletnek nagy napja . 
Mindig ebben a gondolatban kell élnünk és mindig készen kell lennünk foga-
dására; meg kell bennünk lennie a Szent Pál és S z c n * Péter leveleiben néhány 
vonással megrajzol t eschatologikus lelkületnek, amelynek állandó imádsága a 
„maranatha", a ,,jőjj Uram, Jézus". Ez a lelkület nem az adventisták pietísta 
és kvietista lelkülete, hanem te t t re kész alkotó erő amely Krisztus dicsőséges 
országához méltóvá törekszik alakítani a Krisztustól elrugaszkodott lelkeket is, 
k i ragadván őket a földi boldogság ígéreteivel tele politikai és társadalmi mesz-
sziánizmus csalóka mocsaraiból. Ez a várás a földi munkásságot sem akadá-
lyozza, mert a földi működésben is, hacsak nem végső célként kitűzött, lelket 
nemesí tő kötelességteljesítés, az örökkévalóság mulandó eszköze rejtőzik, Wal te r 
azokra a kapcsola tokra is rámutat , melyek Szent Pál és Szent Péter levelei 
és az Üjszövetség többi írásai, valamint az Ószövetség között fönnállanak. A 
testek föltámadásához nem kívánja meg a föloszló és föl támadó test anyagi 
azonosságát, de e nézete ellen fölhozható szentírási nehézségekre nem tér ki. 
Wal te r könyve nem könnyű, szórakoztató olvasmány, hanem nehéz, táplálékkal 
tele útravaló. Megérdemli, az elmélyülő komoly belehatolást . Az Üjszövetség 
többi részének hasonló célú földolgozása, melyet a szerző ígér, bizonyára még 
teljesebbé és plasztikusabbá teszi a keresztény eschatologia és a hozzája szük-
séges lelkület e könyvben megrajzolt képé t . Dr. Hegyi Dámján. 

L, Orbán: Theologia Güntheríana et Concilium Vatícanum, Vol. I. Analecta 
Gregoriana XXVIII. Romae, 1942. 208 1. 30 — líra. 

Orbán dogmatörténet i munkája nemcsak tör ténet i ér tékű, hanem még min-
dig és ismét időszerű is. Tör ténet i é r téke abban rejlik, hogy Günther bölcse-
leti és hit tudományi rendszerével kapcsola tosan a mult század dereka körül 
fölmerült v i tákra is fényt derít , de különösen mivel elénk t á r j a a Vatikáni 
Zsinat egyik tanácsosának, Schwetznek eddig kiadat lan előterjesztését és ennek 
az e lőter jesztésnek a zsinat végéig tör tén t alakulását, módosításait , sorsát és 
a végleges zsinati határozatot , időszerűségét pedig meghatározza a még mindig 
fennálló ókatolicizmus bölcsele tének és teológiájának Günther taní tásán alapuló 
rendszere, a güntheri bölcselet te l és teológiával bizonyos mértékig rokon ideá-
lizinus és modernizmus ú jabb jelentkezése, erőre kapása és Günther rendsze-
rének Winter től megkísérelt fel támasztása. Günther az iskolás bölcseletet és 
teológiát megvetve, de másrészt az Egyház tanítását a pantheizmus mindent 
elárasztó veszedelmétől fé l tve olyan bölcselet i és teológiai rendszert akart al-
kotni, amely mindenkoron időtálló. Rendszerébe Descartes, Schelling, Hegel és 
Kant bölcseletéből kölcsönzött át több-kevesebb elemet, hogy így a katol ikus 
bölcseletet , i l letve teológiát kibékítse, összeegyeztesse korának divatos és időt-
állónak gondolt bölcseletével és egyszersmind új, modern, megingathatat lan ala-
pokra ágyazza rá a katolicizmus tanrendszeré t . Jóhiszemű törekvésében a katol i-
cizmus taní tásának nemcsak külső rendszerét , hanem magukat az igazságokat 
is á tér tékel te , á talakí tot ta és átszőtte az Egyháztól már régebben elítélt t éve-
désekkel. Az Egyház ítéletének azonban alávetette magát, Orbán helyesen álla-
pí t ja meg, hogy Günther tanrendszerének kiinduló és sarkpont ja embertana és 
ismeretelmélete, szentháromságtana és a teremtésről vallott ferde nézete pedig 
ember tanának és ismeretelméletének szükségszerű folyománya. Ezért nem is 
követ i te l jesen Schwetz te rveze tének sorrendjé t . A jelen I. köte t a rövidsé-
gében is kiváló dogmatör ténet i beveze tésen kívül csak Günthernek imént em-
lített három tanításával foglalkozik. Az ember őseredeti állapotáról, bűnbe-
eséséről, továbbá Krisztus személyéről és a megváltásról, valamint a hit és 
tudomány kölcsönös viszonyáról szóló nézetét a még megjelenendő II. kötetben 



tárgyalja. Tárgyalásában nem elégszik meg pusztán Schweiz előter jesztésének, 
a zsinati dogmatikus bizottság tárgyalásainak és a zsinati vitáknak, valamint 
a zsinati határozatnak kimerítő ismertetésével és elemzésével, hanem e kérdés 
irodalmát is felhasználva, Günther követőinek védekezéséből megvilágítva, ki-
egészítve, egymással egybevetve, benső szerves egységében állítja elénk Günther 
tanítását, annak vitás pontjai t és az egyházi határozatok igazi értelmét. Érde-
kes megállapítása a szerzőnek, hogy Günther győri teológiai tanulmányainak 
niesen megfelelő tör ténet i bizonyítéka. Orbán nagy ér tékű műve bizonyára kül-
földön is elismerést szerez a magyar hit tudományi irodalomnak. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Egyháztörténetem, 
Tóth Dezső: A hevesnagykúnsági református egyházmegye múltja, Az egy-

házi élet hétköznapjai . I. k. Debrecen, 1942. 8° 303 1. 

Köztudomású, hogy a kisebb-nagyobb egyházközigazgatási egységek tör-
téne tének feldolgozásában a hazai protestant izmus serényebb nálunk. E müvek 
sorába tartozik Tiszakürt ref. lelkészének ez a ter jedelmes doktori é r tekezése 
is, (Az egyházmegye ref, felfogásban nálunk kb, a főesperességnek felel meg.) 
Munkájának tar ta lma a következő. Először a te rü le tnek a hitújítás előtti poli-
t ikai és egyházi viszonyaival foglalkozik röviden. Második része az egyház-
megye közéletéről szól, és terüle tének általános egyháztörténeti múltját ismertet i 
a századok folyamán. A harmadik, legter jedelmesebb fe jezetben az egyházi belső 
élet jellemzését kapjuk a lelkipásztorokra, az egyházközségekre és az egyház-
megyére való különös tekintet tel . Utána az egyházmegyei iskolázásról szól a 
szerző. A mű végén az egyházmegye tisztviselőinek, az espereseknek, gond-
nokoknak és egyéb tisztviselőinek életrajzi vázlatait adja. A te rvbe vet t má-
sodik kötetben lesz az egyes egyházközségek múlt ja . 

A szerző munkáján meglátszik, hogy alapos, korszerű hittudományi művelt-
ség bir tokában, a levéltári és könyvészet i anyagnak gondos összegyűjtése után, 
megfontolt érlelésével és ítéletalkotással készült. Kérdéseit tisztán, szerves 
egységben lát ja és szemlélteti, Mindig behatóan méltat ja az országos és ál ta-
lános egyházi viszonyokat, néha ez már majdnem túlságosnak is tűnik fel, de 
minden esetben megtalálja a kapcsolatot szűkebb terü le tének múltjával. Tár-
gyában földrajzilag, történetileg, sőt élményszerűleg is benn él. Történetírói 
felfogása és módszere ellen lényeges kifogást nem tehetünk, komoly, korszerű 
és tárgyilagosságra törekvő. Az esetleges eivszerüt lenségeket és hibákat a saját 
egyházában is meglát ja és megírja. Katolikus vonatkozású kérdésekben azon-
ban néhány helyen szerettük volna, ha az ú jabb eredményeket jobban figye-
lembe ve t t e volna, akkor nem írt volna „a mohácsi vész korában végleg le-
züllött magyar egyház"-ról, s nem lát ta volna az üldöző ál lamkormányzat 
ténykedése iben mindenütt a klérus kezét ; t e rü le té re nézve egyébként ő maga 
állapította meg, hogy „végzetes kimenetelű konkré tum" mindössze egy templom-
rombolás. Második fe jezetének korbeosztását nem tudtuk évszámokba szorí-
tani, mert ,,a testi szenvedések másfél évszázada" után a szerző beosztásá-
ban semmiként sem marad másfél évszázad a ,,lelki szenvedések" korára . 
A személyi részben az egyes életrajzok után pontosabb utalásokat szere t tünk 
volna. És végtelenül sajnáljuk, hogy az egész, ennyire alapos munkából — nem 
tudjuk, mily okból — a jegyzetek mind elmaradtak. A könyv végén össze-
állított irodalomhoz még kiegészítésképen idézzük: Mezősi Károly: A váci 
egyházmegye a török hódoltság idején (Kiskúnfélegyháza 1939.); Nagy J . Győző 
— Klekner Tibor; A két Althann váci püspöksége, 1718—1756. (Vác 1941,) 

Vanyó Tihamér dr. 



Egyházjog. 

Dr. Móra Mihály: Az egri püspöknek adott két instrukció és a sommás 
házassági kö te lék i per. Különlenyomat az Illés József Emlékkönyvből, Bp. 
Stephaneum. 1942. 30 1. 

Dr. Móra Mihály, a kánonjognak és tö r téne tének hazai szorgalmas, sőt 
egyik legszorgalmasabb müvelője, ismét értékes jogtörténeti dolgozattal a ján-
dékozta meg kánonjogi i rodalmunkat . 

Nagyon logikusan és tanulságosan fejtegeti , hogy a II. József-fóle házas-
sági patens, mely a házassági köteléki pereket a világi bíróságokra bízta, a 
magyar püspököket , kiknek ha táskörébe tar tozot t mindig ez az ügy, meglepte 
és hamar jában nem tudták, mitévők legyenek, mer t egyrészt a házasság szent-
ségi felbonthatat lanságából nem engedhet tek és másrészt a kormánnyal sem 
akar ták kenyér tö rés re vinni az ügyet. 

A hercegprímás tanácskozásra hívta össze őket és ott az a gondolat vető-
döt t fel, hogy a tisztán világi bíróságok helyet t egyháziakból és világiakból 
álló vegyeseket kellene kérni, de Eszterházy Károly egri püspök, ki nem lehe-
t e t t jelen, miután a fölvett jegyzőkönyvet megkapta , ebben jogfeladást látott és 
éles logikai bizonyítékokkal szembeszállt vele. Batthyány Ignác erdélyi püspök 
(bizonyos korlá tozásokkal a to lerar i posse ál láspontjára helyezkedet t és több 
más püspök is engedett , amiben lehetet t , és pl. a vérrokonsági akadály 3. és 4. 
fokától pápai fölhatalmazás a lap ján fölmentet t ; másrészt pedig, ha a világi 
bíróság igazi kánoni semmisítő akadály a lap ján jelentette ki a házasság érvény-
telenségét és ez feltétlenül bizonyossá vált a bírósági tárgyalásból, akkor ezek 
alapján a maga részéről is érvénytelennek je lentet te ki a házasságot. Ilyen-
formán az összeütközés egyház és állam közt r i tkábbá vált. 

Az egri püspök pedig Rómától kért eljárási utasítást és az első instrukció 
után még kételyei maradtak, másodszor is odafordul t ezeknek eloszlatása végett. 

Az instrukciók 5 évre fölhatalmazták az egri püspököt, hogy a XIV. Bene-
dektől megszabott hosszas köte léki peres el járás helyett bizonyos esetekben 
rövidebben és egyszerűbben, azaz sommásan járhasson el a szentszéki bíróság, 
d e ekkor is a XIV. Benedektől követelt házasságvédőnek közreműködésével 
(kit a magyar szentszékek nem alkalmaztak mindig); továbbá a házasságvédő-
nek az első í télet ellen való fellebbezési kötelességét (fölbontás esetén) felleb-
bezési joggá te t te , úgy hogy legjobb belá tása szerint a fellebbezést el is 
hagyhatta. 

Ez a fölhatalmazás bizonyára a többi püspök tudomására is jutott. Külön-
ben II. József halála után az állam engedett merev álláspontjából, 

így, t ehá t miként a vegyes házasságok te rén a hazai részleges jog sok 
tekintetben megelőzte az általános egyházét, ép úgy a sommás házassági köteléki 
pe r egyetemes egyházi kialakulását is megelőzte, mert ez csak a XIX, század 
végén következe t t be az egész egyházban, Schermann Egyed. 

Németh Imre: Leányok, asszonyok Krisztus szolgálatában. III. kiadás. A 
szerző kiadása. Szombathely. 1941. 383 1. 

\ A leánynevelésben és kongregációk veze tésében gazdag tapaszta la t ta l ren-
delkező szerző kibővítve bocsá j to t ta harmadik út jára , bizonyára már sok áldást 
a ra tó művét, A leány- és női egyesületek, különösen kongregációk vezetői nagy 
haszonnal forgathat ják, sőt nők számára lelkiolvasmányul is szolgálhat. Szinte 
egymásra halmozódva torlódnak, dübörögnek benne a Szentírás bőséges isme-
re t é re valló és nagy irodalmi tájékozottsággal bíró szerzőnek szebbnél, szebb 
gondolatai, a divatos érzékenységet egyáltalán nem kímélő gyakorlati útmuta-
tásai, korunk elferdült női eszményének és e női eszmény még torzultabb meg-
nyilatkozásainak kemény ostorozásai, de viszont az eszményiesen szép női 
tevékenységnek és lelkületnek dicsőítései is. A kor kátyúba vivő áramlataival 
szembehelyezkedő fölfogására, mint gyógyító kés re szükség is van, hogy tel-



jesen ki í r tódjanak korunk gyors fejlődési! rákos fonadékai, amelyek nemcsak 
a női nemet taszítják el Krisztustól és ölik meg benne a keresztényi szépsé-
geket, hanem a társadalmat is behálózzák, megfo j t ják szövedékeikkel. A gon-
dolatoknak, tanácsoknak és ostorozásoknak ez a lüktető ütemű sodra okozza 
talán azt, hogy az előbbi kiadásokban még korszerű célzások ebben a kiadás-
ban is megmaradtak, egy-két túlzó állítás (pl. „VIII. Henrik ágyasai miatt vé r -
padon k i m ú l n i . . . a n n y i m i l l i ó ír és angol katolikusnak"), meg furcsa ki-
fejezés (kétszer is jászolban születettnek mondja Jézust) , vagy több fölösleges 
ismétlés is elkerülte figyelmét. De bármennyire szuggesztív erővel hat is sok 
helyen szónokias hevülete, nyilt szókimondása, néha talán egy kissé a kel le-
ténél erősebben üt a szög fejére. Dr. Hegyi Dámján. 

Norbert Rocholl: Heilige Sendung. Der Weg der Frau durchs Kirchenjahr, 
Paderborn, Verlag der Bonifacius-Druckerei (é. n.) 183 1. 

Az alcímet nem úgy kell ér tenünk, mintha a szerző az egyházi évet akarná 
nők számára megmagyarázni. Inkább lelkiolvasmányra alkalmas, rövid fejeze-
tekben t á r j a fel a keresztény nő hivatását, hogy a házimunkával nagyon is 
elfoglalt családanyák legalább az Egyház főbb ünnepein, szent időiben és 
egy-két igazi női védőszent és példakép ünnepén (Szent Anna, Szent Erzsébet) 
ezeknek az olvasmányoknak segítségével el telhessenek a legnagyobb katolikus 
igazságokkal. Az egyházi év egyes ünnepeiből, vagy a liturgikus szövegekből 
csak kiindul, vagy ezekhez jut vissza magyarázatai során. Alkalmazkodik hang-
jában a női lélekhez, de ez egy pillanatig sem jelent nála érzelgősséget. A meg-
váltás, Krisztus misztikus teste, a keresztény hívek — és ebben a keresz-
tény családanya — általános papsága, a szentségi házasság és hasonlók a témák, 
amelyekről az egyes fe jezetek szólnak. S a kép, amely ezek nyomán a csa-
ládban kialakul, a rendezet t szeretetü, tágszívű, a kegyelemből élő, keresztény 
családi otthon, Söveges Dávid. 

J . Sellmair: Weisheit Unterwegs. Worte der Meister. Fr. Pustet, Regens-
burg. 1940. 262 1. 4.20 RM. 

A különösnek látszó cím a gyorsan eliramlott, évszázadok és évezredek 
nagy szellemeinek, mintegy 170 többé-kevésbbé szellemóriásának, legalább hír-
neves emberének az emberi élet nehéz kérdéseiben, mozzanatiban fölhasznál-
ható, vigasztaló és irányító bölcs mondásaiból, é r tékes írásaiból köt színpompás 
csokrot. Nem aforizmagyűjtemény, hanem inkább az életbölcseség breviáriuma, 
bár nem egy megkapó és mély értelmű aforizma is található benne. Mivel 
azonban nem egységes világnézetű szellemi nagyságok gondolatai tárulnak elénk 
az idézetekben, sokszor csak a szavak ugyanazok, míg a bennük rejlő ta r ta -
lom más és más értelmű, csak az tudja igazán szellemileg megemészteni, aki 
az idézet tek lelkiségét már ismeri. Az összegyűjtő szerző ugyan gondot for-
dított arra, hogy csoportosításaiban meglegyen a kellő összhang és a külön-
böző világnézetű alapszínek ne zavar janak diszharmóniájukkal, mégis kellő éber-
séggel kell ügyelni olvasásukkor. Azt azonban el kell ismernünk, hogy, ha 
csak kis tö redéké t vinnők is magunkkal földi zarándokútunkon útravalóul és 
erősítenők vele magunkat útközben, a bölcseségben is előbbre jutnánk. Az 
összegyűjtött bölcs mondásokban ugyanis mégis csak örök eszményünk, az 
isteni bölcseség szétszórt magvai élnek és csíráznak, él tetnek és kivirágoz-
ta tnak. De kevesen keresik ezeket az elszórt isteni csírákat. Találóan ír ja 
Schopenhauer: „Mily hihetetlenül ostobául viselkedik a közönség, hisz a letűnt 
korok legnemesebb, legritkább szellemi kiválóságait nem olvassa, inkább a tucat-
szellemek naponként megjelenő irka-firkáit falja, pusztán azért, mert ezeket 
most nyomják és még ra j tuk szaglik a nyomda nedvessége." Ne legyünk en-
nek a lázasan olvasó és szellemtelenül tengődő közönség táborának tagjai, ha-
nem süllyesszük vissza lelkünk gyökérszálait a mult bölcsességébe, amelyből 
Krisztus sugárzik felénk az ő bölcseségével. Ezt akar ja elérni Sellmair könyve: 
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a mult bölcseségén át jövő örök bölcseséget megközelíteni, biztosítani, meg-
alapozni. Dr. Hegyi Dámján-

E. Roeser, Liturgisches Gebet und Privatgebet. Begriff, geschichtliches 
Verhältnis und Wertung. Herder , Wien 1940. 

A liturgikus mozgalomnak az a t ö r ekvése hogy a híveket belekapcsol ja 
az Egyház hivatalos istentiszteletébe, felveti a kérdést a liturgikus és a magán-
imádság viszonyáról. A szerző ötvenoldalas kis munkájában ezt a kérdés t tár-
gyalja: é lesen megkülönböztet i a két imádság-formát, tör ténet i á t tekintést ad 
fejlődésükről, s végül értékeli is őket. 

A kereszténység kétségkívül külön-külön szól minden emberhez, az egyént 
akar ja bűnei től megváltani és Istenéhez elvezetni. Az egyén viszont személyes 
kapcsola tba nem léphet az Üristennel csak az imádságban, mégpedig a ma-
gánimádságban. A magánimádság tehát nélkülözhetelenül szükséges eleme a 
vallási é le tnek. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy az ember saját erejéből 
nem mehet az Istenhez. Nincsen más út az Atyához, csak Krisztus. A.z egyénnek 
részesülnie kell Krisztus megváltásában, s élő kegyelmi kapcsola tba kell lépnie 
a megdicsőült Ürral. Ez a keresztségben tör ténik: a megkeresztel t ember tagja 
lesz Krisztus t i tokzatos tes tének , s a több i kereszténnyel élő, természetf le t t í 
szervezetet alkot. Az egyénnek tehát az ad alapvető é r téke t Isten szemében, 
hogy ennek a természetfe le t t i közösségnek a tagja: hogy Jézus Krisztusban van. 
Ez teszi őt az újszövetség királyi papságának is részesévé és ez jogosítja fel 
arra is, hogy „cselekvő résztvevéssel" (actuosa participatío, melyről XI. Pius 
Divini cultus kezdetű Constitutio-jában beszél) mutassa be a keresz tények 
testvéri közösségében a felszentelt pappal az eucharisztikus áldozatot és ve-
gyen részt az Egyház hivatalos is tendícséretében. Az Isten újszövetségi válasz-
tott népének istendícsérete magának az Egyházban továbbélő Krisztusnak isten-
dicsérete, ezért első hely illeti. Ez az istendícséret, a közösség li turgikus 
imádsága, azonban külsőségessé és lé lekte lenné lesz az egyén bensőséges ima-
élete nélkül. Az egyéni imaélet viszont a liturgikus imádsággal kapcsola tban 
emelkedet tebbé , gazdadagabbá és t isztábbá válik. 

A munkának legfontosabb része, a ké t fa j ta imádságnak az é r téke lése 
bizony elég rövid (31—45 old.): csak egy-egy gondolatot villant fel a nélkül, 
hogy rész le tesebben kifej tené. Nyelve egyszerű, gondolatmenete világos. 

Békés Gellért. 

Oda Schneider: Vom Príestertum der Frau. Herder, Wien 1940. III . Aufl. 
157 S. 

A meglepő cím lá t tára első kérdésünk az, hogy beszélhetünk-e tula jdon-
képen a nő papságáról, s milyen é r t e l e m b e n ? Feleletet a finom női érzékkel 
és komoly, hívő tudással megírt könyv első része ad. A szerző abból a tényből 
indul ki, hogy maga az Ür valóban nem adott helyet a nőnek az egyházi 
hierarchiában. S ez a tény szerinte minden komolyan keresztény é le te t élő 
nőt fá jdalmasan érint. Nemük másodrangúságát , lebecsülését érzik ki belőle. 
Hiszen, ha csak azt nézzük, hogy minden kis jött-ment suhanc szolgálhat az 
oltárnál, de a nőnek távol kell maradnia tőle, megérthet jük az Istent szere tő 
női lélek fájdalmát. Pedig nincsen ok az érzékenykedésre . Itt nem másodran-
gúságról és lebecsülésről van szó. Még ha századokon keresztül el is volt 
te r jedve még az egyházi tudományban is az a felfogás, mely a nő élet tani 
szerepének téves ismeretén alapult, hogy a férfi a tökéle tes emberpéldány s 
a nő csak másodrendű, tökélet len, a nő látszólagos másodrendűségének nem 
ez az igazi oka. Az igazi ok a nő Is ten adta természetében és hivatásában 
gyökerezik. Míg u. i. a férf i hivatása t e rmésze te szerint, hogy alakítója legyen 
az életnek, folytatója a t e remtés müvének a föld megmunkálásával és ér tékei -
nek kiaknázásával , addig a nő hivatása természete szerint, hogy hordozója 
legyen az életnek, hasonlóan nem a cselekvő, hanem az ősnyugalmú Istenhez, 
aki Ölében t a r t j a a mindenséget. A nő ad a férfi munkájához alapot; benne 



van meg az élet nagy összettartó ösztöne, mely az élet útjait járó, nyugtalan 
férfinek szilárd ta la j t , meleg otthont tud biztosítani. Az ő hivatása tehát, hogy 
áldozatos lelkű, hűséges őrzője és összetartója legyen az emberi életnek, gya-
korlati lag azok életének, akiket az Isten rábízott, legyen az férj , gyermekek, 
alkalmazottak, kórházi be tegek vagy mások. Ehhez a hivatáshoz a nő a meg-
feszített Jézustól kapja az erőt. Az az ösztöne, hogy mások életének őrzője 
és gondviselője legyen, Jézus ismeretéből és szeretetéből lesz a nőben keresz-
tény szere te t té s abból lesz — tágabb ér te lemben — papsággá is: közvet í tővé 
Isten és az ember között , erővé, mely a nyugtalan, ideges életet vissza tud ja 
vezetni és meg tudja pihentetni Isten ősi nyugalmában, hogy frissen s t e rmé-
kenyebben: az Isten akara ta szerint induljon tovább. Mihelyt a nő szem elől 
veszti ezt a hivatását, a társadalom — mint ma is — beteggé lesz. A ba jok 
megszűnését tehát a női lélek megújulásától kell várni. Az eszmény Mária, az 
,,örök asszony", a legszentebb életet alázatos lélekkel szolgáló eszményi a lakja 
a női papságnak. 

A könyv végén, két rövidebb fejezetben, értékes gondolatokat kapunk még 
arról , hogy a nő természeti adottságai szerint, hogyan lehet segítségére a 
papnak , s a pap viszont hogyan gondoskodjék nő-híveiről. 

Ügy gondoljuk, hogy ez a könyv ér tékes gondolatai, egyszerű keresz tény 
józansága és t iszta nőiessége miatt megérdemelné, hogy felnőtt leányif júsá-
gunkkal megismertessük és kérdései t megbeszéljük. Békés Gellért. 

Ifjúsági irodalom. 
Zaymus Gyula: Egetjáró Királyleány. Korda R. T. kiadása. 

Tíz legendát, tíz szentihletű elbeszélést kere tez ez a kis könyv Boldog 
Margitról, az Árpádház „legcsodálatosabb virágszálá"-ról. A szerző meghatóan 
kedves tör téne tekben szólaltatja meg a kis királyleány, a gyenge domonkos 
apáca erényeit , és rajongó természet- és hősies fe lebará tszere te tén át szívének 
Is tenér t való lángolását. A nemes célzatú tör téne tkéke t az ifjúság szívesen 
olvassa, amit az a körülmény is bizonyít, hogy a jelen kiadás immár a 
harmadik. Kemény Dózsa. 

Horváth Miklós: Szól a lant! c. ifjúsági regénye Tinódi Sebestyén korá t 
eleveníti meg. Azt a kort, mikor a magyarságnak egy hazáér t két ellen közt 
hullott ki vére, mikor a török is, német is segítséget ígért és ba rá tnak vallotta 
magát, valójában pedig megcsalták, erejét szétforgácsolták Tinódi teljes e re jé-
vel küzd az áfium, a lelki kútmérgezés ellen, és szerte e hazában hirdeti , 
hogy ez a föld csak a magyarság szoros összefogásától várhat eredményt . Sza-
vát kevesen hallják meg. Maga tanítványa, Beke Balázs is á tpár to l a törőkhöz. 
Magyar lelkét azonban fény és gazdagság sem tudják kiölni, legfeljebb ideig-
óráig, hogy később annál sürgetőbb erővel szakadjon fel szívéből a vágy az 
után a haza után, mely számára otthont és Török Bálint leányát , Cicellét ís 
jelenti. Értük kész mindenre. Haj landó hazaárulásáért vezekelni. Vál lal ja a fá-
rasztó utazást Konstantinápolyba a rab Török Bálinthoz, hogy dolga végez-
tével visszatérve, méltó legyen a haldokló Tinódi ágyánál Ciceíle kezére, K. D. 

I rodalom. 
Govrik Elemér: Síkon. Versek, 1942. Hungária könyvkiadó, 

A fájó dalok a legnagyobbak — ez jut eszembe Govrik Elemér verseinek 
olvasásakor, „Rabláncra vert, istenszép fá jda lom", magányos csillagoknak „öröm-
nél hódítóbb fénye", keserűen foszló füst, örökké fájó hazát lanság szól ezekből 
az igazán szép és mély versekből; szinte kivétel nélkül valami mogorva, az em-
beri sors alat t görnyedt Is ten-keresés áramlik minden sorból, de nem tud ja 
sosem elénekelni a megvilágító, igazi dalt, Isten őneki „még épí tendő v á r " 



marad, s csak ritkán tudja elmondani nagy örömmel: „Hozzá, mint fénylő síkra 
értem, mit elfödtek soká a fák". Itt már fennsíkon van Govrik, nem mint egy 
másik versében, ahol így sóhaj t fel: „Kérdezetlenül küldtél e furcsa útra, 
mely kákás síkon céltalanba fut, és visszatér, emlékkel rakva bugyra, a semmibe, 
mint a kitet t fiúk." — Ilyen fájó, sötét hang csap ki a legsikerül tebb versekből 
is (Figyelmeztető, Elégia, Hazát lan madár). A Vihar című hexameteres vissza-
emlékezés is „mély és isteni szókkal terhes"; kár, hogy egész szavakat tör ke t té 
a szép hexameter kedvéér t . Ezekből a céltalanságot és semmibeolvadást éneklő 
dalokból elég volt! Mert ha igaz lehet is, hogy a fájó dalok a legnagyobbak, 
'— de céltalan semmi soha nem lesz több a semminél, soha nem lesz igazán 
az ember sorsa. Érzi ezt Govrik is és keresi lelke elvesztett ' harmóniáját , Isten 
segítse, hogy megtalálja. S akkor jöjjön majd új dalokkal! Rezek S. Román. 

Csányí László: Kegyelemkenyéren. Versek. Pécs, 1942. Turul Szövetség 
Pécsi Kerülete . 

Erős tehetségű köl tő rejlik a szerény kiállítású köte t versei mögött; a 
tehetség a jelen esetben igazán a versek mögött ígéretként — mutatkozik, 
mert három-négy tiszta l írájú költeményt leszámítva ( A merengő szonettje, A 
kedves, Kiáltás a mélyből) a többi még csak fenegyerekeskedés és közvetlen-
nek látszani akaró píszokteregetés. Nagy eltévelyedés ám az, ha a nagy ígéretű 
tehetségek is a szemétdombon hetvenkednek! — ahelyett , hogy egy kis főle-
hajtással az élet igazi mélységére és szépségére tap in tanának . Téves művészi 
elvek követésére nem ad útlevelet mások szelídebb pé ldá ja sem! 

Rezek S. Román. 

Rónay György: Fák és gyümölcsök. Regény. Franklin Társulat , 

Különös, szokatlan, de mély írás. Nem lehet szó nélkül elmenni mellet te 
vagy kézlegyintéssel elintézni! Ez a nagytehetségű fiatal író már a gödöllői 
gimnáziumi évek alatt is hordot t magában valamit, amit most ő az egyik alak-
járól ís említ: „gyógyíthatatlan betegséget", szomorú főlehaj tássá görnyedő éles-
látást, a világ és az emberek veséjét kémlelő fanyar szájízt. Ez a művészeten 
kívüli szempont nem mellőzhető a Fák és gyümölcsök megértéséhez. Olyan 
ez a regény, mint egy „zavaros, szétvagdalt , azután találomra összeragasztott 
kép"; nyárvégi porban, a sivár, sárga, kiégett ég alat t" vagy „hideg, nyomasztó, 
esős hajnalok, a kőszénszagú, fásult derengés" baljós homályába rejtőző, zavart 
pislogású emberek élnek itt gondolataikban és emlékezéseikben, akik mindig 
a múltban időznek és akikből hiányzik valami; nem az élet, — valami más: az 
egyensúly és a fény az élet árnyaiban. Ha betegek ís és szürkén szörnyű is 
az életük, de emberek: nincsen végleges formájuk; gyűrűkben élnek, mint a 
fák és ezért nem lehet egészen megfogni, megérteni őket . Két nemzedék sötét 
életét kapjuk itt, nem simán folyó mesében, inkább csak je lképekben, melyek 
olyanok, mint a bozontos fák, ágról-ágra siklik raj tuk az ember, minden ág új 
ágakra bomlik és soha nincsen vége. De a fa nemcsak az ága, a fa több, 
mint az ágak. A beteglelkű tanárnak is vannak gyermekei — mint gyümölcsei 
a fának. De miként a fának is csak a korát állapíthatom meg az évgyűrűiből, 
akként a regény két sötét nemzedékének is csak a felszínét érthetem meg a 
szavaikból. A szavakat, azt l e h e t . . . De az egésze t? Azt csak akkor, ha követni 
bírjuk az író finom tap in ta tú színeit, rögtön elenyésző sejtetéseit, melyek mintha 
üveg alatt volnának és egészen mást mondanak a szószerinti jelentésükben, 
mint amit az író mondani akar nekünk. Események, emlékezések, élmények 
kerülnek itt össze töredékesen, megbonthatatlanul egymásba kapcsolódnak, ösz-
szefonódnak egy re j te lmesen áradó, lükte tő belső ritmus érverésében. Olyan 
az egész, mint egy szakada t lan hullámzás — sötét ég alatt . Csak a lelki vakok 
számára nincsen benne ér te lem. De ezeknek bá t ran szól az író: „Csak az értel-
jnetlen dolgok a szépek. Az értelmetlen p i l l a n a t o k , , , Milyen furcsák tudnak 
,lenni a szavak. Az ember nem érti pontosan őket, mégis . . . " — Igen: mégis 
nagy művészet ez a komor szimbólumokba burkolt , sötét lírájú próza is! Egy 



lélek nyílik ki benne és színez át minden fűszálat és felhőfoszlányt: „A felvi-
déki házat lát ta, a sárga aranyesővel; a hegyek kék párába burkolóznak, lányok 
sietnek a templom felé, mindjárt megszólal a harang. Már hallja is a mély, 
tiszta zengést, amint végigömlik a napos te tők fölött, be töl t i a kék völgyet 
és a kék hegyeket s az egész táj zeng és himbálódzik, mint a dóm tornyában 
a harang". Keserű éleslátással merenghet el az olvasó, miként folytatódik 
ugyanaz az élet ~~ kevés új színnel — az apák fiaiban; nem a magyar köz-
mondással teszi îe a könyvet : nem messze esik az alma a fájától, ,— hanem 
ezzel a fájó fejhajtással: „Az életet most már nem élni, hanem csak álmodni 
kell". Sötét álom, a valóság kegyetlen feke té jébe már tot t álom {ezért igaz 
művészetül) ez a regény; jól esik belőle felébredni az egészséges napfényre . 
De hiszen úgyis csak néhány bátor olvasó fogja követni Rónayt merész út jain! 

Rezek S. Román. 

Bárdosí Németh János: Szegény ország. Versek, Janus Pannonius-Társa-
ság. Pécs. 

Az eddigi bírálatok már nagy elismeréssel fogadták ezt a versköte te t . 
Méltán! Berzsenyi és Kölcsey gondolatai és színei támadnak fel a s ikerültebb 
verseiben. Fő ér téke az egyéni hangot kapó férfias erő és a tartalomhoz reme-
kül simuló kifejezésmód; bár szép számmal felfedezhetők sorai közt költői 
hatások, mindig túl bír lendülni a vérbel ien egyéni kifejezésforma felé. Milyen 
szépek pl. ezek a képek: napraforgó délután; hamvazó-kék felhő; a kasza peng 
vitézül; miként a pillék, szárnyunk szertefoszlik. Vérbeli köl tőre valló ihlete 
talán legszebben a Magyar ballada c. köl teményében tel jesedik ki. Egészséges 
és építő ez a költészet; azt vallja, hogy „erősség az élet, ha nincs is fénye 
a hitnek és Tejútnak". Szép és nyugodt az Is ten-keresése is: „Uram, te mondd, 
hogy hű síp voltam, a magam énekét daloltam, azt mondtam el csak, mit lát-
tam, magamban és a nagy világban, s talán egy kicsit azt is mondám, ami ragyog 
a csillagokban, s egy törö t t szót a t e szádról vettem, az csengett vissza éne-
kemben". — Hosszú út ére t t gyümölcse ez a kötet , szívből gratulálunk minden 
darabjához; de várunk is még olyanokat, ahol kicsiny mag köré egészen ki-
jegecesedett őszi méz permetezik, — profán szóval: röviden is mélvre szálló 
éneket . Rezek S. Román. 

Végh György: Auguste Corbeille csudálatos kalandjai. Készült az Antíqua-
nyomdában 1942. tavaszán a költő bará ta inak költségén, 132, 1, 

Fantaszt ikus képek, tör ténetek és ki ter i tkező önvallomások; hiába sze-
retnénk — nehéz hozzányúlni magából a könyvből adódó értékmércével , mert 
a szerző szándékosan ignorál mindenféle ér tékfogalmat — hogy aztán befelé 
önmagában a korlátlan művészi szabadságot istenítse. Rideg, kialakult é r ték-
ítéletű krit ikus az első lapon félredobná ezt a könyvet, fiatal kamaszok elélde-
legnének ra j ta , egyetemista barátok zseniálisnak ítélik, és van kritikus, aki 
ezt mondaná: i lyennek is kell lenni, hogy intő példa is legyen a cent iméterrel 
alkotó, fantáziát lan í róknak, kimondatlanul kiáltva nekik: ha akarok, csinál-
hatok öncélú művészetet , Ez a művészet azonban .nemcsak önmaga körül forgó 
szép légvár, hanem egy különös ember (ismerjük Végh Györgyöt) nagy belső 
sóhaja is: „Elmúlik minden, olvasóm, a szerelem, az élet is, nem tart örökké 
semmi nyár"; csak libegni az életben, mint a lepkék; de ez a pillangó „én 
vagyok, egyedül én, szenvedélyeimmel és rögeszméimmel, én, Végh György, 
akit senkivel sem lehet és szabad ö s s z e t é v e s z t e n i . . . És ha fölhördülnek is 
vakmerő ötleteimen, meg tudják-e változtani a z t ? És kinek mi köze h o z z á . . , ? " ; 
régbevált költői póz ez, mellyel sokan indultak már a beérkeze t tek páholya 
felé: az író vé rébe oltott, de másíthatatlan teher , melyet olyan szép és nehéz 
is viselni, Végh György szívesen viseli. De mindent felrúgó lebegő művészetét 
csak a rokonlelkűek tudják méltányolni, akiknek esztétikai fogalmai csak i t t -ot t 
egyeznek a vál tozhatat lan szépség törvényeivel , Végh György régebbi versei 
és meséi már mutatták, hogy ezért a kevés ér intkezőpontér t is érdemes írnia. 



Ilyen írónak dicséretet mondani vagy hibákat felróni egyszerűen nem lehet, — 
mind elmondta már sajátmagáról. Tanácsokat adni még kevésbbé ajánlatos, — 
úgysem hallgathat rá, hiszen más erők hajtják; csak melléállni lehet, hűvös 
kézzel érintve homlokát: mesélj, a hangod úgyis majd kitisztul. — Mert nem 
lehet egészen tévútratévedt az, akiért sokan virrasztanak, akár fölháborodva, 
akár elábrándozva. Rezek S. Román, 

Révay Józsei: Ókori író — mai olvasó. Pantheon. Franklin Társulat. 

Ritka élvezetet nyújt ez a könyv. Az ókor fejedelmi ajándékát, irodalmát 
nyújtja nekünk, a Vesta-lángot gyújtja fel újra szívünkben. Egy finom klasz-
szikus műveltségű ember lekén át az ókor írói, történetírók, politikusok, szó-
nokok, filozófusok, költők kézről-kézre adják a szent fáklyát s juttatják el 
hozzánk s mi meglepődve látjuk, mennyire modernek, mennyire a miénkek. 
Mennyire időszerűek pl. Hérodotosznak, a történetírás atyjának a görög vitéz-
ségről, hazaszeretetről írt magasztalásai, vagy Liviusnak a nemzeti tudat élesz-
tésére, a nemzeti jövőnek a nemzet múltjából való kifejlesztésére vonatkozó 
gondolatai. Tibullusnak költeménye, hogy belényilallik szívünkbe: Róma, téged 
a sors jelölt ki a világ urának! Milyen szigorú kötelesség volt az állami életben 
való részvétel! Milyen hatalma volt a szó művészetének! Hogy végig cikázott 
a szociális láz és nyugtalanság az ókor történetén! Az ókori bölcselet legma-
gasabb szárnyalásait úgy nézzük, mint repülőink égbetörését. Milyen jól érez-
zük magunkat az ókori költészet szentélyében, az ókori tudomány elefántcsont-
tornyában! ízelítőt kapunk az őrségváltás idejéből is, az ezeréves birodalom 
vallási küszködéséről, a kereszténységnek a pogány filozófusokkal megvívott 
első harcából. Igazán gyönyörűségek kertjévé lesz az ember számára ez a 
kis könyv, Mihályi Ernő. 

Dezsényi Béla: Sajtó és könyvészet. Bp, Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 
1942, 34 1, Különlenyomat a Magyar Könyvszemle 1942, évf, 2. számából. Az 
Országos Széchényi Könyvtár kiadványai, XVI. 

I Már három köte t meg is jelent abból a nagy vállalkozásból, melyet a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum Országos Széchényi Könyvtára tavaly indított meg „Ma-
gyarország időszaki saj tójának könyvészete" címen. Most a vállalkozás szer-
kesztője, Dezsényi Béla a megindult munkának elveit és te rvezeté t fedi föl a 
szakemberek előtt. Az elvek te rén részletesen ismetreti az újságok és folyó-
iratok könyvtár i katalogizálásának és bibliográfiai felvételének legmodernebb 
és legcélszerűbb módszereit. Ezek különböznek a könyvek ilynemű feldolgo-
zásának elveitől, mert itt inkább biográfiáról van szó, mint a statisztikáról. 
-A tervezet ismertetéséből megtudjuk, hogy a vállalkozás első hat köte te a 
tör ténet i Magyarország saj tójának a bibliográfiáját adja 1705—1920-ig és Csonka-
Magyarország hsonló te rmékeinek jegyzékét 1935-ig. Három további köte t a 
román, csehszlovák és jugoszláv megszállt terüle tek magyar időszaki sajtóját 
ismerteti, A tizedik kötet a sa j tó és könyvészet kapcsolatával foglalkozó tudo-
mányos művek jegyzéke lesz. A tizenegyedik és következő kö te tek ötéves cik-
lusonként folytat ják a magyar időszaki sa j tó bibliográfiáját 1936-tól. 

Az elvek tiszták és világosak, a munka te rv egészséges, a máris megjelent 
három köte t és a fiatal szerkesztőnek jelen tanulmányából is kisugárzó szak-
szerete te és határozottsága pedig biztosíték rá, hogy az elgondolásból valóság, 
mégpedig é r t ékes valóság lesz. Maródi Árpád. 

Történelem. 
Pálffy János emlékezései. Magyarországi és erdélyi urak. Sajtó alá ren-

dezte Szabó T. Attila, Révai. 

Pálffy János mögött, mikor az erdélyi unió után pénzügyminiszteri állam-



t i tkár, a képviselőház első alelnöke lett, már 12 éves politikai mult volt. Er-
délyből jött s a magyar viszonyok közeli megismerése sok csalódást okozott 
le lkében Széchenyi híve, Batthyány nagy tisztelője, Kossuthnak kér le lhete t len 
bírája. Szomorú szívvel nézi a Táncsics—Madarász-féle elemek előtérbe jutá-
sát, a debreceni t rónfosztás sötét hát teré t , megokolat lan eről tetését . Felvet i a 
kérdést , hogyan volt lehetséges a magyar főúri világban, hogy egy köznemes 
ügyvéd egymaga forradalomba vigye az egész országot. A magyar nemzet 
vitéz nemzet, az üldözött Kossuth merészsége te tszet t neki. Fényes múltját , 
jövő szabadságát senki szebben nem ragyogtat ta meg előtte a szónoklat varázs-
tükrében. A magyar nagylelkűséget, pezsgő vért, tüzes képzelete t senki job-
ban fel nem forral ta, mint Kossuth. A magyar nemzet hibáinak és erényeinek 
igazi megtestesítője. Céljai elérésében nem riad vissza az alakosságtól sem, 
A trónfosztás okai közt szerepel tet i a hadsereg óhaját és Franciaország és 
Anglia megígért támogatását . Holott ennek épen az ellenkezője az igaz. Ezzel 
ki töl töt te személyes bosszúját a Habsburgokon, A 48-as alkotmányt egy szavá-
val megmenthet te volna, ha szívesen lát ja V. Ferdinándot Budán a bécsi for-
radalom idején. A bécsi kormány a nemzet iségeket leszerelte volna. Alkot-
mányunk királyi védelem alatt sértet lenül megmaradt volna. P. 159 kortársáról 
ad Kossuthéhoz hasonló, személyes megfigyelésen alapuló képet . Valósággal 
tör ténet i a rcképcsarnokban érzi magát az ember P. emlékiratainak olvasása-
kor, ahol a képek megelevendenek szemünk előtt. A műhöz Szabó A. írt 
é r tékes életrajzot P,-ról. Mihályi Ernő. 

Csapodi Csaba: Eszterházy Miklós nádor (1583—1645). Bpest, Franklin-
Társulat . 171 1. 

Ma, mikor a különböző — egymással sokszor ellentétes — eszmeáram-
latok közepet te a magyar világnézet megfogalmazását keressük, hogy ennek 
alapján a sajátosan magyar é le t formánkat kialakíthassuk — különösen jelentős 
esemény a „Magyar Életrajzok" megjelentetése. Ennek a vállalkozásnak a célja 
az, hogy a művelt magyar nagyközönséget a legkiválóbb magyarok életének 
bemuta tása révén vigye közelebb a magyar nemzeti lélek, a valódi faji saját-
ságok megismeréséhez. A sorozat tudományos megbízhatóságáért szerkesztőjé-
nek, Siekiii Gyulának a neve kezeskedik. 

Az előttünk fekvő köte tben Csapodi mutat ja be a 17. század egyik leg-
nagyobb magyarját , Eszterházy Miklóst, A szerző tel jesen ura anyagának, ezért 
könnyen bele tudja állítani hősét a korába és világosan meg tudja jelölni 
szerepét , melyet betöl töt t . Pedig ez az adott ese tben nem volt könnyű feladat , 
hisz a három nagy kortárs : Eszterházy Miklós, Bethlen Gábor és Pázmány Pé te r 
egyformán kiváló magyar volt, mégis igen sokszor ellenfélként állott egymás-
sal szemben. Eszterházy megingathatat lan királyhűséggel, Bethlen Erdély meg-
erősítésével kívánta hazáját szolgálni, A nádor azt hitte, hogy az ország kato-
nai és pénzügyi ere je elég lesz arra, hogy hazáját kiszabadítsa a török rabság-
ból, a prímás tudta, hogy az uralkodóházat a harmincéves háború tel jesen Nyugat 
felé köt i le s így s ikerre alig számíthatunk, A három nagy magyar ugyanazt 
a célt különböző úton-módon kívánta elérni — a haza felszabadítása mégis 
csak a következő nemzedékeknek adatot t osztályrészül, 

Cs. munkájának különleges é r t éke az, hogy Eszterházy nádor é le t ra jzában 
nem csupán az államférfiút ismerteti , hanem az ember képét is határozot t vo-
násokkal rajzolja. Nagy akaratereje, jellemszilárdsága már i f júkorában jelent-
kezet t , amikor protes táns szülei akara ta el lenére követ te meggyőződését és 
katol ikussá lett. Szerény köznemesi környezetéből ezen tulajdonsága révén tudta 
felküzdeni magát a katolikus rendek vezérévé, akik már 42 éves korában 
nádorrá választották, 20 éven át viselt nádorságát ő nem méltóságnak és ha ta-
lomnak tekintet te , hanem hivatásnak, melynek é le te végéig legjobb tehetsége 
szerint igyekezett megfelelni. Mint a távollevő király helyet tese fe ladatának 
ta r to t ta a magyarság kormányzását — ami aztán ellentétbe hozta Pázmány 
prímással Lippay kancellárral , Pálffy kamari elnökkel, akik szintén részt kíván-
tak maguknak az ország irányításából. 



Eszterházy lelkét családjának, egyházának és fajának szeretete tö l tö t te be. 
Két házasságából 12 gyermeke született ; mindkét feleségét a katolikus vallásra 
t é r í t e t t e a kath. res taurációnak Pázmány után ezen legtevékenyebb képviselője. 
Legidősebb f iának végrendeletében kötö t te szívére, hogy csak nemzetéből való 
lányt vegyen feleségül, még ha alacsonyabb származású lesz is a z . . . 

Cs. nagy szeretet te l és tel jes tárgyismeret te l megírt kitűnő könyve elérte 
célját, mert Eszterházy életrajzán keresztül világosan mutatja, hogy milyen 
lelkületű férf iakat kíván ma is a magyar haza szolgálata. Csóka J. Lajos. 

Csery-Clauser Mihály: Széchenyi napjai. Budapest , Rózsavölgyi és Társa 
190 1. 

Széchenyi István születésének másfélszázados jubileuma alkalmából sok 
könyv és tanulmány jelent meg s ezek azt célozták, hogy Széchenyi egyéniségét, 
eszméit és alkotásai t ismertessék, ö römmel forgat tuk ezeket a műveket , mert 
meggyőződésünk volt, hogy a legnagyobb és leghívebb magyar a lakjának és 
eszmevilágának a „népszerűsí tése" a leghasznosabb szolgálatot teheti a ma any-
nyira szükséges igazi nemzetnevelés ügyének. Ezen művek sorozatában időben 
ta lán utolsónak jelent meg Csery-Clauser munkája, de ér tékben az elsők közé 
tar tozik. Szerzőnk Széchenyi legkiválóbb ér tékelőjének, Szekfü Gyulának a 
nyomdokán halad, annak módszerét követi, amikor Széchenyi életét saját nap-
lóiból, leveleiből és egyéb irataiból vett idézetek nyomán igyekszik elénk állí-
tani . Széchenyi a lakja életszerűen és hűen bontakozik ki előttünk e könyv 
oldalain, mert a szerző Széchenyi szavainak csupán a formáján változtat a 
szükségessé váló fordítás és átírás nyomán, de nem azok tartalmán. Az idéze-
t ek közé szúrt jegyzetei Széchenyi belső fej lődésének folyamatosságát és lel-
kü le tének egységét biztosítják. Csery-Clauser művének tartalmi jellegzetessége 
abban áll, hogy ő Széchenyinek nem annyira írói és közéleti munkásságát is-
mertet i , mint inkább annak forrását , alapját. Szinte közvet len közelről szem-
léljük Széchenyi lelkületét, mely állandóan hazája javáért hevül és dolgozik 
— mely a folytonos külső és belső küzdelmek közepet te csak Crescentia és 
családja körében tud néha-néha megpihenni. A szerző különös gonddal emelte 
ki azokat a vonásokat is, melyek Széchenyinek nagy kortársaival (Wesselényi 
Miklós, Batthyány Lajos, Kossuth, Eötvös, Deák stb.) való viszonyát jellemzik. 

Reméljük, hogy Csery-Clauser finom érzékkel és nagy átéléssel készítet t 
Széchenyi-életrajza a jubileumi ünnepségek távolodásának ellenére is megta-
lálja olvasóközönségét. Csóka J. Lajos. 

Lékai Lajos; A magyar tör ténet í rás 1790—1830. Budapest 1942. 

A magyar tör ténet í rás hiányzó tör ténetéhez írt meg egy alapos fejezetet 
a szerző. A magyar tör ténet í rás fej lődésében nagy törés észlelhető a XVIII. 
század végén. A vallásos szellemű barokk kort hir telen vált ja fel a felvilágo-
sodás. Rousseau hatása a legnagyobb. A felvilágosodást követő romantika a 
népi jellem tör téneta lakí tó erejére, a b iedermeier a polgári életre fordít ja a 
figyelmet- A nemzeti gondolat fej lődésnek indul, A felvilágosodást Engel, a 
romantikét Fess ier képviseli nálunk. Mellet tük sok apró írót kutat fel a szerző. 
Az egyháztörténet írás terén a XVIII. század nagy anyaggyüjtő munkássága foly-
ta tódik. A korszak legkiemelkedőbb alkotása a pécsi egyházmegye tör ténete , 
Koller József alkotása. Sokat használt könyv Fuxhoffer Monasteriologiája is. 
A kor legtel jesebb prot. kutatója Tóth Ferenc. A nemzetiségi tör ténet í rásban 
a szászok vezetnek. Az erdélyi románság tö r téne te ekkor kezd kialakulni. Ten-
gelye: őslakók-e a románok Erdélyben? A szerb tör ténet í rás is lendülőben 
van. A pánszlávizmushoz csatlakozik és támadó jellegű. A tót tör ténet í rás 
Szvatoplukkal foglalkozik pánszláv szellemben. A rutén tör ténet í rás is megmoz-
dul. A történelmi segédtudományok szűk ke re tben és idegen hatások alat t kez-
denek fejlődni, A világtörténelemből csak összefoglalások, tankönyvek forog-
nak közkézen. Nagy irodalmi megalapozottság és igen komoly adatgyűjtés teszik 



ér tékessé ezt a munkát. Boldogult Sörös Pongrác hasonló szellemben megírta 
a XVI. sz. tör ténet í rásának a tö r téne té t . Érdemes volna az is a kinyomatásra. 

Mihályi Ernő. 

Nagyfalusy Lajos S. J.: A kapornaki apátság története. Kalocsa 1941. 

A szerző a hajdan egyik híres, vezető apátságunk tör téne té t írja meg 
ér tékes , eddik részben ismeretlen levéltári kuta tások alapján. Bir tokainak tör-
ténete Vas és Zala vármegye fa lu tör ténetére is világot vet és é r t ékes adato-
ka t szolgáltat egész Dunántúl művelődéstör ténetéhez. A szerző a helyi viszo-
nyok és új adatok bir tokában szépen kiegészíti eddigi tudásunkat . A homályba 
burkolt pecöli apátság kérdését is megoldja. Ez semmi egyéb, mint a kapornaki 
apátság ősi, legalább is a XII. századig visszamenő vasmegyei bir tokainak 
utolsó, a török kiverése után önállóvá lett része. Az Erdődy uraság alakította 
apátsággá 1751-ben s a pecöli plébániatemplom címét kapta: a Kis-Boldogasz-
szonyról, angyalok királynéjáról nevezet t apátság. A kapornaki apátság bencés 
korszaka, várkorszaka, jezsuita-korszaka egyképen szép megvilágításba kerül-
nek. Értékes a legújabb kor népnevelésének, hi té le tének rajza is. 

Mihályi Ernő. 

Vícsay Lajos: Hogyan vezettessünk történeti naplót? Szeged. 1942. 

A tör ténelemtaní tás nagy nemzetnevelő hivatásának átérzéséből fakad ez 
a munka, fakad Vicsaynak a nevelő módszere. Célja, hogy a gyermekek az ese-
ményeket , tör ténéseket újra átéljék. J ó eszköznek látja a tör ténelmi drámák 
bemutatását , a forrásmunkák élmény erejével ható részleteinek s a tanulságos 
történelmi regények feldolgozását. (Gárdonyi: Egri csillagok). Hogy a lelkes 
magyarázat el ne röppenjen, sürgeti a munkafüzet bevezetését , amit az újabb 
tantervi utasítások már el is rendelnek. Ebbe az előadás vázlata kerül . Kitűnő 
vázlatokat ad a világtörténelemhez 62 órára, a magyar tör ténelemhez 83 + 90 
órára. Megmondja, mikor (óravégi összefoglaláskor) és hogyan írassuk a vázla-
tokat, hogyan egészítsük ki a t ankönyve t? Vicsay műve a tör ténelemtaní tás 
elmélyítését és rendszerességét nagyban előmozdítja. Mihályi Ernő. 

Horváth Jenő: Magyar diplomácia, magyar diplomaták. Budapest , 1941. 
Szent István Társulat kiadása 445 lap. 

Ha nemzetünk tör téneté t helyesen akarjuk megismerni, nem elég csak a 
belső fejlődést látnunk, hanem tudomást kell vennünk a külvilággal való kap-
csolatról, az európai polit ikában való érvényesülésről is. Ez utóbbi t é ren tudo-
mányos irodalmunknak nagy hiányai vannak. A szerző joggal ál lapí t ja meg, 
hogy Mohács óta a magyar nemzet külpolitikai érzéke folyton sorvadt, és a leg-
utóbbi évtizedekig vajmi kevés gondot fordí tot tak értelmiségünk külpolitikai 
nevelésére. Ezért ért bennünket majdnem felkészületlenül az 1918-as összeomlás. 

Horváth J e n ő összefoglaló munkájával ezt a hiányt akarja pótolni. Jóleső 
érzéssel látjuk, hogy a kicsiny és tes tvér te len magyar népnek milyen külpoli-
tikai súlya volt a középkorban Európa nemzetei között , A magyar királyok 
nemzetközi tekintélye Szent Istvántól Mátyásig ve tekede t t a külföldi ural-
kodókéval , Meggyőzően mutat rá a r ra is, hogy bár a bécsi kormányzat sokat 
vé te t t magyar államiságunk ellen, Habsburg-házi uralkodóink magyar király 
voltukat minden fontos nemzetközi vonatkozásban csorbítatlanul megőrizték és 
érvényesí te t ték. Különösen tanulságos számunkra könyvének az a része, mely 
a 19. század nemzetközi poli t ikájának rajzát adja. Metternich poli t ikája magyar 
szempontból is kedvezőbb megvilágításba kerül, mikor látjuk előrelátó harcát 
a pánszláv törekvésekkel szemben. A kiegyezés utáni kor külpoli t ikájának ismer-
te tése pedig elvezet bennünket a ma is oly súlyos problémák helyes megértésére . 

A sok tanulságot nyújtó könyv olvasásakor csak azt sajnáljuk, hogy a 
szerző nem ismertetet t meg bennünket több magyar diplomatával, k iket a ma-



gyar nagyközönség é p p e n úgy nem ismer, mint ahogyan keveset tudot t é r tékes 
dipolmáciánkról. Nem hagyhat juk szó nélkül, hogy a könyvben sok az értelem-
zavaró nyomdahiba. Sorok kerül tek más helyre, söt más lapra is, vagy egé-
szen elmaradtak. Ez pedig nagyon bántó komoly tanulságos munkában. 

Dr. Macher Emánuel. 

Tóth László: Magyar vártán. Budapest, 1941. Szent István Társulat kiadása. 
368. lap. 

A Nemzeti Újság olvasói mindig nagy érdeklődéssel fogadták Tóth László 
vezércikkei t . Katolikus világnézetének bá tor megvallása, megalkuvást nem ismerő 
erkölcsi felfogása, az ezer éves magyar alkotmányhoz való ragaszkodás és 
mégis ha ladó szociális szelleme, mind nagy megértésre találnak a magyar kato-
likusság lelkében. Gondolatvi lága a miénk s ezért, ha a mai magyar élet prob-
lémáit fejtegeti, a sa já t kérdéseinkre ismerünk és feleleteiben megnyugszunk. 

