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TANULMÁNYOK. 

A jubiláló 3ézus-társaság. 
Kelemen Krizosztom. 

Az emberi nagyságnak megvannak a maga szellemi és erkölcsi 
alkotó elemei. A tehetség; a hivatás betöltéséhez szükséges föl-
készültség; a folytonos önképzéssel gyarapított ismereteknek 
gyakorlati értékesítése a Jézus-társaság tagjainak egyik főerőssége. 

A személyiség jelentőségének szellemi összetevőjével legalább 
is egyenlő értékű az erkölcsi. Ez pedig az akaratnak az erkölcsi jóra 
irányuló készsége és a kegyelemmel való összeműködésből származó 
tetterős, állandó gyakorlata. Közismert dolog, hogy a jezsuita rend 
az önnevelésnek cél- és öntudatos kemény iskolája, amely iskolában 
kiváló eszközei a napi elmélkedés, a szigorú lelkiismeret-vizsgálat 
és az életszentség gyakorlására való előkészítésnek jellegzetesen 
jezsuita módja: a szentgyakorlatok vagy lelkigyakorlatok. 

Értékes személyiségekből állhat értékes társaság, Ha idősebb 
urakkal beszéltünk egyik vagy másik rendről, a lassan, megfontoltan 
elhangzott dicséret az volt: jó fegyelmű rend. A szerzetesi fegyelem 
az akaratnak önkéntes, teljes odahajlítása, odaadása a rend egyete-
mes munkájának egybehangzó végzésére, vagy az illető szerzetes elé 
tűzött különleges föladatnak minél tökéletesebb megvalósítására. 
Ennek az emberi méltósághoz illő fegyelemnek szinte eszményi va-
lóraváltása világhíressége a jezsuita rendnek. Ez a fegyelem adta 
meg a rendnek az idők változásával dacoló belső összetartó erejét; 
szilárd ellenálló képességét; átütő lendületének eredményességét. 

Nem csoda, ha a rend föloszlatottságának szomorú napjaiban 
is lelkesen í r ja a protestáns Friedrich von Hardenberg költő: ,,Még 
egy ilyen társaság nem volt található a világtörténelemben, Az ered-
ményben való nagyobb bizonyossággal maga az egykori római sze-
nátus sem vetett föl terveket a világ meghódítására, Egy nagy eszme 
megvalósítását még nem gondolták el nagyobb értelmi képességgel, 
Örökké mintaképe marad ez a rend mindazon társaságoknak, ame-
lyek lényükből fakadó vágyat éreznek a határtalan elterjedés és az 
örökké tartó létezés iránt," 

Minő célt szolgált és szolgál ma is ez a nagyszerű szervezet? „A 
hit védelmét és terjesztését, továbbá a lelkeknek a keresztény hit-
életben való elmélyítését." A hit védelme egyik kimondott célja a 
jezsuita rendnek, de hogy egyenesen a protestantizmus leverésére 
alapították volna, az kitalálás, Hogy ezt a célt fiai szabadabban 
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szolgálhassák, szakít a szent alapító a korábbi szerzetek életmód-
jával az öltözetet, a közös zsolozsmát, a helyhezkötöttséget illetőleg, 
így lesz a rend ,,a pápa könnyű lovasságává", hogy rögtön ott terem-
jen, hol legnagyobb a szükség az áldozatos munkára. Ugyanazt a 
célt: Isten nagyobb dicsőségét szolgálja a rend bármely területen és 
bármely munkakörben rendtag] ainak példás szellemi és erkölcsi ere-
jével, s a rend, mint ilyen, — Richelieu szavával élve — a maga 
„legcsodálatosabb szervezeti remekművével". 

A hitélet elmélyítésének szolgálatában áll a szószék; a gyón-
tatószék; a Mária-kongregáció; nevelő munkájával az iskola; a toll 
hatalma; a papnevelés; a papok és világiak számára rendszeresített 
lelkigyakorlatok; népmissziók. Ezek a csatornák, melyeken át az ú j 
szellem szétárad és világformáló munkájá t elvégzi. Ezeken át lesz a 
jezsuita rend az új élet erjesztő kovászává a reneszánsztól belső 
erejében, a protestantizmustól lélekszámában és hitrendszerében 
megtámadott, legyöngült Egyház számára. A megújulás munkájának, 
hogy úgy mondjam, vezérkari előkészítését a trienti zsinat végzi el. 
A trienti zsinat elgondolásainak és célkitűzéseinek keresztülvitelében 
azonban kétségtelenül a Jézus-társaság a leghatalmasabb szervezet 
az Egyház kezében. A jezsuita rend a reneszánsz tudományos és 
művészeti eredményeit átveszi; továbbfejleszti; megtölti természet-
fölötti tartalommal és a lelkek megszentelésének szolgálatába állí t ja 
be. Ebből az értékfölfokozásból új művészeti stílus született a ba-
rokkban. Ez a stílus á t j á r j a az élet minden vonatkozását s a XVÏI. 
és XVIII. századnak valósággal életstílusává lesz. Jelezve annak a 
hatalmas szellemi áramlatnak erejét, mely a Jézus-társaságból ki-
áradt s mely alól semmi más mozgalom ki nem vonhatta magát. Az 
az elragadtatással határos hősi lendület, mely minden téren csodá-
latos alkotásokkal.gazdagította Európát, ihlette szinte emberfölötti 
hősökké a török harcok magyar hőseit is. Ennek az ú j eszmevilág 
ihlető hatásának kikapcsolhatatlan része van hazánk fölszabadításá-
ban, de egyúttal föltámasztásában és fölvirágoztatásában is. 

E csodálatos tavasznak ma is beszédes emlékei a magyar váro-
sok, falvak templomai, nemesi kúriái, főúri palotái s egyúttal ám-
bitusos parasztházai. A templomok, úrilakok kincses ékességei s az 
imádkozó Esterházy nádornak örökszép fohászkodása a magyarok 
Nagyasszonyához. — 

Amivel a lélek csordultig tele, az a lángoló hevű meggyőződés 
kiárad a világra: új népeket szerez, új területeket hódít Isten orszá-
gának. Az újkori hithirdetésnek legnevezetesebb a lak ja Xavéri Szent 
Ferenc, Loyolai Szent Ignác legelső társainak egyike. Az önfeláldo-
zásnak, az áldozatot kísérő és eredményessé tevő kegyelemnek ter-
mészetes eszköze szentünk lángelméje és rendkívül széleskörű 
tudása. Xavéri Szent Ferenc a kereskedővel, a pénzemberrel, a ten-
gerésszel, a katonatiszttel, az államférfiúval, az egyszerű néppel a 
saját nyelvén beszél, különleges eszmekörébe bekapcsolódik s így 
a jóindulatot előre megnyeri a tanítás számára, melyet nem csak 
szóval hirdet, hanem vonzó egyéniségének minden értékével. Sa já t 
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gyakorlatát hagyja Xavéri Szent Ferenc tanulságul útmutatásaiban 
tanítványára és utódjára Barzäus-ra, de egyúttal valamennyi jezsuita 
hithirdetőre. Lelkükre köti, hogy vidám lélekkel, derűs arccal jár ja-
nak körül. Könnyedén, természetesen alkalmazkodjanak az adott 
helyzetekhez. Alapos tudással és mindenre kiterjedő érdeklődéssel 
közeledjenek az emberekhez. Ha távoznak, a szívekben sohse tövist, 
hanem mindig önmaguk és tanításuk utáni vágyat hagyjanak. Ebben 
a szellemben működtek Xavéri Szent Ferenc útrakelésének századik 
évfordulóján már 42 missziós területen a rend tagjai, 1680 körül 
csupán a spanyol, portugál gyarmatokon 200 jezsuita. Ezért írhatta 
a protestáns Carlyle: a veszteségért, melyet Európában szenvedett, 
bőven kárpótolta az Egyházat a számbeli gyarapodás a többi világ-
részben. 

A reneszánsz erkölcsében, a protestantizmus hitében támadta 
meg az Egyházat. Ez a hitbeli szakadás egész országokat rántott 
magával. A katolikus erkölcsi újraébredés legelső kötelességének 
megtámadott szent hitének védelmét tekintette. A védelem első vo-
nalában megint a jezsuiták állottak. Maga Bellarmino Szent Róbert 
bíboros egyháztanító korszakos munkásságával, főképen a Disputa-
tiones de coníroversiis című hatalmas művével megcáfolhatatlan erő-
forrást szolgáltatott a hitvédelem világszerte folyó küzdelmének. A 
mi Pázmány Péterünk Kalauzának is a Disputácíók a főforrásaí. 
Míg azonban Bellarmino az érvelésnek szenvedély nélküli, nyugodt, 
tárgyilagos hangját sohasem veszíti el, addig a Kalauzban, de főleg 
egyéb vitairataiban ott viharzik Pázmány vulkánikus lelkének ellen-
állhatatlan ereje, szenvedélyes háborgása. Pázmány szellemét 
ugyanis nemcsak az általános igazság érdeke sugalmazza, hanem 
félelmetes malomkövek közt őrlődő nemzete lelki egységének a fél-
tése és ez egység viszaállításának a vágya. A vallási küzdelmek 
vihara a végvári vitézeket csakúgy foglalkoztatta, mint a fejedelme-
ket; a kunyhók lakóit, mint a paloták főurait. A hitehagyás tovább-
terjedésének megakadályozásában, a hitükben megmaradt katoli-
kusok hitbeli megszilárdításában hazánkban és külföldön egyaránt 
hervadhatatlan érdemeket szereztek a jezsuiták. 

Midőn a jezsuitáknak egyházi, nevelői, tudományos, civilizációs 
munkáját lelkében fölméri az ember, valóban fölmerül előttünk a 
kérdés, miért kellett a jezsuitáknak annyi támadás célpontjává len-
niök? Talán az emberi gyöngeségek, gyarlóságok, tévedések miatt? 
Ezekből másutt, főleg a jezsuiták ellenségeinél ugyancsak több talál-
ható. Nincs rá más magyarázat, mint amit az Űr maga adott : prop-
ter nomen meum, az én nevemért. A gonoszság örök gyűlölete ez 
a jóság ellen. Joseph de Maistre szavai jutnak eszünkbe, melyeket a 
jezsuitáktól létesített paraguayi eszményi állam elpusztításakor ve-
tett papírra. ,,Ha meggondolja az ember, hogy ez a keresztény Egy-
ház szellemében dolgozó rend a maga uralmát Paraguay-ban egyes-
egyedül erényeinek és tehetségének erejére alpította; hogy a jezsui-
ták Amerika vad népeit a zene varázsával megismertették; s ha végre 
meggondoljuk, hogy csak a mi korszakunk korhadt kormányzatai és 



tébolylázban szenvedő törvényszékei összeműködésének sikerült ezt 
a nagyszerű szervezetet tönkretennie: akkor azt a bolondot véli maga 
előtt látni az ember, aki lábával egy finom művű órát tipor össze s 
közben diadalérzettől ragyogó arccal fölkiált: ,,Majd megmutatom 
én, hogy itt nem csapsz lármát." 

Istennek hála, a Jézus-társaságra is érvényes: Succisa virescit, ki-
vágva új, gazdagabb sarjat nevel. Krisztus keresztáldozata óta az 
ember erkölcsi értékének legfőbb fokmérője: a hősi áldozatra való 
készség. A jezsuita rendnek 900 vértanúja van, s csak az 1616—45 
közötti ragályos betegségekben 700 hős ápoló rendtagjuk veszítette 
életét áldozatos munkájának teljesítése közben! A vértanúk és hő-
sök vére a jezsuita rendben is új gazdag vetésnek magvává lett. És 
ma világszerte több, mint 22,000 jezsuita dolgozik Isten nagyobb di-
csőségén. 

Mi bencések Szentséges Atyánk iránti fiúi alázattal csatlako-
zunk XII. Pius pápának a jezsuitákhoz intézett üdvözlő szavaihoz, 
midőn testvéri szívvel kívánjuk a jezsuitáknak, hogy az Úr Jézus 
Szentséges Szíve, amely Szent Szív tiszteletének ők a legbuzgóbb 
terjesztői: a legbőségesebben árassza reájuk isten kegyelmét s 
ad j a meg nekik a jövőben is az életszentségnek és az apostoli buz-
góságnak gazdag gyümölcseit! 

À föld az éjbe fordul. 

Öt perce tán! Agonizál. 
Zihál a melle, domború, 
beteg kohó. 
Szívére, az elhalkulóra száll 
a puha hó. 

Föléje halkan hajlanak, 
mint nesztelen, bús ápolók, 
a fűz, fenyő. 
Fehérlő homlokán — oson a nap — 
az este nő. 

Megállj, ne fuss gyors pillanat! 
Oly szép, szép ma minden perc, megállj, 
egy szóra csak! 
De lám a lába, mint a rím, szalad, 
s a hóra csap. 

Hiába! menni kell, ha hív, 
fülünkbe súg egy estelen 
a Hang, 
s komoran zeng, míg szállunk nesztelen, 
a nagyharang. 

Gerézdi Rábán. 



A stigmatízáció. 
Juhász Gergely dr. 

Szent Benedek Isten országának elnyerését ahhoz a feltételhez 
köti, hogy a szerzetes mindhalálig megmaradva a közös élet fegyel-
mében, előbb béketűrésével részes legyen Krisztus szenvedéseiben. 
Aki ezen szentbenedeki követelménynek megfelel, az Szent Pál apos-
tollal elmondhatja a bizalommal teljes szavakat: „Ezután senki se 
okozzon nekem kellemetlenséget, mert én az Űr Jézus jegyeit vise-
lem testemen: ego enim stigmata Domini Jesu in corpore meo porto. 
(Gal. 6, 17.) 

Ha a benediktinus történelem nem is tanúskodik a stigmatízáció 
jelenségének a bencés aszkézis körében nyert szerepéről, alapvoná-
saiban ez annyira nem idegen a szentbenedeki lelkiségtől, hogy álta-
lánosnak elfogadott nézet szerint a bencés misztika nagy képviselője, 
Szent Bernát áll a stigmatizácíó-történet kiindulásánál. Az ő idejére 
a ,,particípare Christi passioníbus" gondolata olyan kihangsúlyozást 
kapott, hogy Vele és utána megindulhatott az a szenvedő Krisztusnak 
központivá emelkedő tisztelete, ami — mint látni fogjuk —• alap-
feltétele minden stigmatizációs jelenségnek, A bencés lelkiség szol-
gálatában álló folyóiratunk nem szenved tehát stílustörést, mikor a 
következőkben olyan jelenségeket teszünk részletesebb vizsgálódás 
tárgyává, mely csak végső alapgondolatában mutat megegyezést 
Szentatyánk szellemével. 

A stigmatizáció elemzését bencés vonatkozásán kívül időszerű-
sége is közelhozza érdeklődésünk köréhez. A ,,neue Sachlichkeit" 
szakába érkezett korunk, kiábrándulva az expresszionizmus egyoldalú 
belülről kífelééléséből, az érzékek alá eső tényekhez fordul és azok 
jelentőségét hangsúlyozza. Ilyen tapasztalható valóság a stigmati-
záció. Vele szemben is feltámad az a korkívánság, hogy mint reális 
ténynek, neki is tudományos értelmezést adjunk. Midőn erre vállal-
kozunk, az első kérdés: milyen állásfoglalást kell magunkévá ten-
nünk, hogy a tényeket tudományos megvilágításba helyezhessük. 
Vannak ugyanis olyanok, akik magyarázatukból eleve kizárnak min-
den természetfeletti tényezőt, mint amelyek — szerintünk — itt 
szóba nem kerülhetnek. Mások viszont a természetfeletti okok fel-
vételét nem tartják lehetetlennek, de azért előbb a tényeket magu-
kat beszéltetik és ezek tanúskodása alapján döntik el, hogy a pusz-
tán természetes okok működése is megmagyarázza-e a stigmatízáció 



jelenségét, vagy ezeken túlmenve, magasabbrendű mozzanatokat is 
fel kell venni a kielégítő okadatoláshoz. Ez utóbbi el járást követi a 
hivatalos egyházi gyakorlat a szentté-, illetőleg boldoggáavatások 
megindításánál. A következőkben tehát akkor járunk el helyesen, ha 
a háttérben tartva a természetfelettire kiutaló lehetőség felvételét, 
a kortörténeti és dogmatikai tényezők, a stigmatizált külső és belső 
motívumainak összevetéséből kíséreljük meg a stigmatizáció magya-
rázását. 

A stigmatizáció a dolog természetének megfelelően abból a lelki-
ségből táplálkozik, mely határozott compassiot táplál a szenvedő 
Istenemberrel szemben. Ezt a lelkiséget azonban nem lehet egye-
temlegesen általánosnak felvenni az egész kereszténységre vonatko-
zólag. A keleti egyház Krisztus-szemléletében például határozottan 
nem a „Szenvedések férfia", hanem a keresztről is uralkodó, feltá-
madt Pantokrator áll. A Gloria, és nem a Passió fogta meg a keleti 
lelkiséget. Ennek okát egyesek, mint G. Wunderle a bizánci mono-
fizita hatásra viszik vissza. Mások viszont utalnak arra, a keresz-
ténnyé lett szlávság az Ür feltámadása iránt igen nagy megértéssel 
viselkedhetett azon egyszerű tényből kifolyólag, hogy pogány val-
lásuk hold-mítoszában nagy szerepet játszott az újraéledés gondo-
lata. Nyugaton, a keresztesháború eszmevilágában, az Űr földi életé-
vel és vérével megszentelt helyekre induló zarándoklás vágyában 
előnyösebben ki tudott alakulni az a lelkület, melynek középponti 
élménye az öt szent sebével elvérzett Megváltó. Nem véletlen, hogy 
térben és időben egyaránt Szent Bernáthoz, a keresztes háborúk ve-
zéregyéniségéhez vezetnek el azok a mozzanatok, melyek külső és 
belső, testi és lelki előfeltételei a stigmatizációnak. Melyek ezek? 

G. Wunderle Zur Psychologie der Stigmatisation c. nagyszerű 
munkájában a lélekbúvár ügyes kezével kereste össze és csoporto-
sította a stigmatizáció motívumait, valamint azokat a jelenségeket 
is, amelyek bizonyos rokonvonásokat mutatnak fel a krisztusi se-
bekkel való felékesítéshez. Ezek az ú. n. körperliche Ideengestaltung 
név alat t összefoglalható jelenségek ha a stigmatizációt megértetni 
nem is tudják, felemlítésüknek megvan az az előnye, hogy magasabb 
szempontú, általánosabb összefüggésben mutat ják be a körükben tar-
tozó jelenséget, 

A stigmatizáció tehát a körperliche Ideengestaltung egyik esete, 
Mint létrehozó tényező szerepel benne mind a test, mind a lélek.. 
Hogy a stigmatizációt megértsük, külön kell vizsgálat alá vennünk 
mindkettőnek befolyását, mint ezt W, Moock is teszi egy figyelemre-
méltó, komoly értekezésben.1 

Ami a testi jelenségeket illeti, ezek lehetnek tudatosak és akar-
tak. A testmozgások általában tudatosak is, akartak is. A lélekzet-
vétel tudatos ugyan, de kevéssé akart tevékenységünk. A szívverés 
szintén tudatos jelenség, de egészen önkénytelen. A sejtek növeke-

1 Eine Studie zu den Stigmatisationserscheinungen: Hochland, Jahrg, 27.. 
S. 306—316. 



dése pedig sem nem tudatos, sem nem szabályozható az akarattól. 
A testi jelenségek lefolyásában a tudatnak viszonyítva alárendelt 
szerepe van. A megszokás ugyanis azt eredményezi, hogy vagy egé-
szen mechanikusan mennek végbe az egyes aktusok, (gondoljunk egy 
zongoraművész komplikált kézmozdulataira, melyek begyakorlás foly-
tán egyáltalában nem igénylenek tudatos reflektálást) vagy pedig 
lassanként lesüllyednek a tudatalattiba, ami által tudatunk értékes 
ereje más, ú j feladatok megoldására felszabadul. A tudatnak 
ugyanis legfontosabb működése abban áll, hogy testi működéseinket, 
amennyiben ezek akaratunktól függőek, megindítja. Ezek azokban 
legsimábban akkor mennek végbe, ha az öntudatosság köréből kisza-
badulhattak. Ami a testi jelenségek akarati vonatkozását illeti, Wil-
helm Moock felveti a kérdést: lehetséges-e a természetes körén belül, 
hogy urai legyünk az akaratunktól nem függő jelenségeknek, például 
a szívverésünk szabályozásának. E kérdésre határozottan igennel 
felel és hivatkozik a hindu fakírok cselekedeteire és arra az előttünk 
nagyrészt ismeretlen, de igen magasra fejlesztett lelki természetű 
technikára, mely a mi anyagi síkon mozgó technikánkkal szemben 
nem a testnek, hanem a lelkinek csodálatos birodalmába enged beha-
tolást. Ennek birtokában az sem tartozhatik a lehetetlenségek közé, 
hogy az akarattól és a tudatunktól egészen független jelenségek, 
mint például a sejtszövetek fejlődése is az akarat szabályozása alá 
kerüljenek. 

Mindezeknek felvétele azonban azt is jelentheti, hogy a stigma-
tizációt a természet körén belül meg lehet magyarázni, amennyiben 
a krisztusi sebekkel való felékesítés nem egyéb, mint az eleddig még 
ismeretlen psychotechnikai eljárásnak egyszerű kihatása a test ösz-
szes élettani működésére. Ha azután valaki rendelkezik azzal a lelki 
motívumkészlettel, mely a krisztusi sebek elnyeréséhez megkíván-
tatik, úgy minden további nélkül módjában áll azokat tudva és 
akarva magának megszerezni. 

Kétségtelen ugyanis, hogy a természeten belül lefolyó történé-
sek alakulására nem csupán a tömeg és szám alá tartozó tényezők 
bírnak jelentőséggel. A physis körébe lelki tényezők is átléphetnek 
és azt eredményezhetik, hogy működésükre fizikai jelenségek léte-
sülnek, illetőleg behatásuknak megfelelően olyképen módosulnak, 
hogy a létrejött fizikai jelenség pusztán fizikailag többé már meg 
nem érthető. 

Ha azonban az extrafizikális, nevezetesen lelki tényezők a ter-
mészeten belül valóságos, reális hatás kifejtésére képesek, mi sem 
akadályozza meg annak lehetőségét, hogy a fizikai szférába belépő 
lelki tényezők mintájára felvehessük a lelkire ható értelmi és aka-
rati tényezők működtetését is. Ezek olyan pszichológiai erőket hoz-
hatnak működésbe, melyek a lelki adottságokon keresztül érvénye-
síteni tudják tendenciájukat a testre is. Más szóval ez a lélek sza-
bályozó és alakító erejét jelenti a test felett. Ha pedig az anyagit 
ennyire birtokába tudja venni a lélek, akkor egyenes út nyílik a 
mondottakból a stígmatizáció természetes megmagyarázására, vagyis 
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arra a jelenségre, hogy mindazok a motívumok, melyek a krisztusi 
öt szent seb elnyerését feltételezik, valóságban is testi kifejezést 
kaphassanak. 

Wunderle elsorolja azokat a belső mozzanatokat, melyek meg-
értetik velünk a szent sebeket kiemelő buzgóság kialakulását. Ezek 
közül az elsőt compasszonak nevezhetjük. Ez az együttérző, együtt-
szenvedni kész szeretet és ezáltal a világ megváltásában való szent-
páli részesedés (adímpleo ea, quae desunt passionum Christi in carne 
mea pro corpore eius: Col. 1, 24,) csendül meg Szent Benedek Regu-
lájának bevezetésében is. Ez fejlődött a Szent Bernát-franciskánus 
misztikában olyan irányba, mely rátalál t az Űr szentséges sebeire, 
mint üdvözítő szeretetének legbeszédesebb kifejezéseire. 

A stigmatízáció lelki motiválására tehát nem elégséges a szen-
vedő Megváltó iránt érzett résztvevő szeretet. Kell, hogy a lélek kü-
lönleges módon merüljön el a Szent Sebek tiszteletébe azzal a lel-
kesedéssel, mely az Apostollal ezeket a csodálatos szavakat mon-
dat ta: Mihi absit gloriari, nisi in Cruce Domini nostrí Jesu Christi. 
(Gal. 6, 14.) Egyesek éppen a sebhelyekkel való felékesítéshez alap-
követelményként megkívánt speciális jellegű compassio szükséges-
ségéből akar ják megmagyarázni azt, hogy az Űr szent Anyja miért 
nem neyrte el a krisztusi sebek bélyegjeit. Azt mondják ugyanis, 
hogy semmi okot sem lehet felhozni arra, miért kellett volna a 
Szűzanyának a Kereszt alat t a szenvedő Üdvözítő iránt mutatott 
olyan sajátos magatartást elfoglalnia, mint amilyent a stigmatízáció 
feltételez. Az Isten Anyjának egyetemes jellegű küldetése volt a 
lelkiség történetében és kialakításában: ezen hivatáskörének feltét-
len megszűkítését jelentette volna a compassionak az a formája, me-
lyet a stigmatízáció lelki a lapjának kell tekintenünk. 

Az együttérző, résztvevő szenvedésnek másodszor az az érde-
kessége, hogy nem szorítkozik csupán a szegek és a lándzsa okozta 
krisztusi sebekre. Kiter jed az értünk megfeszített Üdvözítő egész 
szent emberségére. Elmerül a kegyetlen megostorozás következtében 
felszaggatott, a töviskorona okozta sebekbe is, mert ezekben is 
ugyanazt az önfeláldozó isteni szeretetet ismeri fel, mint amelyikről 
a keresztrefeszítés alkalmával Krisztus testén keletkezett sebek be-
szélnek. Ez a mindent átfogó compassio magyarázza meg azt, hogy 
miért találkozunk a vérrel verejtékezés, megostoroztatás, töviskorona 
szerepével a stigmatízáció jelenségei között. 

Ez a különleges jellegű compassio abból az általános aszketikus 
elgondolásból táplálkozik, mely szenvedések vállalásával, esetleg azok 
előidézésével akar szolgálni Istennek, Ennek egyik sajátos megjele-
nési formája és gyakorlata az önkéntes stigmatizálás. Ezt az aszke-
tikus eszközt csak azok fogják alkalmazni, akik egészen konkrét for-
mában állnak kapcsolatban a szenvedő Krisztussal. Egyetlen budd-
histának sem juthatna például eszébe, hogy testének ötszörös meg-
sebzésével keressen magának szenvedéseket. 

Jobban megközelítik a stigmatizációs lelkületet azok, akik vala-
milyen testi fá jdalmat okoznak magunknak Isten szeretetéből, még-



pedig olyan formában, amely valamiképen is vonatkozást mutat a 
szenvedő Krisztushoz, vagy az Ür megváltói halálának eszközeihez. 
Erre a jelenségre hozza fel példának Wunderle Radegunde frank 
királynőnek cselekedetét, aki megtüzesített vaskeresztet helyezett 
mellére és így testére vésette az Ember Fiának jelét. Hasonló buzgó-
ság vezette Szent Edit angol királyleányt, aki haj tűjével sebezte hom-
lokára a szent kereszt jelét. 

Az sem lehetetlen, hogy valaki mind az öt krisztusi sebhelyet 
felteszi a testére. El járását kárhoztatni nem lehetne abból a szem-
pontból, hogy ez csalás lenne. Ez az eset csupán akkor forogna fenn, 
ha azt állítaná, hogy a sebek maguktól származtak. 

A mesterséges stigmatizáció számunkra annyiban bír jelentő-
séggel, hogy felvilágosítást ad a stigmatizált lélek belső élményeiről. 
Benne ugyanazok a szeretet és áldozat kapcsolatok dolgoznak, mint 
a Szent Ferenchez hasonló stigmatizáltakban, akikről mindenekelőtt 
is a szentpáli szavakat lehet elmondani: carnem suam crucifixerunt 
cum vitiis et concupiscentiís. (Gal. 5, 24.) De az már nem bizonyos, 
hogy a szándékosan szerzett stigmák a compassionak abból a lel-
kületéből fakadnak, mely nélkül senki sem nyerheti el Istentől az 
Űr szent bélyegjeit. 

Ezekhez további előfeltételnek látszik a „memoria passionis", 
vagyis a legméltóságosabb Oltáriszentség iránt megnyilvánuló epedő 
vonzódás. A stigmatizált lelkek legalább is nem egy esetben csodá-
latos elevenséggel és öntudatossággal élték át azt az önfeláldozó sze-
retetet, mely az eucharisztiás színek alatt a feláldozottság állapo-
tába helyezi Krisztust, kit az Apokalipsis prófétája az Agnus tam-
quam occisus, a leöltségben élő Báránynak látott a mennyei seregek 
középpont j ában. 

A közösségi imaélet hívei maguk nagy igazolását találhatják ab-
ban a jelenségben, hogy a stigmatizációk akárhányszor szoros kap-
csolatot mutatnak fel a liturgiához, az egyházi év bizonyos szakaszai-
hoz. Gondolhatunk például arra a tényre, hogy a szentáldozás után 
annyira epedő Neumann Teréznél ezek a kitörő vágy-szimptomák 
advent idején egészen elmaradnak és helyükbe mély, tompa szomo-
rúság lép. 

A mondottakat abban foglalhatjuk össze, hogy a stigmatizáció 
belső motiválását az öt szent sebével megváltó Krisztus iránt való 
együttérzés, compassio és a vele rokon lelki aktusok alkotják. 
Hogy ezek külsőleg, testileg is megnyilvánulhassanak, ezt lehetővé 
teszik az emberi természetnek ú. n. ideoplasztikus képességei, me-
lyekkel a magasabbrendű értelem és akarat külsőleg is meg tudja, 
jeleníteni mindazt, ami a lélekben bensőleg végbement. Mikor tehát 
a stigmatizáció jelenségét értelmezni akarjuk, ezeket az ideoplasztikus 
képességeket kell részletesebb vizsgálat alá venni. Az ugyanis még 
nem bizonyít semmit, hogy valakinek megvannak a szent sebek má-
sai. Ezeknek eredetét és létrejöttét kell kikutatni, hogy igazán meg-
értsük az automatikusnak nevezhető, nem-szándékolt stigmákat. Az 
nyilvánvaló, hogy a krisztusi jelekkel való felékesítés egy hosszú oko-



zatsornak végső eredménye. Az azonban ki nem elégíthető e l járás 
lenne, ha a másodrangú okok hosszú sorát figyelmen kívül hagyvaf 
egyszerűen Istennel, a causa primaval akarnánk mindent magyarázni. 

Feltéve azt, hogy a stigmatizált szavahihetőségének és a stígma-
tizáció körülményeinek alapos megvizsgálása után bizonyítottnak 
tekinthető a mesterséges megsebzés lehetőségének kizárása, felmerül 
a kérdés, vájjon természetfeletti eredetűnek kell-e gondolnunk az 
automatikus stigmatizácíót, vagy nem. 

Wunderle határozott feleletet erre a kérdésre nem ad, hanem 
ezt egyszerűen elodázza, amikor egy nagyon kevéssé világos foga-
lom bevezetésével „psychogen" jelenségnek minősíti a stigmatizácíót 
és kijelenti, hogy a pszichológus nem rendelkezik olyan eszközökkel, 
melyek eldönthetnék, vájjon a természetes magyarázat is elégsé-
ges-e, vagy pedig természetfeletti eredetre kell gondolnunk. Ő mégis 
inkább a természetes megokolás mellett látszik állást foglalni. Hivat-
kozik a gratia supponit naturam elv szerepére és minden valószínűség 
szerint ez alatt azt érti, hogy a stígmatizáció lelki motívumai azáltal 
eredményezhetik a sebhelyek megjelenítését, hogy azok bizonyos 
elemi mozgásjelenségekkel kapcsolatosak, hasonlóan ahhoz a sok-
szor megfigyelt tényhez, hogy a szóképzetekhez halk kimondási moz-
gások kapcsolódhatnak. Ezek a vasomotorikus mozgások eredményez-
nék gyakori ismétlésük által a stígmatizáció jelenségét. 

Ezen magyarázat ellen azonban azt kell mondanunk, hogy a jel-
zett elemi mozgásjelenségek patologikus eredményre vezetnek, mivel 
működésükből hiányzik a regulationak nevezett természettörvény ér-
vényesülése, ami pedig egyedül biztosítja az egész organizmus har-
monikus egységét és megóv az egyes részek egyensúlyt bontó egy-
oldalúságától. A Wunderle-féle magyarázat ugyanis az elemi mozgá-
sok hosszú sorozatával és ezek hosszabb ideig tartó ismétlésével akar 
mindent megfejteni. Már pedig a történelmileg igazolt stigmatizációk-
nál nem tapasztalhatunk semmiféle beteges regulatíos zavarokat, sőt 
ellenkezőleg olyan természetes erőknek működését, melyeket az » 
alacsonyabbrendű állatoknál sokkal inkább tapasztalunk mint az em-
bernél és általában a magasabbrendű lényeknél, melyek a morfoló-
giai rendszerük kiindulásától való távolságuk arányában bizonyos 
természetes képességeket elvesztettek. (Gondoljunk például a béká-
nak regeneráló képességére: a gyíknak farka ú j ra kinő.) Helyeseb-
ben mondva: ezek a képességek egészen el nem tűntek, csupán ha-
tékonyságuk fokozódott le, de megmaradt annak lehetősége, hogy 
ezek az elaludt, infinitezimálíssá lett potenciák eredeti hatékonysá-
gukat ú j ra visszanyerhessék. Ez történt meg az Istenember minden-
ható szavára, az Evangéliumban elbeszélt csodás gyógyulások ese-
tében is, amikor a legkisebb reakciósidő nélkül, egyetlen pillanatra 
bekövetkezett a természetben szunnyadó potencia aktualizálása foly-
tán az az eredmény, amely annyi hasonlóságot mutat fel a stígma-
tizáció jelenségével. Éppen ezért látszik helytelennek a Wunderle-
féle psychogenetikus elmélet. 

E helyett inkább arra kell gondolnunk, hogy milyen nagyjelentő-



ségü az eredeti bűn következtében beállott zavar, mely azt eredmé-
nyezi, hogy az értelmi tényezőknek nincs olyan hatalmuk és befo-
lyásuk a lelkiekre, ezeknek nincs olyan szerepük a vitális adottsá-
gokra, mint amilyennel rendelkeznek ez utóbbiak az anorganikusokra. 
Bár kétségtelen, hogy az eredeti harmóniát a morális egyensúly-
megbomlás megzavarta, de meghagyta annak lehetőségét, hogy az 
értelmi a lelkiekre, ezek a vitálisokra ú j ra domináló szerepet nyer-
hessenek, Már most a stigmatizációnál nem történik más, mint a testi 
adottságok minden vitális törvényszerűség ellenére tökéletesen kö-
vetik a magasabbrendű szférákból jövő benyomásokat és indításo-
kat, Ez az a jelenség, melyet Szent Pál nyomán az Atyák a test 
spiritualizálásának neveznek. Ez akkor következik be, mikor a test 
annyira engedelmes eszköze lesz a léleknek, hogy az egész emberben 
helyreáll az az eredeti egység és rend, melyet Isten szabott meg a 
belénk helyezett életszférák között, melyet azonban az eredeti bűn 
megzavart. Mikor ez bekövetkezik, a lélek szinte kiverődik a tes-
ten, a testből akadálytalanul kiáradhat a minden anyagi fölött ural-
kodó lélek ereje, aminek olyan bájos megnyilatkozását figyelhetjük 
meg a stigmatizált Szent Ferencnél, akinek külsején, alakján, meg-
jelenésén a léleknek akkora sugárzata jelenhetett meg, hogy ez még 
a vadállatokat is magához szelídítette. 

A katolikus megigazulástan azt tanítja, hogy az eredeti bűnnel 
a supernaturaliakat elvesztettük, de a természetes adottságainkban 
csak megsebesültünk: vulneratus in naturalibus. Éppen mivel csak 
megsebesültünk, de el nem pusztultunk, azért gyógyíthatja ki és 
emelheti fel a kegyelem megsérült természetünket a természetfelet-
tibe. Ez történik meg a stigmatizációs jelenségeknél, melyekben a 
kegyelem oly természetes adottságokkal dolgozik, melyek minden 
emberben jelen vannak, de amelyeknek működtetése a legtöbben 
szinte egészen szünetel, A stigmatizáció lényegét ugyanis nem abban 
kell látni, hogy valakin megjelennek a krisztusi szent sebek után-
zatai, hanem a vegetatívumot egészen hatalmába kerítő magasabb-
rendű erő felszabadulásában, ami nemcsak az egészséges vegetatív 
életet akadályozó formákban, mint amilyenek a stigmák, fejtheti ki 
hatását, hanem ellenkezőleg a testi életet támogató, azt meg-
gyógyító alakban is, A stigmákban semmi mást, mint a harmóniát 
eredeti formájában visszanyert világ egyik jelenségét kell látnunk. 
Ebben az újrarendezett világban a lélek minden vonatkozásban döntő 
irányítást és hatalmat nyer a testi felett, a test mindenben aláren-
deltségbe kerül a lélekkel szemben és az eredeti bűn óta magának 
követelt szinte korlátlan önállóságát felhagyva elfoglalja alárendelt 
szerepét és olyan készségesen engedelmeskedik a léleknek, hogy az 
egyeseknek különleges lelki beállítottságát követve, akár a szent se-
bek jeleit is minden további nélkül bámulatos könnyedséggel fel-
veheti. 

A mondottak alapján röviden utalhatunk arra is, hogy milyen 
jelentőséget tulajdonítsunk a stigmatizációnak gyakorlati hitéletünk-
ben. Sokatmondó eligazítást ad erre vonatkozólag az a tény, hogy 



maguk a stigmatizáltak nem tartották valami különösnek az egész 
jelenséget, melyet mindenestül Isten ajándékának tekintettek. Mi pe-
dig nem láhatunk bennük hitünket igazoló, vagy alátámasztó eszkö-
zöket, hiszen ez a krisztusi csodákban olyan kétségtelen tényekre 
támaszkodik, hogy semmi szükség sincs újabb bizonyítékokra. Az 
viszont egyenesen veszedelmes lenne, ha természetfeletti jellegű ke-
reszténységünket a stigmatizációk természetes a lapjára akarnák épí-
teni, hiszen maga az Üdvözítő utasított vissza minden olyan törek-
vést,mely emberi érveléseknél keres eligazítást: ,,Van Mózesük és pró-
fétáik, hallgassanak rájuk! Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgat-
nak, akkor ha valki a holtak közül feltámad, annak sem fognak hinni." 
(Lk. 16, 29. 31.) A stigmatízáció gyakorlati jelentősége sokkal inkább 
annak felismerésében van, hogy milyen fölséges lehetett az a világ, 
melyben az Istentől alkotott harmónia uralkodott, de milyen csodá-
latos metamorfózist eredményez még külsőben is az az ,,amor trans-
formans", mely az Istent igazán kereső lélekkel elmondatja Szent Pál 
szavait: Ut Deo vivam, Christo confixus sum cruci. (Gal. 2, 19.) 

Boldog küldés. 
( 

Ne menj. A hattyús csónakot Ne menj. A könyed fáj nagyon; 
nem küldte még embernyi végzet, tudom, te még mesére ébredsz, 
ezüst folyódon nem úszik s mesére alszol este el, 
csak tiszta csillag, hűs igézet: szívedben hó-csodákat féltesz: 
gyermek vagy még, ne menj! gyermek vagy még, ne menj! 

Ne menj. Az élet megrabol: 
ezüst folyódból lomha tengert, 
hattyús csónakból szürke gályát 
varázsol és raj t két rab embert: 
gyermek vagy még, ne menj ! 

De menj. Most mégis küldelek, 
hogy gyermek légy az Isten útján 
és tiszta bölcs, aszkéta szent 
ezüst folyód éneklő part ján: 
menj, menj, ne félj! 

Csak menj, ha szól a tiszta szó 
s ú t j á ra hív a Megfeszített: 
gyermek-gyermek csak az marad, 
aki a Lélekből merített. 
Hogy gyermek légy örökre: menj! 

Békés Gellért 



A trianoni Erdély regényköltészetének világa. 
Kolos Endre dr. 

Erdély a XVI. sz.-tól kezdve vesz részt behatóbban az ország 
irodalmi életében. Az önálló erdélyi fejedelemség olyan pezsgő szel-
lemi életet teremt, amely nem egyszer, pl, Bethlen Gábor idejében 
is, felülmúlja a szétszabdalt, háborúságoktól gyengített nyugati or-
szágrész hasonló életét, Erdélyen is végighullámzik minden európai 
áramlat, a hitújítás vitái, a históriás ének divata, a könyvnyomtatás, 
a humanizmus, stb., és amiként a fejedelmi dinasztiák német vagy 
török politikája közepette sokszor a nemzeti függetlenségnek egyet-
len mentsvára lett, úgy helyeződött időnként a magyar szó, a ma-
gyar irodalom is a szabad Erdély fejedelmi udvaraiba, ősi várkasté-
lyaiba, Nyugat kultúráját átplántáló városaiba a német világ elől. 
Erdély kiváló szellemű férfiakat adott a magyar irodami életnek 
(Heltai G., Apáczai Csere J., Misztótfalusi Kis M,, Szenei M. A., 
Mikes K,f a történetírók és az emlékiratok szerzői), s nem szűnt 
meg nagy szellemek termékeny bölcsője lenni akkor sem, amikor II. 
Rákóczi Ferenc után a független Erdélyből a Habsburgok legkeletibb 
tartománya lett, s majd az únió folyán a centralizálódó, moderne-
sülő nagy magyar élet szívta fel a kifogyhatatlan erőit, Bod Péter, 
Aranka György, Erdély Széchenyije gr, Mikó Imre, Teleky Sámuel, 
Wesselényi Miklós élesztik azt a tüzet, amelynél — hogy csak a na-
gyokat említsük itt is — Jósika Miklós, Kemény Zsigmond és Gyu-
lai Pál gyújtják meg a szellem szövétnekét. 

Erdélynek ez a gazdag szellemi, irodalmi élete azonban mindig 
is egybeszövődött az egész magyar lélekkel. Irodalma nem volt kü-
lön erdélyi irodalom, hanem az egész magyarságnak szólt; ha volt 
is sajátos színe, sohasem érezte magát különállónak, s a felcsillanó 
erdélyi öntudat mellett sem akart regionális irodalmat teremteni. 
Bod Péter az egész magyar nyelvterület íróit gyűjti egybe, Jósika, 
Kemény s Gyulai megőrizték ugyan költészetükben erdélyi szárma-
zásuk bélyegét, de az egyetemes magyarságnak írtak, annak iro-
dalmi életéhez zárkóztak fel, s erdélyiségük beleolvadt a művészi 
magyar szellembe. 

Ezzel a történeti folytonossággal és szereppel érkezett el Erdély 
közel 2 milliónyi magyarságával a trianoni megrázkódtatáshoz. A 
közénk kerülő szögesdrótos és szuronyos országhatárok elzárták a 
budapesti központtól, amelytől a háború előtti centralizáló életben 



már mindent kapott, amelyre már szinte teljesen ráhagyatkozott, 
amely miatt már lebontotta korábbi decentralizált irodalmi életének 
erős bástyáit is. írói Pestre távozak, hogy érvényesülhessenek; ha 
otthon maradtak, mint Petelei István, alig ismerték őket. Folyóira-
tai, újságjai tengődtek s kisszerűekké váltak, a közönség is Pest 
után kezdett igazodni. Most pedig ú j ra ki kellett építenie szellemi 
életének alapjait, új, „hazai" írókat kellett munkába állítania, ahhoz 
teret (folyóirat, könyvkiadó) és közönséget szerveznie, és kisebbsé-
givé süllyedt sorsának követelményei szerint ú j utakat kellett tör-
nie, mert a kisebbségi helyzet eddig nem ismert feladatok elé állí-
totta. Bár az egységes földrajzi terület, Kolozsvár központi fekvése, 
a jelentős számú kultúrált magyarság és főleg gazdag múltjából fa-
kadó hagyományereje, a kis ország népének lokálpatriotizmusa nagy-
ban elősegítették az irodalmi élet újjászületését, mégis évek teltek 
el, míg az erdélyi magyarság önmagára ébredt, önszemlélete a helyes 
utakra vitte. 

Az első évek erőtlen, khaotikus próbálkozásai; egymásra nem 
találó, céltalan irodalmi csatározásai, összeomló folyóiratkísérlete-
zései után lassan megindult a kibontakozás. Kialakulnak a gócpontok: 
a történelmi Erdélyben Kolozsvár, a hozzákerült régi Partiumban 
Nagyvárad, A kolozsvári Pásztortűz (György Lajos) a mögötte álló 
Minerva-könyvkiadóvállalkozással együtt 1921 óta már komoly jege-
cesedő pont. Az építőművésznek indult ezermester Kós Károly, a 
művelt politikus főúr gr, Bánffy Miklós és a nyugati ízlésű Kuncz 
Aladár fényes karrierről mondanak le és térnek vissza Erdélybe, 
hogy szervező képességükkel segítségére legyenek a magára maradt, 
elcsüggedt magyarságnak. Kezdeményezésükre alakul meg az Erdé-
lyi Szépmíves Céh kiadóvállalat 1924-ben. Kemény János báró iro-
dalompártolása lehetővé tette 1926-tól kezdve a marosvécsi Helikon 
írói csoportosulását, az erdélyi „írói parlamentet", amely már össze 
tudta hozni a konzervatív és progresszív írókat közös táborba, s ezzel 
teremtett alapot egy erőteljes irodalmi életre. Mert Erdélyben — 
nem úgy, mint nálunk — erősebb volt a progresszív irányzat. A kö-
zelmúltnak társadalmi, szociális és nemzetiségi mulasztásait saját 
bőrén szenvedő erdélyi magyarság Ady, Szabó Desző és Móricz 
Zsigmond eszmevilágában él, ezek nemzet- és társadalomszemléletét 
tükrözi. Liberálisabb szelleme miatt azonban könnyebben lehetett 
összeegyeztetni az ellentéteket a Helikon keretében. E körnek 1928-
ban kezdődő folyóirata, az Erdélyi Helikon már komoly kritikai szel-
lemet és kiegyensúlyozott írói összefogást hozott, s ezzel lezárult az 
erdélyi irodalom útkeresése. Gyallay Domokos a magyar nép neve-
lője lesz el ter jedt lapjával, a Magyar Néppel, a Pestről Székely-
földre (Nagybacon) hazatért Benedek Elek pedig az erdélyi ifjúsá-
got gyűjti gyermeklapja, a Cimbora köré. 

Megindulnak a könyvek is. Először a líra virágzik fel. Pedig 
Erdély sohasem volt a líra hazája , Az impériumváltozás vihara azon-
ban nagyon felkavarta a lelkeket. Az első 5—6 évet a líra túlsúlya 
jellemzi. Ennyi kiváló lírikus sohasem volt Erdélyben, s közülük 



többen az egész magyar költészet kimagasló értékeivé lettek (Remé-
nvik, Áprily, Tompa L.). — A széppróza még csak novellákat mutat 
fel, bár elég nagy számban. Erőpróbálkozás ez a későbbi nagy re-
gényirodalomhoz, a begyakorlás ideje és a belső elmélyülés jövőt 
érlelő hallgatása. Csakhamar megérnek az erdélyi történelmi leve-
gőben, földben rejlő csírák, s mind értékben, mind mennyiségben 
olyan gazdag regényirodalom támad, mely kiállja a versenyt az egye-
temes magyar irodalom alkotásaival.. Ez a legnagyobb „hozománya" 
Erdélynek! Ilyen arányú irodalom Erdélyben eddig ismeretlen volt. 
A szépprózának ez a túlsúlyra jutása tudta csak széles körben nép-
szerűvé tenni az erdélyi irodalmat, tudta elhinteni sajátos erdélyi 
gondolatait, s a regényirodalom e megizmosodása biztosította csak 
az öntudatos erdélyi irodalom sikerét, s tette nagykorúvá a magyar 
irodalom e fiatal erdélyi haj tását . 

Ezt az így megindult irodalmi életet csak úgy tekinthetjük, mint 
külön életre kényszerített s ebben csodálatosan fellendült decentrali-
zált magyar irodalmat. Nem veszítette el egységét az egyetemes ma-
gyar irodalommal, de a maga sajátos küldetésének útjain idegen or-
szágban is a szellem felsőbbségének érzetében szállt síkra, Ez az 
irodalom nem a közvetlen előzmények továbbfolytatása, nem a helyi 
gyökerek sudárba szökkenése, hiszen Pestre szívódott fel minden 
szála, hanem a modern magyar irodalom kiterjedése erdélyi talajon, 
erdélyi hagyományokkal, a kisebbségi élet problematikájával gazda-
gabban. 

Ez volt Erdély válasza a trianoni ítélőbírák és az elnyomó több-
ségi állam halálos ítéletére: a csodálatos kivirágzás. Elzártak előle 
minden utat: a szellem út já t nem zárhatták el; a lelkét is meg akar-
ták fojtani s ebben támadt ú j életre. S arcán nem a kripta sápadt 
virágai nyíltak, hanem a színekben, életerőben, magabízásban dús 
fiatal lélek verődött ki raj ta . 

Tájak. 
Az új erdélyi széppróza olvasóját elsősorban e kis ország tájai-

nak költői leírásai, az írók megkapó tá j festése fogja meg. Elvezetnek 
az írók országuk sok szép vidékére, s elárulják, mennyire megihlette 
őket otthonuk, környezetük természeti hangulata, íze, pompája, lelke. 
Festő palettájukon változatos színek, erdélyi képek jelennek meg, 
együttesen sajátos jelleget adnak a kis országnak. E tá jaknak lel-
kük van: a történelem, a nép, a természet, a sors determináló keve-
rékéből. 

Természetes, a magyar írók szíve azokhoz a vidékekhez vonzó-
dik, ahol tömegesebben laknak véreik. Ezért a történelmi Erdélyből 
leggyakrabban leírt tipikus tá jak: Kalotaszeg a gyalui havasokkal, 
Kolozsvár-környék a Szamos felső völgyével, a Mezőség és a Szé-
kelyföld. Ezeknek a leírásában ott lebeg a magyar mult fénye, ha a 
jelen nem is mindig vigasztaló már. 

A hadak országútján, a Királyhágón túl Kalotaszegbe vezetnek 
íróink. Ott építette fel — a csendet keresve — Sztána falu közeié-



ben Varjúvárát e vidék szerelmese, Kós Károly, aki külön könyvet 
írt e vidékről, történelméről, forradalmairól, s egyik viharos korsza-
kát idézi a Varjú-nemzetség történetében. A Sebes Kőrös és a Ka-
lota patak szöglete, a Felszeg, vagyis az eredeti Kalotaszeg, azután 
ettől északra az Almás-patak völgye, az Alszeg és végül a Nádas-
mente, mely egész Kolozsvárig terjed, a lkot ják mintegy 40 faluval e 
külön világot. Talán szemre nem mindig elbájoló vidék ez, de gyö-
nyörködtető részletek vidítanak fel. Becsületes, erős öntudatú ma-
gyarok lakják, kún-tatár keveredésűek; talán ez a török vér teszi 
őket annyira öntudatosokká. Faj i különállását hirdeti színekben tob-
zódó népművészetük, írásos-varrottas ruházatuk, házi és templomi 
fafaragásuk. Vasárnapi templom járásuk pompája Adyt is versre 
ihlette. Főleg református vallásúak. Elkísérjük őket művészi stílus-
ról tanúskodó fatornyú templomaikba; a szakadárok templomai teljesen 
fából vannak, mint a Kárpáta l ján ís. Messziről kitűnik a jellegze-
tes négy kis tornyocska a nagy torony tetőzetén. Bánffyhunyadba 
kell sokszor betérnünk, hisz most ez a „főváros" (egykor Kalotaszent-
király volt az) ; emlékezetesebb helyek itt még: Kőrösfő, Valkó, 
Gyerőmonostor, Nagykapus, az egykori avarkapu helyén. Hogy 
hadiút volt Kalotaszeg, azt jelzi a sok várrom, vagy annak emléke: 
Gyalu, Sebes (a Johanniták vára volt!), Szászfenes, Egeres, Almás 
stb., de jelzi az is, hogy a kőtemplomokat várfal veszi körül, 

A vidék felett délről komoran és fenségesen uralkodik a gyalui 
havas koronája. 

A havas . . . ! 
Mennyi sejtelmes érzést vált ki belőlünk is e zord fenségű szó! 

Mennyivel inkább izgatja a költők fantáziáját! Ott jár a végtelen 
erdők rengetegében Kós, a fiatal mérnök, lenyűgözve a természet 
örök szépségétől, a Talharu hallgatag ormától, a Vlegyásza csúcs 
égfelé nyúló magasságától, Elmereng a múlton, a havas érintetlen, 
szűz idején, amikor még magyar nemzetségek bírták a havas szál-
erdőit, s csak a favágók, pásztorok (paculárok) és a gornyikok, az 
erdőőrök voltak oláhok. Itt éltek a Var júk a Pojánán; ehhez köti 
őket ábrándos családi örökségük: a hegy belsejében rejlő kincs. Fe-
jedelmek jár tak ide Kolozsvárról vadászatra. Ide menekül a havasra 
Abády Bálint, a Bánffy-trilógia hőse, amikor a szépséges Mihók 
Adrienne iránti szerelme felzaklatja; vele jár juk a gerinceket, sza-
kadékokat, s hallgatjuk a vízesések moraját , a legelő nyájak méla 
kolompját. Az örök szépség utáni nosztalgia árad ki e lapokból. 

Ámde megzavarodik e tiszta kép, kidöntík az erdők öreg „kirá-
lyait", idegen nép lepi el a hegyek oldalait, sötét tekintetű, arcú em-
berek járnak a megritkult fák között: „Haldoklik a havas!" 

A havas vidékéről ereszkedik le Kalotaszegre az oláh tenger, A 
Nagykalota nevű község már tiszta oláh! Északról, Szilágyságból 
pedig a másik oláh áradat fenyegeti elnyeléssel e magyar vidéket. 
Kalotaszeg magyarsága összekötő hídvonulat Kolozsvár környékén 
át a Mezőséggel, s ezzel együtt a Székelyfölddel is! 

Letekint a Havas a Szamos-völgyre, benéz az ott szerényen 



meghúzódó Kolozsvárra is (Reményik verse!). Bár Kolozsvár később 
nőtte ki magát várossá, de Gyulafehérvár, Nagyszeben, Nagyenyed 
mellett ő is Erdély egyik fénypontja volt. Valamikor még a szom-
szédos Kolozsmonostor papi vára (Szent Benedek-rendi apátság) 
vitte az elsőbbséget, neki adóztak a vidék falvai, katonaságával hadra 
is kelt, a monostorvár ostromokat állott ki. Hatalmának ellensúlyo-
zására Gyerőmonostoron építettek klastromot. A viharos idők meg-
tépázták Kolozsmonostor tekintélyét, a várossá fejlett Kolozsvár be-
olvasztotta egykori urát, s nyugati elővárosává tette. Hányszor 
látott véres csatákat (Budai Nagy Antal, 1438., Szászfenes, 1660.), 
fejedelmi ünnepségeket ez a város s az azt környező hegyek, a Hója, 
a Borjúmái, a Feleki-hegy, a szerény várhegy! Múltjának néma őr-
zője és tanúbizonysága is egyúttal a Házsongárdi temető, amely — 
míg odakint oláh szótól volt hangos az utca — bent magyar ősökről 
su t togo t t . . . A városnak e megejtő varázsa, kőbe vésett történelme 
Erdély íróit majdnem kivétel nélkül vonzotta ez ősi kincses városba 
a valóságban is, vagy legalább a képzelet játékában. Üjabban még 
Kolozsvár régi külvárosának, a Hóstátnak és proletár negyedeinek, 
a Lupsa-, Pata- és írisz-telepeknek is akadt írója Nagy István sze-
mélyében. 

A kies Szamos-völgy e részében, Kolozsvártól északra fel Désig 
játszódnak még történetek a magyar falvak és magyar főúri kasté-
lyok környékén. Itt áll őrt a bonchidai Bánffy-kastély is, Erdély 
legnagyobb és csodálatos szépségű parkjának közepén. Gazdája az 
erdélyi irodalom egyik büszkesége; főmunkájában (Erdélyi történet, 
tril.) is sokszor itt kalandozik képzelete (Kozárd—Gyerőffy László). 
A Szamos mentén is, meg Kolozsvártól északkeletre a Meszes-hágón 
át is eljuthatunk a vegyes magyar-román lakosságú ,,hepe-hupás vén 
Szilágyba". 

Erdély igazi magva, szíve és agya a nagy Mezőség volt. A tör-
tönelmi Erdélyt körülbástyázó magas hegyvidék között terül el ez 
a medence, mely azonban 600—700 méter magasan van a tenger 
színe felett, Kolozsvártól Marosvásárhelyig, a Szamosok völgyétől 
a Küküllő völgyéig húzódik; nyugaton Torda, a torockói Székelykő, 
Nagyenyed szegélyezik. Déli felét a Székelyföld nyugatra nyúlt ré-
sze, az Aranyosszék alkotja. Nem hegyes, nem is sík vidék; dombok 
és völgyek váltogatják egymást kopár, erdőtlen oldalaikkal. Kanyar-
gós utak visznek fel a dombtetőkre, honnan a völgyben fekvő apró 
falvak templomtornyát pillanthatjuk meg, azután új ra dombok és 
völgyek megint. A Maros folyik keresztül a Mezőségen, de még sok 
patak vágott völgyet magának; sekély, nádas tavak, mocsaras, tőze-
ges részek tarkítják, E tőzeggel, náddal pótolják a mezőségiek a 
hiányzó fát. Sós, anyagos földje nem kedvez a növényzetnek, de 
feneketlen sárrá dagad. Valami álmos, méla egyformaság, egyhan-
gúság üli meg a vidéket, s ez a hangulat lebeg embereinek életében 
is. Holttenger! — szakadt ki az önkéntelen szó Makkai egy hősének 
ajkán e vidék láttára, ,,A Mezőségen az évek is úgy járnak, mint 
azok a lassú, szürke szekerek, melyeket két sovány tehénke vonszol 
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maga után az agyagos dülőutak kátyúi között, egyhangú, jámbor 
nyikorgással." — olvassuk az egyik regényben. (Wass: Csaba.) 

Egykor színmagyar, ősi településhely volt ez! Tele van a ma-
gyar kultúra emlékeivel, kastélyokkal (Szentgotthárdon a Mezőség 
lelkes rajzolójának, gr. Wass Albert kastélya) és régi templomok-
kal. A szélein ősi nagy városok, várromok, híres iskolák és törté-
nelmi helyek. Innen került ki egykor Erdély vezetőtársadalma, innen 
csinálták az önálló Erdély történelmét. 

És m o s t . . . Körülfolyta, belepte már az oláhság és fojtogatja 
benne, mint a hínár, a magyar szót. Vannak még ra j ta magyar szi-
getek, elszegényedő, románosodó szórványok, s a falvak nemesi kú-
riái, udvarházai, kastélyai t a r t ják fenn az elmerüléstől. A magyar-
ság nagy temetője ez!! Olvasunk elhagyott, gazdátlanná vált, el-
hanyagolt udvarházakról; kidőlt kerítésük, töredezett kapuszárnyuk, 
omló vakolatuk a hangtalan pusztulás szomorú melódiáit keltik fel 
bennünk, 

A legfőbb kivezető út innét a Maros völgye az ősi fejedelmi 
székhellyel, Gyulafehérvárral, Erre lovagolt be az ,,országépítő" 
István király, hogy Erdélyt meghódoltassa, ma jd a kiskirályi rang-
ban Erdélyt bíró ,,táltos" IV. Béla, de erre jártak minden idők pusz-
tító török-tatár hadai, itt volt a legvéresebb a lázadó móc bandák 
öldöklése is (Hóra, 1785, Avram, 1848,), s nyomukban eltűntek, el-
süllyedtek a magyar falvak, hogy helyet adjanak a bocskoros Bal-
kánnak, Magyar sors, erdélyi sors! 

Erdélyiség. 
Erdély földjének ez a sajátos táj jellege szólalt meg a költők 

lant ján az elszakítás után (Áprily, Reményik, Tompa L,). Ráébred-
tek, rádöbbentek a természet szépségének ihletéből a föld erdélyi 
színeire, ebből az erdélyi sorsra, az erdélyi lélekre. A tájból ki-
indulva ú j ra felmerült a lírikusok nyomán az erdélyiség gondolata, 
s a transzilván idealógíát azután a vezető egyéniségek (Kós, Kuncz, 
Makkai S.) programmá öntudatosították, s a széppróza ennek tar-
talmát hozza felszínre a múltból és a jelen erdélyi problémákból. 

Az erdélyiség gondolata nem új. Már a XVIII. sz,-ban öntuda-
tossá vált- Kialakulásában elsősorban Erdély területi zártsága ját-
szott szerepet. Külön kis ország, mely képes is önálló állami, gazda-
sági életre; magas határhegyei elkülönítik bizonyos mértékben más 
földtől, izolált jelleget adnak neki, — Ezt mutat ja történelme is, 
Erdély életében egészen a 67-es kiegyezésig mindig több-kevesebb 
önállóságot, függetlenséget, vagy legalább is tartományi különéletet 
látunk (vajdaság—fejedelemség—tartományi gubernium). A kétszá-
zados fejedelemség idején különösen viharos volt történelme, nagy 
terhet és missziót hordozott vállán, s ebből történelmi öntudatot, ha-
gyományt merített. — Területén népek és vallások tarka sokasága 
élt együtt. Több nyelvű, több népű, több vallású ország kicsiny föld-
jén is! Együtt élt a szász, román faj ja l évszázadokon át, s bár az 
utóbbiak csak az únióval váltak mindenben egyenlő jogúakká, az 



életlehetőség nem volt előttük sem zárva. így valóban három nem-
zet hazája volt. S velük való állandó együttélés erős nemzetiségi 
öntudatot nevelt az erdélyi magyarságban; mélyebb, átéltebb, kriti-
kusabb magyar érzés rögződött beléjük. De ugyanakkor elfogadta 
realitásnak, adottságnak, tiszteletben tartandó valóságnak más fa j 
nemzeti érzését, becsülte ennek szabadságát, sajátos életét. Erre 
intette őt a vallásos kultusznak sokfélesége is Erdély földjén, s benne 
nemzetiségi és vallási türelmet fejlesztett ki. Nemes értelemben vett 
szabadelvűségnek, liberalizmusnak nevezik ezt az erdélyi szellemet, 
de helyesebben erdélyi humanizmusnak mondhatjuk. — Erdély társa-
dalma is egységesebb, családiasabb, patriarchálisabbb, mint a sok 
átalakuláson keresztül menő Magyarországé. A társadalmi osztályok 
nem különültek el annyira egymástól, a főúri rend is jobban össze-
nőtt a néppel (ezt a román földreform még jobban előmozdította), 
nincsenek nagy vagyonú arisztokraták, nem kerültek oda idegen, 
osztrák főúri családok, s a jobbágyi viszony se vált olyan merevvé, 
.mint nálunk. 

Mindezek a mozzanatok az erdélyi magyarságban erős lokál-
patriotizmust ébresztettek fel, s a mellett hogy magyar maradt, ú j 
színt, új érzületet, új világszemléletet, ú j lelkiséget jelent. Tehát az 
erdélyiség nem más, mint a vallási, világnézeti és nemzeti ellentétes 
erők között is kiegyensúlyozott magyar lélek, A szűkebb haza ter-
mészeti adottságaihoz fűződő hazaszeretet, erős történeti tudat, má-
sok megértő megbecsülése, a lélek szabadsága és testvériesebb érzü-
let: ezek a jellemző jegyei, 

A költőkben lobban eszmélkedésre a természeti képek nyomán 
(Áprily: Tetőn) az erdélyiség gondolata- Kós Károly egész könyvet 
ír Erdélyről ebben a szellemben, s hirdeti, hogy Erdélynek a magyar-
ság keretein belül sajátos hivatása van, s Erdély múlt jában talál ja 
meg erre a legbiztosabb alapot. Kuncz Aladár ennek az erdélyiség-
nek a humanizmusát ragyogtatja meg s ad példát a Fekete kolostor 
c. regényben, mert benne nem a keserű vádaskodás iróniáját önti ki 
az ellenséges francia nemzetre, jóllehet az internáltakról való gon-
doskodás silánysága miatt ezt megtehetné, hanem a lélek nemesebb 
hajlamait bontja ki, s ezzel teszi még a noirmoutieri és az il d'yeu-i 
börtönt is elviselhetővé. Makkaí S. pedig a hit, a vallás gondolatával 
kívánja elmélyíteni a kisebbségi magyar lelkületét, s a hitben meg-
szentelt humanizmussal nézi a jelen élet problémáit. Ennek a tran-
szilván ideológiának lett a folyóirata az Erdélyi Helikon (1928.) 
Kuncz, ma jd Kós K. irányításában. 

A fiatal írói nemzedék, mely már az új impérium alatt nőtt fel, 
kritikus szemmel nézte az öregebbek tanítását. Tagadásba veszik a 
transzílván ideológia minden gondolatát, hamis mitosznak vélik, ro-
mantikus életszemléletnek bélyegzik, multbamerülését a jelen prob-
lémái elől való menekülésnek látják, és a multbanézés helyett a 
jelen valóságábrázolását, a kisebbségi sors reális feltárását kívánják. 
E fiatalok a Vásárhelyi Találkozó (1937. okt. 2—4.) nagy ifjúsági 
seregszemléje után léptek egységes frontban a nyilvánosság elé a 



brassói bemutatkozón (1937. okt. 24.), ma jd az ,,Üj erdélyi antoló-
g i á iva l . Velük az erdélyi irodalom új korszakhoz érkezett, mely 
meg akar ja szüntetni a sa já tos erdélyi lélekbe vetett hitet, s szoro-
sabb kapcsolatot keres a modern magyar irodalommal. A vita 
nincs eldöntve, a fiatalok még nem kerekedtek felül, de értékes meg-
nyilatkozásokkal adták tanújelé t tehetségüknek (Wass Albert, Bö-
zödi György, Szenczei László, Szemlér Ferenc, Nagy István, Sza-
bédi László stb.). 

A transzilvánizmus hatása alat t áll a regényirodalom legtekin-
télyesebb és legismertebb része, a történeti tárgyú irodalom, Erdély 
történelmi levegőjében nem is lehetett máskép. Erdélyben született 
meg a magyar történelmi regényirodalom, annak első művelői, Jó-
sika, Kemény, hagyományt teremtettek. Erdély küzdelmes múltja, 
titokzatos vagy markáns emberei, gazdag történeti és memoár-
irodalma mindig vonzották az írókat. Az évszázados hagyomány 
mellett a sorsfordulat meg egyenesen erre irányította íróínak ki-
művelt történeti érzékét. A szörnyű istenítélet befelé fordította a 
szemet: a jelen bajának megértését a múltban keresték. Fel akar ják 
fejteni a bukás eredendő gyökérszálaít, Erdély sorsának titkát, nyit-
ját keresik, kutatják. Pé ldákat idéznek fel vigasztalásul, sőt a mult 
sokszor csak lepel, mely alat t a jelenre gondolhatnak, s a jövőre 
szóló intelmeket oszthatnak. Miként a szabadságharc utáni elnyo-
matás idején a költők az allegóriában, úgy szóltak ezek az írók né-
pükhöz a történelmi mezben, hogy kijátsszák elnyomó uraik bilin-
cseket csörtető börtönuralmát. Bizonyos írányzatosság, sőt néha 
irredenta íz vegyül a mult rajzába, de éppen ez adta neki nagy nép-
szerűségét, Az erdélyi regények nagyobb része tendenciás mű, a 
sors kényszeríti erre, hirdetnivalója van, önvédelmét szolgálja, ha 
a költői szépség törvényei nem is valósulnak meg néha műveiben, 

E regények fele magyarországi tárgyat dolgoz fel, de nem fe-
lejtik el, hogy az egész magyarság eseményébe bele ne szőj j ék a 
kicsiny Erdély sajátos vonatkozásait, történelmének eddig nem ra j -
zolt részleteit is, Szent Istvánról ketten írnak, Kós Károly Országépí-
tője csak az államférfíút muta t j a be, ki vérrel-vassal kovácsolta ösz-
sze királyságát, s ha kellett, kegyetlenséggel vágott utat célja felé. 
így állította félre többek között erdélyi hadjáratával Gyulát, Erdély 
urát. Makkai S, a szentet á l l í t ja elénk, ki a pogány Koppány ellen 
harcol, s Erdély meghódolását is inkább Sarolta szerepének tulajdo-
nít ja . A ta tá r já rás IV. Bélájában először az elhanyagolt Erdély, az-
után meg az elpusztított Magyarország új jáépítőjét mutat ja meg 
Makkai; az önfeláldozó munka minden elesettségben is képes ki-
harcolni a szebb jövőt! Gulácsy Irén regényei közül a Fekete vőle-
gényeknek irredenta jellege is van: Czíbak Imre, az erdélyi öntudat 
és önállóság hirdetője, vére ontásával menti meg a kalandoruralom-
tól és ál l í t ja Magyarország mellé Erdélyt! Tabéry Vértorony-ában 
a Dózsa-féle parasztlázadásból csak a désí parasztsereget lá t juk; 
legújabban pedig Makkai S. a szabdságharcot követő elnyomatás-
ról írt regényt. 



Tabéry könyve már átmenet a tisztára erdélyi tárgyú regények-
hez, amelyekbe a magyarországi eseményeknek csak szélső hullámai 
jutnak el. Itt vannak azután csak otthon regényíróink! Erdély tör-
ténete kifogyhatatlan forrás. Jósika, Kemény, Jókai, Móricz Zs. 
után is ú j és ú j tárgyak merülnek fel, vagy új megvilágítást kapnak 
a már megírt történetek, Móricz Zsigmond Báthory Gábor szeren-
csétlen uralkodásának éveit í r ja meg, Makkai Ördögszekere Báthory 
fejlődését, lelkének rúgóít t á r j a fel; a rokonszenv azonban Bethlen 
Gábor felé hajlik: Erdély „országépítője" felé. Időben követi ezt Kós 
Varjú-nemzetsége Rákóczi Györgyök korával, s a fejedelemség ko-
rának végén, a kuruc világ hajnalán vívják harcukat szabadságu-
kért Torockó bányász lakói. A Básták, a Báthory Zsigmondok, a 
Rabutinok elnyomása ellen tiltakoznak ezek a regények, de az ú j 
elnyomókra gondolnak. Nyírő Síbói bölénye, Tabéry Szarvasbikája 
nem országos érdekű eseményeket mondanak el, hanem csak Erdély 
eáY"eéy érdekes emberét mutat ják be (Wesselényi M., Bolyai Já -
nos). Csupa „hazai" történetek erdélyi levegővel, az erdélyi öntu-
dat keblet feszítő érzetével! 

Mások csak a közelmúltba mennek vissza, a háború előtti 
évekre, s ott keresik, kutat ják a nemzeti tragédia gyökereit. A mult 
képei sokszor felemelő érzést és példákat is mutatnak, a közelmúlt 
csak leverő, halódó világot tár fel. De az elesettségben már az is 
megnyugvást jelentett az erdélyieknek, hogy kitapogathatják a bu-
kás előzményeit, világosan lát ják utólag, milyen úton-módon állott 
elő a nagy katasztrófa, s ebből is tanulhatnak a jövőt illetőleg, Bán-
f fy Miklós „Erdélyi történet"-e az öntudatlanul romlásába siető, 
üres szellemű arisztokrácia felett mond ki elmarasztaló ítéletet, de 
hibáztatja a magyar államvezetés s politikai élet rettenetes rövid-
látását is, Kuncz Aladár tervezett trilógiájának elkészült első része 
(Felleg a város felett) — megfelelően a szerző transzilvánista fel-
fogásának — abban lát ja Erdély pusztulásának okát, hogy Erdély 
az únióban (1848,) lemondott különleges szerepéről; Erdélyt azóta 
nem sajátos jellege szerint kezelték, s azóta csak pusztulni tudott. 
Különleges problémái nem találtak megértésre, s az eredmény: „ha-
lott ország". „Az únió óta eladtuk Erdélyt" — mondatja egyik 
alakjával. A nemzetiségi kérdésben, melyet Bánffy csak a román 
Unita-bank birtokpolitikájával érint, Kuncz szerint elmulasztottuk a 
szervezett védekezést, a titkos aknamunka ellensúlyozását, s nem 
maradtunk hűek Erdély tradíciójához. Voltak, akik kongatták az el-
némuló harangokat, de süket fülekre találtak. Készült a vihar, már 
látszottak a kitörés jelei, de senki sem hitt bennük. 

Eleinte ez a történeti irányzat volt a regényírás terén az ural-
kodó. De mind sűrűbben jelenik meg, egyelőre csak tapogatódzva, 
később kívánt programmszerűséggel a jelen problémáit vitató tár-
sadalmi regény. A múltba menekülés nem oldja meg a jelen nagy 
égető kérdéseit, szembe kell nézni azokkal a bajokkal, fel kell tárni 
őket a nagy nyilvánosság előtt, s így kell menteni azt, ami még ment-
hető a pusztuló magyar értékekből. Tamási Áron híres cikke a Bras-



sói Lapokban (1930.) követeli az íróktól: vallani és vállalni! -—-, s a 
nyomába szegődő írók tolla alatt kirajzolódik az ú j Erdély képe. 

Ezeknek az íróknak mély élményük volt szűkebb hazájuk el-
szakadásának látványa. Nem tudják elfelejteni a Székelyföld kiürí-
tésének rémséges jeleneteit (1916.), sem az összeomlásnak, a hódí-
tók bevonulásának dermedt napjait , sem az expatriálók Király-
hágón átmenő szomorú, marhavagonos vonatait. Számtalanszor kí-
sértenek szemünk előtt e képek az erdélyi regényekben. Székely 
Mózes kissé riportszerű könyvei felzokogó sírásként hatnak. Maga 
Tamási Áron a Címeresekben kíméletlenül, egyoldalú könyörtelen-
séggel mutat rá a történelmi osztály bűneire, a társadalmi szét-
tagoltságra, minek következtében az 1919-es forradalom idején Er-
dély sem tudta kiállani a megpróbáltatást, és a szociális reform 
elmulasztásának tulajdonít ja Erdély sorsát. Az ú j uralom berendez-
kedésének s ebben a magyar kisebbség helyzetének ra jzá t először 
Tabéry Géza kísérli meg a Tűzmadár c, regényében. Álnevek alatt 
festi az új gitán (román) uralom elnyomó kisebbségi politikáját a 
libúrok (magyarok) felett, durva jogtalanságait, erőszakosságait, s 
appellál a világ lelkiismeretéhez — eredménytelenül. 

Sorra kerül az oláh igában sínylődő Erdély minden problémája. 
A fiatal Szemlér Ferenc, ki már a bukaresti egyetemet végezte, ön-
életrajzában (Más csillagon) a többségi helyzetből kisebbségivé vált 
ember, nép belső lelki állapotát boncolgatja; nekik ez ú j csilla-
gon a többségi állam gondtalan, fölényes, vidám emberei között a 
kisebbértékűség nyomasztó tudatával kell járniok. Míg ő Bukarest-
ben az egyetemen nem találkozott ellenszenvvel, addig Erdélyben 
szörnyű terrort ül az i f júság felett az új impérium államérdeke. 
Grandpierre Rostájának diákjait is elbuktatják a baccalaureátuson. 
A kisebbségi ifjúságnak csak a kézimunka út ja áll nyitva, a szellemi 
érvényesülés terén „vakvágányon" jár (Kacsóh S.). De az erdélyi 
középosztály felnőttjei is kiesnek előkelő hivatalukból, át kell ad-
niok helyüket az ú j honfoglalóknak. Kisebbségi sorsban rá kell ma-
gukat szánniok arra, amitől mindig húzódoztak: a reális életpályákra. 
Ligeti regénye bérkocsisnak teszi meg az esküt nem tett alügyészt 
(Föl a bakra). 

Milyen a falu képe ez ú j világban? A színmagyar községekbe is 
betört az oláh métely, a lelkiismeretlen panamázó szellem az új 
jegyző személyében, s romlásba viszi a falut (Hamueső). Az oláh 
parasztság javára végrehajtott erőszakos földreform a magyar bir-
tokos osztály alól húzza ki a t a la j t s taszítja összeomlásba az egy-
kor tekintélyes családokot. Farkasverem az új világ számukra; má-
ról-holnapra kisemmizettek, félreállítottak lettek a grófok és bárók 
is, az egykori vezetők, s most kényszerült tehetetlenségben őrlik le 
napjaikat. (Wass A.) Csak azt nem söpri el ez a vihar, a „földindu-
lás", aki belekapaszkodik annyi rögbe, amennyi elhordozhatja a föld 
színén (Berde M.)) Különösen a Mezőségen nehéz a falusi élet, hi-
szen itt majdnem elhalófélben van a magyar szó. Szórványokban él 
már itt csak a magyarság, és ebben a fojtogató légkörben kell küz-



deniök az elmerülés ellen, (Wass: Csaba,) Mennyi magyar lélek 
elkallódik, kívetköződik magyarságából, s az ortodoxia tömjénfüs-
tös kábulatába réved! Üj Elnémult harangok íródnak a Mezőségről! 
A felekezeti iskola, — ha még nem zárta be a hatalom, — és a pap-
lak, — ha még van lakója — lesznek az élesztői a magyar lelkeknek. 
Halljuk, hogyan jellemzi sorsukat az egyik lelkész: ,,Mi itt a Mező-
ségen, kicsi falukban, kivetve a világból, tele nélkülözésekkel, árván, 
elhagyatva, a lelki süllyedés ezer kísértése között az élet durva 
ütései alatt, csalódva önmagunkban és híveinkben, olyanok vagyunk, 
mint a tévedező g y e r m e k , , . " (Makkai: Holttenger,) A magyar élet 
hősei ők, tisztelettel hajlunk meg előttük! 