Könyvében 41 ilyen cikket találunk az utolsó két esztendőből, A vártán 
állva éles szemmel figyeli a magar élet sok sok megnyilvánulását. Kormányintéz-
kedések és társadalmi megmozdulások, gazdasági ké rdések és művészeti törek-
vések, mind megkapják a megérdemelt elismerét, vagy igazságos krit ikát. Az öt 
csoportba foglalt c ikkekből egymásután tűnik elő a katolikus világnézet örök 
szépsége, a Szent Korona gyönnyörü állameszméje, a kellő korlátok közé szo-
rított közösségi gondolat fontossága. Hogyan helyezkedjen el a keresztény ma-
gyar fiatalság a számára most megnyílt gazdasági é letben, hogyan vesse le a 
művészet és irodalom a keresztény erkölcsi felfogást sér tő erotika rongyait, e r re 
mind bá tor feleletet kapunk . Nem kendőzi az egyes társadalmi osztályok hibáit, 
de vigyáz arra, hogy védelmet és megbecsülést kap janak a ma annyiszor ok 
nélkül becsmérelt közelmúlt jószándékú törekvései , 

A könyv olvasásakor meggyőződünk arról, hogy érdemes volt így csokorba 
szedni Tóth László cikkeit . Elvonul előt tünk az utolsó ké t év magyar élete. Két 
nehéz esztendőé, amikor különösen szükségünk van arra, hogy megfontoltan 
í téljünk és a magyar sors küzdelmeit e lhamarkodott és szeretet len kri t ikával és 
harccal ne súlyosbítsuk. A magyar vár tán álló közírónak ma nehéz a feladata . 
Építeni, megnyugtatni mindig nehezebb, mint rombolni és lázítani, Tóth László 
épít cikkeivel, mer t érzi a felelősséget: nem bújik a kollektív felelőtlenség 
kényelmes sáncai mögé. Csak egyet szeretnénk még, ha tizenöt-húsz soros kör-
mondatai helyett — melyek majdnem olyan nehezek, mint az általa is kifogá-
solt rendeletszövegek — rövidebb mondatokba öl töztetné szép gondolatait . 

Dr. Macher Emánuel. 

Radó István: A Sopron sz. kir. thj. város közkönyvtárában őrzött Széchenyi 
könyvtártöredék címjegyzéke. Sopron. 1941. 

Sopron város közönségének és polgármesterének kegyeletes ténye e mű 
Széchenyi születésének 150 éves évfordulója alkalmából. Sz. könyvtárának ez a 
tö redéke is élő bizonyí téka széleskörű érdeklődésének, nagy műveltségének, A 
politika, szépidolaom, történelem, nemzetgazdaság szerepelnek benne a legna-
gyobb számokkal. A szerző gondos bevezetéssel és jegyzetekkel lát ta el a cím-
jegyzéket, Mihályi Ernő. 

A Budapesti kir. magy. Pázmány Péter-Tudományegyetem Bölcsészeti Kara 
Magyarságtudományi Intézetének műküdése az 1940/41. tanévben. 

Nemzeti a rcunknak tökéletesebb megismerése és nemzetünk szellemi kin-
cseinek fel tárásában elismerésre méltó munkát folytat a pár éve alakult Magyar-
ságtudományi Intézet . Az 1940/41-i t anévben végzett gyűjtőmunkáról 30 oldalas 
tá jékozta tó adott ki az Intézet igazgatósága. E tanulmányi jelentés alapján be-
tekinthetünk a Magyarságtudományi Intézet munkakörébe, sejtjeibe, és meggyőző-
dünk, hogy hivatás vár rá a magyar kul túra fej lesztésében. 



A tájékozta tóban beszámolót találunk a népnyelvi gyűjtők munkájáról , a Nép-
rajzi Atlasz ügyéről, a te lepülés tör ténet i munkáról, kiadói tevékenységről és egy 
előadássorozatról , amely Úr és paraszt a magyar élet egységében címen meg is 
jelent Eckhardt Sándor szerkesztésében. A Magyarságtudományi Intézet meg-
indítot ta a Magyarország Földrajzi Nevei című gyűjteményt, Tanya, Falu, Mező-
város című sorozatot, az Új Magyar Népköltési Gyűjtemény stb, és t e rvbe vet te 
Magyarságtudomány című folyóirat megindítását, Ortutay Gyula szerkesztésében. 
( A Magyarságtudomány c. folyóirat 1942, januárjával meg ís indult). Legszebb 
eredményt eddig a kiadott művek terén az Üj Magyar Népköltési Gyűj temény 
muta t fel. A már ké t évtizede szünetele Magyar Népköltési Gyűj temény munká-
ját akar ja pótolni. Tervszerű, cél tudatos munkával két köte t népmesét kiadott 
és 10—15 köte te t készít elő kiadásra. 

A Magyarságtudományi Intézet kebelébe a következő Intézetek tar toznak: 
Magyar i rodalomtörténet i Intézet, Magyar Népiség és Település tör ténet i Intézet, 
Magyar Nyelvtudományi Intézet, Magyar Tör ténet i Intézet , Művelődéstör ténet i 
Intézet, Néprajzi Intézet, Török Filológiai Őstörténeti Intézet, Történelmi Sze-
minárium, Belsőázsiai Intézet, Ember tani Intézet, Fonét ikai Intézet és Kelet-
ázsiai Intézet. A Magyarságtudományi Intézet sikeres munkáját biztosít ják az 
igazgatótanácsban olvasható nevek: Németh Gyula igazgató, Ligeti Lajos helyet-
tes igazgató, a tanácstagok pedig Eckhardt Sándor, Szekfü Gyula, Mályusz Ele-
mér, Pais Dezső és Alszeghy Zsolt. A kultuszminisztérium átérzi, hogy a száza-
dok tépázásában egyéni nemzeti tulajdonságaink megkönnyítik küzdelmeinket , 
azért jelentős anyagi támogatással segíti a Magyarságtudományi Intézet munká-
ját. A székesfőváros is jelentős állandó jellegű segítséget nyújt , s így remélhető, 
hogy az Intézet munkássága nagyobb arányokban bontakozhat ki. 

Danczi Villebald. 

Bajza József: A horvát kérdés . Válogatott tanulmányok. — K, M, Egyetemi 
Nyomda, 1941. 530 lap, ára 25, P. 

A hatalmas köte t Bajza Józsefnek a délszláv politikai mozgalmakról írt ta-
nulmányait, cikkeit hozza. Nemcsak történelmi érdekességeket tartalmaz, hanem 
okulásul is szolgál, mert a tanulmányok politikailag igen mozgalmas 1913—1937-ig 
t e r j edő időközből valók. Az összeállítót két szempont vezet te . Először, hű tükre 
legyen a horvát-délszláv-magyar polit ikai fej lődésnek mind a világháború előtti, 
mind a világháború utáni időben. Másodszor pedig, hogy a kiválogatott anyag 
hűen mutassa be Bajza József politikai, publicisztikai és tudományos munkásságát . 

Bajza Józsefet a délszláv elszakadási törekvések és a magyar közömbösség 
veze t te a délszláv kérdés állandó szemmeltartásához. A magyar polt ikai életet 
-és a magyar társadalmat közömbössége, tájékozat lansága és a dualizmus erejébe 
vete t t bizalma képte lenné te t ték e fontos ké rdés á t tekintésére , nem is szólva a 
polit ikai bonyodalmak és nehézségek sikeres megoldásáról A fiatal Bajzát le-
nyűgözte annak a veszedelemnek a megsejtése, amely a délszlávok politikai 
egyesüléséből származhatik. Az egyesülés eszmei hatóerejét a Kollár J ános — Gáj 
Lajos által szerkesztet t pánszlávizmusból mer, tet te . Bajza tel jes odaadással állt 
munkába: megtanult horvátul, tanulmányozta a horvát tör ténelmet , irodalmat, a 
horvát népi tulajdonságokat . Barátokat kerese t t a horvát tudósok és politikusok 
között , hogy a horvát nép politikai vágyait minél töké le tesebben megismerhesse. 
Hogy publicisztikai munkássága eredményt ér jen el, Andrássy Gyula párt jához 
és a Magyar Hírlaphoz fordul. Itt indul el 1913-ban publicisztikai munkássága, 
majd mind szélesebb árban ki ter jeszkedik több újságra és folyóiratra, sőt tanul-
mányaival a német és angol világot is tá jékozta t ja a horvát ál lapotokról . Sajnálta 
a szerbek által rombolt horvát nemzet i érzést, s a Magyar Hírlapban (1913, nov, 
21.) ezt írja: „Talán csak pár éves horvát-szerb koalíciós uralom kell és lent 
a Dráva alatt a mi hibánkból elbukik egy nemzet és harsogva száll az égbe 
Zágráb utcáin Petár király himnusza", mert a szerb kisebbség és a balkáni 
eszméktől megromlott horvát értelmiség osztozik a hatalmon, amit a magyar 
kormány éveken át tűr. Amikor 1919-ben bekövetkeze t t a nemzeti tragédia, 
Bajza biztosra vette, hogy a horvátok nem fogják tűrni a nagy-szerb igát, amit 



önként akasztottak a nyakukba. Azzal vigasztalódott, hogy a magyar-horvát múlt-
nak lelki alapon kellett épülni, nem véletlenen. Ezért írhatta: ,,Amit eltékozolt 
fiagyapáink és apáink felületes horvát politikája, azt talán új formában vissza-
szerzi a mi önzetlen munkánk következtében fiaink és unokáink nemzedéke." 
Ügy látta, hogy ezt a munkát megkönnyíti a szerb gondolkozás, mert a szerb 
nemzet és politika nem a délszláv egységért dolgozik, hanem a nagy-szerb ha-
talomért, Továbbá az új horvát céloknak segít a szerbek vallása, bizáncias kul-
túrája és a horvátok nyugati, katolikus lelkisége. A történelem Bajza politikai 
felfogásának nagy részét igazolta. 

A tanulmányokat sajtó alá rendező Tóth László egy. t aná r érdemes és 
időszerű munkát végzett . Az az érzésünk, hogy ha nemzetiségeink ismeretében 
Ötven évvel ko rábban lettek volna Bajzához hasonló, képzet t , tudós publicistáink 
nem jött volna olyan szörnyű sors sem mireánk, sem nemzetiségeinkre. De nem 
így volt, A szlovákok 1852-i túrócszentmártoni pánszláv eszmékkel fűtött ünne-
pélyéről újságaink azt t a r to t ták : jobb kiengedni nemzetiségeink önimádásának 
gázait, mint bennszorítani. Olyan elriasztó példája ez a ba joka t nemismerő és 
fölényeskedő munkának, amily megnyerő Bajza tudós, komoly, hazának nyújtott 
szolgálata. 

A horvát kérdés elé értékes bevezető tanulmányt írt Tóth László egyetemi 
tanár, Bajza irodalmi munkásságának bibliográfiáját Supka Ervin állította össze. 

Dctnczi Villebald. 

Somogyi József: A nemzeteszme. Budapest , 1941, a Szent István-Társulat 
kiadása. 340 1. 

Somogyi József a közelmúltban megjelent könyveível (A faj. 1940 és Faji-
ság és magyar nemzet , 1941) világosságot akar t te remteni abban a fogalomzavar-
ban, amely a fa jké rdés ma annyira aktuális problémájának helyes megítélését 
megnehezítette. Ez a világossággyújtás a célja a Nemzeteszméről írt munkájának 
is. Ma, amikor jelszavakkal fanatizálunk, a nemzet, nemzetiség, stb, fogalmaknak 
ta r tamát érdekek szerint vál tozta t ják, azt kutat ják, hogy ki hány százalékban 
tartozik a nemzethez, különösen szükség van a fogalmak tisztázására. És ez a 
szükség annál nagyobb, minél jobban fenyeget a tudomány szabadságának kor-
látozása és az a veszedelem, hogy a hazafiságot egyes tudósok ki akar ják sajá-
tí tani maguknak- E könyv a nemzet mibenlétét akar ja a különböző szaktudomá-
nyok eredményeit összefoglalva bölcseleti alapon megvilágítani. 

Az első részben az alapvető fogalmakkal ismertet meg a szerző. Kiindulva a 
közösség és közjó fogalmából sorra veszi a fokozatosan kialakuló közösségek 
elemeit. Sem a vér- vagy fajközösség, sem a nyelvközösség nem egyedüli fontos-
ságú tényezői a nemzet kialakulásának. Sőt a nyelv- és vérrokonság sokszor 
nagyon messze esnek egymástól. A nyelv kihalhat, a nép élt tovább és megfor-
dítva. Ugyanígy nem döntő fontosságú a hagyományos kultúra kollektív hordozója, 
a népközösség nem, A népiség lassan elenyészik és helyet ad egy politikailag 
szervezett nemzetiségnek. A népjellem megállapítása nehéz, hiszen a jó vagy 
rossz tulajdonságok minden nép jellemében egyaránt megtalálhatók. Az állam 
fogalmának irtfcsgálatánál nyomatékosan rámutat arra, hogy az állam szuverénitása 
nem lehet abszolút, azt korlátozzák az erkölcs és természetjog egyetemes tör-
vényei. 

Az alapvetés után a nemzetfogalommal és problémáival ismerkedünk meg 
részletesen. Történeti áttekintést ad a nemzetközösség fejlődéséről, majd a nem-
zetfogalom változataira tér át. Világosan szembeállítja a francia nemzetfogalmat 
a némettel. Míg az előbbi szerint a nemzet egyenlő az állampolgárok összességével, 
az utóbbi romantikus irányzat a nemzetet és a népet hajlandó azonosítani. Ez a 
„népnemzet" fogalom, mely az asszimilálódást bűnnek tekinti, kedvező talajra 
talált a közép- és keleteurópai német és szláv államokban és nagy mértékben 
lett előidézője az egyik legsúlyosabb problémának, a nemzeti kisebbségek annyi 
vihart előidéző kérdésének. Mik a kisebbségek, milyen jogaik vannak, mi a 
nemzetiségi hovatartozás eldöntésének objektív mértéke, mennyire terjed a népek 
önrendelkezési joga, mind olyan problémák, melyeket nem lehet divatos és sok-



szór re j te t t hatalmi é rdekeket szolgáló teór iákkal megoldani. Éppen ezt a meg-
oldást nehezíti meg a mai hipernacionalizmus, mely nem elégszik meg a nemes 
hazaszeretet te l , melyben nincs is gyűlölet és ellenszenv mások iránt, hanem im-
perial ista és expanzív. Az é le t tér és kul túr terület elmélet sokszor csak a hatalmi 
vágy leplezésére szolgál. Ez a nacionalizmus modern herezis, mely isteníti a 
nemzete t és államot és mentesíti minden jogi és erkölcsi gátlástól. 

Legközvetlenebbül a munka harmadik része érdekel bennünket , mely a ma-
gyar nemzeteszme fejlődését és problémáit tárgyalja. A magyar népiség kialaku-
lása mellett világosan megismertet bennünket nemzetiségi küzdelmek kialakulá-
sával. A magyarság nagy asszimiláló ere je és a nemzet iségeket mindig meg-
becsülő magatar tása megbirkózott volna még a XVIII, század nagy telepítési követ -
kezményeivel is, ha nem fejlődik ki a túlzó nacionalizmus és nincs az ilyen 
izgatás. A múltnak sok hibájára mutat rá a szerző, melyekből le kell vonnunk a 
tanulságot, de viszont rámutat arra is, hogy anakronizmus, ha a mai tapaszta la-
tokkal rendelkezve elítéljük mindenestől az előző generációkat , kik a nemzet i 
eszme mai fejlődését előre nem láthat ták. A korszerű magyar nacionalizmusra 
nagy feladat hárul. Meg kell teremtenie az „una eademque hungari tas"-t , mely-
ben a kárpá tmedence népei megtalálják boldogulásukat és nem érzik idegen 
tes tnek magukat a magyarság vezet te hazában, A fajmagyarkodás és turanizmus 
csak a disszimilálódást segítik elő. Az általános emberi é r t ékek megbecsülése és 
az örök erkölcsi elvek elismerése nélkül minden naconalizmus ingatag. 

Somogyi könyve bizonyára sok meglepetést okoz azoknak, kik a divatos 
jelszavas köpenyegben ismerték eddig a nemzeteszme kérdésé t . Éppen ezért 
volt már égető szükség erre a könyvre. Az olvasó azzal az érzéssel teheti le e 
munkát, hogy a magyar igazságnak nincs szüksége a ködösí tő jelszavakra, sőt 
az önismeret és a realitások megismerése csak előmozdítja annak megvalósulását. 

Dr. Macher Emmánusl. 

Erdély és népei. Szerkesztet te : Mályusz Elemér. Budapest , 1941. Egyetemi 
Magyarságtudományi Intézet és a Franklin-Társulat kiadása. 254 1, 

A trianoni béke sok keserű tanulsággal szolgált a magyar népnek. Szomo-
rúan lát tuk be, hogy évt izedeken át nem ismertük meg és nem vet tük komolyan 
a nemzetiségi kérdést . A nemzet figyelmét az alkotmányjogi vi ták kötöt ték le, 
pedig a nemzetiségek egyre növekvő népi öntudata és a ha tárokon kívülről 
fűtöt t propaganda már erősen rágta a magyar állam életfáját . Saját népi kul-
túránkat sem ismertük még eléggé. Annál kevésbé törődtünk a Kárpá tmedencé-
ben élő népek közös kul túrkörének megismerésével, pedig ezen kultúrális k a p -
csolatok ápolása jelentősen csökkenthét té volna az el lentéteket . Annál örvende-
tesebb, hogy a hibákra ráeszmélő magyarság egy percig sem marad t tétlen. Az 
utolsó két évtizedben a tudósok és szakemberek hosszú sora foglalkozott az 
addig elhanyagolt kérdésekkel és ma már az alapos felkészültséggel megírt 
munkák egész sora tá jékoztat bennünket a magyarságra nézve oly fontos prob-
lémákról. 

Erdély egy részének visszatérése adott alkalmat az Egyetemi Magyarság-
kuta tó Intézetnek arra, hogy az Erdélyre és népeire vonatkozó kutatások ered-
ményeit egy összefoglaló munkában ismertesse meg a művelt magyar közönség-
gel. A Mályusz Elemér szerkesztésében megjelent Erdély és népei c. kötet t izen-
egy szaktudós ér tekezését adja e tárgyról. Megismerjük belőlük Erdély népeinek 
letelepedését , a nemzetiségi kérdés kialakulását és a magyarságnak nagy kul tú-
rális hatását az ott élő nemzetiségekre, 

A történelmi ér tekezések között Alföldi András mutat ja ki a dák-római-
román kontinuitás tör ténet i lehetet lenségét és ezzel a lapjában ingatja meg a 
románok vélt tör ténet i jogát Erdélyre. — Kniezsa István a honfoglaláskori Er-
délyről állapítja meg, hogy ott nyoma sincs a románságnak. A X.—XII. sz.-ban 
előnyomuló magyarság és székelység jóval előbb telepedik meg, mint a románság, 
amit a folyók és helységek magyar eredetű nevei is bizonyítanak, — Györffy 
György nagy tanulmánya a székely kérdés t ismerteti, A különféle türk népekből 
álló székelység, mint a magyarsághoz csatlakozott nép, a gyepüket őrzi, te l jesen 



elmagyarosodik, majd ha tá rőrző szerepének megfelelően a XI. sz. elejétől a XIII. 
sz. elejéig fokozatosan ke le t felé nyomulva eljut mai hazájáig. — A szászok 
megtelepedésével Maksay F e r e n c foglalkozik és megcáfolja a szászság nemzeti 
történetíróinak azon állí tását, hogy a mai szász föld csak alig lakott terület 
volt és tu la jdonképen ők az első lakók, akik oda kultúrát vi t tek. Ezt a földet 
a magyarok és székelyek már előbb megszervezték, a szászok csak a kész 
kere tekbe te lepedtek . — A románság megtelepülését két író is ismerteti: Feke t e 
Nagy Antal a középkori, J a k ó Zsigmond az újkori román településsel foglalkozik. 
Bár itt csak mozaikszerű ada tok állnak még a szakemberek rendelkezésére mégis 
megdöbbentő k é p tárul az olvasó elé a pusztuló magyarság helyét elfoglaló ro-
mán ter jeszkedésről . — Az utolsó évtizedek román nemzetiségi harcait Bíró 
Sándor írja le. A liberális korszak nemtörődömsége elősegíti a románság gaz-
dasági megerősödését , el tűri az egyre fék te lenebb izgatást, mely már valóságos 
hazaárulás és előkészítése az állam felbomlásának. — A román térfoglalás követ -
keztében Moldvába szorult százezernyi magyar és székely küzdelmeivel és szét-
morzsolódásával Elekes Lajos foglalkozik. 

A kultúrál is kapcsolatokról két szép tanulmányt ta lá lunk a könyvben. 
Pukánszky Béla a magyar-szász művelődési kapcsolatokról ér tekezik és bebizo-
nyítja, hogy a magyarság itt adó fél. Még jobban kidomborodik ez az igazság 
Gáldi László cikkében, melyből látjuk, hogy a magyar ha tás nemcsak a román 
irodalmon érezhető ál landóan, hiszen a legtöbb irodalmi műfa j magyar kezde-
ményezésre vagy közvetí téssel jutott hozzájuk, hanem ki te r jed t az egész román 
társadalmi és állami életre . A XVIII, században az erdélyi jezsuiták voltak a 
román kul túra előmozdítói, a mult század elején pedig a pest i egyetemi nyomda 
volt a román tudományosság bölcsője. 

Gyallai Domonkos a föld és nép kapcsola tá t vizsgálja a Székelyföldön. 
Rámutat, hogy a székely népe t eleget tanulmányozták, de a földet nem. A gaz-
dasági elhanyagolás volt az oka a nagy székely kivándorlásnak. Ma, amikor 
nincs már meg a régi székely közösbir toknak a népet regeneráló ereje, különös 
gondot kell fordítani arra. hogy a visszatért föld el tudja ta r tan i ér tékes népét . 

Csak hálásak lehetünk az Egyetemi Magyarságkutató Intézetnek a szép 
munka kiadásáér t , mert így minden művelt magyarnak alkalma van megismerni 
Erdély népét és problémáit . Az igazság ismerete, ha néha fájón is, első lépés a 
megbékélés felé. Dr. Macher Emmánuel. 

Vitéz uzsokí báró Szurmay Sándor; A magyar katona a Kárpátokban. Bp. 
1940. 242 1. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 

A világháborút be fe jező Párizs-környéki békék félmegoldásai és égbe-
kiáltó igazságtalanságai miat t újra kitört és dúló háború idején márcsak az össze-
hasonlítás kedvéér t is igen nagy az érdeklődés az első világháború immár lassan 
történeti t á v b a tűnő, de még mindig élénk emlékezetben levő eseményei iránt. 
Ezen ok miat t is különös figyelmet érdemelne Szurmay könyve, de e mellett a 
könyv tárgyi érdekessége és komolysága, élményszerű elevensége is méltán ér -
demli meg érdeklődésünket és köti le f igyelmünket. 

A munka nem összefüggő eseménysort ad elő. Egy bátor , nyiltszemű, nemes 
emberi, ol thatat lan hazafiúi és vallásos érzésektől áthatott ka tona megfigyeléseit, 
tapasztalatai t , élményeit szedi csokorba a jövő nemzedék okulására. Az uzsoki 
harcok hőse, kinek mint hadseregparancsnoknak, nagy része volt az orosz gőz-
henger megállí tásában, ad j a itt közre bölcs tanácsokkal is fűszerezet t tapasz-
talatait az egész nemzet számára. Sok mindenről értesülünk itt részint örömmel, 
részint fájó visszaemlékezéssel . Nemes büszkeség tölti el szívünket látva a ma-
gyar katona hősies bátorságát , önfeláldozását, gyors leleményességét , végsőkig 
való ki tar tását . Megismerjük a magyar katonát a lövészárkok sok szenvedéssel 
teli egyhangúságában, a pusztí tó harcok öldöklő tüzében, de látjuk a csende-
sebb napok kedélyes v idámabb hangulatában is. Némely rész a mai időszerűség 
elevenségével ragadja meg figyelmünket. (Szűkös világ mindenben, Vagyonmentés, 
a propagandáról írt részletek.) Csak mély hazafiúi fájdalommal tudjuk olvasni 
az októberi forradalomról, a hadsereg szétzüllesztéséről írott sorokat. Viszont 
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mély megnyugvás tölt el bennünket, mikor olvassuk, hogy a harctéren mindenki 
istenhívő lett. A pedagógus feszült érdeklődéssel olvashatja az egyik harcásza-
tilag teljesen értéktelenné vált csapat mély nevelői bölcseséggel végrehajtott 
megjavítását. A könyv kielégíti a pusztán csak érdeklődőt, sok értékes tapaszta-
latot nyújt a nevelőnek, nemes érzésekkel és gondolatokkal tölti el a hazájáért 
aggódó hazafit. Megérdemli, hogy minél többen olvassák. Dr. Jánosi Gyula. 

Erdei Ferenc: A magyar paraszttársadalom. Magyarságismeret V, Franklin-
kiad. 170 o. 

A magyar parasztság óriás irodalmából öt szerző emekedik ki, akik lénye-
geset tudnak mondani a paraszt társadalmi világ titkairól: Móricz Zsigmond, 
Gőrffy István, Kiss Lajos, Veres Péter és Illyés Gyula, Mi adja meg az ő 
munkájukban lévő anyag hi te lé t? „Az élmény emberi hitele és a látás írói 
biztonsága". Erdei t bátran áll í thatjuk oda melléjük, mivel parasztságszemléle-
tének alapja „ennek a társadalmi világnak tel jes á té lése" és munkáinak (Futó-
homok, Magyar falu, Magyar város, Parasztok) legfőbb forrása saját élménye 
és megfigelése. 

Most megjelent könyve három nagy részre tagozódik. Az első: Parasztság — 
Magyar parasztság. Mi is lényegében a parasztság? „A parasztság általában föld-
művelő és falusi, s bizonyos érteimben munkás társadalmi csoport, amely saját-
ságos nép-paraszti kultúrát éltet, s egészben véve, mint alsó rend illeszkedik 
a társadalom szerkezetéhez". Erdei társadalmi szemlélettel próbálja megfogni 
a lényeget, mert nézete szerint „a parasztság a társadalom üzemének egészen 
sajátos eleme". 

Vizsgálja a parasztság keletkezését és változásait , majd á t tér a magyar 
parasztság kialkulásának rövid megrajzolására. Fejezeteiből láthatjuk, hogy pa-
rasztságunk mostani állapotát kizárólag a tö r téne t i fejlődés alapján ér thet jük 
meg igazán. A magyar parasztság kialakulásának legfőbb jellemzői, hogy ez a 
kialakulás későn következet t be, aminek következménye: rövid volt a kifor-
málódás ideje s így csak fölszínes a paraszt i formaképződés; hogy a nyugati 
fej lődés „utánképzése"; hogy a földművelő nép széles rétege e lkerül te a teljes 
jobbágyi sorsot. Tehát egy különös magyar társadalomfej lődéssel állunk szem-
ben, amely különösségének ké t mes^zeható köve tkezménye let t : a nemesi rend 
túlfejlődése és a parasztság túlmerevültsége, 

A mű második nagy része a magyar parasztság válságos korával ismer-
tet meg bennünket . A válságba a tör ténet i fej lődés vitte parasztságunkat , A 
válság azután azt hozta, hogy beszélhetünk: még parasztokról , romlott parasz-
tokról, menekülőkről , már nem parasztokról . . . Igaz, hogy akik még parasztok, 
már nem hiba nélkül parasztok, akik pedig már nem parasztok, oly világban 
élnek, amelyben nagyon gyakori a figyelmeztetés arra, hogy nekik „parasztoknak 
illenék lenni," A romlott parasztok legjellegzetesebbjeit az egykés fa lvakban 
találjuk. Veszedelmes társadalmi jelenség a nyugaton Landflucht-nak nevezet t 
városbaözönlés, irtózás a falutól, a földművesmunkától . Ennek az oka a meg-
merevült falusi és társadalmi forma. Hol vagyunk még az északeurópai államok-
tól, ahol a mezőgazdasági foglalkozás és a vidéki élet egyenrangú a városi élet-
tel, az ipari foglalkozásokkal? Társadalomalakí tásra van szükség és itt egy 
nagyon finom meglátású részt kell, hogy idézzek Erdei könyvéből: „A katolikus 
egyháznak ma is eleven formakezelő szerepe van a társadalom életében. Az 
egyház századok folyamán kiművelt formarendszerével , minden változás ellenére 
ma is bele tud nyúlni a társadalom f o r m a a l a k u l á s á b a " . - , (71. o.) 

A harmadik nagy rész: Parasztok a mai magyar társadalomban. Ügyes 
csoportosításban jó meglátással ír a parasztgadákról, a kisparasztokról és a 
parasztmunkások osztályáról. Mélymeglátású gondolatokkal telített az utolsó 
két fejezet: Parasztság és nemzet — Nemzet és parasztság. A mai magatartást a 
parasztsággal szemben népfelemelési törekvésnek nevezhetnék. A törekvés: 
megadni a parasztnak a felemelkedési lehetőséget, de ugyanakkor megtartani 
annak, ami. Egészségügyi akciókkal, gazdálkodási szabályokkal, leventével stb. 



is lehet egy népréteget felemelni; de ennek „általános poli t ikai-társadalmi föl-
té te le i" is vannak. Cs. G, 

Csapodí Csaba: Társadalmi kérdés és katolicizmus Magyarországon. Balassi 
Bálint könyvtár . Budapest . 1941. 58. 1. 

A nagy korkérdések iránti é rdeklődés jegyében indult meg a Balassi-könyv-
tár, és első kiadványai nem bizonyultak méltat lanoknak a nagy célkitűzéshez. 
Csapodi könyve első részében ismerteti az egyetemes Egyház felfogását a tá r -
sadalmi kérdésről , rámuta t az Egyház mindenkori vezetőszerepére e ké rdés 
megoldásában, kitér a Rerum novarum és a Quadragesimo anno által hangoztatot t 
köve te lmények szükségességére. Majd á t t é r a magyar viszonyokra, a mult század 
eszmevilágának fényénél rámutat a tá rsadalmi rétegek jelenlegi kia lakulásának 
gyökérproblémáira, Zichy Nándor, a néppár t , Károlyi Sándor, a keresz tény-
szocialisták, Prohászka ezirányú tevékenységét méltatja, majd rámutat a jelenlegi 
társadalmi szervezkedés, a hivatásrendiség kialakulásának előnyös voltára, egyben 
ismerteti a katolikus részről újabban kiinduló mozgalmak nagy horderejű vállal-
kozását . 

Legfőbb ér téke Csapodi világos okfej tésű, rendszeresen tagolt könyvének, 
hogy a t isztánlátást segíti elő olyan téren , amelyen a nemtudás, a rosszakarat , 
a mellébeszélés eddig is annyi hibát okozott . Egyúttal pedig igazolás ez a könyv 
arra vonatkozólag, hogy az Egyház sohasem ment cl közömbösen a társadalmi 
kérdés mellett , mert mindig tudatában volt annak, hogy csakis ennek gyökeres 
rendezése nyi t ja meg számára az utat elsőrendű célja teljesítéséhez. Péa. 

Salazar állameszméje. Sajtó alá rendez te : Dr. Szediár Ferenc. Sárvár, 1941. 
47. 1. 

Ez a kis füzet megismerteti velünk a portugál nemzeti forradalmat, az új 
rendszer eszmetanát, a nyomorból felsegített új államot, annak gazdasági vezér-
eszméit és végül Salazar államának első évtizedét. Ez az első évtized gyönyörű 
eredményeket tud felmutatni. Miért? Mert a portugál államelnök ezt vallja: 
„Elismertük az Istent és az erényt, a hazát és annak történelmét, a tekintélyt és 
annak felsőbbségét, a családot és annak kötelező voltát," Cs. G, 

Gáldi—Makkai: A románok története különös tekinte t te l az erdélyi romá-
nokra., A Magyar Történelmi Társulat k iadása . 428. 1. 

,,A románok nemzeti le lki ismeretüknek férfias példájá t és a legjobb bizo-
nyítékát adják, midőn tör ténelmüket távol minden előítélettől és más kor minden 
káprázatá tól tanulmányozzák és tanít ják, . . " (Gaston Paris, Romania 1878, VII, 
618.) így tudta és tudja ezt a külföld. Ezzel szemben azt mondhatjuk, hogy a 
román tör ténet í rás sok ké rdése mindmáig politikum, „amelynek tárgyilagos szem-
pontok szerinti módszeres tárgyalását egy megcsontosodott hazafias dogmat ika" 
teszi lehetet lenné. Örömmel forgatja az ember a Magy, Tört , Társ, k iadásában 
megjelent hatalmas kö te te t , amelynek íróit (Elekes Lajos, Gáldi László, Juhász 
István, Makka i László, Polonyi Nóra, Tóth András, Tóth Zoltán) nem a poli t ikum 
irányította, és amely a maga tárgyilagosságával fontos szerepet van hivatva be-
tölteni. 

A monográfia a románság kialakulásának vizsgálatával kezdődik. Tárgyilagos 
rajzát kap juk az északi románság bevándor lásának és megtelepülésének. Te rmé-
szetesen ez az a fejezet, amely leginkább különbözik a hivatalos román tö r téne t -
tudomány megállapításaitól, A kontinuitás és prioritás hamis elméleteivel nem 
vitázik. Majd a román vajdaságok tö r t éne t é t ismerjük meg a magyar hegemónia, 
a török elnyomatás és a fanarióták korában . Külön fe jezetek foglalkoznak az 
erdélyi románok XVI,, XVII., XVIII. századi tör ténetével , szellemi újjászületésé-
vel, XIX. századi sorsával. Nyomon k ísérhe t jük azokat a fokozatokat , amelyeken 
át haladt Románia a „tel jes szellemi egység felé". Kezdődött ez a va jdaságokban 



végbement nemzeti megújhodással, közbeeső állomása volt az egyesült fejede-
lemségek és a független királyság, míg a végső: Nagy-Románia kialakulása. 
Utoljára az így kialakult Romániának, a „nagy román" kísér letnek két legutóbbi 
évtizedét tárgyalja a mű. 

Szeretnők remélni, hogy ez a munka hozzájárul annak a közönynek legyő-
zéséhez, amely közvetlen szomszédaink tör ténetével , tudományos életével szinte 
alig törődik. Cs. G. 

Erdély öröksége. Erdélyi emlékírók Erdélyről. I. Tündérország, 1541—1571. 
II. Sárkányfogak. 1572—1602. III. Tűzpróba. 1603—1613, IV. A fejedelem. 1613— 
1629. V. Apa és fiú. 1630—1661. VI. Haldokló Erdély. 1662—1702. VII. Erdély 
válozása. 1703—1750. VIII. A másik magyar haza. 1750—1790. IX. Erdélyi arcok. 
1791—1867. X. Két ország ölelkezése. 1791—1867. Frankl in-Társulat . Budapest . 

Erdély visszatérése óta örömünk nem ismer határ t . Ez a tíz köte tes hatal-
mas vállalat is azt bizonyítja, hogy az erdélyi magyarság lelke érdeklődésünk 
középpont jában áll. Vissza akarunk menni az erdélyi írók e rede t i munkáihoz, 
emlékirataihoz s azokból akar juk megismerni, mint élő vizek forrásaiból megíz-
lelni Oláh Miklós, Verancsics Antal Tündérországát , a sárkányfogas címerű 
Báthoryak sárkánybirodalmát, Erdély legzivatarosabb napjait , a német és török 
közt való hánykolódását, Bocskay két felé megőrzendő béké jének szörnyű hát -
teré t , Bethlen Gábor egyéniségét, a két Rákóczit, Apafi Mihályt, a Habsburg 
tar tománnyá süllyedt Erdélyt , főleg pedig az erdélyi műveltséget, az úniót stb. Ré-
vész László mesteri tollal írja meg a nagy munka bevezető szavait. Szerinte az er-
délyi szellem hivatás, sorsábrázolás, életparancs, józan kiegyenlítő poli t ikára taní tó 
életszabály, hódolás létünk örök t i tka előtt. Kardos Tibor az emlékirat irodalom 
kialakulásáról ír és sorra jellemzi az erdélyi emlékírókat. Cs. Szabó László, Bíró 
Vencel, Makkai László, Makkai Sándor, Asztalos Miklós, Tolnai Gábor, Jancsó 
Elemér, Tavaszy Sándor, Bísztray Gyula ízes összefoglalásokat írnak egy-egy 
kötet elé. Mihályi Ernő. 

Pásztor Lajos: A magyarság vallásos élete a Jagel lók korában. Bp. 1940. 

A mohácsi vész előtti négy évtizedet tárgyalja. Szól a vallásos életesz-
ményről, a jámbor tes tvérüle tekről és a céhekről, a szegénygondozásról és a 
betegápolásról, a szentmiséről, a zarándoklatokról és az istenházáról. Pontosan és 
tisztán lát ja a dolgok katolikus hitelvi alapjait, szempontjai á l ta lában éret tek, 
színvonalon állók és sokoldalúak, olvasottsága nagy, gyűjtő munkája pedig bá-
mulatosan gazdag eredményű. Példája annak, hogy egy rövid korból mostoha 
forrásközlések ellenére is mit tud kihozni a céltudatos, kemény munka, 

Dr. Vanyó Tihamér. 

Művészet. 
Kilián Zoltán: Gépmüvészetek. Budapest , Szent István-Társulat , 1941. 235 1. 

A címbeli összetett szó két része a régi művészetszemléletben merő ellen-
té te t jelentett . Meg kell azonban tanulnunk — és ebben akar e könyv is segí-
tőnk lenni —, hogy a szó igaz és teljes ér te lmében művészetet te remt a mozi 
és a rádió, sőt megszorított ér te lemben a hanglemez is. Akik ezt tagadják, azok 
vagy nem a sajátos gépművészeti műfajokra és előadási formákra gondolnak állás-
pont juk leszögezésekor, vagy nem ismerik közelről azt az igazán művészi, de 
kollektív vajúdást, ami létrehozza pl, az igazán filmszerű mozidarabot vagy az 
igazán rádiószerű hangjátékot . 

Ennél az esztétikai résznél még érdekesebb az, amit e könyvből a gép-
müvészetek szociológiájáról tudunk meg. Technikai alapjuk sem a magas mű-
vészi kul túrával ismerős ré tegben született meg, szórakoztatási lehetőségeik első 
sikereit sem ott arat ták, üzleti kihasználóik sem tar toztak oda, tehát m«ígindu-
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lásuk szinte predeszt inál ta őket, hogy a legszélesebb népré tegek kiszolgálói ma-
radjanak. A népi kul túra és a népi polit ika a gépművészeteknek ezt a hivatását 
szentesíti, de vezetésüket nem hagyja tel jesen az üzletre, hanem a keresztény 
és nemzeti tar talmat — ha kell hatalmi szóval is — biztosít ja bennük, de 
mindig csak népszerűen szórakozta tó formában. A népszerűség és a mindenáron 
szórakoztató jelleg nem jelenthet művészietlenséget, hanem csak válogatást: a 
könyvekben felfogható és élvezhető művészet elébehelyezését az egészen magas 
és nehéz művészi a lkotásoknak. A magasigényű közönség kielégítése — és ez 
a megállapítás elsősorban a rádióra meg a hanglemezre vonatkozik — márcsak 
azért ís másodrendű fe lada ta a gépművészeteknek, mert ez előtt a közönség előtt 
a művészetek más, régi, ar isz tokrat ikusabb forrásai is nyi tva állnak. 

Elgondolkoztató, amit a szerző a film, rádió és hanglemez nemzeti és egy-
házi kihasználásában súlyos mulasztásokról és jövő alkalmazásuk bő lehetősé-
geiről mond. Még messzebb vezet a jövőbe, mikor a televízió koráról és azok-
ról a forradalmi vál tozásokról beszél, amelyeket annak megjelenése nemcsak 
a gépművészetek körében, hanem ál ta lában a művészi, sőt társadalmi életben 
is kelteni fog. 

Szinte elkerülhetet lenül esik bele az ügyes kis könyv a népszerűsítő mun-
kák közös hibájába: igen sok mindent akar megemlíteni, tehát nem időzhet 
az érdekes részleteknél, nem pazarolhat ja kimért lapszámát színes, élményszerű 
előadásra, pedig ezek t ennék igazán népszerűvé! Határozot tan bántó azonban, 
hogy nyomdatechnikaílag nem érzékeltet i eléggé a ta r ta lom szerkezeti részeit. 
A nagy fe jezeteken belül egyszerű új bekezdéssel vadidegen dolgok következ-
nek egymásra; a fe jezetek elején felsorolt alcímeket (régi könyvek rossz szo-
kása!) célszerűbb lett volna a megfelelő helyeken a szöveg közé iktatni. 

Maródi Árpád. 

Elisabeth Brecht: Glückliche Mutter. Herder Freiburg im Br. 

Richard Sattelmair: Die Schöpfung. Herder, Freiburg. 

Az édesanyai ö römöknek van szentelve az egyik kötet . A németalföldi, 
német és a modern művészet sok é r tékes alkotásban örökí te t te meg az anyai 
oltalmazó kezet , amely táplál ja , védi, i rányít ja a kis embercsemetét . Ezekből 
kapunk itt é r tékes ízelítőt. Megörökíti az édesanyát is, amint kiteljesedik egé-
szen a rembrandt i édesanyáig, aki lehaj tot t fővel ad számot magának élete fele-
lősséggel te l jes eredményeiről , gyümölcseiről, t e remtő erejéről . Az emlékezésbe 
való tel jes elmerülés ül arcán, 

A másik kötet a Te remtő nagyhatalmát, munkáját tá r ja elénk, amint az a 
középkor képes könyveiben, mozaikjaiban, e lefántcsontfaragványaiban, dómjainak 
domborműveíben (Chartres), Rafael, Michelangelo stb. művészetében testet öltött. 
Mindkét művet ér tékes tanulmány, finom stílelemzés előzi meg. 

Mihályi Ernő. 

Kapossy János: Magyar művészeti akadémia terve a XVIII. században. 
Budapest . 1941, 

Különlenyomatként jelent meg ez az ér tekezés a Levél tár i Közlemények 
mult évi évfolyamából, Kapossy gondos levéltári ku ta tásokra hivatkozva ismer-
tet i magyar főpapoknak azt a tervét , hogy Magyarországon művészeti akadémiát 
létesítsenek, amelynek igazgatójául a bécsi , ,Hochbarokk" nagymesterét , Daniel 
Grant szemelték ki, Gran méltó is lett volna erre a szerepre .hiszen művészete 
első és legtisztább ki te l jesülése annak, amit a barokk festészet európai fejlő-
désében sa já tosan bécsinek érzünk, akárcsak Fischer von Erlachét , Lukas Hil-
debrantét az építészetben, Rafael Donnerét a szobrászatban. Gran ki is dol-
gozta, és Batthyány nádornak el is küldöt te a magyarországi akadémia terve-
zetét , de a tervezet további sorsáról semmit sem tudunk. Péa. 



Kolb Jenő; A kőszegi múzeum régi kártyái. Szombathely. 1941, 

Kolb a já tékkár tyák c, müvében e redményesen bizonyítja, hogy a régi 
já tékkár tyák mennyire beszédes tanúi elmúlt idők kul túrájának, A kár tyafes tés 
Magyarországon a XVIII, század vége felé különösen magas fokon állhatott . 
Kolb 73 magyar kár tyafes tő nevéről értesít bennünket , A kőszegi múzeum XVI. 
századi ká r tyáka t is őriz, amelyek a bécsi Hans Forster műhelyéből kerül tek 
ki. Érdekes az a Napoleon idejéből származó kártyacsomag is, amelyen a Napo-
leon-ellenes koalíció nemzetei szerepelnek, A kőszegi múzeum őrzi a legrégibb 
magyar gyátmányú Napoleon-kártyákat ís, az 1830-as időkből, Péa. 

Zene. 
Richard Petzoldtí Robert Schumann, — Hans Joachim Moser: Carl Maria 

von Weber. — Karl Laux; Anton Bruckner. (Mindhárom: Breitkopf és Härtel , 
Lipcse, é. n.) 

A nevezet t kiadó nagy sikert aratot t népszerű muzsikuséletrajzaival. Mind-
három kis kötet jól sikerült munka. A száraz életrajzi ada tokat mindenütt kor-
tör ténet i megjegyzésekkel, bőséges példákkal teszik nagyon élvezetessé a szer-
zők. Az egységes szerkesztői kéz kiérződik a kötetekből , legalább is ami a be-
osztást, a díszítő kép- és hangjegyábrákat illeti. De ez csak előny, mely sosem 
válik a szabadon dolgozó szerző megkötöt tségévé. — Mégis külön ki kell 
emelnünk a Bruckner-é le t ra jz elmélyült korra jzá t , mely talán azért lesz az ihle-
tet t szerző tolla alatt olyan katolikussá, mer t a Bruckner-helyek és Bruckner-
művek beható tanulmányozása csak katol ikus lélek számára sokatmondó, — 
Értékes és hasznos az egyes művek végén a megtárgyalt zeneszerző műveinek 
felsorolása. Nádasi Alfonz. 

Kurt Overhoff: Einführung in Werke der symphonischen Literatur. Verl. 
Hochstein et Co. Heidelberg, é. n, 

A zeneművek esztétikai méltatása könnyen felületessé válik, ha a szak-
ember népszerűen akar valamit sorozatban megvilágítni. De annál nehezebb 
a dolga, mikor teljes szellemi felkészültséggel, analitikus módon igyekszik a mű 
ér tékét olvasói elé varázsolni. Hiszen épen a zeneművek egyéni ér tékelése 
sokkal nagyobb meggyőző erőt követel az előadó, szerző részéről, mint bár -
melyik más művészi megnyilvánulás. Szerzőnk tel jes mér tékben elérte célját, 
mikor a Collegium Musicum egész sorozatát, az egyes előadások közben támadt 
te rmékeny gondolatokat ís pontos vázla t rendszerébe feldolgozta és könyv alak-
ban is megjelentet te . Rendszerében a klasszikusok, romantikusok, misztikusok, 
újklasszikusok sorrendjét adja, tehát oknyomozó egymásutánra, hatáskuta tásra 
is nagyszerű alkalmat ad. 

Az egyes müveket a schopenhaueri meghatározás jegyében (Das Wesen der 
Welt) tá r ja fel. Világos okfejtéssel, esztét ikai megláttatással, gyakran intuitív 
belemélyedéssel ad tudtunkra egy-egy re j te t t é r téke t a tárgyalt zeneműből- Az 
előadás élénksége érzik stílusán, mellyel még az elvontabb taglalást is jól él-
vezhetővé teszi. (Schumann, Brahms.) Mintaszerű a Beethoven-hegedűverseny 
taglalása. A hasonló összeállítású művek közt előkelő helyet foglal el ez az 
előadássorozat, N. A. 

Paul Gümmer: Erziehung der menschlichen Stimme. Verl, Bärenrei ter . 
Kassel. 1940 

Mióta az iskolákban szélesebb körű és öntudatosabb a hangképzés, hang-
fejlesztés, azóta már kezd közhitté válni az az eddig elrej te t t gondolat, hogy 
az énekelni tudás nem egyesek kiváltsága, hanem a tömeg közös kincse. Min-
den gyermek torka kincseket rejteget, csak meg kell keresni . Ehhez ad uta-



sításokat szerzőnk, aki az énekképzés egyik elismert tekintélye hazájában. Ana-
tómiai, biológiai részletes ismertetés u tán nagyon sok példával támasztja elá 
elméletét. Sajnos ezek közül nagyon sok nálunk nem használható a szerző 
utasítása szerint, mert a magán- és mássalhangzós bázisunk el tér attól, amit ő 
íeltételez. Azonban olyan kiváló rendszerben áll elmélete, hogy az elveket , 
megfelelő példaátáll í tással , á tvehet jük. N. A. 

Hans Píítzner: Über musikalische Inspiration. Verl. Fürs tner , Berlin. 1940. 

Hosszú évt izedeket zeneszerzéssel eltöltött író műve ez a könyv, melyet 
műfajilag te l jes mér tékben alig lehetne meghatározni Talán leginkább megkö-
zelítjük a valóságot, ha azt mondjuk, hogy minden gyakorlati szabályt a psycho-
logismus szemüvegén át néz. Igazi e lőnye e műnek, hogy az alkotó lelkivilá-
gának műhelyti tkai t tá r ja fel önkénytelenül, mikor elméleti rendszerét védi. A 
védelmére azér t volt szüksége, mert napi lapok és folyóiratok megtámadták a 
szerzőt. Eggyel név szerint is hadakozik. Ez a személyeskedés nagy há t ránya 
e lmefut ta tásának 

Az ihlet lényegéről írt gondolatai olyan ér téke a könyvnek, mely fe led-
teti az előbbi, oda nem illő fejezeteket is. N. A. 

Falk Géza (Bárczy Gusztáv közreműködésével): Csajkovszkij különös élete. 
Budapest, Rózsavölgyi. 1940. 

Ez az életrajz a legjobb példa annak megvilágítására, hogy a nagy ember 
élete mennyi szálból fűződik össze. Ezek a szálak sokszor ta lán a szakember 
számára fontosak, de mindenesetre é rdekes azok részére is, akik regényes 
életrajzot akarnának megismerni, Az orosz élet európai ember előtt mindig 
ti tokkal teli. Mennyivel inkább áll ez olyan zseninél, mint Csajkovszkij, 

Falk nagy szorgalommal, ha nem is mindig meggyőző erővel, írja le néha 
aprólékoskodó adataiból a t i tokzatos zeneszerző-életet . Sikerült fe jezetek , 
amelyekben Cs, belső fej lődésvonalát rajzol ja meg. Itt a megértés megkönnyí-
tésére igen hálás kor tör ténet i adatokat hoz. Ezekkel bebizonyítja, hogy ke rek 
egészet tud adni személytelen, tisztára művészet i adatokból. De akkor miért 
a fel tűnően sok levél töredék, mely csak ar ra jó, hogy abnormis agyak belső 
zűrzavarát és különös világát ismerjük meg belőle. Ezek miatt ifjúságnak nem 
ajánlható az egyébként nagyszerű életrajz, 

Bárczy ké t fejezete élvezetes összeállítás. N. A. 

Lichtenberg Emil: Johann Sebastian Bach élete és művei. Budapest, Rózsa-
völgyi, 

A muzsikus él trajzok magyarul megjelent sorozatában határozott nyereség 
Lichtenberg könyve. Nagyszerű meglátással osztja be a fe jezeteket . Az arány 
önmagában feltűnő, de te l jesen megokolt. Alig ötödét teszi az egész te r jede lem-
nek. Bach művei annyira személytelenek és függetlenek életkörülményeitől , hogy 
népszerűsí tő műben, — ennek szánta írója — épen Bachnál megokolt, hogy a 
mű beszéljen az adatszerű élet helyett. Ha a főbb csoportokon végignézünk, máris 
megbizonyosodhatunk Lichtenberg hatalmas, átfogó elemzéséről. Az egyes fe je-
zetek részletes vizsgálata, ezer elrejtett szépség felszínre jutását eredményezi . 
Ahogyan pl, a hegedűszonátákat és par t i t áka t vagy a szviteket és a hat b ran -
denburgi versenyt magyarázza, egész kul túr tör téne t i pontos helyzetkép tárul 
elénk. Adatok , szerzők fej lődésvonala olyan egymásutánt ad, melyből Bach 
kőve tkezésképen olyanná lett, amilyennek műveiben látjuk. 

Mégis az egész könyv legszebb lapjai azok, ahol Lichtenberg a neki leg-
kedvesebb műveket , a kan ta taka t és a passiókat magyarázza, A szakember 
alaposságával, a vezénylő karmester odaadásával , a pedagógus adni akarásával 
áraszt ja a bachi mélységet, szépséget. N. A* 



Lichtenberg Emil: Beethoven zongoraszonátái. Budapest, Rózsavölgyi. 

A rövid idő alatt új kiadást megért zenei elemzés élvezetes olvasmány 
szakembernek és zenekedvelőnek egyaránt. A szakkifejezések sosem öncélú hasz-
nálata, óriási kul túr tör ténet i adathalmaz, melyen át szemlélteti az egyes szoná-
tákat , a biztos ízlésű esztéta munkája . Meggyőző erővel tá r ja elénk az egyes 
művek szépségét, A legjellemzőbb részecskék hangjegyes példái nagyszerűen 
hozzájárulnak a megértéshez. Ha valaki zenei önneveléshez irányító sorokat 
ke res a legnagyobb muzsíkuselme, Beethoven, választékosan finom műveinek 
megértéséhez, Lichtenberg könyvében megtalálja, N. A. 

Sergio Failoni: Hazugságok a művészetben. Budapest . Franklin. 

Operaházunk kitűnő olasz karmestere aforizma-rövidségű megállapítások-
ban foglalta össze szellemes megjegyzéseit a művészet vámszedőiről, a szno-
bokról . A zenei műveltség mélysége követeli, hogy felületesen ne ítélkezzünk 
szerzőkről és műveikről. Ha ezt mégis megteszük, Failoni könyvében karikí-
rozott hal lgatókká válunk. 

De nemcsak negatív ér te lemben gúnyol, hanem a hiány helyébe saját 
műveltsége tárházából a helyeset is rögtön beleáll í t ja. A nehéz első fejezet után 
(Abszolút és relat ív művészet) az óriási opera- és zenekari irodalomból vett 
ki tűnő összehasonlításai remekül nevelnek, A közönségről írt megállapításai tár-
sadalmi rajznak vehetők. Pucciniról és Verdiről írt fejezetei a kis könyv legszebb 
lapjai, 

A névtelen fordító kitűnően tolmácsolta Failoni különleges stílusát, 
N. A. 

Salaczné Zachár Ilona: Két szív összedobban. Budapest, Rózsavölgyi. 

Wieck Klára és Schumann Róbert küzdelmes életének néhány esztendejét 
foglalja össze a szerző. Levelek, naplórészletek tükrében állítja elénk regényes 
é le t ra jz töredék formájában azt a tiszta, hősi vágyódást, mely házasságukat meg-
előzte, Szinte torz emberi alak válik Wieck apjának rajzából, de el kell fogad-
nunk, mert saját levelei tanúsít ják ezt legjobban. Talán Schumann kissé mos-
tohább beállítása abból a természetes tényből fakad, hogy a szerző nő és így 
Wieck lelkiállapotának szimpatikusabb rajza közelebb állt hozzá. 

Az alkotó férfi és az álmait megvalósító leány, a gondolatait kifejező zene-
szerző és az azokat életrekel tő művésznő sokrétű életének ügyes megvillantása. 

N. A. 

Pedagógia. 
Szögi Endre: A zeneí képesség és tehetség elemzése. (Közlemény a Szegedi 

Ferenc József-Tudományegyetem Pedagógiai-Lélektani Intézetéből. 36. sz.) 1940. 
Polgáristákon végzett kísérletek elméleti rendszerbeszedése, majd a gyakor-

lati eredmény csoportosítása. Teljesítmény- és tehetségvizsgálatok sokszor elkü-
lönítve, máskor pedig egy csoportban szerepelnek vizsgálódásaiban. Eredményei 
sokszor meglepőek. Pedig helyes ér tékűnek kell tartanunk, mer t komoly és 
gátló körülményeket lehetőségig kizáró vizsgálódások eredményei, A magyar 
gyermek hallás, intervallum, dallam, zenei szépérzék, kiegészítő készség t ípu-
saira épen zenei szempontból ilyen összeállítást még nem kaptunk. 

Nem a szerző hibája, hanem a rendszer még teljesen nem kikísérletezett 
hiánya, ha a tésztek felállí tásában olyan szempontok érvényesülnek melyek kö-
zömbösítik egymást. 

Kitűnők az eredmények összefoglalását szemléltető ábrák, grafikonok, 
N. A. 



Természettudomány. 
Raoul Francé: Földünk kincsei. 240 1. 20 képmelléklet te l . Franklin-Társulat . 

Budapest . 

A hajlottkorú, de még mindig töret len energiával dolgozó, magyarszármazású 
nagy természet tudósnak sok tudással, rengeteg é le t tapaszta la t ta l és a tőle már 
megszokott, határozot tan költői i rásművészettel megírt gyönyörű könyve fekszik 
előttünk. Mikor kezünkbe vet tük ezt a könyvet, az volt az érzésünk, hogy 
megáll a rohanó perc és visszafelé forog velünk az idő kereke — s az ősz 
természetkuta tó kalauzolásával olvasni kezdjük a természet í r ta óriás könyvet , 
a Föld tör ténetét , amelynek minden lapját évezredek pora és törmeléke borí t ja . 
Az idő elveszíti itt a jelentőségét, s az emberiség sok évezredes tö r t éne te 
szinte semmivé törpül ebben a gigantikus folyamatban, mely az ősidőktől a 
jelenkorig nyúlik. Nagy útat teszünk meg! Szinte be le fáradunk a hosszú ván-
dorlásba, amelynek folyamán előbb magyar hazánk földjét járjuk be, majd —-
világosabb példák kedvéé r t — meglátogatjuk mind a hat világrészt: leszállunk 
a tenger sötét mélyébe, fe lkapaszkodunk a havasok szikrázó tetejére, alászál-
lunk a sötéten hallgató bányákba le egészen a Föld legbelső ércszívéig, kuta-
tunk a forró sivatagi homokban, Óceánia szigeteinek tündérker t jében, Amer ika 
ősvadonában s az Antarkt i sz jégbefagyott világában. Fel fedi előttünk ősz kalau-
zunk a földkéreg ke le tkezésének törvényei t , a hegyek születését és halálát, 
vele együtt figyeljük Földünk t i tokzatos életét , amint évmilliónkint egyet-egyet 
„csendesen lélekzík, felszíne emelkedik és süllyed, mint egy alvó óriás mellkasa." 
(146 1.) Néha-néha fe l lebben ámuló szemünk előtt a jövő idők kékesen csillogó 
fátyola, amikor majd új ra nem lesznek Kárpátok s ú j hegyek emelkednek a 
most még vadul hullámzó óceánok t i tkos mélységeiből 

De mindezen vándorlás, mgfigyelés és vizsgálódás közben tekinte tünket 
állandóan a magyar földre irányítja a tudós kalauz, mer t hiszen az a célja, 
hogy megértesse hazánk földjének szerkezetét , különös geológiai sorsát, amely-
nek során kialakult itt egy földalatt i Magyarország: magyar födünk kincsei. Együtt 
vizsgáljuk vele a magyar kőzeteket , a Tátra gránitjait, a hegyek mészkövét ,a 
bazaltot és nagy kincsünket a bauxitot . Megismertet a magyar ércekkel, nagy-
szerű földgáz- és ar tézikút ja inkkal , a mérhete t len mennyiségű magyar sókincs-
csel, a barnaszénnel, a magyar oljjal, a lösszel s a búza te rmő talaj természeté-
vel, Bejár juk vele a magyar lápokat, a sziket, a futóhomokot , a „magyar ten-
gert", a Kárpátok szíklaóriásait s az egyhangú rónát, ahol hajdan más volt az 
éghajlat és más a növényzet , mint ma. Mint óriás filmet, úgy pergeti le szemünk 
előtt az ősidőkben itt élt növények és állatok gazdag életét . Általában mín-
denrő beszél, ami valamilyen összefüggésben van a magyar földdel, és min-
denről akkora tudással és a régen elhagyott drága magyar föld iránt akkora 
szeretet tel , hogy könyvét minden művelt olvasó nagy haszonnal forgathat ja . 
A gazdag tudásért még a szakember is haj landó neki megbocsátani, hogy mon-
danivalóinak sorrendjében sok az ötletszerűség. 