Ez is történelem, ez is korrajz, ez is okmány a jövő nemzedéke 
számára Erdély súlyos éveiről! Az irodalom örökítette meg, miköz-
ben neki magának is kálváriát kellett járnia. Nehéz vajúdásból szü-
letett meg, s apostolai az élő magyar nyelv ,,szentségvivői" voltak 
(Berde M.). Néha a swifti szatíra burkába kellett bújnia, hogy a 
siguranca és a cenzor figyelmét kijátssza, s könnyes tréfával muto-
gat ja a sebeket (Molter: Metánia), Mennyi üldözött vad, mennyi 
megtiport vagy meghibbant lélek, mennyi áldozata ennek az apoka-
liptikus időnek, mennyi sors tört derékba, mennyi existencia fordult 
végzetesre! Tabéry egyik regénye (Fekete ablak) azzal a rémítő 
tanulsággal zárul: az erdélyi magyarság lesüllyed a csángók nívó-
jára, és csak így tud megmaradni! 

Hála Isten, a Gondviselés közbelépett! 
Az eddig tárgyalt problémákkal, gondolatokkal foglalkoznak az 

úgynevezett „transzilván regények". Ezek ad ják a lelkét az erdélyi 
regényirodalomnak, ezek a sajátos erdélyi kérdések ragadják meg 
különösen az erdélyi széppróza olvasóját. Természetes, van érték 
és jó azokban a regényekben is, amelyek nem erdélyi tárgyúak, 
Ezek könnyedén szórakoztatnak vagy lélekrajzzal próbálkoznak, s 
mintegy elmenekülnek a kényes kisebbségi miliőtől (Kádár Imre, 
Karácsony Benő, Pakots Károly, Szántó György, Markovits Rodion 
stb.). Vannak azután kezdők, kevés talentumot nyert í r ó k . . . Mind-
ezek kiesnek dolgozatunk köréből, mert nem árulnak el sajátos er-
délyi világot. 

Székely világ. 
A táji jelleghez és történelemben, jelenben feltáruló erdélyi 

sajátossághoz egy ú j világ járul még: a székely világ. 
Mindeddig szándékosan elmellőztük azokat a gondolatokat, 

amelyek a székelyek irodalmára vonatkoznak. Bár nincs szándé-
kunkban elszakítani azt az erdélyi irodalomtól, mégis minden erdé-
lyi mivolta mellett is új, érdekes, megkapó és vonzó külön világot 
kell benne látnunk. És ha az eddigiekben a transzilván gondolat ki-
fejezéseit rajzoltuk, a továbbiakban ennek az újonnan felfedezett 
székely világnak a képét próbáljuk megkeresni. 

Mert valóban felfedezésszerüen hat Nyírő—Tamási költészete, 
hiszen a régi békeévekben csak a székelyek furfangos góbéságait 



ismerték és kacagták a színpadon, s tovább alig érdeklődtek. A köz-
ponti Magyarországban igen messze estek a székelyek, — no meg 
aztán ellenzékiek is voltak! Ám a Trianontól sújtott Erdély végze-
tesen rá volt utalva arra, hogy megkeresse értékeit, belekapaszkod-
jék az eddig elhanyagolt gyökereibe is, Igen szépen fejtegeti Jancsó 
Benedek, hogyan helyeződött át Trianon után az erdélyi magyar-
ság politikájának súlya a Székelyföldre. Azelőtt a kormányzat Er-
dély történelmi családaira, birtokos rétegére építette uralmát, s meg-
oldatlanul hagyta mind a román nemzetiségi kérdést, mind a magyar 
kisbirtokosság emeléséi nem is szólva az elfelejtett ellenzéki széke-
lyekről, A román birtokreform elszegényítette és félreállította a 
történelmi osztályt, a hivatalnoki réteg vagy expatríált, vagy szabad-
kereseti pályákon próbált elhelyezkedni, a szétszórtan élő szegény 
parasztnép meg könnyű zsákmánya lehetett az uralkodó hatalom-
nak, így jutott döntő szerephez az erdélyi magyarság nagyobb ré-
szét alkotó, egy tömegben élő székelység. 

E politikai mozzanat mellett közreműködött az irodalmi fel-
fedezésben a népi gondolat uralomra jutása is. Az elbukott nemzet 
keresi újjászületésének útjait , orvosságait, és míg egyrészt jobban 
megbecsüli hazája földjének természeti értékeit, majd az évezredes 
múlthoz, a történelemhez fordul, de ép oly helyes ösztönszerűséggel 
keresi a másik oldalon az ősi faji és népi hagyományokban új év-
ezredes jövőjének egyetlen lehetséges, egészséges, biztos alapjait . 
Erre már Ady eszméi, Szabó Dezső és Móricz Zsigmond művei is 
adtak ösztönzést, de ennek az irodalmi programmnak elmélyítéséhez 
el kellett jönnie Erdély trianoni összeomlásának, És ha a transzílván 
irodalom főleg a múltból kifejthető értékeket csillogtatta meg, akkor 
a székelyekről szóló irodalom leginkább a másik nagy vezérgondo-
latnak vált szószólójává: kincset lelt a székely nép lelkében, gon-
dolkozásában, szokásaiban, nyelvében, azt kiváló tehetségek fényes 
sikerrel hozták napvilágra s tették az erdélyi és vele a magyar iro-
dalom tüneményes szép értékévé. 

Ha az erdélyi ember öntudatosan vall ja magát erdélyinek, a 
székely még önérzetesebben magát székelynek. Eredetüket a tudo-
mány sem tud j a egész biztosan megfejteni: valószínűleg a magyar-
sághoz még a honfoglalás előtt csatlakozó hun rokonságú nép. A 
hun eredet hagyománya mindig élt a székely népben: Csaba népef 
(szikii — herceg törzse; bolgár-török szó), A magyarsággal 
azonban teljesen egybeolvadt, annak nemcsak nyelvét vette át, ha-
nem ethníkumát is, és mindig is székely-magyarnak tartotta magát. 
Természetes, földrajzi elhelyezkedése és történelmi határőrző sze-
repe, külön közigazgatási szervezete bizonyos fokú eltérő fejlődést 
is eredményeztek, Hiszen 1876-ig a székelyek nem vármegyei szer-
vezetben laktak, mint Erdély többi része, hanem a Székek intézmé-
nyében: Csíkszék, Háromszék (eredetileg Sepszi-, Kézdi- és Orbai-
szék), az ősi anyaszék Udvarhelyszék, Marosszék és a székelység szá-
mára elveszett egykori Aranyosszék, az Aranyos-Maros szöglete 
körül. Élükön székbírák, székkapitányok állottak a székely főbíró-



val 1876-ig, amikor e kerületeket hasonnevű vármegyékké szervez-
ték és központi igazgatás alá helyezték. (A székek világáról 1. Nyírő: 
Mádéfalvi veszedelem,) 

A székelyek hazáját Székelyföldnek mondjuk. Zordon termé-
szet veszi körül benne lakóit. Keleti oldalon a Kárpátok vonulata 
alkot éles határt, nyugat és dél felé nagyjából a jelenlegi ú j ország-
határ mentén érintkezik a szász és oláh falvakkal, északon a Ma-
ros-kanyar, a Kelemen-havasok szegélyezik. Az így elhatárolt terü-
let közepén vonul végig észak-dél irányban a székelység sorsszerű 
hegysége, a végzeteket és titkokat magába fogadó, életet és halált 
sodró Hargita hegy láncolata, Ennek két oldalán éli le küzdelmes 
sorsát a székelység. Ennek vízmosta völgyeit, szénakaszálós hava-
sait, szálerdős rengetegeit, sejtelmes történetekkel teli zugait jár juk 
a nép örökké gyermekes, naiv fantáziája és az írók mesébe ringató 
tolla nyomán. Kezdődnek a csúcsok északon a marosvécsi várral 
szembenéző Istenszékével, „honnan végtelen mezőket, ezüstszínű 
vizeket, falvakat, messzi városokat simogathat a kalandozó tekintet". 
(Kemény J, br.) A gyermekded lelkű nép a csúcsot gyakran bebur-
koló felhőben Isten székét képzeli. Lejjebb a Mezőhavas oldalán 
járnak át a para jd i sóvidékről a gyergyói medencébe vagy viszont 
ekhós szekereken a borvizet hordó székely atyafiak. Tovább a Har-
gita-vulkánkúpok sorakoznak egymásmellé, s csudálkoznak le a som-
lyói búcsúra ballagó székelyre. Itt van a Hargita második, forgalma-
sabb hágója, a Tolvaj-hágó, mely Csíkország fővárosát, Csíkszere-
dát köti össze az anyaszékkel, Udvarhellyel. Majd lezárja a sort a 
Kakukhegy, a Csornád s ennek gyöngyszeme, a Szent Anna-tó. 

Kevés népet alakított úgy magához hegyvidék, mint a Hargita 
a székelyt! 

A Hargita és a Kárpátok között van a csíki székelyek hazája, 
a dalokban is annyiszor megénekelt „Csíkország", Itt küzdenek ők 
a Maros és az Olt völgyében a szűken mért földdel és a bőségesen 
juttatott rengeteggel. Az északnak folyó Maros kitáguló völgye a 
Gyergyói medence. . . Furcsa, különös világ ez a Gyergyó! Nem 
tartozik sehová, csak önmagához. Zárt, elkülönített föld. Hegye, 
földje, vize, levegője, fája, embere, mindene más, mint egyebütt. 
Maga a nap is nehezen hágja meg ezeket a havasokat. Legyengül, 
mire a tetejükre ér. A fénye is elváltozik. Furcsa, titkos, homályos 
és álmodozó. Nem való minden bolondnak ez a világ. Itt kell szü-
letnie az embernek, hogy kibírja." (Nyírő J.) A dél felé futó Olt 
völgyét felcsíki-alcsíki medencéknek nevezik. Itt van Csíkcsicsó, a 
klasszikus székely legénytípus, Ábel hazája. Innét ment fel a Har-
gita havasára, s ma jd innét indult az Újvilágba is. Itt játszódott le 
a legvéresebb székely tragédia Mádéfalván 1764-ben, itt parázslott 
legtovább a pogány vallás húnyó csillaga; a Pogánykő, a Bálványos-
vár, a Szent Anna-tó, a Csudálókő környékén ma is az ősi áldozati 
oltárokról mesél a keletről fújdogáló nemere s z é l . . . 

Ugorjunk át egy kissé a Hargita nyugati oldalára is. Déli ré-
szén, a háromszéki és udvarhelyi határon terül el Erdővidék 18 



fa lu ja egyenlően a két vármegye között. Ez a vidék nevelte a tria-
noni székely írók veteránját, Beneked Eleket (Kisbacon). A vidék 
szélén áll a mondákkal körülszőtt Rika-hegy, nem messze Székely-
zsombor, Nyírő József szülőfaluja. Északabbra a Küküllők forrás-
vidékét járjuk. I t t élte gyermekkorát a Nyikó mellett a ,,hívó he-
gyek" között Gyallay Domokos, az udvarhelyi székelység rajzolója» 
„Verőfényes, kicsiny völgyek, fejükön erdőkoszorúval, művelt lan-
kák, piciny lapályokkal, gyümölcsfákkal rakott kertek . . ." képe kí-
sérte el a messzeségbe is és hívta vissza ide, mint regényében az 
amerikai magyarokat, (Hívó hegyek.) Itt szítta magába „székely 
paradicsomát" Farkaslakán, a Nyikó patak par t ján Tamási Áron 
is, lát ta a híres köröndi fazekak születését, hallotta a Rabsonné 
vára körül lebegő mondákat. Költői, mondai és történelmi helyeken 
járunk, a szellem és a mult nagyságába ütközünk mindenütt. 

Hát ilyen a Székelyföld arca irodalmában! Milyennek ismerjük 
meg népét belőle? 

Kemény, zord életben edződnek vihartállókká, örökös harcban 
állnak a természet, az ég és föld elemeivel, erőivel, s ez a küzde-
lem „cserzi" őket acélosakká, hajlíthatatlanokká, Földművesek, de 
kicsiny, elaprózott hegyoldalas földjeikből nem tudnak megélni. A 
földdel való keserves birkózás közben mélyen átérzik, mennyire 
istentisztelet a szántás, a vetés. Messze kell szekerezniök, míg erdei 
kaszálóikra érnek, s ilyenkor heteken át fenn tartózkodnak a he-
gyekben. Ősz végén pedig a férfiak megindulnak csoportosan ,Ré-
szivel" a karjukon a havasba favágásra, És döng az erdő, visszhan-
goznak a hegyek, csattognak a fejszék, s dőlnek a hatalmas, óriás 
szálfák. Ha sietve el nem ugornak előle, megnyomja őket a fa, testü-
ket örökre magához öleli a föld, s hiába vár vissza valakit a havas-
ból a család. Mindig kevesebben térnek vissza onnét. Mert a gyanta-
illatos rengeteg évről-évre áldozatokat szed elrablott kincséért. 
Vannak szénégetőik, pásztoraik is, az „erdei emberek". Életük, lel-
kük, jellemük összenő a természettel! 

Á mostoha élet tette a székelyt ezermesterré, leleményessé. 
Mindenben fel talál ja magát, kézügyessége bámulatos. Háziipara, 
amire a nyomorúság is kényszerítette, ösztönös érzékről tanúskodik. 
Előszeretettel mennek Romániába ipari munkára, s a székelyek Bu-
karest legjobb iparosai. Életrevalósága képessé teszi arra, hogy fel-
kerekedve, ú j miliőben is boldoguljon. Bátran neki is vág az isme-
retlenségnek, Közismert székely mondás, hogy amikor Kolumbus 
Amerika felé hajózott, a borvizes székely góbé már visszafelé szeke-
rezett onnan! Igénytelenségével a föld hátán is megél. Kenyér, 
hagyma s még túró: a szegény székely tarisznyájának megszokott 
tartalma. 

Legcsodálatosabb azonban észjárásuk, nyelvük, a magyar nyelv 
e legkeletibb nyelvjárása. A székelyt „kéteszűnek" mondják, szüle-
tett fígurázónak. Elméje mozgékony, gyorsan vált, ravasz, furfangos, 
tréfakedvelő, csavaros járású. Szinte nehéz sokszor követni, olyan 
messzi fogalmakat, képeket kapcsol egybe, hogy az elhallgatott, ösz-



szekötő fogalmak nagy hézaga próbára teszi értelmünket. Szellemes, 
ötletes, mókázó, ,,űzi az eszit", Ha valami egyenesen nem sikerülne 
neki, eléri azt valami agyafúrt mókával. De eléri! „Hazudik a szé-
kely? — veti fel a kérdést Nyírő egyik bírálója, — Nem! Csak élén-
kebb a képzeletvilága; még az egyszerű favágó is állandóan a mese 
és a valóság mesgyéjén jár; egy könnyes mosolyért, jóízű kacagá-
sért feláldozza a valószínűséget". Egymásközt valóságos szócsatákat 
vívnak; találó hasonlatokkal, magvas jelzőkkel, tömör kifejezések-
kel „gyilkolják" egymást, A legcsodálatosabb párbeszédek születnek 
meg ajkukon, A kibuggyanó mondattöredékeket drámai feszültség 
és balladás erő jellemzi. Különös színe, pompás, ízes virága ez a 
magyar nyelvnek, mellyel ú j székely íróink megismertetnek ben-
nünket. 

Ünnepi ruházkodásuk is jelzi sajátos különállásukat. A kötős 
ing, a hímzett mellény és a zsinóros, fehér gyapjúposztóból készült 
harisnya, amin persze a mi fogalmunk szerint nadrágot kell érte-
nünk, s az ezt befogó csizma különbözteti meg őket. így lett foga-
lommá a „harisnyás székely". 

Ezt a székely világot nyitják meg számunkra a trianoni Erdély 
nagy székely írói. Végre akadtak a Székelyföldnek is „táltosai", 
akik nem hagyták a némaságban heverni a nagy kincseket, hangot 
adtak neki, s hangjuk olyan, mint a mély tárnák búgása. 

Nyírő József ért el legnagyobb népszerűséget. A nem székely 
tárgyú regényei (Isten igájában, A sibói bölény) korántsem olyan 
közkedveltek. Van egy regénye a székely történelemről, a Mádé-
falvi veszedelem, de Nyírőnek nem a regény, hanem a novella az 
igazi műfaja . A regény nagyarányú koncepciójában bizonytalan, 
megérződik raj tuk a novellista, míg a rövid novella sűrítő kereteiben 
remekeket alkot. Az én népem címűben a prot. lelkész családi bol-
dogságának válsága is csak összefoglaló keret a székely falu népé-
nek rajzához. 

Az elbeszélésekben Nyírő elbűvölő, izgatóan szép, félelmetesen 
plasztikus képest fest a székely népről. Alakjai kitörölhetetlenül 
bevésődnek lelkünkbe. Legismertebb Uz Bence, a havas gyermeke, 
a tréfában és mesében kifogyhatatlan harmatos lélek, a viharokkal 
és vadállatokkal viaskodó vadorzó, csalafinta góbéságok, a székely 
ravaszság testet öltött példája. Ellenállhatatlan humora örök fris-
seséget kölcsönöz neki. 

De mintha Uz Bencével véget is érne a napsütés a Székelyföl-
dön, s komor, tragikus világba lépünk, Nyírő a sötét színeket keresi 
ki, megrázó jeleneteket fest a szegénységgel, mostoha viszonyokkal, 
szenvedéllyel élethalálharcot vívó, halállal el jegyzett, szótlan, mo-
gorva emberekről. Maga í r ja : „Figyelem csendes életüket, hogyan 
érik tragédiává, Látom, tisztán látom, hova vezet útjok, de nem se-
gíthetek rajtok. Akármi szépet, jót akarnak: a végin baj lesz belőle, 
mintha már gyermekkorukban meg volnának babonázva," Nyomorú-
ságuk folytán, a „halál ólálkodik" közöttük, s lecsap gyermekekre 
is, nagyokra is, Nyírő tragikus szemlélete a Kopjafákban a „nagy 



székely ravatalt" lá t ja maga előtt. A gyermek pusztulása a szülők 
között sokszor fergeteges vihart vagy észtvesztő összeomlást idéz 
elő, mint Bors Danika, Baczó Tiborc, Félkarú Márton történetében; 
az öregek pedig mint az érett kalász hullanak a halál karjaiba. El-
telt az ideje az öregnek, s megy „jelentkezni az Istenhez. Lássa, 
mit csinál vele Szentfelsége." Megérzik halálukat, mint Ugrai Nőrinc-
né vagy Máté Dani, ki papot hivat, noha semmi baja sincs, vagy 
Éltes Dávid, ki a havasból lemegy a faluba a paphoz meggyónni; de 
mire visszatér a hegyekbe, elfelejti a penitenciát, a Miatyánkot, Ha-
láluk csendes, zaj ta lan eltávozás, mint az erdő fáinak eldülése 
(Csinód Mihály, a vén Szabandí, Mózsi báj . A nyomorúság tó lbű -
nöktől letört, kialudt családi tűzhelyek rémes képei kísértenek ben-
nünket (Ezer lej, Baj-posta, Uzon Farkas) , A Havasok könyvében 
az állatok között is ilyen kérlelhetetlen pusztulás jár. 

A sötét jeleneteknek, a halál látogatásának ez a szentimentá-
lis ízű kedvelése párosul Nyírőnél valami egyéni színű pogányos 
mitológiával. Mintha ősi, pogány maradványok lennének a székely 
vallásosságban! Székelyei rendkívül közel érzik magukhoz az Istent, 
nagy az érzékenységük a túlvilági dolgok iránt, A haldoklóval izen-
getnek a másvilágon levőknek (Éltes Dávid, Szabandi), a meghaltak 
lelkével beszélgetnek (Máté Dani, Fehér Julis, Zólya Ádám, Baczo 
Tiborc), babonás hiedelmek élnek bennük. A rengetegben pásztor-
kodó vén Üdő Márton táltos hírében áll; ősi rigmusú imádságokkal 
tiszteli a tüzet, megfellebbezhetetlen havasi törvényeket ír elő (Rab 
Péter: „Farkasok"), ma jd máglyán égeti el magát, A szentségi szer-
tartásokat naiv, népies hangulattal vegyíti: keresztelés (Gergő le-
gyen a neved), szentségvítel beteghez (Kopjafák XXI.). Sejtelmes, 
mitikus hangulatot sugároznak Nyírő novellái. 

E hatáskeltésben nagy szerepejt játszik pantheísta természet-
festése. Mint a havasban élő ember lelke, Nyírő is összeolvad a ter-
mészettel, meglelkesítí azt, A fák, bokrok, állatok mind élnek, érez-
nek, rokonszenvvel vagy irtózással kísérik az embereket. Megérzik 
a halál ólálkodását, s nyugtalanságot kelt bennük. A meghalt kis-
lány teteme körül a tehenek állati ösztönből tompa bőgéssel, vörösre 
tágult szemmel verődnek körbe, s adnak ősi, halotti pompát. A gyil-
kos a természet zavarából döbben rá bűnös voltára, a búcsújáró 
legényt pedig a természet zenéje kíséri: . . a rengetegből hangok 
keltek, halk hajnali m e l ó d i á k . . . a róka is kedvesen állott ki bar-
langja s z á d á b a . . . A madárkák szárnyukkal búcsút integettek . . 
(Alózi.) A kereszt előtt, szobor előtt az állatvilág is „istentiszteletet" 
tar t (Uz Bence, Hazug István). 

De mind e szándékolt írói stilizálás, romantikus fátyol és komor 
színezés alatt is megigéző közelségbe hozza Nyírő az eddig ismeretlen 
havasi világot, a nehéz, küzdelmes székely sorsot. Nyelvének színpom-
pája , dúsgazdagsága, kifejező ereje, magvas tömörsége meglepő 
újság volt, 



Tamási Áron nem olyan tudatos író, mint Nyírő, de ösztönösebb. 
Neki nem írói téma a székelység, hanem ő a székely néplélekből nő 
ki, ezért eredetibb, népiesebb. Dús fantáziája nem tud megmaradni 
a való világ, a realitás terén, hanem a népmese modorában hol a 
földön, hol a föld feletti világban mozog. Könnyedséggel keveri a 
valóságot és az irrealitást, mint a délibáb, — mondják róla. A túl-
világot jár juk vele együtt, másvilági lények, angyalok, ördögök, szel-
lemek járnak-kelnek nála, csodáknak, átváltozásoknak vagyunk ta-
núi, s mindez a gazdag, kimeríthetetlen mesevilág a legkisebb nehéz-
ség, gátlás nélkül szövődik. Tamási legjellemzőbb vonása ez a játékos 
fantázia. Ez az ő „láthatatlan prófétája", az „átkelés az aranyhídon, 
. . , ezen az igézetes át járón a föld és a szabadság között, ahol a 
test már elveszti hatalmát és a lélek még nem uralkodik egészen". 
Maga sem érti különös képzelődésének okát — vallja be a Szülő-
föld c. könyvében. 

Amerikában írt novelláival kezdi rajzolni a csíki székely vilá-
got. Az ő alakjai derűsebbek, bőbeszédűek, fiatalosak, csak úgy pe-
reg a nyelvük; nem a havas, hanem a székely falu mozgalmas élete 
érdekli. Az irrealitás, a fél-valóság burkán keresztül is csorbítatla-
nul elénk tűnik az igazi székely élet arca. Első regényében, a túl-
méretezett koncepciójú Szűzmáriás királyfiban is a székely nép 
megnemértettségének, örökös lemaradásának, árvaságának tragiku-
mát fejezi ki. Ettől kezdve mindig a székelyeken való segítés vágya 
vezeti. A gondviseléstől reábízott „szolgálatnak" tud ja mnukáját , 
lelke vívódik a társadalmi reformok, a szociális igazság és a kisebb-
ségi sors problémái között. Lát ja elesett népének nagy hibáit: a fék-
telen indulatosságot, a gyűlölködést, a szenvedélyességet, melyből 
viharos összeütközések támadnak, s semmiségért gyilkolni kész. Ne-
velni, emelni, nemesíteni akar ja népét, ilyen eszméket vagy higgadt, 
harmonikus, megbékélt szellemet sugároznak egyre jobban könyvei. 

Közben pedig művészete is egyre tisztul, fejlődik, szociális, ki-
sebbségi, népi eszméi kristályosodnak. De bár együttérez a szenve-
dőkkel, a szegényekkel, ez nem csábítja az élet materialista ízű 
ábrázolására, hanem a nemesebb ösztönök talaján marad, s spiri-
tuális alapon hirdeti szociális eszméit. A még kiforratlan, rikító 
színű Címeresek után Ábel-ben „kelletőbb formába burkolja a szo-
ciális tendenciáját" (saját szavai!). Benne ősízű mesét, pompás figu-
rázó székely alakot, zavartalan költőiséget és felejthetetlen jelene-
teket alkotott. Eredeti és utolérhetetlen. De ÁJbel nemcsak otthon, 
hanem az idegenben, ,,az országban" is, Amerikában is érintetlen 
lelkű, erkölcsű, megelégedő, igénytelen maradt, s minden szegény-
sége mellett lélekben mégis gazdag. Közben megtanulja, mi az élet 
célja, mi az emberiesség s mi a becsületes lélek jutalma, s kedves 
formában szociális tanítást ad népének. S visszatér Székelyföldre, 
mert ez az ő otthona, hazája! A „Jégtörő Mátyás"-sorozatában — 
miként Csórja Bódiban és Ábelben is — önéletrajzi elemeket öltöz-
tet fel mesés színekkel, szüleinek, falujának, kisgyermekkorának 
elködösített képeivel. A második résszel (Ragyog egy csillag) a ki-



egyensúlyozottság nyugalmához ér el Tamási és még szép remé-
nyekre nyújt ígéretet, 

A székely írók gárdájából már említettük a veterán Benedek 
Eleket, a békeévek kedves hangú mesélőjét. A trianoni generációban 
Benedek apó örökségét Gyallay Domokos vette át a föld népének 
írt székely elbeszéléseível; ezeket nevelő-szórakoztató szándék és 
bölcs mérséklet jellemzi, A Hargita megihlető világa tette íróvá a 
vécsi bárót, Kemény Jánost, ki a székely nép iránt megértő szívvel, 
humoros érzékkel szövi történeteit s számol be élményeiről. Nem 
lévén a nép fia, azt csak kívülről lá t ja és jellemzi. A korán elhúnyt 
szociális érzékű Sipos Domokos és a Nyárád-mentéről származó Ka-
csóh Sándor elbeszélései tartoznak még ide. Nyírő és Tamási kissé 
ünnepies színe mellett Kovács György és még inkább Asztalos Ist-
ván a székely élet köznapi árnyalatát is bemutatják. Mindkettő már 
a fiatal generációhoz tartozik, s pályájuk elején állanak még. 

Visszatekintve a megtett útra, megragad bennünket az ú j erdé-
lyi széppróza nagy súlya, ereje. Egy új magyar szellemi élet bonta-
kozik ki benne, s régi talajon új értékeket talált, problémáival az 
erdélyi lélek mélyéig nyúlt le, ha az emberábrázolásban kissé bi-
zonytalan is, friss alkotóerővel, múltba eresztett gyökereivel, mon-
danivalóinak ,,mély magyarság-ízű", eredeti tartalmával, maga-
alkotta sajátos stílusával, komoly etikai nívójával széles barázdát 
szántott a magyar irodalom termőtalajába és gazdag termést adott 
nemzetének, 

Szerény soraink nem ölelték fel az egész erdélyi költészetet (pl, 
versek, dráma), az irodalmi életet, sem a tudományos szellemi éle-
tet, nem részesítik esztétikai méltatásban az írókat és egész munkás-
ságukat. Célunk az volt csupán, hogy az erdélyi szépprózairodalom 
olvasása nyomán vázlatos összesítő képet állítsunk egybe a benne 
felrajzolódó világ három területéről: a magyarlakta tájak irodalmi 
arcáról, a kimondottan erdélyi gondolatot hordozó „transzilván" re-
gényirodalomról és a székely világról. Tettük ezt azon alkalomból, 
hogy az erdélyi irodalom most jóformán teljes egészében visszatért 
a felszabadult területtel, elzártsága, súlyos körülményei, problémái 
átalakultak, s ú j programmal kapcsolódhat bele az egyetemes ma-
gyar irodalomba. 

Erdélyi testvéreink az elmúlt 22 év alat t bizonyára sokszor úgy 
érezték, mint az erdélyi Gyulai Pál, hogy a költészet számukra is 
„második isteni kijelentés" volt. Babyloni fogságukban valóban faji 
és nemzeti „kinyilatkoztatás" volt, melybe megkapaszkodhattak, 
megvethették szabadulásuk, feltámadásuk reményének horgonyát, S 
ez az „isteni kijelentés" meg is tartotta őket magyaroknak, s vissza-
vezette népüket az ígéret földjére, az anyaország ölelő karjaiba. 



Hagyar geopolitikai törekvések. 
Kalmár Gusztáv dr. 

Az első tudatos, történetileg bizonyítható magyar geopolitikai 
célkitűzés a honfoglalás volt. Kétségbe nem vonható tény ugyanis, 
hogy a honfoglaló magyarság nem mint megvert, menekülő nép je-
lent meg a Kárpáti-medencében, hanem szervezetten, határozottan 
honfoglalási szándékkal. Hogy etelközi hazájának elhagyására a 
besenyők támadása kényszerítette, semmit sem változtat ezen az 
igazságon, mert legfeljebb csak siettette, ami úgyis megtörtént volna. 
A kérdés most már csak, hogy a honfoglaló vezérek tudatosan ve-
zették-e ide népüket, vagy pedig ide jöttek, mert másfelé nem mehet-
tek, azaz más választásuk nem volt. Ebben az esetben ugyanis nem 
beszélhetünk geopolitikai célkitűzésről. A honfoglalás korának po-
litikai földrajzi viszonyai és történeti tényei megnyugtathatnak ben-
nünket, hogy a Kárpáti-medence nem véletlenül, hanem a honfog-
laló vezérek tudatos geopolitikai törekvései következtében lett Ma-
gyarországgá. A honfoglaló magyaroknak még a besenyők támadása 
után is módjukban volt különféle lehetőségek között választani: 
visszafordulhattak volna, kitérhettek volna északnak, megszállhat-
ták volna a Kárpátok északkeleti lejtőit, sőt még mint előttük any-
nyi költözködő nép tette, bekéredzkedhettek volna a görög biroda-
lomba. őseink egyiket sem választották, hanem egyenesen a Kár-
páti-medence felé indultak. Az első ismert magyar geopolitikai erő-
vonal tehát ide irányult. Nagy tájékozódottságot, előzetes tanulmá-
nyozást árul el, hogy az erővonal irányát a lehető legjobban válasz-
tották meg, mert az Északkeleti-Felvidéket, elsősorban a Vereckei-
hágót jelölték meg átkelési helyül, Ismeretes, hogy Podólia, Galícia, 
Volhínia felől ez a legkönnyebb betörési hely. 

A honfoglalás után, a vezérek korában a fő geopolitikai cél az 
új haza megtartása, vagyis az ide irányúló ellenséges geopolitikai 
erővonalak elhárítása volt,. Ennek legáltalánosabb módja a védelem 
megszervezése, őseink védelmi rendszere eltért a nyugati népeké-
től. Nem a határon szándékoztak területüket megvédeni, hanem 
azon túl, tudatosan elpusztított területeken, a gyepüelvén. A másik 
módszerük: a megismétlődő támadás volt, hogy így az ellenséget 
elrettentsék és a támadást megelőzzék. Mindkét módszert nomád 
pásztorkodó életükből tartották meg. Egyébként ez az utóbbi el járás 
ma sem ismeretlen, csakhogy ma nem kalandozó hadjáratnak, ha-
nem preventív, azaz megelőző háborúnak hívják. 



Egyideig ez a geopolitikai elgondolás helyesnek bizonyult. Az 
új haza területére ellenség nem tehette lábát, A nagy augsburgi csa-
tavesztés és a mind nagyobb vérveszteség azonban alig félszázad 
múlva bebizonyította, hogy művelt népek között az ilyen védekező 
rendszer igen nagy áldozattal jár és előbb-utóbb a nemzet pusztulá-
sát okozza, Géza fejedelem, majd Szent István gyökeresen változ-
tatott a vezérek korabeli geopolitikai elgondoláson: az ellenséges 
elszigetelődés helyett a beilleszkedést választotta. Ez is geopolitikai 
tényező, mert gyengíti, sőt egészen semlegesíti az ellenséges geo-
politikai erővonalakat. Ismeretes pl., hogy a mohamedánok kezdet-
ben kíméletlenül irtották a keresztény népeket. De azonnal meg-
szűnt az üldözés, ha felvették a mohamedán vallást. Erősen eltérő 
társadalmi és gazdasági berendezkedések is gyakran váltottak ki 
ellenséges geopolitikai törekvéseket, 1860—65 között az Amerikai 
Ünió északi és déli államai között véres háború dúlt a rabszolga-
kérdés miatt. Napjainkban sem ismeretlen az ilyen természetű geo-
politikai beavatkozás, A spanyol polgárháborúból pl. angol, francia, 
olasz, német, orosz összeütközés lett. Minél nagyobb az ellentét az 
eszmék, a társadalmi és gazdasági berendezkedések között, annál 
élesebb rendesen a politikai ellentét is, Már most tagadhatatlan, 
hogy a falvakban, városokban lakó keresztény németség, valamint a 
törzsi terület határai között lakóhelyét időről-időre változtató po-
gány magyarság között igen nagy volt az eszmei és társadalmi ellen-
tét. Kalandozó vezéreink pusztító hadjáratokkal ezeket az ellentéte-
ket még jobban kiélezték. 

Géza és Szent István utolsó percben fogott á nyugatról egyre 
veszedelmesebben kialakuló geopolitikai erővonal semlegesítéséhez. 
Két nagy fejedelmünk, de főleg Szent István még ezekben a sors-
döntő időkben is megtalálta a kibontakozás legkedvezőbb módját. 
Gyenge nép, hitét, bátorságát vesztett fejedelem kétségtelenül a né-
met császár előtti meghódolást, a császár fönnhatóságának elfoga-
dását választotta volna. Géza és Szent István erre egy pillanatig 
sem gondolt, mert a végső cél éppen a magyarság függetlenségének 
megvédése volt. Ugyanezért nem fordultak segítségért a bizánci bi-
rodalomhoz sem. Keletről pedig nem várhattak segítséget, mert 
törzsrokonaik visszatértek a Volga-menti hazába. A délorosz step-
péken tartózkodó rokon besenyők és kunok pedig a nyugati ellen-
ségnél is rosszabbak voltak, Legkevésbbé lehetett arról szó, hogy 
hagyják el a Kárpáti-medencét és vonuljanak vissza a keleteurópaí 
síkságra, A magyarság csak száz esztendőt töltött ugyan a Duna-
Tisza földjén, de ez az aránylag rövid idő is elég volt, hogy ne pusz-
tán szállásföldjének, hanem hazájának tartsa. Többé szó sem lehe-
tett arról, hogy mint régebben annyiszor, az ellenség elől való ki-
téréssel, elköltözködéssel kerül jék el a vérontást, esetleg a pusztu-
lást. Géza és Szent István a magyarság elé egy új, eddig nem ismert 
geopolitikai célt tűzött ki: bármibe kerüljön is, az új hazát meg kell 
védeni! Ettől kezdve ez a geopolitikai cél sohasem halványult el a 
magyarság előtt. Más népek gyakran szabadságukkal, meghódolás-



sal vásárolták meg életüket, földjük birtokát vagy pedig kivándor-
lással menekültek az elnyomás elől, mint pl. az írek. A magyarság 
ellenben híven kitartott Szent István nagy eszméje, a független sza-
bad Magyarország mellett. Költői szépséggel és mélységgel fejezte 
ki egy évezred múlva egyik legnagyobb költőnk, Vörösmarty Mihály 
ezt a geopolitikai gondolatot a Szózatban: 

A nagy világon e kívül 
Nincsen számodra hely; 
Áldjon vagy verjen sors keze: 
Itt élned, halnod kell! 

Szent István azonban nemcsak örökké érvényes célt tűzött a 
nemzet elé, hanem megtalálta hozzá az eszközt is: az ország kapuit 
megnyitotta a kereszténység és a keresztény művelődés tanítói 
előtt, de bezárta a politikai, hatalmi törekvések képviselői előtt. Ez 
Szent István geopolitikai tanításának második örök érvényű törvé-
nye. Magyarország szabadságának és függetlenségének mindig ez a 
két geopolitikai törvény marad az alapja: 1. A nagy világon e kívül 
nincsen számunkra hely; itt élnünk, halnunk kell. 2. Minden hasznos 
idegen eszmét és művelődést átvehetünk, de csak idegen politikai, 
hatalmi befolyás nélkül. Mindkét törvény védelmi jellegű, de ez 
semmit sem von le értékéből, mert a kialakult állami szervezet to-
vábbi életének alapja mindig a védelem. Csak ha ez tökéletes és ki-
fogástalan, lehet kitűzni további geopolitikai célokat. 

Árpádházi királyaink sohasem feledkeztek meg a két geopoliti-
kai alaptörvényről. Már maga Szent István is megmutatta, hogyan 
kell ezeket értelmezni. Visszautasította Konrád német császár fönn-
hatóságot igénylő kívánságát, majd a támadó császárt nemcsak visz-
szaverte az ország határától, hanem még a La j t a és Fischa közötti 
területet is elvette tőle. Hasonló módon bánt el Boleszláv lengyel 
királlyal is, aki a Vág völgyébe tört hódítani. Bár az Északnyugati 
Felvidék akkor még nagyobb részt néptelen volt, Szent István nem 
engedett a Kárpáti-medence egységes területéből egy talpalatnyit 
sem elszakasztani. A magyarság kezdettől fogva magáévá tette Szent 
István eszméjét, Péter, majd András fia, Salamon azért vesztette 
el trónját, mert megsértette Szent István íratlan geopolitikai törvé-
nyét: idegen fönnhatóságot akart elismerni Magyarország felett. Ami-
kor pedig III, Henrik császár fegyveres erővel tört az országba, 
András király és Béla herceg a lengyel rokonok segítségére támasz-
kodva meghiúsította a német hódító hadjáratokat , 

A nyugati német veszedelem elmultával lassan alakulni kezdett 
az első pozitív, terjeszkedő jellegű magyar geopolitikai törekvés. 
Szent László és Kálmán királyunk geopolitikai érzékének és tudásá-
nak élénk bizonyítéka, hogy az első magyar geopolitikai erővonalak 
a legtermészetesebb cél felé, délnek irányulnak. Szent László Szla-
vóniának, vagy más néven Tótországnak meghódításával egy politi-
kai szervezetben egyesíti az egész Kárpáti-medencét. Ugyancsak ő 
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és Kálmán király Horvátország és Dalmácia megszerzésével idegen 
területet csatolt ugyan a Kárpáti-medencéhez, de a lehető legfonto-
sabbat: a tengerpartot. A tenger és a tengerhez vezető út biztosí-
tása minden művelt népnek egyik legelső geopolitikai törekvése. 
Szent László és Kálmán a magyar geopolitikai törekvések élére állí-
totta a tengerpart kérdését. 

Kálmán fia, II. István letért arról az útról, amelyet Szent 
László és Kálmán jelölt ki, mer t orosz földön, Galíciában akart 
hódítani. Később mások, II. Géza, III. Béla, II. András és IV. Béla 
is követték példáját , de tartós siker nélkül. Királyainkat a lengyel 
és kisorosz fejedelemí családokkal való kapcsolatok vezették észak-
keletre, Geopolitikai szempontból ez téves törekvés volt, mert a Kár-
páti-medence határain túl eső területre akar ták kiterjeszteni a ma-
gyar uralmat. Jogosultsága csak IV. Béla uralkodása alatt, a tatár-
járás után volt, mert a magyar uralommal szorosabb kapcsolatba 
került orosz fejedelemségek ú jabb tatár támadás esetén bizonyos 
tekintetben elővédeivé lettek volna hazánknak. Az Árpád-kori 
északkeleti geopolitikai törekvés éppen természetellenessége miatt 
nem is élte túl az Árpádokat, Az Anjouk terjeszkedése már egészen 
más jellegű volt, de tartós sikert ez sem ért el. 

Sokkal fontosabb volt a déli, balkáni terjeszkedés gondolata. A 
fizikai és politikai földrajzi viszonyok a pozitív jellegű magyar geo-
politikai erővonalak irányát er re jelölték ki. Ismeretes dolog, hogy 
a Balkán-félsziget északi része Magyarországgal, vagy más néven a 
Kárpáti-medencével egy földrajzi egységet alkot: a Középdunai-
medencét. A geopolitikai célkitűzésekben a földrajzi viszonyoknak 
gyakran egyenesen kényszerítő, determináló hatásuk van, A Közép-
dunai-medence nagyszerű vízrajzi egysége éppen úgy vonzotta szá-
zadokon át a magyarságot a déli irányú terjeszkedésre, mint a hon-
foglalókat a Kárpáti-medence hegyszerkezeti egysége az egész terü-
let elfoglalására. Már a honfoglalás óta érezte a magyarság, hogy a 
déli határoknál valami hiány van. Eleinte a görögök és bolgárok, 
később a görögök és kunok törtek itt be könnyű szerrel, A görög bi-
rodalom újjáéledése után még kényesebb lett a déli helyzet. Szent 
László unokája, Manuel görög császár (1143—1180) világuralmi ter-
veket forgatott fejében: a két részre szakadt római birodalom egye-
sítését és a hítegység helyreállítását, Magyarország első ízben került 
helyzete miatt idegen geopolitikai erővonalak útjába, Manuel tervé-
ben ugyanis Magyarországnak igen kiváló hely jutott: a magyarok 
hadi segítségével akar ta a németeket, olaszokat, franciákat az egye-
sülés eszméjének elfogadására kényszeríteni. 

A görög erővonal azonban nem jutott túl hazánk déli határán, 
és így nem lett Magyarországból geopolitikai ütköző terület, mint 
később a török időben, bár Manuel a vonakodó és ellenszegülő ma-
gyarok ellen III. Konrád német császárral és Velencével is szövet-
kezett. II, Géza azonban hamar észrevette a fenyegető veszedelmet. 
Mint ilyenkor rendes szokás, az ellenséges szomszéd szomszédjával, a 
franciákkal szövetkezett a németek ellen. A velenceieket pedig a norma-



nokkal kötött szövetséggel tartotta féken. Magyarország helyzete 
azonban a két szövetség ellenére is kényes volt, mert két oldalról is 
támadás érhette. A közbenső helyzetű államok gyakran kerülnek 
ilyen veszedelembe. Elegendő, ha ebben a tekintetben Lengyelország 
sorsára hivatkozunk. De talán erre sincs szükség, mert hazánk is 
elég gyakran volt hasonló helyzetben (német-görög, német-török, 
osztrák-orosz támadások). A közbenső helyzetű államoknak fokozott 
figyelemmel kell kísérniök szomszédjaik geopolitikai törekvéseit, ha 
a bekerítéstől meg akarnak menekülni. Erre legjobb eszköz a barát-
ság ápolása a két veszedelmes szomszéd egyikével. Kisebb államnak 
nem szabad megkockáztatnia, vagy legfeljebb csak igen kivételes ese-
tekben, hogy a veszedelmes szomszéd szomszédjával szövetkezzék, 
mert könnyen áldozata lehet a nagy szomszéd támadásának, mielőtt 
a szövetséges segíthetne. 

Manuel halála nemcsak a görög terjeszkedési terveknek vetett 
egyszersmindenkorra véget, hanem a görög politika hamarosan kény-
telen volt a magyar geopolitikai törekvések elől is meghátrálni. A 
konstantinápolyi császári udvarból magyar trónra került III. Béla 
ugyanis Manuel halála után visszavette a délvidéki magyar területe-
ket és felújítota a magyar királyok hatalmát a Balkán-félsziget 
északi részén. III. Béla a Rába, Dráva, Mura és Száva felső, alpesi 
folyamvídékének kivételével az egész Középdunai-medencén uralko-
dott, tehát Magyarországon kívül a Balkán-félsziget északi felén is. 
Ez a helyzet még ar ra is erőt adott, hogy a Balkán-félsziget déli 
részének állami ügyeibe is beleavatkozhassék.///. Béla hatalmi köre 
a Lajtától egészen Konstatinápolyig terjedt. Ez volt a magyar geo-
politika első fénykora. 

A magyarság államalkotó tehetségének fényes bizonyítéka, hogy 
alig harmadfélszáz évvel a honfoglalás után nemcsak teljesen ke-
reszténnyé és művelt néppé lett, hanem saját erejéből európai nagy-
hatalommá fejlődött. Ez az eredmény egyúttal bizonyítéka árpád-
házi királyaink és tanácsadóik józan geopolitikai gondolkodásá-
nak. Szent Lászlótól kezdve a magyar geopolitikai erővonal kisebb 
eltérésekkel állandóan dél felé irányult. Nemcsak királyaink, hanem 
az ország vezetésében résztvevő urak is tisztában voltak a külön-
böző geopolitikai célok értékével. II. István korában, de később is 
ismételten előfordult, hogy az urak céltalannak, haszontalan erőlkö-
désnek tartották a galíciai geopolitikai törekvéseket. Ellenben a déli 
geopolitikai célokat éppen természetességük miatt sohasem kifogá-
solták, sőt ellenkezőleg szemrehányásokkal illették királyainkat, ha 
elhanyagolták a déli tartományokat. Ez a magyarázata annak is, 
hogy a szomszéd népek közül a magyarság egyikkel sem forrott össze 
eszmei és érzelmi alapon annyira, mint a balkániakkal, a horvátok-
kal, szerbekkel, bulgárokkal. Már az Árpád-korban nyilvánvaló volt, 
hogy Magyarország jövője a Balkánon van. Ezért a Balkánnak a 
magyar geopolitikai elgondolásokban mindig igen előkelő hely ju-
tott. A magyarság jövője megkívánja, hogy az jusson a jövőben is. 
Történelmünk bizonyítja, hogy a Balkán elhanyagolása mindig nagy 



kárára volt országunknak. A körülmények, az érintkezési eszközök 
idővel változnak, de a geopolitikai tények állandóak. Ilyen állandó 
és ezért folyton szem előtt tartandó geopolitikai tény, hogy a Kár-
páti-medence és a Balkán-félsziget északi nagyobb része egy föld-
rajzi egységbe tartozik (a Középdunai-medencébe) és éppen ezért 
a két terület nagy mértékben egymásra van utalva. A magyar geo-
politikának ez is egyik alapvető megállapítása. 

IV. Béla idején végzetes csapás érte hazánkat és nemzetünket, 
a ta tár járás . Kérdés most már, hogy milyen geopolitikai hibák, mu-
lasztások okozták ezt a csapást. Első helyen kell említenünk a 
határvédelem elhanyagolását. A tatár betörés előtt már két évvel 
híre jött a veszedelemnek, de a keleti határokkal senki sem törő-
dött, Csak közvetlenül a betörés előtt, tehát már későn, fogtak mun-
kához, A második hiba a teljes tájékozatlanság volt. Senki sem 
ismerte hazánkban a közeledő ellenség erejét, harcmódját és éppen 
ezért rendes szokás szerint nem is értékelték kellően. Nagy hiány 
volt tehát a külső geopolitikai érdeklődésben. Ennek a hiánynak egé-
szen természetes következménye volt, hogy elmulasztották külföldi 
szövetségek szerzését. IV. Béla hadseregének a kisorosz fejedel-
mekkel, a lengyelekkel és a sziléziai herceggel együtt a Kárpátok 
északi lábánál kellett volna a küzdelmet felvennie vagy legalább is a 
határon, de semmiképpen sem az ország belsejében, az Alföldön. 
Magyarország védelmének egyik legfontosabb geopolitikai követel-
ménye, hogy a hegyvidékek biztosan a kezünkben legyenek! 

Nagy Lajos halála után a magyarság geopolitikai érdeklődése 
egyre erősödő mértékben a Balkán felé fordult és végül Mátyás rö-
vid ideig tartó eltévelyedését nem számítva, állandóan ide rögződött. 
A Balkán felől ugyanis új veszedelem kezdett tornyosulni: a hal-
dokló bizánci császárság helyére lépő török hatalom egyre észa-
kabbra terjesztette uralmát. Előre látható volt, hogy ez a terjesz-
kedés előbb-utóbb összeütközést okoz a magyarsággal. Általában 
török veszedelemről szoktunk beszélni. A valóságban azonban ennél 
sokkal többről volt szó: egy egész ellenséges világ, a mohamedán-
ság, az iszlám közeledett hazánk felé. A törökség ennek csak ve-
zető eleme volt. A régi magyarok többnyire pogányról beszéltek. 
Teológiai szempontból ez a kifejezés ugyan helytelen, mert a mo-
hamedánok egyistenhívők, de viszont a küzdelem lényegét jobban 
Idfejezte, mint a török név. Nem egy nép vagy ország támadt Ma-
gyarországra, hanem a kalifa uralma egyesült és három világrészre 
kiterjedő mohamedán világhatalom. 

Az iszlám eredeténél fogva dinamikus természetű vallás, Mo-
hamed kötelességévé tette követőinek a vallás terjesztését, ha szük-
séges, még erőszakos eszközökkel, fegyverrel is. Az iszlám csakugyan 
rohamos gyorsasággal ter jedt el. Néhány száz év alatt elárasztotta a 
Közeikeletet, Dél-Ázsiát és Afr ika északi részét. Innen átcsapott 
Spanyolország földjére is, A XIV. században egy időre megtorpant 
a nagy afrikai sivatagvidéken és a belsőázsiai magas hegységeken. 
A felgyülemlő energiák más utat kerestek: Kisázsián keresztül 
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Európa közepe felé fordultak. A mohamedán terjeszkedés első geo-
politikai célja Európában a Balkán-félsziget volt, a második Ma-
gyarország, mert Európa középső részeire csak ezeken át lehet el-
jutni. 

Amikor a magyarságnak több évszázadon át (körülbelül 1397— 
1741.) tartó élet-halál küzdelmét vizsgáljuk, nem szabad megfeled-
keznünk arról, hogy nem lehet ezt a gigantikus harcot egyszerűen 
hódítás elleni küzdelemnek felfogni, mert ennél sokkal több volt. Az 
arab-afrikai sivatagok nomád szelleme, keresztényellenes hite és 
erkölcsi világa, barbár kényúri állami szervezete tört rá a magyar-
ságra. A világháború után gyakran láttak napvilágot olyan nyilat-
kozatok, sőt még ma is akadnak, amelyek szerint kár és teljesen 
hibás geopolitikai felfogás volt a törökben esküdt ellenséget átni és 
a nyugatért hiába elvérezni. Ennek a szerintük oktalan, sőt eszte-
len kiállásnak az eredménye a négyszázéves osztrák uralom, a rém-
séges pusztulás, az idegen népek betelepítése és betetőzésül a Tria-
non! A következtetés helyes és igaz! Mindaz a gonosz csapás, ami 
a mohácsi vész óta bennünket ért, a török ellenes kiállásnak a kö-
vetkezménye. A hiba csak abban a feltevésben van, hogy másként 
is lehetett volna cselekedni. Csatlakozhattunk volna — mondják -— 
a támadó rokon török néphez és ezzel együtt támadtuk volna az 
irántunk legtöbbször ellenséges nyugatot. Ezzel a magyarság az isz-
lám segítségével ismét nagyhatalmi rangra emelkedhetett volna, sőt 
műveltsége a lapján vezetője lett volna a nagy iszlám világhatalom-
nak. Ezeknek a feltevéseknek semmi komoly alapjuk nincs. Az isz-
lámnak és az iszlám világhatalmat képviselő törökségnek ebben az 
időben még egyáltalán nem volt hajlandósága, hogy szövetséget kös-
sön keresztény népekkel, mint vele egyenlő jogú tényezőkkel. A 
kalifa csak meghódoló fejedelmekkel kötött megállapodásokat. Egy 
ilyen megegyezés nemcsak Magyarország szabadságát, függetlensé-
gét kívánta volna áldozatul, hanem a magyarság nemzeti öntudatát, 
keresztény hitét, sőt még műveltségét is, mert iszlám uralom alat t 
keresztény művelődés nem érvényesülhetett volna. A kettő egy 
államban egy időben összeférhetetlen! Musztafa Kemál török dik-
tátor is csak az iszlám háttérbe szorításával tudta Törökországot 
az európai művelődésnek megnyitni. Le kellett volna mondanunk 
félezer esztendő (900—1400) minden hagyományáról és értékéről, 
őseink inkább vállalták az élet-halál harcot, mint a nemzeti és val-
lási öntudatai kibékíthetetlenül ellentétes meghódolást és együtt-
működést. 

Egyéb geopolitikai szempontból sem vált volna hasznunkra az 
együttműködés. Az iszlám támadása már akkor is erős mozgalmat 
keltett a nyugati népekben, amikor még csak hazánkat érte. Még 
nagyobb lett volna, ha a támadás közvetlenül éri a nyugati népeket: 
a németeket, olaszokat vagy franciákat. A kelet és nyugat között 
kitörő háborúban kikerülhetetlenül Magyarország lett volna a harc-
tér, mert itt ütköztek volna össze az ellentétes geopolitikai erővona-
lak. Hogy kevesebbet, vagy többet vesztettünk volna-e, mint így 



vesztettünk, azt nem lehet megmondani. Egy azonban bizonyos: így 
megmaradtunk keresztény népnek és művelt népnek. A közel két-
száz évig tartó küzdelem ellenére sem süllyedtünk le soha a török 
uralom alá került balkáni népek élet-színvonalára. Ha akartuk, ha 
nem, a harcot vállalnunk kellett, mert geopolitikai helyzetünk ki-
kerülhetetlenül belesodort. Bizonyos esetekben ezen a kényszerű-
ségen egyetlen állam sem tud segíteni. Egyetlen ország államférfiai 
sem szőhetnek geopolitikai terveket és éppen így nem vezethetik a 
gyakorlati külpolitikát sem a geopolitikai helyzet gondos mérlege-
lése nélkül, őseinket nem vádolhatjuk geopolitikai tudatlansággal, 
sőt ellenkezőleg ki kell emelnünk, hogy nagyon is tisztában voltak 
Magyarország geopolitikai helyzetével már a honfoglalás óta. A hiba 
csak az volt, hogy nehezen ismerték fel az iszlám veszedelem nagy-
ságát és hogy nyitva hagyták a déli határt . Ennek a hanyagságnak 
volt a következménye, hogy Magyarország geopolitikai ütköző terü-
letté lett a kereszténység és az iszlám között. A magyarság korábbi 
(árpád- és anjoukori) geopolitikai felfogása szerint a Balkán-
félszigeten vagy legalább is annak északi részén kellett volna az 
ütköző területnek lenni. Mindig elsőrendű geopolitikai követelmény, 
hogy az ütköző terület az ország határán kívül legyen. Kerülni kell 
viszont minden olyan politikai kapcsolatot, amely az országot üt-
köző területté teszi. 

A magyarságnak az iszlámmal történt geopolitikai összeütközése 
több változatban folyt le. Az elsőben támadó fellépéssel akarták a 
Balkánra nyomult ellenséget az ország határától és a melléktarto-
mányoktól visszatartani, sőt még az Európából való kiűzés gondo-
latával és tervével is komolyan foglalkoztak. Nagy Lajos török 
háborúja, Zsigmond nikápolyi hadjárata és főleg Hunyadi János 
támadó hadjára ta i ebbe a változatba tartoztak. Legnagyobb török-
verő hősünk, aki legalkalmasabb hadvezér volt a török elleni har-
cokban, kellő támogatás hí ján csak annyit ért el, hogy az iszlám 
hatalmát nem engedte Magyarország közvetlen szomszédságába. 

Fia, Mátyás, bár a ty ja érdemeinek köszönhette királyságát, nem 
folytatta a t y j a támadó hadjáratai t . Lángeszével egy-két évtizedre 
ú j ra nagyhatalom rangjára emelte ugyan hazánkat és nyugaton 
Ausztria, Morvaország és Szilézia elfoglalásával gazdag idegen tar-
tományokkal növelte birodalmát, de geopolitikai szempontból jóvá-
tehetetlen hibát követett el. Évtizedeken át olyan geopolitikai célo-
kért küzdött, amelyek hasznot alig ígértek, de annál több újabb geo-
politikai bonyodalommal fenyegettek. Világosan látták ezt Mátyás 
király legjobb hívei, barátai is. Ezért nemcsak támogatásukat von-
ták meg, hanem a trónfosztás gondolatával is foglalkoztak. Mátyás 
volt utolsó királyunk, aki hadvezéri tehetsége miatt alkalmas lett 
volna Hunyadi János nagy tervének, a török kiűzésének végrehaj-
tására. Jól szervezett fekete hadserege és a rendes haderő kitűnő 
eszköz lett volna erre. Hunyadi János sokkal kisebb és sokkal ke-
vésbbé begyakorolt sereggel vívott fényes győzelmeket. 

Mátyás eltért a természetes és éppen ezért évszázados múltú 



magyar geopolitikai hagyományoktól. Tévedése azért lett végzetessé, 
mert ugyanakkor rendezetlen volt még a déli határ védelmének kér-
dése, vagyis nem semlegesítette előbb szövetkezéssel, és a határ-
védelem nagyarányú megszervezésével az iszlám erővonalát. Korai 
halála után a nemzetet egyszerre két irányból is fenyegette ellensé-
ges támadás: nyugatról a megalázott Habsburgok és csehek, délről 
az iszlám részéről. 

II. Ulászló, majd fia II. Lajos uralkodása alatt az iszlám erő-
vonala mind hatalmasabb és fenyegetőbb lett. Az egész nemzet látta 
és rettegve figyelte a veszedelem közeledését, de a szerencsétlen 
Dózsa-féle kereszteshadjáraton kívül semmi érdemleges tett nem 
történt a veszedelem elhárítására. Mátyás hibás politikájának most 
értek gyümölcsei. II. Ulászló és II. Lajos kormányai folytatni akar-
ták Mátyás politikáját: nyugat felé kerestek kapcsolatokat, a déli 
határ t pedig rábízták a végvári kapitányokra. Igazi megegyezésről 
azonban nem beszélhetünk, hanem legfeljebb hasonlóságról. Mátyás 
nyugaton ,mint hódító jelent meg, a két Jagelló kormányai azonban, 
mint segítségkérők járultak a németek, csehek és morvák elé. Má-
tyás kétségtelenül elhanyagolta a tyja törökellenes politikáját. De 
ar ra gondja volt, hogy megfelelő vezérek álljanak őrt a Duna és a 
Száva mellett (Báthory, Kinizsi, Magyar Balázs stb,), II. Ulászló és 
II. Lajos alat t a végvárakat, Nándorfehérvárát, Szendrőt, Szabácsot, 
J a j cá t stb. magukra hagyták. A várakban nem volt elegendő élelem, 
hadiszer, sőt még katona sem. A kivetett és beszedett adónak is 
csak kis része jutott el rendeltetési helyére: a határ védelmére. 
Ugyanakkor benn az országban vad tülekedés volt a pénzért, vagyo-
nért és jólétért. A török veszedelemtől folyton rémüldöző és nem 
egy esetben tudatosan rémített nemzet kedélyállapota olyan volt, 
mint a hullámzó tenger. Ha rossz hír érkezett, elcsüggedt, sötéten 
látó lett. Nem bízott többé sajá t erejében. A külföldhöz fordult 
segítségért. Valósággal végig koldulta Európa minden tekintélyes 
országát. Ha ellenben valamelyik végvári kapitány megvert egy tö-
rök csapatot, egekig csapott a lelkesedés hulláma. A túlcsapongó 
önbizalom akkora lett, hogy nem egyszerűen a török megveréséről 
álmodoztak, hanem azt hirdették, hogy még Európából is kiverik a 
törököt! 

A nemzeti érzés, az önbizalom és áldozatra való készség éppen 
olyan fontos geopolitikai tényező, mint a jó természeti határ vagy a 
jó politikai földrajzi szomszédság. Hiánya tehát éppen olyan nehéz-
ségeket, bajokat okozhat és legtöbbször okoz is, mint ennek hiánya. 
Hogy a törökök támadása akkora sikerrel járt és hogy Mohács után 
olyan rohamos gyorsasággal terjedt, annak egyik főoka a nemzeti 
érzés ellanyhulása, az önbizalom és az áldozatra való készség hiánya 
volt. Mind a három lelki készség, tehát nevelés, felvilágosítás, mű-
velés eredménye. Ebben a tekintetben a múltban igen nagy bajok 
voltak hazánkban, Minden geopolitikai törekvésnek, erővonalnak 
végső és igazi a lapja és hordozója a nép, a nemzet. Feltétlenül szük-
séges tehát, hogy a nemzet tisztában legyen hazája geopolitikai 



helyzetével, geopolitikai céljával s ennek szükségességével. A kül-
politika irányításában lehetnek titkok, de a geopolitikai célokat a 
nemzetnek ismernie kell, mert e nélkül lelkesedésre, áldozatra nem 
lehet számítani. Éppen így meg kel győzni a nemzetet felvilágosítá-
sok ú t ján a szükségességről is. Hazánkban és más országokban is 
rendkívül sok geopolitikai törekvés sikertelen maradt, mert a nép 
nem ismerte a célt és még kevésbbé a törekvés értelmét, szükséges-
ségét. 

A másik fontos dolog, hogy a nemzetnek legyen önbizalma. 
Nagy baj az elbizakodottság, a vakmerőség is, de még nagyobb az 
önbizalom hiánya. Vakmerőséggel nem egyszer már nagy eredmé-
nyeket sikerült elérni, de hitét, bizalmát vesztett sötéten látással 
még soha senki nem ért el eredményt. A nemzetet rá kell nevelni, 
hogy elsősorban önmagára támaszkodjék. A szövetséges segítséget 
mindig a második helyre kell tenni, mert elsősorban minden nép 
csak magában bízhatik. Csak olyan geopolitikai célokat szabad ki-
tűzni, amelyek arányban vannak sa já t erőnkkel. Ez a tudás megvéd 
az elbizakodottságtól. Éppen ilyen szükséges viszont, hogy sa já t ere-
jét is jól ismerje a nemzet, mert különben könnyen kishitű lesz. A 
mohácsi vész előtti nemzedék elfelejtette Hunyadi Jánosnak és Má-
tyás. vezéreinek fényes győzelmeit a törökön. Mivel a rosszul felsze-
relt végvárak egymás után az ellenség kezébe kerültek, lassankint 
kialakult az a végzetes vélemény, hogy egyedül nem is tudunk a 
töröknek ellenállni. Ilyen volt a hangulat a világháború második 
felében is. El ter jedt a hír, hogy nem tudunk győzni. Ennek nem 
lehetett más vége, mint az október végi összeomlás. Főleg azért nem, 
mert a nemzetet senki sem világosította fel, mi forog kockán. Annak 
azonban, hogy a nemzetben lelkesedést, kitartást és áldozatkészsé-
get kelthessünk, feltétele van: a nemzet legyen elégedett a belső 
kormányzati, társadalmi és gazdasági viszonyokkal. Elégedetlen 
néppel nem lehet geopolitikai célokat elérni. Nagyon igaz tehát az 
a közismert mondás: a jó, azaz sikeres külpolitikának alapja a jó 
belpolitika. Hazánkban és még számos országban már sok geopoli-
tikai tervnek szegte szárnyát a rossz belpolitika. Ez volt a főoka a 
Dózsa-féle keresztes sereg szétzüllésének és lázadásának, a mohá-
csi elbukásnak és a világháború elvesztésének. Ezek alapján nem 
nehéz megállapítani, hogy a szellemi geopolitikai tényezők éppen 
olyan fontosak, mint a földrajziak. 

Mohács után, vagy pontosabban Buda eleste után (1541-ben) a 
nemzet lassankint magához tért kábultságából. Szívvel-lélekkel vál-
lalta, amitől előbb vonakodott, a török elleni harcot. Megkezdődött 
a több, mint száz évig tartó végvári harc. De már későn! Ha a ma-
gyarság olyan elszántsággal védte volna a száva- és dunamenti vég-
várakat, mint ahogyan Kőszeget, Temesvárt, Egert, Szigetvárt, 
Palotát, Kanizsát védte, aligha lett volna Magyarországon török 
uralom. 

A végvári harcok korában leplezetlenül kitűnt Magyaország 
rendkívül fontos és veszélyes geopolitikai helyezete. A magyar 



államhatalom legyűrése után az iszlám világhatalom közvetlenül a 
német birodalmat kezdte fenyegetni. A fenyegető veszedelmet a 
mohamedánság természetes terjeszkedő törekvésén kívül igen növelte, 
hogy Franciaország szövetséget kötött a szultánnal a németek ellen, 
A német-ellenes francia-török szövetségnek kikerülhetetlen követ-
kezménye volt, hogy Magyarország geopolitikai ütköző térré lett. 
Csaknem másfél száz évig Magyarország állandó csatatér vagy had- -
felvonulási terület volt. Akármelyik fél győzött is, Magyarország 
vesztett, mert a háború ennek területén dúlt. A törökök és németek 
csak katonát vesztettek a folyton megújuló háborúkban, a magyarság 
katonát, gyermeket, családot és vagyont is, szóval mindért- Nem 
lehet nagyobb csapás egy államra, mintha ütköző terület lesz két 
hatalom között. A geopolitikai törekvések között mindig az elsők 
között kell lenni az ilyen veszedelem elhárításának. A gyakorlati 
külpolitika feladata, hogy adott esetekben ennek út ját , módját meg-
találja. 

A közbenső, tehát két nagy hatalom közé ékelt helyzetnek az 
előbb említetten kívül (hogy tudniillik ellenségeskedés esetén geo-
politikai ütköző térré lesz közöttük) van egy másik veszedelme is: 
a két szomszédos állam megegyezéssel, vagy a nélkül egy időben tör 
a közbeékelődő államra. Magyarországon a török kor ezt a geopoli-
tikai helyzetet is kitermelte. A XVII. században Magyarország nem-
csak ütköző terület a német és török hatalmak között, hanem ugyan-
akkor az egyre világosabb Bécsnek hódító szándéka is. A rettenetes 
véres veszteségeket szenvedett magyarság kénytelen volt két felé 
harcolni: Bécs és a török ellen. Az egykorú énekköltő ezt a kétségbe-
ej tő geopolitikai helyzetet úgy fejezi ki, hogy a magyarságnak két 
pogány közt egy hazáért omlik ki a vére! 

A XVII. század magyarjai t állandó aggodalomban tartotta ez a 
helyzet. A kibontakozás szinte lehetetlennek látszott. A nemzet egyik 
része a némettel akar t szövetkezni, hogy ennek segíségével kiverje a 
törököt. A másik éppen ellenkezőleg a törökkel akart szövetkezni a 
németek ellen. Mind a két geopolitikai elgondolásnak nagy hátrá-
nyai voltak. Éppen azért nem is tudták egymást meggyőzni. Akár-
melyik féllel szövetkeznek is, mindegyik valamit kívánt segítsége 
fejében az országtól: Magyarország függetlenségét. Ez az oka, hogy 
a XVII, század vezető férfiai annyira ingadoztak állásfoglalásukban. 
A Habsburg-pártiak harcot hirdettek a török ellen és sérelmek han-
goztatásával akadályozták Bécs elnyomó törekvéseit, A török olda-
lon állók különböző ígéretek fejében egyre több biztosítékot és jo-
got iparkodtak kihúzni a már hanyatló török birodalom kormányá-
tól és egyúttal folyton Bécs ellen ingerelték, hogy a császári hadak-
tól megszabadíthassák az országot, A legtöbb kereste, kutatta a 
módot, hogyan lehetne ebből a kétségbeejtő geopolitikai helyzetből 
menekülni. 

Történetünk tanúsága szerint végül is a franciák felé való geo-
politikai tájékozódást tartották a legmegfelelőbbnek és ezzel együtt 
a törökkel való barátságot. Számításuk szerint előbb megszabadulnak 



Bécs hatalmától a franciák segítségével, ma jd utána kiűzik a törökö-
ket is. A Nádasdy—Zrínyi—Frangepán-féle mozgalomnak, a Thö-
köly-féle felkelésnek és később II. Rákóczi Ferenc szabadságharcá-
nak ez volt a geopolitikai alapja. A leghelyesebb utat azonban Zrí-
nyi Miklós hirdette. Első dolog szerinte, hogy a magyarság ébred-
jen öntudatra. Senki másban ne bízzék, hanem elsősorban önmagá-
ban. Hogy felébressze az annyira szükséges nemzeti büszkeséget, bele 
kiáltotta a magyarság fülébe: egy nemzetnél sem vagyunk alább 
valók! Zrínyi tehát a török-ellenes magyar erővonalat egyedül, vagy 
legalább is elsősorban a magyarságra akar ta támasztani. Régen fel-
ismerte nagy igazságot, hogy a szövetkezés, tehát a külső geopoliti-
kai segítség lehet igen hasznos, szükséges, sőt néha elkerülhetetlen, 
de azért előb vagy utóbb meg kell fizetni, ha becsületes szövetsége-
sek vagyunk. A magyar pedig az volt mindig és az is marad! Igen 
érdekesen fejezi ki ezt a helyzetet és gondolatot Illésházy István 
Bocskayhoz írt levelében és kifejti, miért nem lehet a magyar a tö-
rök szövetségese: „Nincsen-e előttünk, hogy két nagy császár biro-
dalma között vagyunk. Az török természet szerint mind hitünknek, 
mind magunknak ellensége; szép szót ad most, segít is, de bizony 
megveszi idővel az árát; az tavaszi segítségnek is megvevé az árát : 
oda van Esztergom, sok ezer körösztény vér és rabok, ártatlan kö-
rösztények . . . A római császárnak is ha ellenségei leszünk, télbe 
nyárba ra j tunk leszen és bizony meg nem állhatjuk végtére," A 
XVII, századi magyarok, amint saját nyilatkozataikból látható, igen 
jól ismerték hazánk geopolitikai helyzetét és a geopolitikai hely-
zethez szabták külpolitikai állásfoglalásukat, A két ellenség közé 
szorult és önmagában is meghasonlott XVII. századi magyarságnak 
olyan súlyos geopolitikai kérdésekkel kellett szembe néznie, mint 
abban az időben, sőt azóta is csak igen kevés más népnek. A geo-
politikai célban, Magyarország függetlenségének és szabadságának 
biztosításában minden magyar megegyezett, de a cél elérésének esz-
közeiben, vagyis a gyakorlati külpolitikában már teljesen ellentétes 
véleményük volt. Ez a megoszlás nagy mértékben oka volt, 
hogy a célt teljesen nem sikerült elérni. A XVII, század időszaka 
tehát sok egyéb mellett azzal a geopolitikai tanulsággal is szolgált, 
hogy a legéletbevágóbb geopolitikai törekvés is sikertelen marad, ha 
a célhoz vezető utak, módok és eszközök kiválasztásának kérdésében 
megoszlik a nemzet véleménye, főleg ha ezek pártversengés tárgyai 
lehetnek, 

A törökök kiűzése után II, Rákóczi Ferenc megkísérelte, hogy a 
XVII. század második geopolitikai követelményét is megvalósítsa, 
azaz hogy Béccsel szemben biztosítsa Magyarország függetlenségét és 
szabadságát. A sok háborúban kifáradt nemzet azonban nem bírta 
egyedül a háború terheit. Rákóczi külföldi segítség után nézett. A 
franciákkal szövetkezett Ausztria ellen, vagyis követte a régi és nap-
jainkig szokásos szövetkezést (az ellenséges szomszéd szomszédjá-
val). Elfelejtette, hogy a francia állhatatlan szövetséges, de még in-
kább azt, hogy a földrajzi viszonyok nem javallják Magyarországnak 



az ilyen szövetkezést. A szövetkező féllel ugyanis nem volt módunk-
ban közvetlenül érintkezni, hanem csak nagy kerülővel Lengyelorszá-
gon át. Ez a kedvezőtlen geopolitikai körülmény csak abban az eset-
ben lett volna mellékes dolog, ha Magyarország a szövetségi kapcso-
laton kívül nem szorult volna rá Franciaország egyéb támogatására. 
Rákóczinak azonban nem voltak képzett tisztjei, altisztjei, modern 
hadi anyaga, pénze, stb. A közvetlen kapcsolat hiánya miatt 
szinte leküzdhetetlen nehézségekbe ütközött az ilyen segítség. A vi-
lágháborús Oroszország példája is bizonyítja, hogy az ilyen szövet-
ség csak akkor észszerű, ha hadi felszerelésben a szövetséges államok 
nem szorulnak egymásra. Egyben azonban Rákóczi Ferenc geopoli-
tikai elgondolása helyes volt, nem kellett ugyanis attól tartania, hogy 
Ausztria Magyarországot hátba támadhatja, mert abban az időben 
erre nem volt lehetőség. 

Nagy geopolitikai hiba volt ellenben, hogy nem hajtotta végre 
Erdély egyesítését az ország többi részével, sőt éppen ellenkezőleg 
az erdélyi fejedelemség további fennmaradását követelte. Hazánkban 
és minden országban első és legfőbb geopolitikai követelmény az or-
szág területi és népi egységének a biztosítása. Minél nagyobb az 
ország és minél több benne a magyar, annál sikeresebben állhat ellen 
az idegen geopolitikai törekvéseknek, Rákóczi nem tudott szabadulni 
Bocskaynak, Bethlennek és két ősének, I, és II. Rákóczi Györgynek 
geopolitikai felfogásától, hogy tudniillik a független Erdély legfőbb 
biztosítéka Magyarország alkotmányának. Néhány esetben valóban 
sikerrel kelt annak védelmére. Arra a feladatra azonban, hogy állan-
dóan megfelelhessen hivatásának, Erdély gyenge volt. Nem egyszer 
magát sem tudta megvédeni. Erdély fejedelmei olyan nagy geopoliti-
kai célokat tűztek ki, amelyre Erdély népi és anyagi ereje kevés volt. 
így természetes, hogy csak kivételesen kedvező geopolitikai helyzet-
ben sikerült eredményt elérni. Pontosabb ennél és nem lehet eléggé 
hangsúlyozni, hogy a lehető legnagyobb geopolitikai hiba Magyar-
ország területi egységének megbontása és a magyarság szétdarabo-
lása. Már maga a földrajzi tá j is fejleszt ki bizonyos elkülönülési 
szellemet (tájszellem!), de ezt hazánkban semlegesíti a szoros föld-
rajzi egység. Veszélyes lehet azonban, ha a tá j elkülönüléséhez köz-
igazgatási, sőt éppen politikai elkülönülés is járul. Gondoljunk csak 
arra, hogy milyen nagy bajokat okozott Erdély, majd a Temesköz és 
Szlavónia politikai elkülönítése. Épp ezért végzetes geopolitikai hiba 
volna, ha társnépeínk jogos kívánságait területi önkormányzat (auto-
nómia) alakjában elégítenők ki. Magyarország politikai egysége az 
állam területének változatos felszíne ( tá jakra tagoltsága) és kevert 
lakossága miatt csak a vármegyékre osztást tűri meg. Társnépeinknek 
meg lehet és meg is kell adni a nyelvi, vallási, művelődési szabadsá-
got, de Magyarországot nagyobb Önkormányzati területekre nem 
lehet felosztani! Történetünknek ez egyik legfőbb és legfontosabb geo-
politikai tanulsága. 

II. Rákóczi Ferenc szabadságharca után sokáig nem volt önálló 
magyar geopolitikai törekvés. Legfeljebb csak az ország területi egy-



ségének helyreállítását sürgető követeléseket sorolhatjuk ide. Magyar-
ország kétszáz éven át Bécs geopolitikai törekvéseinek szolgája volt. 
Ezekből a törekvésekből csak elvétve akadt olyan, amely a magyar-
ságot közvetlenül érdekelte. Feltétlenül ide kell sorolnunk III, Ká-
roly török háborúját, sőt még II, Józsefét is, mert a Temesközt és 
Orsovát ezek szerezték vissza Magyarországnak, De már sem Mária 
Terézia háborúi (osztrák örökösödési és a hétéves háború) sem a 
Napoleon elleni háborúk nem szolgáltak magyar geopolitikai célokat. 
Ugyanezt mondhatjuk az olaszok elleni osztrák háborúkról is. Való-
színűleg geopolitikai hibát követtünk el, hogy Napoleon ismeretes fel-
hívását elutasítottuk. Jó alkalom lett volna ez függetlenségünk ala-
posabb biztosítására és ilyen körülmények között később a nemzeti-
ségi kérdést is jobban oldhattuk volna meg, mint amikor azokat Bécs 
ellenünk izgatta. 

Az 1848—49. évi szabadságharc idején rövid időre ismét szóhoz 
jutott az önálló magyar geopolitikai felfogás. Az események azonban 
annyira összetorlódtak, hogy a magyar geopolitikai erővonal csak egy 
irányban: Ausztria ellen alakulhatott ki. A külföldi kapcsolatokat 
nem sikerült még eredményesebbé tenni, amikor az orosz beavatkozás 
miatt a szabadságharc elbukott, Kossuth és kormánya a régi hagyo-
mányoknak megfelelően a franciáknál és az angoloknál keresett tá-
mogatást, sőt Nagy Lajos után most első ízben az olaszoknál is. Kos-
suth és társainak geopolitikai elgondolása csak ebben az utóbbi kap-
csolatban volt helyes. Az olasz és a magyar ügy valóban érdekközös-
ségben volt Ausztria ellen. Ellenben igen kezdetleges elképzelés volt, 
hogy Franciaország és Anglia hatásosan segítségünkre lesz, vagy le-
het. Először is hiányzott velük a közvetlen kapcsolat. Ez már egy-
maga is nagy baj. De még nagyobb volt, hogy nem ismertük a francia 
és angol államférfiak felfogását az európai geopolitikai helyzetről. 
Mivel mínd a két nép nagyra becsüli a szabadságot és függetlenséget, 
Kossuth és kormánya azt hitte, hogy a magyar szabadság és függet-
lenség ügye is becses előttük. Ebben nem is tévedtek, mert csakugyan 
mindkét kormány rokonszenvezett a magyar alkotmányosságért foly-
tatott küzdelemmel. Egy dolgot azonban csak későn ismertek fel az 
1848—49-es magyar államférfiak: az angol és a francia államférfiak 
geopolitikai okokból szükségesnek tartották, hogy Ausztria erős, ha-
talmas állam legyen, „hogy Európa keletén bástyául szolgáljon a bar-
bárság és despotízmus ellen" (Bastide, francia külügyminiszter sza-
vai). Mivel Magyarország alkotmányának biztosítása erősítette volna 
Ausztriát, azért kezdetben rokonszenveztek a magyar mozgalommal. 
A függetlenségi mozgalom uralomra jutása után azonban teljesen el-
fordultak tőle, mert Ausztriát gyengítette volna, Pulszky, a magyar 
kormány párisi megbízottja reménytvesztve í r ja 1849 júliusában: 
„Szerencsétlenségünkre tele van még a fejük egy erős Ausztria ideá-
jával." Ilyen körülmények között szó sem lehetett arról, hogy angol, 
vagy francia részről támogatást kapjunk. 

A nyugati kapcsolatok kiépítésének reménye tehát meghiúsult, 
így geopolitikai hiba volt olyan geopolitikai célokat kitűzni, amelye-



ket csak nyugati segítséggel sikerült volna megvalósítani. Hiba volt 
tehát az alkotmányért megindított harcot függetlenségi harccá vál-
toztatni, mert ennek a geopolitikai helyzet nem kedvezett. Még na-
gyobb hiba volt, hogy egyáltalában nem vették számításba Orosz-
ország állásfoglalását. Nem volt titok az 1848—49-es államférfiak 
előtt, hogy Oroszország még teljes mértékben a szentszövetség szelle-
mében él. Ellensége minden szabadságnak és kész fegyverrel is támo-
gatni a veszélyeztetett államokat. A magyar geopolitikai erőfeszíté-
seknek nem arra kellett volna irányulniok, hogy Franciaországot, 
Angliát Ausztria ellen fordítsák, hanem hogy tartsák vissza Orosz-
országot a beavatkozástól. Esetleg Poroszországot is meg kellett volna 
nyerni erre a célra, A szabadságharcot nem a hadsereg vesztette el, 
hanem a kormány hibás geopolitikája, 

Az emigránsok ugyanazt a politikát folytatták, mint Kossuth és 
kormánya, vagyis angol, francia és olasz segítséggel akarták Magyar-
országot felszabadítani az osztrák uralom alól. Később az összeköt-
tetések még Poroszországba is átnyúltak. Az emigráns geopolitikai 
elgondolás helyesebb volt, mint az 1848—49-es, mert közben Francia-
ország osztrák-ellenes lett, tehát nem nekünk kellett erre rávenni, 
hanem kapóra jött neki a mi hasonló érzésünk. Ugyancsak osztrák-
ellenes volt Poroszország, sőt a krími háború után Oroszország is. 
A geopolitikai helyzet most igen kedvezett volna tehát egy független-
ségi harcnak.. Ezt azonban Ausztria államférfíaí is megérezték, főleg 
a fiatal uralkodó. Nem is várták meg a kitörést, hanem iparkodtak 
annak megegyezéssel ú t já t vágni. így jött létre az 1867-es megegye-
zés, 

A kiegyezés után a világháború végéig ismét elnémultak a ma-
gyar érdekű geopolitikai tervezgetések, Minden geopolitikai érdeket 
alá kellett rendelni a közös nagy birodalom, az Osztrák-Magyar mo-
narchia érdekének. Tévedés volna azonban arra következtetni, 
hogy Magyarország geopolitikai érdekei ebből csak kárt szenvedtek. 
Kétségtelen, hogy származott az is, de talán ugyanannyi jó is. Ha-
zánk legveszedelmesebb ellensége a múlt század második felében a 
pánszlávizmus és a dákoromán törekvés volt. Oroszország mind a 
kettőt támogatta. Sa já t erőnkre utalva alig tudtunk volna ezekkel a 
veszedelmekkel megbirkózni. Az Ausztriával való kapcsolat azonban 
egyenrangú ellenfelekké tett bennünket Oroszországgal, Ugyancsak 
az osztrák szövetség tette lehetővé, hogy megakadályozhattuk az orosz 
hatalom kiterjedését a Balkánra. Történelmünk világosan bizonyítja, 
hogy hazánkra a lehető legnagyobb veszedelem, ha a Balkán vala-
mely nagyhatalom birtokába kerül (v. ö, a görög és a török balkáni 
nagyhatalommal való magyar harcokat!), A balkáni nagyhatalmat 
ugyanis mindig vonzotta és vonzani fogja a jövőben is a Kárpáti-
medence déli nyitott kapuja és a kárpáti természetes határ. Van 
azonban a helyzetnek egy másik oldala is. Egy balkáni nagyhatalom-
nak legféltettebb és legkönnyebben sebezhető oldala a Duna-Száva 
vonalán van, vagyis a Kárpáti-medence déli határán. Egész természe-
tes geopilitikai törekvés tehát, hogy biztosítsa magát erről az oldal-



ról. Ezt vagy szövetkezéssel, vagy hódítással érheti el. Magyarország 
egy balkáni nagyhatalommal szemben kétféle módon viselkedhetik: 
vagy szövetkezik vele, vagy ellensége. Nem helyezkedhetik tehát a 
semleges „nem érdekel" álláspontra. 

Az Osztrák-Magyar monarchia legnagyobb jelentőségű geopoliti-
kai vállalkozása Bosznia elfoglalása volt. Hosszú évszázadok multán 
ez volt az első eset, hogy Magyarország nem egyedül ugyan, hanem 
Ausztriával karöltve ú j r a megvetette lábát a Balkán-félszigeten még-
pedig olyan területen, amely nagyon sokáig, több mint háromszáz 
esztendeig magyar uralom alatt volt. Ez a lépés szükségszerű követ-
kezménye volt Dalmácia birtoklásának, mert Bosznia nélkül Dalmácia 
értéktelen és hadászatilag védhetetlen partvidék. De szükségessé 
tette Bosznia meghódítását az a geopolitikai követelmény is, hogy a 
Balkánon elejét vehessük a szláv nagyhatalmi törekvéseknek. Igen 
kevés geopolitikai érzékük volt azoknak, akik tiltakoztak Bosznia 
megszállása ellen, mert akkor már teljes egészében kibontakozott az 
oroszok balkáni politikája, Bosznia megszállása nem török-ellenes, 
hanem pánszláv-ellenes cselekedet volt. Nagy baj volt azonban, hogy 
nem tudtuk időben megtalálni a balkáni népekkel a megértést. Kül-
politikánk ingadozott, hol a törökkel, hol pedig a balkáni népekkel 
iparkodott barátságban lenni. Igaz ugyan, hogy a gyakorlati külpoliti-
kában nem szokatlan az ilyen váltakozás, sőt legtöbbször nem is 
káros, de ebben az esetben mégis az volt. Először is már régen ismert 
dolog volt, hogy a törökök balkáni uralmának vége van, mert az ott 
élő keresztény népeket az európai és keresztény közösség nem engedi 
vég nélkül ázsiai és mohamedán uralom alatt sínylődni. Az sem volt 
titok, hogy a szenvedélyes balkáni népek: szerbek, oláhok, bulgárok, 
macedónok, görögök, albánok gyűlölnek mindenkit, aki a török párt-
ján van. Másik és nagyobb hiba volt, hogy külpolitikánk vezetői 
gyakran elfelejtették, hogy a balkáni népeknek a törökkel szemben 
már nem egyedül a Habsburg-birodalom a támasza, mint a karlócai 
béke idején, hanem ebben a szerepben osztoznia kell a hatalmas 
orosz birodalommal, A balkáni népek orosz barátságát nem egyedül 
a közös görög keleti vallás és egyeseknél (szerbeknél, bolgároknál 
stb.) a fa j rokonság fejlesztette ki, hanem sokkal nagyobb mértékben 
az, hogy az orosz következetesen török-ellenes volt. Más szóval a baj 
lényegében az volt, hogy a Monarchia külpolitikai vezetői nem vették 
át teljes egészében Magyarország régi balkáni geopolitikáját, A meg-
változott viszonyok miatt természetesen a geopolitikai cél már nem a 
balkáni népek feletti uralom lett volna, hanem érdekközösségen ala-
puló barátsági és szövetségi rendszer. Ennek a jó viszonynak kiala-
kítása és ápolása az egyik legfontosabb geopolitikai célnak kell len-
nie a jövőben is. 

A trianoni béke geopolitikai szempontból hazánkat a török ura-
lom viszonyai közé vetette vissza. Az elveszett területek visszaszer-
zésének gondolata háttérbe szorított minden más geopolitikai tervet. 
Egy évtizeden át az integritás, a régi Magyarország területi épségé-
nek helyreállítása uralkodott a magyar külpolitikában. A külön-



böző barátsági szerződések mind ezt a célt szolgálták. Akkor ez volt 
az egyedül természetes és észszerű geopolitika. Amikor az integri-
tás egyelőre megvalósíthatatlan eszmének bizonyult, a magyar geo-
politika rugalmasan alkalmazkodott a helyzethez és megelégedett 
egyelőre a revízió követelésével. Ennek alapján sikerült is az el-
szakított területekből tetemes részeket visszaszerezni, A mai Ma-
gyarország 161 ezer négyzetkilométer területével és 13.5 millió lako-
sával újra a közepes államok közé tartozik, milliós hadseregével 
pedig igen tekintélyes geopolitikai tényező Európában, 

A csillag-látók éneke. 

Milyen nagy lehet egy-egy csillag, 
Uram, miket járatsz az égen 
és milyen csöpp, mire én látom, 
mikor az éjtszakádat nézem?! 

S azt gondolom, hogy bennem is lám 
roppant nagy tüzet gyújtott lángod 
s érteni kezdem, aki engem 
nem ért, ezt a sötét világot. 

Hisz aki lát, az is minek lát? 
Tán még egy csillagnál is semmibb, 
apróbb kis fénynek, mit a sok közt 
alig hogy észre lehet venni. 

Meglát belőlem egy-két verset, 
pár halovány, pislogó pontot, 
mely, míg szeméig ért szívemtől, 
engem törpe szavakká rontott. 

Uram, hogy engem nem úgy ismer 
ez a világ, ahogy Te ismersz, 
nem is bánt, hisz az önző ember 
nem lehet csillag-értő Isten! 

De ha én nézek embertársra, 
Uram, add szemedet kölcsönbe; 
hadd lássam mindig képmásodnak 
és fénye csurig hadd töltsön be! 

Magasi Artúr. 



A csillagvilág szerkezete. 
Holerida Barnabás dr. 

A csillagászok mérései szerint a Nap fényereje 3000 kvadrillió 
gyertyafénynek felel meg, Ez olyan óriási szám, amelynek leírásá-
hoz a 3 után 27 zérust kellene írnunk. Könnyen kimondjuk, de 
nehezen tudjuk elképzelni. Más módon próbáljunk kissé közelebb 
jutni az értelméhez. A modern fizika tanítása szerint a kibocsátott 
fénysugárnak is van tömege, amelyet grammokkal lehet megmérni. 
Ha egy 40 wattos lámpa 70,000 évig állandóan égne, a kibocsátott 
sugárzás tömege 1 gr lenne. Ezzel szemben a Nap minden másod-
percben annyi sugarat bocsát ki, hogy anak a tömege 4 millió tonna. 
Ennyivel csökken tehát a Nap tömege minden másodpercben. 

A Nap minden más fényforrást felülmúl, de ezt jórészt annak 
köszönheti, hogy aránylag közel — csak 150 millió km-re — van 
hozzánk. Az ég legfényesebb állócsillaga a Sirius pompás ragyogása 
ellenére is eltörpül a Nap mellett, de csak a nagy távolsága miatt. 
Több mint 80 billió km távolságra van tőlünk úgy, hogy a fény-
sugár is csak 9 év alatt ér el róla hozzánk. Ezért mondjuk, hogy 9 
fényév tőlünk való távolsága. Ha a Nap is olyan messze lenne tő-
lünk, mint a Sirius, akkor a Sirius 25-ször látszana fényesebbnek, 
mint a Nap. Pedig a Siriusnál még jóval fényesebb csillagokat is 
ismernek a csillagászok, de nagy távolságuk miatt ezek nem látsza-
nak oly ragyogóknak. 

Tele van hintve az égboltozat ragyogó csillagokkal és ha nagy 
számot akarunk mondani, felkiáltunk: Olyan sok, mint ahány csillag 
van az égen. Pedig a szabad szemmel látható csillagok száma nem 
is olyan nagy. Szép nyári este a jószemű ember talán 1700 csillagot 
lát egyszerre. Ha az égboltozat másik felén levő csillagokat is hozzá-
számítjuk, amelyeket a Föld eltakar előlünk, még mindig csak 3400 
lesz a csillagok száma. A déli félgömbön vannak olyan csillagok, 
amelyek nálunk sohasem juthatnak a horizont fölé, de még ezekkel 
együtt is csak kereken 5000 a szabad szemmel látható csillagok 
száma. De hogy egyáltalán ennyit is látunk, azt is csak a csillagvilág 
különös berendezésének köszönhetjük. 

A csillagászok évszázados megfigyelések alapján megállapítot-
ták, hogy a csillagok nem egyenletesen vanak szétszórva a mérhe-
tetlen világűrben, hanem csoportokba, csillag szigetekbe vannak 
egyesülve, amelyeket óriási ür választ el egymástól. Egyik ilyen 



csillagrendszer a tejút, amelyhez a Nap-rendszer is hozzátartozik 
9 bolygójával, köztük a Földdel, A többi csillagrendszert csak erős 
távcsövekkel vehetjük észre, mint úgynevezett spirális ködfoltot. 
Ezek a ködfoltok nagyjában kocsikerékhez hasonló csillagrendszerek, 
amelyek állandó forgásban vannak, mert különben a kölcsönös 
vonzóerő következtében valemennyí csillag a rendszer középpontjá-
ban tömörülne össze nagy tömörségben, Amint a bolygóknak is ke-
ringeniök kell a Nap körül, mert különben a Nap vonzóereje vala-
mennyit a Napba rántaná, A spirális ködfoltoknál meg is tudják 
állapítani a körforgás körülbelül való sebességét és ebből ki tudják 
számítani az egész csillagrendszer tömegét. Azt lehet mondani, hogy 
egy-egy ilyen csíllagvilág átlag 1000 millió Nap-nagyságú csillagból 
tevődik össze, a csillagvilágok száma pedig több millió, A mi tejút-
rendszerünk a maga több milliárd csillagával valószínűleg a nagyobb 
csillagvilágok közé tartozik. Két-két ilyen csillagvilág átlagos távol-
sága 1.7 millió fényév, tehát átlag 1-7 millió év alat t jut el egy csíl-
lagvilág fénysugara a hozzá legközelebb fekvő csillagvilághoz. 

Hogy a térbeli elhelyezkedést jobban el tudjuk képzelni, gon-
doljuk el, hogy a mindenség méretei annyira megkisebbednek, hogy 
egy fényév távolságának (majdnem tíz billió km) egy cm felel meg. 
Akkor az egyik csíllagvilág pl, Győr belvárosának középső részét 
töltené meg, a legközelebbi valahol Pannonhalma közelében lehetne, 
a közbeeső nagy térben pedig egyáltalán nem lenne csillag. Ha azt 
akarnók, hogy a közbeeső tér se maradjon üres, hanem azt is egyen-
letesen töltsék meg a csillagok, akkor mindegyik csillagvilágunk 
csillagát szét kellene szélesztenünk, egymástól el kellene távolíta-
nunk. A számítások szerint kereken egy milliószor nagyobb térrészre 
kellene szétosztanunk mindegyik csillagvilág csillagait, akkor pedig 
a csillagok százszor nagyobb távolságra kerülnének egymástól, mint 
ahogy most vannak. 

Mondottuk, hogy legfényesebb csillagunk a Sirius, amely — 1,6 
nagyságrendű,1 Ha 100-szor messzebb kerülne tőlünk, fényessége 
10,000-szer kisebb lenne, mert a fényesség a távolság négyzetének 

1 Már az ókorban a 20 legfényesebb csillagot elnevezték elsőrendű csillag-
nak, azokat pedig, amelyeket égen csak megtudtak szabad szemmel látni, hatod-
rendűeknek mondták, A többi csillagot fényességük szerint beosztották a közbe-
eső osztályokba. Később megállapították, hogy az elsőrendű csillagok 2.5-szer 
fényesebbek, mint a másodrendűek, ezek megint 2.5-szer fényesebbek, mint a 
harmadrendűek és így tovább, így az elsőrendűek 100-szor fényesebbek, mint a 
hatodrendűek, és 10,000-szer fényesebbek, mint a 11-ed rendűek. Később ar ra 
is rá jö t tek , hogy nem helyes mind a 20 lefényeeebb csillagot egyformán első-
rendűnek mondani, mert a fényességükben van különbség. Ezért azt a csillagot, 
amely 2.5-szer fényesebb, mint az elsőrendű, 0 rendűnek, amelyik ennél is fénye-
sebb 2.5-szer, azt már —1 rendűnek nevezték el stb, A Sirius nagyságrendje 
—1.6, ez már több mint 10-szer fényesebb az átlagosan elsőrendű csillagoknál, 
A napot fényessége szerint —2'6.72 nagyságrendű csillagnak kellene mondanunk. 
(Ha egyik ceillag nagyságrendje mi, a másikéma, akkor a nagyságrendek különb-
ségét a következő képlet a d j a meg: mi—m2=—2.512 log hi/hs, ahol hi/ha a két 
csillag fényességének viszonya.) 
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arányában csökken. A számítások szerint így a Sirius már csak 8.4 
nagyságrendű csillagnak látszana, ilyen csillagot pedig szabad szem-
mel már nem veszünk észre. Hasonlót kellene mondanunk a többi 
csilagokról is. Ha tehát a tejútrendszer nem maradna meg körülöt-
tünk levő csillagvilágnak, hanem csillagai egyenletesen szétszóród-
nának a térben, akkor megszűnne a csillagos ég ragyogó tüneménye 
és csak a távcső segítségével tudnánk gyönyörködni a csillagokban. 
Érthető ezek után, hogy mennyire érdekes feladat annak a kutatása, 
hogy mi az oka a csillagszigetek kialakulásának. Jeans elméleti meg-
gondolásait Gamow és Teller dolgozták ki a mult évben rendszere-
sebben. 

A csillagvílág az ősködből alakult ki. Áramlások voltak ebben, 
ezek következtében egyes helyeken összeszűrődött ez az ősköd, A 
nagyobb vonzóerő újabb anyagokat vonzott oda, így csomópontok 
keletkeztek a ködben. Ezek lettek a csillagok. A létrejött csillagok 
halmazát egy gáz molekuláihoz hasonlította Jeans. Tudjuk, hogy pl. 
a levegő sok billió oxigén, nitrogén stb. molekulából áll, amelyek 
közönséges hőmérsékleten több száz méteres másodpercenkénti se-
bességgel röpködnek állandóan a hőenergiájuk miatt. A molekulák-
nak a csillagvilágban az egyes csillagok felelnek meg, de mi okozza 
ezeknek a mozgását? 

Amikor a csillagászok hatalmas távcsöveikben alaposabban 
megfigyelték a spirális ködfoltokat, észrevették, hogy ezek annál 
nagyobb sebességgel távolodnak tőlünk, minél messzebb vannak. 
Egy millió fényév távolságban a távolodás már majdnem 200 km 
másodpercenkénti sebességgel történik. Ma a legnagyobb amerikai 
távcsővel 500 millió fényévre látnak el. Az a ködfolt, amely ily 
óriási távolságra van tőlünk, több mint 80,000 km másodpercenkénti 
sebességgel távolodik. Ezek a megfigyelések azt mutatják, hogy a 
csillagvilág szétfutóban van, mindig nagyobbra dagad; eredetileg jó-
val kisebb térrészt foglalt el. Gamow elgondolása szerint ez a szét-
futás ad ja meg a csillagoknak azt a sebességet, amely őket a gáz 
molekuláihoz teszi hasonlóvá. 

Jeans számításai szerint egy gáz molekulái nem maradnak min-
dig egyenletes elosztódásban, hanem, ha a gáz sűrűsége nagyobb egy 
kritikus értéknél, akkor a molekulák különálló csoportokba gyűlnek 
össze. Ugyanezt várhat juk a csillagoknál is. Gamow és Teller meg-
állapították az ehhez szükséges kritikus sűrűséget. Azt találták, 
hogy ez körülbelül 600-szor nagyobb a csillagvilág mai átlagos sűrű-
ségénél. Ha tehát a mostani térben keletkeztek volna a csillagok, 
akkor a csillagszigetek nem alakulhattak volna ki. A világ azonban 
állandóan dagad, néhány ezermillió évvel ezelőtt jóval kisebb teret 
töltött be, akkor tehát meglehetett az előfeltétele a csillagszígetek 
keletkezésének. 

Jung, aki a Zeitschrift für der physikalischen und chemischen 
Unterricht 1940, évi egyik füzetében beszámol ezekről a kutatások-
ról, 3 pontban foglalja össze a csillagvílág kialakulásának menetét. 



I. Az ősköd anyagának keletkezése, 
II. A csillagok keletkezése az ősködben létrejövő csomópon-

tokból. 
III. A csillagszigetek keletkezése a csillag-gázban létrejövő 

csomódásokból. 
Az Î. pontja azt mondja, hogy jelenleg a tudomány erről sem-

mit sem tud mondani. Legtöbbször ezt az első pontot egyszerűen 
elhallgatják és kiindulnak az ősködből, mintha annak a létezése ma-
gától értetődő dolog volna. Jung világosan kijelenti, hogy itt nagy 
kérdőjel áll előttünk, amelyre a tudomány felelni nem tud. De meg-
felel az írás, amely minden hívő embernek hirdeti: „Kezdetben te-
remtette Isten az eget és a földet," 

Szomjúhozod. 

A Szent Vér egyszerű dicsérete. 

Szomjúhozod, hogy szomjúhozzalak. 
Kelyhed falára izzón forr a szám. 
Rád csókolom magam egészen, 
Te — drága Részem! 

Oly egyszerűn ragyogsz e drága Borban, 
szomjas magányod szótalan világ. 
Mint ver szívem — ámulva nézed. 
Én — pornyi részed. 

Ó, nem kívánom, hogy szárnyadra kapj, 
bűnös valómnak jó ez a magány: 
Veled. Elég nekem, ha inni kéred 
egy csóknyi Részed. 

Elég Neked, ha együgyűn dalollak, 
Neked nem kének csillogó szavak, 
szótlan csodában rejted el magad, 
hogy szomjúhozzalak. 

Befogom most az erdőket dalolni, 
a fűket, fákat, hogy tapsoljanak, 
a folyókból a vizeket kiszívom, 
hogy így szomjazzanak. 

Szomjúhozod, hogy szomjúhozzalak. 
Kicsi kacsókkal Rád futok egészen, 
szomjas vesszőként szívom csóknyi Részem, 
én drága Vérem! 

Rezek S. Román 
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FIGYELŐ. 

Á készülő német iskolareform irányító gondolatai. 
Borbély Kamill. 

„Minden forradalom hatása attól függ, milyen az utána végre-
hajtot t iskolareform. A történelem folyamán nem egy győzelem 
eredménye azért veszett el, mert a nevelők nem értettek hozzá, ho-
gyan lehet azt értékesíteni." Ezekkel a szavakkal vezette be Rust, a 
Németbirodalom közoktatásügyi minisztere, 1940. nov. 23-án híres 
poseni beszédét, amelyben a német oktatásügy újabb mélyreható 
átalakítását jelentette be. 

Maga a bejelentés ténye nem jelentett meglepetést azoknak, akik 
a Birodalom oktatásügye iránt érdeklődnek, de a lefektetett irány-
elvek olyanok, hogy érdemes lesz a fejlődés ú t já t figyelemmel kí-
sérni. Az első nagy háború óta az iskolaügy reformjának kérdése 
állandóan napirenden van Németországban. A háború előtt az egyes 
államok teljesen önállóan rendelkeztek iskolai kérdésekben, csak 
a weímari alkotmánnyal lett a nevelésügy állami feladattá — leg-
alább is bizonyos vonatkozásokban. Az 1919-es birodalmi alkotmány 
alapelvként mondja ki, hogy az ifjúság nevelésének nyilvános isko-
lákban kell történni; az iskolákat a birodalom, az állam, vagy ma-
gánosok állíthatják fel, de a legfelső felügyeletet a birodalom 
lá t ja el. Az alkotmány szerint az iskolakötelezettség 6—14 életévre 
terjed ki, az iskola szervezete pedig a következő:* 

Mindenkire kötelező a 4-osztályos alapiskola (Grundschule), 
ehhez csatlakozik az ugyancsak 4 osztályos felső elemi iskola (Obere 
Schule), ezek alkotják az általános népiskolát. Az alapiskolán épül 
fel a közép- (Mittel-) és középfokú (Mittlere) és részben a felsőbb-
fokú iskolák rendszere. A 8 osztályos teljes népiskola (Gesamt-
schule) folytatása a pótló középiskola (Aufbauschule), melynek ta-
nulói az egyetemre jogosító érettségi vizsgálatot tehetnek. A külön-
böző életpályákra a továbbképző (Fortbildungsschule) és a hivatásra 
előkészítő (Berufsschule) iskolák képesítenek. A legmagasabb kikép-
zés a főiskolák (Hochschule) feladata. 

A weimarí alkotmány kilátásba helyezte az egész birodalomra 

* Az egyes német i skola t ípusok nem fedik a magyar i skolák t ípusait , s így 
a magyar elnevezéseket sem lehet á tv inni a német i skolákra . A következőkben 
haszná l t elnevezések részben már meghonosodtak a magyar szakirodalomban, 
részben önál lóan p róbá l tunk ki fe jező neveket választani , fé l reér tések elkerülése 
vége t t azonban zá ró je lben mindig k ö z ö l j ü k az eredet i elnevezéseket . 



kötelező és az egész iskolaügyet egységesen rendező „birodalmi is-
kolatörvényt", ez azonban sohasem készült el. Egyes részletkérdések 
törvényes rendezése megtörtént, de az uralkodó pártok között fenn-
álló áthidalhatatlan világnézeti ellentéteken és a maguk számára 
minél nagyobb befolyást követelő államok ellenállásán hajótörést 
szenvedett a kétségkívül nagyfontosságú egységesítés kérdése. Ilyen-
formán az 1933-as államfordulat meglehetősen bizonytalan, sőt 
egyes vonatkozásokban tarthatat lan állapotokat talált. A nemzeti 
szocialista kormányzat nagy lendülettel fogott hozzá a helyzet tisz-
tázásához és már 1934. május 1-én megjelent az új iskolai törvény, 
melynek alapvető intézkedése volt, hogy az egész nevelés, képzés és 
oktatásügyet egyetlen központi szervre bízta. Ennek a szervnek a 
neve is jellemző kifejezője a totális államfelfogásnak: Reichsminis-
terium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung. Az egyes 
országok közoktatásügyi minisztériumai rövid időre még megmarad-
tak, — sőt egyes helyi hatóságoknak még ma is van bizonyos hatás-
körük — de a birodalmi kormányzat kifejezett törekvése volt az 
első pillanattól kezdve, hogy ezt a beleszólást minél szűkebb térre 
szorítsa vissza. 

A nemzeti szocialista kormányzat iskolareformjában az iskola 
szervezete lényegében a régi maradt , de megváltozott a nevelés szel-
leme, azoknak az ideáloknak megfelelően, amelyet az ú j világnézet 
hozott. Ami a nevelés tartalmi részét illeti, nagyobb helyet kapott a 
testnevelés. ,,A tudományos kiképzéssel egyenlő értékű az erőre való 
nevelés, mert az életnek megszerzett javait nem lehet egyszer és 
mindenkorra biztosítani, hanem meg is kell azokat védeni. Ez pedig 
máskép nem történhetik, mint hogy a testet és szellemet egyenlő-
képen ki kell képezni." (Rust min. beszéde a Kelet tanítóságához.) 
Viszont hansúlyozza a nemzeti szocialista nevelés, hogy a test erő-
sítése mellett a szellemi kiképzést is erősíteni kell — az újí tás az, 
hogy a régebbi humanista képzés helyett a német nemzeti tárgyakon 
van a fő súly. Nagyobb teret nyer a német nyelv, a német és ősger-
mán történelem, a mesék, mondák világa, a népszokások ismertetése. 
Az élettan és örökléstan is belekerül az ú j tantervbe. Módszertani 
tekintetben az új iskola a tekintély elvén épül fel, hangsúlyozza a 
kemény, katonás fegyelmet, mint a németség alapvető tulajdonsá-
gát. E mellett az iskola egyre jobban hozzásimul az iskolánkívüli 
neveléshez, a tanulókat egyre nagyobb mértékben irányítják az i f jú-
sági szervezetekbe, végül is a belépést mindenki számára kötelezővé 
teszik. A katonai előképzést az SA és SS szervezetek veszik a ke-
zükbe. 

Az iskolánkívüli oktatás egyre határozottabban megvalósítja a 
totális nevelést, a politikai kiképzést, a gyermek lelkébe csepegtetik 
a nemzeti szocialista világnézetet: az egyénnek a nép közösségbe 
való beilleszkedés eszményét. Ennek az ideálnak a szolgálatát 
talán a legerőteljesebben valósítja meg egy ú j intézmény, a vidéki 
iskolaév (Landjahr), a teljes népiskola 9. esztendeje, amelynek ke-
retében a városi iskolák növendékei (fiúk és leányok egyaránt) köz-



vétlen tapasztalatból ismerik meg a falu életét és a nagy német 
népközösséget. 

A nemzeti szocialista kormányzat nevelési ideálját nem tudta, 
hiány nélkül megvalósítani abban az iskolai rendszerben, amelyet 
talált és amelyet egyelőre nagyobb változtatások nélkül átvett.. 
Hiányzik az egyöntetűség, az amúgy sem egységes iskolai rendszer-
hez Ausztria és a Szudéta-vidék csatlakozásával újabb iskolatípusok 
járultak. Az erős iramban fejlődő gazdasági élet, a hatalmas biro-
dalmi véderő és a tudomány egyre több kiválóan képzett erőt köve-
tel, többet, mint amennyit a mai iskolarendszer kitermel. Végül a 
szociális igazságosság elve sem érvényesül kellőképpen, a magasabb 
műveltség valójában csak azoknak a számára van nyitva, akiknek 
társadalmi és an vagi helyzete azt lehetővé teszi. 

Hogy a Rust minisztertől bejelentett iskolareform pontosan mit 
fog magában foglalni, arról hiteles értesüléseink még nincsenek, de 
a hivatalos nyilatkozatokból és az eddig végrehajtott intézkedések-
ből kétségkívül kitetszik, hogy a reform lényegében az előbb fel-
sorolt hiányokat van hivatva kiküszöbölni. Az lesz a feladata, hogy 
az egész német közoktatásügyet egységes szervezetbe foglalja, az 
egyes iskolatípusok között a nagy átmeneti különbségeket kisebbítse 
és ezzel megadja a módot az egyikből a másikba való átlépésre. 
Ezzel egyszersminden alkalom adódik a teheségesek kiválasztására 
és mindenkinek, akinek a szellemi képességei ezt lehetővé teszik, út 
nyílik a legmagasabb kiképzésre. A műveltség kiegyenlítődésével a 
nagy társadalmi egyenlőtlenségek is megszűnnek és így a nemzeti 
szocializmus eléri egyik legfőbb célját, a társadalmi határfalak le-
bontását. 

A nemzeti szocialista állam hivatásának tekinti, hogy a polgároknak 
és a polgári hivatásoknak természetes rendjét állítsa vissza, azt a 
rendet, amelyben nincsenek privilégiumok, amelyet nem a születés 
vagy a vagyoni állapot határoz meg, hanem kizárólag azok a tehet-
ségek, amelyeket az egyén a lelkében hordoz. Ennek a nevelésnek 
a legmagasabb ideálja a tehetségek kiválasztása és azoknak kezdet-
től fogva való minél tökéletesebb kifejlesztése — nem az egyén, 
hanem a népközösség javára. Ezzel megszűnik az az elv, hogy 
egyesegyedül a szülőkre van rábízva, váj jon gyermekeiket csak a kö-
telező iskolába járat ják-e (szóval a népiskolába a 6—14. életévíg), 
vagy megadják-e nekik a módot a közép- (polgári) és középfokú 
(gimnázium) iskolák révén a magasabb kiképzésre. Mostantól kezdve 
a birodalom sa já t ügyének tekinti, hogy az ifjúság minél magasabb 
kiképzésben részesüljön, a tehetségesek kiválasztassanak és a leg-
magasabb műveltséghez is eljuthassanak — függetlenül a szülők 
társadalmi és anyagi helyzetétől. 

A tehetségesek kiválasztása és tanulmányaik zavartalan folyta-
tása érdekében a vezérkancellár úgy intézkedett, hogy az iskolák 
organikus rendszerébe bele kell illeszteni az osztrák felső népisko-
lát (Hauptschule) mint közbeeső tagot, ezt internátussal kell ellátni, 
hogy így a rászorulók teljesen ingyenesen, a lakóhelyükhöz minél 



közelebb részesülhessenek megfelelő kiképzésben és meg legyen a 
módjuk, hogy tanulmányaikat tovább is folytathassák. 

Ennek alapján a német iskolák rendszere a jövőben a követ-
kezőkép fog alakulni: Minden német gyermek (fiú és leány) hatéves 
kortól tízéves korig kötelezően az alapiskolát látogatja. A követ-
kező négy évben az ifjúság két csoportban folytatja tanulmányait: 
a nagyobbik rész az általános népiskolát végzi el, kb az egyharmad 
rész, a tehetségesebbek, a felső népiskolába (Hauptschule) kerülnek, 
mégpedig a hivatalos tényezők döntése a lapján — szóval kötelezően. 
A felső népiskola többet foglal magában, mint az általános nép-
iskola anyaga, azért onnan minden további nélkül felsőbb iskolába 
lehet átlépni. A négy évfolyamii felső népiskola tanulói közül a 
tehetségesek a pótló középiskolában (Aufbauschule) folytat ják ta-
nulmányaikat, ahol újabb négyévi tanfolyam elvégzése után főisko-
lára jogosító érettségi vizsgálatra jelentkezhetnek. — A vezérkancel-
lár utasítása szerint ezeket az új iskolákat és a hozzájuk tartozó, 
ingyenes ellátást biztosító ínternátusokat nagy számban fogják fel-
állítani és így megnyílik az út a legszegényebb szülők gyermekei 
számára is a legmagasabb kiképzés felé. Egyszersmind megszűnik a 
gimnáziumok exkluzív jellege és vele együtt az az ellentét, amely a 
közép- és középfokú iskolák (magyar vonatkozásban polgári és kö-
zépiskolák) között eddig megvolt és amely a társadalom rétegező-
désére is rányomta a bélyegét. 

Az egyes iskolák tanterve még nem készült el és még bizonyára 
hosszú idő telik el, míg ezt a nehéz feladatot sikerülni fog meg-
oldani. A tervezet szerint az iskolának mind a három tagozata 
(Grund-, Haupt-, Aufbauschule) önmagában önálló, de egyben elő-
készítő jellegű is lesz. Mindegyik relatíve befejezett műveltséghez 
aka r j a juttatni a tanulókat, úgyhogy gyakorlati életpályákon is el 
tudjanak helyezkedni, de meg akar ja adni az alapot is, hogy a tehet-
ségesek felsőbb iskolába léphessenek. Míg a kétségkívül nagy prob-
léma végső megoldást nyer, bizonyára több érdekes kísérletnek 
leszünk a tanúi és ez az oka annak, hogy az ú j iskolatípusokat nem is 
áll í t ják fel egyelőre másutt, mint azokon a helyeken, ahol a német 
iskoláztatást most vezetik be. 

A készülő reformnak az iskolarendszer egységesítésén és a te-
hetségek kiválasztásán kívül alapvető gondolata a pályaválasztás 
irányítása is. Éppúgy, mint a nemzeti szocialista államfelfogás min-
den vonatkozásában, itt is a népközösségi gondolat és a tekintélyi 
elv érvényesül. Azok számára, akik csak a mindenkire kötelező 
népiskolai osztályokat végzik el és utána gyakorlati életpályákra 
lépnek, a pályaválasztás eddig sem volt „szabad", hanem a munka-
körök kiválasztását már két év óta a kerületi munkaügyi hivatalok 
végzik. A kerület hivatásügyi tanácsadója figyelembe veszi ugyan a 
gyermek egyéni óhajtását és a szülők kívánságát, de a döntést a 
tanuló tehetsége és képességei a lapján a tanító, az iskolaorvos és 
az ifjúsági vezetők megkérdezése után saját belátása szerint hozza 
meg. Ez az intézmény kétségkívül nagy jelentőségű szociális szem-



pontból, de bevezetését fontos nemzetpolitikai okok is sürgették. A 
nemzeti szocialista kormányzatot megelőző esztendőkben a születé-
sek száma Németországban katasztrofális módon visszaesett: míg 
1900-ban az élve születtek száma ezer lakos után 35.6 volt, 1933-ban 
ez a szám már 14.7-re csökkent le. Az elmúlt esztendőkben a mun-
kába lépő korosztályok annyira gyengék voltak, hogy a fokozódó 
munkáskeresletet csak nagy nehézségek árán lehetett kielégíteni, 
érthető tehát a törekvés, hogy a munkára jelentkezőket arányosan 
kell szétosztani. A következő esztendőkben előreláthatólag hasonló 
lesz a helyzet az intellektuális pályákon is, így a kormányzatnak 
gondoskodnia kell az utánpótlásról az ifjúság megfelelő irányításá-
val. Minden valószínűség szerint a hivatásügyi tanácsadó szerepét 
ki fogják terjeszteni a szellemi pályák körére is, sőt számíthatunk 
rá, hogy az egyetemre kerülő fiatalság számára sem lesz többé a 
pályaválasztás szabad, hanem épúgy kötelezően irányított, mint a 
gyakorlati életpályákra készülőké. Legalább is erre enged következ-
tetni a német tudományos főiskolák rektorainak 1940. decemberében 
Prágában tartott konferenciáján hozott néhány határozat és meg-
győződésünk szerint a konferencián Rust birodalmi minisztertől 
bejelentett Birodalmi Főiskolai Szabályzat erre nézve is érdekes 
újításokat fog tartalmazni. 

A német iskolák reformja tehát készül és teljesen érthető az 
a nagy érdeklődés, amellyel a nyilvánosságra kerülő részleteket a 
német és külföldi szakkörök fogadják. Egy azonban már most is vi-
lágosan látszik: az egyes iskolai fokozatoknak szerves egybekapcso-
lása, a közbeeső tagot jelentő felső népiskolának (Hauptschule) a 
kötelező és így ingyenes oktatásba való beillesztése, a tehetségek 
tervszerű kiválasztása és számukra a legmagasabb kiképzés lehetővé 
tétele olyan újítás, amely hatalmas lépést jelent a nemzeti szo-
cialista ideálok megvalósítása felé. 

Túr a vakond. 

Férget eszik a föld a la t t , . . 
(Sötétben jó a féreg is.) 
Vagy tán mégse oly jó falat? 
Hisz mozog a földkéreg is! 

De megijed és visszabúj, 
ha buckán néha túlra lát; 
megadná-e ott fenn az ú j 
élet is bőven bogarát? 

Túr a vakond, kutat, keres; 
csalogatja a felvilág, 
hol napfény van és emberek, 
pillangó és piros virág. 

Kultúra, tudomány, zene, 
szobor, vers, festmény mit akar? 
Buckák csak. Az ember szeme 
a földön vak s egyre kapar. 

Fényre szomjas, de nem meri 
meglátni fenn a szent N a p o t . . . 
S túr a vakond s tovább eszi 
a sötétben a kukacot. Magasi Artúr. 



KÖNYVEK. 

„A magyar politika hősei." 

A nemzetek é le tében vannak olyan válságos korok, mikor az idők nehéz-
ségét felfokozza a nemzet i léleknek mesterségesen kel te t t vagy öntudat lanul 
kele tkezet t betegsége, lelkiállapota. Mikor a kormányrúd mellett ü lőknek a 
szelek és viharok épen elég gondot adnak, hogy megakadályozzák a hajó fel-
fordulását vagy a víz behatolását a hajóba, akkor piromanikusok felgyújt ják 
(az ú jkorban felrobbantják) vagy megfúr ják a hajót. Mióta a világ fennáll, úgy 
szokott az legtöbbnyire történni, hogy a belső válságot elmérgesíti a kívülről 
jövő szítás, a külső veszedelem kivédésé t megakadályozza a belülről őrlő szú. 

Minden időknek megvolt a klasszikus recept je a másik állam felforgatá-
sára, „belügyeibe való jogos beavatkozásra" , A rómaiak módszerétől kezdve, 
hogy a király kisebbik f iát ki játszották az idősebbík ellen, a népet a vezetők, 
a szegényeket a gazdagok ellen, a lap jában véve a módszer mindig ugyanaz 
volt, csak a technikai eljárások töké le tesed tek , gyorsultak meg. Ugyanaz a 
folyamat érvényes a belül rő őrlő szú, a belülről kiinduló felforgatás munká-
jában is: gazdasági, erkölcsi válság, hata lomra tör te tők önzése, lelkiismeret-
lensége, félműveltek erkölcsi, értelmi gátlást nem ismerő szenvedélyessége, 
türelmetlensége, el lentmondást nem t ű r ő uralkodásvágya, imperializmusa kihasz-
nálják a kormányzat nehéz helyzetét, hibáit . A hozzánemértés , az i l letéktelen-
ség eredménye nem egyszer országok pusztulása, nagyon sokszor pedig évtize-
dekig tar tó szánombánom. 

A történelem igazolja, hogy az erkölcsi és értelmi szempontokat fé l re tevő 
izgatás következtében felheccelt népszenvedély és erőszak többször árul ta el 
a nemzet érdekét , mint amennyiszer hasznára vált annak az ügynek, melyet 
szolgálni kívánt. A romlásba döntő népszenvedély a pusztulás után is r i tkán 
tud felemelkedni a „nem ezt aka r tuk" magaslatára. Bűnbakot keres, másokat 
vádol, mert felheccelői sa já t igazolásukat keresik vagy más ürügyek álarca alatt 
ú j ra saját önző érdekeik szolgálatába akar ják állítani a közvéleményt. 

Az 1870—71-es háborúval kapcsola tban írja Bainville francia tör ténet író, 
hogy nem méltányos túlságosan kihangsúlyozni III. Napoleon tévedéseit , mert 
ezek a tévedések egész nemzedékek tévedése i voltak, III. Napoleon csak úszott 
az árral, ennek csak képviselője volt. Hibáinak felelőssége azokra hárul, akik 
rábízták a hatalmat, melyet képte len volt gyakorolni, (Revue Hebdomadaire , 
1919, júl. 12.) 

Az ilyen veszedelmes tömeghangulat tal szemben van nagy jelentősége a 
helyes irányításnak. Erejé t érző nagy népné l a veszély nem olyan nagy, de ahol 
érzik, hogy az erők fogyatékosak, mint ez kis népeknél történni szokott, az 
egyes emberhez hasonlóan a közhangulat, a tömeghangulat is elveszti tá jékozódó 
képességét . Ezt a hangulatot helyes i rányban terelni egyike a legnehezebb, leg-
áldozatosabb feladatoknak, A szenvedélytől vezetett nép nem igen 6zereti hall-
gatni és követni a hideg észtől, mindenre kész önfeláldozástól sugallt vezetést . 
Nagyon ri tka a hideg észnek, okosságnak és önfeláldozásnak az a harmóniája , 
mellyel finn testvéreink a mult évben 2.000 év tör ténet te lenségét pótol ták s 
amellyel fa juknak olyan magasrendűségéről te t tek bizonyságot, hogy a világ 
közvéleménye a tör ténelem első nemzete i közé helyezte őket egyszerre. S mind-



ez azért volt lehetséges, mert volt józan, helyes nemzeti közhangulat , melynek 
kialakításán kicsinyek, nagyok ér te lemtől irányítva, az önfeláldozás szellemétől 
ha j tva dolgoztak a legjobb ese tben szerény körülmények, de nagyon gyakran 
óriási veszedelmek és kockázat között . 

Szerencsés nép, melynek, hogy Zrínyi szavait használjuk, ilyen „őrállói, 
vigyázói" vannak, de ja j annak a népnek, amely őrállóit nem követi. Görög-
ország elbukott, mert Demosthenesre nem hallgatott , Magyarország Mohácsnál 
elbukott , mert nem hallgatott őrállóira, vagy talán nem is voltak őrállói, akik 
megfelelő erővel zúgták volna fe lé je a kötelesség szavát. Elözönlötte a köz-
éle te t a középszerűség, mely a legnagyobb veszedelem idején is csak kis 
részében tudott naggyá lenni, mikor elment Mohács mezejére meghalni, míg a 
másik, a nagyobb rész, amely még jobban tudot t szavalni, otthon maradt, 
vagy akármint mossák is a szerecsent fehérre, „páholyból néz te" a magyar 
jövő lehetőségeinek összeomlását. 

Sok volt a rossz pásztor 1918-ban is, akármint csavargat ják is a közel-
multat bizonyos célok és személyek igazolása miat t . Az őrök sem voltak hiva-
tásuk magaslatán. Világoslátásukat akadályozta a köd, elhomályosította a sok 
előítélet . Nem rende lkez tek a hideg ész világoslátásával és az ezt cselekvésre 
késztető, a mártíromságig menő önfeláldozás lelkületével . Világoslátás, áldoza-
tos hazafiság képes csak visszaszorítani azt a kalandorle lkülete t vagv önzésből 
táplálkozó ér telmetlenséget , mik a nemzetek nehéz napjait úgy kísérik, mint a 
holló a háborút. Értelmetlenség, kalandorlelkület , önzés akadályozzák meg a 
nemzeteket , hogy a válság napja iban igazságuknak, létüknek véde lmében te l je-
sí tményeiket a maximumra felfokozzák, 

* * * 

A nemzeti lé leknek a nevelése hosszú és fáradságos munka. Magukkal 
ragadó egyéniségek el lenállhatat lan hangjára szükség van válságos pi l lanatok-
ban, mint volt például Petőfi l an t j á ra a szabadságharcban. De a politikai érett-
séghez, nemzeti önismerethez nem elégséges az érzelem felfokozása, vagy,, 
mondhatnók néha, az idegekre való utazás. Erre a hétköznapi, nehéz munkára 
az összeomlás u tán megvoltak a nemzetnek „virrasztói", „őrei". Tőle függött,, 
hogy idegeskedésében, türe lmet lenségében el ne nyomja azok hangját, akik 
összeomlásunk tapaszta la ta ival gazdagodva minden téren muta t ták a nemzeti 
önismeret útját . Aki lomhaságból vagy pár toskodó előítéletből el nem zárkózott 
a mesterek taní tása elől, az jó vezetőkre , i rányí tókra talált. 

Ebbe a nemzetnevelő munkába ú j színt, új hangot visz egy hata lmas erejű 
nemzetnevelő, Kornis Gyula, akit tudós mult, az emberi lélek ismerete (A lelki 
élet, 3 k.), monumentális pedagógiai munkásság (A magyar művelődés eszmé-
nyei, 2 k,), gyakorla t i pedagógiai és cselekvő polit ikai pálya tanúságai, világ-
ismeret készí te t tek elő erre a hivatásra , 

Kornis Gyula Az államférfi c, 2 kötetes munkájában, melyről a külföldiek 
is elismerik, még ha nem is értenek vele egyet minden részletében, hogy a világ-
irodalomban nincs hozzá hasonló é r t ékű és t e r jede lmű munka,* tanulságosan és 
élvezetesen foglalja össze az ál lamférf iúban megkívánható tulajdonságokat , A rá-
termettség, egy csodálatosan széleskörő és mély irodalmi, bölcseleti , tör ténelmi 
ku l túra e redménye ez a munka, melynek kézikönyvül kellene szolgálnia mind-
azok számára, akik a köz dolgaihoz hozzá aka rnak szólni. Ennek a mélyre-
ha tó munkának mintegy a magyar példatára A magyar politika hősei c. mun-
kája,** Ennénk a könyvnek minden művelt ember asztalán ott kel lene lennie, 
elolvasását pedig köte lezővé kel lene tenni mindazok számára, akik hivataluk-
nál vagy foglalkozásuknál fogva közvéleményt i rányíthatnak. 

Alig van a nemzet é le tének olyan problémája, mely ennek a könyvnek 
11 tanulmányában érintve ne lenne. Nem is volt soha olyan nagy szükség a 
múltnak és a közelmúltnak ilyen szemléletes ismertetésére , mint napjainkban, 
mikor a polit ikai éretlenség, ka landor természet , önző é rdekek szolgálatában 

* Franciául is megjelent- Paris, Alcan. 
** 450 l. in-4°, Franklin Társulat kiadása. 



álló suttogó vagy hazafias és szociális jelszavaktól hangos propaganda egy min-
dent elmerülésssel fenyegető hisztér ikus tömeghangulatot termelt ki, melynek 
leszorítása, helyes i rányba való te re lése úgyszólván emberfölöt t i t e rhe t ró a 
nemzet vezetőire. 

A magyar politika hősei nemzetnevelő könyv. Nevelő munka nemcsak 
tar ta lmában, hanem szerkesztésében is. A részletes tar ta lom a fe jezetek élén 
megkönnyíti az olvasó munkáját , hogy az eszmék és gondolatok sokasága elle-
nére is egyszerre könnyen összefoglalhassa, amit kapot t . Ezenkívül az egyes 
tanulmányok címei is sokatmondók, tanulságosak. Jól lehet nagy részük alkalmi 
tanulmány, mert hiszen emlékbeszédeknek, évfordulói megemlékezéseknek 
készültek, az olvasónak az az érzése, hogy összeállításuk nagyon is te rvszer» 
válogatás eredménye, A címek eleget mondanak arról, hogy írójukat milyen 
szempontok irányítot ták: Az országépítés hőse: Szent Ißtvän, A magyar 
humanizmus hőse: Mátyás király. A magyar vallásos és tudományos kul túra 
hőse: Pázmány Péter . A magyar szabadság hőse: Rákóczi Ferenc, A magyar 
reformkor hőse: gróf Széchenyi István. A magyar polit ikai bölcseség hőse: 
Kölcsey Ferenc. A magyar építő józanság hőse: Fáy András . A magyar nép-
nevelés hőse: báró Eötvös József . A magyar politikai vilá'gnézet hőse: gróf 
Aponyi Albert . A magyar politikai akara t hőse: gróf Tisza István. A magyar 
művelődéspolit ika hőse: gróf Klebeisberg Kunó. Az országgyarapítás hőse: 
Horthy Miklós. És az utolsó: A magyarság mint a világtörténet hőse. 

Ehhez a sorozathoz még szívesen hozzáolvasnók a köl tő Zrínyit, akiről a 
szerző még Sík Sándor kiváló könyve mellett is sok érdekes , de főkép sok 
tanulságos dolgot tudot t volna mondani, mint ezt a rá ja való hivatkozások 
bizonyítják, 

Nehéz lenne ennek a gazdag könyvnek az elemzése. Mi is csak néhány 
reflexióval akarunk rámutatni nemzetnevelő értékeire. 

Nagy nemzeti szolgálat ennek a könyvnek a részéről, hogy megíródott . 
Óriási anyaggyüjtő munka, széles látókör, emelkedett felfogás, világosan látó, 
az igazságtól el nem távolodó hazafiság lépett munkába itt, hogy az író a 
nemzet nagy fiait követendő például és tanuleágul elénk állítsa. A nemzeti lélek 
megmérgezése az a pamfletszerű felfogás, mellyel olyan gyakran veszi körül a 
köztudat a nemzet nagyjait, önfeláldozó hőseit, akiknek pedig szintén joguk 
van az igazsághoz s ahhoz, hogy ne szolgáljanak cél táblájául erkölcsi komoly-
ságot nélkülöző, a nagy dolgok felfogásához szükséges értelmi képességekkel 
nem rendelkező egyének gúnyjának. A világháború előtt mennyi erőt kellett 
arra fordítani, hogy úgynevezet t tanult vagy tudós emberek éret len és a la t to-
mos támadásai ellen megvédjük nagyjainkat . Hazafiaskodó ürügyek alat t nem 
egyszer micsoda utcai hangon t ámadták Szent Istvánt, Pázmány Péter t , mer t 
hát ezek egyéniségének megér tése zvar ta volna azt a világképet, melyet az 
illetők pártszempontok, szűk lá tókör és mérhete t len elfogultság alapján ki-
alakí tot tak, E sorok írója ismert a háború előtt középiskolát , hol a tö r t éne t -
tanár évtizedeken át rántot ta a sárba vallási és radikális politikai világnéze-
tének nem tetsző tör ténelmi nagyjainkat . Hogy az igazságot szabadabban hir-
dethesse, nem tankönyvet használt , hanem litografált jegyzeteket , Szerencsére 
a méreg adagolása olyan erős volt, hogy nem egyszer az ellenkezőjét é r t e el 
vele, Az illető még megér te annak a romboló munkának az eredményét , mely-
ből szerény tehetségével, szónoki túlfűtöt tségével ő is k ive t te a maga részét . 

Mennyire végzetes hatású volt pl, a Tisza István személye körül kia lakul t 
közfelfogás! Klebelsberg Kunó nagy alkotó egyénisége szintén nem vá rha t t a -e 
el tel jes joggal, hogy igazságot szolgáltasson neki valaki, aki munkáját közel-
ről lá tha t ta s rendelkezik azokkal a képességekkel , melyek ennek a munkának 
megér téséhez és megítéléséhez szükségesek. 

Emlékbeszédek, megemlékezések ezek a tanulmányok, de szerzőjüket nem 
kell figyelmeztetni arra, hogy az emberek sohase olyan kiválóak, mint 
azt a róluk szóló halotti beszédek szeretnék elhitetni és sohase olyan 
rosszak, mint azt a falu p l e tyká ja ál l í t ja . Természetesen tárgyválasz-
tásánál fogva a szerzőnek könnyebb volt a dolga, mert hőseiben a 
nagy ál lamférfiú összeesett a nagy emberrel. De azért az időtávlat a tudós 



tárgyilagosság megengedi neki, hogy előítélet nélkül elemezze hősei fogyatékos-
ságait, számításaik sikertelenségét . Kétszer halat juk meg azt, akinek cseleke-
de te i t alap nélkül fenségesít jük, mondta Mauriac francia író, Kornis Gyula ezt 
a kegyetlenséget nem akar ta elkövetni hőseivel szemben, akiket szeret, akikért 
lelkesedik. Nemzetnevelő csak úgy lesz, kiábrándulást csak úgy nem okoz, ha 
lá t ja a fogyatékosságokat is, így Rákóczinál, akinek csodálatos akara te re je van 
önmagával szemben, lá t tat ja az energikus aka ra t e rő hiányát katonatiszt jeivel 
szemben. Klebelsberg Kunónak a jellemzésében olvassuk, hogy „tragikuma, 
hogy a trianoni magyarságnak gazdasági feltételei, különösen a gazdasági világ-
válság óta, nem voltak összhangban terveivel és alkotásainak méreteivel" . Ha 
ma írná Kornis ezeket a szavakat , akkor hozzájuk fűzhetné, hogy azokkal szem-
ben, akik őt szellemi prole tar iá tus megteremtésével vádolták, Klebelsbergnek 
volt igaza, mert ő valósággal prófétai meglátással akart felkészülni a r ra az 
időre, mikor az elszakított t e rü le tek visszatérnek. Prófétai e lőrelátása betel-
jesedet t . 

Igazságot szolgáltatott Kornis Gyula nemzet i nagyjainknak. Ezt a fel-
ada to t remekművekben végezte el. Nehéz volna eldönteni, melyik van ránk 
legnagyobb hatással . Csak az ál lapítható meg, hogy mindegyikhez lélekkel 
nyúlt és mindegyikük képé t mester i vonásokkal rajzolta meg. De mintha az 
Apponyiról és Tiszáról szóló tanulmányok különböznének a többitől tónusban. 
Tisza István a lakja , a t ragikumával kapcsolatos események olyan közelről érin-
t enek bennünket , hogy okvet len kivált ja íróban, olvasóban egyaránt a felhá-
borodást , a mél ta t lankodást az ellen a politikai éret lenség és poli t ikai csőcselék 
ellen, melyek Magyarországot a sír szélére áll í tották. Az Apponyiról szóló 
tanulmányban a művészt valósággal megihlette témájának gazdagsága, sok-
oldalúsága. A legnagyobbfokú virtuozitással oldot ta meg feladatát , A történet-
írás hordhatja még ezután is a téglát Apponyi életrajzához, de a rcképe végle-
gesen meg van rajzolva. A nemzet nevelőinek csak szemléltetni és a tömeggel 
megismertetni kel l ezt a végleges arcképet . 

Súlyos könyv Kornis Gyula könyve. Ebből az egy könyvéből lehetne 
„breviáriumot", afor izmagyüjteményt összeállítani. A rendkívüli kifejezőerővel 
fogalmazott mély meglátások, programmszerű megállapítások úgyszólván a könyv 
minden lapján valósággal fe jbevágnak bennünket s indítanak eszmélkedésre. 
Zrínyi szerinti őrálló, virrasztó ez a könyv. Tanít , nevel, főkép pedig őrködésre 
figyelmeztet bennünke t önmagunk ellen. 

Fáy Andrásról beszélve írja: „A túlzó liberalizmussal szemben nyiltan 
s íkra száll . , . Arró l panaszkodik, hogy mindenki az új eszmék megfélemlítő 
ha tása alatt áll: senki sem mer illiberálisnak l á t s z a n i . , A liberális politikusok 
első fajánál ,,a fe j és szív egyaránt szabadelvű: úgy cselekesznek, ahogy gon-
dolkodnak és éreznek. A második az elvkergetők típusa: a fej felvilágosodott, 
szabadelvű, de a szív önző: beszélnek, de nem cselekesznek; mihelyt a reform 
egyéni kárukra van, a megvalósítással már csendben késnek. A harmadik típus 
a divatűzőké, akik megtapsolják, éljenzik az új eszméket, amelyeket lényegük-
ben és k ihatásaikban felfogni sem tudnak, annál kevésbbé hazánk körülményei-
vel egybevetni. Olvastak róluk külföldi könyvekben .azonban mélyebben soha-
sem gondolkoztak. De divat szabadelvűnek lenni. Ezekkel nem bír semmi 
józanság." 

A korunkban annyit hangozta tot t nemzedékellentét megér tő magyarázatát 
kapjuk a Kölcseyről (210. 1,) és az Apponyiról szóló tanulmányban (318- 1.), 
Kölcseyvel kapcsola tban óv bennünke t a kis nemzetekben olyan könnyen fel-
lépő defetizmus ellen, „Kölcsey már száz évvel ezelőtt világosan látja kis el-
marad t nemzetek tör ténet i t uda tának gá t l á sa i t , . , Miért legyen büszke szegény 
és elmaradt kis nemzet a maga múlt jára a nagy nemzetek múltjához, s főkép 
jelenéhez k é p e s t ? " A felelet Kölcseyvel: ember meghal hazájáér t , háznépeér t : 
halandó szív t öbbe t meg nem bír. Ehhez a befe jező sorokban magától a szer-
zőtől: „Sokszor kicsiny nemzetnek mondják a m a g y a r t . , . Nem kicsiny nemzet 
az, mely Európának ebben a népvándorlások óta mindig veszedelmes viharsar-
kában, a népek ütköző pontján, erős nemzeti államot tudot t alapítani s több 
mint ezer esz tendeje fenntar tani . Nem kicsiny nemzet az, amely a tör ténetnek 



annyi sötét fergetegét átélte, mely zászlaját gyakran plántálta vad török sán-
cára s amelynek hadát Bécs büszke vára nyögte. Nem kis nemzet az, amely 
fölött a rabló mongol nyila zúgott s amelynek vállát három századon át a török 
rabígája nyomta s mindezt testileg-lelkileg kibírta, szabadságát Nyugat tal szem-
ben is szívósan megvédte, országát helyreáll í totta s benne virágzó kul túrát 
t e remte t t " . 

Ezt a multat kell a jelen nemzedéknek továbbépíteni . Ehhez az utat a 
magyar politika „hősei" csalhatat lanul mutat ják. 

y. s. 

Mályusz könyve.* 

Mályusz nagyter jedelmű műve* egy egész évtizeden át tar tó , bár meg-
megszakított szorgalmas anyaggyűjtés, forráskrit ika, rendszerezés és feldolgozás 
munkájának eredménye. Az anyaggyűjtésben ugyan mások is ha tha tósan segítet-
ték, egyéb téren is akadtak jóindulatú tanácsadói, a nagy munka oroszlánrésze 
mégis Mályusz vállaira nehezedet t , A munka folyamán az eredet i leg kitűzött 
cél többször módosult. A módosításokat az a meggyőződés t e t t e szükségesekké, 
hogy az 1791-ben kiadott vallásügyi törvény tör ténet i előzményeit, okait és 
jelentőségét nem lehet tökéle tesen megérteni és fölvázolni II. Józse fnek a pro-
testánsok javára 1781-ben kiadot t türelmi rendele tének egyszerű tör ténet i meg-
ismertetése alapján, hanem II. József egész egyházpolit ikájának alakulását, az 
egyház és az állam viszonyának ala t ta tervezet t és megvalósult mozzanatait is 
szükséges megismerni. így lett a protestant izmus egy évtized alat t lezajló élet-
folyamának megrajzolása helyett II. József egyházpolit ikájának és ezen keresz-
tül szemléltetve a protestant izmus életében bekövetkezet t vál tozásoknak tör -
ténet i megjelenítése az utolsó és megvalósított célkitűzés. Mályusz könyvének 
több részében nem annyira a fölvete t t kérdések kimerítő tárgyalására töreke-
dett , mint inkább csak az érdeklődés t akar ta felébreszteni i rántuk és egyszers-
mind megmutatni az utat a protestant izmus sokrétű életének további vizsgála-
ta ra és feldolgozására. 

A szerző négy részre osztja művének sokfelé ágazó anyagát . Először is 
a türelmi rendeletet megelőző korban, tehát Mária Terézia korában érvényesülő 
régi rendszernek képé t festi meg, A XVIII. század valláspolitikáját vázolja és 
azt egyes kirívóbb, nem egyszer sötét színekkel megrajzolt ese tekke l és meg-
lehetősen siralmas énekek megrázó hangján törekszik szemléltetni. Az az esz-
ményi cél, mely a katolicizmus képviselőit valláspolitikájuk te rén a protestánsok 
megtér í tésére sarkallta, Mályusz szerint a vallási harcok idején alakult ki és 
gyökeresedet t meg, amikor mindegyik vallás tudatos híve csak a saját vallásá-
nak létjogosultságát ismerte el. Ez a felfogás téves. A Krisztus a lapí tot ta anya-
szentegyházban ugyanis nagyon is tudatossá vált egyetemessége és egyetlensége 
miatt, melyet maguk az evangéliumok is, meg az ókori egyház írói is, különösen 
Cyprianus, a lehető legnyomatékosabban hangsúlyoznak, kezdet tő l fogva szi-
lárdan élt és működött annak a kötelezettségnek meggyőződése, hogy minden 
embert az egy pásztor, Jézus Krisztus uralma alá az egy akolba, az Egyházba 
kell összegyűjtenie örök üdvösségük biztosítása és elnyerhetése véget t . A ka-
tolikusok sohasem tagadták, hacsak a polemikus hév el nem ragad ta őket, hogy 
a protestant izmus gyors és nagymérvű e l ter jedésében szellemi okok is közre-
működtek, de az is kétségtelen, hogy sok helyen maradandó győzelemre mégis 
a keresztény erkölcstan szerint meg nem engedett eszközök használata, a ha-
talom erőszaka segítették, gyökerében elfojtva, de nem a szellem fegyvereivel 
és a keresztény vallás hi tforrásaínak igazságvértezetével, a szellemi ellenhatást 

* Mályusz Elemér: A Türelmi Rendelet , II, József és a magyar protestant iz-
mus, A Magyar Protes táns Irodalmi Társaság kiadványa, Budapest , 1939, VIII + 
738 lap. 



és védekezést. Mindezeket jó ál landóan megfontolni, hogy a katolikus vallást 
ál lamvallásnak elismerő, bár ezzel az elismeréssel gyakran visszaélő, mert min-
denhatóságra törekvő ál l lamhatalom és a jogaikat, az ország egységét és jólétét 
is féltő katolikusok eset leges helytelen el járását és baklövései t minden elfogult-
ságtól, célzatosságtól menten, igazi történetírói tárgyilagossággal tud juk mérle-
gelni és megérteni, nem pedig a katolikus vallás rovására írni. — Sokkal é rde-
kesebb a régi rendszer vázolásában a XVIII. századi magyar protestant izmus 
ál lapotának rajza, annak a nagy és k i ta r tó munkának nem egyszer apró rész-
le tekbe hatoló ismertetése, melyet a magyar protes tánsok nemcsak a magyar, 
hanem idegen nemzetiségű és idegen országbéli pro tes tánsok é rdekében az 
iskola és lelkészkedés t e rén áldozatos lé lekkel végeztek. Természetesen ennek 
a képnek megrajzolásakor is Mályusz a lkalomadtán minduntalan tesz egy-egy 
éles és metsző oldalvágást a katolikusok felé, közbe-közbe olyan bántó nyelven, 
amely a vallási harcok idején annyira elfajult nyelv, gyanúsítás, gúny vagy 
siránkozó érzelgősség kései, de valamiképpen mégis szelídebb alakú maradványá-
nak tekinthető, odavetett állí tásait azonban megfelelő bizonyítékokkal nem is 
kísérli meg igazolni, — Mályusz szerint II. József türelmi felfogása a protestáns 
Pufendorf állambölcseleti elméletébe eresztet te gyökereit és abból táplálkozott . 
De azt is megvallja, hogy a korszellem is hatással lehetett r á j a „vakbuzgóságtól 
ment" vallási felfogásának kialakulásában. Ebben bizonyára több részük volt az 
aulista jogászoktól és az egyes uralkodók autokrata haj lamai tó l éltetett galliká-
nizmusnak, a febronianizmusnak, a személyes Isten létét legtöbbször megtagadó 
szabadkőművesség hatásának, a szellemi élet hatalmasan nekilendült elvilágia-
sodásának és az állami mindenhatóságra törekvő uralkodók hasonló szellemű ta-
nácsosainak, mint amennyire Mályusz elismerni látszik. De mindenesetre érdeme 
Mályusznak, hogy Pufendorf nézeteinek befolyását oly hévvel és annyi érvvel 
bizonyítva, erről az oldalról is megvilágította József egyházpolitikai felfogásá-
nak eredetét. Azt azonban nem tud juk elfogadni, hogy ezek a befolyások csak 
a „vakbuzgóságtól" mentet ték meg, de „igazi vallásosságán" semmi rést sem 
ütöttek, hisz az imént említet t és uralomra törő korszellem már messze eltávo-
lodott a kereszténység szellemétől, alapvető és csorbíthatatlan igazságaitól. 

A második részben a türelmi pol i t ikának 1780—1789. években érvényesülő 
alapelveit vizsgálva, nemcsak magának a türelmi rendeletnek intézkedéseit, pont-
jait veszi sorra és értelmezi, hanem azok létrejöttének különböző mozzanatait is 
megvilágítja II. József ál lamtanácsosainak és Ürményinek jellemzésén és hosszú 
párviadalán keresztül. Különösen erős és szívós volt ez a harc a protestánsból 
előhaladásának megkönnyítése és biztosítása végett katol ikussá lett, de lelkében 
mindvégig protestánsnak megmaradt Gebler államtanácsos és a jezsuiták iskolá-
jában tanult nagy műveltségű és igen tehetséges Üirményi között. Gebiert leg-
inkább Kressel támogatta, ki ugyan Mályusz szerint nem rajongott a protestán-
sok sorsának javításáért, de mégis elfogulatlanságot lehetett tőle várni janzenista 
felfogása és Róma-ellenes meggyőződése miatt . Lőhrben a bírói típus testesült 
meg. Hatzfeld protestánsellenes szellemet szívott magába, mert valamikor pap-
nak készült. Kaunitz pedig a dogmatika i ránt teljesen közömbös volt, eszmény-
képpen inkább a természetes vallás lebegett előtte, mint a kinyilatkoztatott val-
lás szeretete és ezért belőle is hiányzott a „vakbuzgóság". Ezeknek vélemény-
nyilvánítása és II. József önálló megjegyzései, határozot t rendelkezései, meg 
a protestánsok régi, valamint ügyes t ak t iká jú fellépése, kívánalmai a lap ján ön-
tötték végleges formába a magyar és erdélyi türelmi rendeletek kötelezőknek 
parancsolt pontjai t . Természetesen ebben a részben is, — bármennyire érdekesek 
is Mályusznak fejtegetései — a szerzőben a történész mellet t a protestáns meg-
győződés is már eleve annyira érvényesült, hogy unosuntalan kiszaladnak tollá-
ból a katolicizmus és képviselői ellen a liberális kor újságírásaiban annyiszor 
használt kifejezések (fanatizmus, vakbuzgóság, klerikálizmus, a skolasztikus 
teológia helyett szofisztikus teológia, elfogultság), úgyhogy szinte még a leg-
nagyobb óvatossággal sem lehet eldönteni, mit Í6 lehet az aktaszerű idézeteken 
és hivatkozásokon kívül a könyv fejtegetéseiből igazán tárgyilagosnak, megbíz-
ható elemzésnek, történeti valóságnak minősíteni. 

Ugyanez a szellem uralkodik a harmadik résznek nagyon is érdekes fe j te-
getéseiben is, melyek a türelmi poli t ika érvényesülésének mozzanatait, a sok 



küzdelmet aka r j ák szemléltetően összefoglalni és elénk állítani. II, József türelmi 
rendelete nem volt anyira átfogó, hogy a katolikusok és protestánsok között fel-
merülő összes vallási kérdéseket felölelte, világosan meghatározta és eldöntötte 
volna. Következetesség terén is annyi kívánni valót hagyott hátra , hogy a kato-
likusok is, meg a protestánsok is könnyen a maguk javára értelmezhették, és 
így újabb összetűzésekre adva alkalmat, ú jabb rendelkezéseket tett szüksége-
sekké. A katolikusok addigi jogaik csorbítását lá t ták benne. Ezért természetesen 
éberen vigyáztak, hogy végrehaj tása ne legyen szabadabb szellemű és tágabb 
körű, mint maga a rendelet, sőt előbbi jogaikat védve, végrehaj tását gátolni, 
késleltetni iparkodtak. A protestánsok ellenben nem egy helyen túllépve a ren-
deletben kapot t engedmények határait , mindig több és több jog kiharcolására 
vállalkoztak. A fíliák kérdése, a stóla- és kollektaügy, az áttérés és reverzálisok, 
hivatali alkalmazás problémái még inkább elősegítették a súrlódások és ellen-
tétek kiéleződését. Mindkét részről panasz panasz után halmozódott fel, és így 
a vallási ügyekkel foglalkozó hivatalok munká ja csak fokozódott, újabb meg 
ú jabb rendelkezések jelentek meg a panaszok kiküszöbölésére. Idők multán a 
hivata lokban is új emberek kerül tek vezető állásokba, közöttük szabadkőműve-
sek s befolyásuk alat t a türelmi rendeletben adott engedmények lassanként ki-
tágultak, a még nem rendezett kérdések megoldása is mind inkább közeledett a 
protestánsok kívánalmaihoz. Sok kérdés rendezését azonban nemcsak a bürokrá-
cia hosszú ú t j a hanem az állami jövedelmek adó csökkenésének félelme is gátolta, 
A protestánsok azonban akár hitelveikre, akár szerzett jogaikra hivatkozva, 
hűségesen k i tar to t tak a teljes egyenjogúságra való törekvésük mellett, E törek-
véseikben még jobban megerősödtek és nekibátorultak a közös temetők, a köl-
csönös támogatás, a házasságjog, az iskolák és szimultán templomok ügyében 
tervezett vagy elrendelt intézkedések folytán. Az egyenjogúságot már nemcsak 
a politikai és társadalmi élet terén óhaj tot ták elérni, hanem a katolikusok bi-
zonyos hitelveiben és egyházszervezeti berendezkedéseiben is sa já t sérelmeiket 
látva, a tel jes dogmatikai egyenjogúság eszményének megvalósításán dolgoztak, 
ha mindjár t e cél jukat nem is fejezték ki mindig nyiltan és határozottan. De 
nemcsak ez az egyetlen eszmény serkentette őket, különösen az iskolák ügyében, 
a további küzdelemre és szívós kitartásra, hanem iskoláik tel jes protestáns jel-
legének és szabadságának megőrzése is, hogy az tán annál jobban biztosíthassák 
gyermekeik érintetlen protestáns nevelését és a lelkészi tanítói pályákra való 
előkészítést is. Ezenkívül alapítványaik elvesztésének, államosításának félelme 
is arra ösztönözte őket, hogy halogatásaikkal minél hosszabb időre elodázhassák, 
csökkenthessék és teljesen megszüntethessék az e téren is á l landóan fenyegető 
veszedelmeket. 

A negyedik rész inkább a protestánsok egyházszervezeti, liturgiái, jogi, zsi-
nat i ügyeire vetít fényt. E kérdésekben a protestánsok nem tudtak egymás kö-
zött megegyezni. A katolikus hierarchiától irtózva, a világi elem nem akarta 
sa já t befolyásának és i rányításának túlsúlyát veszélyeztetni, viszont a lelkészek 
meg vezető szerepet szerettek volna maguknak biztosítani, mivel ezekben az 
egyházszervezeti és jogi ügyekben egyházfegyelmi, vallási, hitelvi és pasztorá-
ciós szempontoknak kellett volna elsősorban is érvényesülniök. A liturgia egy-
ségét sem tudták megvalósítani. Az egész liturgiái küzdelemnek legmaradandóbb 
eredménye az volt, hogy szertartásaikból még jobban kiküszöbölték a katolikus 
vallás szertartásaiból még eladdig megtartott elemeket- A főkonzisztórium és 
zsinat kérdésének rendezése leginkább három nehézségen bukott el: az egyes 
protestáns gyülekezetek féltették függetlenségüket és szabadságukat, az állami 
beavatkozás túltengését nem lát ták volna szívesen és visszariadtak attól a gon-
dolattól, hogy konzísztóriumaik ülésein, zsinati összejöveteleiken királyi bizto-
sokként katolikusok, esetleg katolikus püspökök szerepeljenek. Igazán bámu-
la t ra és tiszteletreméltó az a rendületlen szívósság és taktikai ügyesség, amely-
lye a protestánsok e téren is tel jes vallási szabadságuk és függetlenségük érde-
kében belső egyenetlenkedéseik dacára is egyöntetűen síkra szállottak. Sikerült 
is nekik a magyar protestantizmus szabadságát és függetlenségét a külföldi 
protestánsoktól nem élvezett magas fokon megőrizni. A szabadgondolkodás azon-
b a n a magyar protestántizmusra is éreztette hatását . Nem is csoda, hisz harcosai 



között sok szabadgondolkodó, szabadkőműves, vallási téren bensőleg közömbös, 
is akadt . 

Mályusz könyvét bőséges és gondos tárgy- és névmuta tó és 11 kép gaz-
dagítja. 