Amikor azonban az ősz tudós elhagyva szakterületé t bölcseleti és világ-
nézeti fe j tegetésekbe merül, ide keresz tény ember már nem követheti . Nem 
azért, mintha kife jezet ten az el lentáborból való volna, hanem mert nem tar-
tozik kifejezet ten mihozzánk. Pedig a lapjában Isten-hívő! A világot alakító tör-
vényekről pl. ezt mondja egy helyen: „ — íme, ez az Isten útja! (98. 1.), vagy 
máshelyen: „Isten mindig jelen van, mindig hallat ja szavát, csak meg kell ér teni ." 
(64. 1.) Másutt azonban már lenéző, szkept ikus mosollyal „a ninivei mese zsidó 
vál tozatának" (131. 1.) minősíti a bibliai vízözönt és „az istenség segítő démo-
nainak" (154. 1.) mondja az angyalokat, — hogy csak egy-két ilyen ki jelentést 
idézzük. Különösen a Föld keletkezéséről , az élet megjelenéséről és az ősem-
berről valott — eléggé hományos nézeti mutatják, hogy nem áll a pozitív hit 
szilárd talaján, s ké tkedése i t kissé cinikusan azzal igyekszik magyarázni, hogy 
,, a természet tudósok ké tkedők lesznek, mire megőszülnek, nekem pedig már 
nagyon ősz a fejem." (142, 1,) Ezzl az ú, n. „ természet tudományi világnézeté-
vel" (144, I.) csak oda lehet eljutni, amit könyvének — s talán éle tének —• 



végén szomorú rezignáltsággal így fejez ki: „Nem tudom, honnan jöttem s nem 
tudom,hogy hova megyek." (237. 1.) Bognár Ede. 

A kémia és vívmányai. Első és második rész. Kiadja a Kir. Magy. Termé-
szettudományi Társulat , 

Méltó folytatása e nagy, ké tköte tes munka a társulat k iadásában már meg-
jelent Természet világa első négy köte tének . Nagy előnye e műnek, hogy, mint 
már címe is jelzi, mindenütt tekintet te l van a gyakorlat i e redményekre s alkal-
mazásokra, s csak azokat az elemeket ill. vegyületeket ismertet i részleteseb-
ben melyeknek ilyen jelentősége van. Ez aztán a mű tanulmányozását , olva-
sását könnyűvé s érdekessé teszi, amit a nagyszámú vázlat s gyári fénykép 
csak még nagymértékben fokoz. Mindazoknak, kik a kémia iránt érdeklődnek, 
ilyenek pedig sokan vannak, hisz a kémia a leggyakorlatibb természet tudomány, 
s a kémiai eredmények mai állásáról akarnak világos, á t tekintő képe t nyerni, 
a legmelegebben ajánlhat juk e művet, ahol könnyen, minden fölösleges bal-
laszttól mentesen szert t ehe tnek erre, a nélkül azonban, hogy ezáltal ismereteik 
hiányosakká,vagy felszínesekké lennének, mert az egyes fe jezeteket külön külön 
a magyar kémiai tudomány legkiválóbb szakemberei írták. M. S. 

Tangl Harald: A táplálkozás. Királyi Magyar Természet tudományi Tár-
sulat kiadása. 

Érdekes és hasznos, tanulságos s gyakorlat i e könyv. A szerzőnek célja 
is volt e mindenki számára igen fontos mindennapi kérdésben gyakorlati út-
mutatót is adni; miért e könyvnek mindenkihez van mondanivalója s kívánatos 
is volna, hogy mindenki elolvassa márcsak egészségének gondozása érdekében. 
De azonkívül a táplálkozás egész élet tanát s biokémiáját egészséges s beteg 
ál lapotban is nyújt ja a szerző oly érdekes, világos s élvezetes előadásban, 
hogy lehetelen félretenni e könyvet, míg az ember el nem olvasta, A kellemes 
olvasást még nagy mér tékben elősegítik a szellemes rajzok, vázlatok, s tanul-
ságos táblázatok; melyek figyelembe vételével az olvasó könnyen szerezhet 
világos képe t s á t tekintést a tálálkozásnak egyébként rendkívül bonyolult folya-
matairól, M. S. 

Cser László; Pekingi séták. Kiadja a Franklin-Társulat . 

Kínába került magyar jezsuita szerzetes írja le útját, majd pekingi élmé-
nyeit s tapasztalatai t missziós szemmel vizsgálva. De ez a szempont nem 
teszi egyoldalúvá, sem elfogulttá, hanem ellenkezőleg, meglepő az a tárgyila-
gossága s komoly kutatás i törekvése, mellyel mindenütt az európai ember szá-
mára annyira idegen kínai ember lelkéhez, gondolkodásához igyekszik férkőzni, 
azt megérteni s olvasóival is közölni. Ezt sikerült is tel jesen elérnie könnyed, 
élvezetes tollával s színes leírásaival. Különösen élvezetes s könnyű olvas-
mánnyá teszi a szerző könyvét azáltal, hogy mondanivalóját rövid s változatos 
tar talmú fe jezetekben adja elő, M. S-

Ernst Zimmer: Foi rada lom a fizikában, A Búvár könyvei XLIII. Franklin-
Társulat kiadása. 

Kevés tudományban történt a legutóbbi évt izedekben oly nagy jelentőségű 
fejlődés, mint a fizikában, különösen ami a fizika két legalapvetőbb problémáját , 
az anyagot s sugárzást illeti, melyek a régebbi, hagyományos ú. n, klasszikus 
fizika értelmezésével szemben tel jesen új értelmezést nyer tek s így tel jesen 
megváltoztak a fizikai mikrokozmosra, az atomok világára vonatkozó elképze-
léseink s ismereteink. Ebbe a t i tokzatos világba, mely egyébként még szakem-
berek számára is nehezen járható, rendkívül élvezetes s könnyen érthető mó-
don vezeti be a még nem szakképzett olvasót is. Zimmer híressé vált könyve, 



mely most már Szarvas Pá l fordításában magyarul is olvasható. Tekintet te l a 
t éma természetfilozófiai jelentőségére, bizonyos, hogy e mű mind a te rmésze t -
tudományokkal foglalkozó szakemberek, mind pedig a művelt nagyközönség 
kő iében nagy olvasótáborra számíthat, amit mindenkép meg is érdemel. 

Mayer Sixtus. 

Vegyes. 
Horváth Adolf; A Mecsek-hegység és déli síkjának növényzete, A Ciszterci-

rend kiadása, 

Ritka szép s ér tékes növénytani monografía Horváth Adolf ciszterci t aná r 
műve, még az egyébként gazdag s kiváló magyar botanikai irodalom te rén is. 
E mindenkép kiváló florisztikai növényföldrajzi monographia nemcsak szerzőjének 
tudományos s fáradhata t lan munkásságát s növényföldrajzi ismereteit dicséri, 
hanem egyszersmind a nagy Rend nemes áldozatkészségét is, mely a mai nehéz 
időkben ilyen pompás tudományos mű megjelenését lehetővé te t t . De azért 
nemcsak szakemberek számára jelent kiváló ér téket e munka, hanem a növé-
nyeket kedve lő s megismerni akaró kiránduló nagyközönség számára is, mer t 
évszakok szerint, majd kirándulások k e r e t é n belül muta t ja be a vidék flora-
kincsét s külön fe jeze tekben részeletesen ismerteti a terület növénytani érde-
kességeit , amit több színes tábla s nagyszámú finom rajz Csapody Verától, 
valamint a szerző nagyszámú gyönyörű fényképe s t é rképváz la ta tesz még von-
zóbbá s élvezetesebbé. M. S. 

Dr. Weninger Antal: Szellem és egészség. 168 1. A gyógyítóművészet új 
irányai. 152 1, Orvos a lélekért. 166 1. Vörösváry Kiadóvállalat , Budapest. 1941. 
Köte tenként fűzve 4.40 P., kö tve 5.40 P. 

Kevés olyan kérdés akad , amely Weningert ne érdekelné és tollára ne 
kívánkoznék, E három k ö t e t b e gyűjtött cikkeiben elénk tárul a fajkérdésről , 
sterilizációról, házasságról, liturgikus életről , a katol ikus Egyház szentségeiről, 
a lélek szellemiségéről, az akara t szabadságáról , okkultizmusról, asztrológiáról, 
magnetizmusról, füves asszonyok gyógyítási módjáról, őszülésről, kígyófarmokról, 
a régi és új orvosi gyógyítóművészetről, soványító kúráról , yogabölcseletről és 
Iélekzési gyakorlatainak hasznosságáról, lelki koncentrációról , sejtek eredetéről , 
az Oltáriszentségről és fenséges átalakí tó erejéről stb., stb, vallott nézete, fel-
fogása. Hol szakszerű, hol meg csak ál talános ismereteket közöl. Nyelvezete 
is ennek megfelelően majd játékosan huncutkodó, humoros megjegyzésekkel tele, 
majd harapós, csípős, epés, különösen, ha sarlatánságról van szó, könnyelmű-
ségre és lelki ismeret lenségre tapint rá. A földnek, csillagoknak, bolygóknak, 
az anyagnak is életet tulajdonít , de te rmésze tesen nem az élő lényekével azonos 
tar ta lmú életét . Bármennyire hangsúlyozza is a genotípusnak végzetszerű meg-
határozot tságát , a fenotípustól nem tagad ja meg a szembehelyezkedés lehető-
ségét és ténylegességét, és ebben az aka ra t szabadságának exakt bizonyítékát 
látja. Minden kérdésben az Egyház taní tása az irányítója, s ennek az egyházias 
szellemnek szaktudományos alapjaira is rámuta t . Nem egy cikke annyira tisztult 
és lelkes katol ikus meggyőződést tükröz vissza, hogy igazi katolikus hitvallo-
másnak kell tekintenünk. Szaktudományos téren bizonyára akadnak el lentétes 
meggyőződésű bírálói is, legalább is nyílt, semmit kendőzni nem hajlandó nyi-
latkozatai és ta lán túlságosan is merész oldalvágásai miatt , a katolikus ember 
azonban hálásan olvassa a katolicizmus halhatat lan, örök ér tékeinek bátor, tüzes 
megvédését és ajánlását, annál is inkább, mivel az író az élet forgatagát ismerő 
világi és hozzája még orvos is. 

Dr. Hegyi Dámján. 



bened i c t i n a . 

Szent András és Benedek. 

Hazánkban a XI. századi kereszténységnek és a bencés mun-
kának a megindulását nem lehet csak a ,,minden kezdet nehéz" 
általános igazsággal jelezni, mert hazánkban ez a munka hősi kezdet 
és hamarosan gyümölcsöt hozó virágzás, mint a magyar rétek kora-
íavaszi, üde, méhcsábító virágzása. Valóban, külföldről nemcsak té-
ríteni jöttek hozzánk apostoli lelkületű férfiak, hanem olyanok ís 
felkeresték Magyaországot, akik mélyebben akarták élni a keresz-
tény tanítást. A krisztusi tannak semmiféle gát nem állt útjában, 
s az Isten kegyelméből való Királyhoz, a „jóságos uralkodó híre hal-
latára idegen földről sok pap és szerzetes gyűlt köréje, mint aty-
jukhoz." (Maurus-legenda). Nem üldözés, nemzetközi botor versen-
gés hajtotta őket ide, hanem az első magyar legendaíró, Boldog Mór 
tudatja velünk, ,,hogy összejövetelükből a jámbor társalkodás ú j 
öröme fakadjon." Ezen, evangéliumtól ihletett férfiak között volt 
,,a paraszti1 nemből — mint rózsa a tövisből — származó Zourád 
nevezetű férfiú, aki a lengyelek földjéről jött ebbe a hazába." (Mau-
rus-legenda.) Maurus a jámbor püspök, csodálattal hallgatta szent 
életének körülményeit, és eltökélte magában, hogy a vele, Zourad-
dal élő Benedek tanítványának elbeszélése alapján leírja, hogy Zou-
rád a remeteségben mily szívbeli megtörődöttséggel és testi sanyar-
gatással gyötörte magát. 

Boldog Mór megírta a két szent — Zoerard-András és Bene-
dek — legendáját, földi életüknek a csodálat fényárjában úszó em-
lékét. De a két szent neve, tisztelete, azóta is élt, ma is él, ma is 
szállnak hozzájuk életalakító imák, művészi alkotásokra ihletnek 
szobrászokat, festőket, szónokokat. Mi, reájuk visszatekintő és hoz-
zájuk felsóhajtó honfitársaik és rendtársaík a reájuk emlékeztető 
tárgyakról, tiszteletükről, életükkel megszentelt helyekről és a segít-
ségüket kérő buzgó énekekről sok-sok ok miatt csak töredék-isme-
reteket szerezhetünk. Nem akarunk felgöngyölíteni mindent, amit 
kilencszáz esztendő alatt írtak róluk, hanem csak a nehezebben hoz-
záférhető és a magyarul nem olvasható emlékeket akarjuk ismere-
teinkbe beágyazni, és lelkünket a közben fakadó kegyelemben meg-
füröszteni. 

1 Knauz N,: A pozsonyi kápta lannak kéziratai, Esztergom, 1870, 182—4: 
<3e stirpe regia: királyi törzsből. 



Mi Zoerard-András és Benedek néven ismerjük liturgiánk, szob-
raink és képeink tanúskodása szerint a két bencés szentet. Az őket 
tisztelő szláv népek — szlovákok, lengyelek, csehek — Szent Andrást 
inkább Szvorad, Szverad néven ismerik, míg egyedül a legrégibb 
lengyel emlékek említik Szvyrard néven, Szent Andrásnak Zoerard 
nem keresztneve volt. Aty já t Márknak hívták, ő ís örökölhette ezt 
a nevet, de erre semmilyen adat sem ismeretes előttünk, Cehov 
város sziklás határában remetéskedett a Dunajec mellett, s való-
színűleg itt vette fel a Zoerard, Szvorád nevet, E valószínűséggel 
szemben önkényes magyarázatnak tűnik fel J, B, Bohuslavsky fel-
tevése A remeték hagyatéka (Závet pustovnikov) c, elbeszélésben. 
Szerinte Esztergomban Szent Volfgang elragadóan prédikált Szent 
Meínrád és Bennó életéről; Zoerard és Benedek jelen voltak e szent-
beszéden, és elhatározták, hogy követik az eléjük tárt életet- En-
nek az elhatározásnak erősítésére e szentek nevéhez hasonló nevet 
vettek fel: Mein rád: Szvordc?, Benno: Benedek, Az András nevet a 
zoborí Szent Ipoly kolostor apátjától, Fülöptől kapta szerzetesi be-
öltözésekor, ugyanígy társa a Benedek nevet, 

Mí lehetett az oka annak a ragaszkodásnak, amellyel András 
és Benedek megkedvelték egymást, s amelynek alapján olyan mély 
lelki közösség fejlődött ki közöttük, hogy a tanítvány elhatározta 
mestere halála után, hogy az ő elhagyott helyét választja lakóhelyéül. 
És valóban, mestere halála után a tőle tanult életmód szerint azon 
a helyen szigorú önmegtagadásban töltötte életét. Könnyen megadja 
a feleletet, aki a lengyel Klodanszky Pál pálos 1635-i közlése sze-
rint úgy tudja, hogy mind a két szent lengyel földről származott 
hazánkba. Boldog Mór Benedek származásáról nem ír. Más hír-
adások szerint Benedek Felsőmagyarországon született, s így ha 
nem is az egy nemzethez való tartozás, azonos hajlamaikon kívül 
a többé-kevésbbé hasonló anyanyelv hozhatta őket össze. 

Mind a ketten a zoborí apátságban kezdték meg szerzetesi éle-
tüket, A zobori apátság egyike a legrégibb magyarországi bencés 
apátságoknak. Kozmás legendájával egybehangzóan már Anonymus 
is ismeri Zobor régiségét. A zobori és a szentmártonhegyi apátság 
élénk kapcsolatot tartott fenn egymással. András és Benedeknek 
B. Mórtól megírt életrajza is tanúskodik e felől, hiszen az élet-
rajzban névszerint szereplő zobori bencések mind megfordultak 
Pannonhalmán: Boldog Mór Szent Andrást, ,,a jó embert", mint puer 
scolasticus látta, ,,Szent Márton tiszteletére épített monostorba az 
említett Benedek szerzetes gyakran ellátogatott", úgyszintén Fülöp 
apát is, aki Mórnak mint apáttársának el szokta beszélni két szer-
zetese csodálatos életét. 

A szentmártonhegyi és zobori kolostor közti kapcsolatok 
nem csupán a szerzetesi fegyelem és kontemplativ élet ápolását 
szolgálták, hanem feltétlenül voltak politikai okai: hogy a 
szerzetesség által is szorosabban kapcsolódjanak a szélekre eső 
vidékek a birodalom törzsével. Zobornak tulajdonított ilyen politi-



kai, hatalmi szerepet alátámasztják nagy kiterjedésű birtokai. Ha 
nem is tudunk oklevélre hivatkozni, amely bizonyítaná a kolostor 
részvételét a szent Király országépítő munkájában, biztos, hogy hoz-
zájárult a vidék pacifizálásához és az új vallási és politikai viszo-
nyok megszilárdításához. Bohuslavsky — egyébként ügyes — regé-
nyes elbeszélésével ellenkezően valószínű, hogy a kontemplativ 
életben elmerülő András nem járt követségben a felvidéki ispánok-
nál. A rengetegek magányában elvonuló aszkétában szükségképen 
másmilyen tulajdonságok vannak, mint amilyent nagyúri követség 
vezetése megkíván. 

A két szent lelkülete elüt a Szent Benedek Regulájában meg-
rajzolt szelíd igától. A Clunyből forrásozó XI. századi bencés lelki-
élet mély volt. Nagy bencés szentek fejtik ki írásaikban a kon-
templativ élet örökké szép, meleg fényű gyöngyeit. A bencés kolos-
tori életben épen úgy, mint András és Benedek remete életében az 
életeszmény az Istennel, nevezetesen az Istenemberrel való lehető-
leg tökéletes egyesülésre tör, de más utakon. Szent Benedek Re-
gulája, s a cluny-í szellem is, a lélek aszkézisét hirdeti, a test és 
lélek fegyelmezésének külső eszközeit bölcsen mérsékli. Ebbe a 
kolostori mértékletességbe nehezen illeszthető bele András és Bene-
dek inkább csodálandó, mini követendő élete. Boldog Mórt magá-
val ragadja életük csodálata, sőt talán szeretete ís. Mily lelkesülten 
í r ja Andrásról: ,.Miután ez a boldog (emlékezetű) férfiú, András, 
a puszta magányába vonult, a böjtöt szigorúan megtartotta; bár 
ettől teste nagyon elerőtlenedett, de lelki élete megerősödött." Majd 
később, szigorú aszkézísének ismertetése után felkiált: ,,Ó. milyen 
nagy e szent férfiúnak, Andrásnak a jutalma, az örök boldogság 
százszorosan ékes koronája kárpótolja majd az égben, amit itt a 
földön olyan drágán vásárolt meg." Ennek a magasztalt életformá-
nak az elemeit a szentbenedeki saját akaratról való lemondás és 
az engedelmesség hatalmas és dicső fegyverzete helyett Maurus-
nak e szavai nevezik meg: contrítio cordis: szívbeli megtörtség, és 
maceratío corporis: a test sanyargatása. Ez a szigorúság Szent Be-
nedek regulájának új ágát jelenti: Szent Romualdot és a kamal-
duliakat. Másfajta, sokkal szigorúbb szerzetes eszmény ez. Olasz-
országból indult el, és a chílíazmus szorongását hozta hozzánk ís. 
A vágvölgyi remeték rideg aszkézisében, szigorú böjtjében, különös 
életmódjában ezt a szerzetes eszményt szemléljük. Ezt az életesz-
ményt tisztelte Fülöp apát, Mór püspök, Géza herceg is, amidőn 
Szent András vezeklőláncát kegyelettel őrizték, mert az ilyen élet 
által az élet megmérhetetlen célját: a megszentelődést, nagy fok-
ban biztosítva látták. 

Hol tanulhatta András és Benedek ezt az életmódot? Feleletül 
nem mondhatunk mást, mint az öt kamalduli testvérnek: az itáliai 
Benedek, János, Brúnó és a lengyel Izsák és Máté testvérek nevét, 



akik mint Szent Romuald tanítványai Lengyelországban nyerték el 
vértanúság által a mennyei dicsőséget. 

Szent András és Benedek élete aszkétikai szemléletében erősen 
hasonlít a kamalduli élethez, mégis bencések ők. Igaz ugyan, hogy 
Jaklin nyitrai püspök 1691-ben a kamaldulíaknak épített Szent 
András és Benedek tiszteletére Nyitrán kolostort, Damalevicius 
István lengyel történetíró kamaldulíaknak tartot ta őket, a csensz-
tochovaí páios kolostor két képének felirata szerint Benedek ,,soli-
tudinem paidinam martyrii gloria cohonestavit — a pálos magányt 
a vértanúság dicsőségével koronázta meg", András pedig — a 
másik kép szerint — Magyarországba bevitte a pálos remetéskedést. 
A két szent bencés remete élete hasonlított a pálosok életéhez ís, 
a kamaldulíakéhoz is, mégis bencés élet marad, mert — eltekintve 
attól, hogy Szent Benedek rendjébe léptek — eminenter jellemző 
vonásuk az engedelmesség. Fülöp apát engedelmével vonultak reme-
teségbe, aszkétikus gyakorlataikat az ő tudtával végezték, nagyböjt 
idejére András ,,Fülöp atyától . . . negyven diót kapott, és ezzel 
az élelemmel beérve várta a szent feltámadás napját" , hogy tette 
ne akaratosságnak és hiú dicsőséghajhászásnak számítson. Az enge-
delmesség élénk tudatán kívül a hősi élet e nemére ott állott előt-
tük Szent Benedek Atyánk példája a hosszantartó magánnyal, a 
tövisbokor mortifikációjávai és a barlang kontempláció jávai. Ezeken 
kívül buzdíthatták őket a magány kockázatos lelki harcára a meg-
állapodottak számára írt megnyugtató szavak a Regula első feje-
zetéből: ,,Ezek többek támogatásával megtanultak már az ördög 
ellen küzdeni, s jól felkészülve, társaik csatasorából magános harcra 
a pusztába vonulnak és mások segítsége nélkül, csupán a maguk 
erejéből is, az Isten segítségével bátran tudnak már harcolni a test 
és a lélek vétkei ellen." 

A két szentnek tisztelete is mint bencés szenteké ter jedt el. 
Nemcsak a hazai, de a szlovák, cseh, lengyel lakosságú egyházme-
gyék breviáriumaiban is megtalálható Szent András és Benedek vér-
tanúk ünnepe a kézírásos breviáriumoktól kezdve napjainkig, a má-
sodik nokturnumban mindig a Boldog Mór írta lectíókkal. A nép között 
nem egyformán terjedt el tiszteletük. Hatásuk különösen Nyitra és 
Trencsén megyét érte- Trencsén vidékén Szent Benedek, Nyitra vi-
dékén, különösen Nyitrán és Zoboron, Szent András tisztelete ter-
jedt el. 

A két remete szent életének hamar híre futott, úgy hogy haláluk 
után (1009, 1012} tisztelni kezdték és szenttényilvánításuk Szent 
László alatt 1083-ban elevácíóval és oltárrahelyezéssel történt a 
nyitrai Szent Emmerám templomban. Szent Emmerám az első a nyu-
gati Egyház szentjei közül, akinek tisztelete a szláv népek között 
ter jedni kezdett. Figyelemre méltó, hogy Andrást és Benedeket nem 
a zobori apátsági templomban temették el, hanem a nyitrai vártemp-
lomban, amelyről először Maurustól írt András és Benedek-vitában 



olvasunk. (,,Benedeket azután Szent Emmerám bazilikájában ugyan-
abba a sírba temették, melyben tiszteletreméltó András atya tetemei 
pihentek.") Az elevációtól kezdve Szent Emmerámmal együtt mint a 
templom védőszentjei szerepelnek, amiről 1111-ből van írásos emlé-
künk (Fejérpataky L.: Kálmán király oklevelei, 42—44,), Idővel a 
templom titulusából Szent Emmerám kimaradt. Ma is ez a templom 
őrzi András és Benedek földi maradványait. — Szenttényilvánításuk-
kor Szent László szerencsés keze működött közre ahhoz, hogy akik 
aszketikus életükkel, példás lemondásukkal, népnevelő érdemeikkel 
Maurus egyszerű hagíografikus feljegyzése szerint is feltétlenül érde-
mesek voltak arra, hogy a szentek katalógusába jussanak, oda be is 
kerültek az apostoli királlyal és a szűzi herceggel, s ezáltal minden-
hol Magyarország szentjeiként, sőt magyar szentekként szerepel 
nevük. Ennek megtartásához azáltal van jogunk, hogy — bár termé-
szet szerinti származásukkal nem voltak egy a magyarsággal — az 
érdek, a lélek ugyanaz volt náluk, mint Szent Gellértnél, Kapisztrán 
Szent Jánosnál. S ki vitatná el azt, hogy ők nem magyar szentek? 
De ugyanakkor, amikor Szent Andrást és Benedeket magunkénak 
tart juk, örülünk annak, hogy a szlovákok is Szlovákia szentjeinek 
nevezik és nemzeti szentekként tisztelik őket, hiszen az ő elődeik 
között éltek, és közöttük ragyogtak életük legérdemesebb részében 
a csend, a lelki béke, az ártatlan, tiszta öröm, a forró ima szereteté-
vel, és Isten segítségébe vetet t végtelen bizalmukkal. 

A nyitrai vártemplomon kívül máshol is találunk templomot, 
amely a remeték tisztelete mellett tanúskodik. Szent Benedek tisz-
teletére emelt szkalkai templomról már 1208-ban esik említés, E 
templom mellé a mohi csatában elesett I, Jakab nyitrai püspök 
áldotta meg 1224-ben a bencés kolostort. Szent András és Benedek 
remeteségének és Szent Benedek vértanúságának helye, Szkalka, már 
a pogány szlávok vallási életében ismert hely volt. A Vág part ján, 
gyönyörű helyen emelkedő sziklán (Szkalka — szikla, sziklácska) 
Dzvevának, Dievicának (Venus-szerű pogány ístenalak) szentelt po-
gány templom volt. Hasonló célú kultusszal több helyen is álltak 
templomok, mint pl. Dévényben (<» Leányvár), Nyitrán Lietaván stb., 
s a keresztény világ ezeket nem zárta ki vallásos szerepükből, hanem 
átalakította. így Szkalka pogány emlékét Szent Imre tiszteletére épí-
tet t templomocska volt hívatva feledésbe borítani, illetőleg keresz-
ténnyé tenni. Ezt az elmélyedésre kiválóan alkalmas helyet szentelte 
meg Szent András és Benedek élete is. A remetelak helyét Maurus 
legendájából nem lehet pontosabban kiolvasni, minthogy a rablóktól 
gyakran látogatott erdőben, kissé félreeső helyen volt, valószínűen 
közel a sziklához, Szkalkához, ahonnan Szent Benedeket a rablók a 
Vág vizébe dobták. 

Jakab nyitrai püspök által megáldott kolostor a két tornyú 
Szent Benedek templommal rövid időn belül a vágvölgyi nép lelki 
életének középpontja lett, a szerzetesek XVI. századi szétszéledé-
séig. Az ott működő három-négy bencés atya nem tudta kielégíteni 
a nép lelki éhségét, s a szükségen sa já t meggyőződése szerint 



IV, Béla segített 1238-ban azáltal, hogy több rendtag el tartására a 
Geszte (később Opatova) nevű birtokot adományozta. Az első ismert 
nevű apát Pál volt, aki a szomszédok erőszakoskodása ellen meg-
védte a kolostor [avait. Csak Máté alatt nehéz napok jöttek Szkal-
kára, jól lehet István apát bará t ja volt a hírhedt főúrnak, Csák 
Mátét Gentilis pápai követ a nyitrai papságon, templomokon, erek-
lyéken elkövetett garázdálkodása miatt kiközösítette, de István apát 
ekkor is megmaradt címboraságában. Ekkor a követ rá is kimondta 
az exkommunikációt ás irregular itást, mire a szerzetesek is megosz-
lottak, A gyengébbek — részben terror miatt — megmaradtak Csák 
Máté mellett, az egyházias gondolkozásúak pedig elmenekültek, és 
örültek, hogy megmenthették életüket, A szerzetesi élet Károly 
Róbert idejében Basan apát alatt lendült vissza a rendes kerékvá-
gásba, Ettől kezdve zavartalanul végezték istenfélő munkájukat. A 
huszita időkből se maradt felőlük semmiféle feljegyzés, jóllehet 
Trencsént a táboriták feldúlták. Sorsukat Zápolya János és a csá-
száriak közötti harcok pecsételték meg: a szerzetesek a zaklatások 
elől elmenekültek, az apátság javait a császári katonaság, ma jd a 
trencséni helyőrség zsoldjára fordították, így végződött a több mint 
háromszáz évig működő apátság élete, s az Egyház számára az 
ellenreformációig alig maradt belőle más, mint a császár által ado-
mányozott apáti cím, A győzelmes ellenreformáció idején, 1664-ben 
Szkalkát a jezsuiták kapták, s több mint száz évig, feloszlatásukig 
birtokolták. Oda helyezték klerikátusukat, és mintagazdaságot ren-
deztek be, A jezsuiták feloszlatása után az apátság vagyona a ta-
nulmányaíapot szolgálta, a kolostor és a templom pedig gond-
viselő nélkül maradt, A kolostor ma romokban hever, de a falak 
maradékai még jól kivehetően mutat ják a kolostor szerkezetét, A 
kolostor udvaráról egy gótikus aj tóval kezdődő folyosó barlang-
templomba vezet. Az oltár feletti kép Szent Benedeket ábrázolja, 
amint a zsiványok megtámadják, Szent Benedek felett kisebb kép 
van: Szent András a legendában leírt tölgyodúban összetett kezek-
kel imádkozik. Ebből a templomból még másik, szűk, hosszú folyosó 
vezet; a folyosó végén sikerült barokk szobor van: Szent Benedek 
ülő helyzetben, amint a szentolvasót (!) imádkozza, — A Szent 
Benedek-templomot 1853-ban renoválták, majd utoljára igen nagy 
pompával í924-ben. Istentisztelet után hat szónok beszélt, közöttük 
Híítíka András is. Az ünnepély leírója, Branecky József szerint ren-
geteg nép vett részt a lélekemelő ünnepen, mintha őseik is felkeltek 
volna sírjukból, hogy megmutassák az utókornak, hogyan kell meg-
ülni a két szent remete ünnepét. 

Szent András és Benedek tiszteletét nemcsak a liturgia, temp-
lomok és a szkalkai kolostor tanúsítja. Tiszteletük a XI, század 
óta állandóan él a nép körében. Népszerűségük onnan származik, 
hogy a nép között éltek. Hiszen a Maurus feljegyezte legendákban 
a felebaráti szeretet is tükröződik: az agyonvert, de a remetlak-
ban életrekeit rablóról és Nyitrán az akasztást túlélő bűnösről szóló 
legenda nem keletkezhetett máskép, mint az emberszeretetükről el-



ter jedt jóhír alapján, Ugyanezt az emberszeretetet bizonyítja Szent 
Andrásnál az ís, hogy különösen a társadalom kivetettjei, a kétségbe-
esés szélén állók könyörögnek pártfogásáért, 

A jezsuita kor sem veszélyeztette, sőt növelte tiszteletüket. 
Szent András és Benedek ereklyéit ünnepélyes tisztelet tárgyául 
ki szokták tenni a templomban, 1667-ben pedig teljes búcsút kaptak 
IX, Kelemen pápától András-Benedek és Nagyboldogasszony nap-
jára, Július 17-ét követő vasárnap korunkban is ezrével vonul a 
nép Szkalkára, hogy lerój ják elődeiktől hagyományozott tiszteletü-
ket, Ilyenkor szokták énekelni az itt közölt éneket, amelynek ma-
gyar fordítása az eredetinek egyszerűségét és igyekszik visszaadni. 

Énekeljünk földünkről, 
Nagy égi védőinkről, 
Szentjeinkről: Andrásról, 
És Benedek társáról. 

Hívságokról lemondtak, 
És pusztába vonultak; 
Először Zoborhegyre, 
Majd szkalkai rejtekbe. 

Itt éltek jámborságban, 
Erényeket ápoltak. 
A virrasztást táplálták, 
Elmélkedés, imádság. 

Hősi szent küzdelemben 
Lemondással böjtöltek. 
Testüket őv mardosta, 
így vettek kínt magukra. 

Dicsőség részesi már! 
Könyörögjetek Hozzá, 
Hogy a bűnről lemondjunk, 
Mindent Istennek adjunk. 

Jóra megállás nélkül 
Halálig törekedjünk, 
Hogy mennyekbe juthassunk, 
S veletek vigadhassunk, 

A szkalka-környéki nép rajongó szeretete Szent Benedek iránt 
nem állott meg az imádságnál, hanem a nép képzeletét állandóan 
foglalkoztatta a szent életének egy-egy érdekesebb részlete. Ilyen 
népképzeleti termékként közlünk két legendát Szent Benedek halá-
láról, Boldog Mór is több legendaszerű eseményt közöl a két szent-
ről: az angyali jelenéshez hasonló ifjúról, Szent András pihenő* 



helyének leírását, a remetea lakban feltámasztott rablóról, az akasz-
tást túlélt bűnösről, leírja röviden Szent Benedek halálát, a tetemet 
jelző sast, azonban tudunk még két legendáról, amely valószínűen 
későbbi eredetű, mert ha Boldog Mór ismerte volna, benne lenne 
a két szent vitájában. Az egyik legenda, amely a nép száján ma is 
él, a következő: 

Egyszer Szent Benedeket rablók támadták meg abban a hiszem-
ben, hogy a jószívű nép adományaiból sok pénzt találnak nála, A 
szent épen a barlangban imádkozott, amikor a rablók meglepték. 
Nem ijedt meg, hanem erősen bízva Isten segítségében, paran-
csolta a sziklának, hogy nyíljék meg, S ime, alighogy megérintette 
a sziklát, az kinyílt és elrej tet te őt a megijedt rablók elől. Ennek 
a csodának megtörténtét öt kerek lyuk (amelyek onnan származ-
tak, hogy Szent Benedek menekültében két oldalt tolta kezével a 
sziklákat) és két lábnyom tanúsítja. Később sokan nyerték itt vissza 
kezük és lábuk épségét. A remete Isten segítségével megmenekedett, 
és attól kezdve a barlang távolabbi, új részében lakott, ahová a 
rablók nem merték követni, hanem az úton vártak rá, és úgy fog-
ták el. 

A másik legenda a szent halálának körülményeivel foglalkozik: 
Szent Benedek hazafelémenet a néptől nagynehezen összeszedett 
négy garasát számlálgatta. Ennek csengésére lettek figyelmesek 
gyilkosai, s ekkor hurcolták a vágparti meredek sziklára, s onnan 
ledobták a folyóba. 

Szent András és Benedek tisztelete más tájakon és más népek-
nél is ismeretes. így Magyarországon is több műalkotás tanúskodik 
tiszteletéről: mindkettőjük képe a pécsi székesegyház Boldog Mór-
kápolnájában, dombormű a tüskevári pálos kolostorból (1755), üveg-
festmény a kőbányai lengyel templomban és a budapesti városma-
jori templomban, Pannonhalmán oltár stb. 

Mily tarka kép tárul elénk, ha azokra a seregekre gondolunk, 
amelyek Szent András és Szent Benedek segítségét századokon át 
kérték, A sokat szenvedő középeurópai nemzetek fiait és leányait 
látjuk e képben. Váj jon nincs-e itt Szent András és Szent Benedek 
fokozott tiszteletének ideje, hogy az egymásra utalt nemzetek ismét 
megértsék egymást, és Krisztus tanítása a krisztusi felebaráti szere-
tet átélésével szép életre jusson az ő egyházában, mint az a sze-
rencsétlen áldozat Szent András hajlékában. Vagy amikor nemcsak 
egyes ember mint a tánsadalom kivetettje, hanem egész nemzetek 
mint a nemzetközi élet kivetettjei kérhetik pártfogásukat? 

Dr. Danczi Villebald. 
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TANULMÁNYOK. 

A jubiláló kegyestanítórencf. 
Szegedi Tasziló. 

1642. december hó 10-én a krakkói püspökség és káptalan 
kiküldöttei megjelentek Podolínban s a piaristákat ünnepélyesen be-
iktatták ú j alapítványuk birtokába. Magyar földön ezzel indult meg 
a kegyesrend élete, s ezt a háromszázados évfordulót ünnepli most 
a Rend tagjaival együtt a magyar társadalom. 

1. Kalazancí Szent József már 1633-ban arról „panaszkodott", 
hogy nem tud eleget tenni az iskolák ellátására vonatkozó sok kére-
lemnek. Megállapítása nemcsak Itáliára vonatkozott, hanem Közép-
Európára is. Ekkor már az Alpokon innen is működött piarista kollé-
gium, Nikolsburgban, s hívták őket Bécsbe, Boroszlóba, Troppauba 
és más helyekre is. A kérelmezők sorát hamarosan IV. Ulászló len-
gyel király is gyarapította és hét éven át nem hagyott fel sürgetései-
vel, míg csak meg nem alakult az első lengyel társház Varsóban 
(1642). 

Lengyelország a középkorban a nyugati keresztény kultúra őré-
nek és terjesztőjének hivatását vállalta magára. Ezt a szerepet elő-
ször a pogány poroszok és litvánok irányában töltötte be, majd az 
orosz pravoszláviával szemben lett a katolicizmusnak keleti felleg-
vára s hazánkkal együtt a tatárok ellen Európa és a kereszténység 
védőbástyája. Csak katolikus múltjához maradt hű, amikor a lengyel 
földre is behatoló protestantizmus ellen is felvette a harcot és erős 
mozgalmat indított visszaszorítására. Báthory István királlyá válasz-
tását talán első helyen éppen az sugallta, hogy a protestánsok trón-
jelöltjével, Habsburgi II. Miksa császárral szemben buzgó katolikus 
fejedelem kerüljön a trónra. Báthory megfelelt a lengyelek ezírányú 
várakozásának is, és ő indította meg az országban a katolikus vissza-
hatás eredményes munkáját. Munkatársai jezsuiták voltak, kiknek 
lengyelországi letelepedését csak pár évvel előbb (1564.) tette lehe-
tővé Canisius Szent Péter, a Jézus-Társaság első németországi pro-
vinciálisa és a német katolikus restauráció szellemi vezére, Báthory 
István udvarában tért katolikus hitre Possevinottak, a nagy jezsuita 
diplomatának, a király bizalmasának hatása alatt Forgách Ferenc, 
aki utóbb mint nyitrai püspök, majd esztergomi érsek és bíboros 
Magyarország rekatolizálását kezdeményezte. 

Ez az őszintén katolikus szellem Báthory halála után is tovább-
élt Lengyelországban, és ez vezette IV, Ulászlót a piaristák betelepí-
tésére irányuló fáradozásában. Mint megbízottja, Ossolinski György 
herceg írta Kalazanciusnak: Főtisztelendőséged szerzetesei nálunk a 
P a n n o n h a l m i Szemle - 1 



legszívesebb fogadtatásra fognak találni, és az eretnek hit által fer-
tőzött részekben bőségesen szerezhetnek érdemeket. Maga a király 
pedig ilyen érveléssel próbálta a Rendalapítót meggyőzni: Buzgó 
imádságaik, dicséretes példájuk és szent életmódjuk által úgy a mi( 
mint országunk boldogsága és vallásossága nagyban fog gyarapodni. 
Hisszük, hogy (a piaristák betelepítésével) Istennek buzgóbb szolgá-
latát és az ifjúságnak az erényben és jó erkölcsökben való nevelését 
mozdítjuk elő. 

2. Mindezt figyelembe kell vennünk, ha bele akarunk tekinteni 
abba az eszme- és érzületvilágba, amelyben a piaristák magyarföldi 
betelepítésének gondolata megfogamzott. Mert ezt a letelepülést is 
lengyel főúr szorgalmazta és tette lehetővé: Lubomirski Szaniszló 
gróf, utóbb herceg, krakkói palatínus, Kis-Lengyelország generálisa, 
szepesi kapitány. A Lubomirskiakat a Zsigmond királytól elzálogosí-
tott szepesi városok hozták kapcsolatba Magyarországgal, midőn a 
lublói kapitányságot s vele a városok földesúri fennhatóságát 
Lubomirski Sebestyén nyerte el (1593). Sebestyénnek volt a fia 
Szaniszló, ízig-vérig a katolikus restauráció korának gyermeke, aki 
egymaga húsz templomot épített. A szepesi városokban azon fárado-
zott, hogy régi jogaiba és erejébe állítsa vissza a katolikus vallást, 
s egymásután szerezte vissza az Egyháznak eltulajdonított templo-
mait és kápolnáit. Hogy azonban a rekatolizáló munkát a lelkekben 
is elvégeztesse, hat éven át nem szűnt meg szorgalmazni Kalazancius 
fiainak betelepülését abba a Szepességbe, amely a reformáció ura-
lomra jutása óta a katolikus papságot és katolikus iskolát egyaránt 
nélkülözte. 

Végre is a harmincéves háború eseményei vezettek Lubomirski 
óhajának teljesülésére. Morvaország Torstenson generális hatalmába 
jutott, s a svédek portyázásai arra kényszerítették a piarista atyákat, 
hogy menedékhely után nézzenek. Lubomirski megragadta az alkal-
mat, s Podolinba hívta a megriasztott szerzeteseket. Ezek tizenöten 
1642. november 20-án be is vonultak Podolinba, ahol már készen 
várt rá juk Lubomirski alapítólevele. Ebben 16 tagból álló társház, 
illetőleg kollégium alapítását és fenntartását vállalta azzal a kimon-
dott céllal, hogy előmozdítsa a katolikus vallás terjedését. Ezért a 
piaristákra azt a kötelezettséget rótta, hogy keresztény jámborság-
ban neveljék és tudományokra tanítsák az ifjúságot, prédikálással 
és hitelemzéssel terjesszék a szent hitet, de teljesítsék a megyés-
püspöktől meghatározandó egyéb kötelességeket is. Decemberben 
megtörtént a szerzethá^ első lakóinak beiktatása, 1643. június 18-án 
ünnepi keretek közt megnyitották a kétosztályú iskolát, — s ezzel 
a piarista eke belehasította az első barázdát a magyar földbe, a 
piarista kezek elkezdték ültetgetni Kalazancius eszményeit a magyar 
szívekbe, 

3. A podolini alapítást más három felvidéki követte: a privigyei, 
breznóbányai és pozsonyszentgyörgyi házaké; ezek a telepek már 
kívülestek a lengyel zálogterületen, s így minden vonatkozásban Ma-
gyarországot gazdagították, A török kiűzése után pedig megindult a 
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terjeszkedés a felszabadított magyar tá jak felé is, s a társházak 
gyarapodásával a német-lengyel, illetőleg lengyel provincia helyébe 
magyar viceprovincia (1691.), m a j d önálló magyar rendtartomány 
(1721.) alakult. Jellemző a szerzet népszerűségére, hogy mielőtt még 
ez a jogi fejlődés végbement volna, gróf Volkra Ottó János veszprémi 
püspök kezdeményezésére, már az 1715. évi 102. t. c, elismerte 
a kegyestanítórend magyar honosságát. Terjedt is a szerzet oly nagy 
mértékben, hogy a magyar tartomány fennállásának 63. évében (1784). 
már 30 rendházat népesített be, többet, mint akármelyik piarista pro-
vincia. Igaz, ha nemzetek és országok szerint számítjuk, a több pro-
vinciát kitevő itáliai társházak száma többszörösen felülmulta a ha-
zaiakét, de Itália után mindjárt Magyarország következett, megelőz-
vén Kalazancius szülőhazáját, Spanyolországot is. Magyarhoni isko-
láik nagy számának különös jelentőséget adtak a körülmények. A 
jezsuita rend, mely a XVII, és XVIII. században oly elévülhetetlen 
érdemeket szerzett a magyar katolikus és nemzeti művelődés mun-
kálásában s főkép a felvidéki nemesi és polgári osztály magyarosí-
tásában, ekkor már feloszlattatván, nem működhetett, A bencések és 
ciszterciek tanítottak ugyan egy-egy nyilvános középiskolában, de 
tanítórendi jellegük a prémontreiekkel együtt csak eltöröltetésük, 
illetőleg visszaállításuk (1802,) után alakult ki. így a piaristákon kívül 
csak a ferencrendiek vettek részt, bár szintén jelentős mértékben, a 
nevelő-oktató munkában. 

A kegyestanítórendben aztán új társházak alakultak, viszont 
némelyek megszűntek, úgyhogy a Trianon előtti Magyarországon 24 
gimnázium élvezte a piarista nevelést: Budapest (1717.), Debrecen 
(1721.), Kecskemét (1715,), Kisszeben (1739.), Kolozsvár (1776,), 
Léva (1815.), Magyaróvár (1739.), Máramarossziget (1730.), Nagy-
becskerek (1846,), Nagykanizsa (1765,), Nagykároly (1727.), Nyitra 
f 1701.) f Podolin (1642.), Pozsony szentgyörgy (1685.), Privigye 
(1666.), Rózsahegy (1729.), Sátoral jaújhely (1789,, 1727—1789, 
Tokajban működött), Selmecbánya (1776.), Szeged (1720.), Tata 
(1765.), Temesvár (1789.), Trencsén (1776,), Vác (1714.), Veszprém 
(1711.), A piaristák ekkor több középiskolát vezettek, mint a többi 
szerzetesrend együttvéve, A trianoni parancs azonban négyfelé sza-
kította őket, s csak 10 gimnáziumuk maradt a csonka hazában. 
Azóta visszatért Kolozsvár, Máramarossziget és Nagykároly; a szin-
tén visszatért Lévát a Rend átengedte a magyar államnak, viszont 
a folyó évben új iskolát nyitott Szabadkán, Ez idő szerint tehát 14 
magyar középiskola diákjai viselik a piarista címerpajzsot, amely-
nek görög betűi a kegyestanítórendnek V, Pál pápától (1617-ben) 
nyert első hivatalos nevére emlékeztetnek: Congregatio Paulina 
Pauperum Matris Dei Scholarum Píarum. 

4, Három évszázad a magyar katolikus művelődés szolgálatá-
ban , , . Próbáljuk meg felismerni azokat a vonásokat a piarista lel-
ken, amelyek ezt a rendkívüli szolgálatot lehetővé és érthetővé tet-
ték, s jelöljük meg legalább vázlatosan a szolgálat gyümölcseit és 
áldásait, Lelkület és szolgálat: ké t dolognak látszik, de egymástól 



elválaszthatatlan. Amikor szolgálatról beszélünk, a lelkületet jelle-
mezzük, s amikor lelkületről szólunk, a szolgálatból keresünk hozzá 
szemléltető példát. 

a) Hogy a piarista iskolák főtörekvése mindig ,,a lelki buzgó-
ság növelésére" irányult, ez magától értetődik, Amikor Kalazancíus 
1597, őszén megkezdte az első gyermekcsoport tanítását, iskoláját 
mindjárt ezen első lépésnél scholae piae-nek, vagyis „ájtatos", ke-
gyes, vallásos iskolának szánta és így is nevezte, Ő mint a katolikus 
ébredés korának szentje, így sietett a nehéz harcát vívó Egyház 
segítségére: ,,az alsóbb néposztályok vallási érdeklődésének felsizí-
tásával s lelki igényeinek finomabbá és tudatosabbá hangolásával. 
Ezért a vallásoktatás nála légkör volt, mely egész iskoláját betöl-
tötte, szellem, mely tanítói tevékenységének minden porcikáját ál-
tal járta," Az idők folyásában lehetetlenné vált a kalazanciusi mun-
karend, hogy t, i, a tanulás első félóráját és utolsó negyedóráját kö-
vetkezetesen a hitoktatás foglalja le, hogy minden óraütést imádság-
gal kísérjenek, hogy néhány tanuló félóránként felváltva örökímá-
dást végezzen a kápolnában, hogy a délelőtti munkát naponként 
szentmise, a délutánit litánia koronázza stb, A lelkiséget azonban, 
mely ezekkel a szépségekkel szentelte meg az ifjúságot, Kalazancius 
átörökítette fiaira, és a kegyestanítórend az időkhöz alkalmazkodó 
formákban, de mindig Kalazancius szellemében sorakoztatta az oltár 
köré a magyar ifjúságot. 

Nem is csak az ifjúságot, hanem a felnőtt hívek seregeit is. Az 
első házak alapítása bizonyítja, hogy a katolikus restauráció kora a 
piaristáktól is térítő munkát várt és kapott. Ezt a feladatot a ke-
gyesatyák elsősorban a tanuló ifjúság irányában teljesítették, de a 
felnőttek közt is nagy sikerrel munkálkodtak, Podolínban az első 
évben 7, a másodikban 8, a harmadikban 20, a negyedikben 80 pro-
testánst térítettek vissza az Egyházba, Apostolkodó buzgalmuk a város 
határain is túlterjedt, s vidéki missziókban is szolgálták a szent ügyet. 
Ugyanígy működtek a privigyei atyák is, úgyhogy a katolikus vallás-
gyakorlatok a Szepességben a piaristáknak köszönhették felújulásu-
kat. De ilyen munkásságot fejtettek ki másutt ís, A máramarosi rend-
tagok a tanítás mellé rendszeres lelkipásztori munkát vállaltak: 
plébánia vezetését nagyar, német és román nyelvű prédikációval, sőt 
még missziók tartására ís kötelezték magukat. Oly buzgó paszto-
rációs munkát végeztek, hogy a munkácsi püspök vikáriussá nevezte 
ki házfőnöküket és a l á j a rendelte rutén és román lelkészeit is. 

Hogy a liberális XIX, századba ugorjunk át: Szabóky Adolf, 
a magyar iparosság apostola, több iparosegylet, szövekezet szerve-
zése után megalapította és 25 évig vezette az első magyar katolikus 
legényegyletet (Budapest, 1856,). Trautwein János az Eucharisztia 
imádására, templomok felszerelésére létrehozta az első magyar ol-
táregyletet. (Budapesti Középponti Oltáregyesület, 1859.) Az egy-
házpolitikai harcok kezdetén Lévay Imre vezető szerepet töltött be 
abban a mozgalomban, mely a katolikus öntudatot társadalmi úton 
igyekezett felébreszteni. Az ő buzgólkodására jött létre a Budapesti. 



Középponti Katolikus Kör (1892.), mely aztán országszerte kiépí-
tette szervezeteit. Mindezen alapítások — legényegyletek, oltáregy-
letek, katolikus körök — nélkül ma el sem tudjuk képzelni katolikus 
közéletünket. 

Folytathatnók tovább is, de elegendő még csak arra rámutal-
nunk, hogy a régi törzsön ma ís új meg új virágok fakadnak, új ter-
mések érlelődnek. Az iskolák évkönyvei mély tartalmú, itt-ott lapokra 
ter jedő fejezetekben szoktak beszámolni az ifjúság katolikus nevelé-
séről, úgyszintén a hívek körében kifejtett széleskörű pasztorális te-
vékenységről is. De ami mellett nem lehet megilletődés nélkül elha-
ladnunk, az az egyik alföldi társház beszámolója a tanyavilágban vég-
zett missziós munkáról. Haláp, Nagycsere, Kösülyszeg, Mikepércs, Mé-
zeshegy és Nagyhegyes: mindez az ősi piarista hagyományok felélesz-
téséről beszél. Apostoli buzgalmú piaristák valaha lóháton járták be a 
magyar pusztát: az utódok autón, kocsin, kerékpáron és gyalog gá-
zolják utánuk a vadvizeket és törik a jeltelen utakat a tanyák süllyedő 
világában. És milyen katolikus öröm látni, tudni, hogy ezeknek az 
i f jú levitáknak a több évtizedes tanári működésben elfáradt idős 
testvérek járnak elől jó példával. Köztük az, aki a nagyobbrészt 
református lakosságú nagy városban a szülők és volt tanítványok 
katolikus öntudatának és társadalmi erejének ápolására példátlan 
buzgósággal katolikus otthont szervezett, s itt beszédeket mond, vallá-
sos és hazafias ünnepségeket rendez. De ezzel be nem érve, „szent 
hevülettel" templomot épített a szegénységben sínylődő katolikus 
városnegyedben s magára vállalta itt a lelkek gondozását: naponként 
misézik, vasárnap prédikál is, litániázik, a májusi, októberi, nagy-
böjti ájtatosságokat végzi, s hetedfél évtized terhével a vállán, így 
szolgálja a ,,maius pietatis íncrementum" halhatatlan eszméjét, 

b) Ez a misszionálás katolikus és magyar munka, így is, úgy is 
piarista tett, aminthogy a kegyesrendiek az Egyház mellett sohasem 
szűntek meg a magyar hazát is szolgálni, A Rend első tagjai — mint 
általában a kívülről betelepedett szerzetekben — nem voltak, nem is 
lehettek magyarok, hanem olaszok, németek, lengyelek, morvák, 
szilovákok voltak. Egymás között idegen nyelveken beszéltek, az is-
kolában pedig latin nyelven tanították a lengyel, német, magyar, 
litván, rutén, morva, szlovák, cseh és orosz gyermekeket. Ami-
kor azonban 1660—1670, közt magyarok is kezdtek a Rendbe 
lépni, egy-két évtized a la t t megalakult a magyar viceprovincia, s 
ennek főnöke — a mainzi származású Moesch Lukács — nagy böl-
cseséggel tudatosan magyarosítani kezdte a szerzetet. Az idegeneket 
magyarra tanította, az ú j növendékeket pedig lehetőleg magyarok 
közül válogatta ki, Helyesen látta ugyanis, hogy a töröktől éppen 
akkor felszabadított országrészek, templom, iskola nélküli pusztasá-
gok mennyire igényelni fogják a katolikus iskolázást és híthírdetést, 
s tudatosan készítette elő rendtársait a nemcsak katolikus, hanem 
magyar kultúrmunkára is. Azért szorgalmazta a nyitrai ház építését 
is, mert a török elől Nyitrába menekült magyarságból akart rendi 
növendékeket toborozni. Reményében nem is csalatkozott. A felsza-



badult ország egymásután ölelte magába Kalazancíus iskoláit, s a 
piaristák már a legelső alapításokat is el tudták látni magyarul be-
szélő tanárokkal. 

De ennél hamarosan tovább is mentek. Báró Cörver János rend-
főnök Methodusa már 1757-ben — hazánkban először — hangsú-
lyozta és egyszersmind el is rendelte a magyar nyelv iskolai tanítá-
sát legalább is a latinnal egyenlő terjedelemben, mert szégyenletes 
dolognak tekintette az anyanyelv elhanyagolását. Egyenrangú ezzel 
a kegyestanítórendnek az a nagy érdeme, hogy a hazai történelmet, 
mint külön tantárgyat az ő iskoláiban tanították először. De még 
hatásosabb magyarosító munkát fejtettek ki magyar nyelven elő-
adott iskolai drámáikkal, A XVIII. század derekától kezdve már a 
jezsuiták is rendeztek magyar nyelvű színjátékokat a latin nyelvűek 
mellett; a piaristák aztán egyre inkább magyar darabokat vittek 
színpadra, a németesítés korában pedig épenséggel alig került más 
előadásra. Ezt a magyaros irányt Pállya István kezdeményezte 
(1768.), mellette legnevesebb színműírókként Fiala Jakab, Benyák 
Bernát — a XVIII. század második felében országosnevű pedagógiai 
szakember — főkép pedig Dugonics András és Simái Kristóf jeles-
kedtek, Ez utóbbiak drámaírói működése már a világi színpadra való 
átmenetet szolgálta, s így piaristák végezték el a magyar színpad, 
színiirodalom megalkotásának úttörő munkáját, 

A mondottak mellett nem hagyhatjuk említés nélkül azt a mun-
kásságot sem, amelyet a piaristák ugyanebben a korban a magyar 
nyelvű szépirodalom egyéb területein és a tudományos irodalomban 
fejtettek ki. Nevüket is sok volna felsorolni. Éppen csak rámutatunk 
itt is Dugonicsra, az Etelka szerzőjére; aztán Horányi Elekre, iro-
dalomtörténetíróra, 25 munka mesterére, aki a Magyar Tudományos 
Akadémiát félszázaddal megelőzve, „hazafiúi magyar társaságot" 
akart létrehozni a magyar nyelv művelésére. De még ezek előtt Révai 
Miklós a lak já t kell magasztalássail illetnünk, a legnagyobb magyar 
nyelvészét, akinek neve egyet jelent a magyar nyelvtudomány alap-
jainak megvetésével, 

A piaristák nemzeti munkájának különleges értékét akkor fog-
juk fel igazán, ha történeti keretbe állítva szemléljük. Amikor a 
kegyesískolák magyarországi élete megindult, nemcsak nemzeti mű-
veltségünk szenvedett a sinylődés állapotában, hanem végzetes ve-
szedelemben forgott maga, a nemzet fizikai léte is. A török imént 
takarodott ki az országból, s egyszerre nyilvánvalóvá vált, hogy or-
szágunknak főkép középső tájai pusztaságokká vadultak, magyar 
népünk pedig kétségbeejtően megfogyatkozott, A Hajdúság egész 
lakossága 5.000 lelket sem számlált, a Kiskúnság 4.000-et. a Nagy-
kunság ennyit sem. Az elvérzett, elhajtot t lakosság helyébe idegenek 
özönlötték el a magyar földet. A kegyesrend letelepedése idején Pest 
egészen német város volt, s a Lászlóffy, Szalay, Szilassy és hasonló 
nevek mellett azt olvassuk az iskolai anyakönyekben: nem tud ma-
gyarul. Ugyanekkor Debrecent német és szlovák telepek övezték 
Szatmár, Szabolcs és Békés felől, Váradot pedig ,,rác, török, görög 



és más egyéb gyülevész népből ál ló purgerség" lakta. Vegyük mind-
ehhez, hogy mikor a piaristák megjelentek Szegeden, három nyelven: 
magyarul, németül és dalmátul kellett prédikálniok. 