Mályusz könyve kétségtelenül a magyar történeti irodalom értékes gazda-
godását jelenti annak a hata lmas anyagnak feltárásával és rendszerezésével, mely 
II. József egyházpol i t ikájára vonatkozóan állami és magánlevéltárakban, emlék-
iratokban és más dokumentumokban felhalmozódott . Műve azonban csonka és 
hiányos maradt , nem valósította meg benne a bevezetésben említett célkitűzését. 
II . József egyházpol i t ikájának teljes és át tekinthető megvilágítása és megérte-
tése végett a katolikus egyház iránt tanúsí tot t el járását is fel kellett volna tár-
nia, hisz ennek ismerete nélkül nem lehet történetileg megfelelően értékelni még 
a protes táns gyülekezetek javára te t t intézkedéseinek egész jelentőségét sem. 
Olyan hatalmas anyag hiányzik tehát még Mályusz művéből, amelyet i lyen nagy 
ter jedelmű kérdés egyoldalú tárgyalásának veszedelme nélkül elhanyagolni lehe-
tet len, Másrészt pedig minduntalan k iü tköző protestáns irányzatossága miatt 
eredendő bűne a történeti tárgyilagosság bizonyos fokú hiánya és nyelvének iga-
zán dicséretre méltó könnyedségét sokszor megemelő prédikátor i hangja. A val-
lási közömbösséget annyi lélekben ura lomra juttató szabadkőművesség és álfel-
világosultság dicséretével aligha tett jó szolgálatot a protestánt izmusnak, kü lö -
nösen napja inkban nem, mert vele — bármennyire hangsúlyozzák is a protes-
tántizmus különböző felekezeteinek képviselői valóságos kereszténységüket — a 
kereszténységtől való el távolodás könnyen felmerülhető gyanújába keve r t e őket . 
Egyébként is a régi szabadkőművesség egyenes leszármazottai készítették elő 
hazánk megcsonkítását is. Szomorúan kel l megállapítanom azt is, hogy egy-két 
helyen a katolicizmust magyartalanságról gyanúsítva, még jobban megnehezí te t te 
annak a megértő összefogásnak lehetőségét , melyet korunk oly hata lmasan meg-
szervezett új-pogányságának és is tentelenségének a kereszténység tel jes megsem-
misítésére indított küzdelme a kereszténység védelme é rdekében mindazoktól 
megkövetel, akik még meg vannak győződve a kereszténység igazságainak, erköl-
csi elveinek és követelményeinek minden anyagi értéket meghaladó, összehason-
lí thatat lan és természetfölöt t i ér tékéről . Vájjon szabad-e annak a XVIII, század 
katolikusait az igazi keresz tény szeretet , türelem és megér tés „hiánya" miatt 
szemrehányásokkal illetni, aki nem egyszer a gúny, gyanúsítás és megvetés ki-
fejezéseivel támadja őket, holott ál lásfoglalásukat máskép is meg lehet magya-
rázni. Ilyen kifejezések előfordulhatnak ugyan a szenvedélyes polémiák fegyve-
rei között , de a tárgyilagosság ünnepi pa lás t já t magára öltő tör ténet í ró tollának 
kevésbbé nézhetők el. Dr. Hegyi Dámján. 

Hittudomány. 
A. Stolz: De Ecclesia, Manuale Theologiae dogmaticae ab auctoribus 

Anselmo Stolz O. S, B. et Hermanno Keller 0 S, B. Fase. VII, Herder , Frei-
burg i, Br, 1939. 66 1 1.40 RM. 

Stolz könyvének tanulmányozásakor a tárgyalt anyag bizonyos hiányát, 
csonkaságát érezzük. Csak azokat a ké rdéseke t akar ja ugyanis vizsgálni, me-
lyeknek bizonyítása a különleges ágazatos hittan módszere szerint, tehát dog-
matikus, nem pedig apologetikus módon történik. De még ezeket a kérdéseket 
sem öleli fel kivétel nélkül . Könyvének felosztása a hi t tudomány tö r téne tében 
már elfogadott utat járja, s ezért az Egyházat háromféle szempontból vizsgálja, 
mint üdvösségünknek Krisztustól rendel t eszközét és megvalósítóját, a kinyilat-
koztatot t igazságoknak csalatkozhatat lansággal megáldott őrét és taní tóját és 
végül mint egyetemes, az egész világra szóló küldetéssel felruházott szerves 
társaságot, mely bizonyos terüle teken érintkezik a polgári társadalom szerve-
zeteivel, az egyes ál lamokkal, s ezért kölcsönös viszonylatban van velük. Isten 
országát, melyről a Szent í rás beszél, nem azonosítja még részben sem e földön 
látható Egyházzal. Az eschatologikus jellegű, tehát inkább a másvilágon meg-
valósuló isteni intézmény ez pedig csak előkészítője annak, és biztosít ja egyes 



tagjai számára annak elérését. A benső hitet az Egyházhoz való ta r tozandó-
ság lényeges követe lményének tekinti , s ezért hiánya megszakítja az Egyház-
zal való igazi tagsági kapcsolatot . A jóhiszemű (materiális) szakadárokra vonat-
kozóan nem mer véleményt kockáztatni . Csak annyit vall, hogy ezekről sokkal 
nehezebb eldönteni, mint a jóhiszemű ere tnekekről , vájjon az Egyháznak tagjai 
maradnak-e . A tárgyalt tanté te lek hi t tudományi ér tékét nem szokta jelezni, s 
könyvéből nem tudjuk megismerni, mit kell az Egyházról valóságos hit tel hin-
nünk. Az egyes kérdéseknek dogmatör ténet i fe j lődésére egy-két helyen éppen 
hogy csak rámutat . Ugyanígy tesz a val lás tör ténet i vonatkozásokkal is. Bizonyí-
tékait is inkább csak jelzi, mintsem hogy a laposabban és szaba tosabban föl-
vázolná és tel jes ere jükben kifej tené. Ezek folytán meglehetősen megnehezí tet t 
munkát ró a könyvét vezérfonalul választó tanár ra és hallgatóra egyaránt. 
Azt azonban készségesen elismerjük, hogy jól ismeri a felvett ké rdések leg-
ú jabb irodalmát is, mindenütt iparkodik a mélyre hatolni és az Egyházat (sajnos, 
nagyon is röviden!) arról az oldaláról is bemuta tn i és értékelni, amelyről az 
Egyház külső szervezetével foglalkozva nem egy hit tudományi író könnyen meg-
feledkezik vagy pedig nagyon is röviden szokott tárgyalni. Pedig éppen ennek 
az oldalnak hiányát szokták az e re tnekek és szakadárok — bár nem kis tor-
zítással és tudatlansággal — minduntalan a katol ikus Egyház szemére hányni, 
s ezért annak krisztusi eredetét , alapítását és mindig egőrzött isteni jellegét 
ké t ségbe vonni vagy tagadni. Dr. Hegyi Dámján. 

Lelkiélet. 
Kausz József: Legyen egy akol és egy pásztor. — A szerző kiadása . Hé-

vízgyörk. 
A könyv elolvasása után bá t ran elmondhat juk a szerzővel: Aki kezébe 

veszi ezt a könyvet , az megtalálja az örök Igazságot. — Biztos logikával, 
világos, határozot t érvekkel , a ké rdések és az el lenvetések alapos ismeretével , 
é lvezetes stílusban, apostoli tüzű szavakkal tárgyalja a szerző a mai időkben 
időszerűvé vált kérdés t : a kereszténységnek fe lekeze tekre való szakadását . Vi-
lágosan és logikusan és főleg megdönthetet lenül bizonyítja be a katol ikus Anya-
szentegyház egyedül üdvözítő és igaz voltát. Bárcsak oly eredményt é rne is 
el, mint amilyen apostoli lelkesedéssel megírták ezt a kis könyvet , 

- yl -

Christentum — Ende oder Wende? Die religiöse Sinndeutung der Gegen-
war t aus der Vergangenheit — für die Zukunft , V, Johannes Reeb. Mit 18 
Zeichnungen und einer Übersichtstafel , Benziger, Einsiedeln/Köln. 

A megpróbál t és egyben ébredő német katolicizmus te rmékének köszön-
het jük ezt a mélyértelmű, az igazságot nyiltan kimondani merészelő keresz tény 
világnézeti munkát . 

Az európai szellemi áramlatok tökéle tes képé t kapjuk benne. Négyes cél 
lebeg a szerző szeme előtt: 1. Megszüntetni azt a nyugtalanságot és bizony-
talanságot, amely egyeseket eltölt a kereszténység múltjával, jelenével és jövő-
jével szemben. 2. Megszüntetni azt a hamis nyugalmat, amely ölbetet t kezekke l 
tudja szemlélni a kereszténység sorsdöntő óráit. 3 Felvilágosítani azokat a té-
velygő tes tvéreket , akik tu la jdonképen évszázados istenellenes fej lődésnek az 
áldozatai . 4. Megadni és megszilárdítani az egyéni tudást és így elérni azt, 
hogy a vallási igazságok és a tör ténelmi tények mellett meggyőződéssel min-
denkor síkra tudjunk szállni a gyakorlat i é le tben is. 

E négyes fe ladatának megfelelően valóban komoly, de mindenki által 
é r the tő teológiai megalapozottsággal és a tör ténelmet egységes képben látó tu-
dással mélyen, de a mellett egyszerűen adja az igazságot és a tényeket , 

A jelennek magyarázatát keresve visszamegy oda, ahonnan a mai szellemi 
áramlatok kiindultak. Részletekben, de egységes összefüggésben látjuk az ösz-
szes szellemi áramlatokat , amelyek főképpen a középkortól kezdve végighul-
hámoztak Európán, S a renaissance-on, racionalizmuson, liberalizmuson, mate-
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rialízmuson keresz tü l eljutnak addig a kollektivizmusig, amelynek ma már há-
romféle megnyilvánulását is tapaszta lhat juk: fasizmus, amely még szabadságot 
enged a vallás te rén , de egy lépést nem tesz érte, a rassizmus már a faj t állítja 
Is ten helyébe, a radikális orosz kommunizmus pedig egyenesen istenellenes 
mozgalom. A keresz ténységben: az igazságok, az Istentől kinyilatkoztatot t igaz-
ságok összességében sem Ende, sem Wende: sem vég, sem fordulat nem állhat 
be, csak legfeljebb a keresztény élet maga vehet és kell is vennie egy másik 
irányt, mégpedig arrafe lé , ahonnan öt századdal előbb elfordult. Kálmán Odó. 

irodalom. 

Szántay-Szémán István dr.: Császárnőm parancsára . Miskolc, 1940. 

A szerző eddig tudományosan művelte a Kelet te l való egyesülés nagy 
gondolatát . Most szépirodalmi formában teszi ugyanazt, még pedig nagy siker-
rel. Gazdag, meleg képzeletvi lágával feleleveníti azt a kort, amikor Bizáncot 
kívülről az a rabok s a vitéz bolgárok ostromolják, belülről a képrombolás test-
vé rha rca emészti. Míg a császári t rón körül a pár tok örök ármánykodása zajlik, 
addig az athoszhegyi kolostorok sziklatalajából, az imádságos aszkéták lelké-
ből csodálatos legendák fakadnak. Szent bará tok csodatévő ikonokat fes tenek. 
Fe l tá ru l előttük a kele t i lélek a maga mélységével, szélsőségeivel, vára t lan for-
dulataival, gyermeki érzéseivel, melyet megihlet a pusztaság áhitatos csendje, 
mely édes mézként ízleli a szenta tyáknak gyöngyöknél drágább írásait, de a 
t es tvérharc hevében vérrel szennyezi be mindazt, amit a görög lélek alkotott . 
Hogy Kelet a tör ténelmi esélyek já tékává ne legyen, ott virraszt fe le t te Róma, 
Krisztus egy hite, Krisztus egy anyaszentegyháza. Mindez egy legendás tör té-
net kere tében van elbeszélve, melyet Theodota császárné, a megvakítot t és 
kínos szenvedésében megtisztult VI. Konstantin császár hitvese parancsára írt 
meg egyik udvari embere. Mihályi Ernő. 

Jus i Béla: Szagosmíse. Cserépfalvi kiadás. 
Nagy érdeklődésse l veszi kezébe az ember ezt a vallásos tárgyú re-

gényt s é rdeklődése csak fokozódik, mikor ez a regény korunk, társa-
dalmi életünk legégetőbb kérdései t görgeti nagyon feszült hangulatok köze-
pe t t e . Szentkirályi főorvos gyakorlat i katolikus, leánya, Andrea elvált asz-
szony, aki é le tével akarat lanul is befolyásolja a kisebb leány sorsát. Edit a 
modern társasági élet sodrába kerül . Lelket len udvarlója bajba dönti s mikor 
nem akarja elvenni, lelövi, majd öngyilkos lesz, Andrea a bölcs Chiron abbé 
ha tá sa alá kerül és életét a t evékeny felebarát i szeretet szolgálatába állítja. 
Az író minden bölcsesége Chiron abbé lelkén keresztül árad felénk, 

Mihályi Ernő. 
Magyar Könyvészet 1936. Budapest , 1939. XIX+514 1. 
Ez a ha ta lmas kötet az 1936-ban megjelent könyvek és különlenyomatok 

jegyzékét adja, A tanulságos beveze tés után adja a magyarországi nyomdák és 
sokszorosító vál la la tok jegyzékét. Mikor örömünket kifejezzük az alapos munka 
megjelenése miatt , nem hallgatjuk el sajnálatunkat , hogy az i l letékesek miért 
nem támasztot ták fel már régebben az Egyetemes Philologiai Közlönyben 
1917-ig szokásban volt évi könyvészet közlését, y. s. 

Balía Borisz: Brüsszeli napló. 170 1. Szt, Is tván-Társulat . Bp, 
Szerző közelről láthat ta azokat a tragikus eseményeket , melyeknek szín-

helye lett aka ra t a el lenére a föld egyik legrokonszenvesebb népe is, a belga, 
A nagy tragédiát megelőző eseményeket , magát a megrendítő katasztrófát színes 
tollal írja meg. A szerző tárgyánál, írói nevénél fogva bizonyára sok olvasót 
fog találni. Van azonban egy-két megjegyzésünk is. Néhány irodalmi munkába 
nem való kife jezés elmaradhatot t volna (30., 48., 95, 1,) Az emberi részvétnek 
és megrendülésnek a lukullusí ebédek és misztikus beszélgetések leírása mel-



lett erőtel jesebb kifejezést kellett volna találni, főkép akkor, ha Belgiumról van 
szó, ahol a nagyvilági életen, misztikusokon kívül autentikus, katekizmusra 
támaszkodó keresztény élet is van, melyről a bizonyság, hogy a háború után 
eleset tségünkben először a belga katol ikusok nyúltak hónunk alá s gyermekeinket 
t ízezrével fogadták magukhoz, ruházták fel és táplál ták őket. 

Balla Borisz nagyon szereti a francia kat. i rodalmat. Azonban egy rossz 
tulajdonságot is á tvet t tőle. Nagyon szereti kioktatni a papját, A kiokta tás-
nak pedig gyakran megvan az a szerencsétlensége, hogy nem igaz (28,, 54, 1,), — 
Egyébként ezeknek a megjegyzéseknek ellenére is (miket gyarapíthatnánk), a 
könyv sok érdekes részletével sok olvasónak fog szórakozást nyújtani, y. s. 

Puszta Sándor: Versek. Szent István-Társulat kiad, 1940, 246 1. 
A jólismert papköl tő fej lődésében valószínűleg egész kis multat fog lezárni 

ez a köte t : első öt könyvének és több más régebbi versének válogatott kiadása. 
Sajnos, a válogatás munkája nem egészen tőle függött, ezért kerü l tek be le a 
többi papköl tőktől már túlírt témák is, Ö maga is érzi, hogy most jutott vá-
laszútra, Mert ha visszanéz az elmúlt „első évekre", valóban úgy érezhet i ma-
gát az őszinte bíráló előtt, mint egyik versében: „vádlot tak pad ján" : nagy 
ér tékekkel , de hibákkal is terhel ten. — Kétségtelenül ő is annak a lelkiség-
nek gyermeke, melynek apostola Prohászka volt: az életigenlő diadalmas világ-
nézeté . Gáttalan, korlátot és ritmust feldöntő áradással patakzik belőle ez az 
optimista világlátás, mint egyik versében a „vad fény, dörgő zuhatag, napból 
csorgó égi hab". (Tavaszi alchimia,} 

Párizs őt nem ejti meg, nem is érti meg a nagy világváros varázsát , neki 
somogyi ré tek és proletárszívek kel lenek. Amilyen mély és sikerült a Prole tár -
lányka, meghalsz c. verse, annyira szószékről beszél már, szinte csak papként 
szól az Örök Centrálé, A jel, Vigília, Pé ter és Pál, meg a Dokkok c. hosszú 
e lmélkedésekben: ta r ta lmas gondolatok, de nem lenyűgöző költői feldolgozás-
ban. Hatalmas költői öntudat ta l ír, őszintesége a t iszta lelkek egyszerűségével 
fogja meg olvasóit. Pazarul szórja a legszebb képeke t , nagy finomságú ecset-
vonásokkal, Aztán jönnek közbe-közbe a már jólismert kifejezések: menyecske-
ágak, mese-husáng, csók-zsoltár, lé lek- tárnák stb. — Ha kell, tud játszani a 
formákkal , de mégis különösen szereti valami lassú lüktetésű próza-r i tmusba 
fogni a gondolatot elidőzni nála hosszan és melegen. Néha egy-egy szótag ki-
esik a megpendítet t zenei szépségből, be leakad a fülünkbe, — vége a hatásnak. 
Könnyű ezen segíteni: nagyobb műgond kell az ihlettel fogant sorok átnézésénél . 
Aki friss írásait is ismeri, tudja, hogy most már így tesz ő is és így szület-
nek újabb versei, ahol gondolat, ritmus, versforma fedi egymást és meleg, ben-
sőséges művészi egészet ad, Válogatott köte tében hü akar t maradni önmagához, 
semmit sem javított versein, — őszinte volt, csak ezt tehet te , Gazdagon fakadó 
költői látomásai, kis dolgokban nagy szépségeket fe l fedező érzéke, élő színei, 
finom jelzői, könnyen ömlő verskészsége — mind olyan tulajdonságok, melyek 
mellett a megértő kri t ika nem mehet el szótlanul. Nagy ígéret az ő költői fej-
lődése: követhet i majd azt az utat , mely a túl- játékos, túl-prédíkálós, túl-
epikus lírától (a kor társak kikoptatot t aszfaltjáról) l e té rve új szépségekről fog 
dalolni — új hangszereléssel. Jóaka ra tú krit ika csak azt mondhatja róla, amit 
ő önmagáról: ,,A vádlott bűnös, arra ítélem, hogy éljen!" Rezek S. Román, 

Lajos Árpád: A magyar nép játékai. „Magyarságismeret" sorozat, Frankl in-
Társulat kiad. Bp. 

A magyarságismeret nagy és rendkívül szükséges és sürgős munkájában 
nagyon ér tékes eredmény Lajos Árpád könyve. Egy népnek érzelmi gazdag-
sága, kedélyvilága gyermekeinek játékaiban nyilvánul meg a legközvetleneb-
bül. A magyar lélek gazdag eredet isége mint más viszonylatban, gyermekjá té-
ka inkban is e lsekélyesedet t az ú jabb időben. A szerzőtől közölt játékok, ame-
lyek régebben az egész nemzet közkincse voltak, ma már csak egyes v idékeken 
élnek. Gyermekif júságunk magyarránevelésében elsőrangú segédeszközként sze-
repelhe tne ezeknek az ízig-vérig magyar játékoknak a felújítása. Különösen az 



i f júsági egyesületek vezetőire vár az a szép feladat , hogy kiveszésnek induló 
já tékainkat az ifjúsággal újra megszeret tesse. Ebben a szép munkában Lajos 
Árpád gyűjtése ha tha tós támogatást nyújt . Gácser Imre. 

Grazia Deledda: Marianna Sírca, Roman aus den sardischen Bergen, Ver-
lag F. Bruckmann, München. 

A Nobel-díjas olasz írónőnek ez a regénye a szardiniaí hegyek pásztorné-
pének életét rajzolja ké t fiatal szív egymás iránti szerelmében, Mar ianna Sirca 
szívét a gőg ta r t j a fogva és ez csak akkor enged fel, amikor a halálos ágyon 
fekszik szerelme. Kemény lelki harcok és élmények vezetnek el szerelmük tra-
gikus kifejletéhez. Közben megelevenedik előttünk a szardiniaí világ pásztorai-
val és banditáival, zárkózottságával , mély vallásosságával és természetközel-
ségével. Natural izmusba hajló romant ikus levegőt áraszt ez a mindvégig vonzó 
regény. Gácser Imre.. 

Ada Negri: Frühdämmerung, (Stella Mattutína.) F. Bruckmann Verlag. 
München, 

Ada Negri annak a nemzedéknek a tagja, amelynek tagjai a külföld felé 
is fémjelzet t tehetségek. Ami Negrit mél tán állítja D'Annunzio, Pirandello, Pan-
zini, Deledda mellé, az í rásmüvészetének erős sodra és prózá jának is köl té-
szet té magasztosuló szépsége. Ez a könyv kora if júságának küzdelmes tör té-
ne te . Pompás megvilágítású képekben enged bepil lantást egy szegény munkás-
család egyszerű, de magasba törő gyermekének lelkébe. A fejlődő olasz tőke 
ólomsúllyal nehezedik a kis lombard gyárváros életére, üressé, korán k i fá rad t tá 
aka r j a tenni a kislány lelkét. De jönnek első vigasztalói: a könyvek, a versek, 
az ifjúság é le te re jének diadalmas é rzése és ez elindítja őt magasra ívelő írói 
pályáján. 

Titkos keserűség üli meg a művet , de épen az a csodálatos Negri művé-
szetében, hogy mégis vigasztal. Önéletrajza nem akar csupán tö r téne t i vagy 
irodalmi alkotás lenni: tel jesen á tha t j a izzó költői érzésvilágának tüze . Az egy-
szerűen emberi olyan tisztán áll elénk, hogy semmi dagály, semmi érzelgősség 
nem tapad hozzá. Nem találunk szebb szavakat a könyv méltatására, mint ami-
ke t Mussolini írt róla megjelenésekor a Popolo d'Italia lapjain: Énünknek egy 
része lesz életté ezeken a lapokon. If júságunk szeme szegeződik ránk és szívün-
ke t az ifjúság é le te re je teszi részeggé a könyv olvasása közben. Mi a magunk 
részéről csak örömünket tudjuk kifejezni a fölött, hogy a Bruckmann-cég épen 
az Olasz Királyi Akadémia egyetlen nőtagjának nagysikerű regényével indí-
to t ta meg olasz klasszikusainak sorozatát . Péa. 

Várkonyí Nándor: Magyar katonaköltők. Pécs. 232 1. 
Első pil lanatra antológiát, vagy fej lődéstör ténet i tanulmányt várunk. E he-

lyet t arcképcsarnokot kapunk azokról a férfiakról, akik életüket a kard és a 
szép szó között osztot ták meg. 

A könyv legérdekesebb fe jezete i közé tar tozik az, amelyben lovagkölté-
szetünk nyomairól próbál képet adni. Az a gyér nyom, amit a lovagköltészet-
hez hasonlíthatunk (nálunk ugyanis nem volt nyugati ér te lemben vet t t rubadúr-
költészet) mutatja, hogy „a magyarság is benne élt a lovagi középkor szellemi 
áramaiban s eme cseregazdaság folyamán adni is, kapn i is volt a lkalma". (47. I.) 

A magyarság ka tona i és köl tészet i múlt jának vázolása után t é r rá tulaj-
donképeni tárgyára. Tinódin és Balassán keresztül megmutat ja a kezdete t , ahon-
nan kiindul egy merész szárnycsapással katonaköltőink ragyogó pályája irodal-
munkban, Balassa egyedülálló nagyság, a maga korában fényeskedő csillag. De 
ott van mindjárt u tána Zrínyi t ragikus vergődése a nehéz idők és meg-nem-
ér tés zátonyai között , aki „a nagy korholók, a Berzsenyik, Széchenyik, Petőfik, 
Adyk fajtájából va ló" (100. 1.), Valószínű célzatosan tárgyalja Zrínyi prózai mun-
káit , bő idézetekkel, szinte végig magát Zrínyit beszél te tve. Meg akar ta mutatni 
Zrínyit, mint a nehéz időkben való eligazítót és a „nagy korholót" , és így 
eshe te t t meg hogy a Szigeti veszedelmet csak vékonyan tárgyalta . 



A főrangú lírikusok, a kuruc költők, a testőrök, majd Amadé, Gvadányi , 
Fazekas Mihály és a ké t Kisfaludy a lak ja vonul el előttünk rövid, de hű és 
találó megrajzolásban. Itt is csak azt mondhat juk, amit az előbbieknél, maguk 
a költők beszélnek önmagukról, egy-egy mester ien odavete t t idézettel . Vár-
konyí biztos kézzel t a r t j a az anyagot és a megfelelő helyen találó meglátás-
sal helyezi el az íróból kibányászott önvallomást. 

„Különös tünemény: a két Kisfaludy elhallgatása után jó félszázadig ka-
tonaíró nem j e l e n t k e z i k . . . " (205. 1.) Széchenyi lehetne az első állomás, de 
„szépírói törekvései úgysem voltak, habár írásaiban, stí lusában bennereszket , 
szikrázik a lángész minden adománya, csodálatos unikumszerű különössége." 
(206. 1-) Az újak közül ke t tő t ismertet : Bárd Miklóst és egész röviden Gyóni 
Gézát, aki „ugyan nem volt »hivatásos« katona, nem ment át a katonai nevelés 
iskoláján, de a költőt az igazi katonasors, a háború s a hadifogság megpróbál-
tatásai ébreszte t ték fel benne," (222. 1.) Bárd Miklós szemérmes lírája, finom, 
a nemzeti klasszicizmuson nevelődött kifejező készsége szinte elválik a ka tona-
költő fogalmától. 

A kö te tben önkéntelenül is apológiát adott a szerző, A szellem nem en-
ged jogaiból és fensőbbrendűségéből még ott sem, ahol látszólag a nyers erő 
elnyomással fenyegetné. A katonaköl tők fogalmának és működésének körvona-
lazásával ma foglalkozni időszerű kérdés és egyúttal nemzetnevelő t evékeny-
ség. Várkonyi tanulmányának komoly i rodalomtörténet i összefoglalásán kívül 
épen ebből a szempontból van nagy ér téke . M. L. 

Karácsony Benő: Utazás a szürke folyón. Révai. Bp. 
„Szépség és igazság itt mindenki számára akad. Csak fel kell kutatni , 

tovább kell utazni a szürke folyón, ha helytelen par ton kötöt t ki az ember . 
Elsietet t dolog volna elcsüggedni azért , hogy néhány lovagiatlan közjáték fel-
dönti robinzoni kunyhónkat és arra kényszerí t , hogy újra hajóra szálljunk." 
Ez ennek a regénynek a tanulsága. Sebestyén, a világlátott, Párizst járó gyógy-
szerészsegéd az igazság és szépség ke resésében tölti életét . Nagy gondolatok 
ösztökélik, találmányával elő akar ja segíteni a közjót, naiv, gyermeki lélekkel, 
a „panta re i" filozófiájával járja élete út já t . Az igazságkeresésben sok b a j éri. 
Legtöbbször akkor hagyja cserben jószerencséje, amikor már-már megfogta az 
igazságot és szépséget. De kétségbe sohasem esik. Ábrándjai t eltemeti magában, 
de már a temetés alat t meg tudja vigasztalni a felhők mögül előbújó mosolygó 
napsugár. 

Az igazság és szépség elpusztí thatat lan rajongója a mai igazságot és szép-
séget annyira nélkülöző világban: ez Sebestyén. És é le te megrajzolásában 
alkalma nyílik a szerzőnek szellemes, enyhén csipkedő iróniával, egészséges 
humorral pel lengérre állítani életünk, gondolkozásunk, cselekedeteink sok fél-
szegségét. Derűs irónia ez, az optimista igazságkereső világszemlélete, amely 
megértéssel tudja kezelni az á te redő bűntől megrontott embert . Valami meg-
nyugtató érzés fog el. Ügy érezzük, hogy a hős a sok csalódás, kudarc, meg-
aláztatás el lenére is győzött és az igazságért és szépségért folytatott csendes 
harcában a tülekedő, zajos világ lármája fölé emelkedet t . Nagyon kár, hogy 
ezt az érzést megzavarja egy-egy cinizmusba hajló megjegyzés, vagy a jóízlést 
sértő erot ikus részlet. 

K. ki tűnő elbeszélő. Tiszta, választékos magyarsággal ír, nyelve közve t -
len, te lve találó képekkel , hasonlatokkal , szellemes fordulatokkal . Van valami 
Thomas Mannra emlékeztető stílusában és iróniájában. Gácser Imre. 

Kenyeres Imre: Rejtelmes irodalom. Kir. Magy, Egyetemi Nyomda, Buda-
pest. 266 1. 

Tagadhatat lan, eddig még ilyen „bevezetés az i rodalomba" nem jelent 
meg. Az ifjúság számára készült, hogy fogalmaikat tisztázza, lá tókörüket t á -
gítsa s ezáltal előkészítsen a tudatos és magasabb irodalmi megértéshez és 



\ 

élvezéshez. Gyakran azonban oly kérdéseke t és olyan mélyen feszeget, hogy 
kétkedünk, az ifjúság va lóban tel jesen átért i -e . Néha meg a kissé mesterkél t 
párbeszédes előadás már nyitott kapukat dönget, hisz előbb már mindezt kéz-
zelfoghatóan, világosan előadta. De ezek a könyvnek egészéből vajmi keveset 
vonnak le, hisz magábanfoglal ja mindazt, melyet a magyar i rodalomtudomány 
it t-ott elszórva hirdet. Egységbe fogja az a lapvető, s egyszerű kérdések tő l föl az 
egészen nehéz problémákig. A könyvet olvasva vesszük csak észre, mennyi 
minden van benne, mely magátólér te tődőnek látszik és megsértődnénk, ha valaki 
elénk állna, és megkérdezné. Pedig, ha jól alánézünk, bizony csak szavak mo-
toszkálnak az agyunkban, vagy pedig bizonyos halvány fogalmak, derengenek. 
Minderre biztos és szabatos fe le le te t ad Kenyeres könyve, úgyhogy nem csupán 
diákok kapnak ebből világos képe t és így kedve t az olvasáshoz, hanem tanárok 
is haszonnal forgathat ják, és hogy nagyot ne mondjunk, esetleg az irodalmárok 
is találnak benne valami újat , melyet eddig alig ve t tek észre, vagy tudatosí tot tak. 

Gerézdi Rábán. 

Thurzó Gábor: Az adósság. Regény. Frankl in Társulat. 315 1, 
Ha az ember végignézi a Múzeum-körút könyvkirakatai t , mely mindig leg-

utóbbi könyvtermés hű tükre , úgy érzi, a magyar írók szinte kisebbségben van-
nak a fordí tásokkal szemben, f iatal író meg csak it t-ott akad. Hátha még be lé -
jük is kóstolunk, a régi megszokott ízek mellet t alig-alig van fiatal magyar író, 
k i a maga hangján szólalna meg, s ne valami „befutot t nagyság" stílusát, modo-
rát idézné. Ezek közé a kevesek közé lehet Thurzó Gábort számítani, mer t 
elég csak úgy látat lanba egy lapját elolvasni, máris tudjuk, ezt más, így nem 
írhatta volna. Jóé r te lemben vett , kissé könnyűnek látszó, de mindig tudatos 
„pesti hang", tónus üti meg fülünket . Már első könyvében is ez tűnt föl. Pedig 
azt messzehagyta maga mögött, s most ha nem is teljesen új, de éret tebb, te l-
jesebb írót se j te t ez a regénye, melyben egy gazdag pesti család lelki konfl iktu-
sát bogozza. Igaz, sokszor érezzük, hogy ez az élet, lelkifejlődés máskép is 
lehetne, s mintha a kel leténél erősebben irányítaná hőseinek a sorsát, azonban 
minderről hamar elfelej tkezünk az író szuggesztív hatása alatt , S ez is a leg-
nagyobb erőssége, a légkör, melyet a lakja i köré varázsol, S ebből a szempont-
ból ki tűnően is sikerült, mindamellet t azt hisszük, hogy mégis csak egy állo-
más, melyet következő munkájával maga mögött fog hagyni, bár már evvel is 
beérkezet t . Gerézdi Rábán. 

Földrajz. 
Nyísztor Zoltán: Kalandozás a Balkánon. Franklin-Társulat . Budapest . 
A Balkán a magyar megfigyelő számára kötelező érdeklődési kör. Mul-

tunk, jelenünk ezer ponton érintkezik a Balkán sorsával, jövőnk is azt fogja 
tenni, A sokszoros kapcsolat földrajzi, geopolit ikai adottságokból folyó szükség-
képiség. Hogy milyen kép él a magyar köz tuda tban az alat tunk elterülő hata l -
mas félszigetről, jelenünk, jövőnk szempontjából nagy fontossággal bír. Első-
sorban ilyen szempontból bírálva Nyisztor könyvét , hálánkat kell kifejeznünk 
megírásáért, A könyv mindenütt tekinte t te l van a magyar vonatkozásokra. Fe l -
tűnően gazdag tartalmú, minden irányban őszinte, magyar szempontból komoly 
szolgálatot tel jesítő munka. Nyisztor nem Baedeker t szorongatva utazik. Az 
„öreg vi lágcsavargó"-nak van bőségesen tapasz ta la ta s főleg éles, tágpillájú 
szeme ahhoz, hogy önállóan nézzen, lásson. Rövid idő alatt is föltűnően sokat 
tud meglátni. Minden érdekli : táj, néplélek, kul túra, mult, politika stb. Amit 
lát, arról nagyszerűen tud beszámolni: az újságíró elevenségével, közvet lensé-
gével, a mély táv la tokban néző, sok-szempontú kul túrember előkelő tárgyila-
gosságával, komoly ér tékelésével . Az olvasó a pompás írói készséggel, sokszor 
költői emelkedet tséggel megírt könyvtől sokkal többet kap, mint amennyit vár . 
Csak melegen ajánlani tudjuk. 

Blazovich Jákó. 



Sven Hedín: A vándorló tó. Fordí tot ta vitéz Mezey Dénes- 54 képpel és 1 
térképpel , Franklin-Társulat kiadása. Bp. 1940, 291 o, 

A Lop-nor, a Kele t -Turkesztán keleti felében ide-oda vándorló sivatagi tó, 
a hozzáfűződő művelődéstörténeti , földtani és vízrajzi vonatkozások miatt hosszú 
ideig egyik legnagyobb rej télye volt a földrajztudománynak. Ér the te t len volt már 
maga az a tény is, hogy az ókor (a kínai Han-évkönyvek, a tirusi Marinus, az 
alexandriai Ptolemaeus) tudot t erről a t i tokzatos tóról, legalább annyit, hogy 
Ázsia belsejében egy két ágból eredő, nyugatról keletre futó nagy folyó táplálja, 
de sem a középkornak, sem az újkornak az utazói nem tesznek róla említést. 
Üjabbkori utazóknak — sokszor egymásnak ellentmondó — híradásai is csak 
növelték a tó köré fonódó ti tokzatosság bizonytalanságát, A mult század utolsó 
negyedében aztán először Prsevalszkij és Ríchthofen, majd Stein Aurél és Sven 
Hedin között szenvedélyes tudományos vita indult a rej telmes tóról, s a szerzőnek 
előttünk fekvő könyve ennek az immár hatvanesztendős vitának a záróköve, A 
„Vándorló tó"-ra vonatkozó mai ismereteink bir tokában el kell ismernünk, hogy 
a vita végső győztese a világhírű svéd utazó lett. 

Először 1896 tavaszán járt a Tar im-medencében s már akkor „vándorló tó" -
nak nevezte a Lop-nort, és sikerült megállapítania a tó szeszélyesen nyugtalan 
mozgásának természeti okait. „A Lop-nor a Tarim-folyó ingájának ide-oda lengő 
súlya s egy-egy lengése esetleg ezerévíg is el tar t ." (273- o.) Tudta és érezte, hogy 
elmélete helyes, de a tó vándorlásának tényét bizonyítani nem tudta . Egyik tur-
kesztáni kuta tó útja közben (1928) bennszülöt tektől hallotta meg az örvendetes 
hírt, hogy 1921 óta a Tarim egészen más irányban folyik, mint eddig. Érthető 
izgalommal fogadta tehát a nankingi központi kormánytól azt a megbízatást, hogy 
a Tar im-medencén keresztül állapítsa meg az ősi Selyemút vonalát . Erről az 
1933—35. évek során tet t ku ta tó útjáról egy hármas tagozású út leírás kere tében 
számol b e („Ma Csung-jin menekülése", „A selyem útja") és jelen könyve ennek 
a trilógiának a befejező része. Könyvének első felében az új folyón megy végig 
csónakkal, hosszú utat téve magán a Lop-noron is, a másodikban pedig autós 
expedícióval kelet felől a sivatagon keresztül közelíti meg „ifjúkori vágyálmai-
nak tavát" . Mindkét utazása sokat jelent: az elsőben véglegesen tisztázza a 
„Vándorló tó" kérdését , a másodikkal átmegy Közép-Ázsia t é rképének egyik 
utolsó fehér foltján. 

Megszoktuk már, hogy Sven Hedinnek minden könyve a tudományos ér ték 
mellett irodalmilag is kiváló alkotás. Különösen természetleírásaí elevenek; a 
lop-nori májusi éjszaka leírása pedig csodálatosan szép. (128—29, 1,) Szerzőnk a 
legjobbkor érkezet t az új folyó víziösvényén erre a tá j ra : saját szemével figyel-
heti meg Ázsia szívében a föld felületének gyökeres és látszólagos szeszélyes á t -
alakulását, az életnek és a halálnak harcát , az élő folyónak s a k ie t len sivatag-
nak küzdelmét . A csodálatos viziéletnek, majd — a második részben — a 
földkerekség legkihaltabb sivatagának színes leírásából elénk bontakozik az egész 
medencének hajdani tör ténete , mai alakja és megújuló élővilága s a sivatag 
peremén lakó, előttünk ismeretlen népek élete . 

Bátran elmondhatjuk, hogy az idős ku ta tó az expedícióban rész tvevő munka-
társaival egyetemben jó és alapos munkát végzett. Talán nincs messze az az 
idő, amikor épen az ő kuta tása inak eredményeként megszületik majd az ősi Se-
lyemútnak modern változata s a szibériai vonalon kívül még egy ú j acélsínpár 
fog feszülni a Csendes óceán és Európa közöt t . Addig is azonban legalább any-
nyit meg kell tennünk, hogy eddigi té rképeinket a Tarimra és a „Vándorló tó"-ra 
vonatkozólag kijavítjuk. — A fordító kitűnő magyarossággal oldotta meg nehéz 
fe ladatát s igyekezett visszaadni a mű eredet i szépségeit. Bognár Ede 

Történelem. 
Salacz Gábor; Árpádházi Boldog Margit Tössi Legendája, szentgalleni kéz-

i rata alapján, az überlingeni f igyelembevételével jelent meg Pécset t 1940-ben. 
IX+57 1-

Jó munkát végzett Salacz Gábor, mikor a Margit-legenda egy eddig isme-
ret len szerkesztését közrebocsátot ta . Nem ismertünk eddig egyetlen szerkesz-



tés t sem nyomtatásban, amelyik Marcellus gyóntató és Garínus alapján, ezek 
összeolvasztásával, készült . A Bevezetésben elmondja Salacz, hogy mi kész te t te 
az eddig nem publikált kéz i ra t kiadására. Elmondja a kézira t valószínű tör téne-
té t is és megállapítja, hogy az überlíngení legenda te l jesen azonos a szentgalleni 
kézirat tal . A most közölt legenda kézi ra ta szerinte XV. századi, de eredet i szer-
kesz tésében XIV. századinak, a század második felébe ta r tozónak mondja. Ada t 
szempontjából újat nem tudunk meg a legenda tartalmi részéből . Ér téke így iro-
dalomtörténet i , minthogy a legenda bevilágít a középkor i legendaírás műhely-
ti tkaiba, A gazdag Margi t- legendairodalom egyik t e rméke áll előttünk. Szerin-
tünk a legenda szerkesztése XV, századi, A „sponsa Christi"-mísztíka inkább 
e r re a ko r ra jellemző. De úgy igaza lehet Salacznak, hogy a XIV. századi 
legenda XV, századi á tmásolásakor a kor felfogásának megfelelő változtatások 
estek a legenda korábbi szerkesztésének szövegén. Ennek megállapítására ta lán 
nem volna felesleges munka, ha valaki összehasonlítaná a tössi legendát a XV. 
század végén készült és hasonló szerkesztést mutató Taëgius- és a Borselli-féle 
szerkesztéssel . Hasonló e redményre jutunk, ha arra gondolunk, hogy Mátyás 
király 1463—64-ben több levélben is sürget te Margit szent téavatásá t . Ekkor tehát 
a kérdés a figyelem középpont jában állott. A levelek egyébként a XVII. század-
ban már ismeretesek vol tak Ferrar ius előtt, és ugyanezeket a leveleket másolat-
ban megtaláljuk a Bibi. Casanatense egy XVII, századi kézira tában, mely épen 
azokban a részekben muta t egyezést a tössi legendával, ahol eddig ismert for-
rásaitól eltér. Ilyen rész az, amelyik megmondja a királynéról , hogy ő a görög 
„király" leánya (406. b. old., 3212. sz. kódex és tössi leg. 369. a, kódexlap; 
ugyanígy megtaláljuk ezt az adatot a magyar legendában is, de ott már csá-
szárnak mondják a görög ,,király"-t). Az 1805 óta használt breviáriumí szöveg 
és a Bibi. Casanatense szövege viszont már azt is tudja, hogy a görög császár 
neve Lascaris, A Szűz Mária ünnepeinek oktáváján végzett áj tatosságokról 
azonban tud Garinus is és a rá támaszkodó Nápolyi legenda is. Az előbbi 7. 
fe jezetében, az utóbbi I, r, 10. fe jezetében beszél róluk. Ugyanezt megtaláljuk 
a Bibi, Casanatense 3212. sz, kódexében is- Az 1805 óta használt breváriumi 
lectiók, de a korábbiak és későbbiek azonban semmit sem tudnak róluk, mi-
ként azokat Marcellus sem említi. Ezek s még egyéb kisebb-nagyobb el térések 
tudatában nyilvánvalóvá lesz előttünk, hogy a legendák átírói is vál tozta t tak 
az előttük fekvő szövegen, mindig a maguk korának felfogását tünte tve fel a 
változásokban. Ezt még inkább megtet ték azok, akik legendákat szerkeszte t tek 
különféle forrásokból. Még szükségesnek tar t juk annak megemlítését , hogy B. 
Margit legendája Erzsébetnek , III, András leányának legendájára is hatással 
volt, nemcsak Suso é le t ra jzára . B. Margit élete szabott i rányt Erzsébet életének, 
életrajza pedig ál talánosan hatást gyakorolt az utána élő apáca-misztikára is, 
az é le t ra jzokra is. Lovas. 

Művészet. 
Heinrich Lützeler; Bild Christi. Herder . Freiburg im Br. 
Hilde Hermann! Marienleben. Herder , Freiburg im Br. 
Heinrich Lützeler: Das Kind, Herder , Freiburg im Br, 
Reinhold Schneider: Der Jüngling, Herder , Freiburg im Br. 
Heinrich Lützeler: Das Tier und der Mensch. Herder , Freiburg im Br, 
Ez az ér tékes képsoroza t a művészet i nevelést szolgálja, mikor az emberi 

életet 25—25 képben, a legnagyobb mes terek a lkotásaiban muta t ja be. Vallásos 
vonatkozásúak a Krisztusarc a művészetben és a Szűz Mária életéből vett jele-
netek, Ami szépet a művészet e t é ren csak alkotott, mind érez te tve van e soro-
zatban, Külön könyv szól a gyermekről, az új életkezdésről , az emberiség remé-
nyéről, melyet a szerete t t e remtőere je állít be a világba. Ott lebeg körülötte az 
édes anya oltalmazó szelleme, a család öröme, a t e s tvé rek szeretete . Külön 
könyv szól az ifjúságnak is, mely te t te rőve l indul új küzdelmekre , é le tharcokra. 
Arcukon még semmi sínes az élet fáradtságából , csupa gyümölcsígéret mindegyik 



Lelkük még érintetlen, telik belőlük az emberiség ú jabb küzdelmére. Aztán jön-
nek az állatok, mint az ember jó barátai . A pogány állatkultusz és a keresztény 
állatszimbolika egyképen szerepelnek. A képek rövid magyarázatban részesülnek 
s a művészi kivitel igen kedvessé teszi ezeket a könyveket . 

Mihályi Ernő. 

Vegyes. 
Grőí Széchenyi Zsigmond: Nahar. Indiai vadásznapló. Dr. Vajna és Bokor 

kiadása. 

Mintha szembenülve a szerzővel saját szájából hallanánk kalandja i t ; ez az 
első benyomásunk Széchenyi gróf indiai vadásznaplójáról . Könnyed, társalgó stí-
lusa észrevétlenül átröpít Indiába, a szélsőségek országába. Szemünkbe sötétlik 
a legvisszataszítóbb nyomor, szemét, amit csak el tudunk képzelni, aztán hirtelen 
elkápráztat a mi, európai számjegyeinkkel fe lmérhe te t len gazdagság, mely két -
napos t igrisvadászatra díszkertet és fejedelmi lakosztályt varázsol az őserdő leg-
mélyére. A szerző nemcsak jó vadász, de jó író is. Olyan szemléletesen ír, hogy 
kényte lenek vagyunk vele bosszankodni, ha valaki elszalasztja a tigríslövés r i tka 
alkalmát, de együttörülünk vele, ha jó a zsákmány, A könyv olvasását nagyon 
segítik a művészi fényképek. Remélhetőleg a köve tkező kötetben valóban több 
vadászélményt olvashatunk, amint azt a szerző is be je lent i az utolsó lapon, 

K. A. 

Rapaícs Rajmund: Magyar kertek. Magyar Könyvbarátok. 
A virágok népszerű s tudós írója e műben a magyar ker tek kul túr tör téneté t 

adja. Nem botanikai szempontból vizsgálja a magyar ker teke t s azok növény-
világát, hanem ker tművészet i szempontból. Szíves leírását kapjuk nagyszámú régi 
s jelenlegi magán- és közker t fej lődésének, berendezéseinek, díszítő művészeté-
nek, szépségeinek, amint azokat a különböző korok sajátságos ízlésüknek, stí-
lusuknak megfelelően kialakí tot ták Szent István korától napjainkig rámutatván 
mindig, hogy micsoda kul túr tör ténet i é r tékek re j lenek főúri magán- s közker t -
jeinkben, • ..„í j&dfei&tfiSfli 

Természettudomány. 
Pongrácz: Sándor: Az ősködtől az emberig, A Búvár könyvei, X, Franklin-

Társulat , 
Az evolúciónak, vagyis a fe j lődéstör ténetnek az ismertetése e mű. Minden 

eredményt , amit e té ren a tapasztalat i te rmészet tudományok eddigelé elértek, 
felhasznál a szerző, hogy az élet s ember eredeté t , s az egész élő világ kiala-
kulását természet tudományi alapon megmagyarázza, s ezt rendkívül élvezetes s 
érdekfeszí tő módon végzi. Aki a te rmészet tudományok e nagy s fontos problé-
mája után érdeklődik, s akit a pusztán természet tudományi magyarázat kielégít, 
az mindeneset re nagy élvezettel s haszonnal olvassa majd, más kérdés azonban, 
hogy a vallásos világszemlélettel bíró olvasót is ki fogja-e elégíteni az élet s 
ember e redetének felsőbb lény kikapcsolásával csupán a „véletlenek törvényé"-
vel való megmagyarázása. 

Kol Erzsébet: Tíszaparttól Alaszkáig. Kir. Magy, Természet tudományi Tár-
sulat, 

A szerző ku ta tóú t jának leírása Észak-Amerikában, Az élet tani kuta tások 
s az azt szolgáló tudományos intézetek, egyetemek é rdekes ismertetése mellett 
nagy vál tozatosságban gyönyörködhetünk Észak-Amerika csodálatos s gazdag 
világában, életében, legkülönbözőbb természeti s kul turál is szépségeiben s alko-
tásaiban. 



rend i hí rek. 

Dunántúli bencés nyomok és emlékek. 

Tavaly dél felé, a Duna mentén kerestük Szunyogh X, Ferenc 
rendtársammal az elenyészett dunántúli bencés apátságokat, 1940. 
nyarán (júl. 17—20-a közt) nyugat felé indultunk Pestről, A jános-
hegyi úton Budakeszin át értünk első célpontunkhoz, az egykori 
Telki apátság székhelyére, Telki községbe. A budai hegyek közt 
akkor is érdemes járni, hogyha az ember nem kergeti a régi dicsőség 
emlékeit; az erdők illata, a hullámos hegyvonalak, messzenyíló völ-
gyek szelíd tájképe, a magyar történelem bájos romantikája (Szép 
Ilonka) kicsalja a fülledt, rossz szagú városból az embert legalább 
egy délutánra, hogy tiszta levegőt szívjon, madárdalt halljon, erdők, 
mezők szépségén éledjen. Valamikor egész életre magához csábí-
totta a lélek békéjét áhító embert a budakörnyéki hegyek vadon 
magánya. Tele voltak ezek a rengetegek kolostorokkal, remeteségek-
kel; az egyedüli magyar alapítású középkori rend, a pálosoké, a 
pilisi hegyekben született meg és itt nőtt naggyá. 

Bencés apátság is három volt az esztergomi Duna-könyökben: 
Visegrád (Szent-Endre), Telki és Káva, 

Pilis, Vértes hegyei közt. 

Telki felé Budakeszitől ágazik el az út; nyolc kilométert jelez 
az iránytábla. Míg autónk porfelhőben döcög át az erdőkön, kopott 
úton, a kíváncsiság ha j t j a a kocsit a rossz benzinnel együtt. Vájjon 
mit őrzött meg az ősi. 1198-ban már nagyobb múltra visszatekint-
hető monostorból az a kis sváb község, melynek vékony, későbarokk 
tornya a faluvégről integet felénk? Mert rendtörténetünk (Sörös, 
Elenyészett apátságok, 453, 1.) szerint ugyancsak nagy mult rej-
tőzik e görbe dombháton, hol a törökjárás után idetelepített svábok 
se tudták egyenes sorba építeni helyes, tisztántartott házaikat. Tel-
kiről 1198-ban történik először írásos említés, még pedig úgy, hogy 
ekkor már reformra szorul. Bizonyára kellett néhánv évtizednek el-
múlnia alapításától a század végéig. Ki és mikor alapította a monos-
tort, nem tudjuk, a XIII, század elején a Héder-nembeli Mika ispán 
a kegyura. Szent István királyunk a védőszentje, a szent király 
kultusza adott életet ennek a monostornak. Az apátság 1277-ben a 
nyúlszigeti dömés apácazárda birtokába került, de rendi élete to-
vább is fennmaradt. Birtokainak hasznát Boldog Margit zárdája 
élvezte, de köteles volt a telki egyház szerzeteseiről is gondoskodni. 



1455-ben a Garaiak kapták meg az apátság kegyuraságát, 1516-ban 
pedig a pannonhalmi főapát. Pannonhalma megújította az apátság 
rendi életét, a mohácsi vész után, még 1535-ben is van szerzetes-
apá t ja Telkinek, de amikor a török megszállta Budavárát, a közeli 
monostor nem tarthatta magát. Birtokait az Etyeki család foglalta le. 

Másfélszáz év múlva azt se tudták már Panonnhalmán, hol is 
van az a Telki, melynek apáti címét a főapát az oklevelekben őrzött 
jog alapján adományozta. Az egri egyházmegyében keresték; Tor-
kos Imre pannonhalmi bencés, telki apát 1699-ben úgy vélte, hogy 
valahol Békésgyula tá ján nyomára akadt az apátságnak. Ugyan-
akkor azonban a bécsi skótok apát ja megtalálta ott, ahol valóban 
volt, Pilis megyében, Buda közelében. Meg is szerezte a javadalmat, 
királyi adománnyal egyesítette a bécsi skót apátsággal. 

A bécsi apátság az apátság falvait, Pátyot, Jenőt betelepítette 
németekkel, maga látta el őket lelkipásztorokkal, a birtokokat 
üzembe helyezte, épített a falvakban templomokat, de a régi apátság 
felélesztésével nem törődött. Végre 1882-ben le kellett mondania 
erről a magyar birtokról, mely számára úgy sem volt más, mint 
„birtok". Azóta a javadalmat a Vallásalap kezeli. 

Azt hittük, hogy a bécsi skót bencések mégis megőriztek vala-
mit a régi templomból, hiszen, mikor 1782-ben Nóvák Krizosztom 
bakonybéli apát itt járt, még látta a régi templom faragott kövekből 
épült szentélyét, benne festésnek, képeknek nyomait; a szentély még 
boltozva is volt. 

Amint a faluba értünk, az új, XVIII. század végén épült temp-
lom előtt álltunk meg. Iskolásgyerekek igazítottak útba, ők mond-
ták meg, hogy a régi kolostor a falu közepén, az uradalmi és iskola-
épület előtti téren volt. Bizony semmit se láttunk az 1782-ben még 
fennálló szentélyből, a régi monostorból is a szó szoros értelmében 
semmit, A község tanítója is megerősítette, hogy ma már hiába ke-
ressük az apátság romját. Az alapfal egyik vonulata szűk járdát 
alkot az úton át. A monostor kövei bizonyára a házakba, pajtákba 
vannak beépítve. Építések alkalmával a földben csontok, koponyák 
kerülnek elő. Sehol sem látni faragott, díszített követ, töredéket. A 
„skótok" ennyiben skótul viselkedtek; alattuk veszett el a nyoma is 
a nyolcszázéves apátságnak. Kicsi, későbarokk templom (szentélye 
falán egy színevesztett Szent Benedek-kép) és egy szép kereszt a 
község terén: ez minden, ami a tekintélyes uradalom 180 éves jöve-
delméből a magyar földön maradt . Nem csoda, hogy a „Schotten"-
okat (az öregek még így emlegetik őket) nem sajnál ja senki a sváb 
faluban. 

Csak a táj , a monostor emelkedett, három oldalról meredek lej-
tővel védett, a hegyoldalba simuló helye, hegyek sorfala közt tova-
sikló kilátása az, ami Telkiben is azokra emlékeztet, akik először 
érezték meg a magyar föld szépségét, akik a „stabilitas loci" foga-
dalmával eget óhajtó lelküket idekötötték, hol a kőből, földből, 
fából kultúrát, a lélekből benső szépséget, szentséget lehetett fa-
kasztani. 



Tovább visz utunk Zsámbék felé. Már messziről feltűnik sötét-
szürke köveivel a nagy sváb falu házai fölé meredő zsámbéki rom. 
Ez is hétszázéves múltnak pusztultában is dicsőséges tanúja. Pre-
montrei prépostság volt, Smaragd ispán, országbíró alapította; állt 
már, mikor az Aranybullát a fehérvári síkon kihirdették; temploma 
háromhajós bazilika volt, kelet-nyugat irányú, nyugati oldalán két 
magasbalendülő sisakos torony, keleti oldalán két félköríves apszis 
közt a főhajó szentélye sokszögben zárult. Északról csatlakozott a 
hatalmas templomhoz a prépostság épülete. A középkor legszebb 
szakát őrzi, azt a kort, mely a tatárdúlás után mutatta meg a ma-
gyar életerőt, alkotásvágyat, A nyugati gótika félénk próbálkozással 
keres benne utat az eredeti román tervezéshez. Szívfájdító látvány, 
amit ez a rom nyújt . Ha épen maradt volna, vetekednék a francia, 
német műalkotások legszebbjeivel. Még fájóbb látni, hogy igazában 
nem a török pusztította el. Míg a nagy község vízmosásos hegyi út-
jain közelítjük meg a romot, utak burkolatában, csatornák, kerítések, 
ólak, istállók és házak falában mindenfelé előtűnnek az ősi épület-
tömb faragott kövei. Lehetetlen rá nem ismerni ezekre a gyönyörű 
kövekre. Amikor a török kitakarodott, az újonnan hozott német te-
lepesek kőbányának használták az ősi monostor hatalmas épületét. 
Vizet megkötni, utat egyengetni, házak fundamentumát megerősíteni 
— jobbat nem is találhattak, A faragással se kellett vesződni. Még 
szerencse, hogy ennyi is maradt ebből a romból, melynek homlok-
zata és egyik oldalán tartófal nélkül lebegő szentélyboltozata ma is 
mutat ja , hogy bátran dacolt volna további századokkal, ha ember-
kéz nem rombolja széjjel, 

Zsámbék ősi kul túrája ma a keresztes nővérek nagyszabású 
modern intézetéből árad a környékre. Amit valaha nagyhatalmú 
főurak, dúsjavadalmú premontrei kanonokok alkottak, azt idők for-
dultával szorgos és takarékos apácakezek folytatják, A zárda óriási 
tömbje a középkori vár épületét alakította, bővítette ki, A régi gó-
tikus lovagterem ma kápolnául szolgál. Benne éppen apácák serege 
végzi lelkigyakorlatát. Hajdan a király lovagjai gyűltek itt össze, 
ma az Ür szolgálói. 

Bencés úton járunk, de úgy érzem, hiányos volna útirajzom, ha 
kihagynám a bencésekével egysorsú premontrei romot és a régi szer-
zetesi kultúra mai tűzhelyét és annak áldott munkásait, 

Zsámbékot elhagyva Bicskén tértünk rá a Tata—Komárom— 
—Győr-i régi országútra, A Vértes vadregényes tájain, a tatai bánya-
vidék területén visz ez az út Tatára. Déltájban érünk, becsengetünk 
a kapucinusok kisablakos, alacsony zárdájának kapuján. A kedves, 
barátságos fogadás, a ház egyszerűsége, lakóinak bensőséges derűje 
magyar földre hozza át olaz zárdák hangulatát. Gondozott kert jük 
még fokozza ezt az olaszos benyomást. Ott is, i t t is kevés föld jut a 
barátnak, de megél ra j ta , mert övé Szent Ferenc koldustarisznyája 
és a nép szíve. Eligazítást kapunk, hol keressük a régi bencés apát-
ságot. 



Eljutunk az Apátság-utcába (az utca neve is történelmet őriz); 
a 24. számú házon emléktábla beszél arról, hogy itt volt ha jdan a 
bencés apátság — 1093—1543 közt. Az alapítási évet a tábla el-
hibázta. À pontos évszámot ugyan nem tudjuk, de viszont ismeretes 
az a tény, hogy a tatai monostort Deodatus, sanseverínoi gróf, Szent 
István keresztatyja alapította és halálos ágyán a kegyuraságot a ki-
rályra hagyta. Bájos oknyomozó monda onnan magyarázza a város 
nevét, hogy Szent István keresztapját Tatának szokta szólítani. A 
másik évszám jó, valóban akkor szűnt meg az apátság, mikor Tata 
várát 1543-ban a német-olasz őrség feladta és Achmed török vezír 
a várat felgyújtotta, a várost pedig (benne az apátságot) elpusztí-
totta. Az apostolfejedelmekről elnevezett apátság vnyomtalanul el-
tűnt a török járás, az azt követő új városépítés alatt. Telke, kertje, 
malmai gazdát cseréltek, épületéből néhány töredék maradt (a pia-
rista gimnázium gyűjteményében, az Esterházy-várkastély kert jé-
ben), egykori lakóinak csontjait az új építkezések vetik felszínre. De 
a régi telep nem maradt romhely. Az utca egyik oldalán lakóházak 
vannak a monostor helyén, a másik oldalon pedig a vincés nővérek 
zárdaiskolája, annak kertje, Űj élet támadt a régi romokon és a 
hajdan négy templomai (1400-ban: Szent János, Szent Kelemen, 
ú j tatai Mária-templomról történik említés az apátság Szent Péter 
és Pál-templomán kívül) dicsekvő Tatán az ország egyik legszebb 
barokk temploma emelkedik két tornyával az ég felé a város főterén, 
túl a monostor régi telkén. Ez is a ,,száztemplomépítő" Esterházy 
Károly gróf, egri püspök alkotása. Az apátság birtokai bizonyára az 
Esterházy családéba olvadtak bele a törökjárás után. A család az 
örökséggel a kegyúri kötelességeket is átvette és méltó módon tett 
eleget a nagy múlt, nagy név, nagy javadalom kötelező erejének. A 
gyönyörű várkastélyban összegyűjtötte és megőrizte a tatai és vér-
teskeresztúri bencés apátságok köveit, oszloptöredékeit, faragvá-
nyait. Középkori kőfaragásunk sok drága emléke menekült így meg 
a pusztulástól. Vérteskeresztúrról valók a legszebb darabok. Ugyan-
onnan Csákvárra is került sok értékes darab az Esterházy-kastélyba. 

Sietnünk kellett tovább, alig élvezhettük a gyönyörű park, a 
benne levő tó szépségeit, Komárom felé igyekeztünk, hamarosan el-
értük az új dunai műutat (Bécs—Budapest), Dunaalmástól már ezen 
folytattuk utunkat. 

Megint a Duna mentén. 

Koppánymonostora volt legközelebbi célunk. Ezt a monostort 
Komárom mellett a Koppány (Catpan, Katapan) nemzetség alapí-
totta a Boldogságos Szűz tiszteletére. Nagy javadalom tartozott 
hozzá; derék épülete lehetett, hiszen Nagy Lajos király is megszállt 
benne és 1420-ban várnagya is van; minden bizonnyal várként volt 
megerősítve. Az ember azt remélné, hogy legalább romjáról rá lehet 
ismerni a hajdani apátságra. De alaposan csalódtunk ebben a re-



ményben. Üjkomáromban alig tudnak eligazítani, merre keressük az 
apátságot. Végre jó nyomot kapunk, a közeli iskola igazgatójához 
irányítanak; az ő felesége velünk jön és a monostori vártól (Sand-
berg) nem messze, a Duna jobbpartján, Szílágyiék telkén találjuk 
meg Koppány monostorának helyét. Szőlőkkel telepített vidék, né-
hány szőllőház áll a környéken. Magas kukorica lepi be a földet, 
melyen valaha a Szűzanya temploma állt. Romnak, alapfalnak 
sehol semmi nyoma, A szántóföld széle meredek mély hegyoldal-
ként szakad le a Dunára- A meredek szélén kőhalom áll; idehordták 
össze azokat a köveket, miket az eke vet fel a földből. Elpusztult itt 
minden. Bizonyára a komáromi vár falai nyelték el az apátság egy-
kori épületét, mely vesztét a török előnyomulásnak köszönhette, de 
romjai 1757-ben még megismerhetők voltak. Nem maradt itt más, 
mint ez a gyönyörű dombhát a Dunaparton, melyről messze kilátás 
nyílik köröskörül. A Dunában sziget, tele üdelombú fával, a magas 
Dunapart is erdőt hordoz egész Komáromig, A Szent András temp-
lom két tornya mered az égre messziről. Túl a folyón mélyenfekvő 
síkon csallóközi falvak rejtőznek a fák közt. Dél felé a látóhatár 
szélén dombok, hegyek kéklenek. Az egyiken, a Szenthegyen Pan-
nonhalma hatalmas tornya fehérlik. Koppánymonostora a török-
járás előtti évtizedekben a főmonostorból kapta apá t já t és szerze-
teseit, Hajdan itt is szebb élet volt. Akik a Dunán hajóztak lefelé 
Bajorország felől, itt is úgy néztek álmélkodva fel a partra, mint 
Weltenburg, Melk, Göttweig táján. A parti füzeseken át zsolozsma 
hangja ért fülükhöz. 

Ennyi rom és nyomtalanná vált hajdani szenthely után jól 
nekieresztettük a bécsi úton kocsinkat, hogy még aznap elérjük 
Lebenyt. A magyar bencés mult egyik kőbeíaragott büszke emléke 
ez az apátság. Amint Öttevénytől közeledünk feléje, feltűnnek a 
leszálló naptól aranyfényben úszó tornyai; magasra szállnak a la-
pos, poros falu fölé. Jó is, hogy a faluban nem kapaszkodik semmi 
a falusi méretek fölé; annál méltóságosabb marad az ősi műemlék. 
Szűk utcák, (kár, hogy a templom baloldalán nagyon hozzászorul 
az út a templomhoz), barokk-homlokú házak közt odafordulunk a 
templom homlokzata elé. Megkap a kapu remek díszítése, a befelé 
szűkebbre vont oszlopok, ívek finom kimunkálása, a homlokzat ne-
mes aránya, a tornyok magasbaszökése. A sisakot mintha idegennek 
érezném raj tuk. Ezek bizonyára a zsámbéki rom és valami külföldi 
minta utánzásából születtek a multszázadi restaurátor fejében. A 
déli kapu is muta t ja a román kőfaragó játékos kedvtelését a díszek, 
jelképek, vonalak összhangzó alakításában. A pannonhalmi Porta 
speciosa elődjei ezek a lébényi kapuk. Az a benyomásom, hogy a 
restaurátor elvétette a templom eredeti arányait. A barokk-kor a 
többször leégett templom főhajójára boltozatot rakott; ezáltal a hajó 
magasabb lett, ezt a tető még jobban kihangsúlyozta; viszont a 
templom benső térhatása, hangulata inkább az oldalhajókban kelt 
középkori érzéseket; a főhaj óban a multszázad műromán stílus-
akarása erőlködik. Mégis hálásaknak kell lennünk azok iránt, akik 



bencés multunknak ezí a gyöngyét megmentették. Hiszen az 1200. 
körül a Győr-nemzetség által alapított és épített apátság az ország 
nyugati végén is ki volt téve minden pusztításnak; a Bécs ellen vo-
nuló török fölégette, a győri vár kapitánya szerette volna köveit vára 
falaiba rakatni; csak az olasz munkások ellenkezése hiúsította meg 
ezt a vandál tervet. A régi monostor épületéből alig maradt valami 
a templomon kívül, A javadalmat 1631-ben a jezsuiták győri kollé-
giuma kapta meg, ők építették a mostani plébániául szolgáló épüle-
tet, A jezsuiták feloszlatása után a javadalom a tanulmányi alapba, 
majd a Zichy grófok birtokába jutott, 

A kultúra egységes egész, A bencés kultúra is az volt. Mily más 
képe lenne Lébénynek, ha a templomhoz most is odatámaszkodnék 
a déli oldalon a monostor négyszögű udvara, középen a kúttal, ha 
szentélyében zsolozsma szóina, ha megmaradtak volna ékes kézira-
tai, sekrestyéjének kincseket érő ötvösművei. Mily más világ volna 
az, ha az egész környék népe — még a régi magyar volna, a régi 
hiten, az Árpád-kori magyar életeszményekkel! Mert a faluba és a 
környékre horvátok, németek szüremkeztek a régi lakosság közé, 
Szent Jakab egyházának környékére a mohácsi vész után beszivár-
gott az ú j hit és a jezsuiták se tudták a régi hit egységét teljesen 
helyreállítani. 

Amikor a lébényi templom alapjait lerakták, ugyanakkor írta 
a.z ország másik felén, a Miskolc melletti Boldván, egy névtelen ben-
cés a Halotti beszéd szövegét, III, Béla uralma emelte fel az orszá-
got a nyugati nagy királyságok egyenrangú társává. Fiainak párt-
viszálya nem tudta elfojtani az apjuk művéből eredő szellem alkotó 
erejét , A magyar kereszténység virágkorát élte; fiai Páríst és Bo-
lognát járták, tudásuk izmosodott, ízlésük francia és olasz mintákon 
finomodott, lelkük az idegen hatások között még magyarabb lett. 
Anonymus ez időtáj t írhatta meg a honfoglalás hősi énekét latinul, 
a későbbi Julián barát gyermekszívébe ekkor nyilait bele először a 
Keleten maradt magyarok felkeresésének vágya. Amikor Lébényben 
francia minták ihletésével templomot építenek, Itáliában már az 
assisi Poverello kezdi evangéliumos útjait, Szent Domonkos pedig, 
ki a kunok megtérítésének tervével foglalkozott, elindítja a kor rom-
boló eszméi ellen a hit háborúját, Endre király családjának bimbója, 
a kis Erszébet, tán ugyanakkor csókolgatja játék közben lopva a 
várkápolna küszöbét, és a lébényi templom épnője a tornyok alatt 
megpróbálja az új gótikus építőformák alkaimazasát. A monostor 
kegyurai, Pa t mosoni és Csepán bácsi ispánok sürgetik a munkát, 
nem sajnál ják a költséget, az apát és szerzetesei pedig könyveik 
díszeiből válogatnak megfelelő rajzokat a kőfaragók és festők szá-
mára, Mert itt minden oszloplábat, fejet, párkányt, ívet teleírnak a 
kor szellemével, itt a kőnek, falnak is életet adnak; itt a dómokat 
építő középkor lelke testesül meg az egész épületben. 

Mikor az ember a nyári alkonyban színessé vált poros úton el-
hagyja Lébényt, lelkében a nyugati végek mentén a ,,szent ha jdan" 
emlékei dalolnak. 



Elkészült a tiszaújfalusí bencés apácák temploma, 
A Pannonhalmi Szemle XV. évf. 2. sz. 129—31. lapjain már 

megemlékezett a tiszaúj falusi templomépítkezésről. Most csak öröm-
mel jelezzük, hogy Körmendy Nándor modern temploma, a komá-
romi és csornai templom édes testvére, a modern magyar templom-
építészet értékes alkotása elkészült, Nov. 11-én, Szt. Márton ünne-
pén megjelent a zárdatemplom két tornyán a 2.70 m aranyozott ke-
reszt. A tanyák sokgyermekes népét, Magyarországnak ezt a nagy 
erőforrását immár három iskola és egy templom fogja össze nagy 
szellemi, lelki egységbe. Milyen szép fejlődés ez 1927 óta, amikor 
csicsópolyáni Steer Ferenc és hitvese jóvoltából megtelepedtek itt a 
bencés nővérek. A d j a a jó Isten, hogy az Alföldnek ez a kis Pan-
nonhalmája bencés lelkiségével, a magyarság egészséges gyökerei-
nek, a tanyai és falusi népnek megszentelésével közreműködhessék 
az egész magyarság erkölcsi, lelki újjászületésében. 

A brazíliai magyar bencéseik is építkeznek. 
Szelecz Arnold, Horváth Anzelm, dr. Jordán Emil, dr. Hets 

Aurelián, a brazíliai magyarok lelkészei alighogy befejezték az 
anastaciói rendház építését, máris ú j vállalkozásba fogtak. Észak-
Paranában októberben szentelték fel a magyarok kápolnáját 
(Londrina). Most meg a Rólandia-telepen indult meg a gyűjtés s 
folyamatban van már az építkezés is. Brazíliai magyarjaink közt 
általában nagyon lendületes hitélet van. St. Paolo egyes városrészei-
ben egyre újabb és ú jabb vallási szervezetek alakulnak, ahova a ke-
rület magyarsága nagy buzgalommal jár el ájtatosságokra. Lelkes 
ünnepségeket rendeztek a magyarság felszabadulása alkalmából is, 
ünnepelték Erdélyt, hogy húszéves rabsága alatt tudott küzdeni 
remény nélkül is, s a legzordabb időben nemcsak megőrizte, de kul-
túrájában, társadalmában gyönyörűen fejlesztette magyarságát. 

Sárkány-nyomda r.-t. Budapest, VI., Horn Ede-utca 9. 57i<l8 
Igazgatók: Wessely Antal és Wessely József. 
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Krisztus műve. 
Blazovich 3ákó. 

Hegyek ormain gyakoriak a nagy szelek. Soha tombolóbb, gyil-
kosabb vihar hegycsúcsot nem tépdesett, mint az első nagypénteken 
a Golgotát, A viharnak két halálos áldozata is volt: két lator s a 
Názáreti Jézus, 

Amikor tekintetünk a három keresztre esik, hogy aztán riadtan 
ráfagyjon a középsőre, kínzó kérdések vihara kap el minket is, A 
két szélső keresztnek nincsen titka: a két lator vért ontott, tehát 
bűnhődniök kell. De hogy kerül a vesztőhelyre a középső áldozat? 
Miért kellett a Názáreti Jézust a Golgotára fölhurcolni, hiszen a 
bíró is igaznak találta!? Honnan tört elő a Nagypéntek szörnyű 
vihara, amely virágzó istenemberi életet tépett ki gyökerestől, Is-
tenembert szegezett a keresztre? 

E fájó kérdések mögött az emberi történelem legsötétebb titka 
morajlik. A nagypénteki vihar kegyetlenül is kegyelmes visszhangja 
annak a forradalomnak, amely az emberi történelem leghajnalán 
robbant ki s gyilkos villámként végig száguld rombolva-pusztítva az 
egész történelmen, Visszaéltünk emberi mivoltunk egyik legistenibb 
adományával, a szabadsággal: vétkeztünk, vétkezünk. A paradi-
csomban eljegyzettük magunkat a bűnnel s azóta döbbenetes hűség-
gel álljuk ezt a boldogtalan frigyet: végig bűnözzük az évezredeket. 

Mi lett ennek a szüntelenül tomboló forradalomnak gyümölcse? 
Amikor lélekben végigjárjuk a történelem útjait, meg kell bor-

zadnunk, Mindenütt könny, vér, pusztulás, halál. Elemi csapások, 
éhség, járványok, háború. Egyének és tömegek hihetetlen kegyet-
lenkedései nyomán mennyi fáidalom! Ki tudná megolvasni az em-
beriség összes sebeit, kiontott könnyeit, minden jajszavát, összes 
halálhörgéseit!? Mennyi lelki kín őrlődik az emberiség sok évezre-
des fáján: csüggedés, félelem, megalázás, csalódás, kétségbeesés . , . 

Nem — nem így gondolta el a Teremtő ezt a mi földünket. Itt 
valaki belekontárkodott az Isten terveibe. Amikor az emberi élet, 
a történelem legsötétebb rejtélyeit bogozgatjuk, csak egyben: a bűn-
ben találunk kielégítő magyarázatot. A bűn az a szörnyű hatalom, 
amely a világ Istentől elgondolt felséges rendjét fölforgatta s a tör-
ténelmet a szenvedések könnytől, vértől ázott útjaira lökte. 

Pedig nem is ez a bűn titkának legsötétebb mélye. Egyszer a 
legmaróbb könny is fölszárad, a legsajgóbb seb is beheged, a leg-



kétségbeesettebb jajszó is elhal- Van ezeknél borzalmasabb hozo-
mánya is a bűnnek: áthidalhatatlan szakadékot robbantott az Isten 
s az ember közé — elvágta az emberiség elől az Istenhez vezető 
útat. Nem ölte meg létében, halhatatlanságában a lelket, nem tudta 
elnémítani benne a boldogság utáni vágyat sem, de ellökte létének, 
boldogságának egyetlen forrásától, az Istentől. 

Ennél is több történt: a bűnnel magunkra vontuk a nagy Isten 
haragját. A Szentírásnak talán legdöbbenetesebb mondata: „Meg-
bánta Isten, hogy embert alkotott a földön és mély bánattal szívében 
mondotta: Eltörlöm az embert, akit teremtettem, a föld színéről." 

Szomorú évezredeket töltött el az emberiség ebben a szám-
űzöttségben. Kínok közt, sokszor kétségbeesve kereste az elvesztett 
útat. Titáni erőfeszítésekkel próbált hidat verni a feneketlen sza-
kadék fölé, amely az Istentől elválasztotta, Megtette a legdöbbenete-
sebbet is: ha már nem tudott ő elvergődni az Istenhez, megkísérelte 
lehúzni, lerántani magához az Istent: benépesítette ligeteit, erdőit, 
tengereit istenekkel. Szörnyű ez az Olympos! A költészet szépnek 
találhatja, de a lélektörténet megborzad tőle. 

Végre a jó Isten szíve megesett a Föld szerencsétlen lakóin. Az 
,,idők teljében" valóban eljött a Földre az Isten: ,,Az Ige testté 
lőn és miköztünk lakozék." A testté lett Ige ugyancsak nem fukarko-
dott jelekben, amelyek istenségét bizonyították. Három éven keresz-
tül csoda csodát ért Palesztinában, S mégis mi történik? Mi, akik 
istenek légióival raktuk meg a Földet, az emberré lett igaz, imá-
dandó, szent Istent nem tűrtük magunk közt, a Golgotára hurcoltuk, 
keresztre feszítettük. 

Nem kérdem, hogy tudtunk mi erre vetemedni, hisz mi min-
denre, még istengyilkosságra is képesek vagyunk. De kérdem: miért 
engedte meg Isten a nagypénteket? Mert hogy ez a sötét nap csak 
az ő engedélyével kerülhetett be a világtörténelembe, az nem szen-
ved kétséget, ,,Az hiszed, hogy nem kérhetem Atyámat és rögtön 
adna nekem többet tizenkét ezred angyalnál?" Fogalmazzuk a kér-
dést egyszerűbben: mi történt nagypénteken a Golgotán? 

Két világesemény. 
Az első a szenvedés sötét problémájának megoldása. A Gol-

gotán Krisztus megszentelte a sebet, a könnyet. E hegyen Krisztus 
kimondhatatlanul szenvedett — s ezzel szentté lett a szenvedés. 

Krisztus sohasem áltatta azzal a világot, hogy fölszárít minden 
könnyet, elűzi a Földről a szenvedést, a fájdalmat. Ellenkezőleg: 
ezerszer elmagyarázta, hogy aki utánna akar menni, annak keresz-
tet kell vinni. Egyet azonban megtett: megtanította az emberiséget, 
hogy igaz boldogságának szenvedés az ára, Meghozta a titokzatos 
igazságot, hogy itt a földön a szenvedés a boldogságnak nem sírja, 
hanem leggazdagabb kútforrása. Ezt az igazságot koronázta meg a 
Golgotán, Szenvedett. Akar t szenvedni. Többet, mint amennyit meg-
váltói küldetése kívánt — többet, mint amennyit ember valaha szen-
vedett. Szenvedett, hogy Benne, Általa szentté legyen a szenvedés, 



boldoggá a fájdalom. Mert Krisztus a Golgotán, a keresztfán is 
boldog Krisztus volt. 

A Golgotán más esemény is történt, — a könny megszentelésé-
nél is fontosabb. 

Krisztus azzal jött, hogy „Én vagyok az ú t . . . " Üt, amely Isten-
hez vezet. Tehát az az út, amelyet elvesztettünk. Három éven át 
éjjel-nappal dolgozott Krisztus ennek az útnak megépítésén. Meg-
szabta irányát, útjelzőkkel látta el, az út mentén a ra j ta menetelők 
számára forrásokat fakasztott. De mi történjék a szakadékkal, ame-
lyet a bűn robbantott és robbant Isten s az ember közé? Tudta, 
ezt a szakadékot el nem tüntetheti, föl nem töltheti: mint testet az 
árnyék, úgy kíséri az embert a bűn. Nincs más megoldás: a szakadék 
fölé hidat kell verni. Ez a hídépítő nem lehet más mint Őmaga, 
„Christus au tem. . . pontifex" — azaz: pontem faciens — Krisztus 
a hídépítő. A nagypéntek Krisztus hídavatása. A híd pillére a Gol-
gota, íve a Kereszt, S mert ,,senki sem jut az Atyához máskép, mint 
énáltalam" — a keresztre ráfekszik önmaga. Amikor halódó, szed-
res ajkai elsuttogták: „Befejeztetett" — a híd készen állott. 

Az út tehát járható volt egész az Atyáig, Még valami kellett. 
Az, hogy a Krisztus útján, Krisztus hídján érkezőket az Atya fo-
gadja is. Krisztus jól tudta, hogy a megsértett Atya elégtételt kö-
vetel. Tudta, hogy az emberiségnek az Atyánál olyan adóslevele 
van, amelyet az a maga erejéből, a maga becsületéből soha le nem 
törleszt. Évezredeken át próbálkozott vele, de hiába. „Áldozatokat 
és ajándékokat és égő- és bűnáldozatokat nem akartál, sem nem 
tetszenek neked, amiket a törvény szerint áldozatul bemutatunk". 
Ebbe az évezredes, kétségbeesett erőlködésbe csendül bele Krisztus 
szava: „íme, eljövök, hogy megcselekedjem, ó Isten, a Te akara-
todat". S ment. Betlehemből indult, harminchárom éves földi út 
végéri a Golgotán átlépett a halál kapuján és „sajá t vére által ment 
be egyszersmindenkorra a szentélybe." Mialatt a Golgotán a vihar 
tombolt s egyesek káromkodtak, mások megtértek, ismét mások 
imádkoztak — Krisztus kiontott vére bíborában, átszúrt szívével a 
kezén az Atya elé lépett: Atyám, megcselekedtem akaratodat, itt 
vagyok „örök váltságot szerezve," Itt vagyok, hozom a Föld váltság-
díját: nagypénteki égő sebeimet, kiontott véremet, ellobbant élete-
met! A jeruzsálemi templomban a szövetségi kárpit, az Égben év-
ezredes adóslevél hasad t , , . A Nagypéntek viharából belekondult 
a világegyetem minden zúgába az Evangélium nagy mondata: „Re-
dempti estis!" — Meg vagytok váltva. 

A nagypénteki vihart 37 órás hitet törő szélcsend követte. Még 
a tanítványok hite is alapjaiban rendült meg. Minden elveszettnek 
l á t s zo t t . . . A nagy álmok, merész ígéretek, misztikus mondatok, 
szép parabolák Mestere elnémult, a sír lakója lett. A Golgota táv-
lattalanul, értelmetlenül meredezett ég felé. 

A húsvét zúgó harangjai, a tél fagyából kikényszerített virágok-



kai díszített oltárai, drága ünneplőkbe öltözött díákonusai, papjai, 
püspökei, Allelujáktól csengő-bongó imái, dalai, himnuszai — leg-
főképpen pedig a kétezer éves kereszténység a bizonyság, hogy a 
Golgota a húsvétreggel fényözönében isteni mélységű távlatot, fel-
séges értelmet kapott. 

Vegyük csak elő az Isten könyvét, a Szentírást s próbáljuk ösz-
szeállítani az első húsvétreggel eseményeit. A Szentlélek négy tu-
dósítója, a négy evangélista nyomán így alakul ki a világtörténelem 
legfényesebb, legtitokzatosabb reggele. 

Jeruzsálem még az ístengyilkosság szörnyű bélyegével homlo-
kán aludta álmát, amikor vasárnap virradóra ,,nagy földindulás lőn, 
mert az Ür angyala leszálla az égből és . . . elhengeríti a követ és 
ráült. Tekintete olyan volt, mint a villám, és ruhája, mint a hó. 
Az őrök pedig tőle való félelmükben megremegtek és olyanok let-
tek, mint a holtak," Ezenközben fölkelt a Nap, Ezen a reggelen 
kettő is: az egyik, amelyet az Isten keze tűzött a teremtéskor az 
égboltra, a másik a „győzhetetlen Nap . . De kövessük csak to-
vább az eseményeket. 

Mialatt Arímateai József új sírboltja körül ilyen csodálatos 
események történtek, a fölkelő Nap első sugarainál három asszony 
siet a sír felé: Mária Magdolna, Mária, Jakab anyja és Szalomé, 
hogy illatszerekkel megkenjék a drága Halottat. Ütközben aggodal-
maskodnak: „Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt a j ta jából?" 
S amikor odaérnek, csodálkozva látják, hogy már el van hengerítve. 
Es „bemenvén (a sírkamrába) nem találák meg az Ür Jézus testét". 
Ekkor Mária Magdolna „elfuta és Simon Péterhez s a másik tanít-
ványhoz méné, kit szeret vala Jézus és mondá nekik: Elvitték az 
Urat a sírból és nem tudjuk, hová tették őt." A két tanítvány meg-
lepődve hal l ja a hírt, rögtön a sírhoz indulnak, „Együtt futnak vala 
pedig ketten". 

Ezalatt a másik két asszony a sírkamrában maradt . Alighogy 
Mária Magdolna elsietett tőlük, „ime két férfiú álla mellettük ra-
gyogó öltözetben. Megijedvén az asszonyok és földre haj tván orcái-
kat, azok mondák nekik: Mit keresitek az élőt a holtak közt? Nincs 
itt, hanem feltámadott; emlékezzetek, miket beszélt nektek, midőn 
még Galileában v a l a . . . Menjetek és mondjátok meg tanítványai-
nak és Péternek, hogy előttetek megyen Galíleába, ott majd meg-
látjátok őt, amint megmondotta nektek. És eszükbe jutának az ő 
szavai. Visszatérvén a sírtól, jelentették mindezt a tizenegynek és 
mind a többinek". 

Alighogy a két asszony eltávozott, a sírhoz siető két tanítvány 
közül „a másik tanítvány (tehát János) megelőzé Péter t a futás-
ban és hamarébb ért a sírhoz. És belenézvén, ott látá elhelyezve a 
lepedőket, de nem mène be. Majd odaére Simon Péter is és be-
ménve a sírboltba és látá az otthagyott lepedőket. . . Akkor aztán 
beméne a másik tanítvány is, ki először érkezett vala a sírhoz, és 
láta és hitt". Nem diadalmas, húsvéti hittel, hiszen „még nem ér-
tették az írást, hogy föl kellett neki támadnia halottaiból". Kavargó 



lélekkel, mint akik soha nem hallott titkok látói lettek, ,,á tanít-
ványok megint hazamenének." 

Ezalatt másodszor is kiérkezett a sírhoz Mária Magdolna. Ami-
kor a két tanítvány eltávozott, „Mária kinn álla a sírboltnál sír-
ván. Amint így sírdogála, oda hajolván bepillanta a sírboltba és 
láta két angyalt fehér ruhába ülni, egyiket fejtől, másikat lábtól, 
ahol Jézus teste feküdt vala. Mondák neki azok: Asszony mit 
sírsz? Feleié nekik: Mert elvitték az én Uramat és nem tudom, hová 
tették őt. Ezeket mondván hátrafordula, és látá Jézust ott állani, 
és nem tudta, hogy az Jézus. Mondá neki Jézus: Asszony, mit 
sírsz? Kit keresel? Amaz vélvén, hogy a kertész az, mondá neki: 
Uram! Ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hová tetted és én 
elviszem őt. Megszólítá őt Jézus: Mária. Megfordulván amaz, feleié 
neki: Rabboni! (ami annyit tesz mint mester)". Mária térdre borul 
az Ür előtt, át aka r j a karolni lábait. ,,Mondá neki Jézus: Ne illess 
engem, mert még nem mentem föl Atyámhoz, hanem eredj atyám-
fiaihoz, és mondjad nekik: Fölmegyek az én Atyámhoz és a ti 
Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. Elméne Mária 
Magdolna, hírül adván a tanítványoknak: Láttam az Urat és eze-
ket mondotta nekem". 

íme, az első húsvétreggel evangélista-tollból kikerült, szent 
riportja, A tudósítók tudósításukért nem kaptak súlyos pénzeket — 
egynek, Jánosnak kivételével tudósításuk igazságát vérrel pecsétel-
ték meg — szavukban kételkedni tehát nincs jogunk. 

Amint így szemünk előtt leperegnek az első húsvétvasárnap 
reggeli eseményei, tekintetünk rá-rátapad egy-egy részletre. Milyen 
különös az angyal-diktálta sírfölírat! Addig is, azóta is sírköveken 
mindig ez olvasható: „Itt nyugszik . . ." valaki. A húsvéti fölirat mást 
dalol: „Föltámadott. Nincsen itt." A mi sírjaink mellett is állnak 
néha márványból faragott angyalok, de azok lekonyult fejűek, fáj-
dalomtól, gyásztól megtörtek. A húsvétreggel sírt őrző angyalai 
diadalmas örömtől, föltámadásról evangelizálnak. A leglenyűgözőbb 
részlet azonban maga az üres sír: nyitva van, de nem a pusztulás, 
rothadás szörnyű szaga árad, hanem a föltámadt élet illata csap ki 
belőle. Magát a sírfölíratot hazug kezek is rávéshették volna. A 
sír mellett daloló angyalok ugyanazok lehetnének, akik a Paradi-
csomban sugdoztak a fülünkbe. De az üres sír, amelynek péntek 
este óta voit lakója, tény, s a tények nem hazudnak. Ez a sír ket-
tőt tud: a Názáreti Jézust pénteken este temették, rá vasárnap reg-
gel Krisztus halottaiból föltámadott. A sírból a húsvétreggel fény-
özönében nem az elbukott Eszme, nem az eltiport Igazság, hanem 
maga a nagypénteken keresztrefeszített és eltemetett Jézus lépett 
ki diadalmasan. 

Krisztus nagypénteken a bűn-robbantotta szakadék fölé hidat 
vert, haragvó Istent kiengesztelt, bukott emberiséget megváltott — 
húsvétreggel bizonyított. Bizonyítéka isteni fölényű volt: üres sír, 
legyőzött Halál. Ennek a föltámadt Krisztusnak rendületlenül, vi-
harban és békés napokon, kegyelmi verőfényben és megpróbáltatá-



sok idején, életben és halálban — mindenütt és mindenkor hiszünk. 
Hitünk erős, bevehetetlen vára az üres sír. 

íme, Krisztus műve. 

,,Ich weiß viele Worte, ihr Menschen, 
aber heute müßt ihr knieen — 

Eure Knie sind eure Flügel!" (G. v. Le Fort.) 

(Testvérek, sok szép, nagy szavam volna még, 
de ma térdelnetek kell — 

Térdeléstek szárnyalás lesz!) 

H a j n a S vo!f . 

Hajnal volt: hej, ha jnal — soha még ilyen 
nyersen fehér és irgalmatlanul. 
A szívós sziklák szíve megrepedt. 
Hajnal volt. És feltámadott az tJr. 

És fény patakzott ott a Föld gyomrából 
és víz szökellt és drága húr-zene. 
A Lélek lángolt az ember fiából. 
Hajnal volt, S éjjel lett a föld tele. 

Sötét manók rohantak szerteszét, 
s ijedten bújtak szívbe, szóba, szélbe. 
Hajnal volt, győztes és gyalázatos: 
a fénytelen Föld átkot szórt a fénybe. 

S a sír mögött a kereszt fenn a dombon, 
a vaskos, véres, átkozott bitó 
száraz fájából rügyezni kezdett. 
Hajnal volt, (S ra j tunk álom, bódító.) 

Az Ür megindult vissza a keresztre, 
himnusz volt lépte, tánc és diadal, 
trónus-keresztje felszökött az égre, 
mint egy csoda-fa, hős és fiatal. 

S a Király raj ta megtárult karokkal, 
buzognak róla az élő vizek 
a nép iszik és megy-megyen feléje 
és mind fényes lesz, mint fehér szüzek. 

Hajnal van egyre: az idő betellett, 
az éjtszakás Föld többé nem forog. 
Virágos fá ján most Atyjához tér meg 
Királyunk, s népét várják angyalok. 

Békés Gellért. 



TANULMÁNYOK. 

A magyarság lelki egysége. 
Kelemen Krizosztom. 

Emlékezésül a mohi csata (1241. ápr. 11.) hétszázéves fordulójára. 

Midőn a magyarság lelki egységéről szólok, a magyarságon nem 
az élettani értelemben vett fa j t gondolom. Ezt nem is tehetem, hi-
szen mi történelemelőtti idők óta fajilag kevert nép vagyunk. Mi-
előtt a történelem küzdőterére önállóan fölléptünk, oly változatos-
nak kellett sorsunknak lennie, s annyira nem voltunk még zárt egy-
ség, hogy vándor pásztor-nép létünkre a környező népekkel a köl-
csönös felszívódást el sem kerülhettük; a számban és szervezettség-
ben erŐsebb támadónak önkénye, népí hatása elől ki sem térhettünk, 
A magyarságon azt a történetileg kialakult népí közösséget értem, 
mely a magyar nemzeti öntudatra egykoron ráébredt; — nem akarva 
tovább passzív játékszere lenni a külső hatásoknak — ettől az ön-
tudattól kijelölt hivatást életre-halálra vállalta; létének fönntartó 
erejévé, fejlődésének irányítójává tette; nemzeti lélekké érlelte s 
ma is ezeréves történetének hordozójaként tiszteli, 

A magyarságnak, ennek a nemzeti létet hordozó közösségnek az 
ősmagva az a részben török-ogur, részben finn-ugor népelem, amely 
történetileg kibontakozva a hatása alá került idegen népelemeket 
fölszívta, saját képére átformálta s a Kárpát-medencében elterülő 
új haza sok nyelvű nemzetiségei közt a magyar nemzeti eszme őr-
zőjévé, kisugároztatójává és megvalósítójává tette, A magyarság 
a nemzet összetartó, ellenálló és alkotó erejének a letéteményese. 
Szent István nemzete nem faji nemzet, mint aminő egységes, tiszta 
faji nemzet például a japán. Történeti nemzet volna, ha csupán az 
idővel sok népi elemet magába olvasztó magyarságra korlátozódnék, 
mint ahogy történeti nemzet az angol, olasz, akiknek ma már nin-
csenek jelentős számban nemzetiségeik. Szent István nemzete poli-
tikai nemzet, melyen a magyarságot értjük az állam fönntartásá-
ban vele osztozó nemzetiségekkel együtt, A politikai nemzetbe, mint 
népi sokféleségbe az azonos geopolitikai adottságok mellett a ma-
gyarság visz egységet; kohéziót; életformát; a közös hivatás munká-
lására erőt és lendületet, A magyarság a nemzet éltető lelkének 
megtestesítője, hordozója. Az állam pedig mai mivoltában az alkot-
mányos nemzet önkormányzata, autonómiája. 



A magyarság természetes, azaz szükségképi küldetését csak 
akkor tudja betölteni, ha szellemi világában tisztán látja, birtokolja 
a nemzet-eszmét s a belőle folyó alapelveket. Ha érzelmi világában 
meleg vonzalommal fölkarolja és cselekvésében meg is valósítja e 
nemzeti eszme történelmi célkitűzését. Továbbá, ha csorbítatlanul 
őrzi, működteti és hagyományozza nemzedékről-nemzedékre a nem-
zeti léleknek gazdag tartalmát, intenzitását, belső összefogó és ki-
felé ható, lendítő erejét. 

Nemzeteszmét és nemzeti lelket emlegetek. Az eszme gondo-
lattartalom, a lélek élő és éltető valóság. Az eszme a valóság sík-
jába áttéve lesz lélekké, a lélek egy népi közösségben megtestesülve 
nemzetté, a mi esetünkben a nemzet éltető és uralkodó elemévé, 
magyarsággá. 

Magyarország nemzetiségeinek együttesét, — míg a kívülről 
jövő tudatosan működő feszítő erők meg nem bontották, — az év-
századokon á t együtt viselt sorsközösség; fokozati különbözőség el-
lenére is azonos művelődés; az ősöktől áthagyományozott jogrend-
nek szívekbe írt törvénye; a kivülről eredő eszmeáramlatoknak egy-
séges értékelése és áthasonítása; a kereszténységnek kiegyenlítő és 
megnyugtató hatása képezték és formálták nagyrahívatott s nagy 
föladatot be is töltő nemzetté. A magyarság — amellett, hogy szám-
arányánál fogva is a nemzet zöme volt — ezeknek a nemzetformáló 
erőknek segítségével vált a nemzet kovászává. S ha nemzetünket 
mintegy történeti hosszmetszetében tekintem, akkor látom, hogy a 
magyar nemzet fogalmi elgondolása elsősorban szellemi tartalomra 
útal — mint azt Joó Tibor részletesen kifejti a magyar nemzeteszme 
című művében —, amely szellem az egyetemes keresztény gondolat-
nak, univerzitásnak jegyében kapcsolta össze magyar glóbusunkon 
a különböző nemzetiségeket; volt számukra haj tóereje a közös nem-
zeti munka és önvédelem áldozatos vállalásának, Volt még akkor is 
a véres török harcok évszázados küzdelmeiben, midőn Európa többi 
országaiban az uralkodói abszolutizmus védőszárnyai alatt a nem-
zeti öncélúság, sőt önzés a reneszánsz és az azt követő eszmeáram-
latok hatása alatt már régóta megtagadta a nemzeteket egybefogó 
keresztény univerzitást, A keresztény nemzeti szellem nemzetisé-
geinket is átható erejének kézzel fogható bizonyítéka, hogy a horvát 
nemzetiség évszázadokra hősi osztályosa a török elleni küzdelmeink-
nek, Szigetvár, Kőszeg védelmének, határaink biztosításának; a 
szlovák és rutén nemzetiség pedig velünk való osztatlan együttes-
ben vitézül lengeti Rákóczi lobogóját Pro Deo et libertate, A budai 
bürgerek, a verseci hét svábok még negyvennyolcban is hűségesen 
marsolnak Görgey vitéz honvédéi között, amikor pedig „szétszórt 
hajával, véres homlokával áll a viharban maga a magyar". Termé-
szetesen ez utóbbi esetben a keresztény univerzitást már a szabad-
ság eszméje helyettesítette. 

A nemzetiségek e testvéri hűségéért nem maradt adós a ma-
gyarság. Mindenkor tudatában volt ugyan, hogy a magyar nemzet 
mivoltát meghatározó tulajdonságoknak ő a természetszerinti bírto-



kosa, alanya és hordozója, aki nélkül a magyar nemzet nem létez-
hetik. Mindig tudta, hogy eszerint neki természetes, azaz szükség-
képi joga és kötelessége a nemzet életében a vezető szerep és hi-
vatás betöltése, amelyhez természet szerint az egész nemzetnek iga-
zodnia kell. Az is öntudatos volt azonban a magyarságban mindig, 
hogy e természeti jogainak érvényét fölfokozzák az ő történeti ér-
demei. Hiszen a hazát, mint honfoglaló, vérével ő szerezte, évszáza-
dokon át vére hullásával, sokszor patakzásával első sorban, sőt 
igen gyakran egyedül ő védelmezte. Egész nemzetre kiható műve-
lődést e hazában ő teremtett. A hozzá csatlakozott, illetőleg az ő 
védőszárnyai alá menekült nemzetiségek a maguk népiségét a ma-
gyarság oltalma és támogatása mellett élték és őrizték meg a szá-
zadok folyamán. E hazában ezeréves dicső történelmet, amelyre 
sokkal népesebb és szerencsésebb nemzetek is büszkék lehetnének, 
a magyarság csinált. Történelmi küldetését értékében csökkenés nél-
kül, töretlen erővel és hűséggel, egyben szent elszántsággal, tölti be 
ma is. És csak életével elvehető hivatás-tudatot érez és kész betöl-
teni a nemzetek együttesében az eljövendő korok ismeretlen vi-
szonylatai, titokzatos megpróbáltatásai között is. 

Forma dat esse rei. Körülbelül az a viszony a nemzet és a nép 
között, ami az alakító erő és az anyag között. A népbe mindany-
nyian beleszületünk, de a nemzet tagjaivá csak személyiségünk ki-
fejlődése, a nemzet lelkének elsajátítása, a nemzeti hivatás válla-
lása ú t ján leszünk. A népnek minden egyén, a nemzetnek csak ki-
fejlett személyiség lehet cselekvő tagja. A nemzet a néppel szem-
ben a létformának magasabb fokát képviseli. Emberi közösség, n é p 
voltunk, mielőtt a nemzeti öntudat fölébredt volna bennünk. A nép 
inkább természeti alakulat, melyet a mindenkori haza földrajzi, ég-
hajlati viszonyai formáltak és fejlesztettek: a nemzet természeti, 
történelmi, művelődési alakító hatások alatt működő belső, lelki 
erők szülötte és neveltje, A nép sztatikus, a nemzet dinamikus erő-
Természetesen minél gazdagabb és teljesebb valamely nép etnográ-
fiái értéke, népisége, annál kiválóbb és magasabb rendeltetésű nem-
zet válik belőle. Mentől nemesebb a márvány, annál kifejezőbb és 
finomabb szobrot varázsol belőle elénk a mester vésője. Ez a mes-
ter a nemzeti lélek. Nemzetünkhöz való ragaszkodásunkban erősebb 
az értelmi elem, a meggyőződés ereje, a férfiúi becsület — és kö-
telesség — tudata: népünkön való csüngésünkben több az érzelmi 
elem, s a szívnek ösztönös vonzalma. Azt mondhatnám, ha a nem-
zet az apánk, akkor a nép az édesanyánk. Nemzetem megbecsülé-
sének meleg hangulati hátterét népem szeretete ad ja meg, 

A magyarság lelki egységét célzó elmélkedésünkben szükséges 
a haza fogalmánál is elidőznünk, A nép élete, a nemzet története 
térben és időben pörög le, Az idő a történelemé, a tér a hazáé, A 
történelem számunkra szellemi művelet, elvonás eredménye, a haza 
összetett tárgyi valóság, mely az egyént a bölcsőtől a sírig neveli, 
tar t ja . Multam, családom benne gyökerezik, őseim a haza megszen-
telt földjében pihennek- A haza a magam, a családom, a népem, 



a nemzetem kenyéradó, dajkáló anyaföldje; munkás életének elvál-
hatatlan élettársa; az elfáradt egyén csöndes temetője; az örök 
nemzet kiapadhatatlan életforrása. Nép, nemzet, haza elméletben 
igen, de a valóságban el nem választható és föl nem osztható egy-
ség. Népem, nemzetem élete, művelődése, polgáriasodása, szellemi 
világának külső megjelenése a haza határain belül fejlődik ki. Benne 
találom meg és tőle kapom emberi életem nélkülözhetetlen termé-
szetes javait, reá építem, de reá építi s benne talál ja meg az egész 
nemzet is boldogulásának egyetlen lehetőségét. Örök igazságot fe-
jeznek ki, azért lettek a nemzet imájává ezek a vérrel lüktető, me-
leg élettel telt szavak: ,,A nagy világon e kívül nincsen számodra 
hely, áldjon, vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell!" 

A katolikus egyház nagy bölcselőjének, Szent Tamásnak tömör 
fogalmazásában a haza „princípium connaturale producens in esse 
et gubernans" (II—II. Qu. 101, a. 3, c). A haza ,,az emberi létnek 
a természettel együtt adott s tőle megkövetelt létrehozó és nevelő 
tényezője. Ez a meghatározás egyrészt érthetővé teszi a romlatlan 
emberi természetnek a röghöz való ragaszkodását, másrészt pedig 
kimondja annak a történelmi ténynek bölcseleti a lap já t is, hogy 
egyesek és népek fönnmaradása az egységes neveléstől, a hagyo-
mányokhoz s az ezektől megjelölt fejlődési irányhoz való ragaszko-
dástól függ". Ez az értelmezés Horváth Sándoré, Szent Tamás vi-
lágszerte ismert nevű magyarázójáé. 

,,A hazaszeretet a hazától való e mély és tartós függésen épül 
fö l . . . A hazaszeretet keresztény bölcseleti szempontból az Isten 
szeretetének mintájára annyi érzelmi és tettbeli á tadást követel tő-
lünk, amennyit a hazától közvetített javak mértéke megkíván. Mivel 
pedig a haza összes egyéni törekvéseink, fejlődésünk és fönnmaradá-
sunk előmozdítója, irányítója és védője, úgy hogy nélküle nemcsak 
ezeknek az alapja, hanem mozgató ereje és végeredményében földi 
célja is hiányoznék, azért a haza ama valóságok közé tartozik, ame-
lyekről Szent Tamás metafizikai elve azt állapítja meg, hogy job-
ban kell szeretnünk, mint önmagunkat. Hogy ez megtörténhessék, 
kettő szükséges: 1, hogy a haza megfeleljen létfönntartó, nevelő és 
kormányzó föladatának; 2, hogy az egyedeknél és a nemzetnél a 
hazától való függés és ráutaltság tudata élő lelki valósággá váljék" 
(Horváth Sándor: A haza és a hazaszeretet bölcseleti alapjai). 

Talán nem érdekesség nélkül való: mily emelkedett gondolko-
zásra képes a hazával szemben a keresztény világszemlélettel még 
meg nem ismerkedett római közvélemény, „Ahogy megvetést érde-
mel az, aki hajózás közben inkább a maga megmentésén fárad, mint 
a hajójáén: ép úgy elítélésre méltó az is, aki a haza nehéz helyze-
tében többet törődik a maga érdekével, mint a haza megsegítésével. 
A süllyedő hajóról sokan megmenekülhetnek, de a haza hajótörését 
követő árban semmi sem úszik ki," ír ja Cornificíus Herreniushoz 
(IV. 44), Minél kevésbbé eredeti az író, annál inkább az általános 
meggyőződést szólaltatja meg, Cicero egyik bölcseleti művében í r ja : 
„A világegyetemről pedig azt tar t ják (a stoikusok, az akkori értei-



miség színe-java), hogy ezt az istenek akarata igazgatja, hogy ez 
az embereknek és az isteneknek közös városa és országa és hogy 
mindegyikünk egy-egy alkotórésze a világnak; ebből természetsze-
rűleg következik, hogy a köz érdekét a magunkénál többre kell be-
csülnünk. Következik továbbá az is, hogy dicséretre méltó az, aki 
meghal a hazáért, mert hazánkat jobban kell szeretnünk, mint ön-
magunkat, — ex quo fit, ut laudandus is sit, qui mortem oppetat 
pro re publica, quod deceat cariorem nobis esse patriam quam 
nosmet ipsos" (Cicero, De finibus bonorum et malorum, III. 19, 64), 
íme, mennyire egyezik a hazaszeretetnek pogány római megokolása 
a keresztény bölcseletnek a hazaszeretetről szóló elgondolásával és 
elveivel! A hazaszeretet természetes okainak egyező megállapítása 
mellett ennek a szeretetnek alapját a vallás mélységeiben: végső 
fokon az isteni akaratban találja meg mind a kettő, 

A haza és a fiai közti viszonynak e kölcsönös mélységéből kö-
vetkezik, hogy a hazaszeretet a haza iránti szent érzéseink együttese, 
összefoglalása, párosulva azzal a kötelességtudattal, 1, hogy em-
beri és polgári törekvéseinkben csak igazi és bennünket megillető 
értékek megszerzésén fáradozunk; 2, hogy polgártársaink hasonló 
jogos törekvéseit nem keresztezzük, hanem a magunk törekvéseit az 
övéikkel párhuzamba állítjuk; 3. hogy a köz érdekének magán ér- ^ 
dekeinket mindenkor alája rendeljük — bonum privatum cedit bono 
communi —, sőt ha a hazának létérdeke kívánja, érte életünket is 
föláldozzuk. 

Erre az emelkedett gondolkozásra, cselekvéseket sugalmazó ér-
zelmi bensőségre és cselekvéseket szabályozó lelkiismeretességre 
csak úgy lesznek a nemzettest tagjai képesek, ha a nemzeti lélek 
eleven lüktetése az értelmiségen át mentől szélesebb körben és men-
től hatékonyabban á t j á r j a a nemzet minden rétegét, a nemzeti élet 
minden megnyilvánulási formáját, A nemzeti lélek a haza természeti, 
népi életföltételeíből szívja föl és származtatja tovább életadó ere-
jét, Ennek a nemzeti léleknek szellemi szerkezetét pedig a nemzeti 
öntudat; a mult és jelen művelődési értékei; a nemzet életét sza-
bályozó hagyományos jogrend; a hivatástudat cselekvő ereje; a nem-
zet történeti életének törés nélküli folytonosságához való szívós, 
ellenállásra képes ragaszkodás alkotják. E szellemi kincseinket őrző 
és életté változtató nemzeti léleknek természetes szerve, mintegy 
agycentruma és idegrendszere a nemzet értelmisége. Egészséges, 
erős, hivatását betöltő értelmiség egészséges, erős, hivatását betöltő 
magyarságot s egyben nemzetet jelent. Az értelmiségnek kell tiszta 
világszemléletének, helyes nemzet-fölfogásának próbakövén megál-
lapítania azt is, hogy az idegenből jövő, ú j színben föltűnő eszmék 
igaz értékek-e, vagy hamisak. Ha való értékek, ugyancsak az értel-
miségnek kell azokat a nemzeti lélek természetének megfelelően át-
alakítania, áthasonítania. Ha nagy egészében az értelmi osztály szel-
lemi fölkészültsége kifogástalan; erkölcse érintetlen; világszemlélete 
és nemzet-eszméje tiszta: akkor nemcsak hogy nem fertőződnek meg 
a nemzettest tagjai, hanem ellenkezőleg az értelmi osztályon, mint 



finom idegrendszeren keresztül szükségképen a nemzeti léleknek ki-
sugárzó, életet fakasztó és alakító hatókörébe kerülnek és ezzel el-
következik a nemzeti élet tavasza, gazdag kivírágzása, boldog kitel-
jesedése. Ha azonban a nemzeti lélek, avagy e lélek szellemi és 
erkölcsi értéktartalmának egyik vagy másik kincse ellen intézett 
sorozatos támadásokat ölbetett kézzel tűr jük; ha e lelket elsorva-
dásra kárhoztatjuk: akkor mi, értelmi osztály, nem állunk hivatásunk 
magaslatán, akkor beteg, sőt bűnös lesz a nemzet. Akkor jönnek, 
mégpedig belső okokból, a nemzeti katasztrófák. Akkor elmarad a 
jobb kor, ,,mely után buzgó imádság epedez százezrek a jakán" . Ak-
kor nem jő még „a nagyszerű halál" sem, mert irtózat és közmeg-
vetés az önmagukat meg nem becsülő nemzeteknek a sorsa. 

Talán nincs még népe a világnak, amelynek nemzeti életében a 
káprázatos fény, az egységből származó erő és a vaksötét árnyék, 
a bomlásból eredő tehetetlenség annyiszor és olyan döbbenetesen 
éles ellentétekben következnének egymásra, mint az a magyar nem-
zet életében történt. 

Nyolc évvel ezelőtt mondták nekem svájci urak: ,,Egyet írígy-
lünk önöktől magyaroktól: Szent István királynak világtörténeti 
alakját . Pára t lan jelenség a történelemben, hogy egy nép, amely teg-
nap még egy világrészt rabolt, ölt, gyújtogatott, egy emberöltő alatt 
jóravaló keresztény néppé formálódjék. Ezt csak az önök nagyszerű 
Szent Istvánja tudta megtenni," És a mi nagyszerű Szent Istvánunk 
halála után ú j ra rögtön alaktalan halmazállapotba süllyed nemze-
tünk, melynek koronájával labdáznak, melynek államiságát árúba 
bocsátják, s melynek „tiszta vére szennyes oltáron ontatik" (Arany 
János). 

III, Béla alatt mint ú j európai nagyhatalom jelenik meg álla-
munk: hasonló nevű unokája uralkodásának elején pedig már azt 
í r j a krónikájában egy bajor szerzetes: „Magyarországot 350 évi fönn-
állása után a tatárok ez évben megsemmisítették". Ügy hangzanak 
ezek a szavak, mint a requiem aeternam a nyitott sír fölött, A ha-
lott föltámadt, de sebei még nem gyógyultak be: és Mohi után 23 
esztendőre Isaszegnél apa és fiú, IV, Béla és V, István megütközik 
egymással. Magyar a magyarral áll szemben, de a küzdő felek úgy 
ölik, gyilkolják egymást, mint a halálos ellenségek, í r ja a történe-
lem, IV. Béla törhetetlen hite, szervező tehetsége, szívós energiája 
a történtek ellenére ta lpra állít ja Magyarországot: utódjának és 
unokájának,. Kún Lászlónak uralkodása már a magyarság népi, nem-
zeti, erkölcsi egységének a teljes fölbomlása s e tekintetben nem-
zetünk történetének legszomorúbb korszaka. 

Olyan erős centrifugális feszültséggel telített a magyarság, hogy 
minden kiváló uralkodójának jóformán elülről kell kezdenie a szét-
húzás főokainak a letörését, az összefogás, egységesítés nehéz mun-
kájá t . Károly Róberttal a nagy államférfi; a nagy eszme: a lovagi 
eszmény vonzó szépsége; a társadalmi egyensúly; az erős központi 
hatalom ú j r a Közép-Európa legnagyobb hatalmasságává avatja ha-
zánkat, Fiának, „Nagy Lajosnak személyes tekintélye s az iránta 



érzett általános tisztelet haláláig megóvta a főnemesi társadalom 
egységének külső látszatát, de a láthatatlan háttér homályából már 
kibontakoztak a történeti fejlődést új irányba terelő hármas pártala-
kulásnak körvonalai," ál lapít ja meg a történetíró (Hóman B.). Ez 
be is következett úgyannyira, hogy Zsigmondnak már nemcsak kül-
földi szövetségeseket kellett szereznie, hanem saját főnemeseível is 
szövetségre kellett lépnie. Utódai alatt meg már nem is a koronás 
fő hordozza az ország-kormányzó tekintélyt, hanem nagy hadvezé-
rünknek, Hunyady Jánosnak nemes személyisége. Nyugati álmokat 
üldöző, lángeszű fia, utolsó nagy nemzeti királyunk ú j ra ellenállha-
tatlan erejű hatalommá emeli koronáját, hogy halálával aztán rög-
tön meginduljon a vaskéz kemény szorításának tragikus ellenhatá-
saként a nemzeti egység szomorú bomlása. ,,Rebus turbatis malum 
extremum discordia", mondja Annaleseiben (IV. 50) Tacitus. Za-
varos időkben a legnagyobb veszedelem az egyenetlenség. S mikor 
nemzetünk történelmének legvégzetesebb szerencsétlensége bekövet-
kezett: az ellentétek áthidalhatatlan szakadékká mélyültek ki. ,,Res 
adversae discordiam pariunt" (Tacitus Hist. IV. 37). Hősköltemé-
nyekbe illő élethalál-harcát századokon át már darabokra tépve 
vívta a magyarság. 

Ma is arcunkba kergeti a vért a keserűség, ha a Mohácsot meg-
előző és követő korból a rólunk tett jelentéseket olvassuk. Burgío, 
pápai követ jelentéséből halljuk: ,,Az emberek itt annyira gyűlölik 
egymást, hogy nyugodtan elmondhatom: az alatt a két év alatt, 
amióta itt vagyok Budán, igaz barátokat még nem láttam a magyar 
király udvarában . . . Ha Magyarországot három forinton meg lehetne 
menteni mostani nagy veszedelméből, nem hiszem, hogy akadna há-
rom ember, aki ezt a három forintot összeadná . , . őszentsége tekintse 
úgy Magyarországot, mintha már is elveszett volna" (Vanyó Tiha-
mér: Brodarics István). A velencei követ Miksa udvarából pedig azt 
üzeni küldőinek; a magyarok is elmondhatják magukról: fuimus 
Troes, fuit Ilíon. Mgyarország már kiaszott hulla ,,cadavero e cosa 
estinta". Istennek hála, nem volt egészen igazuk. Országunk mint 
egység szétesett, megszűnt, de a nemzeti öntudat és hűség szent 
lángja a nemesebb lelkekben nem aludt ki, sőt gyakran ámulatba ej-
tette tüneményes ragyogásával a világot. Török borzalmakon, vér-
törvényszékeken, császári önkényen, vesztett szabadságharcokon ke-
resztül ez a szent láng mentette át a magyarságot, a magyarságban 
a nemzetet az ú j évezredbe. 

Az új évezred első szégyenteljes katasztrófájának ú j ra csak az 
egyenetlenség volt az oka. ,,A történetíró nem áltathat: a társada-
lom tehetetlensége hozta reánk a bolsevizmus szégyenét, történetünk 
örök mélypontját. Hogy a nemzet nem tudott ellene védekezni, az 
nem bátorság hiányából következett, hanem a társadalom tökéletes 
atomizált voltából. Az állami mechanizmus szétesése után nem volt 
többé összetartó erő s az egyedekre széthullott nemzet védtelenül 
lőn kiszolgáltatva annak, aki épen vezetni akar ta" (Szekfű Gyula). 
Elesettségünkből az állami élet egységének, egészséges működésének 
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megszervezése emeit föl bennünket. A nemzet igazi megszervezése; 
a politikai jogok és kötelességek gyakorlására ránevelése; a társa-
dalmi és gazdasági kiegyenlítődés művének elvégzése; a honvédelem 
hiánytalan kiépítése; a nemzettest tömegének a nemzeti lélekkel 
való átitatása a jelennek megkezdett s a közel jövőnek megoldandó 
föladatai. 

E föladatok megoldásának lehető tökéletes voltához szükséges 
a történeti tanulságok levonása, 

A nemzeti élet hullámverésének csúcspontján van, ha az élen 
bölcs elmével, erős kézzel nagy uralkodó áll: azonnal mélypontra 
jut, ha a kormánypálcát ingatag elme, gyönge kéz tar t ja . Ha tör-
ténetünket végigelmélkedj ük, lehetetlen ezt a történeti törvénysze-
rűséget észre nem vennünk. Nemzeti létünk fönnmaradásában való-
ban létfönntartó és létformát alakító hivatást töltöttek be nagy ural-
kodóink, Kezdve azon a névtelen héroszon, akinek lelkében először 
derült föl a nemzeti öntudat hajnalfénye s aki lelkének fölragyogó 
csillaga iránt népében hitet, bizalmat tudott fakasztani s e csillag 
vezetésével ébredő nemzetét az önálló nemzeti lét útján el tudta 
indítani. 

Emberrel győz, emberrel bukik egy ügy. Meg kell találnunk 
mindazonáltal okát annak a nemzeti létünk gyökérzetén rágódó kór-
ságnak, hogy nagy kormányférfiú hiányában nemcsak hogy egyes 
nemzeti vállalkozásaink nem sikerülnek, hanem hogy belső össze-
tartó, kifelé ellenálló és cselekvő erőnk rögtön fölmondja a szolgá-
latot s mint nemzet mindjár t lejtőre jutunk. 

Őseinktől szent hagyatékként ránk maradt törvényes jogrendünk 
nem tartalmazott kifejezett és általánosan elfogadott rendelkezést, 
amelynek értelmében interregnálisnak tekinthető időkben intézmé-
nyes szerv magától értetően fölemelte volna az elhanyatlott királyi 
fő leesett koronáját és hatalommal képviselte és hordozta volna a 
szentkorona személytelen fölségí tekintélyét. Következő ok, hogy 
hiányzott belőlünk, mint nemzetet formáló magyarságból a nélkü-
lözhetetlen fegyelemben való kitartás, még pedig épen akkor, ami-
kor legnagyobb szükségünk volt rá: mikor szükségképen nélkülöz-
nünk kellett az ellenőrző szemet; a fegyelmező kezet. Ezt a hibát 
én nem merném a magyarság vérrel örökölt, — mondjuk — faji 
hibájának nevezni. Én láttam a föld népénél a háború, az összeom-
lás, a forradalmak idején: mily bölcseséggel és méltóságos nyuga-
lommal végezték a föld népének jobbjai a kiegyenlítés, a békítés 
nehéz munkáját azokban a gyászos napokban. Ez a hiba — mint 
a történelem bizonyítja — mindenkor a vezetők hibája volt, kik 
vagy tisztán nem láttak, vagy a hatalmon nem tudtak megosztozni. 

Nem akarom a nemzeti lélek anyagát, népünket sem egészen 
fehérre mosni. Vele szemben azonban még most is sok a tartozá-
sunk, A közoktatásügyi kormányzat gondoskodott arról, hogy a nem-
zetnevelés terén korszakok súlyos mulasztását helyrehozza. Bizo-
nyára nem ra j ta múlik, hogy többet nem tehet, jóllehet jól ismeri 



az unos-untig emlegetett mondást, hogy a sedani győzelmet a po-
rosz iskolamesterek nyerték meg. Én e helyen az iskolán belül és 
az iskolán kívül való nemzetnevelésnek néhány, szerintem talán nem 
teljes hatóerejükben méltányolt szempontjára szeretném a figyelmet 
ráirányítani. 

Nemzeti nagyjaink vonzó módon megírt életrajzait a nép közé 
kell juttatni. Hasonlóképen költészetünk legszebb gyöngyeit, irodal-
munk gazdag bőségének kincses szemelvényeit. Viszont jelen költé-
szetünk és irodalmunk hivatott művelőinek Végvári és Kodolányi 
mintájára meg kell birkózniuk a nemzeti lét nagy kérdéseivel, a tet-
szetős gondolat- és hangulat-foszlányok színes virágait inkább csak 
dísznek és pihentetőnek kell fölhasználniuk. Nagy nemzeti korsza-
kok ébresztője, preludiuma, népszerűsítője mindig a lant és a könyv 
volt. Szépen terjed az ízléses magyar öltözet divatja. Ugyancsak 
divatba kell ú j ra hozni népi táncainkat, magyar muzsikánkat. A ma-
gyar dalköltészetnek Bartók, Kodály nyomán föltámadt kultuszát 
nem szabad szalmalángként elaludni hagynunk. Sportegyletek, da-
los-körök, fúvószenekarok kiszámíthatatlan hatású nemzetnevelő 
munkát végezhetnek. Ezt a munkát egészíti ki a szűkebb értelem-
ben vett hazának, a szülőföldnek a kultusza és a szülőföld népe né-
piségének föltárása és konzerválása. Mindez mennyi finom hajszál-
ér, amelyeken a nemzeti lélek üteme átjárja a nemzettest legvégső 
tagjait is, hogy a súlyos történelmi válságok idején ne álljon az 
egyik fél értetlenül, közömbösen, sőt talán ellenségként a nagy nem-
zeti föladattal szemben. 

A német egység ébresztői a német sportegyletekben nevelődtek. 
Szerezd meg az ifjúság örömét, szórakozását, életenergiáinak szárny-
bontogatását: és megszerezted áz ifjúság szívét. Akié pedig az if jú-
ság szíve, azé a jövő! Ki nem tapasztalta, hogy villanyozza föl a 
zene a félszáz kilométert menetelt gyalogos katonákat? Kinek nem 
kívánkozik a jkára egy-egy gyermekkori hazafias dalocska? „Gon-
doljatok őseinkre, ha virágot szedtek, Mondjatok egy imát értük, ha 
kenyeret szegtek. Foglaljátok nagy nevüket koszorúba, dalba, Gya-
rapodjék, virágozzék Árpád birodalma!" Egy igen tiszteletreméltó 
luxemburgi plébánossal ismerkedtem meg 1933-ban. „Mit csináltak 
maguk a fiataljainkkal? — kérdezte tőlem. Megbabonázták őket? 
Nem lehet velük beszélni. Szemük csillog, messze néz. Mosolyognak, 
idegen zene dallamát fütyülik, idegen dalt zümmögnek, idegen tán-
cot próbálgatnak. Azoknak csak a testük jött haza, a lelkük még 
ott időzik a gödöllői cserkész nagy táborban". De mit bizonyítgatok 
azoknak, akik a Rákóczi-indulót ismerik, akik emlékeznek Vörös-
martynak Liszt Ferenchez intézett halhatatlan ünnepi dalára? 

í 
„Van-e hangod a beteg hazának 
A velőket rázó húrokon? 

Hogy „a nemzet, mint egy férfi, álljon 
Érc karokkal győzni a viszályon," 



Sport, zene, dal harmóniájukkal önmagukban is fegyelemre 
szoktató tényezők. Igazi eredményt itt csak erős fegyelmezők tud-
nak fölmutatni. Aki gyakorlatból tudja , hogy a fegyelem tartás nem 
a legelső magyar erény, az megérti Zrínyi Miklós tüzes lelkének 
nemzete megfogyatkozott fegyelemérzetén való keserű háborgását. 
„Teliek a históriák a mí magyar nemzetünknek dicsőségével, teli 
a világ azoknak emlékezeteivel. . . soha muzulmán vér nagyobb fo-
lyással nem folyt, mint magyar kard m i a t t . . . De m o s t . . . csúfsága 
lettünk a nemzeteknek és magunknak, ellenségünknek pedig, vala-
honnan jön ránk, prédájává. Miért? A vitézségnek disciplinája meg 
nem tartásáért , a részegségért, a tunyaságért, az egymásgyűlölésért 
és ezer ilyen vétkünkért" (Hóman—Szekfű V. k. 222). És másutt: 
,,a disciplina milítaris közülünk rég elveszett; csak annyival kell 
hinni bennünket vitézeknek, hogy kard van az oldalunkon" (u. o. 
223). Pedig mint a keret a képet, az edény az illatos folyadékot, 
úgy őrzi a fegyelem szívünknek népünk, nemzetünk, hazánk iránti 
szeretetét. Hogy ezek a drága értékek szét ne folyjanak, holtig tar tó 
önfegyelemre van minden jóravaló polgárnak szüksége. Fegyelem 
nélkül nincs rend; nincs béke, nincs alkotó munka, nincs boldogulás. 
A fegyelem az összetartó abroncsa a nemzeti egységnek. Ha az ab-
roncsok lepattognak, szétesnek a dongák, elfolyik a bor, s a lá ja 
írhatjuk a képnek: Libertate perit. Belepusztult a szabadságába. 

A fegyelmet pedig abban az iskolában lehet elsajátítani, amely-
ben az ember nevelődik. A nagy tragíkának, Jászai Marinak fá jda l -
mas önvallomása jut eszembe: „Ember nem tudtam lenni, csak szí-
nész". Mitől menekült volna meg nemzetem, ha Mátyás király olyan 
nagy ember tudott volna lenni, mint amilyen nagy lángelme volt! 
És vájjon föltámadt volna-e romjaiból hazánk, ha IV. Béla nem 
tudott volna nagyobb ember lenni, mint amilyen hadvezér volt? Em-
berré pedig a lelkiismeret, az Istennek tartozó felelősségérzet formál. 

A nemzetet egybefogó, éltető, emelő nemzeti lélek az egyesek-
ben, a millió egyesből álló nemzetben ölt testet. A nemzet minden 
értékének a hordozója, életté változtatója az ember. „Nincs nálam 
jobb magyar, í r ja Széchenyi, . . . nálamnál hűbb és őszintébb egy 
sincs, erre esküszöm; azért még sem tudom feledni, hogy önálló, 
halhatatlan lelkű lény vagyok, ki előtt halandó lényem porban áll, 
s ezért hallgatnia kell bennem a magyarnak, ha ennek vágyai az 
igazságos emberrel jutnak ellentétbe". És Széchenyi István azér t 
volt a XIX. század „legnagyobb magyar"-ja, mert a magyar hazának 
a XIX, században legnagyobb embere is volt. Széchenyi nemcsak ma-
gánérdekét, hanem egész életét, minden gondolatát, minden munkáját 
a hazának, a nemzet közérdekének áldozta oda. De összeütközés ese-
tén, ha szíve szakadt volna is bele, hazája, magyarsága érdekét is 
a lája rendelte volna az igazságnak, az igazság örök parancsának, 
mert ember volt, igaz ember volt. 

Mint hazafiak, ezek az emberek találják meg az útat nemes, 
bölcs, fegyelmezett magyarságukon át a nemzet szívéhez és a szent-
istváni állameszmének ú j ra egységbe foglaló diadalához. A nemzet 



kötelessége pedig, minél komolyabbak az idők, annál egységesebb 
szellemben, keményebb fegyelemben, elszántabb lélekkel egy em-
berként követni a nemzet hivatott vezéreit, 

Eszmék kelnek, eszmék tűnnek. Minél nagyobb az egyes esz-
mék keltette hit és vonzó erő, annál tovább tart a korszak, melynek 
az illető eszme összetartó ereje, amelynek szárnyat, lendületet ad. 
De az eszmék is kifáradnak, elöregednek — nem belső értéküket, 
hanem hozzánk való viszonylatukat illetőleg: — elvesztik kötő és 
emelő erejüket. Mikor ez bekövetkezik, akkor szétesik a korszak, 
melynek éltetői voltak, s ú j ígéret, új eszme csírázik, ú j korszak haj-
nala dereng. Az értelmi osztály kötelessége, hogy polgártársait az 
eszmék túlhajtásától megóvja. Egy földi eszme sem mindenható: 
végletekig fokozva, túlhajtva kiütköznek gyöngéi s az emberiség ki-
ábrándul, megcsaltnak érzi magát, s gyermeki hiszékenységgel in-
dul el új eszme fénye után új véglet felé, hogy újra csalódjék. Az 
ember ma erre, holnap arra esküszik és dühös, ha a higgadt mérle-
gelés hangján szólunk mámoros lelkesedésének a tárgyáról. Pedig 
tárgyilagos értékeléssel fölhasználva eszméje — talán nem lenne 
olyan hangosan népszerű — de megóvatnék a tévedéstől és tovább 
élne, hatna az egyéni és a nemzeti élet indítója-, irányítójaként. 

Ha a történelmet mély és átfogó tekintettel szemléljük, látjuk, 
hogy a kelő és múló eszmék káprázatán túl vannak fundamentális, 
alapvető eszmék, melyek a változó korszakok hangos filmjén talán 
nem szerepelnek, az életnek sokszor talán meg is vetett, de azért 
mégis csak egyetemes terhet tartó és hordozó alaperői, pillérei- Ez 
eszmék élén mint örök és kiapadhatatlan forrás, mint mindennek 
ősoka, értelme és végső célja áll az Isten-eszme, Alkotó nagy kor-
szakok, —• emberi mértékkel mérve — a teljes nagyságú emberek 
telvék alázatos Isten-imádattal, Nagy őseink megszentelt nyomán 
járunk, ha magyarságunk és hazánk szeretetét, szolgálatát ennek az 
erős, örök és változatlan Isten-eszmének a sugárzásába állítjuk, 
Ezeréves multunk a kezesség rá, hogy akkor vészes új szellemi ára-
datok idején hasztalan ostromolt sziget marad hazánk. 

Pannonhalmi Szemle 7 



Kereszténység s a görög-római világ. 
Blazovich 3ákó. 

I 

A kereszténység s a görög-római világ közti számtalan kapcso-
lat mint történelmi valóság sohasem lehetett kétséges. A terűlet, 
amelyen az evangéliumi tan először vert gyökeret, a római állami-
ság keretei közt görög kultúrát hordozott. A kereszténységnek tehát 
Athén szellemével s a cézári Rómával egyaránt találkoznia kellett, 
De hogy a találkozásból szükségképpen előálló történelmi kapcso-
latok közelebbről milyen természetűek voltak, hatott-e s mily fok-
ban az antik világ az if jú kereszténységre, avagy a kereszténység-
nek volt-e szerepe s ha igen, milyen méretű, az antik világ törté-
nelmi sorsának, szellemiségének, lelkiségének további alakulásában, 
ennek megítélésében a különböző korok, világnézeti irányok szerint 
nagy eltérések mutatkoznak, 

A kereszténység s a klasszikus világ közti viszony értékelésében 
már az őskereszténység sem volt egységes, Tertullián elszigetelő-
dést sürget, ,,Mi lehetne közös Athén és Jeruzsálem között? Az 
Akadémia s az Egyház k ö z ö t t . . . ? A mi tanunk annak a Salamon-
nak oszlopcsarnokából indult ki, aki szerint az Istent a szív egy-
szerűségében kell keresni. Avagy talán a kereszténység valamelyik 
stoikus, vagy platonikus avagy dialektikus szülötte? Jézus Krisztus 
után mi nem szorulunk többé emberi tudásvágyra, nincs szükségünk 
az Evangéliumban való búvárkodásra. Mi hiszünk, hitünkön túl más 
után nem is kívánkozunk." Egészen másképpen vélekedik Szt. Jusz-
tin vértanú. ,,Ha Krisztus az isteni Logos, akkor öröktől fogva az 
volt. Tehát az Ige örök, s a zsidó ístenfogalom maga az abszolút 
Értelem, amelyben a görög bölcsesség is forrásozik, s így Herakli-
tos és Sokra tes (bizonyos értelemben) keresztények voltak." Jusztin 
tehát hisz a ,,logos spermatikos"-ban, az isteni igéknek a pogányok 
közti szétszóródásában. Ugyanazt vallja, amit sok századdal későb-
ben Aqu. Szt. Tamás is hirdetett: „Minden, ami szép és jó, a mienk, 
keresztényeké." 

Bár a századok folyamán a kereszténységben sokszor hallatsza-
nak hangok a Tertullián-féle elszigetelődés érdekében, maga a tör-
ténelmi fejlődés inkább a Jusztin vértanú szellemében megvont útra 
terelődött. Már a második században észlelhetők érintkezési pon-
tok a két világ között. Ezeket a következő századok megszaporítot-
ták és elmélyítették. Minél jobban fejlődésnek indult az evangéliumi 



tanok rendszerezése, tartalmi kifejtése, az egyházi élet liturgikus, 
hierarchikus berendezkedése, minél közelebb jutott a krisztusi tan a 
gyakorlati egyéni élethez, annál inkább használta föl a maga kibon-
takozásában az if jú kereszténység azokat a lehetőségeket, amelyek 
az antik világ felől kínálkoztak. A kereszténységnek nem az antik 
világ lelkére volt szüksége, de átvette a magasabb kultúrfokon álló 
pogány környezet kereteit, mondhatnók ruházatát. A kinyilatkozta-
tás gondolatvilágának vizsgálatában, átkutatásában fölhasználta a 
görög-római bölcselet által megalkotott nagyszerű logikai appará-
tust, de egy betűt nem adott föl a krisztusi tanból, etikából. Alig-
hogy az üldözések szörnyű nyomása enyhül, megindul a patrísztika 
aranykorszaka, amely meglepően gazdag lángelméjű és lánglelkű, 
nagyszabású tanítókban. Athanasius, Chrysostomus, Basilius, a két 
Gergely Keleten, Ambrosius, Augustinus, Hieronymus Nyugaton fej-
tenek ki hatalmas munkát a Kinyilatkoztatás kiaknázásában. Mun-
kásságukban elsősorban a platói bölcseletre támaszkodnak. 

Az egyházatyák aranykorszakára hat hányatott, viszontagságos 
század következik. A kor munkássága úgyszólván kimerül az elődök 
teljesítményeinek megőrzésében illetőleg nemzedékről-nemzedékre 
való átszármaztatásában. A 11, századdal ú j ra megindul a fejlődés, 
A következő századok feltűnően gazdagok nagy gondolkozókban, 
melegszívű teológusokban, akik közül akárhányat szentjei közt tisz-
tel az Egyház. A legtöbben közülük szerzetesek — Szt. Benedek, 
Szt. Bernát, Szt. Domonkos, Assz, Szt, Ferenc fiainak sorából — 
akik számára a krisztusi hit világának fölkutatása nem pusztán tu-
dományos föladat, hanem az élet megszentelésének egyik módja, 
tudatos ístenszolgálat is, A századok szellemi fejedelme Aqu, Szt, 
Tamás, Tertullian föntebb idézett kérdésére: mi lehetne közös Athén 
és Jeruzsálem között? — ő adja meg a feleletet: az ember. Cso-
dálatos, átfogó erővel a görög szellem legértékesebb alkotásait szer-
vesen beépítette a katolikus teológiába. Amíg a patrísztika elsősor-
ban Platóból kapott sokszor indításokat, jelentős alátámasztást, Szt. 
Tamás Aristoteles hatalmas gondolatvilágát aknázta ki a krisztusi 
tan javára. Szt. Tamás műve valóban „ércnél maradandóbb": nagy 
szelleme problémáktól roskadozó korunknak is legbiztosabb el-
igazító ja. 

A reneszánsszal kezdődőleg a görög-római világ kultuszának leg-
főbb képviselője a humanizmus néven ismert szellemi áramlat, 
amelynek hullámai elérnek egészen napjainkig, A humanizmus lé-
nyege az antik világ lelkes és magas értékelése, irodalmának, mű-
vészetének, életszemléletének rajongó szeretete. Az irányzat tuda-
tosan szembefordul különösen a lealkonyodó középkorral, amelyet a 
görög-római kultúra megnemértésével, eltékozlásával vádol s a régi 
Athén és Róma szelleméből való újjászületést sürget, 

A humanizmusban kezdettől fogva két egymástól élesen elütő 
áramlat észlelhető. Az egyik a kereszténységhez, az Egyházhoz való 
hűség megőrzésével kapcsolja össze az antik világ lelkes kultuszát. 
Keresztény humanizmusnak nevezhetnők. Képviselői közül többen a 



pápai trónig emelkedtek: a 15. század legnagyobb humanistája 
II. Pius pápa volt. A keresztény humanista legszebb megtestesítője 
Morus Tamás, akit az Egyház a közelmúltban szentjei közé emelt. 
A keresztény humanizmus nevéhez a századok folyamán irodalmi, 
bölcseleti, theológjai téren, a természettudományok művelésében, a 
történelmi kritika fejlesztésében nagy alkotások fűződnek — de kü-
lönösen a kath. iskolaügy fejlesztésében elévülhetetlen érdemeket 
szerzett. 

A keresztény irányzat mellett a humanizmusban kezdettől fogva 
jelentkezik az Egyházzal, sőt az egyetemes kereszténységgel szem-
ben ellenséges áramlat is. Ez a görög-római kultúrvilágban, annak 
irodalmában, művészetében, életszemléletében fölülmúlhatatlan, tö-
kéletes eszményt lát. Ha kezdetben csak a skolasztika megmereve-
dése, a klasszikus értékek iránti érzék eltompulása címén tett az 
Egyháznak szemrehányásokat, gúnyolta ki a papságot, a szerzetese-
ket, további fejlődésében már magával a keresztény gondolatvilág-
gal mint a klasszikus világnézet, életszemlélet ellenségével helyez-
kedett nyiltan szemben. Ez a pogány humanizmus Nyugat évszázad-
ról-évszázadra végzetesen erősbödő elvilágiasodásáért, Európa er-
kölcsiségének süllyedéséért igen sokban felelős. E súlyos vád alól 
nem menti föl az a körülmény sem, hogy támadói nem mindig lép-
tek föl kellő tapintattal. 

A 19, század folyamán az antik világ s a kereszténység közti 
viszony megítélésben, értékelésében két keresztényellenes irányzat 
is észlelhető. Az egyik Nietzscheben fejeződik ki legszemléleteseb-
ben, a másik a század tudomány imádatában, szinkretizmusra való 
hajlamában, a szcíentizmusban forrásozík. 

Ismeretes Nietzschenek a Sokrates előtti görög kultúráért, élet-
eszményért való rajongó lelkesedése. Szerinte a történelem e pá-
ratlan korszaka az emberiség minden nagy kérdésére már megadta 
a helyes feleletet. Ezt a csodálatos világot földúlta a kereszténység, 
ez a nagy ,,rabszolga-lázadás". Nietzsche szerint a reneszánsz a gö-
rög világhoz, eszményhez való visszatérésnek kezdete volt, s a pro-
testantizmus legfőbb bűne éppen abban állott, hogy a már-már el-
bukó katolicizmus támadásával ez utóbbi erőit ú j ra felszította s 
ekként a reneszánsz elgáncsolására képesítette. A föladat nem le-
het kétséges: az európai életnek vissza kell verekednie önmagát 
Krisztus, sőt Platon, Sokrates mögé, Dionysos mellé. 

Nietzsche rajongásánál a kereszténység szempontjából rombo-
lóbb volt a kereszténység s az antik világ viszonyának az az értel-
mezése, amely a 19. század szcientista szellemében gyökerezett. Ez 
az irányzat a fellendült vallástudományok (vallástörténet, össze-
hasonlító vallástudomány, vallásbölcselet, valláslélektan stb.) támo-
gatása mellett vizsgálja a kereszténység s a görög-római világ kap-
csolatait. Magát a kereszténységet- annak szellemi tartalmát, lelki-
ségét alig ismerve szinkretista lázában a kereszténységnek úgyszól-
ván egész etikai és matefazikai tartalmát, értékállományát a görög-
római szellemnek tulajdonítja, úgyhogy az Evangélium alig hozott 



valami újat, A vallástörténeti kutatások a görög-római vallásban szá-
mos, a kereszténységhez feltűnően hasonló elemet, gondolatot, szim-
bólumot, liturgikus cselekményt tettek ismeretessé, A 19, század 
relativálási szenvedélye sietett levonni a nagyon tetszetős, csak 
éppen nem igaz következtetést: a kereszténység az emberiség vallási 
fejlődésében az egyik vallási típus, amely a zsidó, görög és római 
vallás természetes szinkretizmusából történelmi fejlődés gyümölcse-
ként állt elő- Ez az irányzat még keresztény hívő körökben is nyug-
talanságot keltett. Egyre jobban elmosódott annak tudata, hogy ,,a 
kereszténységnek, ha a tényleges történelemben s a reális emberi 
létben ki akart fejlődni, magába kellett olvasztania ennek az emberi 
létnek lényegi elemeit, ennek a történelemnek eszméit és erőit." 
(R, Guardini.) 

Az utolsó 20—30 évben az antik világ s a kereszténység viszo-
nyának értelmezésében egészségesebb irányzat kezd tért foglalni, A 
hísztoricizmus, szinkretizmus, a relativálási szenvedély lázának esé-
sével, a távlatok tágulásával és mélyülésével egyre jobban útat tör 
magának az a történetszemlélet, amely az emberiség történetében 
üdvtörténetet lát — „Geschichte ist im tiefsten Grunde Heilsge-
schichte" (Rüssel) — s ebbe az üdvtörténetbe állítja bele a görög-
római világot is. Az Athénből és Rómából kisugárzó szellem, kul-
túra üdvtörténeti hivatása az isteni Logos megtestesülésének nagy 
eseményére előkészíteni azt a területet, amelyre a Logos történelmi 
nagy műve különlegesen fog támaszkodni. Az antik világ ilyen ad-
ventisztikus szemlélete nem új — már a keresztény ókor és közép-
kor is ismerte — csak a legújabb időkben szilárdabb tudományos 
megalapozáshoz kezd jutni. Örvendetes látvány, hogy az e téren 
foglalatoskodó keresztény szellemi munkások számban és értékben 
gyaraposznak. A megindult munkáról, amely a katolicizmus szem-
pontjából sokkal fontosabb mint első tekintetre vélnök, álljon itt 
egy-két részletkép — természetesen csak vázlatban. 

A görög-római világ keresztény értékelésének egyik lelkes híve 
H. W. Rüssel. ,,Gestalt eines christlichrn Humanismus" (Pantheon-
A. V., Amsterdam) címen megjelent müve nem szorosan vett tudo-
mányos szakmunka, de a szóbanforgó problematikáról, az újabb 
irányzatról szemléletes, érdekes keresztmetszetet ad. 

Rüssel igazságtalannak mondja azt a súlyos vádat, amely a ke-
reszténységet az antik világ nagy értékállományának eltékozlója-
ként szeretné odaállítani. Eltekintve attól a kétségbevonhatatlan tör-
ténelmi ténytől, hogy t, i, kereszténység nélkül a klasszikus világ 
legtöbb értéke visszavonhatatlanul elmerült volna a népvándorlás 
vízözönében, hogy Cassiodorus, Boethius, a benedekí kolostorok lakói 
nélkül vajmi kevés maradt volna ránk a görög-római szellem alko-
tásaiból, a kereszténységnek úgyszólván módjában sem állott rom-
bolni. Mit talált a kereszténység — veti föl a kérdést Rüssel — 
amikor a történelembe lépett? A klasszikus vallási élet teljes föl-
bomlóban volt. „Homeros már nem vallási könyv volt, hanem mint 
költői alkotás a filológusok és grammatikusok kezeibe került," A 



klasszikus bölcselet nem sokat őrzött meg egykori királynői mivol-
tából, büszke önállóságából. A különböző bölcseleti iskolák (stoiku-
sok, epíkureusok, szkeptikusok, cynikusok) kisodródtak a valós élet 
legszélére, az egyéni életboldogság csendes áldomozóivá lettek. 
Akiket pedig ezek az iskolák nem elégítettek ki, azok Kelet theozó-
fiájába menekültek. A kereszténység nem rombolta le a büszke gö-
rög polis-t sem, amelynek az antik kultúra annyit köszön, hiszen 
az is már a múlté volt. A kereszténység nem a polis-szal, hanem az-
zal a cézári birodalommal találta magát szemben, amely a római 
államépítő művészet s a keleti despotizmus keveréke volt. Ami ne-
mes emberi értéket a két nagy nép önmagából kitermelt, azt a ke-
reszténység nemcsak nem tette tönkre, hanem egy magasabb élet-
rendben kiteljesítette. 

Rüssel szerint még tovább kell mennünk. A Földközi-tenger kö-
rüli kultúrterületet — a görög-római szellem oikumenejét — a ke-
reszténység történelmi jelentkezése idején az elkeletiesedés nagy 
veszélye fenyegette. Hogy ez a terület a maga egész kultúr-állomá-
nyával nem lett a kaotikus, erőtlen komtemplációban elmerülő Ke-
let martaléka, az elsősorban a kereszténység elévülhetetlen művelő-
déstörténeti érdeme. Nem csodálatos történelmi valóság-e, hogy a 
Keletről jött kereszténység mentette át az akkori Nyugatot az el-
keletiesedés veszedelmén? ,,A kereszténység a hellénisztíkus világot 
nem mélyebben Kelethez, hanem újra önmagához vezette vissza. 
Éppen az a tény, amit a kereszténységnek ma oly gyakran szemére 
hánynak, hogy t. i. hűen kitartott a Kinyilatkoztatás könyvei mel-
lett, hogy dogmákban szögezte le a maga hi t tar ta lmát . . . hárította 
el a legnagyobb veszélyt, amely a Földközi-tenger világát fenye-
gette t. i. az India példájára kialakult elerőtlenítő misztikában való 
elmerülést." A homéroszi theológiában, klasszikus embertanában 
megrendült antik világnak a kereszténység isteni mélységű theológíát 
is, tökéletes embertant is hozott. E kettő nélkül Nyugat kultúrája 
sohasem virágzott volna ki. Bennük a nemes klasszikus embert nyug-
talanító összes problémák végleges megoldást találtak. A keresz-
ténység a Logos megtestesülésének, az anyagi világ isteni teremté-
sének, az ember lehető istenfíúságának tanával az embereszmének 
nemcsak biztos alapzatot, hanem fölülmúlhatatlan méltóságot is köl-
csönzött. Üj értelmezést kapott a történelem is: megszűnt örökös, 
céltalan körforgás lenni — a nagy folyamat kezdete, középpontja 
és végpontja Krisztus, Ez a történelemszemlélet könnyen ráeszmélt 
arra az úrjövetes szolgálatra, amely a görög-római világnak az üdv-
történet nagy drámájában osztályrészül jutott. 

Hogy a római birodalom a maga fejlet t államiságával milyen 
fontos szerepet töltött be a kereszténység elterjedésében, az ismere-
tes. Rüssel szerint a görög világ ilyen irányú teljesítménye is jelen-
tős — jelentősebb, mint amilyennek értékelni szokás. A görög nép 
nemcsak párat lan hatású művelődéstörténeti tényező, hanem az 
egyetemes politikai történelemben is súlya van. Világpolitikai sze-
repében nem Perikies Athénje, hanem Nagy Sándor világbirodalma 



jelenti a delelőt. Rüssel szerint a görög nép történetében Macedó-
nia, amely csak félig volt görög, ugyanazt jelenti mint az újabb né-
met történelemben az ugyancsak nem tisztán német Poroszország, 
Nagy Sándor Macedónia felől jön, Aristoteles a tanítója, önmaga 
Achilles leszármazottjának tekinti magát. Magába szívja a görög 
szellemet, de nem hajlandó a görög polis-szemléletbe szígetelődni. 
Birodalmának külső alakját a nagy keleti monarchiáktól kölcsönzi, 
de görög szellemiséggel tölti meg. Ez a birodalma sokkal több volt 
mint hatalmas világbirodalom: a Kelet és Nyugat egyesítésének esz-
mei sugárzatában álló oikumene — mondhatnók kultúrkör. Ez 
utóbbi alakjában akkor is fönnmaradt, amikor politikailag már ösz-
szeomlott, E kultúrkörnek egységes volt a nyelve — a koiné, tehát 
az a nyelv, amelyen majd az Evangélium kel szárnyra, amelyen az 
apostoli levelek íródnak — egységes volt szellemisége is. Nagy Sán-
dor birodalma lett az Imperium Romanum alapja, amelynek oly 
sorsdöntő szerepe volt a kereszténység történetében. 

Az antik világ adventisztikus hivatásának legmélyebb igazoló ja 
a görög bölcselet. Ez a bölcselet nem történelmi véletlen, amely el 
is maradhatott volna, hanem gondviselésszerűen szövődik bele az 
emberi szellemtörténetbe. Az eljövendő kereszténységre való előké-
szítő jellegét már az őskor is látta. Alexandriai Kelemen szerint 
„amiként a zsidókat a Törvény, azonképpen a görög népet bölcse-
lete készítette elő Krisztusra, A bölcselet egyengeti az útat annak 
számára, akit Krisztus meg fog világosítani, nevel Krisztus szá-
mára." Adventisztikus jelentőségének magas értéket ad az a körül-
mény, hogy a Kinyilatkoztatás hatáskörén kívül keletkezett. Egye-
dül ez a kereszténység-előtti bölcselet mutatja, meddig tud az em-
beri szellem sajá t szárnyain emelkedni. A modern filozófia már az 
ó- és újszövetségi Kinyilatkoztatás sugárzási területén viaskodik. 
Bármilyen álláspontra is helyezkedik, a kereszténység hatása alól 
éppen úgy nem vonhatja ki magát, mint az emberi szervezet az őt 
körülfogó légkör hatása alól. Ennek talán legmegdöbbentőbb iga-
zolása Nietzsche mélyen tragikus sorsa, aki titáni erőfeszítései elle-
nére sem tudott kitörni a keresztény gondolat-, értékvilágából. 

Rüssel a görög bölcselet adventisztikus hivatásának két legtö-
kéletesebb megszemélyesítőjét Sokratesben és Platonban látja. 

Sokra test a századok folyamán nagyon különbözőképpen ítél-
ték meg, Hegel pálcát tör a nagy görög ironikus fölött túlzó szub-
jektivitása miatt, akinek halála tragikus és hősies, de szükséges és 
igazolt volt, Nietsche azzal vádolja, hogy megrendítette a görög ösz-
tön-biztonságot, az életet a moralizmus és intellektualizmus végze-
tes lejtőjére terelte. Kierkegaard mint sok más ponton, itt is iga-
zabban lát: az „isteni egészségű" Sokratest a Krisztus ú t j á t előké-
szítő Ker. Szt, Jánoshoz hasonlítja, aki a polis bukása után, a szo-
fisztika fölburjánzása közepette „a templom megtisztításának" nagy 
föladatát vállalta. Rüssel szerint Sokrates a görög kultúréletben a 
legkomolyabb kísérlet arra, hogy a görög szellem önmagából új já-
szülessék. Tragikus sorsa igazolja, hogy a kísérlet a lehetőség ha-



tárain túlra esik. Benne kell látnunk a görög szellem nagyságának, 
de egyúttal végességének is legmegkapóbb megszemélyesítőjét. Sok-
rates tragikus bizonyítéka egyúttal annak is, hogy a görög szellemi-
ség a kereszténység közbelépte nélkül Kelet áldozatául esett volna. 
Sokrates igazi nagysága nem a logikusban és etikusban, hanem a 
metafizikusban, az ontológusban keresendő. Hisz a Jó tárgyi lété-
ben, a Lét értékes voltában. A szellemi és lelki szétesés közepette 
megőrzött bizalma a Létben a keresztény gondolatvilág közelébe 
hozza őt, 

Rüssel szerint egyetlen ókori bölcselőben sem oly szembeszökő 
a kereszténység felé való fordultság, mint Platonban, A George-kör 
ugyan „Platón keresztény félreértéséről" beszél, mintha a keresz-
ténység vitte volna be a maga gondolatait Platon világába, de ez a 
fölfogás igazságtalan Platonnal s a kereszténységgel szemben egy-
aránt. Platon már a kereszténység előcsarnokában áll. Kurt Hilde-
brandt egyenesen Platon „katolikus világképéről" beszél, A mai 
Platon-értelmezés ugyan a politikumot szereti a bölcsőben kisarkí-
tani, de tagadhatatlan, hogy a platóni gondolatvilág át meg át van 
szőve legértékesebb transzcendens elemekkel. Az igazságos Nomos 
(törvény), amelynek a polis züllött erkölcseit és törvényeit föl keli 
váltania, nem lehet evilági eredetű. Platon nemcsak hisz a lélek 
halhatatlanságában, hanem szinte skolasztikusán bizonyítja. A pla-
tonizmusban mutatkozó ellentétek húzzák meg azokat a határvona-
lakat, amelyeken túlra lendülni még ez a már theológíába áthajló, 
lángelműséget sugárzó bölcselet sem tudott, ezeknek harmóniába ol-
vasztására már Kinyilatkoztatásra, a kereszténység teremtés-, bűn-
beesés- és megváltás-tanára volt szükség. 

Az antik világ s a kereszténység viszonyának helyes értelmezése 
körül Romano Guardini is áldásos, mélyszántású munkásságot fej t 
ki. Kevesen látják oly élesen az ezen irányban feleletet váró korkér-
déseket, mint Guardini, Munkamódszerében (1. pl. a Der Heiland 
tanulmányát az Unterscheidung des Christlichen kötetében) két kö-
vetelmény érvényesül. Az egyik, hogy a komoly vallástudományok 
által fölszínre hozott adatokat nyugodtan, félelem nélkül fogadjuk, 
fogjuk vizsgálat alá. Nincs okunk az aggodalomra. Divatos elméle-
tek, relativálási láz az első pillanatra meglephetnek bennünket — 
a komoly elemzés mindig Krisztus fölényes igazát fogja igazolni. A 
másik követelménye, hogy biztosan, tisztán birtokoljuk a katholíku-
mot. Égető szükség van „arra a munkára, amelyet a véghez köze-
ledő újkor hagyott ránk s amelyet a jelen egyre nagyobb erővel 
sürget: a keresztény fogalmakat meg kell szabadítani mindazoktól 
a reárakodásoktól, hamisításoktól és torzításoktól, amiket az újkor 
kezdete óta elszenvedtek". Guardini sokszor hangoztatott jeligéje: 
Ad fontes! — le kell hatolnunk a kereszténység gyökérzetéhez, azok-
hoz a forrásokhoz, amelyekből az ó- és középkor kereszténysége 
táplálkozott. Guardini sokat vár a keresztény fenomenologíától — 
a reményt sokszor igazolják éppen Guardini fenomenológikus mód-
szerű írásai, Lássunk egy a tárgyunkkal kapcsolatos példát Guar-



dini „Das Bild von Jesus dem Christus im Neuen Testament" (Werk-
bund-Verlag, Würzburg) című munkájából. 