Mennyi munkát kellett vállára vennie annak a tanítórendnék, 
amely iskoláival — mint a régi végvári vonalhoz hasonló várkoszorú-
val — építette körül a Magyar Alföldet a magyarság és nemzetisé-
gek érintkezései peremén, vagy éppen a kisebbségek között emelte 
a magyarság bástyafalait. Ha az imponderabiliákat ki lehetne szám-
mal fejezni, hálás tárgy volna annak a részletes feldogozása, mit 
tettek a piaristák ídegenajkú népeinknek a magyarsághoz való édes-
getésére kezdettől fogva a mai napig. És hogy mit tettek a nemzeti 
öntudat nevelése, fenntartása és megacélosodása dolgában, nehéz 
történeti időkben! A XVIII. században, különösen is II. József né-
met világában. A szabadságharc alatt , amikor Erdősi Imrével, Bra-
nyiszkó hősével élükön tábori papoknak álltak. A megtorlás idején, 
amikor börtönt ültek. Az abszolutizmus korában, amikor létüket 
tették kockára, de magyar nyelven tanítottak, magyar önképzőkörö-
ket vezettek s általános magyar tanítást sürgettek. Mindezt talán a 
magyar társadalom közhangulatával lehetne leginkább lemérni Az-
zal a felfogással, mely szívesen fűzi nevükhöz a „magyar", a „ha-
zafias" jelzőt. Ez nem egyszerű bók csupán, hanem a hála szava 
azért a szellemért, amely Horányi Elekkel már a XVIII. században 
ezt íratta: Nem fizetség, nem jutalom, hanem a haza szeretete ösztö-
nöz minket. Hálaszó azért a lelkületért, amely már a magyar honosí-
tás és a magyar rendtartomány kialakulása korában arra bírta a 
Rendnek akárhány tagját, hogy magyarral cserélje fel idegen nevét. 
A Sándor, Nemcsényi, Torma, Deményi stb. nevek felvétele már a 
XVIII. század első évtizedeiben a mellett tett tanúságot, hogy magyar 
földön a piaristák csak magyarok akartak lenni. A „hazafias", a 
„magyar" titulus háromszázados multat jellemez, s úgy hangzik, 
mintha nemzeti a jándék volna háromszázados magyar munkáért. 

c) Kalazanci Szent József munkakör tekintetében olyan szerze-
tesrendet alapított, amilyent az egyháztörténelem addig még nem 
ismert: tanító szerzetesrendet. A monasztikus és kolduló rendek is 
tanítottak, a legegyszerűbb kis iskoláktól az egyetemekig, de nem ezt 
vallották elsőrendű feladatuknak. Kalazancíus azonban élethivatássá 
emelte a nevelő-oktató munkát, fiai erre a munkára szerzetesi foga-
dalommal kötelezték magukat, s ezen az úton kellett a szerzetesi 
tökéletességre törekedniök. Maga a Rendalapító váltig ezt hangoz-
tatta: Mivel a mi sajátos hivatásunk a tanítás, mindenki igyekezzék 
egész lélekkel megfelelni iskolai munkájának, és inkább más irányú 
házi elfoglaltságából hagyjon el egyet és mást, semhogy az iskola 
érdeke ellen cselekedjék. 

A nevelő-oktató hivatástudat ebben a kalazanciusi felfogásban 
ivódott bele fiainak lelkébe, s ez a kegyestanítórendnek egyik leg-
becsesebb öröksége, erőforrása és dicsősége. Különösen amikor az 
elemi iskola mellé a középfokú iskolát is belevonták működésük kö-
rébe, nagy gonddal készítették elő rendi növendékeiket a sok és 



sokoldalú tudást igénylő tanári pályára. Nem is hagyatkoztak csu-
pán a hazai rendi professzóriumokra, hanem a bécsi rendi tanár-
képzőbe, Rómába és Németországba is kiküldték tanárjelöltjeiket, 
így vált lehetővé, hogy a sa já t lábukra álljanak, s a hagyományos 
jezsuita Ratiót módosítva, a korok szellemének megfelelő tanrend-
szert kövessenek. Ezt annál könnyebben tehették, mert Kalazancíus 
nem kötötte le magát és fiait semmiféle tanterv és módszer mellé, 
hanem a körülményekhez kívánta alkalmazni a nevelő-oktató eljá-
rást, Ez a felfogás nagy rugalmasságot biztosított a kegyestanítórend -
nek, és lehetővé tette munkájában a korszerű célkitűzéseket és mód-
szereket. így történt, hogy a humanisztikus iránnyal bizonyos fokig 
ellentétben a piarista iskolák Kalazancíus személyes példája szerint, 
s a kezdődő merkantilista gazdasági rendnek megfelelően, kezdettől 
fogva különös figyelemben részesítették a reáliákat. Az aritmetikát 
az egész vonalon, minden osztályba felvették, a filozófiai osztályok-
ban pedig algebrát, geometriát, fizikát és még polgári és katonai 
építészetet is tanítottak. 

A kegyesiskoláknak ily irányú munkáját a kormányzat is mél-
tányolta, annyira, hogy rájuk bízta a Mária Terézia alapította szenei 
(szempei) kollégiumot (1763.). Ez a főiskolai jellegű közgazdasági 
iskola azt a célt szolgálta, hogy állami és megyei közpályára, főkép 
gazdasági hivatalokra, de a sa já t gazdaságának kezelésére is elő-
készítse az ifjúságot. Ezért bányászatot, mechanikát, polgári építé-
szetet, kereskedelmi fogalmazást, kettős könyvvitelt, geometriát és 
mezőgazdasági ismereteket is tanítottak, — Ugyancsak az ő vezetésük 
alá rendelte a királynő a váci Theresianumot is, melyet magyar ne-
mesifjak, főkép szegény mágnások, konvertiták és császári-királyi 
tisztviselők, katonatisztek gyermekeinek nevelésére alapított (1767,). 
A kollégium 3 osztályra tagozódott, s a növendékek a szokásos tár-
gyakon kívül filozófiát, matematikát, kronológiát, geográfiát és he-
raldikát, polgári építészetet, geometriát, zenét tanultak és előadáso-
kat hallgattak a hazai szokásokról, — A szenei főiskola pár évi mű-
ködés után leégett, de munkáját — legalább részben — Tatán tovább 
folytatták a piaristák. Itt ugyanis — Magyarországon elsőkként — 
a gimnázium tantárgyai közé sorozták a kereskedelmi studiumokat, 
nevezetesen a kereskedelmi és gazdászati könyvvitelt (1776.). 

Ez a gyakorlatias tudom ányművei és szerezte meg a kegyesrend-
nek azt a dicsőséget, hogy Magyarországon az első léghajót piarista 
tanár — a pesti Szabiik István, 1783. — bocsátotta fel, s ugyancsak 
Ő szerkesztette nálunk az első földgömböt. Későbbi nemzedékek híven 
ápolták a rendi szellem ezen értékes összetevőjét, és piaristáktól 
indultak ki a magyar reáliskola első tervei és kísérletei is a múlt 
század harmincas és ötvenes éveiben. Ezek után aligha fogjuk meg-
lepőnek találni, hogy korunkban éppen ők szervezték meg és vezetik 
az első katolikus kereskedelmi fiú-középiskolát (Debrecen, 1938.). 

Pedagógiai-didaktikai rugalmasságuk oly területekre is elvezette 
őket, amelyek meglehetős távolálinak a középiskola szokásos munka-
körétől. Simon Antal (f 1808.) elsőnek vállalta az első magyar süket-



néma intézet igazgatását, s az írás, olvasás tanítására alkotott mód-
szerét utóbb általánosan használatba vették, Halványi János (f 1868.) 
a vakok országos intézetének volt harmadik igazgatója. Pivár Ignác 
( t 1905,) előbb a süketnémák váci, ma jd a vakok budapesti országos 
intézetét vezette; ő alkalmazta magyarra a braille-írást, s általában 
maradandó érdemeket szerzett a fogyatékos érzékű gyermekek ne-
velése-oktatása terén. 

Mindaz, amit a piaristák három évszázadon át a magyar iskolák-
ban dolgoztak, amit a magyar szépirodalomban, tudományosságban 
— napjainkat is beleszámítva — alkottak, s ami dicsőséget egyetemi 
katedrákon és tudományos akadémiákon magukra és rendjükre hal-
moztak: méltó a katexochén tanítórend nevezethez. 

d) E teljesítmények minden további nélkül hálát és tiszteletet 
fakasztanak minden magyar lélekben. Ha azonban mögéjük nézünk 
az eredményeknek, hogy mily életkörülmények közt születtek, a ta-
lán hideg tiszteletet megilletődésünk fogja átmelegíteni. Hogy a 
szerzetesi élet a világ ajándékairól való lemondást jelenti, ezt eleve 
érvényesnek gondolhatjuk a piarista életre is, a múltra nézve csak-
úgy, mint a jelenre. De amit az ő első települőik a lemondásban és 
igénytelenségben felmutatnak, az nem szerzeteseknek, hanem hősök-
nek, vagy talán szenteknek volt a vállalkozása. 

A kegyesrend terjeszkedése hazánkban is összeesik a barokk 
világgal. Azzal, amely telítve volt a jónak és szépnek lelkes csodála-
tával, de tele lélekből áradó örömmel, életigenléssel is. Áll ez külö-
nösen hazánkra, mely éppen csak most szabadult fel a török alól: fel-
szabadult pedig nemcsak területileg, hanem lelkileg is — a nemzet-
halál szörnyű gondolatköréből. Ennek a sírból kitörő állelújának 
emlékét őrzik nagy városaink palotasorai, apró falvak kicsi templo-
mai, az egész „barokk Magyarország", benne főpapok, főurak ada-
kozó kedvéből kényelmes, stílusos, stuccós szerzetházak is. 

Ebbe a Magyarországba lépnek be a kegyesatyák, s amit kapnak 
és amit elfogadnak: megható fejezete a magyar katolikus Egyház 
történetének. Kecskemét lakossága fényes kocsisorral kísérte be őket 
hajlékukba, de olyan rongált iskolaépületet jelölt ki számukra, hogy 
kilencévi működés után ki kellett költözniök belőle. Pesten a város-
ház falához simuló, 5 szobából álló házikó adott otthont nekik és 
az iskolának együttvéve. Egy év múlva a városi tanács a jezsuiták volt 
rendházát szerezte meg számukra és hozzáfogott ennek nagyobbításá-
hoz. De nem fejezte be a munkát, úgyhogy a ház vakolatlanul maradt, 
s az ablakok egyrésze még 12 év múlva is deszkával volt berakva. Azt 
sem lehet elhallgatni, hogy a viceprovinciális beiktatván a pesti ház 
első főnökét, egy garast sem tudott a testvéreknek hátrahagyni. Sze-
rencsére az iskola igazgatója három nap múlva 2 forintot kapott 
szentmisére egy katonától, s ez az ,,összeg" oldotta meg az első na-
pok pénzügyi nehézségeit- Szegeden ők maguk roskadozó hajlékot 
kaptak lakásul, iskolául pedig a pestises betegek elhagyott lazaré-
tumával, két helyiségből álló, bódészerűen összetákolt épülettel kellett 
beérniök. Debrecenben alacsony kis nádfödeles házban kezdik meg a 
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munkát, Máramarosszigeten harminc évnél tovább faházban tanítanak. 
Tatán gazdasági célokat szolgáló épületcsoportban találtak otthont, 
az iskola termeit magtárhelyiségekből alakították. Nagykanizsán az 
alapítvány csekélysége miatt „nyomorúság és küzdés volt az életük, 
s ha nem akadt volna második alapítójuk a szolgabíró személyében, 
már az első évben ott kellett volna hagyni ok a várost". És így tovább. 

Kalazancíus is két kis szobában nyitotta meg iskoláját- Fiai aty-
juk örökségének tekintették a kezdéseknek — és tudjuk, sokszor a 
folytatásoknak Ís — számtalan sanyarúságát, s vállalták és hordoz-
ták, Van a píaristasághan valami kemény férfiasság, erő, gerinc, 
szilárdság. Váj jon nagyot tévedünk-e, ha azt véljük, hogy mindez 
a keménykötésű férfiak edzettsége bennük, azoké, akiket nem puhí-
tott el az élet. Illetőleg, akik nem engedték magukat elkényeztetni 
s elpuhítani. 

e) Kellett ís, hogy már a kezdet kezdetén egyszerűségre, igény-
telenségre nevelődjék a piarista lélek, hiszen elsősorban nem a finom 
nemes úrfiakat, hanem a szegény negyedek, tömeglakások elhagya-
tott gyermekeit akarta szolgálni. Kalazancíus Róma toprongyos kis 
utcagyerekeinek láttára ismerte fel hivatását: Tibi derelictus est 
pauper, orphano tu factus es adíutor: Rád van hagyva a szegény, 
te leszesz az árva segítője, (Zs, 9, 14,} S Kalazancíus boldogan vál-
lalta e hivatást, és nem csupán iskolát nyitott, hanem olyat, amilyet 
még nem látott a világ: a szegények ingyenes iskoláját. 

Igaz, utóbb az előkelő világ is kierőszakolta fiainak felvételét a 
piarista iskolába, de sohasem halt ki a Rendből a kalazanciusí lel-
kület: a szegény gyermekek meleg szeretete és istápolása. Kalazan-
cíus szegénységétől telhetően maga szerelte fel intézetét minden 
szükségessel, s tanítványaínak személyes szükségleteiről — könyv-
ről, papírról, tollról, tintáról — is maga gondoskodott. Vájjon mí 
lett, ha nem ez a szegénytámogatás, a piarista iskolák háromszáz-
éves hagyományaínak egyik legszebb és legjellemzőbb vonása? 
Már Podolinban oly nagy volt a szegény tanulók száma, hogy a mó-
dosabb polgárokkal együtt a piaristák vállalták élelmezésüket. Mikor 
aztán már nem győzték a mendikáns diákokat kielégíteni, segélypénzt 
eszközöltek ki számukra az alapító földesúrtól, s ennek támogatásával 
élelmezték, ruházták őket s teremtették elő iskolai szükségleteiket, 
Egyik-másik kegyesatya annyira magáévá tette a szegény diákok 
ügyét, hogy amikor más városba helyezték, gyámoltjai utána sereg-
lettek, És amit a privigyei piaristák tettek tanítványaikért! Nem 
átallották évenként útrakelní és kéregetni szegény tanulóik számára. 
A hegyek, tornyok magasságát olykor árnyékukkal, dolgok nagyságát 
néha eltorzulásaikkal mérjük. Nos, a piarista iskolák szociális sze-
retetére mértékünk lehet az a tény, hogy dologkerülő és a koldulást 
hivatásszerűen űző elemek ís beférkőztek a diákok közé, s természe-
tesen veszélyeztették az if júság erkölcseit. Ezért végül is ismételten 
tilalmazni kellett az ilyen áldíákok felvételét. 

Hogy a kegyesískolák ma mit tesznek szegény tanulóikért, mily 
mértékben enyhítik nyomorukat tandíjelengedéssel, élelmezéssel, ru-



házattal, könyvvel, tanszerekkel a maguk adományából, jótékony-
sági akcióikból, diákszövetségeik igénybevételével, segélyzőegyesü-
letek szervezésével: minderről eleget tud a magyar társadalom. De 
külön sorokat kell szentelnünk annak a munkának, melyet Kalazan-
cius szelleme az Alföld déli metropolisában hívott életre. A gödöllői 
jamboree tanulságainak hatása alat t egy piarista szív a társadalom 
alsó rétegeinek szülöttei felé fordult, s azóta sem szűnt meg azon dol-
gozni, bogy ezeket a kis senkifiaít emberekké nevelje a modern pe-
dagógia egyik leghatásosabb eszköze, a cserkészet útján. De mi min-
dent jelent ez a vállalkozás! Ezeknek a kis proletár sarjaknak igazán 
otthonukká kell tenni a cserkészotthont, az otthonnak minden velejá-
rójával: kenyeret, meleg szobát, meleg ételt kell nekik adni, szappant, 
tűt a kezükbe, alsó-felső ruhát a testükre, s ha betegek, orvost és 
gyógyszert, fekvőhelyet is, mert odahaza pusztaföldön hálnak és 
szalmával takaróznak. így is olyan nehéz megnyerni bizalmukat s 
elvonni őket az utcától, kószálástól, koldulástól. De érdemes értük 
energiát, időt áldozni, meg-megalázkodni, hűtlenségeiket el-
viselni. A kegyes hagyományokhoz méltó munka, mert katolikus és 
magyar férfiakká nevelődnek a kis ,,talpasok", és Krisztus virágaivá 
szelídülnek a kis vadócok, akárcsak hajdan Kalazancius vadvirágai 
a Szent Pantaleonban. 

A magyar piaristaság immár 300 év óta nagy darabja a katolikus 
magyar élet éltető kovászának. Cseng is feléjük jubileumukon a hála 
és magasztalás ezernyi hangja, s milliók vélik és vallják, hogy a ma-
gyar katolikus egyház és a magyar nemzet jövőjének — mint múlt-
jának is — nem csekély része az ő kezükbe van letéve. 

Tóparti hajnal. 

Ébred a nap, pihegő ragyogással néz rá vissza a nagy tó, 
mint gyerek, hogyha az anyja csókját érzi a száján 
s szíjjá az ősi meleg fényt csurranó ajkkal. 

Halk zizegéssel, nagy cseregéssel ébred a nádas, 
friss kakasok zaja száll a messzi tanyákból, 
zúg, kavarog, zubog össze a sok hang. 

Fönt minden csupa kék, lila itt lent, 
mintha az Isten festett volna pazar örömében: 
szántnak a színek a vízen. A lelkem elámul. 

Sírjak? Imádjalak-é? Uram, Istenem, áldott! 
vagy csak várjam epedve csókod a számon 
e ringjak a vízen, ringjak a fényen, mint mai álmom , . .? 

Rezek S. Román. 



Társadalmunk eltömegesedése. 
Blaiovkh lakó. 

A 19. század társadalomszemléletének végzetes eltévelyedése 
volt, hogy a társadalmi kérdést úgyszólván kizárólag a gazdasági 
élet függvényének tartotta. Ez a szélsőséges társadalomtudományi 
ökonomizmus, amelyből még mindig a kelleténél több kísért soraink-
ban, a társadalom életében egyre sűrűbben és fenyegetőbben jelent-
kező bajok forrását szinte kizárólag a gazdasági szférában kereste, 
csodákat várt a társadalom anyagi jólétének emelésétől s teljesen 
megfeledkezett a régi igazságról, hogy nemcsak kenyérből él az am-
ber — a proletáriátus sem. Társadalmi életjelenségek magyarázatá-
ban az ok-monízmus mindig veszedelmes és gyanús: az élet szö-
vevényes, sok a rugója, szála. Fokozatosan áll ez a társadalom 
életére. 

A társadalmi kérdésnek egyoldalú ökonomisztikus szemlélete, 
magyarázata az illetékesek figyelmét számos olyan tényezőtől, je-
lenségről terelte el, amelyek szemmeltartása nélkül a bajok orvos-
lására irányuló törekvések vagy teljesen célt tévesztenek, vagy fél-
megoldásokra vezetnek. Ennek az egyoldalúságnak számlájára kell 
írnunk egyebek közt azt a közömbösséget, rövidlátást, amelyet a 
társadalom a legújabb időkig tanúsított a nyugati civilizáció keretei 
közt élő társadalom szervezeti, élettani elváltozásaival szemben. Csak 
az első világháború óta kezdünk valójában ráeszmélni arra, hogy 
ezek a szervezeti, élettani elváltozások bizonyos tekintetben súlyo-
sabb szerepet játszanak a nyugati társadalom válságának fölidézé-
sében, mint a kétségkívül fontos és veszedelmes gazdasági rendelle-
nességek, bajok, visszaélések. 

A helyzet fonákságára vet éles fényt az a körülmény, hogy a 
szóbanforgó társa dalom szervezeti átalakulás megjelölésére még 
általánosan használt elnevezés sem kristályosodott ki. Az idevágó 
irodalom egyre gyakrabban az ,,el tömegesedés" („Vermassung") szót 
használja. Jobb hiányában tartsuk meg az elnevezést. Valljuk Kecs-
kés Pállal, hogy korunk súlyos társadalmi válságának legmélyén a 
korlátlan érvényesülést követelő önérdek s a társadalom eltömege-
sedéséből született, az egyént megsemmisítéssel fenyegető tömeg-
szellem ellentéte feszül. Az eltömegesedett társadalom embertípusá-
ban, a tömegemberben lát juk a nagy kártevőt, az egyre nagyobb 
súllyal ránk nehezedő nemcsak társadalmi, hanem egyetemes kultu-
rális baj, probléma egyik legfőbb forrását, fölidézőjét. Míg maga a 
társadalomtörténeti folyamat, az eltömegesedés még mindig nem áll 
előttünk kellő világításban, maga a belőle kikristályosodott ember-



típus, a tömegember felé egyre nagyobb figyelem fordul. Walter 
Rathenau, Spengler, Jaspers, Werner Sombart, Benda munkái mel-
lett különösen, az ismert spanyol kultúrbölcselő, Ortega y Gasset 
,.La rebellion de las masas" (A tömegek lázadása — magyarul is!) 
című könyvének megjelenése óta (1929) vonta magára az illetéke-
sek érdeklődését. A vele kapcsolatos kérdések a magyar szellemi 
életet is egyre jobban foglalkoztatják, Babits Mihály, Schütz Antal, 
Kovrig Béla, Dékány István értékes munkássága mellett legutóbb 
Márai Sándor „Röpirat a nemzetnevelés ügyében" cím alat t meg-
jelent könyvecskéje, Zílahy Lajos a Kitűnőek Iskolája néven isme-
retes, újabban sokat emlegetett mozgalma ís a tömegemberben adott 
korproblematikából forrásozik. 

Tanulmányunk nem annyira a tömegember rajza, mint inkább 
magának a folyamatnak, a társadalmi eltömegesedésnek vázlatozása 
akar lenni. 

I. 

A neves olasz államférfiú, Cavour egyik levelében, 1835-ben 
a következőket í r ja : „Nem ál ta t juk többé magunkat, a társadalom 
nagy lépésekben halad a demokrácia f e l é . . . A nemesség rohamosan 
pusztul . . . Mi marad még védekezésül a fölnyomuló néptömegek 
ellen? Semmi szilárd, semmi hathatós, semmi maradandó. Jónak, 
rossznak mondjam? Nem tudom. De meggyőződésem szerint ez az 
emberiség kikerülhetetlen jövője." Hegel ugyanezt a diagnózist a d j a : 
„Die Massen im Anmarsch". Idézhetnők Goethet, Torqueville-f, 
Burckhardtot, Stendhalt, Nietzschet —• hogy csak néhány súlyosabb 
nevet említsünk. 

Amit a XIX, század első felében az élesszemű korfigyeiők előre-
láttak, az egy század leforgása alat t bekövetkezett: az egyetemes 
élet keretei közé hatalmas tömegek nyomultak be s megváltoztatták 
a nyugati társadalom arculatát, íme, a föntebb említett Orteya y 
Gasset egy 1929-ben készült felvétele, „Európa közéletét napjaink-
ban egy tény jellemzi: a tömegek korlátlan társadalmi hatalomhoz 
jutnak . . . A városok túl vannak zsúfolva lakókkal, a házak bérlők-
kel, a szállók vendégekkel, a vonatok utasokkal, az utcákon nagyon 
sok a járókelő, híres orvosok előszobájában nagyon sok a várakozó, 
színházak, kínók, ha nem egészen időszerűtlenek, hemzsegnek a né-
zőktől, a fürdőhelyek a nyaralóktól. Ami azelőtt ugyancsak nem volt 
probléma, most azzá állandósult: helyet kapni , . . Tömegeket látunk 
. . , éppen a legelőkelőbb helyeken, amelyek aze lő t t . . . válogatott 

csoportoknak, az elitnek voltak fönntartva," 
Nyugat társadalma — beleértve természetesen Amerikát is — 

az utolsó másfél század alat t hihetetlenül „eltömegesedett". Aliit-
mányunk először mennyiséget jelző, kvantitatív jelentésében veendő, 
Európa és Amerika együttes lakosságának száma a genfi Népszö-
vetség legutolsó Statisztikai Évkönyve szerint a XIX. és XX, század 
folyamán így alakult: 



1810-ben a lakosok száma 209 millió, 
1886-ban 
1913-ban 

- 1927-ben 
1937-ben 

A közölt statisztikai adatok félreérthetetlenül beszélnek. A két 
földrész lakossága 127 év alat t majdnem megnégyszereződött. A né-
pesség szaporodásának ütemére az utolsó években jellemzők az 
1927-es és 1937-es (az 1938-as s a következő évekről a háború követ-
keztében nincsenek adataink) számok: tíz év alat t Európa és Amerika 
lakossága 102 millióval emelkedett, 

A nyugati civilizáció keretei közt élő társadalom mennyiségi 
eltömegesedése tehát szembeszökő. Sietünk annak kijelentésével, 
hogy amikor a társadalom eltömegesedésében keressük korunk sötét 
társadalmi problematikájának legfőbb forrását, egy pillanatig sem 
a népesség számbeli gyarapodására gondolunk. Valljuk: ,,Lenni na-
gyobb érték, mint nem lenni". A statisztikai adatokat az isteni Gond-
viselés iránti mélységes hálával vesszük tudomásul. Nem fogadjuk 
el azt a véleményt sem, amely az emberiség létszámának rohamos 
emelkedése s a társadalmi eltömegesedés közt ok-okozati viszonyt 
vél fölismerni, mintha a megnövekedett tömegek szükségszerűen in-
dították volna el a társadalmi eltömegesedés folyamatát. A nagy-
méretű népszaporodás sokban hozzájárult az eltömegesedés folya-
matának kiterjesztéséhez, elmélyítéséhez, de a folyamat előidéző 
okait más tényekben kell keresnünk. 

Legelső föladatunk a társadalmi eltömegesedés fogalmának 
tisztázása, A föladat nehezebb, mint amilyennek látszik. Mint Schütz 
Antal megjegyzi, ,,a történelmi és szociológiai területen általában 
lehetetlen iskolás meghatározásokat adn i . , . Szociológusoknak, tör-
ténet- és jogbölcselőknek sok munkája megy itt kárba, mert keresik, 
kergetik azt, ami — nincs. Az ágas-bogas, folyton hullámzó életet, 
kivált a közösségi szellemi életet nem igen lehet definíciókba szorí-
tani, azt jellemezni kell és típusokba foglalni." 

Mit értsünk társadalmi eltömegesedésen? 
Már az emberiség két nemre való megoszlása világosan rámutat 

az ember egyik lényegi tulajdonságára, ,,ens sociale", társas lény 
voltára. Nem elszigetelt, molekuláris létezők vagyunk, egy közösség-
hez való tartozás lényegi velejárónk. Már a primitív ember is vala-
minő „társadalom" keretei közt vívta a maga kemény életharcát, 
A primitív ember társadalma egyszerű, tagozati an, osztatlan, A mű-
velődés fejlődésével párhuzamosan halad a társadalom differenciá-
lódása, rétegeződése: különböző föladatok elvégzésére a közösségen 
belől különböző csoportok, szervek fejlődnek ki. A kultúra bizonyos 
fokára fölemelkedett emberegyüttesség társadalmát már a görög böl-
cselet (Piaton, Aristoteles) szervezet, organizmus módjára értel-
mezte, Az egyes egyén fejlődését, boldogulását biztosító, egészséges, 
életerős emberegyüttesség társadalma mindig az élő, fejlődő, tagolt 
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szervezet analógiájára alakul, amely a tagok s a közösség egységét, 
szoros életkapcsolatát mutatja. ,,A közösséget á that ja egy belülről 
működő, rendező elv, a sajátos közösségi forma, amely minden tag 
működését, az egészhez és más tagokhoz való viszonyát célszerűen 
meghatározza s az egész jellegét megszabja. A közösség tagjai is, 
mint a természeti organizmus részei, egymástól függnek, egymást fel-
tételezik, egymásra vannak utalva, szellemük, erkölcsi magatartá-
sukat a közösség egésze tükrözi. A tagok és a közösség közt lelki 
kölcsönösség mindkettőt alakítja, fejleszti vagy elseny veszti. S amint 
a természeti organizmus logikailag megelőzi a részeket, épúgy a 
közösségi egész is elvileg megelőzi tagjait" (Kecskés Pál). 

A történelmi élet folyamán előállhat az az eset, hogy a társa-
dalom életébe az egyes szervek életkapcsolatát lazító, a közösséget 
bomlasztó, dísszociáló erők kapcsolódnak. Ezek az erők a legellen-
tétesebb pólusokból törhetnek be a társadalom életébe. így pl. a 
közösség szerves voltát veszélyezteti az egyén érdekének, jogainak 
túlzott kihangsúlyozása. De bomlasztó, disszocíáló hatása van a kö-
zösségi gondolat olyatén túlfeszítésének is, amely az egyént legele-
mibb, természet-adta jogaiban támadja meg s merő számmá süllyeszti. 
A különböző forrásokból áramló bomlasztó, lazító erők lassan-lassan 
felőrlík a társadalom szervezetét, a közösségi életfunkciók megakad-
nak, vagy teljesen ki is hagynak. Maga, a társadalom egyre inkább 
a tömeg mint egy szervezet képét tá r ja elénk. Társadalmi eltömege-
sedésről akkor kell beszélnünk, amikor a társadalom szerves volta 
sorvad, pusztul s a társadalom emberegyüttessége a tömegben feje-
ződik ki. A ,,tömeg" a szó társadalom-lélektani értelmezésében ve-
endő, Ez az értelmezés kissé részletesebb kifejezést igényel, Az 
idevágó kérdésekkel az utolsó félszázad alat t különösen a lélektan 
elég sokat foglalkozott. Különösen Gustave Le Bon végzett úttörő 
munkát, híres műve; La psychologie des masses (A tömegek lélek-
tana, magyarul is!). 

Az első tisztázandó kérdés: mi a tömeg? 
A tömeg bizonyos emberegyüttesség, mégpedig annak legeset-

legesebb, leglazább formája. Legegyszerűbb példája az utcai csődü-
let, amelyet valaminő föltűnést keltő külső esemény (közlekedési 
zavar, utcai baleset stb.) támaszt. A merő kíváncsiságon kívül rende-
sen más kapcsolat a tömeg egyes tagjai közt nincs is, annak kielégí-
tése után szét is oszlik. Tömeget alkot a színház, sporttelep, külön-
böző előadások közönsége is. Ebben az emberegyüttesben már kifej-
lődhetik jellegzetes tömeglelkület, ha pl, az előadott darab sérti 
a hallgatóság érzületét. Még gyakrabban fordul ez elő különböző 
sportesemények nézőközönségével. Sportversenyek alkalmával már 
szenvedélyes tömeglelkületi jelenségek sem ritkák. Egy harmadik, a 
19—20, században legjellegzetesebb alakja a tömegnek a „szervezett 
tömeg", amilyenek a különböző munkásegyesületek, a szakszervezetek, 
politikai pártok. Ezek a szervezett tömegek mutatják, hogy a térbeli 
együttlét nem feltétlenül szükséges a tömegképződéshez. Végül ide-
tartoznak a forradalmi tömegek, amelyek a történelem folyamán oly 



sokszor végzetes szerepet játszottak. Legjellegzetesebb, legszomorúbb 
emlékű példájuk a francia forradalom tömegei. Forradalmi tömegek 
összehozására különösen az önfenntartás s a biztonság érdekeivel 
kapcsolatos ösztönök, illetőleg azok kísérő érzelmei alkalmasak. 

Milyen lélektani sajátosságokat mutatnak a különböző tömegek? 
A legjellegzetesebb tulajdonság, hogy a tömegnek bizonyos én-

feletti lelke van. Természetesen nem személyi léttel bíró, szubsztan-
ciális lelket, hanem a tömegen elömlő sajátos lelkületet, lelki világot 
értünk. Ez a tömeglélek sohasem az igazságot kereső, okokat igénylő, 
tárgyilagosan ítélkező értelem ,hanem a fölkorbácsolt érzelmi világ 
szülötte. Megnyilvánulásaiban sem az igazság, hanem a rokon- vagy 
ellenszenv, a szenvedélyek vezetik. A tömeglélek mindig alacsonyabb 
értelmi és erkölcsi színvonalon mozog, mint egyes tagjainak lelkisége. 
A tömeglelkületben elhalványul, sőt teljesen kialszik az egyesek én-
tudata annyira, hogy a tömeglélek készséges eszközeivé válnak. A 
tömeglélek egyéni vélekedést, elhatározást nem tűr, az egyéniség 
sajátságos értékeível szemben ellenséges. A tömegben elmerülő 
egyén olyan cselkevésre is hajlandó, amilyenre egyedül sohasem 
szánná el magát, A személyi én-tudat kialvásával együtt jár a 
személyes felelősségtudat hiánya. Mert a tömeg sohasem az értelmére, 
hanem a szívére, szenvedélyeire hallgat, hihetetlenül hiszékeny, be-
folyásolható, állhatatlan, megbízhatatlan. Hírek, gondolatok, eszme-
világok, amelyek lehetetlen volta sokszor kézzelfogható, a tö-
megben könnyen hitelre találnak. Aki föl tudja korbácsolni 
érzelmi világát, játszva úrrá lesz fölötte: a tömeg szemléletes, 
szuggesztív jelszavak szabad prédája . Meggyőződésében, akará-
sában, elveiben állhatatlan: amiért ma lelkesedik, azt holnap 
kész gyűlölettel ellökni magától- Ennek viszont természetes folya-
mánya, hogy a legnagyobb mértékben megbízhatatlan: akinek ma 
hódol, ugyanazt holnap kész a vérpadra hurcolni. Igazságos, 
önzetlen mérlegelésre képtelen s ezért követelményeiben mér-
téktelen, önző. Lemondásra, áldozatra a legritkábban kapható. 
Mindig csak a maga számára követel, mások igényeit, jogait nem 
tiszteli, sokszor lábbal tiporja. A legnagyobb brutalitással, kegyet-
lenséggel kész mindent útjából elsöpörni, ami érdekeit valahogy is 
sérti. Nem a jogban, hanem az erőben hisz. Erejének nagyságát nem 
az egyesek minőségi kiválóságában, hanem a nagy számban lát ja : 
vakon hisz a nagy szám gyűzelmes erejében. Tud vakmerő, de tud 
gyáva is lenni, i 

A tömeg korrelativ fogalma, lényegi igénye a vezér. Vezér nél-
kül fejetlen, cselekvésre képtelen. A vezérnek azonban, ha a tömeget 
cselekvésében irányítani akarja, alkalmazkodnia kell annak lelkületé-
hez, igényeihez. A tömeg ,,vezérségben csak azt tűri meg, aki vele 
egy követ fúj, és csak olyan vezéreket termel ki magából, akik az 
ő eszményeinek exponensei" (Schütz Antal). A vezérnek tudnia kell, 
hogy a tömeg fölött sohasem ész-okokkal történő meggyőzés útján, 
hanem csak az ösztönök, érzelmek, szenvedélyek fölszításával lehet 
úrrá. Csak addig marad a tömeg ura, ameddig a tömeg érzelmeinek. 



szenvedélyeinek ura. A tömeggel szemben nem érvek, észokok, hanem 
hangzatos, tetszetős, szuggesztív jelszavak hatékonyak. Nem fontos, 
hogy a jelszavak a megvalósulás lehetőségének határán belül esse-
nek, csak hangzatosak, az érzelmi világ kirobbantására, az erő, ható-
képesség tudatának kigyujtására alkalmasak legyenek. 

Ez volna a tömegek lélektana dióhéjban. Alapvonásaiban ez a 
lelkület fog kiverődni azon a társadalmon, amelynek emberegyüttes-
ségi a lak ja a tömegben valósul meg. A nyugati művelődés keretei 
közt élő társadalomról azt állapítottuk meg, hogy egyre inkább a 
tömeg, mint egy szervezet képét tár ja elénk. Következő kérdésünk 
csak az lehet: hogyan, miben fejeződik ki társadalmunkban a tömeg-
ielleg? Feleletünk természetesen csak vázlatos lehet. 

II. 

Társadalmi életünkben az első szembeszökő tünet, amely tömeg-
lelkületre vall, egy egyetemes élettípus felé való sodródás. A neves 
német bölcselő, Karl Jaspers szerint korunk jellemzője a nagymérvű, 
„mindent fölszívó tipizmus", amely ,,egy új síkon a legkezdetlegesebb 
idők tipízmusával hasonlítható össze". Ez az uniformizálódás a leg-
különbözőbb irányokban már nagyon előrehaladott. A népi, nemzeti 
jelleg a mindennapi élet keretei közt tűnőben van. Ruházatban, la-
kásban, építészetben, szórakozásban, szokásokban egyre nagyobb az 
egyes nemzeti társadalmak s az egyes nemzeti társadalmokon belül 
az egyes osztályok közt a kiegyenlítődés. Még a szorosan vett kul-
túréletben (irodalom, művészet, tudomány) is nemzetközi divat ér-
vényesül, egy-egy irányzat, probléma, stílus végighullámzik az ösz-
szes nemzeti kultúrákon. Különösen az európai kultúra sokszínűsége 
egyre jobban szürkül. Konkrétumok a legkülönbözőbb irányokból ez-
rével volnának fölvonultathatók. A mai társadalom odáig megy a 
maga uniformizáló szenvedélyében, hogy még az egyes életkorok 
s a két nem közti természetes határvonalakat is kikezdte. 

Jellegzetesen tömeglelkület sugárzik ki társadalmunk értékélmé-
nyéből, Elég legyen csak két irányban erre a tünetre rámutatni. Az 
egyik az újszerűnek, újnak túlbecsülése. Az új önmagában értékké 
vált. Az új ruha, bútorzat, épület csak azért keresettebb, értékeltebb, 
mert új . Színdarab, film, könyv is annál kapósabb, minél újabb, A 
tünetben félreismerhetetlen a tömeglelkület nyugtalansága, állhatat-
lansága. Még jellegzetesebb a másik jelenség, a mennyiségnek, szám-
nak úgyszólván minden vonalon a minőség elé helyezése. A bálvány 
a nagy szám, csak az tud a mai emberben tiszteletet gerjeszteni, a 
minőséggel szemben sokszor közömbös. Elsősorban a minőségi érté-
kek iránti közömbösség, érzéketlenség nyomta rá egész kultúréle-
tünkre a filiszterség, nyárspolgáriasság jellegét, amelyre a szellem 
emberei oly keserűen tudnak panaszkodni. A mai társadalmat a 
nagyság élményéhez nem a finom esztétika, hanem a nagy számokat 
fölvonultató statisztika juttatja. A társadalom életében is ,,a tömeg, 
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anélkül, hogy megszűnne tömeg lenni, elfoglalja az elit helyét" — 
panaszkodik Ortegay Gasset. Márai Sándor szerint ,,az emberi törté-
nelemben először történt meg, hogy a tömeg nem engedte vezetni 
magát a kiválóbb szellemek által, hanem önmaga óhajtotta vezetni 
a világot, s er re a végtelen felelősségű szerepre nem valamilyen er-
kölcsi, vagy egyéni kiválóság, tehetség jogosította fel, hanem egysze-
rűen a tömeg ténye, melyet hivalkodva kiáltott világgá." Mintha már 
kezdenénk ráeszmélni ennek a jelenségnek veszélyeire. ,,A korlátlan 
mennyiségi elv az élet minden területén kezdi hitelét veszteni, általá-
nosan felhangzik a segélykiáltás, mely a minőségi elv érvényét kö-
veteli" (Márai Sándor), 

A tömeglelkület további szenvedélye a dinamizmus. Társadal-
munkban ez a tömeg-jellegzetesség is ezerszeresen tükröződik- A nagy 
szám mellett a másik bálvány az esemény, a tett. Az élet annál érté-
kesebb, minél több esemény hordozója. Ez a gépek zakatolása, gyá-
rak búgása közt rohanó, állandó feszültséget igénylő élet annál bol-
dogabb, minél nagyobb tömegben zúdulnak rá a különböző élmények, 
események, A tömegember tele van nyugtalansággal, az újszerűség, 
szenzáció, élmény hajhászásával. Csendben megállni, eszmélődve akár 
a kultúra, akár a természet nagy alkotásaiban elmerülni nem tud-
Olvasmányai, tanulmányai, szórakozásai, tanácskozásai — még há-
borúi is rohanásszerűek. Embereszményét nem abban tiszteli, aki 
nagyot alkot, hanem aki sokat tesz. Az élet sztatikai elemei mint 
tekintély, hagyomány, mult, egyéni kiválóságok, az idők sodra fölött 
lebegő nagy eszmék nem tartoznak a mai társadalom értékállomá-
nyához. 

Ismeretes a római császárság tömegeinek jelszava: ,,Panem et 
circenses!" Ezt a jelszót is átvette a mai társadalom: hedonisztikus. 
szórakozások, élvezetek vágyától fűtött. A 19—20. század hatalmas 
gazdasági, technikai előretörése hihetetlenül fölfokozta az érzéki, 
földi javakat, azok megszervezési lehetőségét. A mai élet ilyen te-
kintetben többet tud nyújtani az egyszerű, szerény anyagi viszonyok 
közt élő embernek, mit pl. a középkor a maga gazdagjainak, előkelői-
nek adni tudott. Az anyagi javak vízözöne, az érzéki jóllét nagy emel-
kedése azonban nem megelégedettséget, hanem az igények állandó, 
türelmetlen fokozódását hozta magával. Hogy az igényeket is pórá-
zon kell tartani, hogy lemondás, áldozatok nélkül nemcsak az egyéni, 
de a társadalmi élet sem lehet el, arról a tömegember hallani sem 
akar, 

A tömeg ritkán áldozatos, altruista, de mindig követelőző, önző. 
Társadalmi életünk ezt a tömeglélektani igazságot is ezer alakban, 
lépten-nyomon érzékelteti, Ha a karitatív lelkület nem is halt ki 
teljesen társadalmunkból, sőt néha-néha meghatóan nyilatkozik is 
meg, igaz marad, hogy szociális érzéke eltompult, embertársi lelkülete 
hideg, A középkori ember minden hibája mellett is bőkezűbben s főleg 
melegebben tudott adakozni, beteget, szegényt, árvát istápolni. Ami-
lyen mértékben tünedezik a közösség, a közérdek áldozatos szeretete, 
oly mértékben ter jed az önzés szelleme. Megszűnt a szó nemes értei-



mében élő szervezet lenni az a társadalom, amely nem érzi át a fele-
baráti szeretet nagy parancsát, amely a szociális kérdés rendezését 
mindenestől a törvényhozástól várja. „Még a leghívebben kiszolgálta-
tott igazságosság is legföljebb a szociális harcok okait szüntetheti meg, 
a szíveket egyesíteni és a lelkeket összekapcsolni sohasem tudja. 
Már pedig a felek benső, lelki kapcsa az egyedüli szilárd a lapja az 
összes intézményeknek, amelyek a szociális békét, az emberi együtt-
működés előmozdítását célozzák, bármilyen tökéletesek is egyéb-
ként ezek az intézmények" — állapít ja meg a Quadragesimo anno. 

Hogy a mai társadalom mennyire merően mechanisztikus ember-
együttesség s nem szerves, élő közösség, annak egyik beszédes bi-
zonysága a svájci nemzetgazdász és szociológus, Wilhelm Röpke sze-
rint a társadalmi reflex-megmozdulások bénulása. Hogy értsük ezt? 
Az emberi test az; élet biztosítására gazdag, fejlett reflexmozdulati 
készséggel rendelkezik. A szem könnyezik ha valami beleesik, a bőr 
gennyesedéssel izzadja ki magából az áralmas jövevényt, a perisztal-
tika ugyancsak sürgősen gondoskodik arról, hogy a gyomorból az 
ártalmas anyag kikerüljön. Röpke szerint a társadalomnak, ha való-
ban szervezet és nem gépezet, hasonló képességgel kell rendelkeznie. 
Beteg annak a társadalomnak szervezete, amely nagy dolgokban nem 
felel igenlőleg a reflexmozdulatok készségével és gyorsaságával 
minden értékre és nem utasít vissza ugyanígy minden értéktelensé-
get. Röpke ezt az társadalomból jövő értékelési visszhangot „társa-
dalmi értékreflex"-nek nevezi. Szerinte az összes ilyen értékreflexek 
két főreflexre vezethetők vissza: az egyik a fölháborodás, a másik 
a hódolat. Amely társadalom tud lelkesedéssel hódolni s tud elemi 
erővel elítélni, annak biztos, határozott értékvilága van, értékmérlege 
nem ismer az érték meghatározásában habozást, még kevébbé érték-
rangsor-fölforgatást, „Bajok vannak egy társadalomban, amely a 
jogsértés, önkényesség, embertelenség, türelmetlenség, kegyetlenség, 
részvétlenség ökölcsapásaira semmiféle hevesebb értékreflex-szel nem 
fe le l . , . Ha hozzá még a mentegetés nélküli fölháborodás helyett a 
társadalmi visszhang a szépítgetés, az érdekesnek találás, a minden 
áron való megértés, az eszközök szentesítése a cél által, igazoló el-
méleteknek cinikus föltálalása s a természetellenességgel való elő-
kelősködő kacérkodás, akkor a mélypont el van érve" (W, Röpke). 
Nem szükséges részletezni, hogy ezekből a tünetekből mennyi ész-
lelhető a mai társadalomban. 

Nyugat társadalmának eltömegesedését semmi sem t á r j a elénk 
oly szomorúan, oly végzetesen, mint a családi élet bomlása. Itt, mint 
a társadalomtanban gyakran, kölcsönhatással állunk szemben: a tár-
sadalom eltömegesedése bomlasztja a családot, a család bomlása őrli 
a társadalom mint szervezet életerejét, A társadalom eltömegesedé-
sének folyamata már oly mély, hogy nemcsak a társadalom egyes 
szerveit bénította meg, hanem magát a sejtet is kikezdte. Társadal-
munk válságának ez a legsötétebb, legvégzetesebb oldala, A családi 
élet pusztulásáért sok tényező felelős, de a felelősség jelentős része 
azt a tömegembert terheli, aki lelkiismeretlenül szaggat ja-tépi az 



egyes emberi közösségek kötelékeit. Ez az Ortega y Gasset szerint 
barbár embertípus a családot merően „fogyasztási — legjobb eset-
ben élvezeti szövetkezetté" (W. Röpke) alacsonyította le. A család 
bomlásával az ember legelemibb, leglényegibb közösségi igényei ma-
radnak kielégítetlenül. 

Üj, szerves társadalmi rendről álmodozni egészséges családi 
élet nélkül annyit jelent, mint beteg sejtek egybefonódásából egész-
séges szervezetet várni, A közösségi tudat csírájában a természe-
tünkkel, lényünkkel van adva. Ezt a csírát azonban ki kell bonta-
koztatni s er re Isten elgondolásában ís elsősorban a család hivatott. 
A természet Urával helyezkedünk szembe, amikor a családot ki-
kapcsoljuk a közösségre való nevelés munkájából, A társadalom tö-
meglelkületének egyik legaggasztóbb tünetét látjuk azokban a törek-
vésekben, amelyek a családi neveléssel szemben a tömegnevelést 
sürgetik. Sajnos, ezek a törekvések a családokban egyre erősebb 
visszhangra találnak. Nem alaptalan az aggodalmunk, hogy növek-
vőben van azoknak a gyermekeknek a száma, akiket nem a gyermek, 
hanem a szülői kényelem szeretete helyez el nevelőintézetekben. A 
nevelőintézetek sokat tudnak adni a gondjaikra bízott ifjúságnak, de 
sohasem pótolhatják a család nevelői hatását: az apa, az anya nevelő-
munkássága pótolhatatlan. 

Röpke helyesen mutat rá arra a veszélyre, amely a tömegneve-
lés meghonosításával s ezzel a család nevelői hivatásának sorvadá-
sával a társadalmat nemcsak az ifjúság, hanem a női nem felől is 
fenyegeti. Ha az amúgy is gyéren lakott gyermekszobák teljesen ki-
ürülnek s a nevelői munka szinte kizárólag a nevelőintézetekbe szo-
rul, a női társadalom nagy része élethivatásának egyik legszentebb 
területén, a gyermeknevelés magasztos munkakörében szinte „munka-
nélkülivé" válik. Ez a „munkanélküliség" már nem egy családi 
szentélyt döntött romokba, A tömegember a kultúrélet egyetlen terü-
letén sem kívánatos elem, de legkevésbbé a társadalom palántás-
kertjeíben, a családokban , . . 

A társadalom eltömegesedésének nagy veszélyeire kezdünk rá-
eszmélni. Bármilyen erős, tökéletesnek látszó gátakat is építünk ki 
az áramlat megfékezésére, visszaszorítására, ha nem sikerül meg-
akasztani a családi élet szétesését, Nyugat társadalmának összeom-
lása föltartóztathatatlan. Ezt végre tudomásul kell vennie minden 
szocíologíának, minden társadalometikának — de az államvezetés-
nek ís. 

Társadalmunk eltömegesedésének tünetei a modottakkal termé-
szetesen nincsenek kimerítve. A helyzet veszélyességének igazolására 
azonban — úgy gondoljuk — ennyi ís elegendő. 

* * * 

Az újkor társadalomtörténete a középkor társadalmi rendjének 
lassú fölbomlását tá r ja elénk. A középkori rendiségből hiányzott az 
erő az újkor folyamán megváltozott gazdasági, társadalmi életviszo-
nyokhoz való alkalmazkodásra, A francia forradalom s a belőle ki-
sugárzó szellem elsöpörte a bomladozó rendiséget s megindította a 



társadalomnak osztályok szerinti rétegződését. Az osztály már nem 
a közösség szemmeltartásával, hanem parciális érdekek azonosságá-
gából előálló társadalmi alakulat. Az új fejlődési irány szükség-
szerűen tömegtársadalom kialakulásához vezetett. A folyamatot 
siettette a 19. századi indusztrialózálódás s ezzel kapcsolatban nagy 
tömegek proletárizálódása. Láttuk, másfél század alatt, hogy erőre 
kapott a tömeglelkület. 

Különböző jelek arra mutatnak, hogy az eltömegesedésből ke-
letkezett társadalmi válság átment már a mélyponton. Társadalom-
szemléletünkben az eltömegesedésben gyökerező veszélyek egyre 
jobban tudatosulnak s ez már kedvező jel. ,,Entmassen" — a tö-
megesedés megakasztásában, illetőleg visszaszorításában lát ják egyre 
többen korunk egyik legégetőbb föladatát. 

A helyzet súlyosságának igazolása az a tény, hogy az Egyház 
szükségesnek találta a kérdésben ünnepélyesen nyilatkozni. A 
Quadragesimo anno kezdetű pápai körírat társadalomtörténeti vonat-
kozásokban korszakos jelentőségű. A nagy pápa, XI. Pius biztos kéz-
zel mutat rá az eltömegesedés tényére, ,,Az individualisztikus szel-
lem kibontakozása folytán odáig jutottunk, hogy az egykor virágzó 
és gazdagon tagolt, a legkülönfélébb alakulatok sokaságában kifej-
lődött társadalmi élet annyira szétesett, úgyszólván teljesen elsor-
vadt, hogy végül csak az egyének és az állam maradtak." A Quadra-
gesimo anno nemcsak diagnózist ad, hanem az eltömegesedés nyomán 
támadt zűrzavarban biztos kézzel húzza meg az irányt, amely új, 
igazságosabb, boldogabb társadalmi rend kialakulására vezet.,, Szt. 
Tamás mesteri tanítása szerint a rend egység a jól tagolt sokaságban. 
Valódi és természetes társadalmi rendhez tehát két alkotóelem szök-
séges: a tagok sokasága és az erős kötelék, amely őket egységbe 
fűzi. Már pedig ez az egységbe kötő erő megvan a közös termelő 
munkában és a közös szolgálatban, amelyet az azonos hivatásúak 
sokasága végez, akár munkások, akár munkaadók, s megvan a köz-
jóban, vagyis a társadalom közérdekében is, amelyre az összes fog-
lalkozási ágaknak — mindenkinek a saját tehetsége szerint — 
együttműködniük kell. Annál erőteljesebb és hatékonyabb lesz az 
egység, minél odaadóbban igyekeznek az egyesek és a rendek a saját 
hivatásukat teljesíteni és benne minél kiválóbbat nyújtani." Egy út 
vezet ki tehát a társadalmi eltömegesedés veszélyeiből: a hivatás-
rendiség. Nem a születés, hatalom, birtok, hanem a munka, mégpedig 
a munka mint hivatás alapján kialakuló rendiségben jelöli meg a 
nagy pápa a társadalom egészségesebb fejlődésének zálogát. 

Az újkor merő racionalizálással kísérelt meg új társadalmi 
rendet kiépíteni. Az évszázados vállalkozás tragikus csődbe jutott. 
A történelmi csődből a megpróbáltatások közt hányódó társadalom 
talán levonja a nagy igazságot: nem racionalizálás, hanem etizálás 
— azaz az erkölcsi erők földuzzasztása boldogulásának titka. „Az 
evangélium szellemének, a keresztény mértékletesség és a mindent 
átfogó szeretet szellemének új kiáradásából várjuk az emberi társa-
dalom sokat áhított teljes megújulását" (Quadragesimo anno). 



A pályaválasztás időszerű kérdései és a tanárhiány. 
Borbély Kamill. 

Az életpálya-választás az egyes ember életének sorsdöntő té-
nyezője, mert sokszor ezen fordul meg az eljövendő évtizedek bol-
dogsága vagy boldogtalansága, de sorsdöntő lehet egész közösségek 
életében is, mert az itt mutatkozó aránytalanság megzavarhatja a 
társadalmi rétegek egyensúlyát. 

Minden élethivatásnak megvannak a maga sajátos követelményei 
azokkal szemben, akik azt követni akar ják — és minden emberben 
vannak adottságok, Istenadta tehetségek, amelyek valamely életpálya 
betöltésére alkalmassá teszik. Ha ez a kettő találkozik, akkor esz-
ményien ki tud bontakozni az egyéniség, megvan a tárgyi feltétele 
annak, hogy az ember megtalálja helyét az életben. 

Minden közösségnek is megvannak a követelményei az utánpót-
lással szemben, hogy az egyes élethivatások képviselői között szám-
belileg meg legyen a helyes arány — ezzel szemben a másik oldalon 
ott van a pályaválasztás grafikonja, amely a valóságos elosztódást 
mutatja. Ha a közösség követelménye és a valóság grafikonja pár-
huzamosan futnak, akkor a társadalmi eloszlásban megvan a harmó-
nia és ezzel a közösség virágzásánk egyik fontos tárgyi feltétele. 

Sajnos, ez az egyensúlyi állapot nem mindig áll fenn és ennek 
súlyos következményei lehetnek. Ha az egyes ember pályaválasztása 
nem sikerül, az egyéni hajlamok és képességek nincsenek összhang-
ban az élethivatás előírta követelményekkel, akkor az eredmény a 
pályatévesztett ember, ha a közösségben nincs meg az életpályák kö-
zött a helyes számszerű arány, akkor ebből társadalmi nyugtalanság 
származik. 

Valahányszor a társadalom életét zavaró körülmények nyugta-
lanítják, a pályaválasztás körül ís egyenetlenségek jelentkeznek, A 
politikai, társadalmi, gazdasági élet nyugtalanságai nyomot hagynak 
a pályaválasztás grafikonján is. Nagy politikai, társadalmi átalakulá-
sok hatását a kortársak csak ritkán tudják felmérni, de a gazdasági 
élet hullámzásának nyomait könnyen figyelemmel kísérhetjük. Az 
1930-as években a szemünk előtt folyt le egy ilyen nagy gazdasági 
válság, mély depresszió, ennek a pályaválasztásra való kihatása 
még élénk emlékezetünkben van. Ezek a kilátástalanul sivár eszten-
dők az if júság tekintélyes, részében letörték az ambíciót, az ideális 
törekvést és a lelkesedést, megindult a kényszeredett vándorlás azok 
felé a pályák felé, amelyek „biztos megélhetést", az öregkorban 
„tisztes nyugdíjat" ígértek. 



A nagy gazdasági depresszió után ma konjunktúrában élünk. 
Fényes kereseti lehetőségek kápráztat ják az embereket, sokszor nem-
csak a fiatalokat, hanem az idősebbeket is. A hirtelen emelkedés, a 
meggazdagodás vágya elszédíti még az óvatosakat is: szinte éhes 
rajokként özönlik el a konjunkturális életpályákat, 

A konjunkturás csúcsok és depressziós mélypontok azonban 
rendesen nem szoktak soká tartani, a gazdasági élet előbb-utóbb bi-
zonyos stabilis helyzetbe jut és ezzel együtt a pályaválasztás grafi-
konja ís megnyugszik és lassan beáll az egyensúlyi állapot. Nyugodt, 
egyenletesen fejlődő korban az életpályák megoszlása is rendesen 
szabályos, töretlen vonalú. Zavartalanul bontakoznak ki a hivatások, 
a pályaválasztás előtt álló i f jak elsősorban belső hajlamaikat követik 
és a természetes fejlődés azt hozza magával, hogy a szétosztás nagy 
általánosságban a közösség szükségleteivel van arányban. 

Ha a gazdasági élet hullámzásának életpálya-módosító hatását 
figyelembe vesszük, önmagában nem meglepő, hogy a hivatások kö-
rül az utóbbi esztendőkben nincs meg a kívánatos egyensúly. A 
kérdés mélyebb vizsgálata azonban már régebben arra az eredményre 
vezetett, hogy itt nem egyszerűen periodikus ingadozásról van szó. 
De annak ellenére, hogy egyes tünetek mélyebbre mutattak és erre 
a szakemberek fel ís hívták a figyelmet, a közvélemény megnyug-
tatta magát azzal, hogy az egyensúly megbomlása csak átmeneti 
jelenség, a prosperitás és a gazdasági depresszió gyors egymásra-
következésének az eredménye, ami majd kissé nyugodtabb korban 
magától meg fog szűnni, 

Üj abban azonban mindinkább feltűnő jelenségek mutatkoznak 
és most már egyre világosabban látszik, hogy az egyes élethivatások 
között levő helyes és szükséges arány az utóbbi esztendőkben világ-
szerte megbomlott. 

Az egyik legfeltűnőbb szimptóma az egész Európában jelentkező 
és már szinte aggasztóvá váló tanárhiány. Szeretnénk nyomatékosan 
hangsúlyozni: nem kizárólag Magyarországon van tanárhiány, ez 
európai jelenség. Közvéleményünk újabban sokat foglalkozik ezzel 
a kérdéssel, folyóirataink, sőt napilapjaink szinte állandóan napiren-
den tartják, — de érdekes, szinte minden megnyilatkozásból elsik-
kad az a tény, hogy ez a probléma nem nálunk merült fel először 
és nem egyedül nálunk van válság ezen a téren és így a tanárhiány 
okait sem lehet tisztán a hazai viszonyokban keresni. 

Ennek a lokális szemléletnek az eredménye, hogy a közfelfogás 
igen közelfekvő okokat vél felfedezni, E szerint a tanárhiány egysze-
rűen abban leli magyarázatát, hogy nálunk a tanári állásnak nincs 
meg sem az erkölcsi, sem az anyagi értékelése: a tanári hivatásnak 
nincs olyan tekintélye és a tanári állásnak nem jár olyan fizetés, 
amely a fiatal generációt erre a pályára tudná vonzani. Kétségtelen, 
hogy a tanári társadalom tekintélye valahogy megingott, fizetése 
pedig nyomorúságos: ez tény, amelyről nem lehet vitatkozni. De 
ezzel szemben az is igaz, hogy például Németországban, ahol a tanári 



fizetés lényegesen magasabb, a tanári tekintély is sértetlen, szintén 
tanárhiány van és csak a legnagyobb nehézségekkel lehet a szükséges 
tanári létszámot bizosítani. 

A kérdés mögött tehát még más súlyos problémák is rejtőznek. 
Itt többről van szó, mint egyszerűen fizetésről, anyagi ellenszolgál-
tatásról, vagy akár társadalmi megbecsülésről. 

Ügy érezzük: az ifjúság elvesztette érdeklődését a tanári hiva-
tás iránt. Ameddig ez az érdeklődés megvan, ameddig valamely 
életpályának megvan a belső lényegéből folyó vonzóereje, addig le-
hetnek a gazdasági, politikai és társadalmi élet hullámzása következ-
tégen aránytalanságok, lehetnek átmenetileg hiányok is, de jóváte-
hetetlen bajok aligha. Pedig a tanári utánpótlásnál ez fenyeget. 

A tanárhiánynak mélyebbreható következményei lehetnek, mint 
bármely más életpályán az utánpótlás kiesésének: ez a kultúra alap-
jait t ámadja meg. Ha nincsen hivatása magaslatán álló tanári tár-
sadalom, akkor a jövő generáció egész szellemi nevelése válságba 
jut, a kultúrának nemcsak a tovább fejlesztése, hanem a mostani 
színvonalon való ta r tása is lehetetlenné válik. 

Fel kell tehát vetnünk a kérdést: mi okozza, hogy ifjúságunk 
elvesztette a tanári pálya iránt való érdeklődését? Meg kell vizs-
gálnunk: az ifjúság lelki összetételében történt-e változás, vagy talán 
magában a tanári hivatás lényegében van valami eltolódás? 

Hogy a kérdéssel egészen tisztában lehessünk, bele kell helyez-
kednünk az ifjúság gondolatvilágába és úgy kell néznünk a jelensé-
geket, ahogy ők látják. 

A szellemi élethivatásokra készülő fiatalságunk a pályaválasz-
tás döntő korszakában, az érettségi körül, két életkor határmesgyé-
jén áll. Egyik lábával még az önmagát kereső, önmagából még kilépni 
nem tudó gyermekkorban, a másikkal a világot a maga számára fel-
fedező, abba magát ideális lelkesedéssel belevető ifjúkorban. Bizony-
talan érzések élnek benne a tudomány értékéről, a sikerről, rangról, 
vagyonról s közben az önérdek és az önzetlen szolgálat eszménye 
küzd egymással a lelke mélyén. A 18—19 éves fiatal ember ideáliz-
musa még nem igen t ud j a átölelni a nemzet, a haza, az univerzális 
Egyház fogalmát. Mikor a pályaválasztással kapcsolatban arról be-
szél, hogy a hazát, az Egyházat a k a r j a szolgálni, többé-kevésbbé 
csak mások szavait ismétli — megvan ugyan benne az ideális lel-
kesedés, de annak tárgyát még nem tudja világosan öntudatosítaní. 
Az ,,élet" csupa titok a számára és a gyermek mesétváró szemével 
néz az eljövendő felé — azt hiszi, a titkok megfejtése lesz az élet 
boldogsága, A misztikus elképzelés, a boldog várakozás, a sejtelmes 
álmok — éppen ez az ifjúság soha vissiza nem térő varázsa. 

A bontakozó lélek a lehetőségek egész skáláját lá t ja maga előtt, 
de az értékelést legtöbbször nem tud ja önállóan elvégezni: ebben 
döntő szerepe van a személyes környezetnek, az iskolának, de leg-
főképpen a korszellemnek. Nehézi volna eldönteni, a pályaválasztás 
kérdésében mi képviseli ezt a korszellemet. Talán az elejtett szavak, 



a tudatos ráhatás, egyéni tapasztalás, vagy talán több ennél, va-
lami, ami kielemezhetetlenül a lélelkben van, vagy szinte a levegőből 
szívja magába a minden iránt fogékony fiatal szív — nem tudjuk 
megmondani. 

De megvan és ez döntően befolyásolja — sok mindenen kívül — 
az ifjúság pályaválasztását, ís. 

A korszellem az ifjúság ambícióját az alkotás felé irányította, 
A pályaválasztásban ma a fő hatóerő a technikai alkotás vágy. „Fah-
ren, fliegen, funken" — egy német író szerint, ez az ifjúság ideálja. 
Alacsonyabb műveltségi fokon, ahol minden ösztönösebben, tehát 
könnyebben felismerhetően jelentkezik, a finom-mechanika, az autó 
és repülőgép-szerelés a divatos pályák. Érettségiző ifjainkat éppen 
így a technikai alkotás lelkesíti: mérnöki pályára készülők útépí-
tők, hídépítők — de legfőképpen repülőgép-szerkesztők akarnak 
lenni. A ksérletezés azért érdekli őket, mert titokban feltalálónak 
készülnek, de a többi pályán ís a nagy gondolatok megvalósítása, a 
viliág sorsába való közvetlen belenyúlás, szóval minden téren az al-
kotás vágya ambicionálja őket. 

Lázas nyugtalanság, sietség, szinte beteges vágy a tevékenység 
után: ez a megváltozott ifjúság mentalitása. Az előző korokban 
máskép volt. Akkor a többség egyszerűen bele akar t illeszkedni a 
társadalom meglevő szervezetébe, folytatni akar ta apái csendes, 
nyugodt munkáját és inkább a harmonikus élet vágya vonzotta, mint 
az alkotás. 

Ez az életfelfogás semmiképpén sem kedvezi a tanári hivatások 
kialakulásának. De közben a tanári pálya maga is megváltozott. Ré-
gente a tanár élete a diák szemében érdekes kettősséget mutatott, 
a tanár szinte két különböző egyéniség volt. Az egyik a tanítványai-
val foglalkozó oktató, a másik a szaktárgyait művelő tudós. Mikor 
délben becsukódott az iskolakapú, a diák úgy érezte, hogy kezdődik 
a tanár magasabbrendű élete, a tudományos foglalkozás. Ma az 
iskola egészen más: az oktatás helyett a nevelésen van a hangsúly, 
a tudomány helyett az erkölcs az ideál, a tudós tanárnál fontosabb 
a jó nevelő. Nem akar juk azt mondani, hogy az illetékes tényezők 
nem értékelik a tanárban a tudományt, de az kétségtelen, hogy elő-
térbe helyezik a nevelői készséget. 

A tanár a j t a j a kinyílt a tanítvány előtt, játékaikban közöttük 
van, leventefoglalkozáson, cserkésztáborban együtt vannak, a tanári 
élet a gyermekek előtt elvesztette misztikus varázsát és ezzel egyik 
fő vonzóerejét. Valamikor a tanár szinte elérhetelen magasságban 
élt a gyermek felett, a katedra szinte bírói szék volt, szellemi érte-
lemben a tanuló szolgálta az iskolát — ma fordított a helyzet: a tanár 
leszállt a katedráról, megszűntek a nagy szint-különbségek és való-
sággal azt kell mondanunk, hogy a tanár szolgálja a gyermeket. A 
diák érzi, hogy körülötte forog minden, az iskola érte van. 

Hogy ez jól van így, hogy a mostani állapot ideálisabb, mint 
a régi volt, ahhoz nem fér kétség — de egészen más dolog, vájjon 
ez a helyzet hogyan hat vissza a pályaválasztás ügyére . . . 



346 Borbély Kamill: A pályaválasztás időszerű kérdései és a tanárhiány. 

A tanári hivatáshoz mindig ideálízmus kellett. Jó tanár csak 
az lehet, aki ebben a pályában többet lát, mint megélhetési lehetősé-
get, állást, vagy rangot. Az ideálisan gondolkodó tanár tanítványai-
nak összességében a nemzet jövendőjét nézi, az egyes gyermekben 
a földi értékekhez képest mérhetelen értékű lelket. Munkájához több 
kell mint önzetlenség: ez a hivatás azt kívánja, hogy mondjon le 
egyéni életéről, speciális hajlamairól, még érzésében és gondolkozá-
sában is a rábízott gyermekekhez alkalmazkodjék. Hogy valaki mai 
értelemben vett jó tanár legyen, ahhozi nem elég a magasabb rendű 
gondolkozás, — heroizmus kell. 

Ez a magasrendű gondolkozás egy érettségi előtt álló fiúnál még 
kissé korai volna és alig remélhetjük, hogy a hősi tettek nélküli 
heroizmusért lelkesedni fog. A tanári hivatást a maga belső mivoltá-
ban ez az életkor még nem érti meg. Szereti az iskolát, bátran ki 
merjük mondani, hogy a mai ifjúság jobbá'n szereti mint az előző, 
ragaszkadik a tanárjához, vonzódik hozzá — de magáért az élet-
pályáért nem lelkesedik, nem érzi a szépségét, nem érti fel az érté-
keit. Mondjuk ki bátran — máskép nem lehet fogalmazni — a tanári 
pálya, amely az if júság szemében egy kicsit hasonlít a nevelőnőí 
hivatáshoz, az ifjúságnak nem imponál. Számára magasabbrendü, 
szebb, imponálóbb és kecsegtetőbb az a pálya, ahol építeni, szerkesz-
teni, szóval technikai értelemben alkotni lehet. 

Az if júság szemében nem a tanári társadalomnak, hanem magá-
nak a tanári élethivatásnak nincs tekintélye. 

Hasonló eszmélkedések befejezéséül az olvasó rendesen azt 
várja, hogy az író elmondja a baj gyógyítására vonatkozó javasla-
tait. Sajnos, nem hisszük, hogy a betegség orvossággal gyógyítható, 
vagy, hogy a javasolt módszerek — pedig egyik-másik országban ra-
dikális gyógymódokkal kísérleteznek — időleges javulásnál többet 
eredményeznek. 

Az élethivatások körül mutatkozó aránytalanságok végső a lapja 
ugyanaz, mint az egyetemes kultúrválságé s vagy ezzel együtt lassan, 
szinte észrevétlenül megszűnik — vagy bekövetkezik az, amitől fé-
lünk, de aminek a nevét kimondani nem merjük. 



Á tengerek a világpolit ikában. 
Kalmár Gusztáv dr. 

A tengerek már évezredek óta éppenúgy céljai a hatalmi törek-
véseknek, mint a szárazföldek. Azonban jóval később lettek egymás-
sal összeütköző hatalmi törekvések, azaz ellentétes geopolitikai erő-
vonalak találkozó, összeütközés! helyévé. Elő-Ázsia területén Asz-
szíria, Babilónia és a Nílus völgyében Egyiptom jellegzetes hatalmi, 
imperialista politikát folytatott a szárazföldön, de a tengerrel alig 
vagy egyáltalán nem törődött. Nem volt jelentősége a tengernek a 
perzsa hódító politikában, a kínai nagyhatalmi törekvésekben, sőt még 
Nagy Sándor, Dzsingisz kán, Timur lenk világhatalmi céljaiban sem. 
Ezek az ókori és középkori nagyállamok ugyanis éppenolyan száraz-
földi hatalmak voltak, mint a középkorban a Német-Római birodalom. 
Az ókori és középkori gazdasági viszonyok és a mainál lényegesen ki-
sebb igények mellett érthető, hogy nagyhatalmak alakulhattak ki a 
tengerek teljes mellőzésével. Ma azonban tenger nélkül nincs világ-
hatalmi, sőt még nagyhatalmi állás sem. A tengeri uralomért való 
törekvés hiányát az ókorban és a középkorban nem a tenger hiánya 
okozta, hiszen a legtöbb régi nagyhatalomnak hosszú tengerpart volt 
birtokában, hanem az, hogy ezek az államok többnyire autarkíás ál-
lamok voltak, azaz azi akkori kisebb igények mellett lakosság szük-
ségletét maguk fedezték. Az ilyen népek számára a tenger mindig 
az maradt, aminek Homéros mondotta: terméketlen és nem szántható 
terület. Nyomatékos ok volt a hajózás fejletlensége is. Az ókorban 
és a középkorban csak nagyon kevés nép értett alaposan a hajó-
záshoz. 

A tengerek csak akkor lettek geopolitikai törekvések színterévé, 
amikor már nem elválasztó, elszigetelő elemként ékelődtek népek és 
államok közé, hanem ellenkezően összekötő kapcsokká lettek, és 
amikor a népeket vagy államokat súlyos gazdasági, védelmi vagy ép-
pen létérdekek fűzték a tengerekhez, A műveltség terjedésével és az 
ismert föld határainak tágulásával egyre gyakrabban merülnek fel a 
tengerekkel kapcsolatos politikai, hadászati és gazdasági kérdések. 
Már az ókori görög államok, majd a Római birodalom történetében is 
találkozunk nemzetközi jellegű hajózási egyezményekkel, amelyek 
főleg bizonyos utak használatára vonatkoznak. Sőt már ezeket meg-
előzőleg Karthágó, ez a tipikus tengerész állam halálbüntetéssel 
akarta visszariasztani a görög és föníciai hajósokat a Herkules osz-
lopai között (ma Gibraltári-szoros) való áthajózástól, mert magának 
akarta biztosítani a brit szigetek fontos ónkereskedelmét. Karthágó a 



Gibraltári-szorost sa já t j ának tartotta és mivel erősebb volt, mint el-
lenfelei, akaratának érvényt is tudott szerezni. A középkorban eleinte 
hanyatlás észlelhető ebben a tekintetben is, de az új államok kiala-
kulása után egyre többször szerepel a tenger a nemzetközi politikai 
kérdések között. Bár egyik-másik kérdés véres viszályt, sőt háborút 
okozott, mégis csak helyi jelentőségűek voltak. Igazi nagy nem-
zetközi politikai kérdések a középkorban, sőt még az újkor nagyobb 
részében is csak a szárazfölddel kapcsolatban merültek fel. Amikor 
azonban az újkorban kialakultak a különböző világrészeken szétszórt 
gyarmatbirodalmak, és ennek nyomán a Föld egyetlen gazdasági 
egységgé lett, a tengerek egyre fokozódó súllyal szerepelnek a nem-
zetközi politikai életben és ma tagadhatatlanul ezek a legfontosabbak. 

A világtörténelemben a tengerek, főleg az óceánok geopolitikai 
jelentőségének kialakulásával új korszak kezdődött, A szárazföldi 
viszályok jelentősége eltörpüli a tengerek feletti uralomért folyó 
harc fontossága mellett. A történelem súlypontja a szárazföldről a 
tengerre vagy legalább is a tengerpartokra helyeződött. Ezt a kort 
bátran nevezhetjük a világtörténelem óceáni korának. Az igazi, ok 
sági alapon összefüggő világtörténelem is tulajdonképpen csak ezzel 
kezdődik. Az eddigi világtörténelem csak mozaikszerű képe volt a 
Föld egyes részein történt eseményeknek, amelyek lazán vagy egyál-
talán nem voltak szerves kapcsolatban egymással. Az óceáni világ-
történelmi helyzet nem hirtelen alakult ki, hanem évszázadokon át 
tartó fejlődés során. A nagy felfedezésekkel kezdődött. Első zászló-
vivői Kolumbus, Vasco da Gama és Magellán voltak, 

A három nagy tengerész hajóit nyomon követte a spanyol és 
portugál erővonalak kialakulása, mert út juk célja nem tisztán 
felfedezés volt, hanem a hódítás vagy legalább is, mint Vasco da 
Gama expedíciójának, a kereskedelmi kapcsolat kiépítése Indiával. 
Ez volt az első eset, hogy európai erővonalak, geopolitikai törekvé-
sek az óceánokon át irányultak idegen világrészek felé. A világtör-
ténelemben tehát ezek a vállalkozások voltak a tengerek első világ-
politikai jelentőségű eseményei és ezekkel kezdődött el a szárazföld 
kicsinyes viszonyaitól, szűk horizontjától megszabadulva az óceáni 
világpolitikai szemlélet, 

A két ibériai nép egész természetszerűnek tartotta, hogy nem csak 
a felfedezett és gyarmatosított földek tartoznak birtokába, hanem a 
hozzájuk vezető tengerek is. Európa minden népe és uralkodója tel-
jes mértékben jogosnak találta ezt az eljárást, mert geopolitikai 
felfogásuk kontinentális, szárazföldi jellegű volt, Pár évtized múlva 
azonban más népek is szerettek volna részt venni a nagy felfedezé-
seknek és gyarmatosításoknak hasznában, első sorban a hollandok 
és az angolok, de mindenütt beleütköztek a spanyol és portugál ti-
lalmakba. Ezzel teljes egészében felvetődött a tengerek szabadságá-
nak, a mare liberumnak kérdése, amely azóta is legnehezebb politikai 
kérdés a tengerrel kapcsolatban és kielégítően megoldva még ma 
sincs, bár felvetődése óta több, mint háromszáz év telt el, 

Az óceáni világpolitika első nagy kérdését nyomon követték a 



többiek. Alig alakultak meg az első gyarmatok, máris felmerült a 
kereskedelem szabadságának kérdése. A spanyolok és portugálok a 
gyarmatokat saját országuknak tartották és ennek következtében a 
velük való kereskedelmet is tisztán saját joguknak tekintették, Az 
egyre óceánikusabb felfogású angolok, hollandok új eszmét dobtak 
a világpolitikába: a szabad kereskedelem eszméjét a szabad tengeren. 
Ezt az eszmét azonban csak addig hangoztatták, amíg nem lettek ők 
maguk is gyarmatos államok, Utána éppen olyan ellenségei lettek 
mindkét gondolatnak, mint korábban a spanyolok és a portugálok. 
Az óceáni felfogás azonban idővel mégis diadalmaskodott. Lassankint 
megszűnt a gyarmatos államok kereskedelmi monopolíuma gyarma-
taikkal, Ennek óriási a gazdasági és politikai jelentősége, mert így 
olyan országok ís belekapcsolódhatnak a világgazdaságba és a világ-
kereskedelembe, amelyeknek nincs gyarmatuk. Az óceáni felfogás 
első legnagyobb eredménye a Föld gazdasági egységének kialakulása 
lett. Ennek ellenkezője, a kisebb-nagyobb területek elzárkózó, autar-
kiás gazdasági törekvése mindig a szárazföldi felfogás következmé-
nye, Jellemző példa erre Kína. Bár hatalmas, több ezer km hosszú 
tengerpart ja van rengeteg jó kikötővel, mégis szárazföldi jellegű 
állam volt mindig és ma is az. Autarkíás gazdasági élete miatt igen 
kicsi a gazdasági jelentősége ennek a hatalmas államnak, A lakos-
ság kontinentális gondolkozásának következménye, hogy kultúrája 
megmerevedett és hogy alig tud védekezni a sokkal mozgékonyabb 
óceáni szellemű népek kizsákmányoló politikája ellen. Japán ís 
hasonló helyzetben volna, ha Meíji japán császár 1868-ban népét, 
amely addig az ország szigeti fekvése ellenére is jellegzetesen kon-
tinentális gondolkodású volt, el nem indítja az óceáni politikai szem-
lélet út ján. 

Az óceáni politikai szemlélet a szabad tenger és a szabad ke-
reskedelem mellett még más geopolitikai kérdéseket is felvetett. 
Ezek között legfontosabb és legnagyobb következményekkel járt a 
gyarmatszerzés jogának elismerése, Hallgatagon elismert jogi tény 
volt, hogy minden újonnan felfedezett terület a felfedező nemzeté 
és hogy a színes fa j tá jú népek területének meghódítása, gyarmatosí-
tása a hódító nép magánügye. Ennek a felfogásnak és belőle fakadó 
versengésnek volt a következménye, hogy a kis terjedelmű Európa 
néhány népe szinte teljesen uralma alá hajtott három világrészt 
(Amerikát, Afrikát és Ausztráliát) sőt hatalmát kiterjesztette a leg-
nagyobb világrész, Ázsia jelentékeny részére is. Ennek rendkívül 
nagy következményei lettek Európa életére, A tengereken és ten-
gereken túli területeken folyó lázas munka szokatlan élénkséget 
keltett Európa szárazföldi területén is. A középkor merev gazdasági 
és társadalmi kötelékei meglazultak, majd lehulltak. Egyáltalán nem 
csoda, hogy a középkori viszonyokból először Anglia, Hollandia és 
Franciaország bontakozott ki, Spanyolországnak és Portugáliának is 
ezek között volna a helye, de ezek az első, túlságosan is nagy ered-
mények után visszaestek a korábbi kontinentális gondolkozásba, sőt 
azt még a gyarmatokra ís rá akarták kényszeríteni, Minél kontinen-



tálisabb volt valamelyik nép pollitikai szemlélete, annál nehezebben 
tudott megszabadulni a középkor idejét múlt gazdasági és társadalmi 
rendszerétől. Legkésőbben Oroszországot érintette az óceán hatása, 
azért maradt legjobban vissza. 

Az óceáni gazdasági és politikai világszemtlélet hatására fejlő-
dött ki a világkereskedelem párat lan nagyszerűségével, a gyáripar 
korábban elképzelhetetlen termelésével, mert addig nem ismert 
nyersanyagforrások kerültek az európai népek birtokába és hatalmas 
fogyasztó piacok nyíltak meg Európa ipari termelése előtt. A nyug-
talan, mindig ú ja t kereső, kutató óceáni szellem hatására egymás 
után születtek meg az új találmányok és az ú j tudományok, Sok or-
szágban a föld elvesztette eddigi uralkodó jelentőségét a lakosság 
eltartásában, sőt a vagyonosság fogalmában is erősen háttérbeszorult 
a pénz, a tőke mellett, A népesség életszínvonala kisebb-nagyobb 
mértékben mindenütt emelkedett. Az emelkedés mindig egyenes 
arányban volt az óceáni gazdasági és politikai szemlélet érvényesü-
lésének fokával. Az Unío, Nagybritannia, Belgium, Hollandia, Fran-
ciaország, Norvégia stb. lakosságának általános nagy jóléte csakis 
ebből magyarázható. Az az ellenvetés, hogy ma sokkal több a szegény, 
csak egyik napról a másikra élő, sőt sokszor egyenesen nyomorgó 
ember, mint ez előtt egy vagy két évszázaddal, nem cáfolja állítá-
sunkat. Egyrészt ugyanis tagadhatatlan, hogy ma sokkal, de sokkal 
több a jómódú ember, mint korábban, másrészt az óceán hatása nél-
kül, tisztán a régi szárazföldi viszonyok között ma Európában álta-
lános szegénység és óriási nyomor uralkodnék, mert 1800 körül Euró-
pában még csak 175 millió ember élt, ma meg 550 millió! De nemcsak 
Európában, hanem más világrészeken ugyanilyen emelő hatással volt 
a lakosság életszínvonalának emelkedésére, mint Európában, Érthető 
tehát, hogy egyre fogozódó erővel igyekszik minden nép lehető leg-
jobban részesedni az óceán hatásaiban, vagy hogy geopolitikai kife-
jezést használjunk, egyre több nép igyekszik geopolitikai erővonalait 
a. tengerre laterjeszteni. A jó helyzetben lévő államok pedig iparkod-
nak helyzetüket javítani, ami itt is, mint a szárazföldön csak egy má-
sik állam rovására történhetik. A harminc éves háború befejezése 
óta egy-két kivétellel minden geopolitikai összeütközésben szerepel 
a tenger. Az 1914—18, évi világiháborúban, de még inkább a maiban 
pedig éppen a tengerek feletti uralom kérdése a legfontosabb, bár 
erről csak ritkán esik szó, 

A tengerek szabadságának kérdésében rendkívül sok érdek, gaz-
dasági, politikai és hadászati ok és cél keveredik össze. Ezért is olyan 
nehéz végleges és általánosan kiegészítő megoldást találni, A kart-
hágóiak, mint már láttuk, azért tiltották meg a görög és fönícíai hajók-
nak a Gibraltári-szoros használatát, mert féltették az ónkereskede-
lemből származó tekintélyes hasznukat. Hasonlóképpen főleg gaz-
dasági érdekből tiltották a spanyolok és portugálok is más hajók-
nak az Atlanti-, Indiai- és Csendes-óceánon való közlekedést, bár itt 
már hatalmi, politikai érdekek ís vegyültek a tilalomba: féltek, hogy 
más népek is foglalnak le gyarmatokat a felfedezett területeken. A 



későbbi gyarmatháborúk és gyarmatrablások bizonyítják, hogy ag-
godalmuk nem volt alaptalan. Tisztán kontinentális, szárazfölni fel-
fogás nyilvánult meg I. Sándor cár 1821. évi rendelkezésében, amikor 
meg tiltotta, hogy idegen hajók száz mérföldnél jobban megközelít-
sék kelet Szibéria és az akkor még orosz birtokban levő Alaszka 
part jai t . Általában megállapítható, hogy a legtöbb tengerész-állam 
inkább a zárt tengernek volt a híve, mint a mare liberumnak, a szabad 
tengernek. Az is megállapítható, hogy állásfoglalásuk igen inga-
dozó volt, majd az egyik, majd a másik elvet hirdették és követték 
a szerint, amint érdekeik követelték. A két gyarmatbirtokos állam, 
Spanyolország és Portugália kivételével minden európai tengerész 
állam híve volt a tenger szabadságának legalább is bizonyos vonat-
kozásban, de ugyanakkor mindegyik kívánt valami korlátozást, mert 
általános önvédelmi érdek volt, hogy idegen hajók engedély nélkül 
ne közelíthessék meg tetszés szerint való távolságra partjaikat . 

A hollandiai Grotíus Hugó, humanista tudósé az érdem, hogy 
a Mare liberum (1609), majd a De jure belli ac pacis című munkájá-
ban (1625) elvi alapon kísérelte meg a nehéz kérdés megoldását. 
Hollandus lévén, természetesen a tenger szabadsága mellett érvelt. 
Igaz, hogy hazája, Hollandia érdekeit hangoztatja műveiben, de ez 
nem teheti vitássá érdemét, hogy a nagy gondolatot felvetette. Müvei 
nagy feltűnést keltettek az érdekelt államokban. A spanyol és por-
tugál jogászok siettek kimutatni államaik felfogásának és gyakorla-
tának jogi alapjait (a spanyol Gentile: De advocatione hispanica 
című művében, a portugál Freitas pedig a: De iusto imperio Lusitano-
rum asiatica című munkában). A spanyolok és portugálok ellenkező 
véleménye egészen természetes volt, mert addig is a mare clausum 
hívei voltak, de viszont annál feltűnőbb volt az angolok állásfoglalása. 
I. Károly angol király ugyanis annyira felháborodott Grotius felfo-
gásán, hogy szigorú megbüntetését követelte, ma jd Seiden angol tu-
dóssal cáfoló könyvet Íratott. (Mare clausum 1635.) Az angol állásfog-
lalás azért meglepő, mert a XV. sz. második felében éppen Anglia 
volt a spanyol tengeri uralom legelszántabb ellensége. Igaz, hogy 
azóta a helyzet megváltozott. A nagy armada pusztulása óta nem 
Spanyolország, hanem Hollandia volt az angol tengeri törekvések 
legveszedelmesebb ellensége, természetes tehát, hogy ezt kellett 
visszaszorítani. Seiden munkája nagy felháborodást keltett Hollan-
diában, mert angol tengernek nyilvánította az egész Északi tengert 
Dánia, Németország és Hollandia partjáig. Tévednénk azonban, ha 
Hollandia és Anglia összeütközését a szabad és zárt tenger elvének 
küzdelmeként fognók fel, A viszály tulajdonképpen a tenger felett 
való uralomért folyt, A hollandok délázsiai gyarmataik körül éppen 
olyan kegyetlenül büntették az elfogott idegen (spanyol, portugál, 
angol) hajósokat, mint a spanyolok, portugálok és később az angolok. 
Legkorábban Anglia árulta el igazi szándékait és egyúttal azt is, 
hogy minden nép közül ez értette meg legjobban a tengert. Sir Walter 
Raleigh a holland tengeri hatalom ellen írt emlékiratát ezzel fejezte 
be:Aki a tengeren uralkodik, uralkodik a világkereskedelmen és ezzel 



együtt a világ minden gazdagságán és következésképpen magán a vi-
lágon is! 

A főhatalmi helyről kiszorított hollandok, majd a később fej-
lődő tengerész népek továbbra is a tengerek szabadságának elvét 
hangoztatták még pedig a szó legtágabb értelmében. Ezzel szemben 
Nagybritannia, majd a XX. században hozzácsatlakozó Amerikai 
Unió, bár elvileg szintén a tenger szabadságát vallja, valójában a 
zárt tenger híve. A két angol-szász hatalom ugyanis egyeduralomra 
törekszik a tengereken. A brit támaszpontok következtében az Euró-
pai Földközi-tenger, továbbá az Indiai-óceán tulajdonképpen zárt 
tenger, mert brit engedély nélkül itt idegen hajó nem járhat, Béké-
ben természetesen ez a zártság nem tapasztalható, de annál jobban 
háborús időben, pedig éppen akkor kellene a tenger szabadságának 
igazán kitűnnie. Már a m.ult, 1914—18. évi világháborúban is nyil-
vánvaló volt, hogy a tenger szabadságának elve és nemzetközi biz-
tosítása háború idején nem sokat ér, mert teljesen annak a hatalom-
nak az engedelmétől függ, amelyik a tengeren uralkodik. A mai há-
borúban pl. Spanyolország, Argentína hajói nem közvetíthetnek árú-
kat Olaszországnak, Németországnak, bár semleges államok és a 
tengerek szabadságának értelmében joguk volna erre. Németország-
nak ellenben el kellett néznie, hogy az Amerikai Unió hajói szabadon 
szállítsák az élelmet, nyersanyagot, hadiszert Nagybritanniának, mert 
a tengerek szabadságának értelmében joga van ehhez és ami a leg-
főbb, jogát érvényesíteni is tudta. Nyilvánvaló, hogy a tengerek 
igazi szabadsága mindaddig kérdéses, amíg Nagybritannía és az 
Amerikai Unió olyan főhatalmat gyakorol a tengeren, mint például 
a múlt és mai világháborúban. Bár a háború közvetlenül más okok 
miatt tört ki, a legfontosabb mégis a tengerek szabadsága vagy pon-
tosabban az angolszász hatalmak tengeri főhatalmának megtörése. 
Ezek viszont éppen ezt akar ják minden eszközzel megakadályozni, 
Németországnak, Olaszországnak és Japánnak gyarmatokra van szük-
ségük. A gyarmatszerzés és a gyarmat gazdasági kihasználása azonban 
csak szabad tengeri közlekedés mellett sikerülhet. Ismeretes, hogy 
az első, 1914. évi világháború idején a német gyarmatok kapcsolata 
az anyaországgal szinte az első napon megszűnt és az egész gyarmat-
birodalom kész zsákmánya lett a fölényes erővel támadó Nagy-
britanniának és szövetségeseinek. Ugyanez történt a mostani hábo-
rúban is Olasz Kelet Afrikával. Nem szorul bővebb fejtegetésre, hogy 
az olyan túlnyomó tengeri fölény, mint amilyent ma Nagybritannia és 
az Unió gyakorol, örökös veszedelem a kisebb tengeri hatalommai 
rendelkező országok tengerentúli birtokaira, sőt általános veszedelem 
minden államra, mert a világgazdaság szervezetének működése tel-
jesen kényük-kedvüktől függ és mert csekély politikai nézeteltérések 
esetén is rendkívül könnyen rákényszeríthetik akaratukat a kisebb 
ere jű országokra (blokáddal, tengerzárral, a kereskedelmi hajók el-
foglalásával stb.). A tenger szabadságára vonatkozó nemzetközi ha-
tározatok és elvek csak akkor érvényesülhetnek teljesen és minden 



népre egyforma erővel, ha egyetlen állam sem gyakorolhat többé 
tengeri főhatalmat. 

A tenger szabadságával szoros kapcsolatban van a tengeri halá-
szat kérdése. A szárazföldi népek előtt ez az ügy nem látszik lénye-
gesnek, de annál inkább a tengerész népek előtt. A tenger ugyanis 
rendkívül gazdag élelmiszerforrás. A partmenti lakóknak a hal az 
egyik legfontosabb és szinte pótolhatatlan táplálékuk, a halászat pe-
dig legfőbb foglalkozásuk és jövedelmi forrásuk. A halat ugyanis 
minden korban jól és könnyen lehetett értékesíteni. A középkorban 
az egyházi böjti törvények kedveztek erősen a halfogyasztásnak. Bár 
ma már a böjti fegyelem sokkal enyhébb és a protestáns vallású 
országok lakói szinte egyáltalán nem böjtölnek, a halfogyasztás 
mégsem csökkent, sőt jelentékenyen emelkedett. Főleg a nagyvárosok 
lakossága fogyaszt rengeteget, mert a friss hal olcsóbb, mint a ha-
sonló értékű más friss húsnemű. A fogyasztás növekedését tudomá-
nyos vizsgálatok megállapításai is előmozdították. Kiderült ugyanis, 
hogy a hal fehérjében rendkívül gazdag és több fontos anyagot is 
tartalmaz (jódot, foszfort stb.), amelyekre főleg a zárt helyen dol-
gozó és friss ételeket nem igen fogyasztó városi lakóknak nagy szük-
ségük van. A konzerválás fejlett módjai lehetővé tették, hogy a halat 
sokáig elraktározhassák és hogy a tengerektől távol eső vidékre is el 
szállítsák. 

A középkorban Európa leghíresebb halászai a baszkok, irek, 
bretonyok és normannok voltak. Bizonyos jelek azt bizonyítják, hogy 
ezek a bátor, sőt vakmerő halászok nemcsak a nyílt tengerre merész-
kedtek ki, hanem át jutot tak Észak-Amerika part jaira, a halban rend-
kívül gazdag Üj-Fundland zátonyaira is. Később Európa minden 
Atlanti-óceán menti népe belekapcsolódott a nyílt tengeri halászatba: 
portugálok, spanyolok, franciák, angolok, skótok, dánok, svédek, 
norvégek, majd a németek ís. Más világrészeken Kanada, az Unió 
és főleg Japán fejt ki nagy tevékenységet. Természetesen másutt ís 
folyik halászat, de ez többnyire csak parti halászat, vagyis nincs 
nagy kereskedelmi jelentősége. A tengeri halászat évi eredménye ma 
körülbelül 100 millió q. Ezt a roppant mennyiségű élelmiszert csak 
25 millió szarvasmarha húsával lehetne pótolni! A tenger tehát va-
lóban tekintélyes mértékben kiveszi részét az emberiség táplálásából. 
A kutatások és megfigyelések azt ís valószínűvé teszik, hogy a tengeri 
halászat mai mértékét még jelentékenyen lehet emelni a halállomány 
veszedelme nélkül, A tenger élelmiszerkészlete nem kimeríthetetlen 
ugyan, de a mainál többszörös mennyiséget tud szolgáltatni az em-
beriségnek, 

A tengeri halászat a tenger mérhetetlen gazdagsága ellenére is 
geopolitikai üggyé lett nemcsak korunkban, hanem már jóval régeb-
ben, századokkal ezelőtt,. Ennek oka az, hogy az emberi táplálko-
zásra különösen alkalmas halak csak egyes tengerekben jelennek 
meg olyan tömegben, hogy a halászat gazdasági szempontból bizto-
san jövedelmező foglalkozás lehessen. Ma három nagy halászó vidék 
van földünkön, 1, Az európai halászó terület az Atlanti-óceán par t ja 
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mentén, Portugáliától a Jeges-tengeríg. 2. Az amerikai halászvidék 
az Unió és Kanada atlanti- és csendesóceáni pa r t j án és a sarki ten-
gerben. Legfontosabb it t a híres újfundlandi zátony halászterülete, 
3. Az orosz-japán halászvidék Koreától a Bering-tengeríg Szibéria 
keleti par t ja i mentén. Természetes, hogy a tengerész népek halászai 
nem hajlandók a hazai vizek közepes vagy gyér halállományával 
megelégedni, hanem felkeresik a nagy halászó vidékeket, ahol vonulás 
idején a szó valóságos értelmében nyüzsög a hal. Ezeket már a közép-
korban ís a halászhajók százai keresték fel. Izland körül a XVI. 
században ott halásztak a norvégek, dánok, franciák, skótok, hollan-
dok, angolok, flamandok, németek. Érthető, hogy a halászat nem folyt 
mindig békésen, sőt nem egyszer valóságos csaták dúltak a külön-
féle nemzetek hajói között. Néha maguk a kormányok ís beavatkoztak 
a viszályokba és még csak növelték aiz ellentéteket, IV. Keresztély 
dán király (1596—1648,) egyszerűen dán birtoknak nyilvánította az 
Izlandi-tengert, Azonban se a hollandok, se az angolok nem ismerték 
el jogosnak a dán rendelkezést, sőt Anglia egyenesen magáé-
nak jelentette ki a területet azon a címen, hogy Spitzbergákat angol 
hajósok fedezték fel- A többi népek azonban az angol jogot éppen 
úgy nem ismerték el, mint a dánt. Megtiltotta Anglia holland hajó-
soknak a skót partok vizein való halászatot is. It t valóban érvénye-
síteni tudta felfogását, A hollandok kénytelenek voltak adót fizetni 
a halászatért. Ugyanilyen versengések és viszályok dúltak az újfund-
landi zátonyokon, m a j d később a bálnafogás miatt a két Jeges-ten-
geren, Lassankint, sok tárgyalás után a tengeri halászat mégis sza-
baddá lett minden nemzet részére. Legutóbb az orosz-japán háborút 
befejező békében szerepelt lényeges pontként a tengeri halászat. 
Japán kívívta a jogot, hogy hajói szabadon halászhatnak Szibéria 
keleti pa r t j a i mentén. Ez óriási előnyt jelent Japánnak, mert kitűnő 
halászati területhez jutott. Japánnak a tengeri halászat fontosabb, 
mint bármely más népnek, A sűrűn lakott szigetországnak ugyanis 
nincs említésre méltó állattenyésztése, mert a lakosság nagyobb része 
vallási okokból nem eszi meg a négylábú állatok húsát. Japán hetven 
milliónál nagyobb népességét a tengeri halászat ú t ján lát ja el hús-
sal. Fel ís lendült a japáni halászat annyira, hogy messze felülmúlja 
minden más népét, A háború előtti években a japán- tengeri halászat 
évi értéke több mint egy milliárd pengő volt. Ez minden le-
írásnál jobban magyarázza, hogy milyen óriási jelentősége van Ja-
pánban a tengeri halászatnak és miért ragaszkodik végletekig a bé-
kében biztosított joghoz. Az orosz-japán tárgyalásokon ma ís egyik 
leggyakoribb tárgy ez a halászati jog. Az oroszok szeretnék valaho-
gyan korlátozni Japánt a halászatban, mert nekik is szükségük volna 
a halra, de halászai nem boldogulnak a modernül felszerelt japán 
hajókkal. Az Unió halászatának értéke megközelíti Japánét (800 
mill, pengő körül), de már messze mötte marad Angliáé (650 mill, 
pengő), Norvégiáé (640), Kanadáé (600) Németországé (300 míllíó 
pengő). 

Bár a tenger halgazdaságának jelentősége igen nagy és 



egyre jobban növekszik, a népek nagyobbrészét mégsem ez vonzza 
a tengerhez, hanem elsősorban közlekedési értéke. A tengeri útvo-
nalak a szárazföldinél összehasonlíthatatlanul szabadabbak, horizont-
juk pedig sokkal nagyobb. A tengeri közlekedést nem korlátozzák 
közbeeső országhatárok, vámvizsgálatok, árutilalmak stb. Bármelyik 
kikötőjéből átrakodás, átszállás nélkül lehet rakományt és személye-
ket szállítani a Föld tetszés szerinti kikötőjébe. Ez más szóval any-
nyít jelent, hogy minden egyes tengeri kikötő forgalmi horizontja a 
Föld minden kikötőjére kiterjed, Ennél nagyobb szabadsága és 
terjedelmesebb forgalmi horizontja csak a légi közlekedésnek van. 
A tengeri közlekedés egyéb előnyei közül csak a tömeges szállítás 
lehetőségét és az olcsóságot kell még kiemelnünk, hogy teljesen át-
láthassuk rendkívül nagy fontosságát és értékét. 

A tenger mellett lakó népek először csak a tenger élelmiszereit 
értékelték (halak, kagylók és egyéb állatok), csak hosszú idő múltán 
kezdték közlekedésre is használni. A föníciaiak, majd a görögög és 
rómaiak nem folytattak ugyan igazi nyilt tengeri hajózást, gazdasági 
életükben mégis igen nagy, sőt döntő jelentősége volt a tengeri köz-
lekedésnek, A milliós lakosságú Rómát például tengeri hajózás nél-
kül lehetetlen lett volna elegendő élelemmel ellátni, mert az akkori 
tökéletlen szárazföldi közlekedés képtelen volt tömeges élelmiszer 
szállítására. A középkorban már egyre több nép ismeri fel a tenger 
nagy közlekedési és kereskedelmi jelentőségét, A déleurópai olasz, 
spanyol stb, városok mellett az északi német törzsek is virágzó ten-
gerészetet fejlesztettek ki (Hanza városok). Szent László és Kálmán 
királyunk nagy geopolitikai érzékét bizonyítja, hogy ők is ér-
tékelték a tenger jelentőségét és azér t terjesztették ki hazánk hatá-
rát a tengerig. Kálmán már politikai elgondolásában is felhasználta 
ezt a körülményt, mert Velence ellen szövetségre lépett a Dél-ItáÜá-
ban uralkodó normann fejedelmekkel. Bár a magyar nép sohasem 
lett igazi tengerész néppé, mert a nagy távolság miatt nem is lehe-
tett, de a tengerért folytatott kitartó harcaink és a tengeren minden 
vonatkozásban elért sikereink azt bizonyítják, hogy jobban meg 
értettük a tengert, mint sok, óceán mellett lakó nép. 

A történeti sors nem kedvezett egyformán minden népnek ezen 
a téren sem, Egyes népeknek pompás kikötő helyekben bővelkedő 
hosszú partot adott, másoknak rövid, rossz partot, sőt nem egyet 
még ki sem engedett a tengerhez. Ez a helyzet két évszázad óta nem 
egy súlyos válságot idézett elő a világpolitikában, A románokat, 
cseheket, lengyeleket és az osztrákokat a XVIII, században még nem 
érdekelte a tenger, sőt a Hanza lehanyatlása óta szinte az egész né-
metség hátatfordított a tengernek, A mult század második felében 
azonban Németország figyelme egyre fokozódó mértékben fordul a 
tenger felé. Hamarosan már gyarmatokat is szerzett, majd hatalmas 
hajóhadat szervezett, Németországnak nem volt ezzel különösebb 
célja, legfeljebb az, hogy szárazföldi nagyhatalmának a tengeren ís 
nyomatékot ad jon és hogy gyarmatait szükség esetén megvédhesse. 
Egyáltalán nem törekedett tengeri főhatalomra, mert a kulcshelyzetű 



tengeri támaszpontok mind Nagybritannia birtokában voltak. Ezek 
nélkül pedig tengeri főhatalomra nem lehet szert tenni. Nagy baj volt, 
hogy bár Németországnak két tengere is van: az Északi-tenger és a 
Keleti- vagy Balti-tenger, de mind a kettő beltenger. Az óceán nyílt 
vizére a német hajók csak Nagybritannia megkerülésével vagy a La 
Manche csatornában az angol parti ágyúk lőtávolságában juthat-
nak ki. 

Ez a helyzet végzetes következményekkel járt a két népnek és 
velük együtt az egész Európa sorsára. Hogy Nagybritannia ellensége 
minden német tengeri erősödésnek, az éppen olyan természetes do-
log, mint ahogyan a szárazföldi állam ellensége szomszédságában 
minden szárazföldi nagyhatalmi törekvésnek, mert ellene irányuló-
nak tar t ja . Németország viszont a brit tengeri főhatalom miatt min-
dig bezárva érezte és érzi magát egy beltengerben főleg abban az, 
esetben, ha Nagybritannia szövetségben van Franciaországgal és Bel-
giummal, A német geopolitikai törekvéseknek ezért egyik legfőbb 
célja, hogy megakadályozzák az ilyen hatalmi csoportosulást. A né-
met-francia közeledés, megértés nemcsak német és francia, hanem 
igen nagy mértékben általános európai érdek is, mert ettől függ 
Közép- és Nyugat-Európa békéje. Nagybritannia Franciaország nél-
kül Németországra közel sem jelent olyan veszedelmes ellenfelet, 
mint egyébként. A brit-német ellentétnek, ha más téren nyilvánul is 
meg, az angol-francia csoportosulásban van a gyökere. Ha ez 
megszűnik, elsimul a két germán hatalom viszálya is, A Németorszá-
got elborító óceáni szellem az érvényesülésért küzd és nem hatalmi 
vágyból, legalább is első sorban nem. A most folyó háború vége sok 
minden változással járhat, sőt jár is, de azzal nem, hogy Német-
ország olyan tengeri főhatalomra tegyen szert, mint a milyen eddig 

;Nagybrítanníának volt. Az angolszász hatalmak győzelme esetén pél-
dátlan brit-amerikai uralom borulna a tengerekre, mint történt a 
trafalgári győzelem után, amikor egyedül Nagybrítanniának volt 
számottevő hajóhada. Igazi világuralom alakulna ki, mert az egy 
Oroszország kivételével nem lenne állam, amely nyomásuknak elleri 
tudna állani. Blokáddal, a világ gazdasági életéből való kizárással 
minden ál lamra rá tudnák kényszeríteni akaratukat nemcsak külső, 
hanem belpolitikában is. A tengelyhatalmaknak győzelme után ilyen 
veszedelem nem fenyeget, mert Nagybritannia és az Unió tengeri 
uralmát nem egy, hanem több állam venné át (Németország, Olasz-
ország, Japán, Nagybritannia, Amerikai Unió stb.), mert a tengeri 
támaszpontok is több állam birtokába kerülnek, A világuralomról és 
világuralmi törekvésről ebben az esetben tehát szó sem lehet, mert 
annak nélkülözhetetlen feltétele a tengeri főuralom. 

Nemcsak Németország esetében fejlődött a tenger kérdése 
uralkodó geopolitikai kérdéssé, hanem más államoknál is. Ismert 
dolog, hogy a m.ult században legtöbb politikai nyugtalanságot Orosz-
ország keltett. Az orosz geopolitikai törekvéseknek igen sok céljuk 
volt: a balkáni népek felszabadítása, az örmények megvédése, s szláv 
népek támogatása stb. Ezek alatt azonban mindig meghúzódott egy 



másik, fontos cél: a tenger, a melegvizű, mindig hajózható szabad 
tenger! Ez mindig is főcélja lesz az Orosz birodalomnak és még sok 
nyugtalanságot okoz a jövőben is Európa déli és északnyugati ré-
szein, Norvégiában és Svédországban, valamint Dél-Ázsia területén. 
Ugyancsak a tenger tartotta izgalomban sokáig a szerbeket. Az első 
világháború okai között igen fontos volt a szerbek vágyódása a ten-
ger után. Olaszországot és Japánt is már ismételten háborúba sodor-
ták a tengerrel kapcsolatos érdekek. Geopolitikai követeléseik kö-
zött ma is a legfontosabbak közé tartozik a tenger szabadsága vagy 
pontosabban Nagybritannía tengeri uralmának megszüntetése. Olasz-
országot Nagybritannía bezárta a Földközi-tengerbe. Az abesszíniai 
háború alkalmával megakadályozta, hogy semleges és olasz hajók 
hadi nyersanyagot szállíthassanak. Az is módjában lett volna, hogy 
a háború kellős közepén elvágja aizi olasz utánpótlás útját, mert ke-
zében volt a Szuezi-csatorna. Az olasz partokhoz közelfekvő Málta 
pedig, mint a mai háborúban látjuk, igen nehezen kiküszöbölhető 
akadálya a líbiai utánpótlásnak. Olaszországnak valóban létérdeke 
a két földközi-tengeri kapu (Gibraltár és Szuez) semlegesítése és 
Málta megszerzése. A Csendes-óceánon Nagybritannía és az Unió 
Japánt akarta bekeríteni hatalmas támaszpontjaival és így elvágni 
az út já t Indiától, a Szunda-szigetektől, Ausztráliától és Amerikától. 
Japán azonban alig félévi hadviseléssel szétrobbantotta az erődgyű-
rűt (Hongkong, Manilla, Szingapúr, Guam stb.). Japánnak szintén 
életkérdése, hogy Kelet-Ázsia területén megszűnjék az angol-
amerikai tengeri uralom. — Szinte már feledésbe ment, hogy az első 
világháború után milyen kényes kérdések vetődtek fel a tengerrel 
kapcsolatban. Magyarországon kívül zárt ország volt Csehszlovákia, 
Svájc és Lengyelország, Magyarországgal természetesen nem tö-
rődtek, A lengyel kívánságot úgy oldották meg, hogy Poroszország 
testén át korridort adtak neki a Keleti-tengerhez és szabadkikötőt 
Danzigban. Csehszlovákia Hamburgban és Stettin'ben kapott szabad-
kikötőt és kedvéért semlegesítették az Elbát és a Dunát. Csehszlová-
kiának még ez sem volt elég, hanem korridort követelt Nyugat 
Magyarországon át az Adriához. Litvánia pedig úgy tett szert 
jó kikötőre, hogy egyszerűen megszállta Memelt. A mai világháború 
kitörésében ezeknek a kérdéseknek döntő szerepük volt. A háborút 
befejező békében is a tengeri kérdések lesznek a legnehezebbek és 
legfontosabbak. 



Guzmics Izidor és Horvát István. 
Pémxet Balduin dr. 

Guzmics Izidor barátsága a nagy tudományú, de romantikus kép-
zeletű és sokban kritikátlan Horvát Istvánnal 1817-ben kezdődött. 
Ä Tudományos Gyűjtemény ezévi negyedik kötetében ugyanis Hor-
vát István B. V. L, (Boldogréti Víg László) jelzéssel ismerteti a 
bencések névtárát, és kérdést intéz, miért nevezik magukat a pan-
nonhalmi bencések „Congregationis Cassinensis, alias S. Justinae de 
Padua" eimen, Guzmics a hatodik kötetben felel neki, s ettől: kezdve 
évről-évre megküldi a névtárt. Levelezésük is úgy kezdődött, hogy 
Horvát megköszönte a küldött névtárt 1821. febr. 21-én. S tartott 
a barátság és levelezés hihetőleg egészen Guzmics haláláig, 1839-ig, 
bár az utolsó két esztendőről nem maradt fenn levél. 

Horvát hihetetlenül elfoglalt ember volt, és nem is szeretett úgy 
levelezni, mint Guzmics, így a hosszú barátság emlékét nem őrzi sok 
levél. Mindössze hat levelét és egy levél-másolatát őrzi a pannon-
halmi főapátsági könyvtár kézirattára. Guzmics már szorgalmasabb 
volt, mert a Széchenyi-könyvtárban 15 Horváthoz intézett levele van, 
roíg ®gy levele másolatban van meg a főapátsági könyvtár kézirat-
tárában a Guzmícshoz intézett levelek közé iktatva, 

Mivel ezek a levelek kiadatlanok és feldolgozatlanok, másrészt 
viszont érdekes tartalmúak, érdemesek arra, hogy bemutassuk őket 
Érdekes adalékokat szolgáltatnak a két levelező jellemének valamint 
a kor irodalmi életének megismeréséhez. 

Amint mondtuk, a levelezés Horvát 1821, febr. 21-én kelt le-
velével kezdődött, amelyben megköszöni a rendi névtár megküldését. 
A levél hangja most még kissé kimért, de mindjárt látni, mennyire 
becsüli Guzmicsot és az egész bencés rendet. „Kedves minden előttem 
— írja — a mi e dolgos Szerzetet illeti; annál kedvesebb volt az, a 
miből az egész Szerzetnek munkás tagaít meg esmérhettem." Mind-
járt kifejezi azt az óhajtását is, hogy ezután a meghalt rendtársak 
nekrologiumát is közölje a névtár, hogy az adatokhoz a tudomány 
így könnyebben hozzáférhessen. „Kedves ajándék volna ez előttünk, 
kik nem tsak az élő, de még a kihalt Tagok eránt is szíves tisztelettel 
viseltetünk." Guzmics kifejti válaszában (Szt. Márton, 1821. márc, 
8.), mennyire egyetért Horváttal a rendtagok nekrologíumát illetően, 
mennyire víszásnak tart ja ő is, hogy magyar biografia híján még 
Mokry Benjamin legújabban megjelent lexikonjában is Adelung 
szerepel Révai helyett, Kleist Gvadányi helyett, Bossuet Pázmány 
helyett, mégis az a véleménye, hogy a rendi névtár nem alkalmas 



az elhúnyt rendtagok életrajzának és irodalmi működésének regiszt-
rálására, — Egyúttal felhasználja Guzmics az alkalmat arra, hogy 
kikérje Horvát tanácsát, pályázzon-e a pesti hittudományi tanszékre, 
s ha igen, a concursust vagy a prímáshoz való recursust válassza-e. 
(Ez utóbbi valamikép a ma szokásos meghívásos betöltéshez hason-
lít, és azok használhatták ezt az utat, akik tudományos munkásságuk-
nál fogva közismertek voltak.) Május 21-én ú j ra ír Horvátnak és 
kéri, adjon feleletet a pályázás ügyében, mégpedig lehetőleg tagadót, 
hogy megnyughasson társai ösztökélésével szemben. Horvát válasza 
azonban egyáltalán nem lebeszélő, sőt szinte minden ékesszólását 
igénybe veszi, hogy Guzmicsot a pályázatra felbátorítsa. ,,A Rend 
híre s betsíilete, nem különben a Pesti Fő Oskolának és az egész 
Hazának java is kívánja, hogy Isidorom a Pesti Theologiai Pályafu-
tásra megjelenjék". A pesti hittudományi főiskola tanári kara ugyan 
derék férfiakból áll, de a nemzeti irodalom és nemzeti érzés nem 
szívügyük, ,,Mi jó volna tehát, ha egy a Theologiát a Nemes Haza-
fiúi Érzésekkel egyeztetni tudó derék férfi lépnék Pesten a hidegvérű 
tudósok közé!!" Az ő tanítványai aztán nemcsak az evangéliumnak, 
hanem a hazafiúi érzésnek ís apostolai lennének. Az sem vitás, hogy 
a sa já t fejlődését is kedvezően befolyásolná, ha Pestre kerülhetne. 
Más kérdés, hogy a fizetésből meg, tudna-e élni, mivelhogy a szerzetes 
tanárok fizetése kisebb, mint a világi papoké- (Levele Guzmicshoz, 
Pestről. 1821, máj. 25,) De, amint köztudomású, hiába járt Horvát 
mindenben Guzmics kezére, a tanszéket nem nyerte el. 

Horvát nemcsak ebben, hanem sok más midenben is igyekezett 
Guzmics érvényesülésének ú t já t egyengetni, Guzmics tisztában volt 
evvel, és hálás ís volt érte. Mikor például 1828, januárjában meg-
kapta Teleki József gróf levelét, amelyből megtudta, hogy ő is tagja 
lett annak a 22 tagból álló bízottságnak, amelyet a nádor 1828, márc. 
11-re összehívott a megalakítandó akadémia tervének és alapsza-
bályainak kidolgozására, mindjár t arra gondolt, hogy csak Horvát 
lehetett az, aki őt ajánlotta. Egyúttal mindenben hozzáfordult taná-
csért: megköszönje-e Telekinek, hol szálljon meg, kinek a pénzéből 
utazzék, lakhatnék-e Pázmándí Horváth Endrével együtt a szerviták-
nál (ketten megelégszenek egy szobával), mi lesz a tanácskozás 
tárgya? (1828, febr, 5,) — Horvát egyenként válaszol Guzmics kér-
déseire (1828. febr, 29.), Hogy kinek köszönje a nagy megtisztelte-
tést? A saját érdemeinek. Lehet, hogy ő sem tudja, hogy ki sürgette 
meghívását, de lia ő lett volna is az, akkor sem mondaná el. Egyéb-
ként szállást a város fog adni, de napidíjat senkisem kap, legfeljebb 
a végén kapnak a nem pesti tudósok az alapítók adományából bizo-
nyos költségmegtérítést. Azt nem tudja, hogy a gyűlések meddig 
tartanak, de valószínű, hogy egy hónapnál előbb nem végződnek be. 
Az első napon látogatások és vendégeskedések lesznek. De milyen 
falusi ember ez a Horváth Endre, hogy a szervitáknál akar lakni! Ne 
aggódjanak, lesz cifra szobájuk, csak konyhára valót és szakácsot 
hozzanak, „Különben ín regula koplalni, és per exceptionem vendé-
geskedni" fognak. Endrének különben ís azt üzeni, hogy Árpádjá t 



hozza magával, mert különben kizárat ja az akadémiából: Ami most 
már a gyűlések tárgyát illeti, az országgyűlésen kidolgozott akadémiai 
terv kerül megvitatásra, és kidolgozzák az akadémia statutumait. 
Előre ne sokat törje a fejét, hiszen a fontos megbízatású deputáius 
urak is készületlenül jöttek és készületlen dolgoznak. Majd ha fagy-
lalttal ékes aztalnál ül, és Champagnert iszik, minden magától ért-
hetővé válik. Nem olyan nehéz az ilyen munkálkodás, mint amilyen-
nek az e féle falusi emberek tar t ják. — Guzmics valóban résztvett 
az előkészítő bizottság ülésein, és ezúttal egy hónapot töltött Pesten. 
Majd mikor az akadémia megalakult, ú j ra Horváthoz fordult, hogy 
taggá való választását pártfogolja. Az akadémia 1830. nov. 17-i ala-
kuló gyűlésén meg is választották Guzmicsot a nyelvtudományi osz-
tály negyedik vidéki rendes helyére. 

De Horvát nemcsak külső érvényesülésben támogatta Guzmicsot. 
hanem a renden belül való érvényesülésre is ösztökélte. Ünszolta, 
hogy lépjen fel föapátjelöltként. Guzmics fel is lépett, de Rimely 
Mihály és Kovács Tamás megett csak a harmadik helyen jelölték. 
A választás meglepetése az volt, hogy a fiatal rendtagok segítségé-
vel a fiatal Rimely Mihály került az első helyre, és Kovács Tamás 
is, akit pedig Guzmics is, Horvát is szeretett, csak a második helyre 
került, Guzmics 1829, márc. 9-én kelt levelében tudósítja barát ját 
a választás eredményéről. Keserű hangon ír neki, nem azért, mintha 
különösebben fájlalná az ő harmadik helyét, hanem azért, mivel nem 
Kovács lett az első. Csak abban bízik, hogy az uralkodó nem fogja 
Rimelyt kinevezni. A hír felháborította Horvátot. Márc. 18-i levelé-
ben oly heserű hangon ír Rimely pártjáról, ami egészen szokatlan. 
Egyúttal meg akar ja Guzmicsot vigasztalni, ezért elmondja, hogy 
bár nagyra értékeli a megtiszteltetést, hidegvérrel utasította vissza 
Fejér, Moson, Torontál vármegyék főjegyzői hivatalát, sőt az ország-
bírói hivatal protonotáriusságát is, mert az volt mindig a szíve vágya, 
hogy közvitézként, de érdemekben gazdagon hagyja el az emberi 
pályát. Néha ugyan úgy gondolkodik, hogy hibázott, de ez csak futó 
pillanat; naponként áldva á ld ja a Mennyei Gondviselést, hogy így 
gondolkozott, mert erős hittel hiszi, ,,hogy imádandó mindenben a 
Mennyei Gondviselés, imádandó még akkor is, ha ollyas történik 
velünk, a mit jóvá hagyni nem tudunk." 