Amikor Szt, János a Krisztus személyével kapcsolatban feltü-
nedező téves vélekedésekkel szemben a világnak meg akarta mon-
dani, ki-mi a történelmi Krisztus, körülnézett korának szellemi, fo-
galmi készletében eszközt, módot keresve, amelynek segítségével 
legjobban ki tudná fejezni Krisztus lényegét, A keresett eszközt a 
kor legzseniálisabb népénél, a görögöknél találta meg. Az isteni 
Gondviselés úgy akarta, hogy mire az idők tel je elérkezik, egy te-
remtő nép szelleme kikristályosítsa önmagából azt a fogalmat, 
amelynek közvetítésével az emberi értelem legjobban meg tudja 
közelíteni Krisztus titokzatos lényegét. Ez a fogalom a görög gon-
dolkozás legszebb gyöngye, a Logos fogalma. Minden létezőnek van 
egy örök, tökéletes képe, eszméje, A földi valóságok eszméjüknek 
csak töredékes, gyarló megtestesítői. Ezeknek az eszméknek, eszmei 
képeknek sokasága nem zűrzavaros kavargás, hanem rendezett, har-
monikus egész. A létező és létezhető dolgok eszméinek ezt a ren-
dezett, harmonikus teljességét nevezte el a görög gondolkozás Lo-
gos-nak. A Logos tehát jelenti a létező, vagy létezhető dolgok örök 
eszméinek teljét, a köztük uralkodó értelmes rendet, egységet — 
azaz jelent igazságot, értelmet, bölcsességet, értéket, mégpedig vég-
telen gazdagságban. Még tovább kell mennünk. A Logos jelentése 
szó — tehát kimondott és hallott valóság, A Logos tehát nyilt, ki-
mondott értelem s mint ilyen a beszélő és halló szellemi közösségét 
teremti meg- A Lógósban kell keresnünk a szellemi élet lehetőségé-
nek, rendjének, a szellemek egymásközti viszonyának alapját . 

Arra a kérdésre, hogy ki-mi Krisztus, Szt. János azt feleli: az 
igazi Logos. Krisztus tehát az Isten végtelen eszméje, az isteni élet 
lényegének, rendjének, értékének végtelen gazdagságú telje — de 
kimondva, tehát mint különálló Valóság, Személy. Ez az isteni Lo-
gos lett Krisztusban emberré, 

így fest az a bizonyos szinkretizmus — jegyzi meg Guardini 
— a valóságban. A Logos-fogalma a kereszténységnek és a görög 
bölcseleti gondolkozásnak egyaránt eleme, de tartalmát illetőleg a 
kettő közt nem árnyalati, hanem a legmélyebb lényegi különbség 
van. ,,Minden Istené, az emberek gondolatai is . . . Ha eljön az óra, 
Isten birtokába veszi a gondolatokat s azok az ő akaratát szol-
gálják". 

A tárgyukkal kapcsolatos katolikus föladatkör egy harmadik 
munkása, a német szellemi világnak előkelősége, Theodor Haecker. 

Hogy nemcsak a görög, de a latin világ is a Megtestesülésre vo-
natkozó isteni gondolatok szolgálatában állt, azt Theodor Haecker 
„Vergi7"-jében (Hegner, Leipzig), ebben a rövid terjedelme mellett 
is hatalmas értékű, sokat idézett könyvben igazolja. Mintha a ,,homo 
Vergilianus", a Vergilius költészetéből kisugárzó embereszme már az 
eljövendő ,,homo Christianus" fényéből, gazdagságából élne. A 
„homo Vergilianus"-t eltölti a tökéletesebb lét utáni vágy. Ez a vágy 
tör föl a pogány irodalomban egyedülálló erővel Vergilius híres ne-
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gyedik eklogájából. A keresztény ókor s a középkor szorosan vett 
messiási jövendölésnek tekintette az eklogát. Haecker szerint annak 
nem tekinthető; a keresztény magyarázatnak magasabb értelemben 
mégis igaza volt, mert amit Vergilius az eljövendő Aonról mond, 
az messze túlszárnyalja az emberit, Augusztust és korát is. Egy má-
sik munkájában: „Wahrheit und Leben" (Hegner, Leipzig) Haecker 
ezt í r ja: ,,Vergilius nem volt próféta mint Izaiás, nem jövendölte 
meg az Üdvözítő születését mint az angyalok, pátriárkák és prófé-
ták. Hogyan is tehette volna ezt, hiszen sem angyal sem pátriárka 
sem próféta nem volt! De olyan misztikus anyagot öntött formába, 
amely vonatkozásban állott az angyalok, pátriárkák és próféták igaz-
ságával; tette ezt olyan pillanatban, amelyet nem ő, hanem az is-
teni Gondviselés állapított meg, az a Gondviselés, amely éppen 
Vergiliust jelölte ki a pogányság ádventi vágyakozásában erre a for-
mába-öntésre, mert éppen ő volt gazdag értelemben a Krisztus előtti 
anima naturalíter chritiana". 

A nagy kérdés, amely körül folyó munka területén tallózunk, 
a hazai irodalmat is foglalkoztatja. Kerényi Károly neve e téren a 
külföldön is ismeretes. Egy idevágó magyar tanulmányra külön is 
szeretnénk rámutatni: Brisits Frigyes dr. „Klasszicizmus és keresz-
ténység a középiskolában" címen a Kat. Középiskolai Főhatóság 
mult évi tanfolyamán tartott előadásaira. (Az előadások szövege a 
K. K. F. 1939—40-es Évkönyvében jelent meg.) Brisits a tárgyunk-
kal összefüggő kérdésekkel a középiskolai latin-tanítás szempontjá-
ból foglalkozik ugyan, de amit különösen a klasszikus és keresztény 
emberideál párhuzamos képéről, a klasszicizmusnak a keresztény-
ségben is gyümölcsöztethető formai és történelmi elemeiről mond, 
az egyetemes szempontból is magas értékű, (L. kissé részletesebben 
jelen számunkban Kolos Endre dr, beszámolójában!) 

Ha nem csalódunk, a görög-római világ iránti érdeklődés meg-
élénkülésében fontos szerepet játszik korunk legközpontibb, legsú-
lyosabb kérdése: mi is az ember? A 19, század a kérdést végleg 
megválaszoltnak tekintette — ma itt áll előttünk ú j ra a maga ko-
molyságával, mélységeivel. Mintha Nietzsche kísértene újra , külö-
nösen a George-kör felől. A fa j - elméletes, gépimádásos embertan 
zűrzavarából egyre több szem fordul ú j ra a görög embereszmény felé. 
Kétségkívül, a klasszikus világból, a ,,nemes lelkek örök hazájából" 
(Pauler Ákos) a mi földúlt embertanunk igen sokat meríthet. Egy-
nek figyelmen kívül hagyása azonban végzetes volna: a görög-római 
embereszme minden szépsége, fénye mellett is a Homo Christianus-
nak, a krisztusi embereszmének csak úrjövetes bolygója, A Megtes-
tesülés óta a tökéletes embertannak sem lehet más alapja, mint 
amely Krisztusban vettetett. 



Krisztusarc a művészetben.* 
Mihályi Ernő dr. 

Melyik arc tudna mélyebbre hatolni az emberi lélekbe, mint 
Krisztus isten-emberi arca? Ennek az arcnak az ábrázolása nagy 
távlatokat nyit a művészi kifejező tehetség számára. Krisztus arcá-
nak ábrázolásán végigkísérhetjük az egyes korok műveltségi fo-
kát, a vallásos érzés erejét, az esztétikai érzék fejlettségét. Krisztus 
arcának visszatükröződése tehát az egyes korok lelkében, művésze-
tében nagyon súlyos kérdés. 

Nagyon is összefügg a vallásos élet válságaival, a társadalmi 
lét átalakulásaival. Más volt a Krísztuskép az ó-korban, más a kö-
zépkorban, más az új-korban, más ma. Az új-kori szubjektivizmus 
új keresztény életet teremtett, ez meg új művészetet hívott életre. 
A mai társadalmi élet az egyénitől az egész felé, a totális felé ha-
lad. Ma megint másképen alakul a Krisztuskép, Vallási életünk 
válságában mintha a liturgia tartaná kezében ma a győzelmi zászlót. 
Krisztusképünk is ilyen irányban van kialakulóban. Egyházművésze-
tünk is ilyen irányban van fejlődőben. Valahogy mintha félretolód-
nának ma lélektani történetek, a rationalisztikus, morális-célszerű, 
vallási szervező, technikai kérdések, a hívők mintha csak Krisztus 
valóságát, Isten valóságát keresnék úgy, ahogy a liturgiában, a szent-
misében, a szentségekben megfoghatóvá lesz. Ilyen világnézeti ala-
pon induljunk a kérdés rövid taglalására. 

Mielőtt Krisztus arcának a művészetben való visszatükröződé-
sét néznénk, felvetődik lelkünkben a kérdés, milyen volt a történelmi 
Krisztus arca. Krisztus arcának irodalma nagyon gazdag. A keresz-
ténység húsz századon át vágyódott Krisztus igazi arca után, míg 
végre a legszélesebbkörű tudományos vizsgálódás, Enríe fényképei, 
Vignon orvosi vizsgálatai nyomán előttünk áll a turíni lepel hiteles 
Krisztusarca: a szeretet, az irgalom, az örökélet, az evangéliumok 
Krisztusa, akinek lenyűgöző szépségét csak a mélységes szomorú-
ság fátyolozza, amelyet nemsokára a feltámadás díadalérzete váltott 
fel. Hynek doktornak magyarul is megjelent könyve a modern or-
vosi tudomány világánál mutatja be a szenvedő Krísztusarcot, hogy 
talán épen a Gondviselés bölcs rendelkezése folytán minél több el-
hidegülni készülő szívet vezessen vissza Krisztushoz. 

* M o m a n d - M a u r i a c : Das Antl i tz Christi. Par is , 1938. Lütze ler : Bild Christi . 
Herder . F re iburg im Br, 



Még egy értékes Krisztusarccal gazdagított bennünket a XX. 
század. Ezelőtt kb. 35 évvel egy görög kereskedő egy alabástrom 
szobrot mutatott be Münchenben Furtwänglernek, a híres műtörté-
nésznek, melyet Jeruzsálemben találtak. Furtwängler szerint ez a 
szobor Krisztusarc az I. század első harmadából. Orra kissé meg 
van csonkítva, de a töredékek a lap ján könnyen kiegészítették, A gö-
rög művészet terméke, az élet valósága rajta. Nem zsidós fa j i jel-
legű arc. Teljes nyugalom, nemes emberi méltóság, és szellemi nagy-
ság sugárzik le róla. Hosszú hullámokban omlik vállára kétfelé fé-
sült haja . Tekintete átható, nyilt és világos, Homloka széles, hullá-
mos; a szellemi embereknél gyakran láthatunk ilyet. Orrtöve kissé 
nyerges, nem olyan egyenes, mint az antik isteneké. Rövid sűrű 
szakálla szabadon hagyja az ajkat , mely lágy és hullámos vonalú, 
Ez a sárgán világító, ragyogó alabástromszobor finom kidolgozásá-
val, a bőr alatt szinte érezzük a vér lüktetését, élni fog, míg krisz-
tusi világnézet lesz a földön: a görög művészet legszebb ajándéka 
a kereszténység számára," 

Van négy evangéliumunk, van 42 Veronikakendőnk, legtöbbje a 
XIV, századból, van rengeteg számú művészi ábrázolásunk Krisztus-
ról s 1900 éven át mégis feledésbe ment a történelmi Krisztusarc. 
Hogyan lehetséges ez? Igaz, hogy Krisztus idejében már az egész 
világ a görög műveltség hatása a la t t állott, de Júdea, melynek kul-
túr- és vallástörténeti fejlődésébe Krisztus beilleszkedett, makacs 
elzárkózása következtében önállóbb maradt. Maga Krisztus is zsidó 
világképben él, népének megváltója, isteni küldötte. Azért jön, hogy 
a régi formákba új tartalmat öntsön, de azért nemzeti fényben ra-
gyog fel alakja. Szembe száll a farizeusi gondolkodással, belemé-
lyíti a vallást az isten- és emberszeretet természetfeletti világába, a 
népek egyenlőségét hirdeti a Teremtő előtt, de mégis mint a zsidók 
királyát feszítik keresztre. — Felmerül lelkünkben a kérdés, vissza-
tükröződött-e istensége történelmi alakján? Valóban nagy távlatok 
nyílnak meg benne: Isten és ember egy személyben, De még az 
evangélisták is más és más alakban mutatják be. Máskép lát ják 
Szent Máté, Márk és Lukács a názáreti Jézust, máskép Szt, János 
evangélista: Kezdetben vala az Ige és az Ige Istennél vala és az 
Ige Isten vala. Mindenek ő ál tala lettek és nála nélkül semmi sem 
lett, ami lett. Őbenne vala az élet és az élet vala az emberek vilá-
gossága, — És az Ige testté lőn és miköztünk lakozék. És láttuk az 
ő dicsőségét, mint az Atya egyetlenegy szülöttének dicsőségét telve 
malaszttal és igazsággal. Ján. I. 1—14, Mennyire bevilágít Szt, Já-
nos Krisztus titokzatos lényének isteni mélységeibe! Az ő lényé-
ben Isten és ember forrott össze imádandó egységben! S micsoda 
szédületes magasságokba visz bennünket Szt. Pál, pedig ő szemé-
lyesen nem ismerte Krisztust. Kegyelmi megvilágítással áll í t ja elénk 
Krisztust, akiben élünk, mozgunk és vagyunk, (Ap. csel, 17—28), 
akiből erő sugárzik ki az egyes ember és az Egyház életére egy-

" Fr. Wolter: Wie sah Christus aus? Ein Jerusalemfund. München. 



aránt. Ö a mi főpapunk, aki belép a szentek szentjébe s az Atyá-
nak viszi az egész világ bűneinek váltságát, a kereszten kiontott 
szentséges vérét. Ha meg a Titkos jelenések könyvét vesszük elő, 
Krisztus, az utolsó ítélet Krisztusa jön felénk, amint a világ végén 
ítél elevenek és holtak fölött s kiteljesedett létünket az idó és tér 
kategóriáiból egyszerűen átemeli az örökkévalóságba: a dicsőségbe, 
vagy kárhozatba, ahogy érdemeljük, ahogy kegyelmeit felhasz-
náltuk. 

A zsidó világon felépülő első kereszténység tehát csak lelki 
képet hagyott ránk Krisztusról. S Krisztusnak ez a lelki képe még 
életében sem hat mindenkire egyformán. Tanítványait sokszor csak 
csodáival kényszeríti térdre: Uram, te Krisztus vagy, az élő Isten 
lia, mondja meghatódva ilyenkor Péter. A szamariai asszony Já-
kob kútjánál egyszerű zsidónak, judeainak nézi. Csak mikor belelát 
lelkébe, mikor csodálatos tanítását hallja, ismeri el: Uram, te Pró-
téta vagy valóban. Az apostolok közül sem emelkedik ki feltűnően. 
Lám a getszemáni kertben Júdásnak csókkal kellett elárulnia urát, 
csókkal kellett megjelölnie a katonák előtt az Üdvözítőt, aki már 
három éve hirdette az üdvösség igéjét. Nem ellentmondások ezek? 
Nem. Hiszen mi jól tudjuk, mennyire a szíven keresztül szoktunk 
ítélni, mennyire a kegyelem munkája az, hogy Krisztusban Istent 
iássuk-e, vagy a Belzebub fiát. Keresztjében üdvösség fá já t lás-
sunk-e, vagy botránkozzunk-e? 

Hogy miért nem hagytak ránk a zsidók és az első keresztények 
Krisztusképet, annak oka a zsidó világfelfogásban gyökerezik, ide-
genkedtek a görög kultúrától. Pedig ott már az arcképszobrászat 
nagy fejlődésre tekinthet vissza. A tanítványok iskolázatlan embe-
rek voltak. A görög műveltségtől messze voltak. De meg tele voltak 
vallási félelemmel is a faragott képekkel szemben, melyek könnyen 
báiványozásra vezettek. Ott lebegett állandóan szemük előtt a Mó-
zestől összetört aranyborjú. Szt, Pál is kikel a kő, arany, ezüstszob-
rok ellen, nem kell állítanunk, hogy aranyhoz, ezüsthöz, vagy kő-
höz, a művészet faragványához, és az ember találmányához hasonló 
az Isten, Ap, Csel, 29, 17, Szt, Pálnál is még a régi zsidó hagyomány 
cseng vissza. 

Első Krisztusábrázolásaink tehát csak a görög-római műveltség 
területéről valók, bármily fenségesek és értékesek is ezek az ábrá-
zolások, az eredeti Krisztusarchoz való hasonlatosság szempontjá-
ból már szóba se jöhetnek, A katakombák művészete teljesen az an-
tik világnézet hatása alatt áll. Krisztust szakálltalanul ábrázolták. 
A szakállviselés az antik világban a gyásznak a jele. A megholtat 
szakáll nélkül ábrázolták, mert a másvilágon már nincsen szomorú-
ság, s i f jú alakban, mert a másvilágon örök ifjúság van s Krisztus 
mint Isten is örökké fiatal marad. A ruházat is római. Közismert 
kedves szobor ebből az időből Jézus a jó pásztor, amint vállán juhot 
visz. Vagy a katakombáknak néhány szép komoly, nagyszemű Krisz-
tusarca, a Domitilla katakomba, korábban San Callisto fenséges 
Krisztusa, a Szt. Péter és Marcellin katakomba mennyei méltóságú 



Krisztusarca. Ha a stílus pompei is, az arcok már nem pogány is-
teneket juttatnak eszünkbe: Orpheust, Hermest, Asklépiost, Será-
pist, Zeust, hanem az evangéliumok tanító, irgalmas Krisztusát. — 
Az ó-keresztény művészet, a vértanúegyház művészete sokszor csak 
titokzatos, jelképes nyelven fejezheti ki magát. Jézus leggyakoribb 
jelképe a hal: ichtüsz, mert nevében hordozza ezt az egész monda-
tot: Jézus, Krisztus, Isten fia megváltó. Ha az ó-szövetségi jelene-
teket lát ják lefestve, akkor is Krisztusra gondolnak. A sziklából 
vizetfakasztó Mózes Krisztust jut tat ja eszünkbe, amint a kegyelmi 
élet forrásait nyit ja meg, Jónás a halottaiból feltámadt Krisztust, 
Nóé bárkája Krisztus anyaszentegyházát. — A pannóniai tartomá-
nyi kereszténység is megteremti a maga valóságos helyi jellegű 
falusias Krisztustípusát. A szentendrei, ságvári, császári ládavere-
tek képei mellett érdekes a soproni múzeumban levő pölöskeí tőr-
hüvely tanító Krisztusa. 

Egészen új korszak nyílik a keresztény művészetekben Nagy 
Konstantin idejében. Amint korábban az istenábrázolások alakultak 
át Krisztusábrázolássá, most a császárábrázolásokból lesznek a dia-
dalmas Krisztusábrázolások, így kerül Krisztus diadalmas képe a 
bazilikák mozaikképeire, a francia és német katedrálisok oromza-
tára, falképeire. Az örökké uralkodó császárok képei és a sötétség 
hatalmát, a bűnt lábbal tipró Krisztusábrázolások rokonságban van-
nak egymással. A császárok feje körül levő napkorong és a Krisztus 
és a szentek fejét díszítő dicsőségfény szintén. 

A késői antik és a korai középkori Krisztus-ábrázolás határmes-
gyéjén a Junius Bassus-síremlék áll. Junius Bassus Rómának prefek-
tusa volt s 42 éves korában halt meg (iit ad Deum). 359-ben. A 
Bassus-szarkofágról az emberi szenvedés és a krisztusi megváltás 
éneke cseng felénk bibliai képekben. Krisztus bevonulása van a kö-
zépen. Mosolyogva ábrázolja a szenvedésbe, a halálba induló Krisz-
tust. Fölötte a halálon diadalmaskodó s a mennyei trónon ülő ko-
moly Krisztus van. Lába alatt Caelus ta r t j a az eget. Mennyire kü-
lönbözik ez már a Dioklecián szertartásos korának Krisztusábrázo-
lásától, ahol az apostolok betakart arccal közelednek a trónoló 
mesterhez, vagy egy másik Krisztusábrázolástól, ahol a hegyi be-
szédnél Krisztust, mint valami római filozófust áll ják körül tanít-
ványai. A Bassus-dombormű átütő erejű művészeti tény. A közép-
kori Krisztusábrázolás számára megnyitja az eget. A mennyei Krisz-
tus odakerül minden templom bejáratára, amint mennyei trónjáról 
megáldja, kormányozza a világot, megítéli az emberiséget.* 

A VIII. században nagy válságon megy keresztül a vallásos ér-
zés és az esztétikai érzék. 726-ban Izaurí Leó császár megindítja 
az évszázadig eltartó képrombolási harcot. Az aranyba, ezüstbe, 
drágakövekbe foglalt, legendák fényébe öltöztetett csodás ikonok el-
pusztultak. De a véres harcokból mégis csak a hieratikus bizánci 
Krisztusarc került ki győztesen. Sőt még nyugaton is hódított, mert 

* Friedrich Gerke: Der Sarkophag des Junius Bassus. Berlin, 1936. 



a Konstantinápolyból elűzött szerzetesek, képtisztelők drága erek-
lyeként magukkal vitték számkivetésük helyére is. Közben már 
Franciaországban megindul a középkori vallásos színjátszás s az 
istentisztelet fenséges drámaiságával kapcsolatban kialakítja a kö-
zépkor drámai elevenségű művészetét. A karácsonyi, a vízkeresztí 
(Háromkirályok), a passiós, a feltámadási, az úrnapí, a végsőítéleti 
játékok rákerülnek a templomok homlokzatára, falaira, az oltárok 
tábláira stb. Az élet állandó megfigyelése s a mélységes hit csodá-
latos fejlődést nyit a művészetekben.* Megjelenik a művészetekben 
a Szenvedések férfía, a Passió Krisztusa. A keresztesháborúk esz-
mevilágának szinte középpontjába kerül az öt szent sebből elvérzett 
Megváltó. Szt. Bernátnak, a kereszteshadjáratok egyik vezéregyéni-
ségének, és Szt. Ferencnek, az Űr Jézus sebeitől megbélyegzett 
szentnek nagy a hatása a szenvedés mozzanatának hódításában a 
művészetek területein, 

A középkori templomok fala a szegények bibliájává válik. Krisz-
tus élete elevenedik meg raj ta . Valósággal megjeleníti Krisztus éle-
tét, hogy oktasson, neveljen, tanítson. Krisztus élete a közösségnek 
szóló tárgyilagos tanítássá lesz. S mint ahogyan Krisztus tanítása 
térdre kényszerítette az embereket: Én Uram és én Istenem, ilyen 
érzések töltik el a lelket a középkori Krisztusábrázolások előtt is. 
Igazán el kell fogadnunk Guardini megállapításait, hogy ezek a 
középkori Krisztusábrázolások valóban kultuszképek, istentiszteleti 
jellegű alkotások. A mozaikok, a freskók, a domborművek Krisztusá-
ban semmi sincs még az újkori művészek öntudatából, egyéni élmé-
nyéből, tisztára közösségi, közösségnek szóló alkotások. Csak az 
evangélium tanítását érezzük ki belőlük: vesd le sarúídat, itt Isten-
nel van dolgod. Térdre kényszerítik az embert, mint Mózest a csip-
kebokorban megjelenő Isten, mint Szt, Péter t Krisztus csodája: Én 
Uram és én Istenem, (A kölni Szt, Georgen keresztje a XII, sz,-ból. 
Schnützen-Museum.) Vegyük pl- csak az Utolsó ítélet Krisztusá-
nak az ábrázolását a középkorban, nem érzünk ott sem egyéni, sem 
nemzeti jellemvonásokat, csak Krisztust látjuk, amint a Szt. Lukács 
és Máté evangéliumában s a Titkos jelenések könyvében meg van 
írva, hogy cikázó villám fénylik az ég egyik végétől a másikig s jön 
az emberfia ítélni és mondja a jóknak: Jöjjetek, atyám áldottjaí . . . 
s a rosszaknak: távozzatok tőlem . . . Nem kérdezzük, hogy Michel-
angelo, vagy Lionardo da Vinci csinálta-e, német, olasz, vagy spa-
nyol mester alkotta-e, csak azt érezzük, hogy úgy szól hozzánk, 
mint a próféták szava. Érezzük, hogy megnyílik fejünk fölött is az 
élet könyve és megítéltetünk cselekedeteink szerint. És aki nem 
találtatik beírva az élet könyvébe, azt eléri a második, az örök halál. 

Aztán jön az újkor, mikor minden művész beleviszi a Krisztus-
ábrázolásba a maga egyéniségét, minden művész beleviszi a maga 
nemzeti jellegét. Az újkor az egyéniség és a nemzeti érzés feléb-

Dr, Karsai Géza O. S. B-: A színjátszás vallásos gyökerei- Regnum. 1937, 
•48—68- s. 



redésének a korszaka. Az olasz eszményíti a Krisztusarcot: gondol-
junk Lionardo Utolsó vacsorájának Krisztusarcára, vagy Rafael 
Urunk színe változására, vagy Tizián Adógarasára! Az előkelőségbe 
aztán egy kis világiasság is becsúszik. A germán Krisztusábrázolás 
nehézkes valóságkeresésbe esik: Dürer, de méginkább Grünewald 
Krisztusa. A francia szellem kecsességben túloz. A spanyol komor 
aszkézisbe merül. A németalföldi Krisztus erős fizikai élettel páro-
sítja a misztikumot, a természetfelettit, az isteni fenséget. A magyar 
a szenvedő Krisztust állítja elénk. Nem is csoda. Hiszen a létért 
való harc az életünk. Az orosz, általában a keleti, bizánci Krisztus-
ábrázolás hieratikus mélységben él. Általában máskép tükröződik 
Krisztus a déli, máskép az északi, máskép a nyugati, máskép a ke-
leti lélekben. Az északi típus a lélek kifejezésére tör, a déli inkább 
a szép formákat hangsúlyozza. A barokk időkben még vallás szem-
pontjából is szembe lehet állítani két nagy mestert, Rubenst és Rem-
brandtot. Egyik a derűsebb katolicizmusnak, a másik a komorabb 
bibliás protestantizmusnak legfőbb képviselője. A teológia századá-
ból szinte utol jára emelkedik ki ilyen egységes vallásos világnézet-
ből Krisztus alakja. Rubens Krisztusa diadalmasabb, életet igen-
lőbb, Rembrandté bibliásabb, magába mélyedőbb. Vannak, akik azt 
állítják, hogy a XVIII. századdal aztán le is záródik az igazi vallá-
sos művészet. Ennek a kornak a művészetét Guardini már nem 
mondja kultuszképeknek, istentiszteleti képeknek, hanem csak ájta-
tossági képeknek. Szinte a művészek egyéni áhítatából fakadnak a 
képek és az egyéni áhítathoz szólnak. Nem a közösség képei ezek, 
mint a középkoréi. 

Mit szóljunk a legújabb kor egyházművészetének Krisztusarcá-
ról? A XVIII. század felvilágosodása, a XIX. század anyagelvűsége 
nagy rombolást vitt végbe a lélek művészetében. Ezeknek a korok-
nak egy istenük van: az ész, majd az anyag. Krisztus arca élette-
lenné válik, elszikkad. Mikor Courbet kimondja: a mi szentjeink és 
csodáink a gőzmozdony, a pályaudvarok, a munkáskezek, ettől a 
kortól hiába várunk mélységes, isteni felségtől áthatott Krísztusar-
cokat. Renan történelmi iskolájától nem várhatunk feltámadási, 
mennybemeneteli képeket, hiszen a szentírásból kiirtott minden ter-
mészetfelettit, Krisztusból letagadott minden isteni vonást. Beleál-
lították Krisztust a történelmi fejlődés folyamatába, életét úgy néz-
ték, mint valami megrázó tragikumot, a keresztrefeszítettben csak 
az eszméiért elvérző Igazat látták, aki fenséges türelemmel viselte 
az emberi értelmetlenség megtévedéseit s kitárta kezét mindenki 
felé: Jöj jetek hozzám m i n d n y á j a n . . . Gondoljunk Thorwaldsen 
Krisztusára, vagy Böcklin Pié tá jára ; Klinger meg egyenesen az 
Olympusra viszi fel Krisztust a pogány istenek közé. A mi Munká-
csink Krisztusa Pilátus előtt magános, de belső erővel teljes. Ö a 
kép középpontja. Vele szemben Pilátus csak politikai alak, minden 
erkölcsi, szellemi erő híján, gyáván és tanácstalanul. Mögötte a 
nép, kíváncsian, gyűlölködően. A XIX. század a racionalizmus és 
individualizmus százada és a pozitivizmusé. Az isteni szenvedés ebben 



a felfogásban emberi tragédiává válik nemcsak azért, mert Krisztus 
glória nélkül jelenik meg, hanem azért is, sőt azért különösen, mert 
a kor egész lelkülete inkább az emberi, mint az isteni, inkább a va-
lóságos, mint a valóság feletti, inkább a racionális, mint az irracio-
nális mozzanatok iránt fogékony. A krisztusi eszme így veszít is-
tenségéből, viszont emberi vonásokkal és vonatkozásokkal bővül, 
Munkácsi Krisztusa nem igazi isten-ember, de magasabbrendű em-
ber, egyetemes emberi értékek hordozója, jelképezője, erkölcsi, szel-
lemi értékek képviselője. Olyan nagy művésznek, mint Munkácsi, 
semmiféle koráramlat nem válhatik ártalmára. 

A XIX. századra úgy tekintünk vissza, mint az egyházművé-
szetnek sivár korszakára, melyben csak itt-ott tűnik fel egy-egy kis 
vallásos sziget: az angoloknál a prerafaelíták művészete, a németek-
nél a nazarénusok, Overbeck, Führich, a rajnai iskola, a tiroli is-
kola, Herrgottschnitzlerekkel, a beuroni iskola, nálunk kőrösfői 
Krisch gödöllői iskolája, vagy Szoldatícs művészete, mely igazi át-
éléssel igyekszik Krisztust elénk állítani. Az egész század legki-
emelkedőbb jelenségének Uhdet tartom. A tiroli, regensburgi, mün-
cheni, párizsi szobrászat édeskés kontármunkái mellett az élet va-
lódi melege csap meg bennünket képein. Krisztusarca az Engedjé-
tek hozzám a kisdedeket, vagy az Emmauszi tanítványok, vagy az 
Utolsó vacsora c, képeken az egyházművészet legszebb alkotásai 
közé tartozik. Természetesen Uhde művészete is nagy megbotránko-
zást vált ki először s csak lassankint szokta meg a közönség. Ek-
kora realizmust nem bír el az ember első látásra, Szentségfertőzte-
tőnek mondják. Végül X, Pius pápa külön brévével tüntette ki, A 
mult század legnagyobb szobrásza, Rodin nem sokat foglalkozik 
Krisztuskérdésekkel, de Keresztje, melyre Magdolnával az egész 
század bűne ráborul, szintén kimagasló alkotás, Fadruszunk keresztje 
is műremek, Lötz és Székely történéti iskolája a maga nemében szin-
tén értékalkotó. 

Mit szóljunk a XX. század egy házművészetér öl? Rosszul indul. 
A világháború állandó réme, majd a világháború okozta anyagi, lelki 
összetörtség hanyatló, beteges, er jedő lelkületet teremtett Európá-
ban. Ebből nem fakadhatott egészséges művészet, A Megváltó képe 
is beteges, kísérteties, nyugtalan képet vesz fel. Schmidt, Rottluff, 
Nolde, Gies Krisztusa valami bomlasztó hatalom átka alatt nyög. 
Fahrenkrug Krisztusa egy modern nagyváros vérben forgó szemű 
demagógja, népszónoka. Ezek a Krisztusarcok nem mondhatják el 
magukról: Én vagyok az élet, az út és az igazság. A közönség sehogy 
se tud megbarátkozni velük. Adlhartnak rettenetesen összetört Krisz-
tusa még legjobban megnyerte a nép lelkét. Pedig nagy a modern 
ember vágya Krisztus igazi lényege után. Kaczíány Aladár Krisztus 
és Nikodémus c. képén az isteni tanítót érezteti meg velünk, Mihálo-
vits Miklós Levétel a keresztről c, képe kissé színpadias. Aba Nó-
vák archaizáló Krisztusarca mélyen megfogja a lelket, Milyen lesz 
a XX. század Krisztusarca a művészetben? Századunk a XIX. szá-
zaddal szemben tagadhatatlanul vallásos irányú. Az előző század 
Pannonhalmi Szemle 
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fölényes észimádása, anyagelvűsége, egyéniségtisztelete lobogó szen-
vedéllyel csap át az érzelmesség, a vallásosság és a nagy közösség-
érzés irányába. Hol Krisztussal, hol Krisztus nélkül, de az bizonyos, 
hogy ilyen közösségi irányba megy a mai európai társadalom. Ha a 
mult századok Krisztusarcában sok volt az egyénileg átélt vonás, 
gondoljunk Michelangelo, vagy Leonardo, vagy Tizián Krisztusára, 
akkor a mai kor Krisztusarcán a közösségi vonás fog visszatükrö-
ződni. A liturgikus Krisztusalak lesz a modern idők Krisztusa: a 
közvetítő az Isten és ember között, az örök főpap, az isteni tanító, 
az élők és holtak bírája, az oltáriszentség rabkirálya, az egyház 
nagy életközösségében uralkodó Krisztuskírály. Istenemberként je-
lenik meg előttünk, mint Ige, amely testet öltött, aki szentséges szí-
vét t á r ja felénk, A történelmi Krisztust, a názáreti ács fiát már 
bemutatta a mult század realizmusa, a mult század történelmi isko-
lája, a reneszánsz eszményített Krisztusát mély érzésekkel telítette 
a barokk korszak, a szenvedő Krisztust a középkor vége hozta közel 
hozzánk, most az ú j művészet megint megdicsőült istenségében mu-
ta t j a be, mint a korai keresztény művészet. Ügy mutat ja be Krisz-
tust, amint a tér és idő felett áll az örökkévalóság fényében, amint 
az Atya jobbján ül, vagy titokzatosan tovább él egyházában, a szent-
misében, a szentségekben, az egyes hívők lelkében. Közösségi érzé-
seinket így fogja kielégíteni a modern Krisztusarc, Már a beuroni 
művészet is arra törekedett, hogy a hivatalos liturgikus imádságnak, 
a közösség, az egyház imájának művészetévé legyen, A mai művé-
szet is a liturgiában fogja megtalálni a hozzánk legközvetlenebbül 
szóló Krisztusarcot, Bár az egyház liturgiájában is állandóan a tör-
téneti Krisztus él előttünk, hiszen a zsolozsmában és a szentmise 
evangéliumában végig éljük Krisztus földi életét is, de ez valahogyan 
bele van építve a szentmise áldozatba s mikor ezen Krisztussal 
együtt résztveszünk, Krisztusban részesedünk, valahogy az örök-
életbe, a természetfölötti világba kapcsolódunk. Ez a minket a ter-
mészetfeletti, kegyelmi világba kapcsoló Krisztusarc kell nekünk. S 
hisszük, hogy az egyre elmélyedő liturgikus élet meg is hozza 
nekünk. 



Az Árpádkor Krisztus-képe. 
levárdy Rezső. 

Elültek a népvándorlás viharai, azonban Európa fiatal népeit 
még mindig megszállva tartotta valami nyugtalan feszültség, ami 
valamikor keresztül-kasul hajtotta őket idegen földeken, idegen or-
szágokon. A nemzedékeket felőrlő hosszú küzdelem — új hazákért, 
új életkörülményekért — nem enyészett el nyomtalanul: sokkal mé-
lyebben belerágódott a lelkekbe, hogysem helyet adhatott volna a 
teljes nyugalomnak. A politikai érvényesülésért vívott több száza-
dos küzdelem tovább folytatódott: az idegen — északról, keletről 
— elszármazott lelkiség szellemi téren is ki akarta vívni lét jogait. 
A népvándorlás fiatal népei benső szükségletnek érezték, hogy sa-
játos vágyaikat, törekvéseiket külsőleg is kifejezzék. Ez a kifejező-
dési vágy ösztönözte őket, hogy művészi téren is összemérjék ere-
jüket a művészetnek a régiek által megteremtett megnyilvánulási 
formáival. Megbámulták ugyan ennek a művészetnek szellemi fe-
gyelmezettségét, lelki lezártságát, de volt annyi erejük, művészi 
ötletességük, hogy megkíséreljék a régi művészet tartalmi elemei-
nek — főként egyházi művészetről lévén szó, — a hit igazságainak 
új ruhába öltöztetését. Igyekeztek az európai művészet nyugodt — 
naívságukban is klasszikus hagyományokat őrző — formáit sajátos 
lelkiségük dinamikájával telíteni. Ez a kor volt (az antik létmód és 
a germán voluntarisztikus törekvés teremtő összecsapásának ideje) 
a román stílus, a román kor születési órája. 

Ha a román szellemiség lényegét a logos antik ó-keresztény pri-
mátusának és a germán lélek etikai-voluntarisztikus alap jellegének 
összekapcsolásában látjuk, érthetőkké válnak számunkra a román 
stílus toledói, aulnay-i, perigeux-i, hildesheimi stb. árnyalati kü-
lönbségei: más volt a nyugati gót Hispánia és Dél-Franciaország népí 
összetétele — s ennek következtében lelki és szellemi képe is —, 
mint a német észak, s ez ismét más, mint a lombard-bizantin eleme-
ket magába szívó délnémet kultúrkör. A splendor ordinis super par-
tes szellemét sugárzó, magától értetődő ünnepélyességtől áthatott 
bazilikák falain, oszlopfőin megjelennek a nyugtalanul kavargó ál-
lat- és növénydíszek, a germán lélek motorikus alaktalansága és 
bensőséges alanyisága összeolvad a klasszikus művészet normáival: 



két ellentétes világnézet és műveltségi alkat az elérhető legtökélete-
sebb együttessé forr össze.1 

A román stílusnak ezt a két alaptényezőjét ismerve, elég egy 
rövid tekintetet vetnünk románkori művészetünkre, hogy észreve-
gyük annak egyéni ízét, sajátos veretét. Ez természetes is. Ha hisz-
szük, — márpedig hinnünk kell —, hogy az országépítő magyar-
ságban volt teremtő erő, akkor azt is el kell ismernünk, hogy a ma-
gyar léleknek, a magyar lélekbő fakadó népi művészetnek helyet 
kellett nyernie románkori művészetének összképében is. Ez elsősor-
ban ötvösművészeti emlékeinknél szembeötlő. Bár a magyar ötvös-
ség hamar alkalmazkodott a nyugati műgyakorlathoz (v. ö. a limo-
gesi stílushoz közelálló magyar zománc munkák!), majd „sorra át-
vette a dívó korstílusokat, . . . ezeken belül azonban hagyományos 
technikai és különleges formaérzéke, kifinomult díszítő érzéke meg 
tudta őrizni a magyaros jelleget, s azt nehézség nélkül símította a 
kor ízléséhez" (Gerevich). Ötvösségünknek épp ebben láthatjuk leg-
nagyobb jelentőségét: a korábbi, ázsiai műgyakorlat továbbfolytatá-
sával példát adott, ösztönzést nyúj tot t a kialakulóban levő testvér-
művészeteknek: az építő-plasztikának, a szobrászatnak és festé-
szetnek. 

Különösen az ötvösség és az épületszobrászat az a terület, ahol 
egészen világosan érezhető az ázsiai örökség. A díszítő elemek tob-
zódása, mindent ellepő gazdagsága a nomád pompakedvelésből 
fakad. 

Talán nem lesz egészen hiábavaló egy kissé felbontani román 
művészetünk szövetét, helyesebben annak egy kisebb részét. Ha 
meggondoljuk, hogy milyen kevés emlék (szinte egyáltalán semmi 
sem) maradt fenn a magyar lélek átformálódásáról, kereszténnyé 
válásáról, akkor meg kell becsülnünk minden kicsiny jelet, ami kö-
zelebb vihet ennek a folyamatnak megismeréséhez. A legelvontabb 
eszmék is megtalálják és mindig is megtalálták kifejező formájukat. 
Jogos tehát, hogy töredékesen fennmaradt képzőművészeti anyagun-
kat is felhasználjuk az országépítő magyarság lelkületének megis-
meréséhez. 

Vizsgáljuk meg ezek után román művészetünknek csupán egyet-
len fejezetét: hogyan látta az első keresztény magyar nemzedék az 
Istenember képét, s hogyan alakult ez a kép az első magyar szá-
zadok folyamán? Az anyag felsorolásán túl, helyesebben az anyag 
aprólékos felsorolása helyett a lelket szeretném megláttatni, amely 
románkori művészetünk Krisztusképét életre hívta. 

A román kor művészi emlékeivel foglalkozó feldolgozások leg-
többször csupán a külső, alaki szempontokat vették figyelembe, csu-
pán műtörténetileg (esetleg esztétikailag) elemezgették az egyes 
darabokat. Megvizsgálták az emlékek korát, megmunkálását, felku-

1 A tárgyalás menetét nehezítő irodalmi utalások helyet t a felhasznált iro-
dalmat tanulmányunk végén adjuk. 



tat ták azokat a művészi hatóterületeket, amelyek ezeket létrehoz-
hatták, de csak érintőlegesen vizsgálták azt a szellemet, amelyből 
ezek az emlékek kinőttek. Pedig figyelembevéve azt, hogy emlékeink 
legnagyobb része nem önmagáért való műalkotás, hanem nagyon is 
,,célművészet", a kultusz szolgálatában álló egyházművészet, nagyon 
kívánatos, hogy inkább a gondolati tartalom felől nézzük őket, mint 
a külső, alaki, stiláris sajátságok oldaláról. Erre annál inkább szük-
ség van, mert a stílus csupán az újabb korban vált problémává az 
alkotó művész számára. Ha tehát a művész adottságaiból akarunk 
kiindulni, (márpedig egy műemlék megítélésénél ez lehet az egyet-
len helyes nézőpont) akkor inkább a szellemi mozzanatokat kell fi-
gyelemmel kísérnünk. Erre kötelez feldolgozásra kerülő anyagunk 
sajátos természete is, amelyet csak úgy érthetünk meg, ha figyelem-
mel kísérjük azt a szellemi ,,klímát", a társadalmi és művészeti hát-
teret is, amelyből emlékeink kisarjadtak. 

A keresztény művészetnek a facies Christi, mindig középponti 
problémája volt; egészen magától értetődő tehát, hogy a magyar ro-
mánkor is féltő gonddal alakítgatta művészi emlékein az Istenember 
képét, kiválogatva végtelen tökéletességéből, végtelen szépségéből 
azokat a mozzanatokat, amelyeknek visszhangja legtovább és leg-
tisztábban csengett a magyar lelkekben. 

A nomád magyarságnak nem voltak istenszobrai, bálványai, így 
tehát semmi sem gátolta, hogy megtérése után átvegye a nyugaton 
akkor uralkodó ábrázolási formákat. (Abban azonban már a nép-
lélek szerepét kell látnunk, hogy melyik ikonográfiái téma jut ura-
lomra első művészi alkotásaink között.)2 Európa művészetének, mint 
az egész lelkiéletének is, az ezredforduló tá ján még a liturgia az él-
tető forrása, az Egyház nyilvános istentiszteletének s az emberek 
megszentelésének külső kifejeződése — szövegben és cselekedetben 
— a keresztény élet s az élet minden megnyilvánulásának az alapja.3 

A középkorban — különösképpen a román időkben — az egész éle-
tet á t jár ták a vallásos, s így liturgikus gondolatok, a vallási életet 
még nem különítik el olyan válaszfalak a világi érdekektől, mint 
amilyeneket ma tapasztalhatunk. Hiába tört be az európai kultúrába 
a germán lélek a maga erkölcsi igazodásával, alanyi és egyéni moz-
zanataival, még nem tudta háttérbe szorítani a mysterium-gondolatot, 

2 A Krisztus-kép egyenesen alapvető fontosságú a keresztény művészet 
számára. Krisztus emberré levése a d j a meg a keresztény ábrázolóművészet leg-
végső és legmélyebb jogát. Voltak, akik az Istenábrázolásokban, a képtisztéletben 
visszaesést, az antik pogány gondolkodáshoz való közeledést láttak (Holt, Kari: 
Urchristentum und Religionsgeschichte, 32 1.). Ezzel szemben Wunderle, Joannes 
Damascenus és Theodorus Studita nyomán, igazolja a keresztény képzőművé-
szetet. 

3 Ezért sem érheti vád első kolostoraink lakóit a miatt, hogy „úgy látszik, 
mintha a liturgia elvégzése lett volna egy-egy kolostor legfőbb fe ladata" (Má-
lyusz). A liturgia nemcsak a szerzetesi élet és á j ta toskodás kifejeződése a kül-
világ felé, hanem a ,,mysterium" {vagy a liturgia másik elnevezésével élve: 
sacramentum), vagyis az egyháznak, mint közösségnek kultuszünneplése, Krisztus 
üdvözítő tevékenységének megjelenítése. V. ö. Herwegen, Ildefons: Kirche und 
Seele. 



még nem tudta megnyitni a középkor korai és későbbi fázisa közt 
tátongó szakadékot. Az ezredforduló (egészen a XI. század végéig) 
még az erőkifejtés ideje, a román művészi akarás érvényesülésének 
a kora, A germán lélekben felszínre törő hatalmas vitalitást még 
logikus, harmonikus keretek közé szorítja a méretek előkelősége, 
a liturgikus fegyelem ünnepélyes törvényhozása, A Krisztusábrázo-
lások közt is még a parusia-várásban gyökerező Maiestas Domini 
uralkodik, ez a kor még a Keresztrefeszítettben is királyt lát, Hra-
banus Maurus „Liber de Laudibus sanctae crucis"-ában a Keresztre-
feszített köré ezeket í r ja : „Rex regum et Dominus dominorum". A 
Karoling Maiestas-képek pedig mint „regnator 01ympi"-t ünneplik 
Krisztust aki „cunctorum regum est deus atque deorum". A román 
művészet a liturgiából kölcsönzöte ezeket a vonásokat, ahol Krisz-
tus, mint istencsászár lép elénk. Ez a felfogás felel meg annak a 
-/.vQiog- képzetnek, amelyet a kereszténység a késő antik kortól vett 
át s amely különösképpen a Vízkereszt liturgiájában szembeötlő, de 
jellemző az egész egyházi évre. Még a nagyböjtben és a nagyhéten 
is (amikor elhomályosul ugyan egy kissé Krisztus istensége és a 
Szabadító embersége kerül az előtérbe, és megkezdődik a nyilt küz-
delem a fény királya és a sötétség fejedelme közt) király marad 
Krisztus (v. ö. Ötvenedvasárnap Evangéliuma). Teljes királyi pom-
pájában, virágok és pálmák közt, a civitas Dei ujjongó tömegei közt 
t a r t j a meg győzelmi menetét (virágvasárnapi liturgia), bár ugyan-
ekkor (Tractus, Passió) előrevetődik már a kírálygyilkosság árnyéka. 
Jellemző a liturgia szemléletmódjára, hogy még Nagypéntek ke-
resztjén is Királyt lát az Űrban: „Dicite in nationibus, quia Domi-
nus regnavit a ligno" (Commemoratio Crucis). A kereszt nem a 
szégyen fá ja a nagypéntek himnuszában, hanem a győzelem jel-
vénye : 

„Pange lingua gloriosi Zengjed nyelv a dicsőséges 
Lauream certaminís, Küzdelemnek énekét 
Et super crucis trophaeum S hős jelére a keresztnek 
Die triumphum nobilem: Mondj dicsérő szép igét, 
Qualiter Redemptor orbis Hogyan győzött Megváltónk ra j t 
Immolatus vicerit." Áldozva fel életét, 

(Fordította Békés Gellért.) 
A liturgia Krisztus-képének egyes vonásait az Ó-szövetségből, 

főként a zsoltárokból és a prófétákból, másokat keletről kapta 
(Anastasis, Pantokrator-ábrázolások). A kép kialakulásában tevé-
keny része van a római császárkultusznak. Mindezek együtt alakí-
tották ki azt a képet, amelyet azután a művészet is magáévá tett s 
amely szinte a Titkos jelenések könyvének fenséges, pompában csil-
logó látomását illusztrálja: „Prínceps regum terrae. Ipsi gloria et 
impérium in saecula saeculorum" (1, 5—6). 

A fiatal európai magyarság a nomád lélek őszinte mohóságával 
vetette magát erre a képre. A „mindenekfölött álló, égi Istenben 
való ősi hit" (Hóman) s a bizánci kereszténységgel való korai kap-



csolatok lehetővé tették a 7iavTov.Qà%toç>, a mindenek Ura képének 
meggyökerezését, A tagancsai lelet Krisztus-korongja, mint analógia, 
valószínűvé teszi, hogy a hazát kereső magyarság nem Pannoniá-
ban találkozott először i lyesfajta ábrázolásokkal. Annál inkább kell 
számolnunk az első magyar-földi művészi benyomások elhatározó 
jelentőségével. 

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a legrégibb magyar mű-
vészi emlék, Szent István koronája is ezt a képet továbbította a ma-
gyarság számára. A bizánci hatások mellett a dekoratív törekvésű 
ír miniatúrák ismeretét is tükröző szentkoronánknak egymást keresz-
tező vastag aranypántjait , mint a legkifejezőbb szimbólum, a tró-
noló Krisztus alakja zár ja le. Mint a „jóságos cselekedetek Urát, s 
a királyok Királyát" (Szent István Intelmei) látjuk itt az Üdvözí-
tőt. Égi trónusán ül, a keresztény élet kiteljesedését, az örökkévaló-
ságot jelképező életfák (peridexion) között. Jobbját áldásra emeli, 
baljában könyvet tart. Erősen emlékeztet a szentkorona alsó részét 
alkotó diadém Pantokratorára, de itt a mindeneken való uralom még 
talán erőteljesebb hangsúlyt nyer a fák fölött tündöklő Nap- és 
Hold-ábrázolás által, E szimbolikus értelmű ábrázolással a zománc-
lemez Krisztus Urunkat mint az Ó- és Üj-Szövetség Urát mutat ja be. 

Első Krisztus-képünk tehát a liturgiából forrásozó Maiestas 
Domini-t akar ja érzékeltetni. Ugyanezt a törekvést olvashatjuk le a 
koronázópalástnak a kor egyéb egyházi ruháit felülmúló képszerke-
zetéről is. Az angyalok, próféták, apostolok, mártírok (továbbá ha 
elfogadjuk Braun feltevését, a hitvallók és szüzek) megdicsőült se-
regén, a corpus Christi mysticum győzelmes szféráján uralkodó 
Krisztust lát juk itt. Ellenségein győzedelmeskedve trónol a magas-
ságban: „Mortibus en Christus prostratis emicat altus".4 Lábai alá 
gyűri a halál és pokol szimbólumait, az oroszlánt és sárkányt: így 
fogadja az égi gyülekezet hódolatát, a legfőbb királyt megillető 
mennyei liturgiát,5 

E két emlékünkkel egészen szorosan összefügg a feldebrői al-
templom Krisztus-képe: kissé merev, néhány lakonikus vonallal ra j -
zolt, kezében könyvet tartó Krisztus-alak, Az egész kép elrendezése 
erősen emlékeztet a bizánci ikonokra, bár az arc sokkal frissebben, 
rómaiasabban hat, mint az altemplom többi freskói, A könyv jól ol-
vasható felirata (,,EGO QUI SUM") szintén a görög ikonok isme-
retével válik érthetővé, A bizánci Krisztus-képek gloriolájában sze-
replő körirat a legtöbb esetben: , ,0 Í2N". Ez képünk föliratával 
együtt Jézus istenségét akar ja jelezni. Fogalmazásában a Mózesnek 
adott Isten-névre vezethető vissza: ,,Én vagyok, aki vagyok",8 (Az 
„Ego Q A sum" olvasás részint a sorrend szokatlansága miatt, ré-
szint a görög, illetve az itáliai bizántin emlékekkel való összevetés 
alapján sem valószínű.) 

* A koronázópalást felirata. 
s „Dat summo Regi famulatum concio coeíi." 
8 „Dixit Deus ad Moysen: Ego sum qui sum. Ait: Sic dices filiis Israel: 

Qui est, misit me ad vos" (Exod. 3, 14.). 



A fölirat akkor válik csak igazán érthetővé, ha meggondoljuk, 
hogy itt egy egészen tiszta fogalmazású kultuszképpel van dolgunk. 
Guardini (Kultbild und Andachtsbild) megkülönbözteti a „kultusz-
képet" az „áhítatkép"-től. Az áhítatkép az egyes hívő belső életé-
ből, a tapasztalásból, általában immanenciából ered; ezzel szemben 
a kultuszkép a transzcendencíából, az Isten objektív létéből és ha-
talmából fakad. A kultuszképet nem érthetjük meg teljesen, nem 
elemezhetjük, a belőle sugárzó hatalom előtt elnémul a hívő és 
imádkozik. Inkább a szent valóságot sugározza, nem pedig a tapasz-
talati valóságot, mint az áhítat-kép. A kultuszkép alkotója nem is 
vehető „művésznek" a szó mai (Gíottóval kezdődő) értelmében: nem 
alkot, nem „műalkotás" a célja, hanem a dogmákhoz tapadva szol-
gálja az Istent. A kultuszképben tovább él a dogma, rokon a theoló-
giával. Az áhítatkép a személyes vallásosság függvénye, s mint ilyen 
inkább a lelkípásztorkodáshoz tartozik (v. ö. Müller—Erb, Kamp-
mann és Haecker vitájával a Hochland-ban.). 

A feldebrőí Krisztus nyitott szemmel, kissé merev tekintettel 
fordul a néző felé, nézése égi s a hívő lelket egészen más világba 
ragadja. Más élményterületről való, modern kifejezéssel élve kife-
jezőművészetét introvertáltnak mondhatjuk. Lélekből fakadó beszéde 
lelkekhez szól. A test csupán eszköz a lelki tartalmak közvetíté-
sére, innen származik nála az illúzió erős elhanyagolása. Nem az él-
ményszerűségből, az emberi átélésből fakad, hanem az Isten objek-
tív létéből. Azt szolgálja, aki van (v, ö. Exod. 3, 14), az egyetlen 
igazi Létező (<5 (hv) rendelkezésére bocsátja magát, hogy szóljon, 
beszéljen általa. Ez által válik az üdvrend eszközévé, szervévé. 

Ez ad j a meg a feldebrői Krisztus-képnek az igazi értelmét. 
Zártsága, hieratikus nyugalma, fensége a szó szoros értelmében 
kerygma, dogmatikát, tanítást sugároz, megérezteti a tremendumot. 
Mint ilyet, hajlandók lennénk egy korábbi kultúrfokozat terméké-
nek, mondjuk ó-keresztény emléknek tartani, amint azt Lux is 
tette. Azonban Guardini világosan rámutat arra, hogy a belső élet 
kötöttsége, a közösségi mozzanat erősebb hangsúlyozása stb. nem 
annyira az ó-keresztény emlékeknek, mint inkább a kultuszképnek 
jellemzője. Ezt a kettőt élesen el kell választanunk egymástól s vi-
lágosan kell látnunk azt is, hogy kultszképekkel nemcsak a keresz-
tény ókorban, hanem a román korban is, sőt elszórtan még a gótiká-
ban is találkozunk. Bár bizonyos az is, hogy minél egyénibb ere-
jűvé válnak az érzések, minél inkább felszabadul az élet, a vallási, 
természeti kötöttségektől, minél inkább tud örülni az ember az élet-
nek és a művészi alkotásoknak, annál inkább elváltozik a vallási 
érzés jellege is, annál ritkábbá válik az igazi kultuszkép. 

Későbbi Krisztus-ábrázolásainkon éppen ezt a folyamatot szem-
lélhetjük: a tárgyilagos latin szellemet, a római liturgia zárt, ünne-
pélyes fogalmazásmódját lassan a néplélekből fakadó alanyi ele-
mek kezdik felváltani, Megjelennek azok az erők, amelyek a ro-
mánkorunk végén (1300 körül) olyan meleg együttérzéssel siratják 
a Keresztenfüggőt: 



„Világ világa, 
Virágnak virága, 
Keservesen kínzatol, 
Vasszegekkel veretöl." 

A XII. századi magyar mester, aki a „tabáni Salvatort" meg-
mintázta, még teljességgel benne él a mysteriumos, liturgikus gon-
dolatkörben, abban a szellemi világban, amely a gyulafehérvári tim-
panon kezdetleges megmunkálású, de magyaros tisztánlátással s a 
cividalei S. Martíno hasonló tárgyú ábrázolásaira emlékeztető vo-
nalasan leegyszerűsített formaadással készült Maiestas Domini-j ét 
is életrehívta. Ez az oroszlános trónon ülő Maiestas Domini, a déli 
kapu belsejének timpanonjába falazott XI. századi dombormű, az 
„ikonográfia előzménye" (Gerevich) a külső timpanon hasonló tár-
gyú ábrázolásának. Krisztus itt is áldásra emeli jobbját, baljában 
pedig könyvet tart, csak a két angyal helyett két apostol veszi közre. 
Ugyanígy a pécsi székesegyház főapszísának egyik ablakát keretező 
freskctöredékeken is apostolai közt látjuk az áldó és nyitott könyvet 
tartó Krisztust. 

Az eddig tárgyalt Krisztus-képek mindegyikénél Krisztus bal-
jában irattekercset, illetve (nyitott) könyvet látunk. Schrade értel-
mezése szerint ez a könyvtekercs, amely alakilag a római császár-
ábrázolásokban gyökerezik, az evangéliumot jelzi: amint Krisztus ke-
resztjét hordozva teljessé tette az áldozatot, úgy a könyvtekercset 
(ill. könyvet) tartó Krisztus a törvény beteljesítőjeként áll előttünk. 
Michels megkísérli kiegészíteni ezt a „Christus legem dat" értelme-
zést. Szent Jánosnak a római liturgiában a Mennybemenetel nyol-
cadába eső vasárnapon olvasott szövegét („ , . . advocatum habemus 
apud Patrem, Iesum Christum justum: et ipse est propitiatio pro 
peccatis nostris, non pro nostris autem tantum, sed etiam pro totius 
mundi." I. 2, 1—2.) magyarázva az ó-keresztény és a középkori egy-
házi irodalom szemmeltartásával a Maiestas Domini ábrázolások 
Krisztusát, mint közbenjárót, ál l í t ja elénk: „(Christus) ad praepa-
randum ílli (homini) hospitíum praecucurrit ad coelum, deferens se-
cum lítteras ad Patrem a nobis commendatitías, pro nobis depreca-
torias, tarn potentes ad impetrandum, quam delectabiles ad legen-
dum" (Helínandus, f 1229; Migne PL. t. 219, c. 607). Ezek a lit-
terae commendatitiae azonban nem más, mint az Evangélium, amely 
magában foglalja Krisztus emberré levését és kereszthalálát: üd-
vösségünk munkálásának kezdetét és befejező aktusát. 

Hogy a magyar ábrázolásoknál a könyv nem csupán ikonográ-
fiái örökség, üres formalizmus, hanem valóban a közvetítés gondo-
latát akar ja kifejezni, arra éppen a legelső magyar teológiai munka 
lehet a bizonyíték. Szent Gellért szerint ugyanis számunkra a Szent-
írás, különösen pedig az Ó-szövetség mystérium (vagy más szóval, 
a liturgia nyelvén: sacramentum). Az adventi ó-antifónák szellemé-
ben Krisztust „clavis David"-nak lát ja . Csak ő nyithatja meg szá-
munkra a kívülről és belülről lepecsételt könyvet, csak Ő tárha t ja 



fel előttünk „cuncta scripturarum sacramenta". Az Ószövetségben 
minden Örá utal, misztikus értelemben minden Krisztusra és Egy-
házára vonatkozik, csak az érti meg a Szentírás sacramentumát, aki-
nek a szeme előtt áll Krisztus. 

Az eddigi emlékeken Krisztus baljában könyvet, illetve könyv-
tekercset tart, jobbját pedig áldásra emeli. Ez az áldó mozdulat 
megmarad azokon az ábrázolásokon is, ahol a könyv már hiányzik 
az attribútumok közül, A somogyvári bencés apátság Faragott töre-
dékei között van egy Krisztus-relief is. Itt a balkéz szerepe még 
eléggé tisztázatlan. Véleményünk szerint a pécsi ,,Sámson-mester" 
középszerű magyar tanítványa előtt (neki tulajdonít ja Gerevich a 
somogyvári faragványokat) még egy könyvet tartó Krisztus-alak le-
beghetett, azonban már nem volt egészen tisztában az attributum 
jelentésével. Innen származhatik a könyv agyonstilizálása és értel-
metvesztése. Érdekes állomás ez a somogyvári dombormű a magyar 
Krisztus-arc fejlődésében. Hiányzik már belőle a görög ikonokra 
emlékeztető merevség. Reális életközelsége idegen a francia (Moissac, 
Saint-Gilles, stb,) ábrázolásmódtól is. Semmi sincs benne a „Sámson-
mester" francia előzményeinek nyúlánk könnyedségéből. Nehézkes, 
darabos előadás jellemzi. Közvetlen nézésű arcán magyar vonásokat 
fedezhetünk fel. Sajnos, a képek és reprodukciók nem adják vissza 
eléggé tekintetének meleg, patriarkális vonásait. Ennél a szobormű-
nél az antik ikonográfiái örökség már népi elemekkel vegyül, meg-
indul a magyar-román kor szobrászati stílusának kialakulása. Az 
antik merevség elvegyül a mozgalmasságában is nyugodt méltóságot 
sugárzó (nomád-) magyar elemekkel. 

Ugyanezt a változást figyelhetjük meg a jáki emlékeken is, 
,,Sámson-mester" utolsó ítélete a pécsi altemplom északi kapuja fö-
lött megrázó, még csonkaságában is fenséges, Jákon ez a numinózus 
fenség patriarkális közvetlenséggé egyszerűsödik, 

Jákot Gerevich román korunk művészi eredményeinek szintézi-
seként fogja fel. Idegen stíluselemek (Saint Gilles-Moissac — Au-
tun-i kaligráfia; Fidenza, Cremona, esetleg Bamberg hatása) mellett 
azonban a magyar gyakorlatból levont tanulságoké a vezetőszerep. 
Jákot csak a pécsi, esztergomi, gyulafehérvári, somogyvári, dömösi. 
vértesszentkereszti előzményekből lehet megérteni. Eltávolodik kül-
földi ihletőitől, teljesen autonom iotmavilágot alakít ki az általános 
nyugati mügyakorlatts ' közös ikonográfiái témák ábrázolására. Itt 
teljesedik ki az a folyamat, amelyet már elöljáróban említettünk: a 
magyar lélek teljesen összeforrott a klasszikus örökséggel, kialakult 
a teljesen egyéni, sajátosan magyar-román stílus, 

A jáki templomnak talán legszebb dísze, leggazdagabban kikép-
zett részlete a díszkapu Krisztusnak és a 12 apostolnak lépcsőzetesen 
elhelyezett szobrával. A Dél-Franciaországban és Észak-Olaszor-
szágban felvetett gondolat itt valóban nagyszabású kiteljesedéshez 
jut. Hogy mennyire egyéni, eredeti magyar a jáki Krisztus, azt talán 
a bambergivel való összevetés szemléltetheti. A bambergi Fürstentor 
és Georgenchor próféta- és apostolalakjai nyugtalanok, hullámzó, 



kavargó, felfelé törő mozgás j á r j a át minden tagjukat. A jáki Krisz-
tus zárt, tömeges stílusa, benső kiegyensúlyozottságot hirdető komor 
ereje, egészen más iekiségből fakad, A jáki Krisztus statikus, zart 
vonalú megmintázásában nem láthatunk csupán egy román stílus-
elemet: ez a magyar lelkiségnek is kifejeződése. Minthogy román-
korunknak végkifejletéről, szinte utolsó állomásáról van szó, nem 
árt megemlíteni, hogy a román stílusban rejlő lehetőségek összefog-
lalásán túl már az új — gótikus — lelkiség is belejátszik a jáki 
szobrok megszületésébe. Hogy az új stíius csupán a szobrok oszlop-
szerű elszigetelésében, a faltól való elszakadásában nyilvánul s nem 
a szobrok merev, nyugodt statikájának felbontásában, az éppen az 
olasszal rokon magyar léleknek köszönhető. 

Időrendileg még tárgyalásunk keretébe tartoznék a szentkirályi 
timpanon domborműve. A kikerekített testtartás, a simulékony moz-
dulatok, az alakok bensőséges összefonódása azonban már a gótika 
körébe utalja. 

Már említettük az ötvösművészetnek románkori művészetünkben 
elfoglalt fontos helyzetét. Krisztusábrázolásaink második csoportja 
éppen ebből a művészi ágból származik. Talán sehol sem észlelhető 
olyan folytonosság, sehol sem tűnik szembe annyira a lélekformá-
lódás, mint éppen ennek az ősi magyar műiparnak a kereszténnyé, 
románná válásában. Közel félszáz körmeneti, ereklyés, oltár-kereszt 
áll rendelkezésünkre ennek a folyamatnak szemléletésénél. 

Ikonográfiái sajátságaikat tekintve szinte kivétel nélkül az ú. n, 
román típusba tartoznak. A karolíng és ottókorí kisplasztikához 
hasonlóan erősen elszakadnak az elbeszélő előadástól. Nem a ke-
reszthalál történetét mondják el, hanem körmeneti kereszt, győzelmi 
jelvény mivoltuknak megfelelően csak utalnak erre. Elmaradnak a 
mellékalakok, Krisztus is inkább lebeg ,,kereszt-trónusa" előtt. Ez az 
ábrázolási mód az íreknél és Rómában alakul ki a VIII. század 
folyamán, ahol a liturgia felfogásának megfelelően koronával ábrá-
zolják a világ Megváltóját. 

A magyar emlékek, bár ikonográfiailag és stilisztikailag, sőt sok 
esetben mesterségi sajátosságaik révén is (Limoges) szorosan bele-
kapcsolódnak a Nyugat művészi vérkeringésébe, „éppen tömeges elő-
fordulásuknál fogva minden kétséget kizáróan e műgyakorlat helyi 
gyökerei mellett bizonyítanak" (Horváth H.). Szent Gellértnél 
megtaláljuk ez ábrázolásmódnak szellemi gyökereit is. A „crux 
beata"-t Krisztus oltárának lát ja . A kereszthalálban nem a sötét, 
tragikus mozzanatokat veszi észre, hanem a fenséges, győzelmi jel-
leget áll í t ja előtérbe. Krisztus sebhelyei a győzelem „triumphus"-ai, 
általuk hullott szét a sátán hatalma, általuk erősödött meg a „corpus 
mysicum", az Egyház. 

Legrégebbi emlékünk Nagyváradról származik. Az enyhén szé-
lesedő keresztre elég kezdetlegesen van bekarcolva a Megváltó 
tuníca-ba öltöztetett alakja. A kereszt felső szára hiányzik, így 
inkább csak sejteni lehet az Üdvözítő homlokát övező diadémot, 



Ugyancsak koronával ábrázolja az Üdvözítőt a Bösztör-pusztán 
talált s a III. Béla sírjából előkerült XII. századi kereszt, a Boco-
nádról származó XIII. századi limoges-i corpus és a győri Rómer 
Flóris-Múzeum csonka keresztje is. A korona alig lehet itt korhatá-
rozó, a XIII. századig többször is előfordul, még akkor is, amikor 
ezt a liturgia tárgyilagos szemléletére jellemző vonást erősen az 
alanyi, érzelmi elemekkel vegyíti. így pl. a III. Béla sírjában talált 
kereszt corpusa már megvonaglik a fájdalom alatt, finoman meg-
munkált koronás fejét érzelmesen a jobb vállára ha j t ja . 

Korhatározó inkább a test megmunkálása lehet. Legrégebbi em-
lékeinken valami hieratikus merevség uralkodik. Ez a merev méltó-
ság jellemzi XI.—XII. századi emlékeinket. A bösztöri és a Nemzeti 
Múzeum ismeretlen lelőhelyről származó XII, századi keresztjén ezt 
a merevséget még fokozzák a testfelület enyhe karcolásokkal jelzett 
pompás arányai is. A XIII. század folyamán, de már a XII. század 
utolsó évtizedeiben is a corpus merev méltósága megtörik, a térd-
ben elcsuklott test súlyosabban függ a keresztén, a íej előre hajol 
(Veszprémi, XIII. századi feszület; Üjszász, X í f í századi corpus), 
az arc merevsége fölszabadul (v. ö. az esztergomi ásatásoknál elő-
került corpust). 

Külön ki kell emelnünk a müncheni Reiche Kapelleben őrzött 
Gizella-keresztet. A nyugodt vonalakkal megmintázott szertartáso-
san komoly, mégis életközelséget sugárzó Krisztus-alakot táblává 
szélesedő kereszten helyezte el az udvar szolgálatában álló ötvös-
mester. A négyzetes mustrákkal, zománcos levélkékkel, drágakövek-
kel és gyöngyökkel díszített kereszt nem a gyalázat fája, hanem az 
Istencsászár földi trónusa. A ,,crux gemmata" a liturgikus ünneplés 
gazdag pompáját sugározza. Hogy ez nem volt elszigetelt jelenség, 
arra a Szent László-féle pannonhalmi összeírás lehet a tanú. Ebbe 
a csoportba tartozhatott ugyanis az ott említett 14 feszület, ,,quarum 
decern auree lapidibusque preciosis opíme compte" (sunt). 

Az eddig tárgyalt Krisztus-ábrázolások a római liturgia szelle-
mének megfelelően nem az eseményeket, hanem az időfölöttit emel-
ték ki. Krisztust nem az evangéliumi történetek keretében szemlél-
ték, bár elvontabb természetű ábrázolásaik (Maiestas Domini, Reg-
nans de cruce) gyökérzete a Jézus élete sorozatokban található meg: 
a Maiestas-képek az Ascensío ábrázolásokból, a feszület pedig a 
drámai mozgalmasságú Passio-képek gyakorlati célzatú leegyszerű-
sítéséből ered. Lássuk ezek után a gyökérzetet, a Vita Domini cím 
alatt összefoglalható ábrázolásokat. Amíg az eddig tárgyalt emlékek 
az időfölöttit, a mindörökké uralkodót akarták megéreztetni, a most 
következő emlékek természetszerűen a földi életet élő Istenemberrel 
foglalkoznak. A Maiestas Domini ábrázolások nem akartak tanítani 
— mint ahogy a liturgiának sem célja a tanítás, — hanem megren-
díteni, megéreztetni a végtelen Isten mindent betöltő hatalmát és 
fenségét, imádságra hangolni a templom küszöbét átlépő, a szentek 
szentjébe igyekvő hívő lelkét. Ezért is találjuk ezeket az ábrázolá-



sokat legtöbbször a templomkapu timpanonján, a szentély diadalívén, 
az oltár ciboriumán , , . 

A Maies tas-ábrázolások hangja, előadása még nálunk is 
elvont, méltóságteljes. Pedig a magyar művészetre egyébként a köz-
vetlen, tárgyias, szemléletes fogalmazás a jellemző. Csupán a — 
szigorúan egyházias, ókeresztény szemszögből megítélt — hanyatlás, 
a román kor kicsendülése idején vál t ja fel ezt a szigorú, szinte ko-
mor hangot egy árnyalattal világosabb, derűsebb előadásmód, 

A Vita Domini ábrázolásokat ezzel szemben egészen könnyed, 
játékos, lírai előadás jellemzi. Szeretik a mesélő részletezéseket, a 
közvetlen, elbeszélő stílust, Így felelnek meg hivatásuknak: a tanítás-
nak, Ezekre áll ugyanis a — tévesen az egész középkori egyházi 
ábrázolóművészetre alkalmazott —- „biblia pauperum" elnevezés, 
ezekre vonatkozik igazán Nagy Szent Gergely előírása: „Idcírco . , -
pictura in Ecclesíis adhibetur, ut hi qui litteras nesciunt, saltern in 
paríetibus videndo legant quae legere in Codicibus non valent 
(Ep. ad Serenum epseopum, Migne PL, t. 77, c. 1027), Első pillan-
tásra azt hihetnek, hogy ezek az ábrázolások elszakadtak a liturgi-
kus forrástól és a kultusztól teljesen függetlenült történeti képek. 
Pedig nem így áll a dolog, Nem ismernénk a román kor gondolkodá-
sát, ha így ítélnénk, E történeti tárgyat előadó ábrázolásaink ugyanis 
nem közvetlenül a Szentírásból veszik anyagukat, hanem a liturgiá-
ból, az üdvtörténet egyes mozzanatainak az egyházi év keretébe 
illeszkedő újraéléséből, mystériumos megjelenítéséből. Hogy meny-
nyire szoros kapcsolatban állnak a liturgiával a Jézus életét elmondó 
(s az ebből fakadó Maiestas és kereszt-) ábrázolások, azt a Pray-
kódex XXVIII.' lapjának egyszerű, néhány primitív vonallal összefog-
lalt Krisztus-képe szemléltetheti. Szinte önkénytelenül is az alája 
kottázott Exsultet szövegét idézi emlékezeünkbe : „Exsulet iam Ange-
lica túrba coelcrum: exsultent divina mysteria: et pro tanti Regis 
victoria tuba insonet salutaris". A halottaiból feltámadott Üdvözítő 
drágaköves trónusán ül, mellette angyal áll a Nagypéntek emlékét 
hirdető győzelmes kereszttel. 

E képzőművészeti emlékek mögött tehát nem a Szentírás el-
mélyedő tanulmányozása, szövegkritikai kutatás — általában könyv-
kultúra — áll, hanem az ünnepek tartalmának átélése, a misztérium-
játékok szemléletanyaga. A liturgia választotta ki a középkori mű-
vészetek számára az ábrázolt témákat. Nem von le semmit ebből a 
megállapításból az a megfontolás sem, hogy a kivitelező művész 
(artifex) világi lévén, többnyire nem értette kifogástalanul a latínul 
nyelvet, s így a liturgikus szövegek apróbb részletei elvesztek szá-
mára. Az ikonográfiái programm, az ábrázolt tartalom — sőt sok 
esetben még olyan jelentéktelennek látszó részletek is, mint pl. 
Mária köpenyének a színe — a níceaí zsinat megállapításaihoz 
híven, nem az artifextől, hanem a megrendelő püspöktől, apáttól, 
általában a mecénástól ered. 

I lyenfajta — sajnos kisszámú — emlékeink közül mind elbeszélt 
részleteinek számával, mind pedig művészi voltával kiemelkedik a 



pécsi sorozat. Az altemplomba vezető lejáratok mellvédjén látható 
pazar pompájú domborművű elbeszélő sorozat valóban szép bizo-
nyítéka lehet XII. századi kőfaragó művészetünk európai színvona-
lának. A déli kapu képsorozatán két sorban újszövetségi jeleneteket 
találunk. Egyik sorban a Szent Gyermekség története: az angyali 
üdvözlet, Szűz Mária és Szent Erzsébet találkozása, Jézus születése, 
a pásztorok imádása, a betlehemi csillag, a napkeleti bölcsek Heró-
desnél, majd az Ür Jézus előtt, a bölcsek álma, a betlehemi gyer-
mekgyilkosság, az egyiptomi menekülés, s a 12 éves Jézus a templom-
ban. A másik sorban a jeruzsálemi bevonulást, az utolsó vacsorát, 
Jézus elfogatását, Pilátust és a kereszthordozást beszéli el. Míg a 
Szent Gyermekség történetéből vett jelenetekkel az ókeresztény mű-
vészetben is találkozunk, a szenvedéstörténetet ott hiába keresnők. 
Még az ezredforduló előtti olasz művészetben is elég ritka. Inkább 
csak a XI. században a misztika térhódításával terjed el. Igazi 
virágzása a késői középkor, amikor a passió-játékok hatásaként 25— 
30-ra növekszik az ábrázolt jelenetek száma. 

A képsorozat csaknem teljes egészében egy — franciás művelt-
ségű — mester műve. Szertartásos ünnepíessége, előkelő tartózko-
dása, karcsú alakjainak könnyedsége a II. moissac-i stílust, s a 
toulousei ábrázolásokat juttat ják eszünkbe. Ugyanide utal lapos redő-
kezelésének vonalas törekvése is. Nemcsak stílus-sajátságok utalnak 
a francia forrásvidékre, hanem egyes ikonográfiái sajátosságok is. 
így pl. a pásztorjelenet Saint-Gilles-el, Moissac-kal, Charité-sur-
Loire-ral állítható párhuzamba. A közös takaró alat t alvó királyok 
képét Coulombes-ban, Autun-ben, a loches-i timpanonon és a mansi 
kapuzaton találhatjuk meg; a moissac-i Saint Pierre és a carennaci 
templom timpanonján a királyok épp olyan könnyedén keresztbe-
vetett lábakkal trónolnak, mint Heródes a pécsi szoborművön. A 
„Jézus Gyermeksége mesterét" (így nevezi főműve alapján Gerevich) 
franciás vonásai ellenére is magyarnak kell tartanunk. Ugyancsak 
magyar az olaszos műveltségű „Sámson mester", aki az egyiptomi 
menekülés és az utolsóvacsora jeleneteit faragta. Erőteljes, zömök 
a lakja i a parmai Battistero-ra és a veronai San Zenora utalnak, 
elbeszélő kedve, előadásának világossága a modenai Willigelmussai 
(1099 k.) rokon. 