De mindezeknél fontosabb az a támogatás, amit Horvát szelle-
miekben adott Guzmicsnak, Neki köszönheti a bátorságot, hogy az 
irodalomban fel mert lépni. ,,Ha Horvát István nem unszolt vala 
— í r ja Kazinczynak 1828. nov. 25-én — talán csak most kezdenék 
kilépni, s talán nagyobb készülettel, nagyobb foganattal. Annyira 
félénk valék, hogy magamtól megindulni nem fognék. De ő elhitette 
velem, hogy késni vagy csak szerzetem tekintetéből is nem szabad". 
De nemcsak a megindulásnál volt Horvát Guzmics mellett. Később 
is mindenben rendelkezésére állott. Várta is Guzmics bará t ja taná-
csait, „mint egy jövevény várhat sizíves vezérétől idegen földön" 
(1822. dec. 26.). Horvát megküldi neki műveit, s Guzmics szorgalma-
san el is olvas mindent. Némely állítását ugyan túlzásnak tart ja, de 



nem kritikus véleményeivel szemben. Lelkesedéssel üdvözli például 
bará t ja véleményét a görög és magyar nép rokonságáról- Horvát fel-
fogása irányítja történelem-szemléletét is, amint pl, „Árpád Pannónia 
hegyén" című színművén oly világosan látszik. Hatással volt Horvát 
nyelvszemléletére is. Nélküle aligha lett volna Guzmics oly lelkes 
Révai-párti. Egyébként Guzmics többször verseit is megküldte ba-
rát jának bírálat végett, Ő azonban ezzel a jogával nem igen élt, 
mindössze egyszer támasztott kifogást, de akkor sem a versek költői 
értékével szemben. Csupán az nem tetszett neki, hogy Guzmics vers-
ben siratta el Schwarzenberg győri püspököt, holott ez semmi külö-
nösebbet nem tett, sőt arra kötelezte plébánosait, hogy megyéje 
térképét méregdrágán megvegyék (1821. febr. 21.), — Guzmics hálás 
volt Horvátnak a szeretetért és támogatásért. Leveleiben is lépten-
nyomon látszik ez, de inkább abból a tényből, hogy verset írt Horvát 
Istvánhoz a Rajzolatok megjelenése után, és hogy ,,Révai Miklós 
pá lyá ja" című művét neki ajánlotta. 

Kettőjük baráti viszonyába később, különösen Horvát pannon-
halmi tartózkodása óta, más bencések is belekapcsolódtak. Különö-
sen összebarátkozott Horvát Kovács Tamással, a későbbi főapáttal 
és Imre Elekkel, a cisztercitából lett bencéssel. Sokszor megemléke-
zik róluk leveleiben: ,,Tamást a Priort, és az én régi, igen régi lófej ü 
Székel Barátomat Eleket százszor meg százszor csókolom. Sokszor 
áldom Tamást a jó tserfa taplóért, ha éjjel a pipa mellett Ádám, az 
az: Gyula Atyánk eredetéről — Magyar eredetéről — elmélkedem" 
(1828. febr. 29.). Más alkalommal a r r a kíváncsi, mit szól Tamás, a 
tudós hermeneuta, ahhoz, amit Kajánról (Káinról) írt. Lukács (Roze-
nics) és Bonifácius (Maár) még mindig képzelődésnek tart ják-e azo-
kat, amik a Rajzolatban foglaltatnak? Annak, aki az egészben té-
bolyodott elmét lát, először meg kell tébolyodnia, hogy okosan ítél-
hessen (1829. márc, 18-), Szakkérdésekben egyébként szívesen fordul 
pannonhalmi barátaihoz. Tőlük, különösen Kovács Tamástól akar 
meggyőződni ar ra nézve, hogy igaza van-e Fejér Györgynek, amikor 
azt állítja, hogy a zsoltár-targumot Onkelos írta. Ő úgy tudja, hogy 
Onkelos semmit sem írt a zsoltárokra (1830. márc. 27.). Guzmics 
helyben hagyhatja Horvát véleményét, mert Onkelos valóban csak 
Mózes öt könyvére írt targumokat. Hasonló kérdések a szaracénok-
ról és más egyéb dolgokról, sokszor nem más okból, minthogy kedves 
barátai is megtudják, milyen kérdések foglalkoztatják, és hogy az 
ö véleményéről meggyőzze őket. Mert Horvát nem szerette tudását 
véka alá rejteni; igazi tanár-típus volt: tanítani akart. Ezért szó-
lította fel Kultsár István levele álal a rend vezetőségét, hogy a nyári 
szünidő tartamára küldjön fel két tehetséges növendéket Pestre: 
Kultsár ad nekik szállást, ő és Schwartner pedig bevezeti őket a 
diplomatikába (Kultsár István levele Guzmicshoz, 1822. febr. 28.). 
Horvát mindenben megmutatkozó szeretetét természetesen a Rend is 
viszonozta. Hogy mást ne említsünk, Pesten tartózkodva, ha csak 
tehette, a főapát is meglátogatta. 

Levelezésükben a korabeli írók neve is többször előkerül, így 



Vörösmartyé, akinek nagyon tetszett Guzmics Révairól írt műve, 
Kazinczyé, akinek leveleit Guzmics ki akarta adni stb. Elég gyakran 
szerepel a levelekben Pázmándi Horváth Endre neve, aki mindkettővel 
barátságban volt, és a Pannonhalma melleti Pázmánd község plébá-
nosa volt. Értesíti Guzmics barátját , hogy Horváth Endre tüzetesen 
nekifogott Árpádiásának (1821, márc, 8,), hogy tőle kér tudósítást 
müve számára a schytákról (1821, má j . 20.), hogy nyolc rézmetszet-
tel akar ja díszíteni eposzát, s a költségek vállalására ő Döbrenteí 
révén Széchenyit kérte meg (1830, jan, 25,), Azt máshonnan tudjuk, 
hogy Széchenyi nem vállalta a költségeket, mert amint Döbrenteinek 
mondta, eddig annyian folyamodtak hasonló ügyben hozzá, hogy 
mindegyikük kielégítésére 400,000 forint sem lett volna elég, (Döb-
renteí levele Guzmicshoz, Budán, 1830. febr, 1.) 

Legnagyobb helyet Révai személyével és pályájával való foglal-
kozás foglal el levelezésükben. Szinte nincs levelük, amelyben Révai-
ról szó ne esnék, s éppen ezek a helyek levelezésük legértékesebb 
részei. Sokszor úgy érezzük, hogy szinte Révai személye a köztük 
lévő kapcsolat alapja. Tudjuk, hogy Horvát tanítványa volt Révai-
nak, s a nagy nyelvész Horvátot tekintette szellemi letéteményesé-
nek, őt óhajtot ta az egyetemen utódjának (Révai levele Ürményi 
Józsefhez,, Pest, 1807, márc. 17. — Horvát István másolatában a 
pannonhalmi könyvtár kézirattárában a Guzmicshoz írt levelek közt). 
Horvát hálás ís volt mesterének, és mindent megtett, hogy elveit 
diadalra vigye. Guzmics, bár sohasem látta Révait, szintén igen 
nagyra értékelte, és elveit mindenben magáévá tette, amint ez nyel-
vészeti értekezéseiből lépten-nyomon kitűnik. Természetes tehát, hogy 
a pannonhalmi tanárjelölteket ís Révai szellemében óhajtotta ne-
velni. Ezért kéri Horvátot (1822, dec. 26,), hogy küldjön két példányt 
Révai grammatikájából. ,,A magyar l i í teratúrát — í r ja Horvátnak —-
ífjaink a philosophiában ez idén kezdték ex professo tanulni." A 
mester Bonífácíus, s ő Verseghy különösségeit Révaiból kívánja^ 
semmivé tenni. „Ifjainkból maholnap mesterek, s így a magyar nyelv 
s lítteratura mesterei is lesznek". Mily kár lenne tehát, ha ők a rá juk 
bízott ifjúságot Verseghy botlásaival fertőznék meg, — Guzmics 1826 
körül tüzetesen ís belemerül Révai tanulmányozásába, és megírja 
„Révai Miklós igaza a magyar ígehajtogatás harmadik formájára 
nézve" című értékes vitairatát, amely a Tudományos Gyűjteményben 
jelent meg (1826, VIII,), ma jd megírja Révainak Paíntnerhez írt 89 
levele alapján a nagy tudós életrajzát: „Révai Miklós pályája saját 
leveleiből, a jánlva Horvát Istvánnak. (Tud, Gyűjt, 1830, IL; külön 
is: Pest, 1830, Trattner és Károlyi István nyomt,) Különösen az 
utóbbi szolgáltat sok alkalmat arra, hogy leveleikben Révai személyé-
vel foglalkozzanak, 1829, márc. 9-én kelt levelében említi először 
Guzmics, hogy Révai életrajzát írja, amihez Horvát segítségét is kéri, 
egyúttal azt az óhaját is kifejti, hogy küldje meg neki Révai arcké-
pének rezét, hogy könyvében felhasználhassa. Mikor a kézírat elké-
szült, felküldte Horvátnak, hogy egészítse ki, és ha hibákat talál 
benne, javítsa ki, ,,Én most neked tiszta örömet akarván csinálni, 



küldöm nevednek ajánlva Révai pályáját, hogy azt olvasd, ítéld, 
gáncsold, javítsd. Meglehet, hogy a levelek — Révai Paíntnerhez írt 
89 levele, amely az életrajz forrása — itt s ott tévedésbe ejtették 
magokkal a dolgokkal ismeretlen pályaírót, í rhatot t Révai barát já-
nak eleve olyanokat, mint bizonyos történendőket, a melyek soha 
sem történtek; írhatott mint megtörtént dolgokat csupa hírből vagy 
vélekedésből s gyanúságból, meg még sem történteket. Heves ember 
lévén, némelyeket festhetett nem igaz ecsettel" (1829, ápr. 23.), — 
Horvát örömmel fogadta az életrajzot, és megígérte, hogy ki fogja 
bővíteni, mihelyt jegyzeteit megtalálta. Könyvtárát ugyanis, amely 
kb. 70.000 példányból áll, a Nemzeti Múzeum helyiségeiből átszállí-
totta a saját lakására, és most minden egyhalomban hever (1829, márc. 
18,), Guzmics azonban nem várta meg Horvát kibővítését, változat-
lanul kiadta. Horvát nagyon örült a kiadványnak, és nem győzte 
dicsérni Guzmícsot, aki annyira tiszteli Révait, holott nem is volt ta-
nítványa, Meg is érdemli, mert ,,Révai egyik volt a Magyar Nemzet 
legnagyobb Férfiai közül; egy maga többet tudott Nemzeti Nyelvünk-
ről, mínt egész századok tudtak előtte. Eltalálta a legbiztosabb ös-
vényt, fölfogta a Magyar Nyelv igazi természeti tulajdonát és ke-
serves helyheztetése mellett is nagy munkát, nagy dolgokat vitt vég-
hez" (1830, márc, 27,). És Guzmics — írja — méltó emléket állított 
e nagy férfiúnak, A levelek a lapján oly híven jellemezte, hogy Hor-
vát sem tudta volna másképen, Jó, hogy a cenzúra nem okoskodott, 
így hűen áll előttünk az a férfi, aki oly bátran megmondta vélemé-
nyét a Hely tartó tanácsnak, aki merte személyesen sürgetni József 
császár előtt a ma gyar tudós társaság felállítását, aki Barkóczy ham -
vaihoz szólva a legelevenebb színekkel rajzolta Batthyány prímás 
hazafiatlanságát, Révainak Árpád korában kellett volna születnie, 
nem a mi korcsosult századunkban. Minden szerencsétlenségének fő-
kútfeje az a kívallott titok: „ J a j a Szegény Oltárnál is, azt sóhajtja, 
hogy érez". Ezt akkor kívailani nagyobb dolog volt, mint régen ana-
témába esni. Micsoda mostoha sors volt Révaié! Ha valamit adtak 
is neki nélkülözésében, igen drágán kellett fizetnie: úgy kellett tán-
colnia, ahogy az adakozók fütyültek. „Dréta Apát Takátstsal még 
véleményeit is a Nyelv ügyében meg akarta változtatni vele az adandó, 
de nem adott segedelemért, A rút Seena, melly Révait méltatlansága 
által tetőtől fogva sarkig fölhevítette, Kultsár István Szállásának 
által ellenében a Fe jé r Farkas Vendégfogadóban ment véghez, Ré-
vainak 300 Papíros forintért jottistából ypsilonístává kellett volna 
lennie. Midőn utóbb az alkudozók látták szörnyű megindulását, tré-
fának akarák keresztelni a méltatlan alatsonyságot, s a körükből 
futó Révait tsak erőszakos ajtóbezárással tarthatták maguknál, E kor 
látám a legmértékletesb ítalú férfíat haza jöttekor félpityókosan. 
Hevületében annyit ívott, hogy a sok hevet hevével a Bor Gőz majd 
nem fölül haladta," Egyébként csak eme el nem sült próba után 
tette meg Dréta, Takáts, Vajky az ypsílonista Ságit, a budai könyv-
nyomtató műhely kurátorát, a magyar nyelv Herosztratusává, aki 
most verseghyánizmusával megfertőzi a könyveket, — Dehát ilyes-



miket most még nem lehetne megírni, azért ne nehezteljen észrevé-
telei elmaradása miat t Talán jobb is, hogy teljesen a maga forrásaira 
volt utalva, így legalább értelmes ember elfogadja a művet, s azt is, 
ami miatt talán alattomban egyik-másik olvasó tüsszög, nem Guz-
micsnak, hanem Révainak tulajdonítja. Sokaknak, így Vörösmarty-
nak, Jankovich Miklósnak, Faragónak nagyon tetszik az életrajz 
(1830. márc. 27.). — Ugyanehhez a levélhez mellékelte Horvát Révai 
1807. márc. 17-én kelt utolsó levelét Ürményi Józsefhez (sajátkezű 
másolatban), Ebben arra kéri Révai Ürményít, hogy Horvátot nevez-
zék ki most egyenlőre helyettesének, majd később az egyetemen 
utódjának, ő ugyanis annyira beteg, hogy orvosai még attól is eltil-
tották, hogy lakásán kollégiumokat tartson, pedig kevés hallgatója 
van. Azért a ján l ja éppen Horvátot, mert hozzá hasonló tehetségű 
és szorgalmas tanítványa még nem volt, és úgy véli, hogy nem is 
lenne, még akkar sem, ha ezután még ötven évig tanítana. Azok a 
gimnáziumi és akadémiai tanítók, akik az egyetem felé ásítoznak, 
mind hitvány emberek, megrögzöttek a rosszban. Ezek ledöntenék 
mindazt, amit ő több esztendőn keresztül nagy fáradsággal erős ala-
pokon épített. 

S mikor az ember a végére ér ezeknek a tanulságos leveleknek, 
nem tud megszabadulni attól a gondolattól, hogy honnét van az, 
hogy az átlagos művelt magyar ember Horvát nevének hallatára alíg 
gondol másra, mint Ádám — adám, Ecbatana — Égbe tanya-féle 
délibábos etimologizálására, de ar ra nem gondol, hogy az ilyen téve-
désekre ís határtalan nemzetszertete vitte, sem arra, hogy tanítványai 
lelkében magyar önbizalmat öntött akkor, amikor a romantikusok azt 
jósolták, hogy nincsen remény, sem arra, hogy mégsem lehet olyan 
ostoba az az ember, akinek óriási könyvtára van, mindene a tanu-
lás, aki kapásból meg tudja cáfolni, hogy Onkelos zsoltár-targumokat 
írt, aki a kezeügyébe eső latin nyelvű dogmatika jegyzetében kija-
vítja Leríni Vince életrajzi adatait. 

Gügyögés a Gyermekkel . 

Ha újra gyermek lennék, 
kis Jézus, rád nevetnék, 
arcocskád csókolgatnám. 

Lábacskád csókolgatnám, 
bölcsődet ringatgatnám, 
egy percre sem pihennék, 

egy percre sem nyugodnék, 
tenéked gyűjtögetnék 
gyöngyöt, cukrot és mézet, 

ragyogó sok-sok szépet 
s talán pár tiszta szívet 
a lábadhoz raknék. 

A lábacskádhoz raknám, 
fejemet r á j a hajtnám 
s aludnánk, kicsi Jézus 

Rezek S. Román. 



FIGYELŐ. 

Á Föld és az élet keletkezése. 
r 

Holenda Barnabás dr. 

„Az ember a földgolyó ura: lába alá haj t ja , homlokának verejté-
kével megköveteli tőle kenyerét és a míndenségben elszórt vagy az 
önmagában gyökerezett titkok kulcsát". (XII. Pius előadása Nagy 
Szent Albertről.) Titkokat akar mindenütt megoldani, de ha a min-
denség legtávolabbi vidékeit járja, akkor is elsősorban azok a titkok 
érdeklik, amelyek ő reá, az emberre vonatkoznak. Amióta feltárul-
tak előtte a csillagvilág rejtelmei, az iszonyú távolságok, amelyek 
minden más égitestet elválasztanak tőle, még jobban érzi magányos-
ságát, és még inkább nő érdeklődése a földgolyó iránt, amely évmil-
liók óta egyedül hordozza az élet nagy misztériumát. Hogyan kelet-
kezett a Föld és raj ta az élet? E kérdések az emberi tudománynak 
egyik legérdekesebb fejezetét adták minden időben. Sok század nagy 
tudósai próbálták ki rajtuk szellemük erejét, s a feladat az ész szá-
mára még mindig megoldatlan, Sőt mintha folyton szövevényesebbé 
válnék a kérdés, az emberi tudásnak mindig több és több ágával lép 
kapcsolatba. Nézzük a következőkben, mit tud nekünk erről mondani 
a ma tudománya, 

A Természettudományi Társulat százesztendős jubileumát a 
többek között azzal ünnepli meg, hogy hatalmas könyvsorozatot ad 
ki a „Természet Világa" cinem, amelyben a nagyközönség számára 
összefoglalja a természettudományok eredményeit. Több kötet érinti 
a mi problémánkat, de legrendszeresebben a IV. kötet foglalkozik 
vele, amelynek cime: A Föld és az élet története. A könyv szelleme 
szükségessé teszi, hogy kat. világnézetű lap hasábjain részletesebben 
foglalkozzunk vele, 

A Föld keletkezésének kérdésével kapcsolatban utal az ősi kul-
túrnépek teremtés legendáira és azt mondja (1, 1.): „A legendák 
legfontosabb részleteiben mélyreható ellentéteket és ellenmondásokat 
állapíthatunk meg. Ez viszont magában is elárulja, hogy a teremtés 
legendák valódi mivoltukban csak az emberi elme képzelő erejének 
szüleményei." Nem beszél itt egész világosan, milyen legendákra gon-
dol, de ahogyan a későbbiekben a Mózes-i teremtéstörténetről szól, 
az nyilvánvalóvá teszi, hogy azt is idesorolja. Nem tekinthetjük a 
Szentírás első fejezetét tudományos kézikönyvnek, amely a tudósok 
kutató munkáját akar ja feleslegessé tenni, de azért mégsem lehet 
szó nélkül hagyni, ha a keresztény nagyközönség számára írt könyv 
azt egyszerűen az emberi elme képzelő ereje szüleményének minő-
síti. Elismerésre méltó, hogy legalább nem akar ja helyette végleges 



megoldásnak a Kant—Laplace-féle vagy más elméletet oda állítani, 
mint a mult század materialistái még megtették. A legendákról szóló 
megjegyzése után így folytatja: „Teljes tárgyilagossággal mindjárt 
itt sietünk azt is hozzátenni, hogy a „kezdet kezdetét" megvilágító 
tudományos értékű magyarázat még nincs birtokunkban s egy ideig 

'nem is várható". De azért röviden ismerteti a különböző elgondoláso-
kat, látható szimpátiával az ósdi Kant—Laplace elméletet, s bizony 
itt nagyon is megtaláljuk az elméletek mélyreható ellentéteit és 
ellenmondásait. Nem is igen tekinthetők másnak, mint a tudományos 
képzelet érdekes próbálkozásainak, s épen ezért itt nem is foglalko-
zunk részletesebben velük. Helyette azt ismertetjük, mit tud a tudo-
mány mondani a földgolyó életkoráról. 

A fizika első komoly próbálkozása ebben az irányban Lord 
Kelvin nevéhez fűződik. Abból indult ki, hogy a legtöbb elmélet sze-
rint a Föld, amely a Napból szakadt ki, eredetileg izzó gázgolyó 
volt, majd cseppfolyósodott, s végül — további lehűlés után — a 
külső kérge kezdett megszilárdulni. Ezt a pillanatot vette a Föld-
bolygó születése idejének, s azt próbálta kiszámítani, hogy mennyi 
időre volt szükség, amíg ez azi átlag 4000° C hőmérsékletű golyó 
kifelé annyi hőt veszített, hogy a mai állapotába került. 

Az kétségtelen, hogy a Földgolyó ma is ad le állandóan meleget. 
A mérések szerint a hőmérséklet befelé átlag 25 m-enként 1 -kai 
növekszik, s mivel a Föld rétegeinek van bizonyos hővezető képessége, 
azért állandóan halad a Föld felszíne felé bizonyos hőmennyiség, ami 
azután a felszínről szétsugárzódik a világűrbe. A földi rétegek át-
lagos hővezető képességét alapul véve azt kapjuk, hogy ma átlag 6 
billió kalória meleg jut másodpercenként a Föld mélyéből a felszínre., 
s szóródik szét innen a világűrbe. Régebben a hőveszteség még na-
gyobb volt, s a hővezetés differenciál egyenletei módot adtak Lord 
Kelvinnek arra, hogy bizonyos valószínű egyszerűsítő feltételek mel-
lett kiszámítsa, mennyi időre volt szüksége a Földnek, hogy kezdeti 
izzó állapotából a mai állapotába jusson. A számítás eredménye 100 
millió esztendő, A geologusok ezt keveselték, de fizikailag nem le-
hetett a számítási módot kifogásolni. Ez a példa is jól muta t ja azon-
ban, hogy milyen bajos a tudományban a végső szót kimondani. So-
hasem lehet tudni, nem jelentkezik-e valami olyan újabb jelenség, 
amely minden régebbi okoskodás érvényét megdönti. Ilyen új jelenség 
volt a Föld életkorát tekintve a radioaktivitás. Tudjuk, hogy a rá-
dium — és még néhány más anyag — állandóan sugarakat bocsát 
ki magából, s e sugarak energiája végeredményben hővé alakul. Ily 
módon 1 g rádium a bomlástermékeivel együtt óránként 140 kalória 
meleget ad. Sokszoros vizsgálattal megállapították most már, hogy 
a Föld hozzáférhető rétegei viszonylagosan oly sok rádióaktív anya-
got tartalmaznak, hogy azok hőfejlődése már jelentős. Ha csak a 
Föld legfelső 16 km vastag rétege tartalmazza is a rádíóaktív anya-
gokat olyan mértékben, amint azt a közeli rétegeknél a mérések 
mutatják, akkor már a hő termelés másodpercenként eléri a 6 billió 
kalóriát, vagyis teljesen pótolni tud ja a Föld hőveszteségét; tehát 



a Föld már nem hűlhet le tovább. Ha pedig még mélyebb rétegek is 
tartalmaznak rádióaktív anyagokat, akkor ezek hőtermelése már több 
Jesz, mint amennyit a Föld veszít, s akkor a Föld nem lehűl, hanem 
felmelegszik. Mindenképen nyilvánvaló ezekből, hogy a Lord Kelvin-
féle számításoknak ma már nincs semmi értékük a Föld életkorának 
m eghatározásában. 

A rádióaktivitás tehát meghiúsította a Föld életkorának kiszá-
mítását. de viszont a régebbi módszer helyett egy megbízhatóbb 
újabbat szolgáltatott. Sugárzás közben a rádióaktív testek más ele-
mekké alakulnak át. A rádium eredetileg urániumból keletkezett, s 
többszöri kisugárzás után végül is ólomatom lesz belőle. Mindez 
határozott szabályszerűséggel történik. Ha ezért pl. megállapítjuk, 
hogy 1 g uraniumnak hányad része alakult már át ólommá, akkor eb-
ből ki lehet számítani, hogy mióta tart már az uranium sugárzása. 
Az urán és származékai úgynevezett « sugarakat bocsátanak ki ma-
gukból az átalakulásukkor (a ß és q sugarak mellett), ezek az a suga-
rak pedig a helium nevű nemes gáz atomjának magjai. Ha tehát az 
uránium átalakulása óta keletkezett helium nem szabadult ki, akkor 
a mennyiségéből megint következtetni tudunk az átalakulás idejére, 
így állapították meg pl., hogy a Tanganyika-i szurokérc 650 millió 
éves, és azok a legrégibb rétegek, amelyekben még lehet valami nyo-
mát találni az életnek, kereken 1500 millió évesek. Az élettelen 
mélyebb rétegek kora eléri a 2 milliárd évet, legalább annyi idős tehát 
a Föld elsőnek kialakult kérge, amely azonban oly mélyre került 
azóta, hogy valószínűleg eddig még sohasem sikerült elérni. Tehát a 
rádióaktív testek tanúsága szerint a Föld-bolygó kereken 2 milliárd 
évvel ezelőtt kezdte meg a létezését. Ez a tudomány végső szava 
ma ebben a kérdésben. 

A másik nagy probléma az élet keletkezése. Már az eddig mon-
dottakból is látható, hogyha visszafelé megyünk a Föld életében, egy-
szercsak eljutunk oly régi réteghez, amelyekben a legegyszerűbb 
formájú élőlények maradványai sem mutatkoznak. A természet nagy 
könyve tehát azt mutatja, hogy egy darabig nem volt élet a Földön, 
de egyszer csak jelentkezett. Honnan származott tehát? A ,,Föld és 
élet története" erre a következő választ a d j a (32. 1.): ,,Az általánosan 
elfogadott tudományos felfogás szerint az élet nem valami egészen 
új energia-forma létesítménye, sem pedig új törvények sorozata, ha-
nem csak tovább fejlődése azoknak a tisztán anyagi és energetikai 
képleteknek, amelyeket a Földön, Napon, vagy más csillagon talá-
lunk." Ez másként annyit jelent, hogy az élő lény legegyszerűbb 
formájában az élettelen anyagból keletkezett a fizikai és kémiai erők 
kedvező találkozása, csoportosulása által. Ez lenne a tudomány meg-
állapítása, bár a szerző maga is kijelenti hamarosan 33, 1,): ,,Ehhez 
talán nem felesleges megjegyeznünk, hogy a mi felfogásunk a látszat 
szerint az, amelyet mechanistának, meg anyagiasnak, materialistá-
nak lehet vagy szokás bélyegezni." Nézzük tehát kissé részletesebben, 
hogy csakugyan igazolja-e a tudomány ezt a materialista felfogást, 
amely az életben csak kémiát és fizikát akar látni. 



Kornis Gyula ..Századunk tudományának szelleme" című mun-
kájában a következőkép ír (10. 1.): „A biologíában mind erősebbé 
válik az új vitalisztikus irány, amely az életet autonómnak, saját 
törvényszerűséggel bírónak tekinti. Az élet nem vezethető vissza 
maradék nélkül mechanikai erőkre . . . A mai biológia már nem te-
kinti az élő szervezetet ösztönös gépnek, élő motornak, kalorikus 
kémodinamikai gépnek, mint a XIX. század élettudománya. A sejtek 
nem mozaikszerű építő kövei a szervezetnek, hanem célszerűen mű-
ködő egyeüttes egészet alkotnak, s nem tekinthetők egymástól elszi-
geteltnek. Az egész-jelleg célszerűségi szempontjával azonban egész 
1 ól megfér a kutatás oksági elve is. Az utóbbi távolról sem jelenti 
azt, hogy az élet tevékenysége csupán fizikai- és kémiai folyamatból 
áll, s az élet minőségi gazdagsága mennyiségekre visszavezethető a 
fizikai megismerés modellje szerint". Az életről való ilyen elgondolás 
nyilván nem egyeztethető össze azzal, hogy az első élő egyszerűen 
fizikai és kémiai erők hatására keletkezett az élettelen anyagból. De 
talán csak a filozófus gondolkozik így, a természettudomány mást 
mond? Nézzük pl. a Természet világa többi kötetének tanítását. A 
VI. kötetben (152. 1., Erdey Gruz Tibor cikke) ezt olvassuk: „Az 
Élet nem rendelkezik titokzatos kémiai erőkkel, de rendelkezik azzal 
a csodálatos és megfoghatatlan képességgel, hogy az általunk jól 
ismert erők célszerű csoportosításával simán és elegánsan létre hozza 
a legbonyolultabb vegyületek ezreit, egyidejűen, különböző, de a 
célnak legmegfelelőbb helyen, a kellő sebességgel és a szükséges 
mennyiségben. Az élet kémiai szerepét a vegyi gyárosokéhoz lehet 
hasonlítani: a vegyi gyárban kétségkívül a gyáron kívül is ható erők 
működnek. Mégis az erők magukól sohasem hoznak létre sem asz-
pirint sem piramidont, sem szalvarszant. A gyárvezetőnek célirányos 
intézkedései szükségesek ahhoz, hogy a megfelelő kémiai erők a kí-
vánt hatás elérése céljából működésbe léphessenek, és létrehozzák 
a vegyületet. . . Ilyenféle, csak összehasonlíthatatlanul bonyolultabb 
az Élet szerepe ís." Hol van az a gondolkozó fő, amely a mondottak 
után az élet keletkezéséhez elegendőnek ta r t ja a vakon mőködő 
fizikai és kémikai erőket! 

Azt mondja könyvünk szerzője (24. 1.), hogy az élet kémiai ere-
detét a legbiztosabb úton aka r j a megközelíteni, ez az élő anyagokon 
végzett megfigyelések és kísérletek útja. De ez a módszer tényleg 
őt igazolja? A Természet világa VII. kötetében (43. 1., Entz Géza 
és Szabó Zoltán cikke) olvassuk: „Az a 100 év, amely a Schleiden— 
Schwann-féle sejtelmélet megalapítása óta eltelt, bebizonyította, hogy 
a sej t élő, protopazmatíkus részei sohasem jöhetnek létre önállóan 
szerves vagy szervetlen vegyületekből, hanem minden élő sejtalkat-
rész ugyanolyan már meglevő protoplazmatikus részből jön létre, 
tehát maga a sejt is csak meglevő sejtből keletkezik". Tehát a sejttan 
ma is csak azt igazolja, amit már Pasteur hirdetett és igazolt, hogy 
élő csak élőből keletkezhetik. Az élő anyagokon végzett kísérletek 
e szerint semmiféle módon sem igazolják, hogy élettelen anyag élővé 
alakulhat. 



De talán a kémia fejlődött már annyira, hogy csak egy lépés van 
még hátra, és az élettelen molekulákból felépíti az élő sej tet? A 
Természet világa VI. kötetében Szarvas Pál beszámol a fehérje ku-
tatások mai állásáról, A fehérje molekulák még élettelenek, de ők 
a hordozói az életnek. A kémiai vizsgálatuk megmutatta, hogy ezek 
a fehérje molekulák nagyon komplikáltak. Amíg a víz molekula pl. 
csak 3 atomból tevődik össze és 18 a molekulasúlya, addig egy egy-
szerű fehér je molekulának, pl, a kukorica lisztből nyerhető Zein-nek 
a molekulasúlya 35,000 és kereken 5000 atomból áll. A fehérjék 
építőkövei az aminosav molekulák: a Zeín molekulájában 260 ilyen 
aminosav molekula kapcsolódik össze. A kémikusok megkísérelték, 
hogy ilyen aminosav molekulákat mesterségesen fűzzenek össze és így 
megközelítsék a fehérje molekulát. Fischer Emil, a nagy német ké-
mikus a század elején eljutott odáig, hogy 18 aminosav molekulát 
kapcsolt össze, s máig sem sikerült ezt az eredményt túlszárnyalni. 
Hol van ez még a legegyszerűbb fehér je molekulától és hol a kompli-
káltabbaktól? Pedig ha sikerülne is fehérje molekulát építeni, az 
még kezdetét sem jelentené az életrejtély feltárásának, hisz a fehérje 
molekula még holt anyag. Teljesen igaz, amit Bavink mond (Ergeb-
nisse und Probleme der Naturwissenschaften, Leipzig, 1941. 367. 1.): 
,,Amint pusztán réz, fa, vas stb. halmaza nem lesz gépezetté, ép oly 
kevéssé lesz cukor, keményítő, fehér je halmaza élő sejtté. Inkább 
azzá lenne, ami az élő sejtből hátramarad, ha — megöljük. Hogyan 
lehetne itt az átmenetet — az élettelenből az élőhöz — megtalálni, 
egyelőre teljesen rejtélyes, sőt majdnem el sem gondolható," 

így fest annak ,,tudományos" igazolása, hogy az élő élettelenből 
keletkezik. De hát akkor hogyan hirdetheti valaki? Egyszerű a ma-
gyarázat, Az élet valamikor hiányzott a Földről, most van. Hogy 
más égi testről került volna ide (Arrhenius panszpermia elmélete), 
azt könyvünk sem tar t ja elfogadhatónak. Mivel pedig valamiféle 
teremtésről már csak mégsem lehet szó, ezért hiába tiltakozik a tudo-
mány minden eddigi eredménye a mechanisztikus életkeletkezés el-
len, mégis csak hirdetnünk kell: egyedüli tudományos nézet, hogy 
az élet az élettelenből keletkezett a fizikai és kémiai erők szerencsés 
találkozása révén. 

Akinek számára ilyen könnyen megoldódik az élet rejtélye, an-
nak az sem lesz nehéz feladat, hogy végigkísérje az élők osztályait 
és megmagyarázza, hogyan alakult ki az első élő baktériumból foly-
tonos fejlődéssel az élet egész birodalma, s végül aizi ember. Ugyan 
az olvasónak eszébe jut Wolsky1 tanulmánya (Az ember a bölcselet 
megvilágításában, 10. I.) : ,,Mindenekelőtt rá kell mutatnom arra, 
hogy már az ember állati ősöktől való származásának alapgondolata, 
tehát az a gondolat, hogy különböző szervezetek ősi törzsalakokból 
fokozatos fejlődés ú t ján egyáltalán létrejöhettek — ez az ú. n. szár-
mazástani gondolat —, ma rendkívül súlyos válságban van . . . Ha 
hajlandók vagyunk is feltenni egyes nagyon kézenfekvő esetekben, 

' A tihanyi Biológiai Kutatóintézet ügyvezető igazgatója. 
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hogy bizonyos strukturák és fonnák másokból alakultak ki az idő 
folyamán, teljesen tehetetlenül állunk szemben azzal a kérdéssel, 
hogy hogyan, milyen okoknál fogva történhetett ez az átalakulás? 
Bár paradoxonként hangzik, azt kell mondanunk, hogy a homály eb-
ben a kérdésben ma sokkal sűrűbb, mint amilyennek egy nemzedék 
előtt látszott." 

De talán csak Wolsky áll ilyen nehézségek előtt, a mi könyvünk 
esetleg ezt máskép tud ja? Ha azonban figyelmesen olvassuk a ,,Fö!d 
és az élet történetét", a sok hangzatos eredmény között megtalál-
juk ezt a néhány sort (374—375. 1,): ,,Ha bizonyos tényezők hatására 
A-ból B f a j lehet, egész természetes, hogy alsórendű növényből vagy 
állatból felsőbb rendű alakulhat. Arra a kérdésre: hogyan? — kime-
rítő, végleges választ ez idő szerint még nem adhatunk." A nehéz-
ségeket tehát könyvünk is ismeri, csak iparkodik átsiklani rajtuk, 
hogy annál meggyőzőbben adhassa elő a maga nézetét, ami természe-
tesen semmikép sem tekinthető tudományosan igazolt végleges igaz-
ságnak. 

Lehet valaki számára dogma, hogy az első élő, s végeredmény-
ben az ember is pusztán mechanikai erők hatására keletkezett az 
élettelen anyagból, de ennek a hitének nem sok köze van a tudo-
mányhoz és senkitől sem kívánhatja, hogy szavát a tudomány ítélete 
gyanánt fogadja. 

A ,,Föld és az élet története" tehát semmiképen sem teszí szük-
ségessé, hogy revideáljuk eddigi meggyőződésünket. Teljesen meg-
nyugtathat bennünket az, amit Wolsky már idézett előadásában (8. 
és 9. 1.) mond: „Tudjuk azt, hogy a természettudományos kutató-
módszerek, még a legszabatosabb laboratóriumi mérések, megfigye-
lések, kísérletek is számos hibaforrással terheltek. Sokkal inkább 
'áll ez az olyan természettudományi módszerekre, mint amilyenekkel 
a származástan dolgozik. Itt sokszor csak valamely nagyon töredékes 
maradványból, vagy valamely nagyon távoli és nagyon homályos 
szerkezeti, illetve működés-béli hasonlóságból, vagy valamely nagyon 
kétes értékű embrionális jellegből kell igen messzemenő következ-
tetéseket vonni, úgy, hogy a tévedés, félreismerés lehetősége még 
sokszorta nagyobb és a megállapítások értéke még sokkalta cseké-
lyebb. így állván a dolog, a természettudományi megállapításokról, 
de főleg az olyan ingatag alapokon nyugvókról, mint amilyenekkel 
a származástan dolgozik, nyugodtan elmondhatjuk, hogy amit ezek 
tartalmaznak, az — egy nagyon kifejező és a jelen esetre nagyon 
találó magyar szólásmóddal élve — nem szentírás. Valóban nem 
szentírás, és ha az ilyen megállapítások összeütközésbe kerülnek a 
Szentírással, illetve annak autorizált magyarázatával, eleve tisztá-
ban lehetünk azzal, hogy tévesek. Mert a természettudományi tanok 
és elméletek sohasem tekinthetők egyenlő rangú és egyenlő értékű 
igazságoknak a kinyilatkoztatott hittételekkel." 



KÖNYVEK. 

Hittudomány. 
Dr. Alexander M. Horváth O, P.: Der thomistische Gottesbegriií. Freiburg 

I. D, Schweiz 1941. Verlag ,,Divus Thomas". 184 1. 
A Summa Theologica olvasói mindeddig nem figyeltek eléggé erre a velős 

Szent Tamási conclusiora (I. 1, 7.): „Cum omnia quae t ractantur in sacra 
doctrina, considerantur sub rat ione deitatis per revelationem cognoscibilis, Deus 
est illius subjectum," Horváth Sándor, akit eddigi könyvei is a Doctor Ange-
licus világviszonylatban nagyjelentőségű hívének mutattak, most éppen ezt az 
istenfogalmat muta t ja be Szent Tamás teológiájának sarktételeként, melyen 
minden fordul és melyen minden kitárul. Általános és ismeretelméleti i rányadás 
u tán két nagyobb részben és több összefoglaló tábla segítségével muta t ja meg. 
hogyan fogja össze Szent Tamás istenfogalma a Summa egyes részeit és arti-
culusait. Az első rész ú t j a a via inventionis, synthesis; végpontja a logikailag 
általános, tartalmilag üres istenfogalomból szintétikusan kiépített, tel jes tar talmú 
istenfogalom: „esse subsistens in tribus personis"; tar ta lma a Summa első 43 
quaest ioja: a három isteni személy gazdag élete és az isteni természet tu la j -
donságai. A második rész erre a kérdésre felel: „Wie verwendet Thomas den-
selben Erkenntnisgrund bei der Bestimmung und Beurteilung der einzelnen Fra-
gen?" Ez már a via iudicii, analysis; itt az istenfogalom ténylegesen alanya 
a teológia összes tételeinek: a „Deus ut qui est" sugárzatában a „Deus ex quo 
omnia", „in quo omnia", „per quem omnia" szempontokat fogja össze. Míg a 
metafizika tudásalanya az esse part icípatum (az emberi ész vizsgálja az isten-
ségnek, mint végső lé toknak problémáit), addig a teológia tudásalanya maga 
az Isten: a hitet, (melyet az ész követ) isteni fény közli nekünk s ez magának 
az istenségnek szempontjából t á r ja fel nekünk Isten életét. — Hosszú lenne e 
könyv mély tar ta lmát csak vázlatosan is feltárni! Hadd említsük meg legna-
gyobb érdeméül, hogy vaslogikával felépített gondolatmenetben fényesen iga-
zolja, hogy Szent Tamás istenfogalma tökéletes és sziklaszilárd alapot biztosít 
a teológia egész rendszerének kiépítéséhez. Rezek S. Román. 

J. B. de Tóth: De Auctoritate Theologica Catechismí Romani. Budapest , 
1941. 100 1. 

Könnyen gördülő, világos latin nyelven, gondos történeti módszerrel, szé-
leskörű forrás- és irodalmi ismerettel, beható hittudományi alapossággal megírt 
tanulmány a trienti egyetemes zsinat határozatából készült Római Katechizmus 
teológiai tekintélyének értékeléséről, E katechizmus eredetének és íróinak meg-
állapítása után kitűzött cél ját is szabatosan megállapít ja . M a j d a római pápák, 
részleges egyházi zsinatok, a vatikáni egyetemes zsinat és hittudósok értékelésé-
nek minden lényegesre k i ter jedő vizsgálata után levonja következtetését. E sze-
rint a Római Katechizmus mintegy a tr ienti egyetemes zsinat tolmácsa, magya-
rázója, nyilvános, az egész Egyházat kötelező tekintélynek örvend, tanítása 
katolikus, helyes és biztos, a többi katechizmusokénál nagyobb teológiai értéke 
van, de egyik teológiai iskola külön irányzatának, véleményének sem kedvez. 
Bár nem minden tétele, fejtegetése, magyarázata tekinthető csalatkozhatat lan 
jellegűnek, nem is ez volt megírásának célja, mégis vallásos, hitbeli beleegye-
zéssel kell elfogadnunk. A szerző, hogy fejtegetéseit megalapozza, a római pápák, 



zsinatok, hit tudósok nyilatkozatainak, taní tásának teológiai értékfokozatait is 
megvilágítja és az irántuk tanúsí tandó beleegyezés, hozzájárulás jellegét is pon-
tosan körülcövekeli. Csak a római kongregációk döntéseivel, határozataival szem-
ben elfoglalandó beleegyezés, hozzájárulás jellegére és szükségességére vonat-
kozó állítása érthetetlen zavaros, éppen az ellenkező értelemmel bírni látszó 
mondatszerkesztése miatt. Egy, a könyv célját egyáltalán elő nem mozdító 
fölösleges ismétlés is ta lá lható a tanulmányban. E két jelentéktelen hibát is 
csak azért te t tük szóvá, hogy szigorú rostálásunk is igazolja Tóth tanulmányá-
nak tudományos értékességét és használhatóságát. Dr. Hegyi Dámján. 

Dr. Dán Ince O. F. M.: Szent Bonaventura: A lélek útjai Istenhez. (Itine-
rarium mentis in Deum). Bonaventura-kompendium. A címlap és nyolc tej léc 
Medveczky Jenő műve. II. k. Gyöngyös. 1942. 103 1. 

Szent Bonaventura, a ferences misztikus teológia szeráfi művelője, doktora 
1259. októberében az Alverna hegyének magányában végig elmélkedte azt az 
útat, mely Istenhez vezet. Szent Ágostonra támaszkodva, a kívülünk, bennünk 
és fölöttünk levő világot önmagában és máshoz való viszonyában vizsgálja és 
így mintegy a teremtés ha t napjának tevékenységét utánozva jut el a földön 
elérhető legmagasztosabb szombatra, az Istent szeretettel átölelő és benne zavar-
talan elragadtatással megpihenő békére. Ez az igazi bölcseség t i tka és koronája . 
Szent Bonaventura e munká jában összetömörítve benne van a korát megelőző 
egyházi írók egész miszt ikája és misztikus ismeretelmélete, A bölcselet magá-
ban nem elég az Istenhez és Istenbe vezető út megtevéséhez. Minduntalan rá-
szorul a hit fényének kiegészítő, az emberi megismerés homályosságát meg-
szüntető világosságára. Ezért vegyülnek össze elválaszthatatlan egységgé Szent 
Bonaventura bölcseletében a szoros értelmű bölcseleti és teológiai elemek, Dán 
Vince fordí tása könnyed és folyamatos, mintha nem is fordí tást olvasnánk. Csak 
az „összes" jelző után használ a magyar nyelv természetétől elütően egyes szá-
mot (összes világ, összes teremtmény, összes ember, összes többi!). A lap alatt i 
jegyzetek nagyszerűen elősegítik Szent Bonaventura könyvének megértését; való-
ban az ő bölcseletének összefoglalásává avat ják . Dr. Hegyi Dámján^ 

Dr. Nagy József: Isten irgalmas. Korda, Budapest . 1942. 91 1. 2.10 P. 
Szent Tamás Summa-jának első részéből az isteni irgalmasság mivoltáról 

szóló kérdés egyik art iculusát és Garrigou-Langrangenak ehhez írt magyarázatát 
szép fordításban közölve, tér át Isten irgalmasságának bővebb elemzésére. Isten 
irgalmassága férfias, atyai irgalmasság. A segíteni akarás és hatásos segítés irgal-
massága, a lázadó teremtmények tet tekben megnyilatkozó szeretete. Hiányzik 
tehát belőle az emberi irgalmasság másik tényezője, a résztvevő szomorúság és 
sajnálkozás érzése. Ez az irgalom csak Istent tekintve, alanyilag végtelen. De 
az emberekben mégis véges módon érvényesül. Mértéke Istenbe vetett gyermeki 
bizakodásunk, feltétele pedig embertársaink iránt érzett és tanúsított megbo-
csáj tó szeretetünk. Bár mi Isten irgalmasságát csak az ő igazságosságától el-
különítve t ud juk is felfogni, és így nem bir juk e kettő tökéletes egységének 
t i tkát megérteni, a kettő mégis teljesen összefér, nincs közöttük semmiféle ellen-
tét sem. Az utolsó ítéleten ugyanis elsősorban nem az emberek bűnösségéről 
lesz szó, hanem Isten dicsőségéről. Ezt pedig sokkal nyilvánvalóbban hirdeti 
az ember alázata, mint bűntelensége, s így az alázat épp úgy bizakodhatik az 
isteni irgalomban, mint a bűntelenség az ißteni igazságosságban; igazságosságától 
gyermeki szívvel félve bizton remélhetünk irgalmasságában. Irgalmassága mu-
t a t j a meg tehát leginkább az ő hatalmának végtelenségét. Bizonyára érdekes 
megoldási kísérlet. És meg is nyugtat ja az igazán gyermekien gondolkodó, az 
istenfiúság tudatában élő embert. A szerző könyve, noha nem meríti ki, tár-
gyánál fogva nem is merí thet i ki Isten irgalmának minden vonatkozását és a 
Szentírásban elénk tárt nagyságát, tele van a Szentírás ügyesen alkalmazott, 
szemléltető, meggyőző szavaival. Nyelve nem szárnyal a magasságokba, könnyed 
és egyszerű. Nagy könyve mégis az isteni irgalom befejezetlen himnuszának, nagy 
távlatokat ki táró dicséretének tekinthető. 

Dr. Hegyi Dámján_ 



Hítvédelem. 
Müller Lajos S. J.; Boldogasszony Anyánk. II. kiadás. Korda. Budapest, 1941. 

54 1. 0.80 P. 
Müller e kis hitvédő iratában nemcsak azt bizonyítja, hogy a Boldogságos 

Szűz Mária tisztelete Isten akaratára vezethető vissza, őt ez a tisztelet jogosan 
megilleti s ő e tiszteletet meg is érdemli, hanem egyszersmind e tisztelet jogos-
sága és helyessége ellen hangoztatott ellenvetéseket is csattanós rövidséggel 
megcáfolja. A protestáns felfogás gyökere tu la j donképen kettős tévedésükbe 
kapaszkodik. A protestánsok ugyanis minden vallásos tiszteletet azonosítanak 
az ímádással. Másodszor pedig nem fogadják el az isteni kegyelemnek benső-
séges megszentelő erejét; szerintük a megigazultság nem a szentség állapota, 
hanem egyszerűen csak külső beszámítás, amely minden embernél egyforma és 
minden embert meghagy a bűn okozta romlottság állapotában. A többi, amit 
Szűz Mária tisztelete ellen fel szoktak hozni, a valóságban csak árkon kívüli 
hegymesterkedés. Az ellenvetések megcáfolása után rámutat a Mária-tisztelet 
igazi, helyes módjai ra és azokra a nagy jótéteményekre, amelyekért az egész 
világ, kiváltkép pedig a magyarság hálával tartozik a Szent Szűz iránt. Az 
ó-szövetségi teremtéstörténet rendjéről azt á l l í t ja , hogy a mai tudomány szóról-
szóra igazolja. Ez egy kissé túlzás. Júdás apostolról, akit szintén Jézus testvéré-
nek nevez a Szentírás, nem említi, hogy ö maga mondja magát Jakab testvéré-
nek, s így a Szentírás szerint ő sem lehet Szűz Mária fia, Jézus édes testvére, 
hanem csak rokon. Dr. Hegyi Dámján. 

Müller Lajos S. J.s Sziklán épült kincsesház. II. kiadás. Korda. Budapest , 
1942. 31 1. 0.24 P. 

Müller népszerűsítő i ra tká ja hitvédelmi természetű: a katolikus Egyház 
igazságát, krisztusi alapítását és egyedül üdvözítő jellegét alapozza meg és vé-
delmezi példás rövidséggel és mégis meggyőző erővel. Egyszersmind lelkünkbe 
vési, mit is köszönhetünk a katolikus Egyháznak, s ezért milyen nagy kincsünk 
az nekünk, és hogyan kell iránta érzett há lánkat a mindennapi életben meg-
valósítanunk. Igen alkalmas a katolikus öntudat és ragaszkodás ébrentartására. 
A történelem igazolja ugyan Szent Péter római tartózkodását , püspökségét és 
halálát , de hogy éppen 25 évig lett volna Róma püspöke, azt „kétségtelenül" 
nem bizonyítja be, mint a szerző áll í t ja. A világon élő katolikusok számát egy 
kissé alacsonyra: 340 millióra teszi. A Der große Herder-lexikon néhány évvel 
ezelőtt igen óvatos becsléssel 382 millióban ál lapí tot ta meg a katolikusság ösz-
szességét. Dr. Hegyi Dámján. 

Lelkipásztorkodás. 
Tower Vilmos: Kit vegyek el feleségül? Korda. Budapest , 1942. 164 1. 

2.30 P. 
Napjaink legtöbb boldogtalan házasságának oka az egocentrizmuson és az 

önfegyelmezésen kívül a házasfél kiválasztásában és a megkötött frigy helytelen 
gyakorlati felfogásában rejl ik. Mik azok a feltételek és tulajdonságok, amelyek 
az ara részéről a házasság tartós boldogságát biztosítani hívatva vannak és 
mik azok a megszívlelésre méltó gyakorlati követelmények, amelyek a már meg-
kötött házasság szilárdságát ki nem kezdik, szét nem mállaszt ják, ezekre az 
életbevágó kérdésekre felel Tower könyve a katolikus Egyház tanításának és 
a gyakorlati élet tapasztalatainak világosságával. Nem szabatos, tudományos 
rendszerbe kényszeríti bele az említett két forrásból kikristályosodó gondolatait 
és tanácsait . Minden gondolata és tanácsa gyakorlati síkon mozog és bizony 
sokszor keserűen fejbekólintó. Sohasem kendőzi el az igazságot és valóságot. 
Az álmodozás, ábrándozás költői továbbfejlesztésének nem bará t ja , inkább föl-
ráz belőle, mintsem hogy elringasson benne. A legértékesebb hozománynak ta r t j a 
az egészséget és vallásosságot. A szépségnél többre értékeli a harmonikusan ki-
alakult reális jellemet, a krisztusi egyéniséget, a megfelelő szellemi nívót. A d j a 



Isten, hogy sokan forgassák Tower könyvét és százszorosan valóra váltsák sze-
rény várakozását . A Dömölki Szent János név bizonyára csak a gyorsan szá-
guldó toll hibája, nem pedig tudatosan választott, hisz ily nevű szentet a tör-
ténelem nem ismer. Dr. Hegyi Dámján. 

Müller Lajos S. J.: Apostolság a haldoklók megsegítésére. Korda. Buda-
pest, 1942. 27 1. 0.40 P. 

Az Amerikában kezdeményezett és ott már bevált, de már másutt is ter-
jedni kezdő apostolkodás különös módjá t ismerteti és a j án l j a Müller füzete. 
Ez az apostolkodás főkép a meggyőződéses, Istenben hívő nemkatolikusoknak 
a jó és üdvösségüket biztosító halálra való előkészítést célozza. Ennek az apos-
toli műnek eredetén és ter jedésén kívül e l járási módját , hit tudományi és egy-
házjogi megalapozását is röviden elénk ál l í t ja . Magyarországon is sok más 
vallású van, akinek át térésére nem nagyon számíthatunk, de betegségükben mégis 
támogathat juk őket az Istenhez és az örök boldogsághoz vezető úton. Minden 
kórházi lelkésznek és katol ikus lelkületű ápolónak, de más apostoli buzgóságú 
katolikusnak is a j án lha t juk az apostoli tevékenységnek ezt a módját , mert iga-
zán krisztusi lélekből lelkedzett szívre mutat . Dr. Hegyi Dámján. 

Hitoktatás. 
Inotaí Imre: Hittan rajzban az elemi iskolák I. osztálya számára. I. Vezér-

fonal. II. 49 ra jz . Szent István-Társulat . Budapest, 1941. 
A szerző a vezérfonalban a rajzzal való szemléltetés tel jes jelentőségének 

szinte nem is értékelhető szerepére rámutatva a bibliai események és katekiz-
musi igazságok konkrétabb formába való öltöztetésére, szemléltetésére szolgáló 
ra jzoknak kellékeit, m a j d pedig a „kis táblák" (49 ra jz) alkalmazási mód-
jait, tehát , a velük való taní tás módszerét foglalja össze. Utána az egyes képe-
ket a tanítás anyaga szerint szétosztva megmagyarázza. A rajzok egyszerűek, 
az I. osztályosok ismereteihez, rajzolási képességeihez mértek, az anyag ismét-
lését megkönnyítők és bizonyára sok évi tapasztalat elemzéséből leszűrve, ki-
alakulva sikerülteknek mondhatók. Szinte kívánatos ezeket a kis alakú képeket 
nagyobb alakban is kiadni, hogy ne csak a fővárosi vagy másutt levő osztott 
iskolákban, hanem a sok vidéki osztatlan iskolában is, hol a hitoktatónak a 
rajzolásra nem igen jut idő, távolabbról is megmutathatok és láthatók legye-
nek, és így az anyag megtanulását, életté alakítását megkönnyíthessék, annál 
is inkább, hisz nem lehet mindenütt ezeket a kis alakú képeket az összes gyer-
mekeknek a jándékba adni. Dr. Hegyi Dámján. 

Dr. Huszár Elemér: Isten — Krisztus — Egyház. Rövid hitoktatás a művelt 
közönség számára. , ,Jókai" Nyomda Részvénytársaság. Budapest , 1941. 162 1. 
3.50 P. 

Szűkre szabott te r jedelmű könyvében a szerző a hit- és erkölcstant, az 
ó- és újszövetségi szentírásmagyarázatot , a szertartástant, az egyháztörténelmet 
és egyházjogot akar ja összetömöríteni oly módon és oly mértékben, hogy a 
gyermekek értelmi felfogásához mért iskolás, katekizmusszerű rendszer helyett 
folyamatos, összefüggő szövegben röviden fölelevenítse az elemi iskolában tanul-
takat , és az átlagműveltségű világi katolikusokkal megismertesse a katol ikus 
Egyházat tanításával, l i turgikus cselekvényeivel és jogi szervezetével együtt. 
Nagyobb keretek közé kívánkozó eszményi cél és feladat mindennek megvaló-
sítása. Igaz, hogy Huszár könyve folyékony, bár a magyartalanságokat nem min-
denütt kerülő összefüggő nyelven ad j a elő mondanivalóját. De mintha túlságo-
san is sietett volna könyve megírásával, s ezért nemcsak írásbeli következetlen-
ségek találhatók benne, hanem sok a homályos és félreérthető, pongyola fogal-
mazás is. Pedig ilyen i rányú könyvben a világosság és egyértelműség elenged-
hetetlen követelmény. Az egyháztörténelmi rész annyira elnagyolt, hogy épp ami 
az egyháztörténetnek legfőbb feladata, nem látható belőle az Egyház életében 
megnyilatkozó természetfelettiség, az emberi gyarlóság annyi túltengése dacára 



is a győzedelmes isteni gondviselés és kormányzás. Az egyházjogi és szertar-
tás iam részek vagy fölösleges dolgokat is említenek, vagy téves állításokat is 
tartalmaznak, vagy pedig valamely szertartás részletes ismertetésének megkez-
dése után hirtelen általánosságba csapnak át. Konkrétumokra — sajnos — 
ismertetésünk szük keretei miatt nem térhetünk rá. Szabatosság és tárgyi tekin-
tetben is alapos átdolgozásra szorul. Dr. Hegyi Dámján. 

Hitszónoklás. 
Dezső István: Jézus evangéliuma és a Szentatyák. Szemelvények Aquinói 

Szent Tamás Catena Aurea c, művéből. I, k. Szalézi Művek. Rákospalota, 1942. 
472 1. 7.50 P. 