Érdemes megfigyelni, hogy mennyire a liturgia hatása alatt állt a 
pécsi képsorozat szerkesztője. Bár az egyes jelenetek elhelyezésében 
a történeti sorrend az irányadó, a perikopa-rendszer hatását még-
sem tagadhatnók: az anyag kiválasztásában bizonyosan ez adta az 
ösztönzést. Az összevetésnél természetesen nem a mai (1570-ben 
állandósult) perikopa- rendszert vesszük alapul, hanem a XI. szá-
zadi viszonyokat rögzítő Szelepchényi-kódexben találhatót. Az egy-
mást követő vasárnapokon olvasott evangélium-részletek hatását 
érezzük a 12 éves Jézus tanítása és a kánaáni mennyegző témáinak 
megválasztásánál (karácsony utáni 2. és 3. vasárnap evangéliuma), 
hasonlóképpen a csodás kenyérszaporítás és a jeruzsálemi bevonulás 



jeleneteinél (az advent előtti és az 1. adventi vasárnap evangéliuma). 
Különösen ennél az utóbbinál szembeszökő a függés. 

Elég korán megjelenő és gyakran előforduló képet jelenít meg 
a franciás modorú kalocsai hitetlen Tamást ábrázoló faragvány. 
Stílusa tökéletesen megfelel a francia alaprajzú második kalocsai 
templom építési korának (1150 k.). Ha magyar földön készült is 
III. András diptíchonjának keretezése, pergamenre festett miniatú-
rái minden bizonnyal Velencében készültek. Az egyes miniatúrák 
helyét határozott rendszer, a történeti sorrend szabja meg. Az egyik 
tábla legfelső képsorában az angyali üdvözletet, az Ür Jézus születé-
sét és a Háromkirályok hódolatát látjuk. A középső képsorban a 
keresztrefeszítést ábrázoló kámeát a megostorozás és a keresztről 
való levétel képei veszik közre. Legalul ismét három miniatúrát lá-
tunk (jobbról balra haladva): a sírbatétel, Mária találkozása a fel-
támadt Üdvözítővel és az üres sírboltnál a feltámadást hirdető 
angyal jeleneteivel. A másik táblán a négy sarkot az evangélista-
szimbólumok foglalják el. A legfelső sorban Tamás apostolnak a 
Feltámadottal való találkozását látjuk, alatta a magukba zárkózott 
apostolokat, a mennybemenetelt és Szűz Mária halálát. Érdekes, 
hogy a mennybemenetel képe a középen elhelyezett Maiestas-kámeá-
ból és az alatta lévő miniatúrából kerekedik ki; teljességgel a 
Kabula-Evangeliarium (Firenze, Laurentíana) függvényének látszik. 
A Szűzanya, az égre mutató angyalok, az apostolok alakja, gesztu-
saik szinte szórói-szóra megismétlik ezt a VI. századi képet, a kámea 
lépőállásban ábrázolt Krisztusalakján, a mandorlán, a négy angya-
lon is ennek az Evangeliariumnak a hatása érződik. Ugyancsak a 
Rabula-Evangeliaríumra utal az Annuntiatio képe is. A pécsi ábrá-
zolásokkal ellentétben a diptichon miniatúráinak mestere már ismeri 
az apokryph irodalmat, vagy az ezeket ismerő görög miniatúrák 
hatása alatt dolgozott. 

A görög ikonográfiái örökség nemcsak ezen a darabon tükröző-
dik. Árpádkori művészetünk sok szállal kapcsolódik az eredeti kép-
tartalmat, az eredeti ókeresztény művészeti felfogást hűségesen — 
kissé talán túl mereven — őrző ikónfestéshez. Könnyen feltehető, 
hogy akad ezek között a szálak közt sok közvetlen érintkezést 
sejttető is, nagyobb részük azonban a nyugati művészet formakincse-
bői került hozzánk. Az olasz művészetet ezidőtájt éppen úgy áthat-
ják ezek a motívumok, mint a reichenaui miniatúra-festést, a párizsi 
Musée Cluny Mária halálát ábrázoló elefántcsont táblája, a salz-
burgi Bertold-Evangeliárium hasonló tárgyú képe éppúgy bizánci 
ikonográfiái sámát követ, mint a palermói Martorana KOIMH2I2-
mozaikja. Nem akarunk többet mondani ezeknek a görög vonásoknak 
a boncolgatásával, csupán csak annyit, hogy a magyar egyházművé-
szet már legelső lépéseiben is szerves része a nyugati keresztény 
kultúrának. 

A román kor embere négy mysteriumban ismerte meg Krisz-
tust: az Egyházban (corpus Christi mysticum), a Szentírásban (első-
sorban az Evangéliumokban), az oltár áldozatában s a kultuszképek-



ben. Ezt a felfogást tükrözteti a gyulafehérvári Batthyány-könyvtár 
E5. VI. 8. jelzetű kódexének Szent Tamás apostol ünnepére írt 
beszéde is. A 125a lapon található latin nyelvű beszédvázlat külön 
is kihangsúlyozza ezt a négyes tagozódást, Krisztus megismerésének 
ezt a négy lehetőségét: 

,,In mirifici operis indicío „Chudalatus mivinec ielenetuiben. 
In verbi oris sui testimonio. Vnun zaiaval mundut igenec 
In sacri altaris misterio, tonosagaban. 
In sui ymaginis vestigio." scent oltarun kuner kepeben 

oz kerezt fan figeu kepeben." 

Leközöltük a latin divisiók ugyanitt található magyar fordítását is. 
Ezzel ugyanis szemléltetni szeretnők azt a változást, eltolódást, 
amely a XIII. század végén, a XIV. század elején a mysteriumos 
gondolkodásban végbemegy. A liturgikus fogalmazást őrző latin 
divisiót a magyar fordítás nem a d j a vissza tökéletesen, A ,,sacri 
altaris misteríum" helyett a vizuális alanyi beállítottságú fordító látni 
akar ja a kenyér képében jelenlévő Urat a szent oltáron. Ugyanebből 
a lelkiségből fakad a pécsöli „Liturgia divina" ábrázolás is. Ez a kor 
a monstranciák, az üvegfalú ereklyetartók születésének ideje; ekkor 
ter jed el az Oltáriszentségnek kristály tartókban való őrzése, amint 
a XII. (nálunk inkább a XIII.) században válik szokásossá a szent-
misében az Ürfelmutatás is. Mindezeket a mozzanatokat ugyanaz a 
vizuális beállítottság magyarázhat ja meg, amellyel a mi Boldog 
Margitunk életében is találkozunk. Azt olvassuk róla, hogy szentáldo-
zás közben, amikor már társnőire került a sor, fellebbentette vélu-
mát, hogy láthassa Krisztust. 

A vallásos érzésnek, a lelkiségnek alakulásáról ad számot a 
következő sor fordítása is. Az ,,in sui ymaginis vestigio" a fordítónál 
egészen konkrét, egyetlen ábrázolási módra korlátozott értelmet 
kap: ,,az keresztfán függő képében". Ez is már a gótikus szellem 
hatása. Az érzelmi telítettség, erősen alanyi beállítottság a kereszten 
függőben talál ja meg lelki életének alapját . Boldog Margit is szíve-
sebben nézte a szenvedő Űr arcát: a nagyböjtben szívesen időzött a 
szenvedést ábrázoló házi ol tárkája előtt, többször felolvastatta ma-
gának az evangéliumi szenvedéstörténetet, legszívesebben a Szent 
Kereszt oltára előtt imádkozgatott, utolsó óhaja is az volt, hogy ide 
temessék. Egy kortársa, az 1241—42 telén íródott Planctus szerzője 
még bírónak, uralkodónak lá t ja Krisztust: ,,Tu qui deus es cunctorum 
/ iustus iudex futurorum". Neki pedig szinte fáj , hogy a nagypéntek 
olyan hamar elmúlik, szinte úgy tűnik neki, hogy ez a nap rövidebb 
az év többi napjainál. Imaéletének középpontja a keresztrefeszített 
Krisztus, őé r te szenved, őérte korbácsolja magát. Egyik társnője 
szerint ,,in tantum affligebat se et humiliabat et stabat in oratíonibus 
et lacrimis ut semper videret Dominum oculis in crucifixo". Misztikus 
lélek, aki Istentől kapott csodálatos adományaival megelőzte kortár-
sait s előrajzolta az elkövetkező korok Krisztus-képét. Ez a kép 



pedig nem a dicsőségében trónoló Krisztus-király, hanem az értünk 
szenvedő Megváltó, aki nem azért jött a földre, „hogy neki szolgál-
janak, hanem hogy ő szolgáljon és váltságul sokakért életét ad j a " 
(Mt. 20, 28.). 

A magyar román-kor (amit szinte teljesen egynek vehetünk az 
Árpád-korral) Krisztus-képét szándékoztunk megrajzolni.. Igyekez-
tünk bemutatni nemcsak ezt a képet, hanem az ezt létrehozó szellemi 
rugókat is. Érezzük, hogy nem teljes a kép: éppen ezeknek a szellemi 
erőknek a végső kibontakoztatása hiányos. Képünk csak akkor volna 
teljes, ha láthatnók az itt feltűnő és a római logosszal szimbiózisba 
lépő erők teljes kifejlődését. Ezt a kérdést azonban csak a gótika 
ikonográfiája világosíthatná meg, az Árpád-korban feltűnő erők csak 
a gótikában érik el teljes virágzásukat. Ez pedig már kívülesik dol-
gozatunk keretein, 

Fe lhaszná l t i rodalom. 
Az irodalom összeállításánál nem törekszem teljességre. Inkább csak a 

konstrukció kialakulásába befolyó műveket s gyakrabban forgatott munkákat 
sorolom fel: 

Batthyan, Ignatius: Sancti G e r a r d i , , , scripta et a c t a , . , cum serie episco-
porum Chanadiensium, Albo Carolinae, 1890. — Baum, Julius: Die Malerei und 
Plastik des Mittelalters (II, Deutschland, Frankreich und Britannien), Wildpark-
Potsdam é. n. — Birt, Theodor; Die Buchrolle in der Kunst, Leipzig, 1907. — 
Bogyai Tamás: A művész a korai középkorban, Budapest , 1932, — Boussei, 
Wilhelm: Kyrios Christos (Geschichte des Christusglaubens von den Anfängen 
des Christentums bis Irenäus) Göttingen, 1913, — Braun, Joseph: Die liturgische 
Gewandung in Occident und Orient, Freiburg i. B. 1907. — Cabrol-Leclerq: 
Dictionnaire d'Archéologie Chrétienne et de Liturgie, Paris, 1903—1936. — Casel, 
Odo OSB,: Altchristliche Kult und Antike (Jahrbuch für Liturgiewissenschaft 
III, [1923.]), — Dercsényi Dezső: Az Árpád-kori kőfaragóművészet emlékei (Ma-
gyarságtudomány 1937). — Genthon István: Az esztergomi főszékesegyházi kincs-
tár (Officina képeskönyv, 1938). — Gerevich Tibor: A magyar művészet szelleme 
(Szekfű szerk.: Mi a magyar? Budapest , 1940.), — U, a.: Magyarország román-
kori emlékei, Budapest, 1938. — Guardini, Romano: Kultbild und Andachtsbild 
(Brief an einen Kunsthistoriker), Würzburg, 1939. — Haecker, Theodor: Chri-
stentum und Kunst (Hochland, 1938/39 I. 450.), — Herwegen, I ldefons OSB: Das 
Königtum Christi in der Liturgie (Alte Quellen Neuer Kraft, Düsseldorf, 1922), 
— U. a.: Kirche und Seele (Die Seelenhaltung des Mysterienkultes und ihr 
Wandel im Mittelalter) , Müster, 1928.3-4 — H off mann Edith: A Nemzeti 
Múzeum Széchenyi könyvtárának illuminált kéziratai, Budapest, 1928. — Hor-
váth Henrik: A magyar szobrászat kezdetei, Budapest, 1936. — U. a.: Pannóniai 
antik elemek továbbélése román épületplaszt ikánkban (Pannónia, 1935, 207—), — 
Holl, Karl: Urchristentum und Religionsgeschichte, Tübingen, 1928. — Kampmann, 
Theoderich: Zur Frage Kunst und Christentum (Hochland, 1938/39 I, 384—), — 
Kádár Zoltán: Pannónia ókeresztény emlékeinek ikonográfiája , Budapest 1939, — 
Koch, Lukas OSB: Zur Theologie der Christusikone (Benediktinische Monat-
schrift XIX. [1937] 375—). — Künstle, Karl: Ikonographie der christlichen 
Kunst, Freiburg i. B. 1928. — Lamprecht, Karl: Der Bildschmuck des Codex 
Egberti zu Trier und das Codex Epternacensis zu Gotha (Jahrbuch dee Vereins 
von Alter tumsfreunden im Rheinlande LXX [1881]), — László Gyula: Adatok a 
koronzási jogar régészeti megvilágításához (Szent István Emlékkönyv III, k., 
Budapest , 1938), — Lovas Elemér OSB: Árpádházi Boldog Margit élete, Buda-
pest é. n, — Mâle, Emil: L'art religieux du XIII e siècle en France, Paris, 1923. 
— Mayer, Anton L,: Altchristliche Liturgie und Germanentum (Jahrbuch für 
Liturgiewissenschaft V. [1925]). — Mályusz Elemér: Árpádházi Boldog Margit, 
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A magyar egyházi műveltség problémája (Károlyi-Emlékkönyv, Budapest , 1937). 
•— Michels, Thomas OSB: Christus mit der Buchrolle. Ein Beitrag zur Ikonogra-
phie der Himmelfahrt Christi (Klny. az Oriens Christianus-ból) Leipzig é. n. — 
Mihályi Ernő OSB: Pannonhalma (Magy. Műv. 1928). — Müller-Erb, Rudolf : Ars 
Divina (Hochland 1938/39 II, 205—). — U. a.: Zur Frage Kunst und Christentum 
(Hochland 1938—39 I. 128—). — Radó Pol ikárp OSB,: Hazánk legrégibb litur-
gikus könyve: a Szelepchényi kódex (Klny. a Magy. Könyvszemléből) Budapest, 
1939. — Reil, Johannes: Christus am Kreuz in der Bildkunst der Karolingerzeit, 
Leipzig, 1930. — Sauer, Joseph: Symbolik des Kirchengebäudes und seiner Aus-
stat tung in der Auffassung des Mittelalters, Freiburg i. B. 1924, — Szunyogh 
Xav. Ferenc OSB: A szentmise lelke (Klny. a Pannonhalmi Szemle 1935—36, évf,-
ból). — Vitzthum—Volbach: Die Malerei und Plastik des Mittelalters in Italien, 
Wildpark—Potsdam é. n. — W u l f f , Oskar: Altchristliche und byzantinische 
Kunst, Berlin Neubabelsberg é. n. — Wunderle, Georg: Um die Seele der heili-
gen Ikonen Würzburg, 1937. 

Nélyen száüunk. 

Mélyen szállunk — én s az ének. 
Nem lehel rám senki lélek 
lágyzsongású altatódalt. 

Futnak, futnak furcsa árnyak, 
fázó fák közt rámtalálnak, 
arcunk némán összefordul. 

Átkarolnak, Mint az inda 
fel folynak rám csúszva s mintha 
szívem szívnák hűvösükkel. 

Átölelve fognak itt lenn . . . 
Nem vihettek vissza innen, 
nótás, lázas fönti házak. 

Ködben fordul rám az erdő, 
ködben úsznak elmerengő 
ködpalástos szűz fenyőfák. 

Köztük szállok énekemmel, 
visszazeng ködös szívemmel 
szunnyadó meseviláguk. 

Mélyen szállunk — én s az ének. 
Éj t virrasztó halk zenének 
elég ez a ködbefúlt dal. 

Rezek S. Román. 



Áz olaszországi vallásoktatás múltja és jeierie. 
Polgár Vilmos. 

A késői középkor egyik kitűnő katolikus pedagógusa az ifjúkori 
vallásos nevelés döntő fontosságát hangsúlyozva, ezt í r ja többek 
közt: ,,A pueris vídetur incipienda Ecclesíae reformatio, interim 
quod sint disciplinae susceptibiles" (Rememoratio, IV. 182,). Vagyis 
szabadon: az Egyház megújítását a gyermekeken kell kezdeni, ami-
kor még nevelhetők. 

Az Egyház mindig tudatában volt ennek és mindig a legnagyobb 
gonddal szorgalmazta az ifjúság vallásos nevelését. Valamikor az 
ifjúság oktatása és nevelése a maga egészében az Egyház kezében 
volt. Az állami élet elvilágiasodásának korától kezdődő egyházellenes 
áramlat azonban egyre jobban igyekezett az Egyházat eltávolítani 
az iskolából, sőt ahol lehetséges volt, egészen ki is szorította. De az 
Egyház ilyenkor sem mondhatott le isteni hivatásának gyakorlásáról 
és igyekezett megtalálni azokat az utakat, melyeken keresztül meg-
közelíthette az ifjúságot. 

Tanulmányunkban az olaszországi vallásoktatást szeretnők is-
mertetni, vagyis azokat a módokat, amelyek segítségével az Egyház 
nevelő hivatását végzi a vallásoktatáson keresztül a legkatolikusabb 
országban, Olaszországban. Mielőtt azonban a jelenlegi helyzetet 
ismertetnők, rövid áttekintést adunk az olasz vallásoktatás történe-
téről. A mult sokban megmagyarázza a jelent, 

A szorosabb értelemben vett katekista-mozgalmak a trienti 
zsinat idejére nyúlnak vissza. Egyéb egyházi reformok mellett a hit-
oktatás reformja is halaszthatatlanul szükségesnek látszott, hogy a 
hitújítás ellen felhasználtassanak az akkori pedagógia vívmányai. 
Az addigi, főleg közlő tanalakkal szemben olyan eljárást kellett 
találni, mely alkalmasabb az érdeklődés felkeltésére és ébrentartá-
sára és a mellett gyorsabb és maradandóbb eredményt biztosít. Már 
a trienti zsinat előtt számos olasz városban „Compagnía dei Servi 
dei Puttini in Carità" névvel vallásos társulatok alakultak, melyek-
nek célja a gyermekek módszeres vallásoktatása volt. Még a zsinat 
előtt, 1534-ben nyomtatásban is megjelent Reginaldo dominikánus 
katekizmus-kézikönyve, mely az anyagot kérdések alakjában dolgozta 
fel a gyermekek számára. Az említett társulatok buzgó papok mun-
kája (Rómában főleg Néri Szent Fülöp) nyomán csakhamar szép 
eredményeket ért el, Észak-Olaszországban Borromei Szent Károly 



és unokatestvére, Borromeí Frigyes milánói érsekek egyházmegyei 
zsinati határozatokkal igyekeztek nagyobb sikert biztosítani a moz-
galomnak. 

Minthogy égetően szükség volt jó kézikönyvekre, egymásután 
jelentek meg a tanulók, illetőleg a hitoktatók használatára szánt 
katekizmusok. Ezek közt a trienti zsinaton tervbevett és 1566-ban 
megjelent Római Katekizmus, illetőleg az ennek nyomán készült 
Bellarmin-féle Katekizmus lett hosszú időn keresztül a legfőbb vezér-
könyv Olaszországban, egészen X. Piusig. A didaktikus alak a kér-
dés-felelet tanalakja maradt, A lelkesedés ébrentartására akadémiák 
szervezése, jutalmazások, versenyek1 stb, szolgáltak, melyeket a 
jezsuita pedagógia tett általánossá. A hitoktatás anyaga öt osztályra 
volt elosztva. 

1807-ben Napoleon Jenő kötelezővé tette egész Olaszország 
számára a Franciaországban előírt katekizmust (Catéchisme à l'usage 
de toutes les églises de l'Empire Français), melyben a negyedik 
parancsolatban külön fejezet volt Napoleonról, Itália királyáról és 
a neki tartozó kötelességekről. Ez a kézikönyv azonban Napoleon 
bukása után magától eltűnt az iskolából, 

A 19, század katekizmus-oktatásának a visszaállított jezsuita-
rend, továbbá több új tanítórend, főleg pedig Bosco Szent János és 
az általa alapított Társaság adott új lendületet. 

Ugyanakkor azonban súlyos csapások is érték az iskolai hitokta-
tást. A Casati-törvény (1859) minden iskolafaj számára megtartotta 
a vallásoktatást, de az erősödő antiklerikalizmus a szabadkőmívesség 
ösztönzése következtében egymásután törölte el a vallásoktatást, 
először az egyetemen a teológiai fakultás megszüntetésével (1861), 
majd a középiskolákban (1877). Az alsófokú iskolákban jogilag meg-
maradt ugyan a vallásoktatás, de ténylegesen a legtöbb helyen a 
különböző zaklató miniszteri rendeletek következtében (először fa-
kultatív lett, majd később minden évben külön kellett kérniök a szü-
lőknek gyermekük iskolai vallásoktatását okmánybélyeges kérvény-
ben stb.) gyakorlatilag alig volt keresztülvihető. 

Mindez az Egyházat újabb megoldások keresésére ösztönözte. 
Az iskolánkívüli hitoktatás új problémák megoldását tette szüksé-
gessé, ugyanakkor az ú j pedagógiai mozgalmak nyomán egyre jobban 
érződött a módszeres újítások fontossága is, E problémák iránti 
érdeklődés felkeltésére, továbbá egységes megoldások lehetővé té-
telére 1876-ban ,,11 Catechista Cattolico" címmel folyóirat indult 
meg a kiváló Uttini szerkesztésében, mely máig is legfőbb szerve az 
olasz katekista-mozgalmaknak. Hasonló céllal szervezték meg az első 
olasz Katekista Kongresszust (Piacenza, 1889), melyet több egyház-

1 Egészen különleges versenyeket rendeztek Rómában, minden évben. Eze-
ket a versenyeket ma is megtar t ják . Az első díj nyertese a ,,Keresztény Tan 
Császára" címet kapja. A következő három nyertes hercegi címmel , a következő 
kettő „kapi tány" és a hetedik nyertes a „zászlós" címmel a „Császár" udvarát 
a lkot ják, A versenyek lezaj lása után a pápa külön magánkihallgatással tüntet te 
ki (és teszi ma is) a császárt és udvarát . 



megyei katekista zsinat után 1910-ben Milanóban újabb országos 
Katekista Kongresszus követett. A sok programmadásnak azonban 
nem volt nagyobb gyakorlati következménye. 

Sokkal eredményesebb munkát végzett és pozitív munkaterv ki-
dolgozásával az egész olasz vallásoktatásra nagy hatással volt a 
bresciai egyházmegyei kongresszus (1912), mely a laikus állami isko-
lákkal párhuzamosan megnevezett osztályok és tanfolyamok segítsé-
gével intézményesen oldotta meg az ískolánkívüli vallásoktatást. 
Ugyancsak ezen kongresszus gyümölcseként hamarosan kiváló tan-
könyvek jelentek meg, amelyek a modern didaktikai elvek figyelem-
bevételével készültek. Ezek nyomán csakhamar egész katekizmus-iro-
dalom keletkezett, különösen akkor, amikor az 1923-ban uralomra 
jutott fasizmus ú j ra kötelezővé tette az állami iskolákban a vallás-
oktatást. Az 1929-es Konkordátum és a nemrég megjelent „Carta 
della scuola" (mely a készülő tanügyi reform alapelveit tartalmazza) 
ismételten törvényileg biztosítja az iskolai vallásoktatást. 

* 

Ma a nyilvános vallásoktatásnak négy neve van, melyek részben 
szoros értelemben vett egyházi intézmények (a plébániai katekizmus-
oktatás, ezzel párhuzamosan működik az Actio Catholica hittan-kur-
zusa), részben pedig államiak, nevezetesen az elemi és középiskolák 
és a GIL (Gioventù Italiana del Littorio; 1937-ig „Opera Nazionale 
Balilla" volt a neve eme fasiszta ifjúsági szervezetnek.) hittanórái. 

1. A plébániai hittan-tanításban mindenkinek részt kell ven-
nie, még akkor is, ha pl. az iskolában rendes vallásoktatást kap a 
gyermek. Célja elsősorban a szentségek felvételére való előkészítés 
és a plébánia liturgikus életébe való belekapcsolódás. Rendszerint a 
templomban tart ják, esetleg külön kápolnában. Külön e célra szánt 
helyiség, a szükséges iskolai felszereléssel kevés helyen van. Az 
oktatást a plébániai papság irányítása mellett önkéntes vállalkozók, 
főleg nők (Máría-kongreganisták, az A. C. szakosztálya) és apácák 
végzik, külön fiú- és leány csoportokban. Rendesen vasárnap délután 
(nagy városokban inkább délelőtt) átlag egy óráig tart ez az okta-
tás. Az első szentáldozást lelkigyakorlat előzi meg. Ahol mód van 
rá, (pl. zárdákban), zárt lelkigyakorlatokat tartanak, ilyenkor a 
gyermekek éjjelre is az intézetben maradnak. 

2. A vallásos kiképzést az A, C.-ban az A, C.-hölgyek (30 éven 
felüliek) végzik, a plébániai és az iskolai vallásoktatással párhuza-
mosan, Mindkét nembeli ifjúságnak külön A, C, szervezetei vannak, 
A 6—8 éves fiúk neve „Bambini di A, C.", a leányoké „Piccolissime 
dí A. C." A 6—10 éves fiúk „Fanciulli di A. C,", a leányok „Benia-
mine dí A. C." A 11—15 éves fiúk és leányok „Aspiranti di A. C." 
szervezetbe tömörülnek, azontúl a „Gioventù di A, C."-ba lépnek át 
(30 éves korig). 

Az A. C. keretében megszervezett hittan-tanfolyamnak célja a 
másutt kapott vallásoktatás kiszélesítése, különleges utasítások sze-
rint, hármas: szociális, erkölcsi és liturgikus irányban. Ezen oktatás-



nak elsősorban formatív jellege van. Négy évig tart, kettő a „Bam-
bini" és „Piccolissime", kettő pedig a „Fanciulli", illetőleg a „Benia-
mine" szakosztályok részére. 

3. A nyilvános elemi iskolákban minden katolikus számára 
kötelező a katolikus vallásoktatás az 1923. okt. 1-i Királyi Rendelet 
óta, A Rendelet szerint (3. t.-c.) ,,az elemi oktatás a lapja és meg-
koronázása minden fokon a keresztény tan tanítása a katolikus 
hagyománytól elfogadott alakban," 

A Végrehajtási Utasítások fontosabb intézkedései a következők: 
A hittanórák lehetőleg a többi óra előtt legyenek, kétszer hetenkint; 
a két hittanóra együttvéve az előkészítő osztályokban egy óra idő-
tartamú, az I—II, osztályokban másfél, a többi osztályban két óra. 
— Az elemi iskolákban a hittanórákat a rendes iskolai tanítók tart-
ják. A tanítók erre való alkalmasságát — az egyházi hatóság véle-
ményének figyelembevételével — az igazgató ál lapít ja meg. — Ha 
a szülők maguk akar ják vallásoktatásban részesíteni gyermeküket, 
ezt írásban beadott kérvény alapján az igazgató megengedheti. — 
Az Utasítások szerint a vallásos nevelésnek át kell hatnia az egész 
oktatást, A hittantanítás ,,a különböző tantárgyaknak mintegy kon-
centrációs középpontja". — A feszület kifüggesztése minden osz-
tályteremben kötelező. (Az egyetemi előadótermekben is ki van füg-
gesztve a kereszt, mégpedig ,,Corpus"-sal!) 

A tanítók nem kötelesek vállalkozni a hittanórák megtartására, 
de erre a gyakorlatban ritkán kerül sor, A szülők is csak elvétve él-
nek az otthoni vallásoktatás kiváltságával. 

4. A GIL tudvalevőleg az egyetlen elismert ifjúsági fasiszta szer-
vezet, mely a farkaskölykeket, a balillákat, az avanguardístákat és 
az I f jú Fasisztákat foglalja magában a fiúifjúság különböző korosz-
tálya szerint. A nőifjúságnak következő szakosztályai vannak. „Pic-
cole italiane" (8—14, évig), „Gíovani italiane" (14—17. évig) és 
„Gíovani Fasciste". 

Ezekben az ifjúsági szervezetekben is előírja az állam a vallás-
oktatást, azzal a különbséggel, hogy amíg az elemi iskolákban a 
tanítók tar t ják a, hitttanórákat, a GIL-ben az ú. n. „balilla-káplánok", 
vagyis papok. A legfensőbb irányítást egy központi igazgató végzi, 
aki természetesen katolikus pap. A központi igazgatót az egyházi 
hatóság véleményezése után a miniszterelnök nevezi ki; a balilla-
káplánokat szintén a miniszterelnök nevezi ki, a központi igazgató 
és a Végrehajtó Bizottság ajánlása alapján. Mindenegyes „cohors"-
nak van külön káplánja, A balillák és a „Piccole Italiane" számára 
minden két hétben egyszer félórás hittanórát ír elő a szabályzat, 
tehát évenknit körülbelül 20 hittanórát. Az órákat az iskolahelyiség-
ben tart ják, a rendes előadások előtt vagy után, vagyis a rendes óra-
renden kívül, A Központ a következő óratervet a j án l j a ezekre a 
hittanórákra: az első tíz percben két katekizmus-kérdést beszélnek 
meg. Utána 15 percig valamilyen nevelő olvasmány-részietet olvas-
nak (vannak külön e célra szánt olvasókönyvek) ; a hátralévő öt per-



cet a keresztény életre, szentmisére stb. vonatkozó, időszerű utasí-
tásoknak szentelik. 

A középiskolákban szintén államilag kötelező a hittanóra. He-
tenkint egy óra van minden osztályban (Olaszországban általában 
kevesebb az iskolai heti óraszám, mint nálunk. Hetenkint legfeljebb 
24 elméleti jellegű órát enged meg a „Carta della scuola".), Ezeket 
az órákat papok tartják, akiket ezért az állam mint rendes tanárokat 
fizet. 

Külön meg kell említeni, hogy a felekezeti iskolákban (elég nagy 
számban vannak Olaszországban is) a vallásoktatásnak még nagyobb 
szerep jut, minthogy itt az egyházi fenntartó hatóság szabhatja meg 
a vallásoktatás kereteit. 

A magyar viszonyokkal szemben fontos különbség, hogy bár 
mind az elemi, mind pedig a középiskolában kötelező a hittantanítás, 
ez utóbbiból kapott szorgalmi jegy nem számít az általános előmene-
telben. Vagyis a hittanból kapott elégtelen osztályzat nem akadá-
lyozza meg a következő osztályba való átlépést. 

Minhogy az elemi iskolai hittanórákat világi tanerők lát ják el, 
egészen természetesen a tanítóképzőkben erre elő kell készíteni a 
jövendő tanítókat, amiről az állami Utasítások valóban gondoskod-
nak. Azonkívül a nagyobb központokban (Milano, Brescia, Piacenza, 
Vicenza, Padova stb.) külön egyázmegyei katekista-előkészítő tan-
folyamok vannak jövendő tanítók részére, képesítő vizsgákkal. Ró-
mában két intézet gondoskodik a katekéták képzéséről: a) „Istituto 
Superiore di Cultura Religiosa" világi férfiak számára (a Gregoriana-
egyetemen), b) „Scuola Femminile di Cultura Religiosa" nők részére, 

Hogy a hitoktatást végző papság egyre nagyobb didaktikai fel-
készültséggel vállalkozhassék hivatásának gyakorlására, 1926-ban a 
Congregatio de seminariis előírta a pedagógiai és a kateketikai didak-
tika tanítását minden szemináriumban. Hasonló céllal állítottak fel 
külön kateketikai katedrát a milánói Szent Szív-Egyetemen is,2 

2 V. ö. Pascucci: L'insegnamento religioso in Roma dal Concilio di Trento 
ad oggi. Roma, 1938. — Barbera: L'insegnamento religioso elementare in I tal ia 
in „La Civiltà Cattolica", 1938, vol, III, — Id, Organizzazione dell ' insegnamento 
religioso elementare in Italia, ibid, (20 agosto) — Id. Norme, metodi e pro-
grammi dell ' insegnamento religioso in Italia, ibid. (3 settembre) — Id. L'opera 
catechistica dell 'Azione Cattolica italiana, ibid. (7 gennaio 1939) — Id. La 
„Carta della Scuola", ibid. (13 marzo). 



KÖNYVEK. 

À katolikus önfudafneveíés újabb állomása, 
Kolos Endre dr. 

Alig pá r éve kezdte meg működését a katol ikus középiskolák autonóm 
szervezete, máris komoly és örvendetes je lenségekre mu ta tha t rá. Újabban 
kibővített ke re tek között gondoskodik a ka to l ikus szel lemnek következetes ke-
resztülvi teléről mindazokban az intézetekben, melyekre fennhatósága k i t e r j ed . 
A Katolikus Középiskolai Főhatóságnak az 1939—40. iskolai évről most kiadott 
Evkönyve felvilágosít b e n n ü n k e t arról, hogy 55 közép i sko lában 20,099 be i r a tko -
zott tanuló volt, s ennek ke reken 90°/o-a ka to l ikus . Ez a nagy szám az ére t tsé-
gizettek közel kétezres c sopor t j áva l tekinté lyes tömeget jelent, katol ikus szel-
lemmel való el töl tésük pedig nagy e rőfor rás t épít az Egyház számára, egyben 
gyönyörű hivatása is a ka to l ikus iskolai au tonómiának . 

Ez a katol ikus jövőt épí tő tevékenység azonban nem áll meg a középiskolás 
i f júná l . A budapes t i egyetemen már évek ó ta tanfo lyamok h ív ják fel az egye-
temi i f júság figyelmét a ka to l ikus világnézet örökérvényű igazságaira és igaz 
tudománnyal való ha rmonikus kapcsola ta i ra ; az esztergomi nyári egyetem 
azután szélesebb körben hint i el a katol ikus öntudat a lapeszméi t . Iskolai au to-
nómiánk pedig a ka to l ikus iskolák tanára i t gyűj t i egybe, hogy egyrészt kiváló 
előadóival a szaktárgyak d idak t ika i e l j á rása inak tökéle tes í tésére korszerű és 
gyakorlat i tanácsokat ad jon , egyút ta l megmutassa, hogy a t á rgyaknak iskolai 
t an í tásában hogyan d o m b o r í t h a t j u k ki keresztény, nevezetesen katol ikus világunk 
felemelő gondolatai t . 

Az emlí te t t Évkönyv közrebocsá t j a az első ilyen ka to l ikus szellemű tanár i 
továbbképző tanfolyamon (1940. júl. 1—7) e lhangzot t e lőadásoka t , hogy akik ha l -
lot ták, azok jobban e lmélyedhessenek bennük, akik nem vehet tek részt r a j t a , 
azok innét merí thessék a ka to l ikus ön tuda tnak a lat in nyelv tan í tásában is 
e lmaradha ta t l an nevelő mozzanata i t . 

Már a lat in nyelvi t á rgykör kitűzése is ka to l ikus szempontból tör tént . 
S tuhlmann Pat r ik dr. e lnökfőigazgató megnyi tó ja t á r j a fel ennek indí tékai t . 
A latin nyelv nálunk Magyarországon „nemzet i t á rgynak" is mondható , de Egy-
házunknak kétezeréves t radíc ióval megszentel t nyelve is, mely mindennél szeb-
ben m u t a t j a annak osz tha ta t l an és a caput orbís-hoz, Rómához fűződő szoros 
egységét; ezért mindig t isztelet te l kell ápolnunk, mégha a modern i rányza tok 
ellenséges hangokat ha l l a tnak is róla. Klassz ikus művel tségünk értéke, a tö r té -
neti hagyományok e re je mel le t t Egyházunk szeretete ösztönöz bennünket a 
lat in nyelv fe lkaro lására , anná l is inkább, mert e té ren nagyfokú hanya t l á s 
vált észlelhetővé. A ka to l ikus iskoláknak kel l e lsősorban megérteniök a lat in 
nyelv fontosságát , s művelését minden e re jükke l elő kell mozdí taniok. 

A t an foyam első e lőadó ja , Brisíts Fr igyes dr. a ka to l ikus világnézet fe lül-
múlha ta t l an szépségét, p á r a t l a n tel jességét , tökéletes ha rmón iá j á t á l l í to t ta 
szembe a klasszikus világ csodála to t érdemlő, de kor lá tozo t t pe rspek t ívá jú é le t -
szemléletével. E l l ená l lha ta t l an dialekt ikával , br i l l iáns gondola tokka l muta t ta meg 
a két vi lágrend etérő és pá rhuzamos pon t ja i t , mit adha tunk á t az antik szellem-
ből a tanulók lelkébe h i tük megzavarása nélkül , s végül hogyan közölhető mindez 
módszeres e l já rássa l az összefoglalások kere tében. Éles vonásokban ra jzol ta meg 
a két fé le (keresztény-ant ik) lelkiség képét , összetevő elemeit , s mindig hang- __ 
súlyozta a kereszténység te l jesebbé tevő, magasabbrendű pr ior i tásá t . Mennyivel 



öntudatosabban éli át hitét az a felsőosztályos if jú, akinek lelki szeme előtt 
megvilágosodik a latin órákon, hogy miként fej lődik tovább és tágul ki végtelen 
mezőnyre az antik világ intellektuális egyoldalúsága a kereszténységnek a lélek 
laelsejébe helyezett világrendjével, miként lép az állami, nyilvános életet kereső 
antik ember helyére, az istenfiúság spirituális, re j te t t benső életét, egyéni fele-
lősségét hangsúlyozó keresztény világ. Ez a világrend tiszteletben tar t ja , átvette 
az előzőnek értékeit, de ú j célokat, ú j eszményeket, ú j értékeket helyezett eléje, 
emelkedettebbé, teljesebbé tette minden nehézséget, ellentétet, problémát megoldó 
-horizontba emelte fel. Brisits megtanít arra, hogyan mutassuk meg az i f júságnak, 
hogy meddig tart az antik ember, hol és mivel megy tovább a keresztény ember. 
A szellemtörténet ez imponáló tudománya mély hatást váltott ki a tanfolyam 
hallgatóságából, s ugyanazt kelt az olvasókban is. E nemesveretű sorokban egy-
kép fellelhető a klasszikus világ áhítatos tisztelete, megbecsülése és a magasztos 
keresztény világnézet büszke öntudata. Ha ezt fel tudjuk kelteni tanítványaink 
lelkében is, akkor elmélyítettük, gazdagabbá tet tük katolikus hitét is. 

A következő három előadás a tanfolyam másik célját szolgálta: korszerű 
és gyakorlati irányítást adnak a latin nyelv tanításában. Kisparti János dr. és 
J i rka Alajos dr. megosztották a 8 osztályos latin anyagát: az előbbi az alsó 
osztályok túlnyomóan nyelvtani munkáját , az utóbbi a felső osztályok auktorfor-
dítását tárgyal ja ; dr. Rados Tamásnak pedig a 8 osztályon át folyó magyar-
latin fordítás kérdése jutott nyelvtisztaság, latinosság szempontjából. 

A nemrég elhunyt kiváló gyakorlati pedagógust, akkor még szegedi kir. 
főigazgatót a körülmények akadályozták abban, hogy előadásait a tanfolyamon 
mind megtarthassa, így előadásainak írásbafoglalása is a rövidítettség, szükre-
szabottság érzetét kelti. Mindenekelőtt az ellenkező véleményekkel szemben a 
nyelvtan biztos tudásának szükségességét hangoztat ja , mert csak így valósítható 
meg a felső fokon az olvastatás követelménye, A nyelvtantanítás módszeres fa j -
táinak felmérése mellett az analógiaérzék, a nyelvérzék kiépítését sürgeti; majd 
a nyelvtanórák lefolytatásának mikéntjét vázolja fel. A sok finom és prakt ikus 
észrevétel, tanács mutat ja , hogy komoly munkás élet tapasztalatgyűjtése áll 
mögöttük. Mintha a nagy pedagógus utol jára mégegy6zer segítséget akart volna 
nyújtani előadásában nagyrabecsült kar társainak éppen azon a téren, melyen ők 
a legnehezebb munkájukat végzik! 

A latin-tanítás legélvezetesebb részét, az auktorolvasást a kitűnő tankönyv-
író J i rka Ala jos dr. tárgyalta. Sorra került az auktorolvasás minden ,.kelléke": 
a nyelvtanismeret felsős foka, a szókincs gyarapí tása és számonkérése, a tárgyi 
ismeretek (reáliák), végül a fordítás összetett munkája . Ez utóbbiban leegysze-
rűsíti az alsó osztályokban szokásos elemző el járást , és finom érzékkel a latin 
nyelv s gondolkodás szellemében i rányí t ta t ja a bonyolult mondatok kifejtését . 
Módszere „kikapcsolni igyekszik az anyanyelvi gondolkodást, s teljesen a latin 
nyelv felől veti fel a mondatelem hovatartozandóságának kérdését". E 6zerint 
az egész mondat értelmét kell először figyelembe vennünk, tisztáznunk, a társal-
gás nyelvén szabadon megfogalmaznunk, s csak azután lehet az apróbb részlete-
ket, egyes szerkezeteket belefűznünk a fordításba. Fejtegetéseit, példabemutatá-
sait a legteljesebb s szerencsésen eltalált gyakorlatiasság jellemzi annyira, hogy 
olvasói szinte a jólvezetett órákra képzelhetik magukat. Bátran állástfoglal az 
auktorfordítás metodikájának kérdéseiben, a különböző el járásmódok között, s 
mindenütt gyakorlati érvekkel, tapasztalataival támaszt ja alá újszerű nézeteit; 
pl. a vocabulum perpetuum, a praeparálás, a szókérdezés módja, a colloquium 
szerepe, a fordí tás leíratása stb. Tud szakítani megrögzött szokásokkal, s a 
tanulókkal szemben igényeiben a józan mérséklet, belátás vezeti. 

Az Évkönyv leghosszabb dolgozata a pannonhalmi főiskola tudós tanárá-
nak, dr. Rados Tamásnak az előadása a magyar nyelvű prózai szövegek latin 
fordí tásának stilisztikai feldolgozásáról. Bármennyire is hangsúlyozzák az Uta-
sítások, hogy a szaktanár alaposan tanulmányozza a latin stilisztikát, bizony 
a nyelvtanítás vesződséges munkája, az auktorolvasás érdekes irodalmi tárgya-
lása mellett már alig jut érdeklődés a stilisztika iránt. Rados roppant nagy tudo-
mányos felkészültséggel csillogtatja meg az elhanyagolt terület értékét, fontos-
ságát és érdekességét is. Hiszen a grammatikai nyelvhelyesség követelménye után 
fontosságban mindjár t a klasszikus, tiszta latínság kánonszabálya következik. 



Mikor lesz klasszikusan tiszta a latin fogalmazás, a latin szókincs mely részét 
használhat juk fel e célra, mit kell kerülnünk a klasszikus latinságban (purizmus), 
osztályról-osztályra hogyan történhet e stílustudatosítás, — ezek az előadás 
főbb kérdései. 

Míg Kispart i J , és J i rka A. hosszú iskolai, pedagógia tapasztalatból, sok-
6zor kipróbált és átszenvedett gyakorlatból merítették minden gondolatukat s az 
életszerűség szuggesztív erejével hatnak, addig Rados Tamás a tudományos iro-
dalom átkutatásával , eredményeinek összegyűjtésével, az antik filológia tudós 
fegyverzetével áll elő. A gazdag irodalom csábította arra, hogy sokat kibá-
nyásszon belőle, különösen a Krebs—Schmalz Antibarbarusából, elméleti és 
gyakorlati dolgokat egyaránt. De ő inkább az elméletben erős, mint a gyakor-
latban. Az elméleti részben a példáknak, a támogató idézeteknek tömegét á l l í t ja 
sorba a szakirodalomból, a klasszikus írókból a hallgatók, ill. olvasók meggyő-
zésére, míg a gyakorlati részben főleg az Utasítások pont ja i t idézi és magya-
rázza, Bármennyire is t i l takozik ellene a szerző szerénységből, előadásának 
egyes részei a tudományos stilisztika formáit öltik fel, ezért olvasása is komoly 
elmélyedést kíván. Tudományos appará tusá t közkinccsé is tette azzal, hogy 14 
oldalon felsorol ja a leghasználhatóbb munkákat helyenként ér tékjelző megjegy-
zésekkel. 

Végül nagyon hasznos munkát végzett a Juventus érdemes, lelkes szerkesz-
tője, Wagner József dr. is, aki a nemzetek közti érintkezés megkönnyítésére oly 
szükséges egységes, egyetemes nyelv problémájával foglalkozik, s erre a szerepre 
ezer és egy okból legalkalmasabbnak a latin nyelvet lát ja , illetőleg csak kívá-
natosnak t a r t j a a visszatérést ahhoz az állapothoz, mikor Európa népei tudtak 
írni és olvasni latin nyelven. Mesterséges nyelvekkel, eszperantókkal és társai-
val úgysem lehet megoldani e nehézséget. A latin nyelvnek pedig számtalan 
gyökere van az európai műveltségben. Századunkban, különösen a világháború 
után erőre is kapott a neolatin mozgalom, mely a latin nyelv fejlesztését, 
fe lkarolását tűzts ki célul. Wagner kellemes , könnyed modorban szedi össze e 
mozgalom jelenségeit, eredményeit, s jogos büszkeséggel mutat rá a Juventus-kör 
külföldön is elismert szerzőjének működésére, 

A neolatin mozgalomnak azonban világnézeti vonatkozása is van, A latin 
nyelv és klasszikus műveltség szoros kapcsolatban áll a vallásos neveléssel es 
életszemlélettel, A latin nyelv és klasszikus műveltség ellen különösen egyház-
ellenes körök intéztek kirohanásokat s folytatnak szívós aknamunkát, mert r a j t a 
keresztül Egyházunknak akar tak és akarnak most is kár t okozni. Annál jobban kell 
ragaszkodnunk nekünk a latin nyelvhez és annak kul túrájához, s különösen a 
katolikus iskoláknak kell csatlakozniok az egyre szélesebb körben ter jeszkedő 
neolatin mozgalomhoz, 

A latin nyelvi tanfolyam hallgatói emlékeznek sok olyan értékes gondo-
latra, megjegyzésre, amelyek a kiváló előadók a jkán elhangzottak, s most a 
kiadott előadásokban nem talál juk őket. Különösen Kisparti J . és J i rka A,, a 
leggyakorlatiasabb előadók hullattak szabadelőadásukban tapasztalatuk bőségéből 
ilyen megszívlelendő szavakat. A szabadelőadás mindig is elevenebb kapcsolatot 
teremt a hallgatósággal, nagyobb mértékben hozza mozgásba az előadó tudat -
világát, és sok, előre nem számolt jó gondolat merül fel benne az előadás hevé-
ben. Nagyon tanulságos volt, midőn Kispart i J. megrajzolta a latintanítás mene-
tét az I. osztály első heteiben, hónapjaiban, Szerinte továbbá művelő az az út is, 
mely az auktorokhoz vezet: a nyelvtan; a művelt embernek két hazá ja van: az 
egyik, amelyikbe születik, a másik az antik. Szólt még pl. az ú, n, „diáknyelvé-
szekről", a latinnal lelkesebben foglalkozó, magukat továbbképző if jakról , a latin 
tankönyvek típusairól stb, J i rka A. gondolataiból is őrizzünk meg néhányat : 
Számonkéréskor a szövegben előforduló minden szót kérdezzünk, még a közön-
ségeseket is. Ellenben a hapax legomenákat ne is írassuk ki. Érettségin a régi-
ségtani tétel legyen összhangban az auktorrészlet reália-anyagával. Hogy művészi 
fordí tásokat is mutathassunk be tanítványaiknak, meg kellene íratni a műfordí-
tások bibliográfiáját , mert e nélkül nem tudjuk, mit hol keressünk. 

Az előadásokhoz történt hozzászólások s az általuk keltett eszmecserék is 
gyümölcsözők voltak, s a még homályban maradt részleteket is felszínre hozták. 



Az Évkönyv ezekről sem szól, de ezek is beletartoznak a taníolyam értékkörébe. 
Az egyes előadások tárgyának természete hozta magával hogy ismétlődések for-
dulnak elő bennük, ugyanarra a kérdésre más előadó is kitért; ilyen pl. a szó-
tanulás és annak számonkérése, a grammatikai ismeretek mértéke, a colloquiumok 
szerepe, a memoriter, a neolatin irányzat stb. De az előadók különböző egyéni-
sége és eltérő szempontjaik csak más-más oldalról muta t ták be a kérdéseket, 
továbbá az ismételt szóvátétel a tárgy fontosságára is felhívta a figyelmet. 

Az előadók nagyon sürgették a Chrestomathia kiadását . Hirdették; hogy 
szükiég van erre azért is, hogy vele bemutathassuk, hogyan viszonylik a keresz-
tény ember lelkülete a klasszikushoz, minő átalakuláson megy keresztül a késő 
századok folyamán. Ez az antológia az Evangéliumtól kezdve az ú jkor nagy 
szentjeiig magába foglalhatná s igazolhatná azokat a nagy értékeket, melyek 
kel a keresztény, majd katolikus Egyház gazdagította a világot. A katolikus 
öntudat nagy bizonyságtétele lehet ez a könyv. Talán Brisits gyönyörű kánonja 
révén került bele a Szent István Társulat most megjelent Chrestomathiájába az 
utolsó rómainak Szent Benedeknek regulájából is egy fejezet, hogy bemutassa, 
mint ,,lép be a római jellem átmenthető formaisága a kereszténység rendjébe". 
(Brisits Fr.) Legyen is ez a könyv a katolikus iskolákban a katolikus öntudat 
nevelője, s merítsenek i f ja ink belőle minél szilárdabb meggyőződést katolikus 
hitük világot formáló hivatásáról. 

így valósította meg célját a latin nyelvi tanfolyam, katolikus iskolai auto-
nómiánk nagyszerű kezdeményezése; szolgálta a latin tanár i továbbképzést gya-
korlati irányban, és belevitte ebbe is szükségképen a katolikus világnézet fény-
sugarait, így azután a tanulmányokat mély tárgyismeret, emelkedett szellem s 
világnézeti harmónia fogja össze. A tanfolyam és kiadványa a katolikus iskolai 
autonómia életrevalóságának újabb bizonyítéka. Eszméit szétvitték hallgatói, 
könyvalakban bekopogtat másokhoz is, a tanfolyamok folytatását pedig bizalom-
mal várjuk. 

K a t o l i k u s í rek Új H a g y o r K c l c u z a . * 

Az Üj Magyar Kalauz szerzői — számszerint 16 szakember — a mai élet 
felszínén lévő különböző kérdésekről azzal a neme6 céllal írnak, hogy az eszmék 
mai kaotikus forrongásában a magyar katolikus társadalomnak határozott eliga-
zítást nyújtsanak. A terjedelemben is nagyobbszabású könyv (531 oldal) megjelen-
tetésével az írók együttesének és a szerkesztőnek az a kifejezett vágya, hogy a 
természetes és természetfeletti kinyilatkoztatás fényénél fellobbantsa, vagy inkább 
felfokozza azt a szellemi tüzet, amelynek fénycsóvái a legélesebben rávilágítanak 
a modern kor úgyszólván minden nyugtalanító kérdésére. A könyv célját és fel-
fogását már a címében Pázmány Péter Kalauzára való utalással is jelzi, kifejezve 
a Kalauz szóval a tiszta kereszténység megőrzésének fontosságát, a tétovázók 
helyes útra vezetését, a helyes úton járók megerősítését. Ennek a katolikus és 
magyar világnézet szempontjából egyaránt időszerű könyvnek jelentőségére és 
értékére legalkalmasabban úgy mutathatunk rá, ha a különböző szerzőktől szár-
mazó tanulmányoknak alapgondolatait igyekszünk kiemelni és olvasóink elé tárni. 

A munka célkitűzésével foglalkozó ,,Mit akar tunk?" és az „Előszó" c. beveze-
tők után ljjas József: Szólott az Úr (15—32. 1.) címen az isteni kinyilatkoztatás 
eligazító jelentőségére hívja föl a figyelmet és három részben a kinyilatkoztatás 
ismeret-elméletét adja . Először arról szól, hogy Isten kinyilatkoztatást adott az 
embereknek; másodszor azt fej t i ki, hogy az isteni kinyilatkoztatás minden em-
berre kötelező erővel bír; harmadszor azt bizonyítja, hogy a kinyilatkoztatásnak 
a katolikus Egyház Istentől megbízott őrzője, védője és hirdetője, A történelmi 
holnap küszöbére lépő modern ember ne feledje tehát, hogy nehéz időkben eliga-
zítást ott kell keresnie, ahol a megtévesztésnek még a lehetősége is ki van zárva, 
— Kecskés Pál: Korunk bölcselete (32—65, 1.). Szerzőnk ebben a világosan meg-

* Szerkesztette Almásy József dr. 



írt tanulmányában azon általános műveltségű keresztény ember kultúrigényének 
óha j t eleget tenni, aki világnézete bölcseleti megalapozásának is szükségét érzi. 
Ehhez képest nem volt szándékában a mai bölcseletről kimerítő képet adni, hanem 
csak a világnézet alakítása szempontjából legjelentősebb mai bölcseleti irányok 
{értékelmélet, életfilozófia, existentiális filozófia) és a klasszikus keresztény böl-
cselet hagyományait képviselő újskolaszt ika alapgondolatainak ismertetésével és 
kr i t ikájával foglalkozik. Áttekintésében mindenütt figyelembe veszi a magyar böl-
cseleti viszonyokat is. Külön kiemel jük e tanulmányban a bölcseleti i rányok gyö-
kereiben való megragadását és a határozott , biztos kritikát. 

Horváth Sándor 0. P.: A természetjog rendező szerepe [65—135. 1.), Az 
egész könyvnek nemcsak terjedelemben, de tar talomban és tartalmi mélységben 
is egyik legsúlyosabb, leggazdagabb és legjelentősebb értekezése- Külföldön is 
elismert kiváló szerzőnk ezen munká jának célkitűzése az, hogy az összes jogjelen-
ségeket és jogtudományokat egységes világnézet keretébe állítsa olyan módon, 
hogy a tapasztalati (tételes, pozitív) jognak a természetjoghoz, ennek pedig az 
örök törvényhez (lex aeterna) való viszonyát a legmélyebben fe l fedje . Amint a 
világ létrehozatalának, tervszerű elrendezésének és fennmaradásának eszméje meg-
van az Alkotóban, éppúgy kell olyan eszméjének is lennie, amely a világ és egyes 
részeinek működését és életnyilvánulását előírja és szabályozza. Ezt az örök és 
minden megmozdulást átfogó, i rányí tó eszmét örök törvénynek mondjuk. Mivel 
pedig az érzéki világ összes ér tékei Istentől függnek, mintegy az örök eszmék 
(rationes aeternae) megtestesülései, azért a belőlük kialakított ismeretértékek is 
az örök eszmék hasonmásainak, az emberi lélekben felcsillanó fénysugarainak 
tekintendők. Amiben tehát az örök törvény elsősorban mint ál talános értékben 
tükröződik vissza s ami mintegy az emberi értelem elvonó működésének gyakorlati 
téren való leszűrődése, azt mondjuk természetjognak, amelynek a tapasztalati 
(tételes, pozitív) joghoz való viszonyát szerzőnk így í r ja körül: ,,(A természetjog) 
az embernek mint jogalanynak elemzéséből leszűrődött, természetes haj landósá-
gainak mibenlétéből és működéséből elvont szabvány, amely a természet útmuta-
tását közvetíti, hogy milyen elvek szerint kell a gyakorlati életet berendezni és 
amely a pozitív jognak és jogalkotásnak átfogó értékeit és irányító tényezőit kép-
viseli" (113. 1.). így tehát a tételes jog a természetjogra, ez pedig az örök tör-
vényre és így az Alkotóra vezethető vissza. A természetjognak az örök törvényből 
való ilyetén levezetése egyúttal a jognak és erkölcsnek egymáshoz való viszo-
nyára is rávilágít. Jog és erkölcs között u. i. csak tárgykör szerint van különb-
ség, amennyiben az erkölcs a személyen belüli, a jog pedig a személyek közötti 
viszonylatok rendezésére vonatkozik. De mindkettő egy forrásból származik az 
örök törvényből. így kapjuk meg a jog és erkölcs szempontjából is az egységes 
világszemléletet. E sorok csak halványan sejtetik az értekezés gazdagságát, szer-
zőjének Szent Tamás gondolatvilágában való jártasságát . Nem könnyű olvasmány, 
de érdemes rá fáradtságot fordítani . 

Erdey Ferenc: Az igazság birodalma és az ember (135— 153, 1.). Rosenberg 
A. művének, ,,A XX. század Mitoszá"-nak elmélete szerint az igazság normája és 
kri tériumai a vér és a faj . Ez az álláspont az igazság relativitását és szubjektivi-
tását jelenti. Ezzel szemben szerzőnk a kritikai realizmus á l láspont ján a logikai 
igazságnak objektivitását és vértől és faj tól független, abszolút jellegét muta t ja 
ki, miközben hogy az igazság egész birodalmát elénk t á r j a a logikai igazság viszo-
nyát az ontológiai (metafizikai) igazsághoz, mindkettő viszonyát pedig a legfelső 
abszolút Igazsághoz, Istenhez is megvilágítja, — Tiefenthaler József: A modern 
ember lelki életének problémái (153—182. 1.), Ez az erősen lelkipásztor-jellegü 
fej tegetés a modern ember lelki alkatát négy alapvető rzempontból: szociális, 
világnézeti, valláserkölcsi és nevelési szempontból teszi vizsgálódás tárgyává és 
Kalauz célkitűzéseinek megfelelően mindenütt rámutat a helyes katolikus elvekre 
és a gyakorlati megvalósítsok módja i ra . Különös gonddal merül bele az i f júság 
nevelésének kérdésébe és e téren az egyéni nevelés, a kollektív nevelés és a szel-
lemi magyarságra való nevelés eszméit hangsúlyozza, Mindennél fontosabb az 
i f júság katolikus öntudatának kialakítása, főleg napjainkban, mikor a harc az 
i f júság megnyeréséért folyik. — Marczell Mihály: Család és nevelés (182—232. 1,). 
Kitűnő pedagógusunknak a lapkérdése ez: Milyen értéket képvisel a család a 
gyermek életének szolgálatában és a felnőtt ember életének kitel jesedésében? Ezt 



a kérdést aztán gyakorlatiasan és kimerítően három részben fejti ki. Az első 
részben kimutat ja , hogy a család az emberi élet gyökérzete, az ú j élet eredeztetője; 
a második rész azt magyarázza, hogy a család az új élet kibontakoztatója; a 
harmadik részben pedig azt ra jzol ja meg, hogy a család a jövő életirányának, sőt 
az úi család élet tar talmának is meghatározója. — Péterffy Gedeon: Ifjúságunk 
és az Egyház (232—267, 1,), Amikor minden oldalon az i f júságér t folyik a legna-
gyobb harc, akkor a mai korfordulón alapvető világnézeti kérdés: Találkozik-e 
egymással az if júság és az Egyház? A sokat emlegetett nemzedékproblémára akar 
szerzőnk megfelelni. A negyedik nemzedék lelki a lkatának elemzésével kezdi 
tulajdonképpeni fejtegetését. Ez a nemzedék egyfelől csalódottan áll az élettel 
szemben, realista érzékű és a korunk szellemére jellemző jelenvilágiság az ő lelkét 
is rabul ej tet te . Másfelől azonban megvan ebben az i f júságban a vágy az ál talános 
reform után, megvan benne az eszmék d iadal ra ju t ta tására irányuló lendület, sőt 
fanatizmus, megvan benne a nagy szociális és nemzeti érzés. Mivel pedig az Egy-
ház a szociális igazságosságot nem szűnik meg szorgalmazni, továbbá mivel a nem-
zeti érzést mikor egybehangolja a nemzetek feletti Krisztus Titokzatos Testéhez 
való tartozásnak érzületével, megszenteli, azért if júságunk lelkének pozitív jel-
lemvonásai nyílegyenes vonalban vezethetik i f júságunkat az Egyház ú t já ra . I f jú -
ságunk és az Egyház találkozása tehát nem utópisztikus gondolat vagy megoldha-
tatlan feladat, hiszen a kető egymásnak van rendelve. — Cavallier József: A 
keresztény szociális reform (267—290. 1.). A reformot ma Európában négy nagy 
szociális és politikai rendszer igyekszik megvalósítani: a fisizmus, a nemzeti 
ezocializmus, a kommunizmus és a parlamentáris demokráca, E négy nagy szociális 
és politikai rendszer mellett a katolicizmus szociális tar talma foglalkoztatja nap-
jainkban leginkább a világ gondolkodóinak egy jó részét. A katolikus Egyház a 
szocális reform alapjául a lelkek erkölcsi reformját követeli előfeltételül. A 
keresztény szociális reform mindazokat az erkölcsi elveket és törvényeket foglalja 
magában, és igyekszik a lelkek erkölcsi tökéletesítését keresztül alkalmazni, ame-
lyeknek minden gazdasági és politikai rendben meg kell valósulniok, hogy a gaz-
dasági élet egészséges menete és a társadalom minden rétegének boldogulása biz-
tosítva legyen. XIII, Leó és XI, Pius pápák szociális enciklikájuknak alapgondolatai 
jutnak itt szóhoz tárgyilagos bemutatásban, 

Sik Sándor: Irodalom és katolicizmus (290—348, 1.), A legbehatóbb fejtege-
tésre volna szükség, hogy a Kalauz Horváth Sándoré mellett ezen másik legkima-
gaslóbb tanulmányának minden értékét, mélységét és finomságait felfedjük, A 
katolikus világnézetnek azon elmeit világít ja meg, amelyek megszabják a katoli-
kus embernek az irodalomhoz való viszonyát és eligazítást nyúj tanak korunk iro-
dalmi életének érdekes, hangos és zavaros világában. Az első kérdés, amely itt 
felmerül és amelynek eldöntése minden további fejtegetésnek a lapja : Melyik az 
az irodalomszemlélet, amely a katolikus szellemnek megfelel? E tekintetben a 
legmélyebb gyökerekig hatolva négy alapelvet sorakoztat fel, amelyek azokat a há-
romszögelési pontokat jelentik, amelyek a katolikus gondolat és életérzés az iro-
dalmat nézi. Ezek pedig: az irodalmíság elve, a magyarság elve, az egyetemesség 
elve, végül a megértés és bírálat szemszögei. Ezen elvek vizsgálatának kereteiben 
aztán olyan mély és nehéz kérdések megoldását ta lá l ja az olvasó, minők az iro-
dalomnak és erkölcsnek egymáshoz való viszonya, továbbá az irodalom mint 
művészi önérték hogyan iükrözi a személyes, nemzeti és örök emberi vonásokat. 
A megoldásokban mindenütt metafizikai mélységekig hatol, — Egy másik nagy 
fejezeiben azt vizsgálja szerzőnk, mi értelme van egyáltalán ennek a kifejezésnek: 
katolikus irodalom. Más szóval: Mit jelent katolikus írónak lenni? Négy dolgot 
jelent. Jelenti a katolikus felelősséget, a szent egyetemességben feloModó katoli-
kus lelkiséget, jelenti továbbá a határozott , erős és objektív formák és szimbólu-
mok használatát , a formák megkötöttsége és a lelki szabadság egymáshoz való 
viszonyának helyes megoldását, jelenti végül a felebaráti szeretetet és a kívül-
állóktól való megnemértés tragikumának hordozását . Itt megint csak utalunk arra, 
hogy a problémák megoldásával milyen távlatokat nyit, pl. a katolikus felelősség 
kérdését a concursus divinus sugárzatába ál l í t ja bele, a forma mint megkötöttség 
es a szabadság egymáshoz való viszonyának kérdését pedig Isten fiainak szabad-
ságával o ld ja meg. Ennél mélyebbre már alig lehet jutni. Végül a harmadik nagy 
fejezetben a mai irodalom és a katolicizmus viszonyát t á r ja elénk. Érdekes kérdé-



sek itt a modernség és a katolikum, a mai rányok kr i t iká ja és a magyar katolikus 
irodalmi helyzetnek ismertetése. Hisszük, hogy a magyar katolikus irodalmi gon-
dolkodásnak sokáig lesz még irányítója és eligazítója ez az elmélyedő, mély 
távlatokat nyitó klasszikus tanulmány. 

Somogyi Antal: Modern egyházművészet Magyarországon (348—377. 1.). 
Esztétikai felkészültséggel dolgozó szerzőnk szerint a mai egyházművészet meg-
újulását szolgáló törekvések ket tős forrásból táplálkoznak. Az egyik forrás a 
liturgikus mozgalom. Az Egyház u. i. a reábízott isteni kinyilatkoztatás tar ta lmát 
a liturgiában t á r j a hívei elé. Mivel már a liturgia maga is művészi elemekkel 
telített, azért mi sem természetesebb, minthogy a templom is, a liturgiának és az 
egyházművészetnek ez a csomópontja csak a művészi tökéletesség fokán válhat 
ennek a liturgiának eszményi keretévé. De liturgikus szempontból az is elősegítette 
az egyházművészet megújulását hogy mindinkább szükségessé vált az istentiszte-
leti cselekményeknek helyét a gyakorlati igényeknek lehető legmegfelelőbb módon 
alakítani. A másik forrás pedig, amelyből az egyházművészet megújulása táplál-
kozik, a korszerűség elve. A katolikus megújulás csak a következetesség parancs-
szavának engedelmeskedik, mikor korszerű templomot kíván állí tani az újvilág 
építkezéseibe. A korszerűség azonban éppen a modern egyházművészet egyes 
eltévelyedett alkotásai miatt, továbbá nem egyszer a közönség ellenszenve, vagy 
helytelen esztétikai mértéke miatt a legnagyobb akadálya is az ú j irány érvénye-
sülésének. Ez a magyarázata annak, hogy Magyarországon az ú j egyházművészet, 
nevezetesen a templomépítészet, miért tudott eddig csak két egyházmegyében, a 
győriben és a pécsiben tért hódítani. Amikor szerzőnk az ú j magyar egyházművé-
szet eddig elért eredményeit (templomépítészet, templomi festészet, templomi 
szobrászat, oltárépítés, szószék, stb.) vizsgálja, akkor ezekre az alkotásokra az 
általános esztétikai normák keretén belül a liturgikus szempontot és a helyesen 
értelmezett korszerűség elvét alkalmazza, hogy megnyissa szemünket a modern 
egyházművészet értékes alkotásainak élvezésére, — Werner Alajos: Egyházi zene 
és modern lélek (377—396. 1.), E tanulmány a gregorián-ének, a klasszikus poli-
fónia s a modern egyházi zene világán keresztül vezetve azt muta t ja be számunkra, 
hogy az egyházi zene életalakító erőket állít és irányít Isten felé, A gregorián-ének 
a római Egyház sajátos éneke: egyszólamú, kíséret nélküli ének. Mikor az Egyház 
másfél évezreden keresztül a gregorián-éneket sa já t j ának vall ja és az egyházi 
zene legfőbb mintaképének nyilvánítja, ugyanakkor erőteljesen leheli közénk e 
művészetnek hármas nevelő ér tékét : a szentséget, vagyis az utalást a jelenvilági-
ságból a másvilágiságba; az egészséges közösségi gondolatot, vagyis az utalást az 
egyéni önző szubjektivizmusból az Egyház törvényeivel irányított szociális közös-
ségbe; a népíséget, vagyis az utalást a szent nép lelkében elre j te t t művészi ér té-
kekre. — A klasszikus polifónia a másik nagy zenei birodalom, amelyet az Egyház 
szintén magáénak vall és kíván, hogy énekeljük. Zeneileg lényege a többszólamú-
ság. Nevelői értékét pedig a szentséget, a közösségi érzéket és az egyéniség 
kibontakozását szolgáló ere je teszi. — Végül a modern egyházi zene ismertetése 
és kr i t iká ja következik amely a keresztény eszméket a mai kor technikájával és 
tudásával igyekszik érvényesíteni. Nekünk magyaroknak — mondja a szerző — 
az egyházi zenével kapcsolatban van egy nagy kötelességünk: magyar hangon tol-
mácsolni a musica sacra mondanivalóit. 

Szekfű Gyula: Magyar katolikus történetfelfogás (396—419- 1,), Ez a harma-
dik kimagasló tanulmány a Kalauzban, A cél ja gyakorlati : a közönség szélesebb, 
töi ténet tudományilag nem képzet t rétegeinek megmutatni, hogyan gondolkozzék 
az elmúlt dolgokon a nélkül, hogy magyar volta és katolikus hite sérelmet szen-
vedjen, sőt mindkettő megerősödjék a történet tanulságaiból, E mellett azonban 
tudományos célt is szolgál, mert rámutat mindazon alapelvekre és módszerekre 
i=, amelyek alkalmazásával valamelyik történeti munka katolikus és magyar 
lesz. A katolikus kereszténység világtörténelmi jelentőségének kiemelésével 
kezdi és kiváló szerzőnk mélyen hívő lelkületével mutat rá arra, hogy a nagy 
népközösségek egyre javulhatnak és mindinkább kilábolhatnak ősi romlott álla-
potukból, miután a megváltás óta és következtében több és újabb kegyelem 
áradt szét az emberek között és ra j tuk keresztül az államaikba is. Továbbá az 
Evangélium, Jézus tanítása egyúttal a természetjog romlatlan, tiszta követelmé-
nyeit is ál l í tot ta az oly hosszú idő óta romlott világba. Csakis ebbe a sugárzatba 



beállí tva válik érthetővé Szent István cselekedete, amellyel keresztény állammá 
telte Magyarországot. A szentistváni államrendszer örök értékeinek szemszöge 
az a nézőpont, amelyből biztosan és a legtárgyilagosabban tájékozódhat ik a 
magyar katolikus történetíelfogás. A szentistváni állam örök értékei ma is 
három vonatkozásban i rányí that ják a magyarság akaratát . Az egyik az állami 
függetlenség irányába mutat. A szentkorona maga elég világosan szimbolizálja 
a királyi hatalomnak és a magyar államnak minden más földi hatalmasságtól 
való tel jes függetlenségét A szentistváni államrendszer másik követelménye az 
alattvalókkal, az állampolgárokkal szemben a keresztény bánásmód gyakorlása. 
Ugyanezzel a keresztény szeretettel bánt első királyunk az országába költöző 
nem-magyarokkal is. A szentistváni államrendszeer harmadik követelménye a 
nemzeti kisebbségekre vonatkozik, akiket Szent István király behívott, szeretet-
tel fogadott és fiát is intette megbecsülésükre. Nagy változás következett be a 
protestantizmus elterjedésével, amelynek során széles magyar néptömegek s a 
vezető osztályok tekintélyes része elhagyta a katolikus hitet és a reformáció 
valamelyik ágazatához szegődött. A XVI, századtól kezdve a protestantizmus 
nagy szerepet játszott a történeti életben. Nagyon helytelenül járnánk el, ha 
ezt tagadnék és a tények elé behunyt szemmel állanánk. Mindezt a helyes törté-
neti felfogásban és a történetírásban is tárgyilagosan figyelembe kell venni. A 
keresztény hit a magyarságnak nemcsak kul túrá já t , hanem történeti életét is 
mindenkor megszilárdította és megnemesítette. A szenistváni állameszme ma is 
eleven erő éa nekünk, keresztény és katolikus magyaroknak habozás nélkül a 
szentistváni hagyomány táborába kell állanunk. 

Nyéki Kálmán: Vallás és faj (419—441. 1.). A népi megújulásért küzdő 
németség felismerte, hogy nem élhet bit nélkül. Ami pedig a hitnek tartalmát 
illeti, a német nép két táborra oszlik, amelyek szenvedélyes harcban állnak 
egymással. Az egyik tábor a keresztény híveké, akik legyenek bár katolikusok, 
vagy hitvalló evangélikusok, Jézus Krisztust Istenüknek vall ják. A másik tábor-
ban a ,,német hi t" követői vannak. Ők is elutasí t ják a XlX, század hitetlensé-
gét. Ezért J, W, Hauernek, a ,,német hitmozgalom" megszervezőjének könyvében 
(Deutsche Gottschau) az első mondat így hangzik: ,,A hit harcosai vagyunk a 
hitetlenséggel szemben." Hauer szerint a vallás és fa j viszonya úgy alakul, hogy 
mindenegyes vallás valamely fa j i lélekből organikus szükségszerűséggel sar jad 
ki, mint az illető fa jnak fajszerű vallásformája. A vallások különbözősége tehát 
a fa jok különbözőségén alapul. Ebből a tételből kiindulva Hauer a vallásokat 
négy csoportra oszt ja: az északi fa jú indogermán, az előázsiai szemita, mongol-
keletázsiai népek és a Földközi-tenger keleti részén élt keverék-kultúrák val-
lástipusára. H, könyvében csak az északi fajú indogermán és az előázsiai sze-
mita vallástípus kidolgozására törekszik, mert felfogása szerint ennek a két 
vallástípusnak jellegzetes megnyilatkozása a német hit és a kereszténység 
Németországban egymással döntő harcot vív, A német hitnek a lapja az a bioló-
giai jellegű tanítás, hogy a vallás a fa j terméke, másfelől az a pragmatikus igaz-
ságfogalcm, amely szerint valamely vallás nem igaz objektív értelemben, hanem 
csak hasznos annak a fa jnak számára, amelyből ered. Szerzőnk teljes részletei-
ben ismerteti a fa j i vallás elgondolásait és kr i t iká jában hitvédelmi állásponton 
k imuta t ja az igazság fajfölöt t i jellegét és gyökeresen megcáfolja a vallások ere-
detének fajbiológiai felfogását, — Ibrányi Ferenc: Politikai és erkölcs (441— 
467. 1.). Ezen értekezés tárgya a politikának, mint tudománynak és az erkölcsnek 
egymással való kapcsolata. Más szavakkal kifejezve: szerzőnknek az a problé-
mája, hogy találkozzék a jogrend az erkölcsi renddel. A jogi és erkölcsi rendnek 
azt a bensőséges kapcsolatát , amelyet a középkori skolasztika, különösen pedig 
Aquínói Szent Tamásnak rendszere képviselt, és amely a lex aeternaról és a 
iermészetjogról szóló tanításban kristályosodott ki, erősen szétválasztotta a 
felvilágosodás etikai felfogása, amelynek következményeképen az egoizmus lett 
a jog forrásává. A modern jogbölcselet ú j r a meg ú j r a felteszi a kérdést, váj jon 
milyen vonatkozásban és milyen értelemben találkozik a jog az erkölccsel és 
mennyiben különbözik a kettő egymástól. Erre a modern jogbölcselet által feltett 
kéidésre a keresztény bölcselet hagyományainak töretlen vonalán akar válaszolni 
szerzőnk, amikor megoldásában először az erkölcs területéről halad a jog felé, 
majd a jogkategóriának oldaláról halad az erkölcs felé, A végső megoldás pedig 



Szent Tamás szellemében az, hogy a jogrend és erkölcsi rend tárgykör szerint 
különbözik ugyan egymástól, amennyiben az erkölcsi rend a tisztán benső, sze-
mélyi, a jogrend pedig a személyközi viszonylatok rendezésére vonatkozik, 
mégis találkoznak abban, hogy mindkettő a teremtmények működését szabályozó 
lex aeternaban gyökerezik. — Almássy József: A magyar katolikus politika 
alapjai (467—517. 1.). Az Istenre vonatkozó ismeretekkel szoros kapcsolatban 
van az állam alakulása és élete. Mindent Istenhez kell igazítanunk, a legfőbb 
normához. A politikai gondolat és tett emberi viszonyokat határoz meg, tehát 
elsősorban a politikai gondolatot és te t te t kell az Isten és ember viszonyához 
szabnunk, hogy minden emberek közötti viszony Istenhez való viszonyunknak is 
megfeleljen. A hatalom eredete is Istenre nyúlik vissza. Amint az emberek az 
isteneszmét eltorzították úgy deformálódott a hatalom eszméje is. Ahogy az 
igaz Istent elfelejtet ték és a teremtményekkel összetévesztették, úgy felej tet ték 
el azt is, hogy minden hatalom forrása az igaz Isten. Az Úr Jézusnak a hatalom-
ról szóló tanítása az emberi hatalom természetfeletti a lapjának, gyökerének, 
isteni eredetének, az isteni akarathoz való alkalmazkodás kötelezettségének és az 
abból származó felelősségnek gondolatát tartalmazza. Nincs tehát Istentől füg-
get len hatalom, e rede té t Istenen kívül más tényezőre visszavinni nem lehet. — 
Katona Jenő: A Vatikán politikája (517—539. 1.), A fiatal katolikus írógárdá-
nak egyik legtehetségesebb és legkiműveltebb egyénisége a Vatikán pol i t ikáját 
három kimagasló egyéniség: XI. Pius, XII, Pius és Luigi Maglione a jelenlegi 
pápai államtikár egyéniségének transzparensén át kísérli meg bemutatni. Színes 
kaleidoszkópban ál l í t ja elénk ezt a három egyéniséget, akik a torlódó események 
a gyorsan változó életkörülmények között más-más módon alkalmazzák az örök 
érvényű erkölcsi normákat . A körülmények u, i., amelyek között élünk és 
mozgunk s amelyekre erkölcsi fogalmainkat és haj landóságainkat alkalmazzuk, 
változók és soha meg nem ismétlődők. Ezért az örök törvény és a természetjog 
jóllehet önmagukban véve változatlanok, a változó életkörülményekre való alkal-
mazásukban már lehetnek eltérések, csak mindig rá juk legyen nyomva az erkölcsi 
érték bélyege. 