Szent Tamás IV. Orbán pápa megbízásából Catena Aurea (Aranylánc) 
címen elkészítette mind a négy evangéliumnak magyarázatát a régi latin és 
görög egyházi írókból vett szemelvényekkel. Régebben többször is kiadták Szent 
Tamás kézirata a lapján. Legújabban a Mariet t i cég bocsátotta közzé. Ebből a 
latin nyelvű teljes kiadásból közli Dezső István a vasárnapok a nyilvános és 
több nem nyilvános ünnep evangéliumi szövegének magyarázatát . A következő 
kötetben szándékozik kiadni a nagyböjt i hétköznapok, a magyar szentek ünnepi 
és a közös szentmisék evangéliumi részleteinek, meg a hegyi beszédnek és az 
I. kötetben nem közölt példabeszédeknek magyarázatát . Az I, kötetben a jel-
zett szemelvényeken kívül még az idézett latin és görög írókról, valamint a 
nevezetesebb ó-kori eretnekségekről nyújt rövid tájékoztatást , A macedóniá-
nusok tanítását elítélő I. konstantinápolyi zsinat évszáma (384, 381, helyett) 
bizonyára sajtóhiba, a monofizita eretnekséget ellenben a chalcedoni (451.) 
zsinat ítélte el, s így a fordító áll í tása téves. Dezső István érdemes munkát vég-
zett e szemelvények közrebocsájtásával. Fordí tása kifogástalannak mondható, 
pedig nem csekély munka lehetett annyi különböző író szavainak és jelentésük-
nek helyes mérlegelése, nyelvi sajátságaiktól ment, tehát nem fordításízű á t -
ültetése. A magyar hitszónokok is bizonyára szívesen nyúlnak e műhöz, utána 
pedig a szentatyák eredeti homiliáihoz, mint a hitszónoklás kimeríthetetlen kin-
cses bányájához. Dr. Hegyi Dámján. 

Egyháztörténetem. 
Jávor Egon O. S. B.: Hét kéziratos pozsonyi missale a Nemzeti Múzeum-

ban, A szerző kiadása. Budapest, 1942. 126 1. 8 1 facsimilevei. 
A magyarországi li turgiatörténeti kutatásnak egyik értékes alkotása a 

szerző munkája . A magyar középkor istentiszteleti emlékeiből hét kéziratos mise-
könyvet mutat be és vizsgál. Mindegyik tel jes misekönyv. Pozsonyi használatra 
készültek. Pozsonyból kerültek a Nemzeti Múzeum birtokába. A kódexek le-
írása a szokásos módot követve nagyságukat, külső és belső a lak juka t , lapjaik 
számát, rendeltetési helyüket, keletkezésük idejé t és helyét ismerteti. Bár ez 
a munka nagyobbrészt csak egyszerű összeállításnak látszik is, mégis alkalom-
adtán megfelelő kritikai rostán szi tál ja át az eddig róluk megjelent ismerteté-
seket és véleményeket. Állásfoglalása e tekintetben megfontolt és szilárd ér-
vekre támaszkodó. Sokkal értékesebb és érdekesebb a kódexek liturgikai érde-
kességeit és különlegességeit tárgyaló rész. Ebben elénk tárul a középkor mély 
vallásosságának, természetfeletti gondolkodásának, az istenivel való telítettségé-
nek számtalan megnyilatkozása. De a szerző itt sem közöl vagy halmoz C9ak 
adatokat és kapcsol ja csak össze lazán és rendszertelenül, hanem más litur-
gikus emlékeinkkel is egybeveti, összehasonlítja és összefüggéseiket iparkodik 
meghatározni józan és alapos krit ikai módszerességgel. Külföldi kapcsolataikra 
is rámutat . A közölt irodalom minden fontos és használható műre kiterjed. A 
szerző sikerült munkájá t bizonyára elismeréssel méltányolják a liturgiatörténeti 
kutatóink, akiknek száma — sajnos — nagyon csekély, valamint azok is, akiket 
a liturgiatörténet, mint a magyar egyháztörténet szerves része fokozottabb mér-
tékben érdekel. De általános vallástörténeti és valláslélektani szempontból is 



figyelmet érdemel néhány részlete. Reméljük, hogy a szerző e sikerült kezdet 
után nem hagyja abba liturgiatörténeti érdeklődését és kutatásai t , és a l i turgia-
történet egyik magyar specialistájává a lakul ki. Dr. Hegyi Dámján. 

Horváth Antal: A csornai premontrei prépostság commendatorai a XVI—-
XVII. században. Kiadja a szerző. Keszthely. 24 1, 

A csornai prépostságot is, mint annyi más rendet keményen súj to t ta a 
visszaélésekkel tele kommendátorí intézmény ép abban a veszedelmes korszak-
ban, amikor a török átokon és az ország szétszakadásán kívül még az eleven 
erejű protestáns hi túj í tás terjeszkedése is mindig hát rább szorította az ország-
nak és magyarságnak évszázadokon keresztül híven megtar tó és biztosító őr-
állóját, a katolikusságot. Ezeknek a csornai kommendátoroknak névsorát és 
vázlatos életrajzát ál l í totta össze a szerző. Műve inkább adatok gyűjteménye, 
mint kidolgozott történeti munka. De még ez egyszerű módszerében is érvé-
nyesül a józan és alapos örténeti kri t ika. Bár kuta tása még nem tekinthető 
teljesen befejezettnek és még sok ú j adat kerülhet felszínre, azonban még így 
is értékes alapvetés egy nagyobb történet i feldolgozás számára. 

Dr. Hegyi Dámján. 
m 

Dr. Miklós Ödön: A magyar protestáns egyházalkotmány kialakulása a 
reformáció századában. A Pápai Református Theológia Akadémia kiadványai 
41. sz. Pápa, 1942. 195 1. 8.— 10.— P. 

A magyar protestánsok egyházi szervezetének, a lkotmányának kialakulása 
nemcsak a protestántizmust érdekli, hanem a magyar katolikus egyház törté-
netére is bizonyos fokig fényt derít. Ezért is figyelemre méltó és értékes munka 
Miklós Ödön nyugodt hangú, tel jes tör ténet i tárgyilagosságra, a források szi-
gorú kri t ikai megrostálására és elemzésére törekvő műve. Valóságos út törő 
munka a magyar protestánsok egyházi a lkotmányának története terén. Bár még 
sok benne a „talán", a „lehet" s így a biztos, határozott állásfoglalástól való 
tartózkodás, mivel megfelelő történeti adatok hiányzanak, mégis lassanként 
egységes képpé és valóságos történeti adottsággá emelkedik a szerző tolla 
nyomán a reformáció századának sokszor csendes és alakoskodásra is ha j lamos 
küzdelmeiből (sok protestáns lelkész t i tkolta , tagadta protestáns lelkészi ava-
tását a katolikus püspöki vizitációkor !) a magyar protes táns egyházi alkotmány 
ősi, nem zsinati, hanem presbiteriális rendszere. Tehát kezdetben papi kollé-
gium kezében futott össze mindenféle hivatal és hatalom. Ennek oka, hogy — 
mint a szerző vall ja — a magyar h i tú j í tás nem volt sohasem laikus tömeg-
mozgalom, nem is a főuraktól eredett ez a gondolat és nem is ők voltak leg-
főbb hordozói, bár akadtak közöttük is pártfogói, hanem a lelkészkedő papság-
nak tag ja i használták fel az akkori időknek zavarait dogmatikus jellegű egyházi 
reformjuk megvalósítására, A köztudatban ezt a folyamatot az ősegyház alap-
jaihoz való visszatérésnek tekintették, sej te lmük sem lévén arról, hogy valami 
különlegesen ú ja t teremtettek, mint a szerző ezt nyíltan kijelenti. Ennek dacára 
mégis ó-keresztény presbiteriális t ípusúnak minősíti a reformáció századában 
kialakult alkotmányt. Az ó-keresztény egyház a lkotmányának történeti kuta tása 
a protestáns liberális hí t tudománynak, Harnacknak, Sohmnak felfogásával szem-
ben már kimutatta, hogy az ó-keresztény egyház alkotmánya monarchikus 
püspöki szervezetű volt, mint ezt több akkori püspökségnek, mint pl. a jeru-
zsálemi, antiochiai, a lexandriai és római püspökségeknek püspöki katalógusai 
és az ősegyház irodalmi emlékei igazolják. A kézrátétellel való lelkészi ordi-
náció, melyet Dévai Váradon végzett, őskeresztény, apostoli ugyan, de megvan 
lényegesen alkotó elemként most is a katolikus szentségi papszentelésben. A 
protestáns lelkészi ordináció ilyetén mód ja nem szentséget közlő ugyan, de nem 
is visszatérés az őskeresztény ordinácíóhoz, mert az kegyelmet közlő, tehát 
szentségi volt Szent Pá lnak Timotheushoz írt mindkét levele szerint. A szerző 
szerint a középkorban visszaélésként előfordult , hogy a papszentelést archidiá-
konusok szolgáltatták ki. Azonban egyetlen egy meghatározott esetre sem 
hivatkozik. Talán a vidéki püspökök (chorepiscopus) papszentelési ténykedésére 
gondol. De ezekre az esetekre sem lehet, mint egyszerű papok által kiszolgál-



l á to t t ordinációra utalni, mert a vidéki püspökök közül többen, bár hivataluk-
nál fogva csak esperesi vagy íőesperesi működést folytattak, valóságosan fel-
szentelt püspökök voltak. A protestánsok alkotmányuk kialakulásakor szerve-
zetükben ragaszkodtak a négy széniorhoz, akik püspöki jellegű hivatást töltöt-
tek be, hogy mindig legyen a püspökké avatáshoz három felavató püspöktárs. 
A katolikus püspök szentelésekor ezt a három valóságos püspököt elengedhe-
tet len feltételként említi a szerző. Ez az áll í tása téves, A pápa ugyanis az 
egyházi törvénykönyv szeriint e feltétel alól adhat fölmentést. Tudtunkkal élt is 
ezzel a jogával. E megjegyzéseink inkább felvilágosításul, helyreigazításul szol-
gálnak, mintsem polemikus élűek akarnának lenni. Inkább azt óha j t juk , hogy 
a szerző a protestáns egyházi alkotmány kialakulásának történetére vonatko-
zóan Isten segítségével még több és még biztosabb adatot tudjon összegyűjteni 
és. szerves történeti egységbe foglalni. Ezzel ismét igazi elismerést érdemlő szol-
gálatot tesz a magyar tudománynak. Dr. Hegyi Dámján. 

Lánczos Ambrus; A híres Fekete Madonna-kegykép története. Lázár Endre 
nyomda. Pécs, 1942. 12 1, 

A csensztochowai Fekete Madonna eredetét Kopera Félix, krakói múzeum-
igazgató véleményével szemben, aki azt Nagy Lajos király a jándékának, olasz 
festők munkájának tekinti, a hagyomány a lap ján Szent Lukácsnak tu la jdoní t ja 
a szerző. Mindkét vélemény bizonyítékait röviden felsorolja, és Kopera nézetét 
megcáfolja. Kétszer is említi a képnek Jagel ló Ulászló parancsára 1430-ban tör-
tént restaurálását . Ez az évszám azonban hibás, mert a restaurálás száz évvel 
előbb ment végbe. A hagyományos vélemény bizonyítékait, bármennyire tiszte-
letre méltók is, nem fogadhat juk el perdöntőknek. Annyi azonban bizonyos a 
felsorolt bizonyíték alapján, hogy a kép a keleti festészet terméke és sokkal 
régebbi, mint Kopera gondolja. A hagyományos vélemény bizonyításának hiá-
nyossága azonban még nem jogosít fel a hagyomány föltétlen elvetésére. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Lánczos Ambrus: Tiszteletreméltó Csepellény György magyar vértanú 
élete. Lázár Endre nyomda, Pécs, 1942. 12 1. 

Csepellény, a trencsénmegyei Dicső községnek ősi magyar nemesi család-
ból származó szülötte, a XVII, század második és harmadik negyedében nem-
csak a Pálos-rendre, hanem a magyar katolíkusságra is dicsőséget árasztott 
szent életének buzgóságával és két hónapi kínzások után elszenvedett vértanú 
halálával. Sok protestánsnak, Fenessy György egri érsek szerint hét községnek 
visszatérítése miatt kellett vértanúságával a katolicizmus igazsága mellett tanú-
ságot tennie. Fenessy meg is indította szenttéavatási perét, de a Pálos-rend 
elvből meggátolta annak folytatását . E rövid életrajzot szükséges volna szak-
szerűen kibővíteni, hogy alaposabban megismerhető legyen Csepellény életének 
szentsége, és így minél többen fellelkesedjenek szenttéavatásának előmozdítására, 
mely nemcsak katolikus, hanem egyszersmind magyar ügy is. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Wímmer M. Anzelm O. S. M.: A hét szent rendalapító és műve. A ma-
gyar Szervita Rendtartomány kiadása, Budapest, 1942. 199 1. 

A Szervita-rend megalakulásának 700 éves évfordulójára Wimmer két 
részben vázolja a hét szent rendalapító életét, művét és arcélét, A szerviták 
rend je a firenzei Laudesi (Máriát dicsérők) testvérületéből sa r jadzot t ki. Ott 
talál t egymásra és ott kötött egymással szoros, egész életre szóló barátságot 
a hét gazdag patriciusi származású, szorgalmas és buzgó katolikus életet élő keres-
kedő. Onnan indult el a hét szent minden földies köteléket lerázva a magányba, 
hogy szemlélődő életet folytatva minél biztosabban munkálhassa lelkének üdvét 
a Boldogságos Szűznek, a Fá jda lmas Anyának még fokozottabb tiszteletével, 
mint amennyire a Máriát dicsérő testvérületében megtehették. Nem volt szán-
dékuk szerzetesi rendet alapítani. De fensőbb hatalom beavatkozására mégis tél-
ies szívvel-lélekkel nekiláttak az új szerzetesi rend megalapításának. Sok küz-



delmükbe került, míg végre az 1240-ben meginduló renddé alakulás 1304-ben 
elnyerte a végleges pápa i jóváhagyást (más helyen — bizonyára elírásból, vagy 
saj tóhiba folytán — 1405. szerepel a végleges elismerés évéül!). A hét arcél 
a rendalapí tók jellemét, lelkületét, munkásságuknak legkimagaslóbb mozzana-
tait, szentségüknek legfőbb sajátságait vázolja fel röviden a legszükségesebb 
élet ra jz i adatokkal együtt, bár a könyv felosztása szerint inkább az első rész-
ben vártuk volna életüknek bővebb ismertetését. Wimmer könyve nem igazi tör-
ténetírói felkészültséggel és módszerrel készült szakmunka. Inkább nagy ál ta-
lánosságban, mint a legjellemzőbb részletekbe behatolva festi meg a XIII . szá-
zad első felének Firenzéjét és korát, a rend megalakulásának fontos körülmé-
nyeit, az első szerviták szerzetesi életét, napirendjét . Nem nyúj t teljesen világos 
és a rend nagy jelentőségét kidomborító áttekintést sem. Magyarországi letele-
pülésükre és érdemes munkásságukra még csak nem is céloz. Reméljük azon-
ban, hogy a szerviták rendjének valamelyik hivatott tollú történetírója a tudo-
mányos munkálkodásra annyira mostoha korunk zűrzavarainak elmúlta után 
megismerteti még a magyarsággal a szerviták egyetemes és hazai történetét, és 
így nem csonkán, hanem teljes valójában tárul elénk e nagyra hívatott rend 
hét évszázados élete, munkássága és érdeme. Ha valóban Jacopone a Stabat 
Mater szerzője, nem fogadhat juk el Wimmer állítását, hogy a hét szent rend-
alapí tó már 1240. év t á j án , amikor Jacopone még csak tíz éves volt, e gyö-
nyörű éneket énekelve vonult volna végig a hullákkal és aludt vérrel fertőzött 
firenzei utcákon. Dr. Hegyi Dámján. 

Persico—Némethy: A szent szeretet hősnője. Az if jabbik Szent Melánia 
élete. Szent István Társula t . Budapest, 1942. 313 1. 

Persico Ilona grófnő Rampolla bíborosnak 1905-ben megjelent szakszerű 
forrástanulmányai a lap ján írta meg a katolikus Egyház egyik legkimagaslóbb 
nőszentjének, az i f jabb Melániának mozgalmas életét. Melánia, a híres és ős-
régi Valeriusok csa lád jának sar jadéka, mérhetetlen vagyont örökölt, melynek 
csak évi jövedelme több mint 12 millió pengőre becsülhető. De ő, mihelyt leom-
lottak elhatározásának gátjai , férjével együtt inkább a szent szegénységet és 
bensőséges szerzetesi életet választva az előkelő rómaiak körében dúló fényűzés 
és halalomvány helyett, lassanként minden vagyonát szétosztotta a szegények 
között, rabszolgáit felszabadította, férfi- és női kolostorokat alapított és egyéb 
egyházi intézményeket támogatott belőle. A pusztuló Rómából Szicíliába, ma jd 
Afrikába, végül pedig Jeruzsálembe költözött annyi előkelő római nő pé ldá já t 
követve, hogy ott fejezze be életét, ahol az Üdvözítő megváltó szenvedésével és 
halálával az emberiség istenfiúságát visszaállította és az égbe vezető útat meg-
mutat ta . Korának legkiválóbb egyéniségeivel, Rufínusszal, Nólai Szent Pauli-
nus-szal, Szent Ágostonnal, Alexandriai Szent Cirillel, Szent Jeromossal sze-
mélyes érintkezésben volt. Jó l ismerte a Szentírást és korának egyházi iro-
dalmát, Minden lehetőt elkövetett a katolikus tanítás kristálytiszta megőrzésére. 
Kolostorairól valóságos anyaként gondoskodott . Szelídségével, alázatosságával, 
bámulatos önmegtagadásával, nevelői munkájával , az irgalmasság cselekedetei-
nek gyakorlásával, a bűnösök és hitetlenek megtérítésével már életében kiérde-
melte Szent Ágoston a jká ró l a „Szent" elnevezést. A császári udvar is t isztel te 
szentsége miatt, a nép valóságosan ra jongot t érte. Melániának ezek és más 
kiváló tulajdonságai szinte lüktető életszerűséggel peregnek elénk Persico ava-
to t t tolla nyomán. Némethynek hálás lehet a magyar katolicizmus —• egy-két 
kisebb zökkenőt nem számítva — gördülékeny fordítása miatt. így legalább a 
magyar katolikusság is megismerheti Szent Melániának minden korú és rendű 
ember számára példaként ragyogó szentségét. A jól megválasztott, egykorú 
szöveg közötti képek az életrajz egyes részeit korszerűen szemléltetik, 

Dr. Hegyi Dámján. 

Dr. Friedrich Eberhard — Dr, Varga Dámján S, O. Císt.: Szent Bernát 
clairveauxi apát a tizenkettedik század vezérszelleme. 1942. 69 1. 

A ciszterciták magyarországi letelepedésének 800 éves jubileumára Dr. 
Varga Dámján kiadta a kiváló mehreraui cisztercitának Szent Bernát életét és 



történeti nagyságát röviden ismertető és összefoglaló munkájá t . A könyvet Szent 
Bernát életére vonatkozó több kép is díszíti. Szent Bernát korának történelem-
alakító szelleme volt a szerzetesi élet reformjával , szociális működésével, szó-
noki és hi t tudományi munkásságával, a keresztes had já ra tok (II.) lelkes sürge-
tésével, az egyházi szakadás megszüntetésével, pápáknak, püspököknek, királyok-
nak, fejedelmeknek, előkelőknek és alantasoknak adott hatásos és békét teremtő 
tanácsaival. Korának egyháztörténelmét nélküle nem lehet megérteni. De ha tása 
a későbbi századokra is kihatott a tőle a lapí tot t kolostorok révén. Gyenge, töré-
keny, beteges testében szellemóriás lakozott . Szerzetesi életének eszménye talán 
túlságosan magas volt, mert a sa já t lelkületéhez szabta, és írásaiban sokszor 
a korholás, gúny kemény és szokatlan; ezt azonban inkább buzgóságának elsodró 
heve, mint szeretetének hiánya okozta. A szeretet békéjét és a béke szeretetét 
többre becsülte a harcnál, melyre csak kénytelenségből vállalkozott. Ez a röviden 
vázolt, de éles és hű arckép í rójának tollát dicséri. Megérdemelte, hogy ma-
gyarul is megjelenjen és a nagyközönség is megismerje a katolicizmus igazsá-
gáért rendületlenül küzdő szentet. Dr. Hegyi Dámján. 

Meszlényi Antal: Kánoni látogatás a kassai jezsuita egyetemen. Különle-
nyomat a „Theologia" 1941. évfolyamának 2—4. számából. Budapest, 1941, 40 1. 

A kassai jezsuita egyetem Kisdy egri püspök alapítása. Az alapító nem 
kívánt jogutódainak több befolyást biztosítani a felügyelet és ellenőrzés terén, 
mint amennyit az általános egyházjog a helyi megyésfőpásztornak javára meg-
szabott, Utódai közül azonban többen az akkor már érvényesülő praejozefinista 
szellemtől haj tva a kánoni rendelkezésekkel nem nagyon törődtek és az 
exemptios jog ellenére is ellenőrizni akar ták az egyetemnek és a vele kap -
csolatos intézményeknek (gimnázium, nemesi konviktus, nyomda, papnevelő 
intézet) rendjét , fegyelmét és anyagi ügyeit. Már Barkóczy kivette a jezsuiták 
kezéből a papnevelést és sa já t papja i ra bízta. Esterházy Károly pedig külön 
királyi megbízásra hivatkozva 1771-ben tel jes kánoni vizitációt óhaj tot t tar tani . 
Prilevszky rektor a megküldött kérdőívekre egyelőre nem válaszolt, hanem 
memorandumban iparkodott a püspöki kánoni látogatás jogtalanságát kimutatni, 
és elhárítása végett Bécs és Róma segítségét is kérte. Mivel azonban egyik 
helyről sem remélhetett támogatást, az erőszaknak engedve részletes, de nem 
mindenre ki ter jedő jelentésben ismertette az egyetem és gimnázium rendjé t és 
fegyelmét, A konviktusról és a nyomdáról azok vezetője számolt be. Esterházy 
különösen a könyvcenzúra kérdésében lépett fel határozott követelményekkel. 
Amit azonban remélt, hogy befolyásának, hatalmának kiterjesztésével ma jd biz-
tosí that ja a jezsuiták rendjének feloszlatásakor a kassai intézményeknek Egerbe 
való áttelepítését, nem teljesedett be: II. József még az egri jogakadémia műkö-
dését is megszüntette. Meszlényi egyháztörténelmileg igen értékes, szakszerű 
tanulmánya még Esterházynak az egyházi fegyelem fenntartásában tanúsítot t 
erélyességét, kiváló püspöki működését, valamint a kassai jezsuita kollégium 
és tartozékainak történeti kifejlődését is mintegy dióhéjszerűen vázolja. 

Dr. Hegyi Dámján. 

P. Halász Pius: örök Liturgia. Korda Rt. Budapest , 1942. 280 1. 
E könyv 6zándéka a zirci liturgikus napok vezető gondolatainak összefog-

lalása. A liturgikus irodalomnak nem akar sem újat , sem teljeset adni, de amit 
kapunk, az átgondolt keresztény élet és átélt keresztény gondolat: imádságba 
csendülő teológia. 

Tény, hogy az Isten teremtői mivoltára és tökéletes szentségére ráébredő 
emberi értelem tudatosan leborul a Fönség előtt, sőt magát a teremtett minden-
séget, Isten teremtői gondolatainak sugárzóját , s vele sa já t testét is belevonja 
ebbe a hódoló imádásba. Az Istenmegismerő ember a koszmosz főpap ja lesz: 
az ő tudatos imádásában és imádságos szavaiban zendül meg a néma dolgok 
öntudat lan istendícsérete. Sajnos az ember lelkébe törést hozott a bűn: a 
t isztátalan főpap nem léphet Isten színe elé. Az az ártatlan, ú j teremtmény 
alkalmas csak erre, aki maradék nélkül valósítja meg Isten örök embereszmé-



nyét: az Istenember. Ö annak az új emberiségnek a feje, melynek mindenegyes 
tagja a megszentelő Lélekből születik istengyermekké, s a lkot ja a fej jel — mint 
annak t i tokzatos teste — a misztikus Krisztust. Ő a főpap, akiben ú j ra Isten 
elé léphetünk, s az Atya, Fiú és Szentlélek isteni életközösségében élhetünk. 
S tesszük is ezt a liturgiában; az áldozatban és az imádságban, A liturgia tehát 
nem időfecsérlés, külsőleges pompázkodás, esztetizálás, vagy szépielkek idő-
töltése, hanem a misztikus Krisztus belső élettevékenysége. Erre fel is kell ké-
szülni egyénenként; aszkézissel, belső imával. A felkészült lélek Isten örök 
boldogságát ízleli előre a liturgiában, s tiszta, belső nyugalommal tér vissza 
belőle a hétköznapok penitenciás munkájába . 

íme a könyv rövid gondolatmenete. Stílusa méltó gondolataihoz. Néhol a 
szavak lendülete elsodorja a gondolat át látszó tisztaságát. Máskor viszont egy-
egy tömör monda ta megkapóan kifejező. 

A könyv lényeges értéke: rámutat l i turgiánknak mély, teológiai tar ta lmára . 
Békés Gellért. 

Lelkiélet. 
Servitíum Sanctum. In Sacro Monte Pannoniae 1942. 
Üj címmel, ú j formában és egészen ú j tar talommal jelent meg a Libellus 

Precum című kis latin imakönyv, melyet első összeállítója, az akkori újoncmes-
ter, általában papok és papnövendékek használa tára szánt, A Servitium Sanc-
tum kifejezetten szerzeteseknek, mégpedig elsősorban bencés papoknak és pap-
növendékeknek készült. Valójában tehát nem is annyira ú j kiadás, mint inkább 
egészen ú j mű, melynek összeállításánál az volt az egyik vezérgondolat, hogy 
a kiadó tel jesen Szent Benedek Atyánk szellemében készült imakönyvet ad-
hasson rendtársai kezébe. Ennek a célnak nagyon megfelel az ügyesen meg-
választott cím, továbbá azok a Regulából vett gondolatok, melyek főkép az 
első rész imái előtt olvashatók. Az új célkitűzésnek köszönhetjük azt a nagyon 
jól sikerült pozitív lelkitükröt, mely szintén a Regula fényével világít lelkünkbe, 
íiogy meglássuk, mennyire felel meg életünk hivatásunk szellemének. Hálásak 
vagyunk a himnuszok és ant ifonák (nagyrészt bencés) szerzőinek föltünte-
téséért is. 

A másik, inkább gyakorlati célja az ú j kiadónak az lehetett, hogy az 
imakönyvvel együtt kivonatos kis szertartáskönyvet is nyújtson rendtársainak. 
Ezért a függelékbe egyes szentségek és szentelmények kiszolgáltatásánál hasz-
nál t fontosabb imákat és formulákat is felvett. 

Ami mármost az anyag fölosztását illeti, az összeállító itt is egyénien 
járt el. A nap megszentelését célzó, és a főkép szentségek által szerzett és 
gyarapított kegyelmi élet kibontakozásáért végzendő imákat követik az Isten-
imádásnak és szentek tiszteletének különféle fa ja i : a servitium (cultus) latriae, 
hyperduliae, protodul iae és duliae fokai szerint. Ez az utóbbi csoportosítás szel-
lemes és eredeti, de talán kissé modernnek és merésznek is látszik egy Szent 
Benedek szellemében készült imakönyvben. 

Ha a néhány apróbb (pl. rigidum h. frigidum van a 6 lapon) és egy bán-
tóbb sajtóhibát (a Mindenszentek l i tániájának címe az előtte lévő bűnbánati 
zsoltárok an t i foná ja elé csúszott) a kiadó a következő kiadásból kiküszöböli, 
s a könyörgések záradékainál, valamint az antifonák alkalmazásánál a litur-
gikus előírásokat jobban érvényesíti (áldoztatásnál hosszabb, egyébként rövid 
záradékok! a praep. ad míssam elé antifona!); továbbá, ha a gazdasági viszo-
nyok változásával jobb papíron és tartósabb külsőben jelenhetik meg, akkor 
reméljük, hogy a Servitium Sanctum mindenkinek az igényét tel jes mértékben 
kielégíti. De addig is örömmel használjuk, s az összeállító fáradságos és gon-
dos (v. ö. két index!) munká já t azzal viszonozzuk, hogy a szent szolgálatnak 
ezt a kis eszközét is az igaz Királyhoz méltó lélekkel forgat juk és imádkozzuk. 

Dr. Deák Anasztáz 

Szunyogh X. Ferenc O. S. B.: A szent zsolozsma tör ténete, szerkezete , 
szelleme és magyarázata egyházi és világi hívők számára. Budapest, 1942, Korda 
kiadása. I. 288 lap, II. 216 lap. 



Lelkiéletalakítás a liturgia szellemében elképzelhetetlen a szentbenedekí 
alapelv nélkül: Mens concordet voci, bensőnk álljon összhangban a liturgia meg-
kívánta külső formákkal, feleljen meg a kimondott szónak, az elvégzett csele-
kedetnek. Ennek az elvnek megvalósítását a zsolozsmával kapcsolatosan magyar 
nyelven még egyetlen alapvető munka sem segítette. Ezért üdvözöljük őszinte 
örömmel Sz. kétkötetes művét, melynek célja, hogy segítségére legyen az Eccle-
sia Orans imádságát kötelességszerűen is végző papoknak és szerzeteseknek. De 
még messzebbre is tekint : Szeme előtt lebeg a hívek nagy tömege, mely imád-
ságos életében még távol áll az Egyháznak ettől a kórusától, de amely öröm-
mel, szívvel-lélekkel kapcsolódnék bele, ha tudná mi az és hozzá tudna férni. 

Épp ezért erősen gyakorlati szempontok i rányí t ják . Felhasznál ja a szent 
zsolozsmára vonatkozó irodalom minden értékes megállapítását (az irodalom-
ból bizonyára tévedésből maradt ki Parsch:Breviererklärung im Geiste der litur-
gischen Erneuerung, 1940), Nagy értéke, hogy sehol sem elégszik meg a puszta 
külső szerkezet ismertetésével, tör ténet i adatok felsorakoztatásával, hanem 
igyekszik mindenütt a szellemre, az igazi lélekre rámutatni . Hogy az Egyház 
zsolozsmája nem tervszerűtlen, önkényes összeállítás eredménye, vagy íróasz-
talnál emberi tudománnyal kigondolt rendszer, hanem az Egyházban működő 
belső erőknek organikus, a Szentlélektől adott szervezetének természetes ki-
fejlődése, Mikor, mit és hogyan imádkozik az Egyház — ez az első kötet 
ta r ta lma. Milyen a szent zsolozsma szerkezete, mit jelent az imádkozó egyéni 
lelkiéletében, mit ad a közösség számára — ez a második köteté. 

Legyen szabad megemlítenünk, hogy félreértésre adhat alkalmat az a 
Parschra támaszkodó megállapítás, hogy a Prima és a Completorium az egyes 
ember „szubjektív" imádsága. A liturgia mindig közösségi imádság, az Egyház 
imádsága, még akkor is, ha esetleg gyermekeinek baja i t , gondjait , munkáját , 
bűnös voltát ta r t ja jobban szeme előtt, mint pl. é p a fentebbi két órában, — 
Hasonlókép félreérthető, hogy abban a fejezetben, melynek címe: Milyen érzel-
mekkel imádkozzuk a szent zsolozsmát, az isteni erényekről (hit, remény, sze-
retet) beszél, 

E megjegyzések természetesen semmivel sem a k a r j á k kisebbíteni a mű 
értékét. Azt hisszük, hogy Sz. munká ja eléri cél ját : nagyon sok lélek számára 
lesz az imádságos élet megújí tója az Egyház szellemének megfelelően. 

Vida Szabolcs 

Germain Morín O, S. B.: Kétezeréves életstílus, Szalézi Művek . 
Üj kiadásban jelent meg az elmúlt hónapokban G. Morin maredsousi bencés 

L'idéál monastique et la vie chrétienne des premiers jours című könyvének 
magyar fordítása. Már két kiadásban megjelent ezelőtt kb, két évtizeddel. Az 
egyiknek címe: Monasztikus szerzeteseszmény, a másiké: Keresztény őseink élete 
volt, vagyis az eredeti francia cím két része külön-külön. Az ú j kiadás címe 
egészen más: Kétezer éves életstílus. Sok gondolkozás, megbeszélés előzte meg 
ezt az ú j címadást. Ha egy olyan című könyvet, mint ennek francia eredetije, 
f rancia nyelven jelentetnek meg, egyrészt a franciául beszélők nagyobb száma, 
másrészt azonban az ilyen kérdésekkel foglalkozó franciául beszélők nagyobb 
száma miatt elég szép el ter jedésre számíthat. Ez azonban még nem jelenti a 
magyar fordítás könyvsikerét. Ha monasztikus szerzeteseszményt emlegetünk, 
sajnos kevesen tudják, hogy mit is jelent ez a r i tkán hal lható kifejezés. A másik 
cím mögött meg inkább valami történelmi munkát se j tenek legtöbben. Az új cím 
rögtön elárulja, hogy lelki könyvről van szó; de még ezenkívül azt is, hogy a 
hagyományos utakat kereső és meg is találó munka ez. Reméljük, hogy a cím 
nem hangzik idegenül senki számára. Annál is inkább, mert korunk mintha 
kissé több érzéket mutatna a kétezer év óta kipróbált és jónak bizonyult eszmék, 
intézmények iránt. 

Magát a könyvet — ami az eredeti t ís illeti — kiváló munkának kell mon-
danunk, Az 1931-es francia eredeti szerint akkor már le volt fordítva angolra, 
németre, f lamandra és katalánra. Ezenkívül pedig még magyarra is. Sajnos 
nálunk a nagyközönség — értve most annak lelki intelligencia szempontjából 
e l i t jé t — nem nagyon ismeri. Reméljük, hogy az ú j k iadás segítségével a könyv 



sokkal nagyobb körökben el fog ter jedni . Kell, hogy a bencés szellem és lelki-
ség minden bará t j a ismerje ezt a szellem, stílus szempontjából olyan sokat nyúj tó 
munkát . Keletkezését, a lapgondolatát , szerkezetét legjobban a francia kiadás 
előszavából ér thet jük meg. Egy fiatal szerzetes készítette el lelkigyakorlatként 
a könyv vázát, amikor egy éppen pünkösd hetében tar tandó lelkigyakorlatra 
kapot t váratlanul megbízatást. Később aztán évek mul tán átdolgozta, kiegészí-
tet te és így alakult ki a könyv mai formája . Innen érthető, hogy az első pünkösd 
leírásából, az Apostolok Cselekedeteiből veszi minden fejezet a tárgyát . Nem 
kommentár, hanem csak a főbb vonásokat emeli ki az első keresztények életéből, 
és azok fényénél akar bennünket a lelkiélet legtisztább és legbőségesebb forrá-
saihoz elvezetni. 

A munka kifejezetten a Regula a lap ján áll. bencés szellemű. Sokan talán 
nehezen értik meg, hogy miért á l lapí thatók meg bizonyos nem lényeges különb-
ségek az egyes rendek stílusa között . Erre vonatkozólag azonban gondol juk meg, 
hogy a kereszténységnek Krisztusban teljessé lett igazságtartalma olyan vég-
telenül gazdag, hogy annak egyes mozzanatait részletesebben hangsúlyozva bi-
zonyos stílusbeli sajátosságok, különbségek állanak elő. Nem olyan értelemben 
természetesen, hogy az egyik helyes, a többiek pedig hamisak. De amint a lát-
ható teremtett világ változatos a változatlan Szépség visszatükrözésében, éppen-
úgy változatos a lelkek világa is a Szentlélek a jándékainak változatossága 
szerint. A szerzetesrendek szépen l á t t a t j ák ezt. Az alaptó egyénisége, az ala-
pí táskor kitűzött cél és a történeti fejlődé« (beleértve az idők folyamán fellépő 
nagy egyéniségeket és egyéb körülményeket) : ezek nyomják rá bélyegüket egy-
egy rend arculatára. A mi rendünkben mindig tudatos a ragaszkodás a múlthoz. 
Nem régieskedés vezet ebben bennünket . „Az ?em igaz, hogy mi az Egyház 
életét a történelem ezen vagy azon a l ap ján befejezettnek hisszük. Csupán annyit 
állí tunk, hogy ez az élet soha olyan gazdag, soha olyan bőven á radó nem 
volt, mint az Egyház keletkezése idején, amikor a föld még meleg volt a Kál-
várián kiontott vértől," (61. 1.) Ami pedig a stílust illeti, arra nézve is állít-
ha t juk , hogy a hagyományos, nem bonyolult stílus, az igazságokhoz és erőforrá-
sokhoz való egyszerű odavezelés, az élet súlypont jának nem egy lényegtelen 
mozzanatba, a periféfiákra, hanem a középpontba való helyezése mindig élhető, 
megvalósítható lesz. Nemcsak a szerzetesek, hanem a világiak számára is. Nem 
az áj tatosságoknak gépszerű halmozása, néhány kétes kérdésnek döntés előtti 
erőszakos hangsúlyozása, hanem a te l jes igazságnak a maga klasszicitásában 
való hirdetése, több objektivitás segít bennünket vallásos megújhodás felé. Ennek 
az egészséges szellemnek terméke a jelen munka. Nemcsak kis körnek való, 
mert nem merül el a részletekben, hanem egységes szempontot ad, amely nem-
csak a szerzetesek számára, hanem minden müveit világi számára is eligazítá-
sul szolgálhat. 

Meg azonfelül nem ár tana korunk vallása megújulása érdekében, ha nem 
ál lana olyan értet lenül a szerzetességgel Gzemben. Ha megőrizné azt a kapcso-
latot, ami régebben volt, mert minden bizonnyal előnyösen befolyásolná a napról-
napra ter jedő laikus szellemet, és gátat vetne ter jedésének. Pulay Csaba. 

Tríkál József: Az isteni lét dicsősége. (Szalézi művek.) 
A szerző e könyvecskében a természettudós szaktudásával és a keresztény 

lélek mély hitével szemléli a teremtett mindenséget, kutatva és megtalálva ab-
ban mindenütt a Teremtő Isten nyomait . Magasröptű elmélkedései nem könnyű 
olvasmányok, de aki t u d j a követni a szerzőt a természetbölcseleti szemlélődés 
magaslataira, az előtt megigézően szép távlatok tárulnak fel, melyek kárpóto l ják 
az olvasót az idevezető út fáradalmaiér t . Laikusok is nagy lelki haszonnal ol-
vashat ják . 

Csávossy Elemér S. J.í Sponsa Dei. Elmélkedések mélyebb lelkiéletre 
törekvők számára. (Szalézi művek.) 

Az istentkereső lélek és az Isten közt oly bensőséges viszony fejlődik ki, 
melyet már a Szentírás is a jegyes és a vőlegény viszonyához hasonlít. Az Éne-



kek éneke ennek a földi hasonlatnak részletes kifejtése. A szerző elmélkedéseit 
az Énekek énekének hasonlataira és képeire építi fel. Aki ismeri az ószövetségi 
szentírás költészetét, annak igaz lelki gyönyörűséget szerezhetnek a szerző el-
mélkedései. Polgár Vilmos. 

De Causade S. J.; Bizalom az isteni gondviselésben. (Szalézi Művek.) 
Életünk és annak minden megnyilvánulása Istentől függ. Csak az történ-

hetik velünk, amit Isten akar, vagy megenged. A keresztény életbölcsesség tehát 
az, hogy bizalommal ad juk át magunkat ennek az isteni gondviselésnek. A 
szerző kimutatja,- hogy a helyesen értelmezett bizalom mennyire megszentelő 
erejű. Egyál talában nem „passzív" erény: ellenkezőleg ú j lendületet adhat a lelki 
életnek. Megtanulhat juk, hogyan válhatnak a mindennapi események, még azok 
is, amelyek tel jesen függetlenek akaratunktól , a mi lelki hasznunkra. Erre oktat 
De Causade könyvecskéje. Rövid elmélkedéseit nagy haszonnal használhat ják 
azok, akik komoly lelkiéletre törekszenek. Polgár Vilmos. 

Dr. Huppert István: Fény a lényből. Dogmatikus megfontolások az „egy 
Istenről." (Korda.) 

Az Isten létezéséről, természetéről, tulajdonságairól, az isteni értelemről 
és akara táról szóló elmélkedéseket közöl a szerző. Elmélkedései rövidek, és 
elvont jellegük ellenére is gyakorlatiasak. J ó olvasmány azoknak, akik az el-
vontabb bölcselkedés nyelvében kissé jár tasok. Polgár Vilmos. 

Dr. Schmiedt Béla: A iehértorony hívei. Budapest , 1942. Korda r.-t. 
Napjainkban, amikor annyi fa lukutató van és szinte mindenki hivatottnak 

érzi magát arra, hogy a faluról í r jon vagy beszéljen, jól esik az embernek olyan 
könyvet is olvasni, amelynek szerzője falun éi és a falu életét ismeri. Aki a 
falusi életnek nem csak idillikus megnyilatkozásait lá t ja , amelyek a „muskátlis 
ablakú, bogárhátú kis kázakban" játszódnak le, hanem ismeri a falusi életnek 
és embernek küzködéseit, nehézségeit és problémáit. 

Schmiedt Béla ebben a könyvében is jó megfigyelőnek és ügyes elbeszélőnek 
bizonyult. Apostol Pálnak, Nevetlenfalu ú j plébánosának szemüvegén át vonul-
t a t j a el előttünk egy nyírségi kis községnek az életét. Igaz és valószerű képei 
kapunk. Sok, szinte a legtöbb falu életére ráillenék. A mély vallásosság, babona, 
az egyke, az irigység, szegénység, földkérdés, pap és hívei stb. nyernek egy-egy 
történet keretében éles megvilágítást. 

A szerző szereti a szokatlan kifejezéseket, és hasonlatokat. Kétségkívül ez 
élénkké, egyéni színezetűvé és változatossá teszi a stílusát Néha azonban úgy 
tűnik fel, hogy a szerző ezen a téren kissé messze megy. A túlságosan eredeti-
ségre való törekvése többször visszatetszést kelt. Nem ártana közben-közben it t 
ïs a sancta sancte t ractanda elvet megszívlelni. 

Rommerskirch Erich: Christus und der junge Christ. Kösel-Pustet , Mün-
chen, 1940. 

Krisztus az eszménykép, amely szerint a sa já t és a ránk bízottak életét 
formálni, alakítani kell. Állandóan hangoztatott elv, amelynek megvalósítása 

azonban csak igen lassú léptekkel halad előre, mert az eredményes munka elő-
feltétele, Krisztusnak az eszményképnek a megismertetése és megismerése gyak-
ran hiányos és elhibázott, akiért éppen ezért nem tud a XX. század embere 
lelkesedni. 

Örömmel olvastuk végig Rommerskirch könyvét, mert benne a mai i f júság 
nyelvén hal l juk Krisztust megszólaltatni, akiben mindazokat a formáló és alakí tó 
erőket megtaláljuk, amelyre egy i f júnak szüksége lehet és szüksége van. A hat 
részre tagolt könyv minden fejezete korunk nyelvén íródott. Krisztusból kell 
formálni életüket: ezt a gondolatot á l l í t ja bele a szerző a mai fiatalság hármas 
ideál jába: a sportba, a katonai eszményképbe és a munkába. A Találkozás, Fe -



gyelem, Közösség, Hivatás, Áldozat, Küldetés cimü fejezetek gondolatai sokáig 
visszhangzanak lelkönkben. Bárcsak magyar nyelven is megszólalna ez a könyv 
és minél előbb érettebb fiaink kezébe adhatnánk! Dr. Kövér Alajos. 

Dr. Pataky Géza: Élet az imádságból. Szalézi müvek. 1942. 200 1. 4.— P. 
A magyar fülnek szokatlanul hangzó című könyv négy részben fedi föl 

előttünk az imádságból fakadó élet szükségességét, szépségét, értékét, módját 
és soha meg nem szűnő időszerűségét. Imádság nélkül, mint a vallás- s erkölcs-
történelem igazolja, az emberi természetnek igazán megfelelő életet élni nem 
lehet: minden külső fegyelmezettsége dacára is hiányzik belőle a bensőségessé«;, 
tehát maga a valóságos élet. A ,,Miatyánk" kérései a lap ján Istenhez való köze-
ledésünk és hozzá való érkezésünk különböző mozzanatait és eszközeit ismerteti 
meg. A ,,Fogadd el Uram, egész szabadságomat" kezdetű imát az önátadás, az 
Istennel való szoros egyesülés mibenlétének és gazdagságának elemzésére hasz-
ná l j a fel. A ,,Krisztus lelke, szentelj meg engem" imádságból pedig a Krisztussal 
való teljes töltekezés, a meg6zentelődés, jobban mondva szentté-levés terjedelmét 
és mélységeit, forrásai t és alkotó elemeit vezeti le. Természetesen nem száraz 
elméleti munka. Tehát nemcsak ismeretekkel gazdagít, hanem inkább a buzgó 
természetfelett i élet kialakítására, az imádság tartalmi erőinek kiaknázására is 
föllelkesít. Az értelem, akarat , érzelem egyaránt megtalál ják benne táplálékát . 
Különösen tekintet tel van a papi életre és annak szükségleteire. Nyelve több 
helyen csiszoltabb, világosabb és magyarosabb lehetne. Egyik állítása, mely sze-
r int a középkorban alakult volna ki Szűz Mária és a szentek tisztelete, könnyen 
félreérthető. A katakombák képei, a vértanúk és hitvallók tisztelete már az 
első három évszázadban is bizonyít ja e kultusz meglétét. A középkor csak teljes 
pompájában bontakoztat ta ki. Dr. Hegyi Dámján. 

Müller Lajos S. J.í Sponsa Christi. Korda. 
A könyv nagyon időszerű. Minél nehezebbé lesz a családi hivatás mindkét 

nembeli i f júságunk részére, minél inkább csökkennek a leányok férjhezmeneteli 
reménységei, annál fontosabb, hogy a szüzesség eszménye ú j ra felragyogjon s 
szépségének vonzó erejét, gazdagságát ú j ra kifej tse azok számára, akik mélyebb 
lelkiéletre törekszenek, vagy önmagukon kívül álló okokból házasság keretében 
nem tölthetik be hivatásukat. A Krisztussal való életközösség ti tkaiba vezet be 
ez a gazdag életprogrammot nyúj tó könyv. Mihályi Ernő. 

Lucie Christine: A XX, század nagy misztikusának naplója. Fordí to t ta : 
Turguly Józsefné. Szalézi Művek. 1942. 200 1, 4.— P. 

Poulain, a misztika egyik legkiválóbb ismerője tetemes rövidítéssel, de 
gondos megválogatással adta ki Lucie Christinenek 38 éven át íródott mintegy 
három vaskos kötetet kitevő naplóját . Lucie Christine Poulaintől választott álnév 
Egy előkelő, tanult , több gyermekes é6 élete végéig a világ forgatagában élő 
francia hölgyet takar . Amint a naplótöredékekből kiolvasható, gyermekkorától 
fogva élete végéig mindig buzgó, vallásos életű volt. Isten és a szenvedések 
szeretete teszi színessé, emeli a szentség magaslatára ezt az életet. 29 éves korá-
ban szinte rohamos hirtelenséggel jutott el a misztikus életnek bámulatosan magas 
fokára . A legbensőbben tudott egyesülni Istennel nemcsak a magány áhítatot 
gerjesztő csendjében, a szentáldozás után, elmélkedései alatt, hanem bárhol és 
bármikor, még színházban és társaságban Í6. Ilyenkor is rágondolt az Oltáriszet-
ségben magára hagyott Ür Jézusra és mélyen elmerült bele. A világias beszél-
getések üressége és hiábavalósága szinte fá jdalommal illette lelkét. Sokszor va-
lóságosan szemlélte Istent, a Szentháromságot, az isteni természetben való része-
sedést, a mennyei úrnapot, karácsonyt, az ár ta t lanságban meghalt gyermekek 
boldogságát, a szenteket és közbenjárásukat . Mindez túláradó hálaimádságban 
buggyan ki szívéből. Hazája szomorú ál lapota sok gyötrelmet okozott neki és 
szüntelenül imádságra sarkalta. Szembaja, szeretteinek elvesztése, sokszor fel-
lépő kisebb-nagyobb betegsége, a szentáldozás kényszerű elhagyása folytonos 
megpróbáltatás volt részére. I f jú korában szerette a nagy természet szépségeit,. 



s ezek imádsággá váltak lelkében. Később ezekről a szépségekről is lemondott 
Istenért. Lemondás, á ldozat volt élete, de önkéntes lemondás és áldozat, s ezért 
részesült annyi misztikus örömben. A misztikus élet tehát nemcsak a világtól 
elvont lelkek kiváltsága: a Szentlélek minden ál lapotban kiáraszthat ja az őt 
szerető lelkekre legmagasztosabb kegyelmeit. A fordí tás gondos. Csak imitt-
amott érződik egy kis bizonytalanság a megfelelő magyar kifejezések választá-
sában. Mivel azonban a könyv egy-két életrajzi a d a t j a a lapján nem ismerhetjük 
Lucie Christine életének változatos körülményeit, misztikus élményeinek, elra-
gadtatásainak, szemlélődéseinek igazi nagyságát kevéssé tud juk áttekinteni. Mé-
gis nagyon érdemes e naplótöredékbe egész szívvel belemerülni és a bennük 
áramló isteni életből életet meríteni. Dr. Hegyi Dámján. 

Nyelvészet. 
Klemm Antal; Magyar történeti mondattan. Harmadik rész. Kiadja a 

Magyar Tudományos Akadémia A Magyar Nyelvtudomány Kézikönyve című 
sorozatban. (II. kötet. 6. füzet. Harmadik rész.) 

A jól végzett munka megnyugtató érzését élvezheti Klemm Antal, mert 
hetedfélszáz lapra rúgó hatalmas mondattanának harmadik, immár utolsó részét 
is az érdeklődő közönség rendelkezésére bocsátotta. Szép tudós pá lyá jának méltó 
jutalma, hogy még erejének teljében befejezve lá that ja azt a munkát, amit még 
az i f jú hevülő lelkesedésével kezdett meg 

Ennek a magában majdnem háromszáz lapnyi harmadik résznek a zöme az 
összetett mondatokkal foglalkozik. Itt bőséges alkalom nyílik megismerkedni a 
magyar kötőszók szerepével. Alapos fejtegetések foglalkoznak a szórenddel is. 
Aki a magyar szórenddel ezideig tüzetesebben még nem foglalkozott, sok érde-
kes é6 eddig nem is gyanított ismerettel gazdagodik. 

A mű bővebb ismertetésére nem térünk ki. Az első két kötet megjelenésekor 
úgyis elég részletesen méltat ták már nyelvészeti i rodalmunk e jeles alkotását . 

A helyett inkább legyen szabad gyakorlati ú tmutatással szolgálnunk. Az 
ilyen nagyarányú művet nem egyszer kell csupán elolvasni, hanem időről-időre 
újra elő kell venni és tanulmányozni. Ha valaki egyszerre sokat akar belőle me-
ríteni, belefárad és az adatok, szabályok erdejében könnyen elbódulva, nagy 
fáradságának vajmi kevés hasznát lá t ja , A háromkötetes mű használatát egészen 
könnyűvé teszi a harmadik kötet végére iktatott tárgymutató. Ha tehát akár 
fogalmazás közben, akár dolgozatjavításkor meginog mondatalkotó képességünk, 
könnyedén megkereshetjük a tartalom és a tárgymutató segítségével azt a sza-
kaszt, amely majd véleményünkben megerősít, ké tségünket eloszlatja, vagy eddigi 
tévedésünket helyesbíti. Aki romlatlan magyar nyelvérzékét mások hibás be-
szédével szemben tisztán akar ja megőrizni, az itt hűséges segítőtársra talál . Aki-
nek pedig a magyaros mondatalkotás módja i bizonytalanok, az itt erős támogatóra 
tesz szert. Nyelvünk tisztaságáért vívott harcunkban így lesz biztos útmutatónk 
Klemm Antal műve. 

Mielőtt még mondanivalónkat befejeznők, érdemesnek tar t juk a következők 
megemlítését. Mindazok, akik a mondat tan kérdéseibe alaposabban szoktak bele-
hatolni, igen jól tudják, hogy a mondattan vizsgálati területe rendkívül szerte-
ágazik, és a mellett még más szaktudomány területeire is átcsap. Nem hiába 
fordul elő benne annyiszor a lélektan és a logika neve. Nyugodtan ál l í that juk, 
hogy szerzőnk ezen a téren is lelkiismeretes munkát végzett, mert ha az igemó-
dok és az igeidők kényes kérdésében, amelyek tudvalevőleg annyira rá vannak 
utalva a lélektanra, s a j á t tapasztalatai nem voltak elégségesek, csakis megbíz-
ható szaktekintélyekre támaszkodott . A sok idézett név közül — a nyelvtudomány-
tól távolabb álló tudósokat figyelmen kívül hagyva — legyen elég a nyelvész-
bölcselő Wundtra hivatkoznunk, továbbá Paul Hermannak a nyelvészek körében 
ma is kötelező olvasmánynak tekinthető Prinzipienjére. A finnugor nyelvészetben 
osztatlan tekintélyként tisztelt Setälä ezirányú munkássága sem volt ismeretlen 
szerzőnk előtt, mint erről az egyes fejezetek végére iktatot t könyvészetből köny-
nyüszerrel meggyőződhetünk. Sőt maga Klemm Antal sem rejtegette véka alá 
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felfogását, mint a Finisch-ugrische Forschungenben még 1925-ben megjelent Zur 
geschichte der sog. tempóra in den finnisch-ungarischen Sprachen című érteke-
zése bizonyítja. 

Hogy a magyar nyelvtudomány sorsának intézői mennyire át voltak hatva 
e munkálkodás értékétől , azt a mű végén olvasható néhány sorból is megtudhat-
juk. Gombocz Zoltán, a magyar nyelvtudománynak haló porában is joggal el-
ismert tekintélye, Klemm Antal képességéről tájékozódva, lemondott eredeti ter-
véről, amely szerint az anyagot egymás közt felosztva dolgozták volna fel a 
magyar nyelv m o n d a t t a n á t Gombocz Zoltán nem csatlakozott, mert Klemm Antal 
a Magyar Tudományos Akadémia megbízását becsületesen teljesítette. — Akár 
tanulni akarunk e műből, akár boncolgató szándékkal nyúlunk hozzá, csakis 
illő kegyelettel tehet jük , mert éreznünk kell, hogy nyelvtudományunk legjobbjai 
hagyták jóvá. Sámson Edgár. 

Nevelés. 
Szociális nevelés az iskolában. Előadások az esztergomi intézetközi érte-

kezleten. Kiadja az Esztergomi Bencés Gimnázium. Esztergom, 1942. 48 I. 
E kiadvány dr . Balogh Albin előszavának és a komáromi tankerület i kir. 

főigazgató bevezető előadásán kívül az elemi és középiskolai szociális nevelésről 
az értekezleteken elhangzott négy előadást tartalmazza. A bevezető szavak is, 
meg az előadások is szakavatott gyakorlatias nevelőkre vallanak. Mindegyik a 
kereszténység televény ta la jába mélyeszti bele a közösségi nevelésnek napjaink-
ban annyira hangoztatott , de legtöbbször hibás kiindulású, mel lékutakra tévedő, 
inkább csordaemberré torzító, mint eszményi és az élet minden viszonylatában 
beváló erkölcsi eszményiséggé alakuló helyeit. Az előadások eszmei és gyakorlati 
útmutatásai t vizsgálva a közösségi nevelés semmi más, mint a keresztény fele-
bará t i szeretet parancsának megvalósítása, tökéletes virágba szökkenése a gyer-
meki lélekben. Ebben a parancsban benne van a szociális igazság egész ter jedelme 
is. Ennek a felebarát i szeretetnek kisugárzó középpont ja , tűzhelye isteni hason-
lóságunknak, képmásszerűségünknek, az istenfíúságra való hivatottságunknak 
eleven tudata. Istentelen alapon tehát igazi, mindent felölelő szociális nevelés, 
emberi nevelés nemcsak elhibázott, hanem egyúttal bűn is a társadalom, a kö-
zösség, legalább is az emberi közösség ellen. A csak osztályokra, népiségre, 
nemzetiségre, vérre, fa j iságra korlátozódó közösségi nevelés csak bumeráng-ne-
velés: egy kissé kiszélesített, kendőzöt t önzés és mindenféle békétlenségnek, 
háborúskodásnak, nyomorgatásnak, kegyetlenségnek bővízűen bugyogó forrása, 
tehát minmagunknak fejbekólintása. A szociális iskolai nevelésnek legjobb meg-
alapozója a többgyermekes családi nevelés, A rendszerré fejlesztett, tehát tuda-
tosan akart egyke vagy kettőke a nevelés terén a szociális, sőt antiszociális té-
nyező: lelki kettősséget, hasadást előidéző bűn a közösség és a gyermek érdekei 
ellen. Bár az előadások nem is hangsúlyozzák ennyire élesen a közösségi nevelés 
legszentebb elveit és nem is határozzák meg szabatosan a közösségnek, a közös-
séginek mindinkább a személytelen kollektívummá torzuló fogalmát, mégis nagy 
szolgálatot tettek a szociális iskolai nevelés gyakorlati megismertetésének azzal, 
hogy azt a keresztény felebaráti szeretetbe horgonyozták bele. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Sarlós Engelbert O. S. B.Í Szuggesztiő és nevelés. Tanulmányok a Kir. 
Magy. Pázmány Pé te r Tudomány-Egyetem pedagógiai szemináriumából. Buda-
pest. Stephaneum nyomda. 1942. 

Sarlós doktori értekezését azzal az érzéssel teszi le az ember, hogy épen 
nem egyszerű kérdésről világos és egyszerű, a mellett sokat nyújtó, tanulságos 
fej tegetést olvasott. A mai világban, amikor a zaklatot t , forrongó kedélyek tala-
jából annyi zavaros, a laktalan gondolat burjánzik elő, lassan hozzászokunk, hogy 
az egyszerű, biztosnak hitt kérdéseket is elködösítve, a józan értelem logikájá-
ból kiforgatva tá rgyal ják . Annál jobban örül az olvasó, ha ilyen írásra akad, 
amely nehezen hozzáférhető, ép azért talán mindenáron úja t mondásra, egyé-



nieskedésre csábító lélektani kérdést a matematikus elme fegyelmezettségével és 
átlátszó, tiszta logikájával fejteget. 

Először a szuggesztió elméletéről ad történeti áttekintést. Utána a szug-
gesztió jelenségét elhatárolja a rokon lelki jelenségektől, szétkülöníti árnyala-
tait s kijelöli helyét a nevelés eszközei között: az értelmi nevelés mellett az 
érzelmek ú t ján való nevelés igen fontos tényezőjét muta t ja meg benne. Külön 
fe jezetben tárgyal a szuggesztibilitás meghatározóiról: az egyéniséggel, fejlő-
déssel és a környezettel való összefüggéseiről; pedagógiai szerepéről a testi, 
értelmi, akarati és vallásos nevelés területén, a tervszerű nevelésen kívüli hatá-
sairól, végül az utolsó fejezetben az autoszuggesztió mibenlétéről és önnevelő 
szerepéről. 

E vázlatból is kitűnik, hogy nem a rendkívüli, megfoghatatlan lelki jelen-
ségek bizonytalan ta la ján kalandozik, hanem megmarad azoknál a mindennapos 
jelenségeknél, amelyeknek mindannyian hordozó alanyai vagyunk s amelyek 
életünk alakulásába jelentősen belejátszanak. Ez az élettel való kapcsolat ad ja 
meg értekezésének élményszerű jellegét. Nem egyszerűen a kérdés irodalmában 
való jártasság tanújele ez a könyv. Az elmélet vázát cselekvőleg megélt igaz-
ságok és tények anyagával tölti ki s ilyenkor a szakirodalom ismerője helyett 
a hivatásos, melegszívű nevelő szólal meg belőle, aki bizonyára ép úgy magá-
val ragadja diákjai t , amilyen meggyőző erővel ad j a elő világosan fogalmazott 
megállapításait . Könyve ép ezért túlnő tartalmával a doktori értekezések szak-
érdekeltségi körén s hasznos gondolatokat, ösztönzéseket nyúj t nemcsak a neve-
lőknek, hanem az ére t tebb diákoknak is. Hites Kristóf. 

Irodalom. 
Marssó József: A titokzatos alagút. J ák i István rajzaival. Kir. Magy. 

Egyetemi Nyomda. 226 1. 6.40 P. 
Verne képzelő erejére emlékeztető, geológiai és technikai ismeretekkel tele 

i f júsági regény, melyet a legjobb if júsági regények közé sorozhatunk. Kémtörté-
netszerű: izgató és fordulatos, de mélységes keresztény szelleme, az ellenségért 
is önfeláldozásra kész nemes hazafisága miatt kimagaslik a megszokott kém-
történetek közül. Igazi magyar jellem a hőse: a kereszténységből táplálkozó ha-
zafiságban kijegecesedett magyar jellem. Benne mintegy megtestesül a nemezeti-
ségí ellentéteket feloldó kiegyenlítő, megszűntető szent istváni szellem. A magyar 
sohasem állott bosszút nemzetiségein, mégha rá támadtak sem: csak kivette ke-
zükből a gyilkoló kardot és azután sajá t vérével pecsételte meg i rántuk érzett 
védő szeretetét. A magyarságra támadó nemzetiség csak önmagát pusztí t ja , saját 
s í r j á t ássa meg. A magyarság ősi hivatása összefogni, megvédeni és fönntartani 
a Kárpátok koszorúzta terület minden darabját , A magyar élet történeti hiva-
tása meg összefogni, megvédeni és fönntartani ennek a medencének minden lakó-
ját . A Magyar Östömb legfelső kőzetrétege a nemzetiségekért meghalt magyarok 
hamvaiból szilárdult gránitkeménnyé. A Magyar Östömb csak Istennek dajkáló 
k a r j a a magyarság alatt, a hősi hamvakból rákeményült réteg Istennek ránk bo-
ruló, megáldó ka r j a a magyarság felett. Ha a magyar föld szíve világít és melegít 
a nemzetiségi falvakban, egymásra talál minden nép. A könyv e néhány kiraga-
dot t gondolatánál nem kell jobb ajánlás . Dr. Hegyi Dámján, 

Mai olasz elbeszélők, összeállította Breiich Mario. (Franklin.) 
Az olasz irodalommal szemben az utóbbi években nagy érdeklődés mutat-

kozik nálunk, ami a fellendült kultúrkapcsolatok következtében természte6 is. 
Addig is, amíg az olasz nyelv ismeretének szélesebbkörű elterjedésével a művelt 
közönség az eredeti olasz művek közvetlen megismerésére vállalkozhatík, fordí-
tásokkal, antológiákkal igyekeznek a kiadók kielégíteni a felébredt kíváncsisá-
got. A jelen prózai szemelvényes könyv a modern olasz írók egy-egy rövid elbe-
szélését tartalmazza, összesen tizenhét író novellája kap helyet. A válogatás 
igyekszik tárgyilagos lenni és — már amennyiben a szűk keretek engedték — 
arra törekszik, hogy a modern olasz irodalom sokszínűségét Í6 bemutassa a kü-



lönbözö művészi törekvések képviselőinek megszólaltatásával, A fordítás, melyet 
többen végeztek, ó Halában sikerültnek mondható. A kiadó hasznos munkát vég-
zett azzal, hogy minden művelt magyarnak lehetővé tette, hogy ízelítőt kapjon 
a legjobb olasz prózából. Polgár Vilmos. 

Fer t sek Ferenc; Boldogok éneke. Palladis. Egészségesen távozott . A the -
naeum. 

Fer t sek Ferenc sikert aratot t ifjúsági írásai után rövid időközben két nagy 
regénnyel mutatkozott be a felnőtt olvasóközönségnek. Akik élvezette! olvasták 
i f júsági írásait, kíváncsian vették kezükbe ú j könyveit, vaj jen az író éles szeme 
be tud-e úgy világítani a nagyok életének kúszáltabb szövedékébe is, amilyen 
világosan és szemléletesen kiemelte a fővárosi gyermeknevelés válságának min-
den vonatkozását. 

Akik felismerték, hol csillan meg az előzőkben egyéni írásművészete, nem 
lepődtek meg azon, hogy ú j könyveiben sem kaptak nagyarányú mesebonyolítást, 
hanem továbbra is ott mozog, ahol eddig olyan otthonosan, sokatlátóan vezette 
olvasóit: azok között a halkabb, igényte lenebb életszínek, sorsvonalak és lélekfor-
mák között, amelyek árnyalataikkal alig észrevehetően simulnak bele a Sors 
kezének változatos alakí tásába. Itt tá jékozódni biztos szemmel, itt találni típu-
sokat és kérdéseket , amelyek az egész látóköréből is fontosak, érdekesek, nem 
kisebb művészet, mint a nagy vonalak és szemet megejtő színek művészete, 

A Boldogok Énekében a lényeg egy nagy szerelem története, amely egy 
nem szerelmi házasság kötelékei közt emésztődik a nélkül, hogy áldozatává 
lenne a Törvény és a Hűség, Nagy, nemes szerelmi történet, amelyben nem kor-
moz be mindent az érzéki tűz, a szereplők nem gázolnak elvakultan mindenen 
keresztül, hanem mindvégig megőrzik a lélek és lelkiismeret uralmát. A sok 
hangos, hánytorgó indulatoktól fűtött, családot, hitvest, erkölcsöt feláldozó sze-
relmi nagyregények között felemelő ez a halk hangú, utcai zsivaj mögött le já t -
szódó lélektörténet. Egyszerű, egyenes és világos vezetésű, ugyanabban benne 
izzanak a legnagyobb emberi indulatok. H a nem is őrölnek fel sorsokat és szí-
veket, de megtisztítanak, a lélek ereiét a hősiességig fokozzák, mint a klasszikus 
tragédiákban. E meghitt lélektörténetnek érdekes keretet és társadalomtörténet i 
távlatot ad egy kereskedő család két ivadékon át kibontakozó története sok 
finom vonással megrajzol t szereplőjével. Érdekességét még azzal fokozza az író, 
hogy az egész történetet naplóként m u t a t j a be, amelyet a férfi ír életvallomásul 
feleségének, aki mellett belső szenvedéseit kíméletes hősiességgel, haláláig némán 
viselte. Egyetlen, amit ez ellen az elgondolás ellen felhozhatunk, hogy főleg az 
első részben túlzottan átengedi tollát annak a széles, könnyed, néha gyermekes 
csevegésnek, ami i f júsági regényeiben a tel jes beleélés varázsával hat, de a 
közelgő halál gondolatának súlya alatt életvallomást író megtört férfi naplójába 
nehezen illik bele, 

A Bodogok Énekében maga a történet tanít és ad súlyos kérdéseket meg-
oldó, nemesítő eszméket, gondolatokat. Ennek tiszta írodalmiságával szemben az 
Egészségesen távozott c. második regényében azonnal megérzi az olvasó, hogy 
az író nem akar látszólag érdektelen mozgatóként elrej tőzni az életből ra jzol t 
sorsok mögé, hanem szándékkal választ olyan társadalmi sebet, amelynek égeté-
sét ő maga is érezte s el aka r j a róla mondani egyéni gondolatait, meglátásait. 
Nem rej t i a f igyelemkeltés és segíteni aka rás célzatát s mindazok nevében be-
szél, akik ennek a társadalmi kérdésnek szenvedő részesei, 

A legkülönbözőbb cselédsorsok és háztar tás i történetek sorozata ez a könyv. 
A kérdést minden oldalról megvilágító, találó felvételekből áll, amelyeket a 
magyar pusztáról a fővárosi temető elfedett sírjáig vándorló zsellérleány és egy 
fővárosi tanárcsalád éle te fűz egységbe. Eleinte úgy indul, mintha a zsellérlány, 
Tuzsár Mária fokozatosan elzüllő sorsán át akarná megmutatni az egész nagy 
rendetlen kérdéstömeget. De amikor Tuzsár Mária a vidék zsidó- és polgár-
otthonaiból beérkezik egy pesti bérház világába, az ő sorsával párhuzamosan, de 
ú j cselédtörténetekkel egy művelt polgárot thon belső életét is pergeti s a kér-
désre a munkaadó szemével világít rá. Az esemény e ket tészakadásánál kissé 
sa jná l ja az olvasó az egység megbontását s a lemondást arról a feladatról, hogy 



a cseléd világ minden válságos vonatkozására egy cseléd lelkén át világítson rá 
Azonban kétségtelenül a regény másik képsorozatát érezzük kedvesebbnek, ahol 
sokkal biztosabban, megelevenültebb és egyénítőbb erővel mozog az író tolla, 
elárulva, hogy ő is arról a részről érdekelt . Nem Tuzsár Máriának és cselédtár-
sainak a végén már egyhangúan ismétlődő esetei kötik le az olvasót, hanem 
a fővárosi polgárcsalád apró-cseprő viharokkal teli belső életének eleven, élethű 
t ípusokkal teli, kedves humorú pillanatfelvételei. Stílusa, ez a könnyedén áramló, 
csevegő társalgási stílus is itt ta lál ja meg sima medrét, míg a tájszólásos cse-
lédbeszéd végigvezetése kissé mesterkél ten hat. Már azért is, mert a legtöbb 
eset azt mutat ja , hogy cselédlányaink nemcsak népviseletükből sietnek „átöl-
tözni", hanem népi nyelvükből is. 

Legfőbb ereje az írónak ebben az, ami diákregényeit olyan kellemes olvas-
mányokká teszi: a szürke napiéletet jellemző pillanatképeinek eleven megrögzí-
tése. Mozdulatok, szavak, helyzetek, amelyeknek százszor tanúi vagyunk kör-
nyezetünkben, de papírra vetve mégis érdekesek, Mesterkéz kell hozzá, hűen 
megrögzíteni azt, ami mindennapi; s aki ennek művésze, ha igénytelen dolgokat 
mond is, észrevét len olvastat ja magát, mer t minden olvasó talál bennük valamit 
sa já t szürke életkapcsolataíból, amelyről egyébként úgy sem ér rá elmélkedni. 

A cselcdbotrányok halmozását menti a nyilt szándék: a könyv éles nyilat-
kozat akar lenni egy rendezetlen társadalmi kérdésben. Az egység hiányaiért 
pedig kárpótol azzal, hogy rövid zárófejezetében mesteri kézzel összefogja az 
addig külön futó szálakat. 

Ez a két könyv is arról tanúskodik, hogy Fer t sek Ferenc írásai érdekes, 
egyéni hangot képviselnek a ma irodalmában. Hites Kristóf. 

Dr, Kögl J , Szeverin: Mosonmegyeí német kéziratos énekeskönyvek. Buda-
pest, 1941. 148 1, 

A Német Néprajztanulmányok negyedik kötete gyanánt jelent meg Kögl 
tar talmas doktori értekezése. A hazai német népra jz által eddig meglehetősen 
mostohán kezelt „Heideboden" népi hagyományát ku ta t j a . Ebben a munkájában 
az első hazai német népiségkutatónak, az ugyancsak bencés Sztachovics Remignek 
eredményeire támaszkodva és az ő gyűjtéseit felhasználva indul neki a szinte 
teljesen töretlen ta la jon haladó munkának. Fe lkuta t ja a Pannonhalmi Főkönyvtár 
kézira t tárának idevágó anyagát, a mosoni német falvak öregjeivel lép érintkezésbe, 
hogy így közvetlen-közeiről ísmerkedhessék meg tárgyával, ellesi a szájhagyo-
mányt, poros, elhalványult írású kéziratok a lapján ál l í t ja össze a nyersanyagot, 
hogy mindezt alaposan rendszerezze, összevesse az egyetemes német népdalkincs 
eredményeivel, kimutassa a hatásokat, a heidebodeni német telepesek hagyomány-
őrző erejét, akik a 14. századból, német földről magukkal hozott dal lamokat ma 
is híven őrzik, éneklik. 

Tíz kézirat gazdag anyagát dolgozza fel a szerző, tizenkilenc műfa j nyomára 
bukkan bennük. Összeveti a német népdalkutatás anyagával, Wackernagel, Erk— 
Böhme, Schmidt L., Weinhold gyűjtésével. Több érdekes műfa j szövegközlésével 
teszi még világosabbá fej tegetéseit . Háromkirály-játék, József- já ték , újévi 
köszöntők, bibliás versek, lakodalmas énekek, népdalbal ladák, t ré fás mondások 
szövegei a magyar népi já tékkutatásnak is adnak néhány értékes szempontot. 

Hálásak lehetünk, a budapesti Tudományegyetem német nyelvészeti és nép-
ra jz i intézetének, hogy a hazai német népiségkutatás sokban elhanyagolt terü-
letére i rányí t ja tanárjelöl t je i figyelmét, és Köglnek azért, hogy ebbe a munkába 
belekapcsolódva, ennyi értékes ú j anyaggal gyarapítot ta ezt a tárgykört . 

Péa. 

Ködlovagok. írói arcképek. Szerkesztette Thurzó Gábor. Budapest . A Szent 
István Társulat kiadása. 8-r, 348 1. 

Tizenkilenc irodalmi arckép, tizenöt szerző tollából. Márai Sándor „A teg-
napok ködlovagjai címen írt e lül járó sorokat a kötethez "és jogos sajnálkozással 
á l lapí t ja meg, hogy ezek az itt méltatott írók és költők — az egyetlen Gár-
donyi kivételével — nem voltak soha különösen népszerűek, sem divatosak" a 



magyar olvasó szemében. Pedig micsoda fényes névsor! Ambrus Zoltán, Andor 
József, Babits Mihály, Lövik Károly, Harsányi Kálmán, Tormay Cecile, Krúdy 
Gyula, Kaffka Margit, Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád, Csáth 
Géza, Karinthy Frigyes, Cholnoky Viktor és László, Karinthy Frigyes, Színi 
Gyula, Zuboly, Török Gyula — olyan írói egyéniségek, akikről nem lehet elfe-
ledkezni; európai színvonalat jelentenek az újabb magyar irodalom együttesé-
ben, Hivatásuk szerelmesei valamennyien, hagyatékuk az elmúlt félszázad ma-
gyar szellemi életének értékes sarjadéka, írói arcuk az örök magyarság korszerű 
változatának egy-egy jellegzetes megtestesülése. Világnézeti magatartás, művészi 
hitvallás, életérzés, ízlés, stílus tekintetében mennyi eredetiség szólal meg általuk 
és a közönségnek milyen vékony rétege vesz róluk tudomást életükben! Talán 
ez a magyar közömbösség az oka annak, hogy legtöbbjük fiatalon, alkotó erejé-
nek teljességében pusztult el, mielőtt elmondhatta volna legértékesebb mondani-
valóját, Mert az írónak életszükséglete a megértő olvasótábor, nálunk pedig csak 
az írói lelkiismerettel való megalkuvás, a tömegízlésnek hódoló szolgálat sze-
rezhet népszerűséget. A ,,Ködlovagok" nem alkusznak és nem hízelegnek és így 
megértetlenül vagy csak kevesek rokonszenvétől kísérve jár ják a maguk magá-
nyos, fájdalmas életútját . Elismerés illeti meg Thurzó Gábor és szerzőtársai, 
Dénes Tibor, Makay Gusztáv, Lovass Gyula, Várkonyi Nándor, Vass László, Sík 
Sándor, Brisits Frigyes, Sőtér István, Kádár Erzsébet, Rónay György, Szabó 
Zoltán, Kéry László, Illés Endre tanulmányait, amelyekből az olvasó korszerű 
megvilágításban ismeri meg újabb irodalmunknak előbb felsorolt képviselőit, 
valamint a tárgyalt írók és költők életmüve, a róluk szóló tanulmányok sem egy-
forma értékűek; szempontjaik emelkedettségeivel, értékelésük igazságával és a 
stílus művésziségével különösen Dénes Tibor (Ambrus Zoltán), Lovass Gyula 
{Cholnoky Viktor), Sik Sándor (Harsányi Kálmán), Brisits Frigyes (Tormay 
Cecile), Rónay György (Babits Mihály, Juhász Gyula), Vass László (Lövik 
Károly) és Thurzó Gábor (Török Gyula) írói arcképei emelkednek ki az élve-
zetes és tanulságos kötetből. Dr. Bánhegyi Jób. 

Frídeczky József: Roma aeterna. Szent István-Társulat, Budapest, 1941. 
„A barokk Róma Szentjé-"nek írója regényes korrajzában a hatodik század 

első felének vérzivataros éveit, a régi dicsőségébe kapaszkodó Rómának pusz-
tulásra megérett és ítélt nemzedékét, a gótoknak és a bizánci császárságnak 
Itália földjéért, uralmáért vívott harcait örökíti meg egykorú források és saját 
tapasztalatainak bizonyos fokú visszavetítése alapján. Nem folyamatos történeti 
korrajz, nem is igazi regény, hanem inkább a nagy pusztulás egyes kiemel-
kedő személyeinek cselekvéseiben megnyilatkozó egyéniségét, Róma pusztulásá-
nak okait és annak egyes mozzanatait, állomásait vetíti elénk hol élénk és 
megkapó színekkel, hol meg nagyon is elmosódottan és a kor lelkét mintegy 
ködbe burkolva. Boethius lelki és szellemi nagyságát inkább sejteti vagy mondja, 
mintsem hogy plasztikus színképben az élményszerűség elragadó erejével elénk 
domborítaná. A nemes lelkű Cassiodorus életének szinte drámai zaj lása és csa-
lódottsága, Istenhez, Szent Benedekhez való menekülése és minden földi törek-
véséről (hatalom, a rómaiak és gótok kibékítése és egy nagy nemzetté forrasz-
tása) való szomorú lemondása sem hat annyira megrázóan, mint amilyen a 
valóságban lehetett. A köpönyegforgató, elpuhult, élvezetvágyó, egyedüli élet-
célját a gazdagságban és fényűzésben kereső, rómaiságára büszke, de a gótok-
kal, görögökkel, zsidókkal egyaránt paktáló Theoprobus megtérése is inkább 
önmentés, mint drámai megtisztulás és fölmagasztosulás; miután mindent el-
vesztett, a kolostorban keres menedéket. De azért az örök Rómában való bizo-
dalma és a megnyugvás némi boldog öröme is tompán kihangzik a csalódásoktól 
meghatott szavaiból. A szereplő három pápa tragikumát, illetve Vigiliusnak lelki 
felemelkedését, magas méltóságának tudatossá válását nem eleveníti meg oly 
művészi erővel, hogy szinte büszke együttérzéssel látnók kibontakozni. Néhány 
női alakjának jellemzése mélyen belevilágít a pusztulás felé rohanó kor züllött-
ségébe. Még legjobban sikerült a lakja Szent Benedek: szilárd, erős szikla, aki 
•megíngathatatlanul áll a körülötte zaj ló és háborgó hullámok között és nyu-
godtan alkotja meg művét az örök Róma biztosítására, minden kapkodás nélkül 



éli életét, melyet Istenbe, Krisztus vallásába horgonyzott bele és lelkiségével, 
emberszeretetével a jövő jelképeként elénk magasul. Ő mondja ki a szerző 
alapeszméjét is: Róma Isten szavával lesz hatalmas, a keresztény igazság meg-
őrzésével és hirdetésével; ez Róma örökkévalóságának biztosítéka, ezen nem 
tud erőt venni semmiféle hatalom sem, Frideczky regényes kor ra jzának vannak 
nagyon szép részletei. Csak az a baj , hogy nem vérbeli szépíró, aki költői 
intuícióval a kúszált és szerteomló eseményeket egy egységes képpé tudná Ösz-
szefoglalni, és így a belőlük kiáradó tanulságot szinte viharszerűen elsodró 
drámaisággá kibontakoztatni. Előbbi könyvéhez hasonlítva azonban mégis több 
elevenséget, nagyobb írói készséget látunk e könyvében. Érdemes elolvasni és 
egyes részleteibe belemerülni, hogy az örök Rómában való bizodalmunk meg 
ne inogjon, sőt fokozódjék, Dr. Hegyi Dámján. 

Várdai Béla: Rab magyar tájakon. Szent István-Társulat . Budapest . 177 1. 

A múltba merülő emlékezés verőfényével tekint vissza a szerző ebben, a 
Díváid Kornél emlékének szentelt, bájos könyvében a s a j á t i f júságának és férfi-
korának kedves helyeire, A hit és az emlékezés fényénél megszépülnek az 
emlékei s a „céltalan ra jzolgatásul" kezdett írás a könyv végére meghatóan 
szép út irajzzá finomul. A magyar földnek két szép vidékére, a költőktől meg-
énekelt s művészi alkotásokban gazdag Szatmárba és Sárosba vezet el bennün-
ket. Az előbbit borongós hangulatú képekben muta t ja be, amilyennek még 
1935-ben, román uralom alat t te t t utazása során látta ezt a vidéket. E r r e a 
„rab magyar t á j " - ra azóta már ú j ra visszatért a magyar világ, s bár könnyű 
lett volna egyes részeket szilajabb hangnembe átírni, szerzőnk mégis meghagyta 
ezeket a szatmári emlékezéseket az akkori hangulat-sugallta formában. így a 
képek semmit sem veszítenek élményszerűségükből s „az átélt szomorúságnak 
megmarad a belső igazsága." (44, 1.) 

A szülőföld után a „magyar Gascogne"-ba, a szépséges Sárosba vezet az 
ú t ja , arra a tá j ra , „ahová a munka időszaka után sok-sok éven át e l j á r t fel-
frissülésre", (45. 1.) Finoman érző lelkének tükrén keresztül muta t ja be az 
ódonságában is bájos „Tarcapart i Athén"- t : Eperjest , annak közelebbi és távo-
labbi környékét, az ország legészakibb, pat inás városát: az idillikusán szép-
fekvésű Bártfát , a régi és a mostani sárosi magyar világot. Itt már igazi, még 
most is „rab magyar tá jakon"járunk, de a szépségek iránt fogékony szemlélő 
lelkét Sárosban mégsem fogják el oly komor hangulatok, mint az előbbi tá jon . 
Ennek az az oka, hogy Sárosban a természeti és művészi szépségek, meg a 
magyar mult varázsa máig töretlenül őrizték meg a t á j lelkét — az idegen 
járom ellenére is! S amikor ez biztató igéret a jövőre, ugyanakkor — az eper-
jesi és bár t fai temetőket, meg a festői várromokat járva — aggodalommal tölt 
el bennünket a sárosi magyarság számbeli hanyatlása. Magyar szívnek nem lehet 
más kívánsága, mint az, hogy a meleglelkű szerző megérhesse ennek a rab ma-
gyar t á jnak a feltámadását is. Bognár Ede. 

Sőtér István: Jóka i Mór. Frankl in kiadása. 
Lehet-e Jókairól alig 11 ívnyi kötetben pontosan számot adni? Sőtér 

István könyve az idevágó hatalmas anyag lelkes ismeretével buzgón vállalkozott 
a munkára; örömmel ismerjük el, hogy könyvével dicséretesen szaporodott a 
Jókairól szóló irodalom, A Jókai öröksége c, fejezetnek (140—145. 1.) és a 
könyv befejező részének (Forma, mű és ember, 168—9. 1.) egyetlen iskolai tan-
könyvből sem volna szabad hiányoznia, 

Sőtér mélyen átélte mondanivalóját ; nagyszerű írásművészettel aka r j a velünk 
is megéreztetni. Nagy sikerrel kecsegtető, de egyszersmind veszélyes munka ez! 
Sokszor éppen a legsikerültebbnek látszó részek közé ékelődik egy-egy ellen-
mondás, a tolongó adatok feldolgozásának művészi hevében bizony akad itt-ott 
elírás, í lyen van pl, a 32,, 80. s a 81. lap mondatai közt: „Tudjuk, hogy mikor 
ú j regényen dolgozott, hozzátartozói nem merték őt egyedül elengedni hazulról; 
a városba csak kocsin mehetett be, annyira féltek, hogy látomásaitól mámoros, 
félig öntudatlan állapotában valami baja történik." (32, 1.) — „Ami leginkább 



meglep bennünket Jókainál : a közöny, mellyel a lak ja i és témái iránt viselte-
tett ," (80. 1.) — ,-Hiába akar t hasznos lenni nemzetének és az ember i ségnek . , . 
Az első mondat, amit leírt, az első leírás, melynek színeit fe l rak ja , elárulja a 
magasztos öná l t a tó t , , . Rajongó lélek volt." (81. 1.) Kell-e kérdeznünk, hogy 
a mámoros, félig öntudatlan állapot, a magasztos önáltatás hogyan fér meg a 
közönnyel? A megéreztetés kedvéért nem szabadna elkövetni ily vaskos elírást 
sem: „Ennek az írónak, aki alkotásait valamilyen önkívülethez hasonló révület-
ben hozta létre, tu la jdonkép nem alakjaihoz, anyagához, hanem egyedül az írás-
hoz volt köze," (81, 1.) Néhány sorral lejjebb pedig: „Számára csak irodalmi 
témák léteztek". De hogyan létezhettek számára csak témák, ha alakjaihoz, 
anyagához nem volt köze? 

A 80, lapon a következőket olvashatjuk: „Jókainál legfeljebb árnyalatok 
és divatok különbözéseit t u d j u k számontartani: „fejlődésének állomásairól" aligha 
beszélhetünk". A kőszívű ember fiai a 74. 1. szerint mégis fenséges freskó, a 
77. 1, szerint „az apoteózis új jongó harsonahangjai" zengnek benne, a 78. 1. 
szerint pedig „az ódai hangnemet nem lehet már feljebb fokozni". Az Egy 
magyar nábob a Hétköznapok-hoz képest „már nem - . , a Sue-i regényirodalom 
papiros-rémeinek tanyája" , (93, 1.) Azt kell hinnünk, hogy a papirosrémektől 
a fenséges freskóig, az apoteózis újjongó harsonájáig, a feljebb már nem fokoz-
ható ódai hangnemig bizony nagy az út, nemcsak árnyalatokat s dívatkíilönbö-
zést látunk ra j t a , hanem fej lődési állomásokat is, A 116. 1. szerint „az emlék 
ú t j a i vezetnek el ahhoz a csodálatos tündérvilághoz is, amit Jókainak csak 
egyszer sikerült tökéletesen megrajzolnia: az Aranyember-ben". Vájjon hány 
árnyalat fér el a papirosrémek és a tökéletesen csak egyszer sikerült ábrázolású 
csodálatos tündérvilág köz t? A 138, 1, egyaránt „remekmű"-nek ítéli a Sárga 
rózsá-1 és A tengerszemű hölgy-et, E két művet szintén csak árnyalatok hatá-
rol ják el a papirosrémektől? A 133, 1. Jókai fénykorának regényeiről szól. Ha 
nincsenek fej lődési állomások, akkor minek fénykorról beszélni? Ugye maga az 
író cáfol rá a nagy hevületben kimondott szóra, mely ott éppen alkalmas volt 
egy állításának túlfokozására! 

Sőtér szerint a Sárga rózsá-ban az alakok már nem az anekdotából lép-
nek elő, „reali tásuk nélkülözi a különcségei, mintha Mikszáthtól, tanítványától 
tanult volna mestere," Ugye i t t is csak hasonlatról van szó; mert ellenkező 
esetben kételkedünk e megállapítás helyességében! Sőtér csak belekezd Gyulai 
Pál és Péterfy Jenő rosszalló észrevételeinek tárgyalásába; érdemes lett volna 
a legfőbbeknek teljes sorát e j teni s cáfolatukkal megpróbálkozni. A könyv váz-
latosságából édeskeveset tudunk meg Gyulai és Pé ter fy igazáról- Gárdonyi első 
regénye, az Álmodozó szerelem, feltűnő Jókai-utánzat . Meg kellett volna emlí-
teni, És azt is, hogy Gárdonyi mit ír később Jókairól , Herczeg Ferenc igen 
érdekes tanulmányt tett közzé Jókairól . Helyszűke miatt Sőtér még csak meg 
sem említi. Szini Gyula Jókai Mór c. 235 lapnyi könyvének sem jutott egyet-
len sor sem; jó lett volna név- és tárgymutató is. A könyv utolsó lapja az 
egyszer már „csodálatos tündérvilágú"-nak nevezett Aranyember nélkül sorolja 
el Jókai legnépszerűbb regényeit. Jókai színműveiről és verseiről sem tudunk 
meg semmit. Ügy fá jnak ezek a hiányok, hiszen a könyv minden során érezni, 
hogy Sőtér lelkiismeretes tel jességre törekedett — még ebben a szerény kor-
látozottságban (11 ív) is. Fontos, hogy az olvasó ne vegye észre ezeket a hibá-
kat , hanem á tengedje magát a könyv nemes lendületének, elragadó stílusának 
Gyönyörűséget szerez magának, ajánlani fogja a könyvet másoknak is, így aztán 
megint kivirágzik a Jókai-kul tusz, Legjobb szívvel kívánjuk! 

Rezek S, Román. 

Herwig: Fernando de Magellan, der große Seefahrer Erzählung. Illustra-
tionen von Leo v. Weiden, Christophorus-Verlag, Herder K, G, Freiburg, 

H, kitűnő elbeszélő. Megeleveníti előttünk a felfedezések minden izgal-
mát, gyötrődését, örömét, Fernandóban gyermekkorától kezdve egészen a Filippí 
szigeteken a bennszülöttekkel vívott harcban bekövetkezett haláláig egy valódi 
férfíéletet állít elénk, aki legyőzve minden nehézséget acélos akarat tal tör 
világtörténeti cél ja i felé. Az elbeszélés szemléltető erejét csak fokozzák W. rajzai . 

Mihályi ErnÖ. 



Henrie t te Fernholz: Josí. Die Geschichte einer Liebe. — Der Kellner 
Johannes . Eine Novelle vom harten Leben. Christopherus-Verlag. Herder K. G. 
Freiburg. 

Mind a két elbeszélés az i f jú lélek küzdelmeibe visz bennünket. Josi egy 
kis kitérő fellángolás után első szerelméhez tér vissza. J ó lélekrajzot kapunk 
benne. Milyen szoros kapcsolatban van a szerelem, a szenvedés és a bün! 
János komor, tragikus egyéniség. Gyilkosságba esik. De életét feláldozza, hogy 
Isten előtt ú j ra megnyerhesse. Igazi lelki értékek hordozója mind a két elbe-
szélés. Mihályi Ernő. 

Zaymus Gyula; A piros fütyülő. Korda. Budapest . 
Mirhay Menyhért a lakja értékkel vonul be az if júsági irodalomba. A 

kemény apai hatalom nem törte meg, hanem inkább növelte lelki bátorságát, 
erősítette akara tá t . A gimnáziumból kifogott fiú hősiesen vállalta a becsületes 
munkát, önfeláldozó emberszeretetet. Ment a gépek világa felé. De Kaán és 
Kurkay tanár urak a könyvek, a tudás ú t j án is tovább segítik s mérnök válhatik 
belőle. Mihályi Ernő. 

Történelem. 
Gosztonyí Gyula: A várostemplom építéstörténete. Pécs. 
G. a pécsi várostemplom múl t já t í r j a meg nagy gondossággal abból 

az alkalomból, hogy a kupolás török építményt helyreál l í t ják és kibővítik. Ismer-
teti a szakszerű ásatásokkal kapcsolatban előkerülő római emlékeket, azután a 
középkori Szent Bertalan-templom három változatát, m a j d az ennek a romjai-
ból felépített török imaházat, melyet a jezsuiták a XVIII . században katolikus 
templommá alakítot tak át. A legújabb helyreáll í tás és bővítés a kiváló modern 
templomépítő, Körmendy Nándor tervei szerint folyik. Érdeme, hogy a török-
kori részt eredeti tér- és formaképzésben meghagyja, az új toldást pedig a 
régivel összhangban o ld ja meg. 37 kép és ra jz szemlélteti G. teljesen szakszerű 
előadását. Mihályi Ernő. 

Dr. Szabady Béla: Telekesy István egri püspök, a győri egyházmegye 
történetírója. Győr, 1941. 

A győri egyházmegye kiváló tör ténet í rója először Telekesynek, a győri 
kanonokból országos jelentőségre emelkedett , egri püspökké lett buzgó főpapnak 
a pályafutását , de főleg kanonoki tevékenységét ismerteti, majd Arca Noe című 
kéziratos müvét taglal ja . Ez a mű az első ismert tudományos kísérlet a győri 
egyházmegye történetének összeállítására. Legértékesebb része az, amely a kor-
tá rs személyes élményein épül fel. Egyébként a győri káptalan eredetéről, az 
1640—1690. közti eseményekről, a győri püspökökről, kanonokokról és a templom 
egyházi és világi jótevőiről ír. Mihályi Ernő. 

Nagyíalusy Lajos S. J.: A kapornaki apátság története. II. Kalocsa, 1942. 
Nagyfalusy nagy forrásismerettel és történetírói készséggel fo ly ta t ja a ka-

pornaki apátság történetét . Megírja a bencés apátság szerepét a lelkipásztorko-
dásban, híteshelyi működését, épületeinek művészettörténeti jelentőségét, vár je l -
legét. Ismerteti Kapornak helység történetét , lakosságát. Kapornak a XVI. szá-
zadban annyi más társával együtt javadalmas világi apátsággá lesz. Kazó apát 
a XVIII. század elején újjászervezi. Valósággal versenyeznek érte. Sajghó Benedek 
pannonhalmi főapát is folyamodott érte. 1762-ben Zala vármegye is kér te a 
tür je i premontreiek számára, hogy a nemes if júság számára iskolát ál l í thassanak 
fel. Ma a jezsuiták birtoka. Dicséretes a rend részéről, hogy már a 7. kötetet 
ad j ák ki nagy multuk történelméből. Mihályi Ernő. 



BENEDICTINÁ. 

Szent O d ó . (942—1942.) 

1942. novemberében volt 1000 éve, hogy Szent Odó clunyi apát 
meghalt. Nemcsak Franciaországot, Itáliát, hanem az egész egyházat, 
közvetve még hazánkat is érintő történelmi jelenség volt ő. Abban 
a mélyre süllyedt világban, a vajúdásnak abban a zavaros korszaká-
ban valósággal Isten küldötte, fényes tűzoszlopa, új törvényhozója 
volt, a béke apostola, évszázadokra kiterjedő belső megújhodás el-
indítója, Uralkodók, pápák kérik ki tanácsát, közbenjárását s mi-
után Franciaországban 20 monostor belső életét újította meg Szt, 
Benedek törvénykönyve alapján, II. Alberik a domnus Cluniacen-
sist állama összes monostoraiban apátúrrá (abbas et dominus) tette 
s mint ilyen az olasz monostorokban is végrehajtotta a megújhodást. 
Nagy újí tás volt ez Szent Benedek rendjének alkotmányában. Ezt 
utánozza később Citeaux és Vallumbrosa is. Központi szervezetet 
kapott a bencésség, mely eddig külön apátságokat alkotott. Ekkor lett 
igazán ordóvá, renddé, A mai kor egységesítő törekvése biztosan 
benne lát ja nagy előharcosát. A magyar bencés kongregáció szerve-
zete is inkább az Odó-féle újításnak felel meg, mint Szent Benedek 
törvénykönyvének. Ez az új alkotmányforma közös központi kormány 
alatt egyesíti a különböző apátságokat, szinte összefogja szellemű 
anyagi erejüket, hogy mint acies bene ordinata az összekötött kéve 
erejével oldhassa meg korának nagy feladatait. Ezzel Szent Odó a 
bencés szerzetesség XI. századi aranykorának vetette meg alapjait, 
amikor gazdasági fellendülés, külső és belső erények járnak együtt 
a bencés monostorokban. A X. századnak ez a fényes jelensége nagy 
műveltséggel, izzó tevékenységgel, vaskezű, kemény embernek tűnhet-
nék fel, ha a kortársak éppen az ellenkezőnek nem festenék: Istennel 
állandó összeköttetésben álló, szelíd, kegyes lélek, jóságának sugal-
mazó, vonzó erejével magához köt mindenkit. Szónoki ereje lenyű-
göző. A Szűzanyához való alázatos áhitatát jelzi az a megszólítás, 
amellyel szokta köszönteni: Mater misericordiae. 

Nagy irodalmi működést is fejt ki. Kár, hogy műveinek nagyob-
bik része elveszett. Szent Pálnak ez a mondása: Qui ignorât, ignora-
bitur. Kor. 14. 38. Aki nem tud, az elvettetik, már fiatalon mély ta-
nulmányra serkentette a klasszikus irodalom kincseiről. Ebben a ta-
nulmányban a klasszikus tudományok fényében mutatkozik. Valódi 
vergiliánus, Vergilius kitűnő ismerője, költő is a javából. Még halá-
los ágyán is versel. Nagy kódexgyűjtő. Ha nem lett volna reformátor, 
apostol, kiváló politikai személyiség, mindig megmaradt volna híre 



a könyv emberének, a kiváló írónak. S az az ember, aki előtt, mint 
Isten küldötte előtt, meghajoltak a pápák és uralkodók, életében 
olyan szelíd, egyszerű és alázatos, akárcsak Szent Ferenc. Alakjá t 
rengeteg anekdota fonja körül. Egykorú életrajzában oly sok kedves 
esemény mosolyog felénk, akárcsak a Fiorettiben. 

Ízelítőül elmondunk néhány esetet. Egy éjjel a római Szt. Pál 
apátságban néhány rabló lovat lopott a réten legelésző ménesből. 
Jönnek, mennek a borgónak nevezett külvárosban egész éjjel, de 
csak nem találnak a kapura. Már itt a hajnal i szürkület, még mindig 
nem tudtak kijutni a lopott lovakkal. Reggel a korán ébredő test-
vérek elfogták őket és átadták az apátnak ítéletre. Szt. Odo apát a 
tetten ért bűnösöket mosolygó arccal fogadja, mintha séta közben 
hozták volna be őket a szerzetesek, akik éjjel nem tudták eléggé 
őrizni a lovaikat s helyettük ezek a derék fiatalemberek végezték 
volna a ménes őrzését. A rablók enyhe leckét kaptak, de a szerzete-
sek is láthatták reformapátjuk szelídségét ebben a nyers században. 

Egy másik alkalommal 942-ben szintén Rómában az aventínusi 
bencés apát felkérte Nagyboldogasszony ünnepén a szentmise el-
mondására és a testvérek megáldoztatására. Már az előkészületi 
imát mondta, amikor egyszerre felkelt és indul kifelé. A testvérek 
kérdésére csak annyit felel: haza kell mennem, mert két szerzetesem 
haldoklik, el kell látnom őket a haldoklók szentségeivel, S amint meg-
indult, már jött is a hírnök érte. Honnan tudta ezt? — veti fel a kér-
dést életírója, János, Az imádság és a szeretet erejéből. Az apát 
elkészítette fiait a halálra, az egyik mindjár t meg is halt, a másik 
még egy hétig halódott. Mily csodálatos, hogy egy ember abban a 
korban, amikor a szeretet úgy kihűlt, ennyi melegséget tudott ki-
árasztani környezetére, 

Cluny első apá t j a Bernó volt. Utána 926—942 közt Odo viselte 
ezt a tisztséget. Rövid 16 év alat t rendkívüli tevékenységet fejtett 
ki. 20 monostort nyert meg a megújhodás szellemének. Bár sok 
helyütt a szerzetesek részéről ellenállásra talált, a püspökök viszont 
segítették. Támogatták a király, a hercegek és a grófok is. Még na-
gyobb hatása volt az országhatáron kívül, Itáliában, Itália sorsát 
provencei Hugó és Rómában Alberik, Marózía fia tartotta kezében. 
Ismételten közvetített köztük és a pápák, XI. János és VII. Leó 
közt békét. Közben a zilált monostori életet Rómában, Róma kör-
nyékén le egészen Garganó hegyéig megjavította. Nem úttörő. Bernó 
nyomdokain haladt, sőt Aníanei Szt. Benedek szellemi útmutatásai-
nak a nyomában jár, mikor Szt. Benedek atyánk törvénykönyvéhez 
és a 817-i reformzsinaton szentesített szokásokhoz (Consuetudínes) 
méri a szerzetesi életet. Ezek főleg az istentisztelet rendjére vonat-
koznak. Odónak nincs is több újítása, mint Szt, Márton ünnepére 
vonatkozó rendelkezése. S a Szűz Anya nagy tisztelete is tőle indul 
ki. Nagy buzgóságot fej t a szentek tisztelete körül, a szentmise li-
turgiája, a himnuszok körül. 

Odó nagyműveltségű grófi gyermek volt, A mély vallásosságot 
már a családban szívta magába. Családi neveltetését maga írja le: 



Apám Abbo volt. Életmódja nem hasonlított a mai emberéhez. A 
szentek ünnepe előtti éjjelt át szokta virrasztani zsoltározások köz-
ben. Egyszer karácsony vigiliáján buzgó imádságok közt fiút kért az 
Istentől. El is nyerte. Mikor már megszületett a kis gyermek, Abbo 
egy alkalommal felkapta a bölcsőből és Szent Mártonnak, a papok 
pártfogójának oltalmába ajánlot ta . Szépen művelődött az i f jú diák 
az egyház iskolájában, mikor a t y j a Aquítániai Vilmos udvarába adta 
szolgálatra. Itt vadászattal és madarászattal foglalkozott. De Isten 
álmában tudtára adta, hogy magasabbra van hivatva. A hercegi 
udvar szolgálata nem elégítette ki. Szomorú, fáradt volt a lelke. 
A p j a buzdította, hogy ő is ünnepelje az ünnepek előtti éjtszakát 
zsoltározással. Karácsony éj jelén ilyen imádsággal fordult a Szűz 
Anyához: Asszonyom, az irgalmasság anyja, Te hoztad a világra a 
Megváltót, légy az én menedékem. Hozzád fordulok. Hallgasd meg 
az én kérésemet. Félek, hogy életem Fiadnak nem tetszik. Nyilatkoz-
tassa ki most általad akaratát , aki általad jött a világra. Közben 
hajnalodott s megkezdődött a laudes. A kanonokok fehérbe öltözött 
kara megjelent s mikor felhangzott az ima, Odo egyszerűen közéjük 
állt s velük magasztalta a világra született üdvözítőt. Nagy fe j fá jás 
lepte meg, majd szűnni kezdett, de az evangélium olvasásakor megint 
kezdte gyötörni. Ha meg nem kapaszkodik a kórus rácsában, halva 
bukik a földre. Azt hitte, fá jdalmában meg kell halnia. Mikor ez 
történt, 16 éves volt és 3 évig tartott a betegség, A szülői házban 
ápolták, semmi nem segített. Ekkor árulta el ap ja neki, hogy szüle-
tését a Szűz Anya a jándékának tekintette s hogy egy alkalommal 
felajánlotta Szent Mártonnak, a papok pátrfogójának. S íme, Szent 
Márton követeli a neki felajánlot t if jút . Most már csak egy volt 
hátra Odó részéről: Szent Mártonhoz menekülni, neki tudatosan 
szolgálni, kinek édes a tyja tudtán kívül felajánlotta. így is történt. 
Papnak állott Szent Márton káptalanába. 

Odó elbeszélése mutatja, milyen nagy tiszteletben állott a család 
előtt Szent Márton, Franciaország nemzeti szentje. A kereszténység 
ünnepelt hőse volt ő, az alázatosság és türelem példája. Aki senkit 
nem ítélt el, aki senkin bosszút nem állt, mindenkivel jót tett, men-
tes volt minden világi gondolattól, tele volt természetfeletti vidám 
sággal, aszkéta és remete lélek és egyben fáradhatatlan és megfélem-
iíthetetlen apostol. Odó jól ismerte Szt. Márton életrajzát. Mikor 
toursi kanonok lett, mint Szt, Márton, visszavonult egy kis cellába 
és teljesen a szent olvasmányoknak és az imának élt. Éjjelenkint fel-
kereste a szent sírját . Szinte teljesen lemintázta Szt. Márton életét. 
Állandóan ajkán hordozta Szt. Márton nevét. Szentbeszédeket tar-
tott róla, himnuszokat, antifonákat költött róla. Mikor 942-ben ha-
lálos betegségbe esett, nem Clunybe, hanem Toursba vágyott, hogy 
még egyszer megünnepelhesse Szt. Márton nap já t s ott is nyugodjon 
boltteteme. 

Szent Márton mellett példaképe volt még nursiai Szt. Benedek 
és Nagy Szt. Gergely. Szt Benedek törvénykönyvét Toursban ismerte 
meg. Már sokat gyakorolta, mikor Clunyben a fogadalmat letette. 



A kor nagy lelkiszükségletét látva, a papság és szerzetesség hibáin 
megrendülve lett szerzetessé az új fegyelmű monostorban. Lehajtott 
fej jel szokott járni, amint az alázatosság 12. foka megkívánja. Ezért 
földrenézőnek szokták csúfolni. A nagy szerzetespápában főleg a 
lelkipásztort tisztelte, aki felvette a harcot a bűnös világgal. A go-
noszokat ostorozta, a gyengéket támogatta, vigasztalta. Egy munkát 
sem idéz annyiszor, mint Szt. Gergely Moral iáját. Sőt kanonoktár-
saínak kérésére értékes kivonatot is készített a nagyszentgergelyi 
bölcseségből, mint bevezetésében említi, 

A kanonoktársak kérése mutatja, hogy Odó tudományos kép-
zettsége miatt már fiatal korában tekintélyes teológus volt, Toursban 
és Remigius mellett Párizsban egyébként is nagy műveltségre tett 
szert. Ismerte a klasszikus kor pogány íróit, a keresztény írókat s 
tudott görögül is. Megismerkedett a zene elméletével is. A neki tulaj-
donított zene elméleti munkák közül valószínűleg csalt a Tonarius 
az övé. A kor ízlésének megfelelően egyformán írt latinul versben és 
prózában. Megtanulta a szentírásmagyarázat módszerét. A sensus 
historícus mellett kereste a szent szöveg allegorikus és morális ér-
telmét, Remigius tanácsa szerint állította össze könyvtárát, mely 
nem kevesebb, mint 100 kódexből állott. Gondolatközössége Remi-
gíuséval lépten-nyomon kiviláglik műveiből. Nem volt eredeti, tépe-
lődő teológus. Nagy műveltségének megszerzésében gyakorlati célok 
irányították. Kortársait akarta Istenhez téríteni, Odó idejében súlyos 
válságban volt a nyugati frank birodalom. Toursi tartózkodására esik 
az utolsó normanntámadás. Szt, Márton káptalana is a tűz marta-
lékává lesz. S mikor komoly elmélyedésében megoldást keres erre 
a súlyos korkérdésre, a Titkos Jelenések könyvének szavaiban ta-
lál ja meg a magyarázatot: ,,És mikor eltelik az ezer esztendő, a sátán 
feloldatik tömlöcéből és k í j ő . . . " (XX. 7.) Az ilyen gondolatok ha-
tását nem szabad túloznunk, de le se kell kicsinyelnünk. Odó köré-
ben élénken foglalkoztak az Antikrisztus eljövetelével és a világ 
végével. írásaiban ís fel-fsltűnik ez a gondolat. A sátán elszabadulá-
sának jeléül tekintette a kor szomorú erkölcsi viszonyait, a bomía-
dozó egyházi állapotokat. Ez a sátán Isten elleni harcának utolsó 
felvonása, mint tankölteményében, az Occupatioban ír ja. Kezdődik 
Lucifer lázadásával és aiz angyalok bukásával, Káinnak és maradé-
kainak a műve is az ördög műve. A vízözön és Szodoma és Gomorra 
pusztulása sem javították meg az emberiséget, A bábeli torony épí-
tésénél és még egyre tovább és tovább folyton úrrá lesz az ördög. 
Isten az Ószövetségben atyákat támaszt, Mózessel törvényt hirdettet, 
prófétákat küld, de az eredeti bűn elleni küzdelem hiábavaló, A 
próféták Istenhez fordulnak és sok sóvárgásukra Isten elküldi saját 
Fiát. A megtestesülés, a kereszthalál, a feltámadás és mennybeme-
netel után jön a Szentlélek kiáradása és az egyház megalapítása. 
De a bűnök még mindig nincsenek kiirtva, A sátán folyton dolgozik, 
hogy Isten uralmát az embereken vitássá tegye. Ma a világ megint 
második Gomorra, ír ja költeményében Szt, Odó, 

Éppen ezek a világvégvárások adtak Odó életének reformátor! 



irányt. Gyenge jellemek ilyen nehéz helyzetben összeroppannak. Odó 
hasonló gondolkozású társaival felvette a küzdelmet a bűn ellen, 
akárcsak példaképe, Szt. Gergely. Megírta a Collatíones három köte-
tét, a kor bűneinek kemény ostorozására. Kíméletlenül megbélyegezte 
benne a rossz papokat és szerzeteseket, az erőszakoskodó nagyura-
kat, az igazságtalan bírákat. Felsorolja és példákkal szemlélteti a 
pöffeszkedő bűnöket. A szív mélységéből fakadó meggyőződéssel írt 
munka erős visszhangra talált; Éppen ezek az erős lelki megrázkód-
tatások indították Odót is arra, hogy toursi kanonokí állását ott 
hagyja és Bernó apá t vezetése a la t t szerzetessé legyen Clunyban. 
Már mint kanonok is aszketikus életet élt. Most meg kettőzött buz-
gósággal harcolt Krisztus király hadseregében, az engedelmesség ha-
talmas és dicső fegyverzetében. Működése nem maradt a monostor 
falain belül. Az egész papságot, az egész világot el akar ta tölteni 
az ő eszméivel. Egész egyéniségét, mindenkit lefegyverző alázatos-
ságát és türelmét, szívének megnyerő jóságát, mély tudományát, a 
pogány és keresztény írókban való jártasságát, elragadó szónoki te-
hetségét mind a lelkek megnyerésére fordította, hogy őket a Sátán 
karmaiból kiszabadítsa. Nagy támaszai voltak ebben a burgundíai, 
aquítániaí hercegek, grófok, világi nemesség, Odó maga is közülük 
való volt, daliás termetű, acélos jellemű, nagyműveltségű előkelő 
sarj . Nagy súlyt helyezett rá, hogy a belső megújhodás ügyének mi-
nél többet megnyerjen az arisztokraták köréből. Hogy az elavult, 
eldurvult hűbérurak elé eszményi példaképet vetítsen, megragadó 
képekben vetíti eléjük aurillaci Gerald gróf jámbor életét. Okos föl-
desúr, vitéz hadvezér, igazságos bíró, nem dicsőségért, nem érdekből 
cselekszik, hanem hogy a gyengéket, elnyomottakat oltalmazza, alá-
zatos, szerény, végtelenül adakozó, tisztalelkű, a földi élvezetekben 
mértéktartó, képzettebb, mint akárhány pap, buzgón teljesíti vallá-
sos kötelességeit. Isten méltónak találta, hogy vértanúság nélkül, 
világi állapotában is, mint egy szent, csodákat tehetett. 

A keresztény aszkézis és a világi elem olyan ellentét volt, ame-
lyek közt az ókor nem tudott kiegyenlítődést találni. Ezt a kettőssé-
get látszólag legyőzte az a kor, mikor a frankok és más germán 
törzsek a keresztény hitet elfogadták. De ezzel az őskrisztusí hit 
tartalmának és értékének egy jó része veszendőbe ment. Nagy Károly 
alatt már megindult a mozgalom, hogy a népet tisztább keresztény-
ségre neveljék. De valahogy ez a felülről jövő, irányított megújhodás 
nem fakadt a nép lelki szükségletéből, a népi lelkiség mélységeiből. 
Franciaországra a 9—10, század fordulóján valami sötét felhő bo-
rult, Nagyon népes volt. A föld már alig tudta táplálni fiait. Minden-
napos volt a rablás és kalandozás nemcsak otthon, de a szomszédos 
országokba is. A létért való küzdelemben mindenki harcolt mindenki 
ellen. A magánharc jogilag elismert intézmény volt. A hűbériség 
megrendítette az egész állami szervezetet, Franciaország sok hűbér-
uraságra bomlott széjjel. Ez a bomlás nemcsak a világi köröket érin-
tette, hanem magával ragadta a papságot is, A püspökök is hűbér-
urakká lettek, Az apátságok törvényes, vagy hatalmi úton nem papok 



kezébe kerültek. Az egyházi fegyelem hanyatlott, a szerzeteseket 
szélnek eresztették, a plébániák nem megfelelő kézbe kerültek. A 
kötelességüket teljesítő papok és hitközségeik sokat szenvedtek az 
ököljog garázdálkodása következtében. A Treuga Deinek kellett 
jönni, hogy rendet teremtsen a zavarosban. Ehhez járultak a külső 
támadások. A normannok egészen Párizsig pusztítottak. Délről a 
szaracénok, keletről a magyarok intéztek támadásokat. Szinte a 
végzet lebegett Franciaország felett. Fekete gond ülte meg a szíve-
ket. Ilyen politikai, társadalmi, gazdasági, vallási átalakulás, vajúdás 
korszakában jelentek meg a clunyi bencések. Nagy sikereiknek a titka 
Szt. Benedek törvénykönyvének, a regula monasteriorumnak a meg-
tartása, Mikor egyes monostorokban szinte kezdtek erről megfeled-
kezni, Odó új fényárt vetített rá. Kortársainak kifejtette a mennyei 
bölcseségnek azokat a kincseit, amelyek benne rejtőzködnek. Odó 
megvilágításában szinte ú j kinyilatkoztatássá lesiz, a hanyatló szer-
zetesi élet egyetlen orvosságává. Egyetlen eszköze a szerzetesség 
megújulásának a szent törvénykönyv régi tiszteletének a helyreállí-
tása. Sa já t példáján mutatta meg hathatós erejét. Kifejtette a szer-
zeteseknek a törvénykönyv megtartásának fontosságát és sa já t pél-
dájával és sok száz követőjének életével megmutatta a társadalom-
nak, a hívő népnek, hogy ez a törvénykönyv biztos kalauz a lelki 
életben, biztos útmutató mindenkinek, akinek szívében az igazi bűn-
bánat utáni vágy lakozik. 

Szent Odónak küldetése volt, hogy megszentelje a X. század 
társadalmát. Ezt a küldetést mennyei karizmák és csodák pecsétel-
ték meg. Szt. Márton és Szt. Benedek megjelenései nem voltak rit-
kák, mikor különböző alkalmakkor fontos ügyekben mennyei irányí-
tásért esedezett. A források sok gyógyulásról is beszélnek, melyeket 
Szt, Odó közbenjárása eszközölt ki. Egyik miséjén, mikor a Glóriát 
énekelte, az összes jelenlevő betegek meggyógyultak. 

Abban a korban, mikor az emberek bűnei óriásiak voltak, de 
még nagyobb volt hitük, nem csodáljuk, hogy Szt- Odó működése 
diplomáciai térre ís átcsapott. Négyszer járt Rómában, hogy a szent-
szék ügyeit és Itália belső békéjét rendezze. Pedig nehéz volt Lom-
bardia érdekeit a római imperializmus gondolatával összeegyeztetni, 
nehéz volt a világi hatalom körmei közé került egyházi függetlenséget 
kiszabadítani. Szt. Odónak minden sikerült. A clunyi szellem lett 
úrrá a monostorokban, a clunyi szellem alakította át a társadalmat, 
a clunyi szellem lett úrrá a pápai udvarbein, ez áradt szét egész 
Európában, ez alapozta meg az Árpádok korának legdicsőbb korsza-
kait, Szt. István, Szt. László, Kálmán király korszaka ebben a szel-
lemben folyt le. Szent Odó Rómából már csak meghalni ment haza, 
de nem Clunyba, hanem toursi Szt. Márton egyházához, ahol fiatal-
ságának kedves éveit töltötte. Legyen megemlékezésünk hála a 7 ér t 
a sok jóért, ami az ő nagy egyéniségéből a magyarságra áradt, hála 
azért a nagy szeretetért, melyet Sabaria Sicca nagy szülötte. Szt. 
Márton iránt érzett. (Migne: P. L. 133.) 

Mihályi Ernő. 



t P. Anzelm Stolz. 

Október 19-én húnyt el az Ürban rövid lefolyású, súlyos beteg-
ségben a Szt. Benedek-rend nemzetközi kollégiumában, az Anselmia-
numban. A westfáliai St. Josef (Gerleve) bencés apátságnak volt 
a szerzetese és az Anseimianumnak majdnem 14 éven át teológiai 
tanára. Vérbeli teológus volt, nagy tudós és komoly szerzetes. 
Nálunk kevésbbé ismeretes a munkássága, de külföldön mélyen-
szántó, a patrisztikus hagyományokra támaszkodó teológiai elvei 
sokakat vonzottak hatáskörébe. — Stolz 1900. jan. 15-én született. 
Teológiai tanulmányait a St. Josef-apátságban végezte, de a dokto-
rátust mint az Anselmianum növendéke szerezte meg. 1928-ban 
tanulmányainak befejezése után azonnal az Anselmianumba hívták 
meg az ágazatos hittan tanszékére. Közel 14 éven át működött ebben 
a hivatásában. Nagy rátermettséggel vezette fiatal tanítványait a 
teológiai tudományok mélyebb ismeretére. Világos és elmés fejtege-
tései más intézetek növendékeit is odacsábították előadásaira. A 
fiatal tanár tanulmányainak gyümölcseit megörökítette műveiben is. 
Megjelent könyvei: Theologie der Mystik, Pustet, 1936. Angol, fran-
cia, olasz fordításban is megvan. ,,Anselm con Canterbury" a ,.Ge-
stalten des christlichen Abendlandes" gyűjteményes kiadásban je-
lent meg; ,,Manuale theologiae dogmaticae Herder: ,,Introductio 
in Sacram Theologiam" 1941; ,,De Ssma Trinitate" 1939; ,,Anthro-
pologia theologica" 1940; „De Ecclesia", 1939. A német Szent 
Tamás-kiadásban a nagy skolasztikus teológus De Trinitate és De 
Deo Uno című munkáit fordította le és látta el magyarázó jegyze-
tekkel. Ö nyitotta meg a „Studia Anselmiana" doktori értekezések 
sorát ,,Glaubensgnade und Glaubenslicht nach Thomas von Aquin". 
Sajtó alatt vannak a következő munkái: ,,De Deo Uno"; ,,De Crea-
tione et de Angelis"; ,,De Sacramentis"; „L'ascesi cristiana". 

Nagyarányú és nagy szabású munkájából szakította ki a halál. 
Rendje, tanítványai egyaránt érzik a kemény csapást, amely el-
húnytával érte őket. 

R. J. P. 
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