Ennyit a Kalauz gazdag tar talmából! Az eszmék mai kaotikus forrongásá-
ban a magyar katolikus társadalomnak az életalakításban akar határozott eligazí-
tást nyúj tani e könyv. Örömmel üdvözöljük ezt a legidőszerűbb kérdésekről 
tá jékozta tó munkát, amely bár különböző értékű tanulmányok gyűjteménye, cél-
kitűzésének teljesen megfelel. Kívánatos, hogy a művelt katolikus társadalom 
napja ink életbevágó kérdéseit arra illetékes útbaigazítók magyarázatában ismerje 
meg. Az Üj Magyar Kalauz ezt biztosít ja. Kívánatos hogy az itt bemutatott 
igazságok életalakító tényezők legyenek, mert az igazságnak bennünk való élete 
azt jelenti, hogy igazság nemcsak az értelemé, hanem az egész emberé. Ehhez 
pedig előfeltétel Szent Tamás szerint az egész ember megtisztulása, főképen 
pedig az igazság szeretete. 

Kollár Gedeon. 

Hittudomány. 

A. Stolz: Anthropologia Theologica, Manuale Theologiae Dogmaticae ab 
auctoribus Anselmo Stolz O, S. B. et Hermanno Keller O. S, B. Fase. IV. 
Herder , Freiburg i. Br. 1940. VII, 198 1. 

Stolz teológiai embertana az embert nem önmagában vizsgálja, hanem 
Istenhez való viszonyában, Isten szempontjából, a természetfölötti kinyilatkoz-
ta tás fényében, s így valóban teljesen beletartozik az ágazatos hittan kérdés-
és megoldásfoglalatába. A cím tehát senkit meg ne tévesszen: a szerző nem 
idegen anyagot kényszerít bele a hi t tudomány fenséges keretébe. 

Tárgyát négy tágabb körű kérdésbe foglalva dolgozza fel. Az első kérdés-
csoport az Ószövetség embertanát r a j zo l j a meg, szólva az ember teremtéséről 
és alkotó elemeiről, a paradicsomkert és boldogság hittudományi, aszketíkai és 
eschatalogiai jelentőségéről, az emberi természetnek a kegyelem a jándékai ra 
való rátermettségéről, összüleink bűnbeeséséről, bűnöknek jellegéről és követ-



kezményeiről. Minden olyan nézetet, amely a mostani emberi testet Isten kü-
lönös közreműködése nélkül kialakultnak tekinti, hamisnak és a Genezis taní-
tásával el lenkezőnek minősít, de már az Is ten különös beavatkozásával tör-
ténhető leszármazás kérdésével szemben egyáltalán nem foglal állást . Bár éles 
elmével bizonyítja, hogy az emberi természetben megvan a természetes vágyódás 
Isten közvetlen látása után, és ezzel együtt megvan benne a természetfölötti 
adományokra való pozitív rendeltetés is, csak az ember saját természetes erői-
vel, képességeivel egyiküket sem tud ja elérni, ez a nehéz kérdés továbbra is 
vitás marad, Stolz bizonyítékai el nem döntik. Kiindulópontja ugyanis olyan 
alaptéte l ( természetes rendel te tés a lényeg megismerése, az okozatból az 
okra való köve tkez te tés mindig a lényeg megismerésére tör), mely önmagában 
világosan meghatározott , föltétlenül szükségszerű és evidens igazságnak nem lát-
szik, sem pedig a tapasztalatból egész ter jedelmében teljes és hiánytalan bi-
zonyossággal le nem vezethető, ősszüleink bűnének jellegét abban lá t ja kijege-
cesedni, hogy Isten parancsa ellenére a jó és rossz tudását megszerezték, tehát 
az Istenhez való hasonlóság elérésére törtek. Ez a hasonlóság a jelen esetben 
abban áll, hogy amint Isten mindentől függetlenül és szabadon teremtette meg a 
világmindenséget, éppúgy ősszüleink Isten parancsa ellenére, tőle függetlenül 
akartak gyermeket nemzeni, és így bizonyos tekintetben teremtői működést gya-
korolni. Ősszüleink bűnében tehát nemi vonatkozású mozzanat is rej l ik. Stolz 
e nézete azonban eléggé meg nem alapozott, sőt ellenkezni látszik a Szent-
írásban kifejezett isteni kívánalommal: Növekedjetek és sokasodjatok. Stolz is 
érzi és elismeri véleményének veleszületett gyengeségét. 

A második rész az Ősegyház embertana cím alatt ősszüleink megszentelé-
séről, természetfölötti és természeten kívüli, más szóval az eredeti épség álla-
potáról, az eredeti bűn tényéről, lényegéről és alanyáról tárgyaló tanítást kap-
csolja össze és fej t i ki. Szent Tamás véleményével ellenkezően azt ál l í t ja , hogy 
ha csak egyik ősszülőnk vétkezett volna, akkor is meglenne az áteredő bűn. 
Jól lehet Szent Tamás kiinduló té te le téves is, Stolz nézete nem fogadható el. 
Ellenkezni látszik ugyanis Szent Pálnak tanításával, aki szerint csak Ádám 
volt az emberiség első reprezentatív feje, és így csak benne valósulhatnak meg 
azok a föltételek, amelyek az áteredő bünt lehetségessé teszik. Az áteredő bűn 
lényegét elsősorban nem a megszentelő kegyelemtől, hanem az ember egész 
eredeti épségétől való megfosztottságba helyezi, bár a megszentelő kegyelmet 
elismeri az eredeti épség, igazság gyökerének és okának. Mintha ez az elmélet 
nem egészen volna harmonikus önmagával! A rendetlen vágyódást (concupiscen-
tia) az áteredő bűn anyagának (materia) nevezi, pedig egyáltalán nem mondható 
anyagi alkotó elemnek a következmény, mint amilyen a rendetlen kívánság is. 

A harmadik kérdéscsoport, amely a kegyelmet, mint az emberi élet segít-
ségét vizsgálja, és egyszersmind az eleveelrendelés (praedestinatio) és elvetés 
(reprobatio), továbbá az egyetemes isteni üdvözítési akaratnak évszázadok óta 
annyi elkeseredett vitára alkalmat adó kérdéseiben iparkodik világosságot te-
remteni és elfogadható elméletet alkotni, a Szent Ágoston és az Iskola ember-
tanának címét viseli. A szabadakarat és kegyelem együttműködésének, valamint 
az eleveelrendelés és elvetés kérdéseiben a thomizmus eléggé kitaposott nyom-
dokain halad, annak bölcseleti alapelveire támaszkodva törekszik felfogását való-
színűsíteni. E téren ismeri és felhasználja a legújabb irodalmat is, csak Thomas 
Molinának (álnév!) vagy másfél évtizeddel ezelőtt nagy port fölverő, kiegyen-
líteni akaró könyvét és nézetét nem idézi. De ezzel szerintünk nem követett 
el megrovásra érdemes mulasztást, hisz az említett összeegyeztetni akaró elmélet 
inkább merész, mint tudományosan megalapozott kísérlet volt. Szent Ágoston-
nak az eleveelrendelésre vonatkozó állásfoglalását Rottmanner szerint magya-
rázza, pedig Rottmanner nézete nem is egyetlen oldalról könnyen kikezdhető 
és megingatható. Isten egyetemes üdvözítési akaratáról csak röviden és az eleve-
elrendelés széleskörű megtárgyalása után szól, ami tankönyvben didaktikai szem-
pontból elhibázottnak tűnik fel. A megszentelő kegyelemről, melynek bőséges 
megtárgyalása a keleti egyházaknak annyira szívügye, nagyon kevés szót ejt, 
a spekulatív lendület ere je szinte elsodorta e mellett a nagy fontosságú pozitív 
kérdés mellett. 
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Az utolsó kérdéscsoport a megigazulás és természetfölötti érdem kérdé-
seit fejtegeti a megszokott rövidséggel. A természetfölötti érdemnek csak két 
válfa já t ismeri, nem bont ja föl azt annyiféle fa j tára , mint Garcia Garces teszi, 
pedig a mariológiában és a szentekről szóló részben ezekre a fa j tákra is szük-
ség van. 

Noha elég sok megjegyzést tettünk is Stolz könyvével kapcsolatban, mégis 
szívesen elismerjük kiváló értékeit is. Alapos tanulmányokat végzett, amit a 
földolgozott irodalom igazol. A nézetek és bizonyítékok megrostálásában is nem 
a fölszínen nyugvó tetszetőség, hanem a komoly meggyőződésben gyökerező meg-
fontolt kri t ikai érzék irányítot ta . Dr. Hegyi Dámján. 

Bölcselet. 

Jánosi József S. J.; Bölcselet és valóság. A filozófia és a valóságmegismerés 
természetének vizsgálata. Szent István Társulat , Budapest, 1940. 387 1. 5.20 P. 

Jánosi t eddigi bölcseleti írásaiból nemcsak termékeny és szabatos isme-
retekkel rendelkező bölcseleti írónak, hanem egyszersmind vérbeli, alkotó böl-
cselőnek is megismertük. Valóban hivatva van tehát arra, hogy a bölcselet 
új jászületésének nagy müvén szintén közreműködjék. Az egymásután feneket -
len kátyúba jutott, csődöt mondott, d iva t já t múlt bölcseleti rendszerek többé-
kevésbbé nyomtalan letűnése után sokakban az a meggyőződés érlelődött meg, 
hogy a bölcselet csak nagy gyermekeknek való szellemi játék, a múltnak ránk 
maradt értéktelen kövülete, az emberi gondolkodásnak inkább árnyékvetülete, 
mint minden más tudományt besugárzó fénye, tehát a vele való foglalkozás 
a tudományos vágyaktól feszülő emberhez nem is méltó. Pedig a bölcselet az 
emberi gondolkodás, tudományoskodás, a szellemiség magasan fénylő, delelő 
pontra állított gyűjtő és gyúj tó lencséje, csak nem szabad neki elszakadnia a 
valóságtól, hanem minél mélyebbre kell abba eresztenie gyökereit. Csak a va-
lóságot megvető bölcseleti irányok és kísérletek futot tak lápi lidércfények után, 
süllyedtek bele a tévedések mocsaraiba, rántot ták magukkal együtt a társadalmi 
és politikai, vallási és erkölcsi életet annyi krízisbe és kataklizmába, hogy nem 
tud belőlük kievickélni a szilárd és bevált bölcseleti megalapozást nélkülöző és 
üresen kongó jelszavak után futó ember. Jánosi célul tűzte ki a bölcseletnek 
a valóságba való mélységes beleágygazását, és így annak ú j ra felvirágoztatását. 
Ezt a feladatot nagyon is magasnak érzi, míg a könyvével elért megoldást a 
bölcselőknél szinte szokat lannak feltűnő szerénységgel a célhoz képest a rányta-
lannak, kisszerűnek, hézagosnak. Ez a szerénység azonban meglehetősen túlzott, 
mert könyvének mindkét részében — Jánosi kedvelt kifejezésével élve — 
asymptotikusan eléggé nagyon megközelítette az igazságot. 

Jánosi könyvének első részét a bölcselet mibenlétének szenteli. De e téren 
nem elégszik meg a puszta fogalommeghatározással, hanem a bölcselet felosz-
tásának, jelentőségének, történeti problémáinak, a világnézethez való viszonyá-
nak és a kereszténységgel, hí t tudománnyal való kapcsolatainak szabatos meg-
világításával még tökéletesebben megismerteti velünk a bölcselet mivoltát, annak 
minden korban és minden körülmények között megmaradó időszerűségét, el 
nem sikkasztható értékeit . A felosztásban De Vríes követője. Felosztása termé-
szetesen nem tud ja a bölcselet egyes ágait annyira légmentesen elkülöníteni 
egymástól, hogy részben egymásba bele ne vágjanak. De ezt. nem a felosztás 
szempontjainak hiányossága okozza, hanem inkább maga a valóság, melynek 
elménkben elkülönített részei igazán szétválaszthatatlanul egymásba fonódnak, 
bonyolódnak, szinte keresztül-kasul szövik egymást. A bölcseletet magát nem 
ta r t j a azonosnak a világnézettel. E ket tő a gyakorlatban azonban mégis ma jd -
nem mindig egybeolvad. A bölcselet ugyanis sokszor bizonyos kérdéseket már 
a filozófiai gondolkodást és elmélyülést megelőzően kialakult világnézet zsinór-
mértéke szerint old meg, mivel nem minden kérdést lehet valamely már meg-
levő bölcseleti rendszerben megoldani, a bölcseleti rendszer egyszerűen hozzá-
hasonul a meggyökeresedett világnézethez, és annak alapjai t igazolni törek-
szik, vagy pedig új világnézet születik a már kikristályosodott bölcseleti rend-



szerből. A bölcselet autonóm: öncélú és öntörvényű tudomány. Tehát csak va-
lamely bölcseleti irány nevezhető kereszténynek, amennyiben nem ugyan logi-
kailag, hanem lélektanilag függ a keresztény kinyilatkoztatástól : negatív normá-
nak tekinti a kereszténységet, belőle merít i egyes problémáit, de azokat már 
sa já t törvényei szerint vizsgálja és igazolja. 

A második rész az igazság megismerésének alapelveit t á r j a fel. Az isme-
ret-elmélet kérdéseinek ter jedelmét és fa ja i t körülhatárolva, a tudati tényítéle-
tek, az észítéletek, a külvilágra vonatkozó ítéletek, a fogalmak valós értékeinek 
igazolására tér át, végül pedig a téves ismeretelméleteket vázolja és csattanós 
logikával cáfol ja . Természetesen problémáinak tárgyalása közben is vissza-
utasí t ja az ellenkező nézeteket, míg a különböző bölcseleti rendszerekben iga-
zaknak látszó megállapításokat azok áteredő bűnétől megtisztítva szívesen át-
veszi és értékesíti. így pl. nem veti el Kant „szintétikus a priori í télet" elneve-
zését és annak jogosultságát, sőt az ellenmondás és okság elvét ilyen szintétikus 
a priori ítéletnek tekinti és komoly érvekkel védelmezi. Ez az állásfoglalása 
első pil lanatra meglepő és bizonyára ellenmondást is szül, legalább is még 
további vizsgálatra szorul, mielőtt véglegesen el lehet dönteni helyességét vagy 
helytelenségét. 

Jánosi a magyar intelligencia szélesebb köreinek szánta könyvét. Bizonyos 
fokig tehát népszerűsíteni akar, de a szakszerűség és tudományosság feláldozása 
nélkül. Ennek a célnak megvalósítása végett egy-két helyen még nagyobb gon-
dot kellett volna fordítania kifejezéseinek kicsiszolására, könnyedebbekké ala-
kítására és a már meglevő szakkifejezések ál landó használatára. Brandensteinne! 
ellentétben t agad ja a szépnek általános léthatározmányi voltát, de e nézetét 
nem okolja meg. Jánosi műve a bölcseletnek valóságos apológiája. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Egyházjog. 

Dr. Móra Mihály: Az egyházi adó és az egyházközség alapkérdései az 
egyházi és a világi jog szerint. Budapest, Szent István Társulat főbizománya, 
1941. (Értekezések a budapesti kir. m. Pázmány Péter Tudományegyetem egy-
házi jogi szemináriumából. 1. sz.) 260 1. 

Az egyházi adónak a gyakorlatban legelterjedtebb formája az egyház-
községi adó. Az egyházi adó fogalmának és az Egyház adóztatási joga alap-
jának megvilágítása után szerző a mű legnagyobb, második részében az egyház-
községgel foglalkozik, amelyet a plébániával való egybevetés ál tal illusztrál. Az 
egyházközség először a protestáns felekezeteknél tűnik föl, amelyekben a gyü-
lekezeti (demokratikus) elvnek természetes folyománya. A katolikus egyház 
szervezete nem a hívek összességén alapul, hanem felülről, a ius divinumból 
származik s a potes tas ordínist és potestas iuridíctionist gyakorló hierarchián 
épül föl. Világi jogunk, a jelzett történeti okból, ma is a helység híveinek ösz-
szességét nevezi az illető helységbeli ,,egyház"-nak. Az ál talános egyházközségi 
szervezkedés a katolikusoknál Magyarországon a világháború után indul meg, 
s új jogi problémákat hoz magával a hívek egyházközségi szervezetének és a 
plébánia már meglévő jogintézményének (illetve jogintézményeinek) viszonyát 
illetőleg. Sarkpont ja a kérdéseknek a jogi személyek helyes megkülönböztetése. 
Külön jogi személy a templom, a javadalom, az egyházközség; de utóbbi is 
egyházi jogi személy, vagyona egyházi vagyon. A mű harmadik része az egy-
házközségi adó lefoglalhatóságának kérdését tá rgyal ja . — Nagy tisztánlátással, 
az egyházi és világi jog vonatkozó kérdéseinek te l jes ismeretében tárgyal ja szerző 
ezt a teljesen modern és sokfelé ágazó vonatkozásai miatt rendkívül nehéz kér-
dés-komplexumot, a jogi személyiségnek a jogbölcseletbe belenyúló kérdésétől 
a végrehajtási lefoglalhatóság gyakorlati problémájáig. Széleskörű erudicióval a 
legjobbat használta föl a rendelkezésre álló irodalomból. Az az érzésünk, hogy 
további elmélyítést már csak a jogbölcseleti a lapkérdéseknek — a különböző 
iskolák és vélemények között közös nevezőre ma még alig hozható — meg-
oldása nyújthat . A jogi személy helyes felfogása lehetővé fogja tenni a plébánia 



jogintézménye, az egyházközségi alakulat s az egyéb helyi egyházi jogalakulatok 
személyiségének teljes tisztázását, amelyhez a szerző, úgy érezzük, a legfontosabb 
lépést: a kérdés világos feláll í tásán túl az egyes intézmények pontos e lhatá-
rolását s ezzel a feladat gyakorlati részének megoldását javarészben már el-

Theodor Blíeweís: Dreissig Pfarrer geben Anregungen zur Seelsorge. Ver-
lag Herder & Co. Wien, 1940. 

Könyvünk a „Der Seelsorger" c. folyóiratban megjelent lelkipásztori cikkek 
gyűjteménye. A gondos lelkipásztori munka színes képét, ú j és bevált kísér-
leteit nyú j t j a . A lelkipásztorkodás mesterei adnak benne számot eredményes 
működésükről. A könyv értéke, hogy nem tudományosan szól hozzá a kérdéshez, 
nem egyetemi tanárok elméleti értekezéseit tartalmazza, hanem népükről atyailag 
gondoskodó plébánosok tapasztalatai t ad ja . A pap egyéni élete, a templom és 
berendezése, a szentségek kiszolgáltatása, missziók rendezése, irodai munka stb. 
azok a kérdések , amelyekről ügyes, kipróbál t és megszívlelendő tanácso-
kat kapunk. Mind a nagyváros, mind a falu lelkipásztora sok gyakorlat i 
hasznot meríthet az időszerű könyvecskéből. Kögl Szeverin. 

Dína Schäfer: Durch Christus zum Vater, gr. 8. (XX, 368 1.) Freiburg im 
Breisgau, 1940, Herder, 5.20 RM. 

A keresztény nevelés kérdéseiben já r tas szerző ú j munkájában a keresz-
tény tanítás kis „summa"-ját akar ja a szülők, hit tanárok és hitoktatók kezébe 
adni. Elég egy pillantást vetnünk e „summa" vázára, hogy észrevegyük benne a 
kinyilatkoztatás tiszta, isteni szempontjai t : Isten szentháromsági életteljessége, 
az isteni életben részesített, Isten kegyelmével ékesített teremtmény, ennek bűne 
és kiszakadása az isteni életközösségből, aztán ú j belekapcsolódása az Isten-
ember megváltásán keresztül, végül a „nova creatura" Krisztus-közösségi é le te 
az Egyházban a szentségekből az erények és parancsolatok aszketikus ú t ján , 
mely valóban — Krisztus ál tal az Atyához vezet — ezek a fe jezetek bemuta t ják a 
keresztény tanítás és élet szerves belső egységét, melyet az üdvösség tör téneté-
nek isteni rendje határoz meg. Egyes dogmák, parancsolatok és előírások szer-
vesen illeszkednek a nagy egészbe, a krisztusi vallásba, melynek lényege röviden.* 
Krisztusban és Krisztussal az Atyához. Dr. Békés Gellért. 

Konrád Theíss: Vater und Mutter. Herder et Co. Freiburg in Breisgau, 1940, 
Theiss könyve bámulatosan rövid idő alatt tízezer példányszámban kelt el 

Németországban. Sikerét a német nevelő munkák tengerében újszerű lá tásmód-
jának köszönheti. Ma, amikor államában egyre kevesebb érintkező felülete lesz 
a vallásnak és a nevelésnek, a vallási nevelés kénytelen csak a család élet-
terére korlátozódni. Ebben az elgondolásban a szülők feladatává teszi a pap 
nevelői munkájának egy részét, annál is inkább mert a szülők papi tevékeny-
ségének gondolata egyre nagyobb hi t tudományi megalapozást kap német teoló-
gusok (Gerads, Rocholl) műveiben. Péa. 

Klemens Tilmann: Das schönste, was es gibt. 7. Auflage, Fr, Pustet , 
Regensburg. 38. 1. 0.90 RM. 

A világon legszebb dolog Isten életének a teremtett ember természetéhez 
szabott élése, Isten gyermekének lenni. Ez az élet kiemel bennünket e világ 
élettelen és különböző tökéletességű élő lényei közül és Isten közvetlen közel-
ségébe helyez, az örökkévalóság mérhetetlen magasságaiba ragad a múlandóság 
mindent összezúzó örvényei közül, a gyarlót és aprót megnemesíti a legfőbb tö-
kéletességgel és végtelenséggel. Erről a szinte megfoghatatlan életről ír m a j d n e m 

végezte. Dezsényi Lóránt. 

Lelkíélei 

/ 



csevegésszerü hangon Tilmann, egyszerű, ebből a világból vett képekkel, hason-
latokkal szemléltetve az isteni gyermekség, e legnagyobbszerű valóság külön-
böző mozzanatait, örvendetes megszerzésétől kezdve szomorú elvesztéséig, gyenge, 
csíraszerű állapotáról kezdve tökéletes kibontakozásáig. Kevés szóval sokat 
mondani, mindenféle szóvirágtól tartózkodni és mégis megkapóan bájosnak lenni, 
ebben foglalható össze Tilmann könyvének érdeme. Dr. Hegyi Dámján. 

Jog, 
Csizmadia Andor dr.: A magyar városi jog. Reformtörekvések a magyar 

városi közigazgatásban. Kolozsvár, 1941. 227 1. 
Csizmadia a magyar városi jogtörténet régi kutatója. Apróbb cikkei és 

önállóan megjelent tanulmányai után történeti rendben tekinti át a magyar vá-
rosok jogfejlődését ebben a könyvében. Ismeri az idevonatkozó tel jes irodaimat, 
tehát jól felkészült mondanivalójára. De nemcsak ismerteti a mások könyvében 
talált elméleteket, hanem hozzájuk is szól. Sok vitás kérdésben állást foglal, 
és állásfoglalását megokolja. A magyar városok kialakulása kérdésében, a vá-
rosképző történelmi és jogi tényezők ismertetésében a jogász és a történelmi 
érzékkel egyaránt megajándékozott ember tudása és tanítása tárul fel előttünk. 
A városok országrendiségének kialakulásában folyó vitába is beleszól. Aztán 
á t tér az ú jkor i fejlődésre századról századra, később az események torlódása, 
a problémák sokasodása miatt félszázadonként tekinti át a fejlődést. El ju t ilyen 
úton a modern idők ismertetéséig, A legújabb problémákat is fe l tá r ja , és iga-
zán elénk tárulnak könyve a lapján a városi közigazgatás napjainkat foglalkoztató 
problémái. A történelmi fejlődésen kívül a belső, szervezettel is megismerke-
dünk, A városok sorsát intéző polgárság tisztviselői, tanácstestületei, később a 
mindig nagyobb feladatokat megoldó városi hivatalok szervezete fel tárul előt-
tünk. Mindezt a fejlődést, a magasabb cél érdekében való harcot lepergeti 
előttünk, s hozzá tehetjük, világos meglátásban, érthető és élvezetes stílusban, 
tárgyát teljesen kimerítve. Ha szabad azt írnunk, hogy vannak nagyképűség 
nélkül előadó művek, akkor ezt Csizmadia könyvéről elmondhatjuk. A könyvet 
egyformán jól t ud ja elméleti vagy gyakorlati céljai érdekében felhasználni a 
történetíró is, a jogász is. Szerencsés és szükséges alkotás volt az, amire Csiz-
madia vállalkozott, s amit sikerrel megvalósított. Lovas. 

Irodalom, 
Barabás Gyula: Vihar Erdélyben. Regény, Singer és Wolfner irodalmi 

intézet. 
Barabás Gyula regénye végigvezet bennünket azon a hősies erőfeszítések-

kel tele úton, amelyet a hős lengyel tábornok vezetésével a magyar Erdély a 
szabadságharc idején megtett. A történetíró hűségével számol be Bem tábornok 
minden lépéséről Csúcsától Piskiíg. Közben van módja , hogy Ostrolenka hősét 
nemcsak mint rettenthetetlen bátorságú, Napoleonnál iskolázott lángeszű had-
vezért, hanem mint nagy embert is bemutassa. Szerintünk azonban kissé túloz, 
amikor a forradalomnak olyan emberformáló és tet tekre képesítő erőt tu la jdo-
nít, melyet nemforradalmár emberekben hiába keresünk. „Görgey nem volt 
forradalmár és éppen ezért nem értette ennek az érzésnek emberfeletti t e t t ek re 
képesítő ere jé t" — ír ja egyszer Görgey és Bem viszonyáról beszélve. Nem a 
forradalmár Bem volt nagy és nem is a forradalmi érzés tette naggyá, hanem a 
hazafi Bem, aki egész életét egyetlen célra tette fel, hazájának, Lengyelország-
nak felszabadítására. 

Most, Erdély egy részének hazatérése után igazán sok tanulságot nyúj tó és 
élvezetes olvasmány ez a regény, hisz azokon a helyeken vezet végig bennünket, 
melyeket 100 évvel ezelőtt a honvédek vére festett pirosra és ahol most ú j ra 
honvédek állanak őrt a magyar függetlenség védelmére. 

Gácser Imre. 



Clarissa Faírchild Cushmann: Lelkek harca. Nyári Útitárs. Palladis rt. Bp. 
A lelkek nyári felszabadulásához, a napfényhez, a levegőhöz szegődik, 

társul ez a könyv és szinte nem várt komolyságú lélektani regényre döbbenünk 
benne. Egymásra utalt lelkek ellentétei ütköznek össze benne s találnak a vé-
gén boldog kiegyenlítődést. Szerelmi házasságban is mennyi időbe kerül, míg 
két ellentétes beállí tottságú lélek egymást megismeri, megérti s közös célokban 
egészen összeforr. Összekülönböznek a birtokon, a gyermeknevelésen, ellenkezett 
bennük a városi és vidéki gondolkodás, végre az élet és az igazi szeretet össze-
forrasztot ta őket, a hitehagyott, bizalomvesztett szerelemből megint egymásban 
hívő, bízó szerelem lett. Önérzetük, igazságuk érvényesítésével, de sok lemon-
dással is s sok keserves kínlódáson keresztül végre biztosították boldogságukat. 
Nemcsak házastársak, de egymásra utalt más lelkek is mély magukradöbbenés-
sel olvashatják ezeket a hű lé lekrajzokat . Mihályi Ernő. 

H. Göbels: Ulkige Sachen. {Herder V.) 
Vidám német elbeszélések gyűjteménye ez a csínos kiállítású könyv. A 

szerző jól tudja, mi kell a gyermekeknek: vidám élet, mese-élet., ahol jól érzi 
magát. De nemcsak gyermekeknek szánta a szerző, hanem öregeknek is. Ne-
vettetni akar. Az apró kis történetek telítve vannak humorral, szelíd komi-
kummal, A gyermek derül, a tárgy könnyed érdekessége leköti figyelmét és a 
gyengéden kidomborított tanulság nyomott hagy lelkében. A kiváló német szer-
zők elbeszéléseinek eme kiadásával Göbelsnek legfőbb célja volt, hogy legyen 
vidám a gyermek: „Froh zu sein, bedarf es wenig, und wer froh ist, ein König.' 

— an — 

Dr. Szalay Jeromos: Vidovícs Ágoston. (Adalék Pápa irodalomtörténeté-
hez.) Pápa , 1940. 31 1. 

Vidovics egyike azoknak, kik szerény tehetségükkel igyekeztek előmozdí-
tani a magyar nyelv művelését. Nevéhez fűződik A Magyar Neologia Rostálga-
tatása, melyről a szerző valószínűvé teszi, hogy nem egyedül írta, hanem köz-
reműködhettek más dunántúl i orthológusok is. Részletes életrajzot is kapunk, 
melynek során nemcsak Vidovics életével ismerkedünk meg, hanem egyúttal 
becses adalékul szolgál az akkori falusi papság életének, neveltségének, művelt-
ségének, s a kor lelkiségének megismeréséhez is. G. R-

Történelem. 
Jánossy Dénes: A Kossuth-emígrácíó Angliában és Amerikában. I. k. Bp. 

1940. Magyar Történelmi Társulat . 
Kossuth a l ak ja egyre valósabban áll előttünk. Amint Rákóczit Szekfű he-

lyezte a tárgyilagosság mérlegére, úgy vágott neki e nagy feladatnak Kossuthtal 
szemben Hajnal és Jánossy, A világosi fegyverletétel utáni lelki esettség át-
meneti időszakát, a viddíni levél önigazolásának hátterét , ma jd új életcélok és 
nemzeti célok kitűzését mesterien ra jzo l ja meg Hajna l Kossuth rávonatkozó ira-
tainak kritikai kiadásában. Ezt fo ly ta t ja most Jánossy hasonlóan alapos hazai 
és külföldi levéltári kutatások a lapján. Kossuth terve, hogy Magyarországot a 
Habsburgok uralma alól felszabadítsa, angliai és amerikai sikerei ellenére sem 
sikerült . Emberfelett i erőlködései a bonyolult politikai viszonyok, délibábos el-
képzelései, bujdosó úti társainak egyenetlenkedése, alkalmatlankodása, árulása, 
stb, miatt hajótörést szenvedtek. A hazai nemzetiségekkel való kiegyezés, a kül-
földi hatalmak támogatása csődöt mondott . Egyéves emberfeletti erőfeszítésének 
minden tragikuma a bujdosó sors minden keserűsége, minden emberi gyarlósága 
benne van e könyvben. De azt el kell ismerni, hogy sem előtte, sem utána senki 
annyit nem te t t külföldön sorsunk megismertetése érdekében, mint Kossuth, 
Csillogó beszédei nemcsak az élőszó erejével, hanem a világsajtó hatalmas szer-
vein keresztül is küzdöttek a demokrácia, a népuralom érdekében. Az észnek 



és szívnek csodálatos megnyilatkozású tűzi já tékai voltak ezek a beszédek, ame-
lyek egész Angliát és Amerikát lázbaejtették, de döntő beavatkozást nem értek 
el. A Kossuthiratok krit ikai kiadása tör ténet í rásunknak legégetőbb szüksége. 
Ezért minden lépést örömmel üdvözlünk. Mihályi Ernő. 

Művészet. 
Sepp Schüller: Die Geschichte der christlichen Kunst in China. Klinkhardt 

und Biermann Verlag. Berlin. 
Első összefoglalása ez a könyv a keresztény kínai művészetnek, mely sok 

szállal kapcsolódik az európai művészetbe. Szépen mutat ja a hithirdetők év-
százados tevékenységét. Milyen érdekes látni, hogy egy-egy nyugati, európai 
mester, mondjuk Guido Reni, Carlo Dolci, Fra Fil ippo Lippi hogyan alakul át 
a kínai művész kezében s lesz belőle teljesen kínai talajból, kínai lelkületből 
fakadt műalkotás. Milyen furcsán hat Peking egyik terén a reimsi székesegyház 
lemásolása. Mennyível szebbek a kínai pagodákba beojtott templomok, iskolák. 
XI, Pius pápának is az volt az elgondolása, hogy az egyházművészet a hit-
hirdetés új területein mindig helyi talajból nőljön ki. Az európai művészet erő-
szakolása gátlólag hatna az egyházművészet szabad fejlődésében. Ezek a ku-
tatások egyre jobban fe l tá r ják Kelet és Nyugat kapcsolatait s nem csak egyházi 
vonatkozásban, hanem néprajz i szempontból is érdekesek. 

Mihályi Ernő. 

Sepp Schüller: Neue christliche Malerei in Japan. Herder. Freiburg im Br, 
A japán hagyományból és lélekből is értékes keresztény képírás sa r jad t 

ki, tele van apostoli hivatással, mély hittel, istendicsőitéssel. Finomabb Mária-
képeket az európai művészet sem teremtett. Legnevesebb mestereik: Hasegawa, 
Okayama, Koseki, 

Mihályi Ernő. 

Jahrbuch für christliche Kunst 1939. Verlag der deutschen Gesellschaft für 
christliche Kunst. München, 

Ezek az évkönyvek állandó önvallomásai a német egyházművészetnek. 
Megmutatják, hogy a jelen nemzedék a fej lődés milyen fokán áll. Jelszava 
úja t alkotni a régi szellemben. Mivel a régi egyházművészetben elválik az Észak 
a Déltől, az újban is felfedezünk ilyen tá j i különbséget. Az északi román 
stílus máskép termékenyíti meg az új művészetet, mint a déli barokk, rokokó 
világ. Az északi rész szegényebb képzeletvilágú, szigorúbb vonalvezetésű, a déli 
gazdagabb képzeletvilágú, lágyabb, festőibb, érzelmesebb vonalvezetésű. Egyéb-
ként a közel múlthoz képest semmi úja t nem hoz az évkönyv. Bosslet, Böhm, 
Weber templomai a jól ismert kocka stílushoz tar toznak. Belső térhatásuk jó. 
Tömegükkel alkalmazkodnak a környezethez, A szobrászatban az erős arcvonású 
szentek, a kifejező stílus alkotásai, még mindig rémisztgetik az édeskés áhí-
tatú, klasszikus szépségű arcokhoz szokott szemeket. Ez a középkori emlékek 
újraátéléséből fakadó művészet sokszor sikeresen dolgozik: Rieber, Menekülés 
Egyiptomba, Baur, Máté apostola, máskor élettelen, merev, mesterkélt alkotá-
sokat hoz létre. A képírásban is tart még a reneszánsztól való elfordulás a 
kezdetlegesebb korokhoz: Burkart , Klemmer, Eberz mozaikjai, Geyer, Böhm 
üvegfestményei a jobb alkotások közül valók. Az iparművészet is a közel mult 
sínéin mozog, Általában elmondhatjuk, hogy a mai német egyházművészet nem 
mutat különös lendületet. Mihályi Ernő. 



BENEDICTINA. 

Dunántúli bencés nyomok és emlékek. 
Kühár Fióris dr. 

Celldömölkről Sárváron, Szombathelyen át Ják felé iparkod-
tunk. „Vasi" önérzetemet át akartam önteni Sz. Xavérba, de ami az 
útak állapotát illeti, bizony kudarcot szenvedtem. Mert hiába, az autó-
vezetőt annyira lekötötte kocsijának táncol tatása a Sárvár—szom-
bathelyi útszakasz vizes gödrein, hogy még a kőszegi hegyek koszo-
rúja, a gyönyörű táj , a vasi falvak szép rendje — na és a kultúrá-
járól híres vármegye egyéb értékei sem tudták a műélvezet elragad-
tatásába lendíteni. Csak amikor Szombathelyen túl jobb útra és a 
jáki templom messzelátszó tornyainak látókörébe kerültünk, akkor 
oszlott el lelkének borúja, Ják már meszíről zarándokérzést önt az 
ember szívébe. Nagytávlatú domb emelkedik a falu fölött, ra j ta áll 
sötét kőtömegével, sisakos tornyaival az ódon apátsági templom. 
Fenyő-erdőben siklik feléje az autó, majd mindketten — pedig 
többször láttuk már — a meghatódás friss áramát érezzük. Ez a 
monostor is végvár volt: a magyar lekiség nyugati végvára, A nyugat 
már gótikus dómokat épít a XII, század első felében; a magyar még 
ragaszkodik azokhoz a formákhoz, melyeket két évszázados keresz-
ténysége ekkor már szent hagyománynak érzett és utolsó kivirágzá-
sában mutatja meg az idegen hatást átvevő, de saját lelkén át neme-
sítő művészetét. Ez a monumentális templomkép jelenik meg sok-sok 
változatban kicsinyítve falusi templomokban, kápolnákban, mint 
ahogy egyes elemei, pl. Isten bárányát körülívelő oldalkapúja ugyan-
csak iskolát csinált messze környéken. Pár évvel ezelőtt bukkantam 
rá a domonkosfaí (Kercza mellett; most jugoszláv megszállás alatt) 
katolikus templom oldalán a jákihoz hasonló Agnus Deire. Itt a 
vasi végeken Ják a középkori magyar szellem kisugárzó központja; 
művészete pedig osztrák és cseh épületekre is hatott. 

Ahogy ez a templom beleilleszkedik magaslati őrhelyén a falu-
képbe, ahogy jellegzetessé teszi az erdőshátú, hullámos tájat , mely-
nek egyik szélét a Rába mossa, másik szélét a kőszegi határhegység 
zárja, abban a tá jak arcvonásainak ismerője könnyen ráismerne a 
bencések terepválasztó ízlésére, akkor is, ha nem tudja előre, hogy 
Jákot tán már a szentistváni időkben Szent Benedek fiai számára 
alapította a Koppányverő Vecelin lovagtól származó Ják-nemzetség. 
A XIII. század elején egymásután építik újra régi templomaikat a 
bencés apátságok; talán azért, hogy versenyre keljenek az újonnan 



betelepült premontreiekkel, ciszterciekkel. Amikor Lébény, Dömölk, 
Deáki, Pannonhalma megújul, Jákon is hatalmas templomot rakat 
Márton ispán. Az építés évtizedekig elhúzódik. A kéttornyú, három 
hajós román bazilikát 1256-ban szenteli fel Amadé győri püspök. 
Viszontagságos századok múlnak el az apátság fölött; út jába esik 
a Bécs felé vonuló töröknek, mikor Kőszeg alatt kénytelen megállni 
(1532). Bencés szerzetesei elmenekülnek, a monostor és templom 
feldúlva vár ja a jobb időket. Aránylag védett vidéken van, javadal-
mának mindig akad gazdája. Köztük olyanok is, akik törődnek a 
nép hitével, az ősi templom díszével. A templomot Széchenyi Miklós 
gróf ú j í t ta t ja meg és 1903-ban István Vilmos szombathelyi püspök 
ú j ra fölszenteli. 

A templomrestaurálások dolgában még mindig nincs egységes 
vélemény és gyakorlat. Szembenáll a műtörténészek romimádata (ők 
irtóznak minden újítástól, kiegészítéstől, csak a régit szeretnék meg-
rögzíteni) és a hitélet mai igényeit kielégíteni akaró restaurálás. 
Ják restaurálása a két véglet kiegyenlítésére törekedett. Megtart ja 
a régit, de ahol töredéket talál, azt kiegészíti (jelezve, mi az új 
benne), ahol szükség van rá, lehetőleg a régi anyagból újra építi a 
rommá vált részt, A műtörténész persze csóválja a fejét, mikor pl. a 
jáki kapu kitoldott apostolait látja, a templomjáró hívő azonban 
azon botránkoznék, ha a díszkapuban töredék-szentek álianának őrt. 
Pedig — hála Istennek — ájtatos hívek sűrűbben járnak a jáki 
templomba, mint művészi elveikbe becsontosodott kritikusok. 

Ma már nehéz megmondani, mi az új és mi az eredeti a jáki 
templomban, A jellegzetes jáki sisak-torony pl, nem is jáki, hanem 
zsámbéki éppúgy, mint Lébényben; egészen bizonytalan, milyen volt 
a templom keleti tetőszerkezetének eredeti alakja; a főhajó bolto-
zása megváltoztatta a tetőszerkezetet, vele úgy a benső térhatást, 
mint a templom külső arányait. De ezek mellett az elkerülhetetlen 
rá- vagy elhibázások mellett annyi érintetlen ősi művészi érték rejlik 
a jáki templom szerkezetében, kapuinak, falainak, párkányainak fa-
ragott díszében, bensejének tiszta román térhatásában, hogy a láto-
gató valóban zarándokká válik benne és a szenthely áhítata rezeg 
végig idegein, nem a múzeum profán hangulata, 

Ják mai apátjának, Wenckheim Frigyes grófnak, innsbrucki 
konviktortársamnak kedves vendéglátása és kalauzolása tette ezt a 
napot még értékesebbé számunkra, 

Jákról Körmend felé zörgött velünk kiskocsink. Valóban zör-
gött, mégpedig aggasztóan, a motor; meg is kellett állni, elfogyott 
a kenőolaj. Egyházasrádóc kellős közepén a patikában összejött úri 
társaság tagjai részesítették pórul járt kocsinkat első segélyben. 
Aztán továbbdöcögtünk Körmendig. Onnét tiszta időben látni Német-
újvár várát. A XII. század közepén ott is bencés apátság állt. Ma 
azonban az odajutás csak az osztrák határon át volna lehetséges. 



Határszé len . 

Más irányba vettük másnap, júl. 19-én útunkat, Azt mondhat-
nám: hazafelé. Kisdiákkoromban jártam utoljára az Őrséget átszelő 
régi római úton, mely messze délen, Pettaunál vágott át a Dráván 
és vonult le a Száva mentén Itália felé. Most nem akartunk oly mesz-
sze menni, csak a mai határig, Magyarszombatfáig. (Azon túl az első 
falu az én szülőfalum.) Nagy csákánynál visz át az út a Rábán, 
azon túl kezdődnek az őrségi „partok"; az ivánci, az őriszentpéteri, 
a haricsai Kercánál, a szombatfai, A tá j képe egészen más, mint a 
Rábán túl. Hatalmas fenyves, tölgyes, bükkös erdők Ivánc és Szent-
péter közt; a fennsík magaslatairól a zalai hegyvonulat látszik kelet 
felé, nyugatnak pedig a Vendvidék és Stájer hegyei. Az út sűrűn 
hajlik le a Zala, Kerka, és néhány névtelen patak völgyébe, melyek 
oldalán falvak lapulnak széphomlokú őrségi házakkal, „szeres" 
településsel. A falvaknak alig van magvuk, egysoros utcájuk; szana-
szét helyezkednek el a magasabb pontokon, gyümölcsfák közé bújva 
a házak. A régi határőrség sajátos, ősmagyar nyelv járású, ősi, a 
székelyekével rokon népi kultúrájú vidéke ez. 

Nehéz az autónak felkapaszkodni az őrségi ,,partok"-ra; de ér-
demes megtenni ezt az utat — azért is, mert a határon édesanyá-
mat láthattam és betekinthettem abba a faluba, melynél szebb szá-
momra nincsen (Xavér persze Tereskét emlegette, hogy az szebb 
Pártosfalvánál) ; meg azért is, mert a régi országnak ez a szöglete 
a leggazdagabb középkorunk falusi műemlékeiben. Kevés helye van 
az országnak, ahol annyi középkori kis falusi templom volna, mint 
itt az őrségben és a Vendségben: ( Vendség 1919-ig mindig hazánk-
hoz tartozott) Őriszentpéteren 1200. körül épült huszártornyos ro-
mántemplom; Domonkosfán ugyanily korú, később átépített temp-
lom, Veleméren műtörténetünk egyik gyöngye; Tótlakon, Márton-
helyen, Bántornyán (Tumicsa), Muraszombatban, Csendlakon (Tis-
sina) freskóikról híres egyházak. Bencés úton járunk és bár ezen a 
vidéken alig lehet írásos emlékek a lapján az egyes templomok, köz-
ségek középkori hovatartozását megállapítani, mégis az az érzésünk, 
hogy ezt a vidéket is a bencés ősök falutelepítése, templomépítése 
tette az ősi magyar műveltség talajává. Hisz széles ívben ölelte 
körül ezt a tá ja t az apátságok gyűrűje: Szentgotthárd cisztercita, 
Németújvár, Ják, Csatár, Kapornak, Hahót bencés apátságai. A 
századok fordultak, az apátságok elenyésztek, de a nép, a nyelv-
járásában, népi jellemében és szállásterületében is összefüggő őrségi 
és göcseji nép megmaradt. Az őrségi nép a király szolgálatából föl-
desurak hatalma alá került és a földesurak rákényszerítették az ú j 
hitet, a helvét hitvallás formájában erre a népre. 

Ezt a változást legjobban Velemér szemlélteti, A régi templom 
magányosan áll a hegyoldalban; erdő szélen. Az erdőben jugoszláv 
granicsárok járnak; ott a határ, A falu elhagyta a templomot, levo-
nult a patakpartra, A templomban Szent László csatabárdos alakja 
áll őrt a mai magyar határon. Szép freskók egész sora tölti ki a 



falakat; ötször festette rá a falra a Nagyasszonyt Regedei Aqnila 
János. A templomnak ma nincs híve a faluban. A ve leméri templom 
nemcsak műemlék (sajnos, mint műemlék sem kapja .meg a kellő 
gondozást), hanem a magyar hitszakadás vádló tanúja, De azért 
dicséretére válik ennek a népnek; elhagyta ugyan ősei templomát, 
de szentnek tartotta akor is, mikor boltozata bedőlt. Nem hordta 
széjjel köveit, nem építette be őket ólaiba, istállóiba. 

Jóízű az étel, ízes az őrségi szólás, derűs a falevelek közt gyön-
gyöző napsugár, méltóságosak az oszlopos „kódísálló" (koldus-álló) 
pitvarral tagolt parasztházak, szorgalmas, ritkán mulató, mindig a 
„főd" gyarapítására gondoló az őrségi falvak népe. Kár, hogy veszni 
indul a fa j tá ja . Itt a falu közepén is sebesen lehet hajtani; nem kell 
félni, hogy a kocsi gyereket gázol el. Két-három falunak kell össze-
fogni, hogy egy „oskolára" való gyereksereget összehozzon. Iváné-
tól le a határig sok a „főd", de kevés a gyerek. Ez az őrségi egyke 
hazája. Szerencse még, hogy a „földindulást" megakasztja az ideig-
lenes országhatár. Mert oda túl a vendek — sokan voltak szűk he-
gyeik közt — Amerikáig mentek, onnét hozták a dollárt és egy-két 
emberöltő alatt vendekkel teltek meg az ősmagyar őrségi falvak; 
Prosznyákfa (Pártosfalva), Szerdahely, Domonkosfa (Damkosfa), 
Sal, Hodos. Ideát még csak néhány vendségi asszony van a háború 
előtti időkből. Nem volt az egykés faluban elég leány a legények 
számára. Vend asszonyt hoztak. És — a különös eset megtörtént — 
a szapora szláv asszonyok az őrségi faluban másodszorra már med-
dőkké lettek, A falu „törvénye", a szomszédasszonyok szája — erő-
sebb volt, mint a természet törvénye. Itt „k , . j e l z ő t kap, akin a 
második terhesség jelei mutatkoznak. 

Volt időnk ezeken elmélkedni, amíg a zörgő mótor miatt lassí-
tott menetben Körmenden, Vasváron, Jánosházán át Celldömölkig 
értünk. Xavér is vígabban kormányzott a gráci műúton és kibékült 
ezért az útért Vas megyével is. 

Apácamonos to rok nyomában . 

Július 20-án, szombaton, Cellből Pestig akartunk eljutni. Utunk 
a két szomszédhegy, Ság és Somlyó látóhatárában igen kellemesen 
indult. Búcsút mondtunk Kemenesaljának és hamarosan a gráci mű-
úton haladtunk Somlyó felé. Jó lett volna fenn a hegyen az első 
stációt tartani, de erre nem jutott idő. Somlyóvásárhelyen vizsgálód-
tunk a templom mellett, az alapítványi hivatal székházában. Az épü-
let II. József koráig zárda volt; a pozsonyi klarisszák építették. 
Szép barokk-termei itt-ott még elárul ják egykori rendeltetését. Mi 
a távolabbi mult emlékei után jártunk; az Árpádok korában bencés 
apácák zárdája volt itt; már Szent László korában állt a somlyói 
zárda; egyik apácája, Karitász, adta azt a tanácsot Szent Lászlónak, 
béküljön ki Salamonnal, ha Szent István sírját — melynek fedőkö-
vét nem tudták fölemelni — fel ka r ja nyitni. Itt, a Somlyó alján 



évszázadokig jártak Szent Benedek leányai a Regula útján, imád-
ság és munka közt töltötték életüket. Bakócz Tamás érsek 1511-ben 
Szegedről hozott premontrei apácákat helyükbe. A török elől ezek 
Pozsonyba menekültek és zárda birtokai kihalásuk után a pozsonyi 
klarisszák kezére jutottak. 

Rendszeres ásatás napfényre hozhatná a régi zárda alapjait. A 
pincének van egy véletlenül feltárt része, bizonyára a középkori 
épülethez tartozott. A zárdakertet hatalmas falak védték, ezek ma 
is állnak. 

A plébániatemplom sekrestyéje és szószéke a pálos fafaragás 
remek emléke. A rend feloszlatása után kerültek ide, úgy mondják, 
a tüskevári kolostorból. 

A Somlyó magányosan áll, ra j ta a Szent Ilona- és a Szent Mar-
git-kápolna tanúskodik arról, hogy itt a nép lelkivilágára ősi hagyo-
mányok hatottak. A Somlyó környékének színmagyar falvai ma már 
alig tudnak számot adni arról, hogy hitüket és magyarságukat a régi 
zárda nevelte. 

Devecser után nemsokára már a Bakonyban járunk. Kopár vi-
déke a Karsztot jut tat ja emlékezetbe. Az új műút jó, de szépnek nem 
mondható; az idegenből jött utas ugyancsak kiábrándul a Bakony 
romantikájából. Annál megkapóbb a sziklacsúcsokra, szakadékos 
hegyoldalakra települt Veszprém városképe, A bakonyi műút a vá-
rosszélen hatalmas viaduktra ér; ez hidalja át a Séd-patak árkát. 
A patak völgyében, a viadukttól jobbra volt a veszprémvölgyi bencés 
apácák monostora. Romjaiból kevés maradt fenn. Szent István 
görögnyelvü alapítólevele adott létet a királyné városában épült zár-
dának, melyet 1200 t á j á t cisztercita-apácák foglaltak el. Bizonyára 
itt készült Szent István koronázó-palástja; a királyné udvarának és 
a zárdának örökértékű alkotása. A zárda völgyét ha jdan Abbatissa-
völgynek mondták, ma Betekints- vagy Kískúti-völgy a neve. 

Utunk végén. 
Veszprémből Várpalotáig a gráci műúton sietünk tovább, hogy 

ott oldalt térve nekivágjunk a tési hegyen át vonuló útnak, mely 
ugyancsak próbára tette kocsinkat. Viszont kárpótolt bennünket a 
festői bakonyi erdők, völgyek, szakadékok szemléletével. Jásd felé 
igyekeztünk. Aki menekülni akar a világból, ma is legjobban teszi, 
ha erre a vidékre szökik. Mély völgykatlanban, patak par t ján kígyó-
zik a jásdi bekötőút Tés után. A falu is csupa zegzug, az ember azt 
hiszi, már a végére ért és megint ú j r a kezdődik, Végre megtaláljuk 
a mult század húszas éveiben épült templomot, melyet a falu tót-
származású hívei papirosvirágokkal és szalagokkal cifráztak tele, 
A plébános úr segítségével keressük az apátság romját, A XIII, szá-
zad közepén épült a szemlélődő életre ugyancsak alkalmas, a ba-
konybélihez hasonló, hegyekkel övezett völgyben Szent György tisz-
letére a jásdi (jásti) bencés apátság. A rend történetében nem sok 
nyoma van, de ki tudja, milyen nyomott hagyott a lelkek külön tör-



ténetében, melyet csak az „írott könyv" tart számon. A mohácsi 
vész után a Podmaniczkyak kezére került. Ezek olyan elkésett rabló-
lovag-fajta voltak, akiknek kezén Zirc, Bakonybél is a pusztulás 
martaléka lett. A jásti apátság helyét is csak az úton át mutatkozó 
alapfalvonulatból lehet felismerni a templom előtti téren. A plébá-
nia udvarán van néhány kő, de ezeken nincs semmi díszítés. Egy 
kétsorban akantusz-levéllel díszített pillérfő-töredéket a Veszprém-
vármegyei Múzeum őriz. Egy másik hasonló kődarabra épp ottlétünk-
kor hívta fel az egyik gazda figyelmünket. Egyelőre farakástámasz-
tékul szolgál. A plébániával szemközti ház lakója monda, hogy egy 
süveges szentet háza falába rakott be, ígérte, hogy ha sor kerül az 
átépítésre, akkor kibontja. 

Rommá lett Jás t is, mint annyi más monostorunk. Amikor Zichy 
István gróf földesúr 1757-ben újratelepíti a falut, Turóc és Nyitra 
megyéből hoz ide tótokat, de jön néhány sváb család is a Bakony 
más tájairól. 100 házaspár foglalja el a falut. Ilyenkor nem jó sors 
vár a romokra. Az új telepesek széthordják a köveket és — mint 
Zsámbékon, Telkin — nagyobb pusztítást végeznek bennük, mint a 
tatár vagy a török, Idegen nép kerül a kiveszett magyarság szent 
helyére. Csak a követ lát ja a romban, nem érzi r a j t a ősei áhítatának 
lehelletét. 

Szerettük volna még a Pusztavám mellett elterülő Esterházy-
erdőben rejtőző Vérteskeresztúri (V. szentkereszti) apátság romjait 
is megkeresni. Mórott a kapucinus atyák igazítottak útba. El is men-
tünk Pusztavámig, onnét azonban lehetetlen volt az erdei útra rá-
hajtani, a nyári esőzések annyira tönkretették. Estére haza kellett 
érnünk, a nap már hanyatlóban volt. Móron, Fehérváron át messze 
volt még Pestig, így kénytelenek voltunk visszafordulni a romok 
elérése nélkül. Pedig a vérteskeresztúri rom Csányi Károly műegye-
temi professzor állítása szerint, aki felmérte, fényképezte, műtörté-
net! szempontból a zsámbékival vetekszik, azt régiség és szépség 
szempontjából felül is múlja. Amikor a professzor úr fényképeit 
néztem, még jobban sajnáltam, hogy a pusztavámí erdőbe nem tud-
tunk behatolni. 

Utunk végén Fehérvárott tettünk két látogatást. Egyet a szent-
istváni bazilika helyén végzett ásatásoknál. Az áldozat, melyet ezekre 
a kereszténységében megújult ország ráfordított, meghozta a maga 
gyümölcsét, A föld mélyéről előkerültek a hatalmas arányú bazilika 
alapfalai, méltó keretet kapott Szent István sírja és az alapokból 
előkerült emlékanyag. Most, hogy két alkalommal tett dunántúli 
romkereső utunk végére értünk, itt lát juk az elindulást és a mintát 
magunk előtt. A középkor szeretett minden nagy alkotást, alapítást 
Szent Istvánra visszavezetni. Ha nem is közvetlenül, de közvetve 
valóban Szent Istvánnak köszöni a Dunántúl azt a bencés kultúrát, 
mely nyomaiban és romjaiban is gyökere nemzeti művelődésünk dús-
lombú fájának. 

Másik látogatásunk Prohászka sírjának szólt. Senki szebben nem 
élte bele magát abba a szellembe, mely ezt a letűnt világot belülről 



éltette, Amit a ,,Pilis hegyén" visszaálmodott, az volt a lelke annak 
a sok bencés monostornak is, melyek a kereszténység virágoskertjét 
ápolták híres Pannoniában, A romoknak sajátos ihletük van, A fehér-
vári bazilika romjai fölött élesztette ez az ihlet Prohászka szívében 
az örök magyar és ősi keresztény szellem föld alul is felkívánkozó 
országmegújító eszményeit. 

Á saopauloi Magyar Római Katolikus Egyházközség 
működése 1940-ben. 

Isten nevében kezdtük az 1940-es évet, amikor január elsején 
Anastáción egész napos szentségimádást tartottunk- E napon S. 
Paulo katolikus magyarsága, élén a m, kir, konzul úrral, minden 
villáról összejött, hogy imádja a köztünk élő Legfönségesebbet, s 
erőt merítsen a bizonytalan jövő küzdelméhez a messze idegenben. 

A brazilíai, illetőleg saopaulói magyar katolikus élet a négy 
bencésatya vezetésével a következő főtevékenységekben nyilvánult 
meg az elmúlt esztendőben: Szentmisék voltak: Anastáción minden 
vasárnap; Freguezia D'On, Ipojucan, Indianapolison, Villa Marian 
(Tatuape), Moocán, Pompeian, Sto, Andren, Sao Caetanon, Ypíran-
gan és Villa Zelínán havonta egyszer, illetőleg némely helyen két-
szer is volt szentmise. Ezeken a rendszeres szentmiséken kívül szám-
talanszor tartattak hétköznapokon is a hívek szándéka és kívánsága 
szerint a különböző villákon szentmisék. — Rendszeres heti ájtatos-
ságok voltak a következő helyeken: Sto. Andren és Pompeian hét-
főn; Sao Caetanon és Freguzián kedden, Villa Marian és Ypírangan 
szerdán; Ipojucan és Villa Zelínan csütörtökön; Moocan és Piritu-
ban pénteken; Indianopolíson szombaton; Anastacion vasárnap. Ezen 
rendszeres heti ájtatosságok ideje az esti órákban volt (7 — 9 óra 
között). Időleges ájtatosságokat kaptak még a közeli magyar telepek 
is, úgymint: Présidente Altíno, Villa Granada, Caieras és Villa Sto. 
Estevam, Ezeken az ájtatosságokon minden alkalommal van magyar 
szentbeszéd, litánia, ének és énektanulás, valamint alkalmi megbe-
szélések, — Hitoktatások a következő magyar iskolákban folytak: 
Anastació, Freguezia, Ipojucan, Moocan, Pompeian és Ypírangan, 
Több Villán és az interiorban az ájtatosságok, ill. a kiutazás alkal-
mával tartattak rövid hitoktatások. — Keresztelni Anastacion és a 
Sao Bentoban bármikor lehetett. A töbi magyarlakta városnegyedek 
templomaiban pedig az előre bejelentett időben. — Lelkipásztori 
tevékenység körébe tartozott, hogy a házasságokat a magyar papok 
kívánsága szerint bármelyik templomban bármikor megáldották, a 
betegeket házaknál s a kórházakban rendszeresen látogatták, a hazai 
szokásokhoz híven kísérték ki utolsó útjukra a megholtakat. — A 
kó első péntekén Anastacion és a Sao Bento-bazilikában rendszeres 
gyóntatások voltak, — Az elmúlt évben próbálkoztunk első alka-



lommal lelkigyakorlattal, amely március 17. és 20-a között a largo-
paysandui templomban a legnagyobb látogatottságnak örvendett. — 
A modern pasztorációnak megfelelően a magyar papok egyénileg is 
igyekeztek a hívekkel a kapcsolatokat fenntartani, felkeresvén őket 
otthonukban és munkahelyükön is. Több ilyen alkalommal számos 
magyar házat is megáldottak. A lelkipásztori tevékenység mellett 
igen sok esetben a magyar közigazgatási, jogi, bírósági stb. ügyes-
bajos dolgaikban is eljártak a magyar papok, hogy megkönnyítsék a 
nyelvi és anyagi nehézségek miatt előállott helyzetek lebonyolítását. 
— Egyházközségeink keretein belül az elmúlt esztendőben a követ-
kező hitbuzgalmi egyesületek működtek. Minden villán Rózsafűzér-
Társulat; Anastacion, Ipojucan, Pompeian és Moocan a leányok 
Mária-kongregáció j a. 

Sao Pauloból mint köpontból a magyar katolikus papok ismé-
telten meglátogatták az interiori magyar telepeket. A fővároshoz 
legközelebb fekvő Szentistvánkirályfalvára minden hónapban egyszer 
kilátogattak. Háromszor keresték fel Árpádfalvát, Boldogasszony-
falvát, Rákóczifalvát, Mátyáskirályfalvát, Szentimrefalvát, a Londrina 
és a Rolandia mellett fekvő magyar telepeket. Egyszer ellátogattak 
Frigorifico és Ribeirao Preto magyarjaihoz is. Négy alkalommal tel-
jesítettek lelkipásztori szolgálatot Rio de Janeiroban, Augusztus 
15-én a londrinai Heimtalban a követ úr látogatásakor felszentelték 
az ottani magyar katolikus kápolnát. 

Egyházközségünk, amely 1932 óta a brazil hatóságoktól is elis-
mert, s amely a „Központi Vezetőség"-en kívül az egyes villákon 
helyi vezetőséggel is rendelkezik, általános magyar kulturális szem-
pontból a következő fontosabb eseményeket sorolhatja fel az 1940-es 
évből: Március 3-án a kormány 20 éves országlásának emlékére 
hálaadó szentmisét tartottunk. Március 10-én a Sao Bento gimná-
ziumban a magyar szabadságünneppel kapcsolatban előadtuk a „Rá-
kócziért" című színművet. Ugyanezt megismételtük április 14-én 
ugyancsak a Sao Bentoban. Május elsején kirándulást rendeztünk 
Szentistvánkirályfalvára, amelyen kb. 700 magyar vett részt. Május 
utolsó vasárnapját a „Hősök napjá"-nak szenteltük. Augusztus 18-án 
Szent István napjá t ültük a Sao Bento-bazilikában szentmisével, bra-
zil és magyar szentbeszéddel, amikor is megjelent dr, Adhemar de 
Barros interventor és ífj, vitéz Horthy Miklós követ is. Augusztus 
25-én rendeztük meg immár szokásossá vált nagy szentistváni zarán-
doklatunkat az első szent királyunkról elnevezett közeli magyar 
telepre. Ezen 300 magyar körmenetben vonult a 4 kilométerre lévő 
állomástól a kis kápolna felé. Egyházközségünk rendezte a koloniális 
ünnepséget a Sao Bento-gimnázium dísztermében szept. 8-án az 
erdélyi részek visszatérésének örömére, Okt, 6-án az aradi tizen-
háromról tartottunk emlékezést, december 6-án, Magyarország Kor-
mányzójának nevenapján, hálaadó szentmisét mutattunk be. Decem-
ber 15-én ugyancsak a Sao Bento-gimnázium dísztermében száznál 
több gyermek szereplésével nagy karácsonyi pásztorjátékot ad-
tunk elő. 



Egyházközségünkkel szerves összefüggésben, a magyar papok 
vezetésével működtek az elmúlt évben a következő egyesületek: 
Anastacion az „If j . Kör", Ipojucan a „Magyar Ház", a santoandrei 
„Magyar Kultúrház", valamint az ípojucai, pompeiai, fregueziai és 
anastácíói „Nőegylet"-ek. Ezekkel az egyesületekkel az elmúlt év 
folyamán mintegy 20 színielőadást, magyaros összejöveteleket tartot-
tunk s havonta egy-egy gyűlést. 

A saopauloi Magyar Római Katolikus Egyházközség tulajdonát 
képező „Délamerikai Magyar Hírlap" szerkesztését tovább folytat-
juk, sőt március óta a „Délamerikai Magyar Újság" szerkesztését is 
a magyar bencés atyák vették át. Mindkét lap gazdag tartalmú, ízlé-
ses kiállítású Naptárt adott ajándékba előfizetőinek és állandó 
olvasóinak. 

Sao Paulo, 1941. jan. 22. 

Ányám, tavasz vari. 

Bölcsen bólongó fák csúcsán a fészkek 
kis házsora, miket a madarak 
rikoltozó, frisstorkú hada rak, 
anyám, kezedre visszaszállni késztet. 

Látom — házunk mögött tenyérnyi kertünk: 
meggyfák között diófaóriás, 
az ú j ágyásban most is Flóri ás, 
és oly üres, hol annyi sátrat vertünk. 

Emlékezem — az állás sose ízlik. 
Hancurozunk. „Hej, sárga stiglicek 
az almafán!" Öcsi is kibiceg. 
Hajrá! Ütunkat jelzik tört ribizlik. 

Előkerül zsebből a gumipuska. 
Csörömpölés. A szomszéd kiabál. 
Kurtán-furcsán végződik ez a bál: 
a kertajtónál, jaj, feltűnt apuska! 

Szomszédéktól csent almák sose nyersek, 
pedig belévástak a fogaink. 
Anyám, csodás emlékek raja ring 
előttem és az első csacska versek. 

Gerézdi Rábán... 
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TANULHÁNYOK. 

A népesség a geopolitikában. 
Ka lmár Gusz táv dr. 

Minden államban legfontosabb geopolitikai tényező a nép- Az 
államterület geopolitikai adottságai önmagukban holtak, passzívek, 
és csak a népesség teszi őket cselekvő, dinamikus tényezőkké. Ismert 
dolog, hogy a népek nemcsak nyelvi, vallási, művelődési szempont-
ból különböznek egymástól, hanem jellemben is. A jeliemi tulajdon-
ságok (munkaszeretet, józanság, bátorság, áldozatra készség, műve-
lődési hajlam stb. és ezeknek ellenkezői) sokkal nagyobb hatással 
vannak egy nép történeti sorsára, mint az államterület földrajzi vi-
szonyai. A lakosság jellembeli nevelése éppen olyan fontos dolog 
tehát, mint a művelődés és a gazdasági élet fejlesztése vagy a ka-
tonai erő megszervezése, mert az állami életben az alap nem lehet 
más, mint a népi jellem. Voltak népek, amelyeket a megveszteget-
hetőség és a vesztegetés tett tönkre (Romae omnia venalia, írta haza 
az ókorban az éles szemű Jugurtha), más népeknek és államoknak 
az élvezetvágy, a munkátlanság, a pártoskodás, a gyermektelenség 
stb, ásta meg sírját. Hazánk történetében is nem egyszer végzetes 
hatása volt a rossz népí tulajdonságok uralomra jutásának. Géza 
és Szent István csak vaskeménységgel tudott az esztelen kalandozá-
soknak véget vetni, A mohi csata elvesztésének, a mohácsi vésznek 
okát is végső fokon a rossz népí tulajdonságokban kell keresnünk. 
Ezeknek uralma akkora és olyan kizárólagos volt, hogy a pápai és 
a velencei követek ennek alapján előre megállapították Magyaror-
szág pusztulását. 

A népesség jeliemi nevelése nem azonos a fegyelmezéssel és 
szigorú törvényhozással. Mind a kettő csak külső eszköz és célja 
nem is a jellem alakítása, hanem egyes jó tulajdonságok, készségek 
megnyilvánulásának (pl. adófizetésnek, katonai szolgálatnak, iskoláz-
tatásnak, egészségi védelemnek, közlekedési rendtartásnak stb.) ki-
kényszerítése vagy pedig egyes rossz tulajdonságok elfojtása bünte-
tés fenyegetésével. Az igazi jeliemi nevelés csak vallási alapon tör-
ténhetik és azon is kell nyugodnia mindvégig, mert a jó népí, faj i 
tulajdonságokat csak így lehet lelki készségekké fejleszteni, A fe-
gyelmező erő és a törvény ereje csak addig tart, amíg a fegyelem 
őrének és a törvényhozónak hatalma van az ellenszegülőt megbün-
tetni, A vallási alapon nyugvó lelkíkészség ellenben végrehajtó ha-
talom nélkül is működik. Tartós geopolitikai sikereket csak olyan 
nép tud elérni, amelynek jeliemi nevelése vallásos alapon történt. 
Minden más nevelés, akármilyen tudományos eszközzel, fegyelme-
Pacncr,halmi Szemle u 



zéssel, akármilyen lenyűgöző, meggyőző rábeszéléssel, vagy megfé-
lemlítéssel történik is, csak ideiglenes eredményt hozhat. Ez az ered-
mény tarthat évtizedekig, sőt évszázadokig is, mégis csak átmeneti, 
ideiglenes, mert az volt az alap, a népi jellem is. Hogy a magyarság 
egy évezreden át megőrizte a honfoglalók örökségét, legfőbb oka az 
volt, hogy Szent István a magyarság jó faj i tulajdonságainak ki-
művelését a keresztény vallás alapján indította meg. A XVI—XVII. 
század katolikus és protestáns magyarjai egymást vádolták a haza 
és a nemzet pusztulása miatt. A kölcsönös vádaskodás eredményte-
len és céltalan szóharccá fajult , de a kiindulás helyes volt, mert a 
pusztulás oka az ősi keresztény vallási alap elhagyása volt. 

A népi jellem után fontosságban a népesség száma következik. 
Hogy geopolitikai tekintetben ennek milyen nagy jelentősége van, 
legvilágosabban mutatja, hogy a világ sorsát intéző hatalmaknak 
mind nagyszámú népességük van, A geopolitikai célok kitűzésekor 
minden népnek tekintetbe kell vennie számbeli erejét. Különösen 
fontos ez ma, amikor minden népnél általános hadi kötelezettség 
uralkodik, vagyis a katonai erő egyenes arányban van a népesség 
számával, A nem szakember, avatatlan geopolitikai tervezgetek azzal 
követik el a legnagyobb hibát, hogy csak saját népük számát és 
hadi erejét értékelik, de az esetleges ellenfelek erejét megközelítő-
leg sem ismerik. 

Tévedés volna azonban egy ország erejét tisztán a népesség 
száma alapján értékelni. Először tekintetbe kell venni az előbb már 
említett jó és rossz népi, fa j i tulajdonságokat. Igen vigyázni kell 
azonban az értékeléskor, mert bár ezek a tulajdonságok szolgáinak 
alapul nemcsak a terjeszkedő, hanem a védekező geopolitikai törekvé-
sekben is, mégis nehezen figyelhetők meg kifogástalanul. A legna-
gyobb hiba volna előre feltételezni valamely népről, hogy jeliemi 
tekintetben elzüllött. Ez ugyanis legtöbbször csak a geopolitikai mér-
kőzés során tűnik ki. Ellenben mindig tekintetbe kell venni a jól 
megfigyelhető jó tulajdonságokat, pl. a korábban tanúsított vitézsé-
get, elszántságot, áldozatkészséget, munkabírást, igénytelenséget stb. 
Lehet, hogy valamelyik ellenfelünknél adott esetben hiányoznak 
ezek a jó tulajdonságok, de akkor a tévedés javunkra van. Ellenben 
a feltételezett jeliemi fogyatkozások (kényelemszeretet, gyávaság, 
igényesség stb,) hiánya már sokszor okozott kellemetlen meglepetést 
még nagy népeknek is. 

Fontos geopolitikai követelmény a népesség összetételének vizs-
gálata is. A középkorban teljesen mindegy volt, egységes-e az állam 
népessége vagy több nyelvű. Ennek a geopolitikai tekintetben olyan 
kényelmes helyzetnek azonban már vége van, amióta a nemzeti 
eszme uralomra jutott, A világháború bebizonyította, hogy a több 
nyelvű államok katonai szempontból nem olyan értékek, mint a 
hasonló népességű egy nyelvű államok. Ez a megállapítás természe-
tesen nem általános érvényű, mert függ az illető népek jellemétől, 
A világháborúban az írek pl, hősiesen harcoltak az angolok oldalán, 
bár odahaza elkeseredett ellenfelek voltak. Amikor Sír Roger Case-



ment, a bitófán kivégzett nagy ír szabadsághős a világháború idején 
németországi fogolytáborokban íreket akar t toborozni az expedíciós 
seregbe, alig néhányan jelentkeztek, bár számuk harmincezer körül 
volt. Az írek kijelentették, hogy a háború után szívesen fognak 
fegyvert az angolok ellen, de semmiképpen sem hajlandók, hogy 
mostani bajtársaikat hátba támadják. A világháborúban a magyar-
ság társnépei is csaknem kivétel nélkül vállvetve harcoltak a ma-
gyarság mellett. Ez egyik legszebb bizonyítéka, hogy a magyarok 
és a társnépek között megvolt a lelki egyetértés, és hogy a nemzeti-
ségi elégedetlenséget csak kívülről szították, 

A több nyelvű államnak geopolitikai tervezgetésében mindig 
figyelembe kell vennie, hogy milyen mértékben számíthat lakossá-
gára, Lehetnek olyan geopolitikai célok, amelyek osztatlanul nép-
szerűek az egész lakosság előtt. Előfordulhat azonban, hogy egyes 
geopolitikai célok sértik valamelyik nemzetiség népi kapcsolatait, 
Románia pl, semmi esetre sem vehette volna hasznát esetleges ma-
gyar-román háború esetén a katonasága magyar részének, A támadó-
nak saját ereje mérlegelésekor ezt a körülményt mindig tekintetbe 
kell vennie, de viszont sohasem szabad előre feltételezni az ellen-
félről hasonló gyengeséget. Sok jól kigondolt geopolitikai terv bukott 
már meg ilyen előrefeltételezett elszakadások, csatlakozások stb, el-
maradása miatt. Az ókorban jellemző példa volt erre Hannibál 
kudarca, A lángeszű pun hadvezér arra számított, hogy Róma 
hatalmát legkönnyebben magában Itáliában lehet tönkretenni, mert 
a leigázott népek seregesen csatlakoznak hozzá, ha megjelenik 
közöttük. Óriási fáradsággal átkelt seregével az Alpokon, de kínos 
meglepetésére a leigázott gallusok veszteg maradtak. Később levo-
nult Dél-Itáliába, de se a samniták, se a görögök nem csatlakoztak 
hozzá. Az újkorból csak egy példát említünk, Napoleon felhívását a 
magyarokhoz. A nagy geopolitikus igen jól ismerte a magyarság 
elégedetlenségét, de mégis rosszul számított: a mindig és joggal 
elégedetlen magyarok hallgattak. 

A többnyelvűség nemcsak az illető állam geopolitikai tevékeny-
ségét korlátozza, hanem még más veszélyt is rej t magában: egyes 
vidékei éppen az eltérő nyelv miatt idegen geopolitikai törekvések 
céljai lehetnek. Hogy a világháborúban milyen nagy jelentőségük 
volt a pánszláv, dákoromán stb, eszméknek, sajnálatosan bizonyítja 
Ausztria, de főleg Magyarország kíméletlen feldarabolása. Azt a 
geopolitikai tételt azonban, hogy több nyelvű államok gyengébbek 
mint az egy nyelvűek, nem szabad általánosítani, A világháború előtt 
például több nyelvű állam volt Ausztria, Törökország, Oroszország, 
Svájc, Spanyolország, Belgium, Magyaronszág stb. Nagy geopolitikai 
hiba lett volna azonban, ha valaki ezeket az államokat minden meg-
különböztetés nélkül egy csoportba foglalja, A több nyelvűség ki-
alakulása ugyanis csaknem minden államban más módon történt, 
Ausztria úgy lett több nyelvű állammá, hogy az eredeti német nyelvű 
törzsterületekhez szerződésekkel és hódítással idegen nyelvű terü-
letek (cseh, morva, lengyel, olasz, szlovén) kerültek, Törökország és 



Oroszország a hódítás következtében lett több nyelvű országgá, 
Svájcban ellenben a három különböző hegyvidék lakossága történeti, 
védelmi és gazdasági okokból önként vállalkozott közös állami 
életre. Legkülönlegesebb Magyarország több nyelvűségének kialaku-
lása, Azt a végzetes és sajnos ennek ellenére még magyar részről is 
hangoztatott véleményt, hogy tudniillik Magyarország kezdettől 
fogva több nyelvű állam volt, el kell vetnünk, Magyarország ugyanis 
egészen a mohácsi vészig nemzeti állam volt. A Vág- és Nyitra-vidék 
tót lakosságának kivételével minden ma itt élő nem magyar nyelvű 
nép később költözött be. Legtömegesebb bevándorlás a török uralom 
után történt. 

A geopolitikában a több nyelvűség kérdésének értékelésekor a 
kialakulást feltétlenül figyelembe kell venni, A békés fejlődéssel 
kialakult több nyelvű állam lakossága veszedelem esetén olyan el-
szántsággal kel az állam védelmére, mintha teljesen egy nyelvű 
volna. Az esetleges és szinte elkerülhetetlen nyelvi súrlódások ilyen-
kor megszűnnek. Éppen ellenkező a helyzet azokban az országokban, 
ahol hódítás következtében kerültek idegen népek egy államba. Itt 
egészen természetes törekvés és ennek következtében joggal felté-
telezhető az elszakadási szándék, vagyis szükség esetén az uralkodó 
néppel szemben az együttműködés megtagadása. De még ebben az 
esetben is nagy óvatossággal kell az eshetőségeket mérlegelni, mert 
igen sok példa van az ellenkezőre. Ritka eset, hogy az elnyomott nép 
nyíltan feltámad elnyomója ellen, mert legtöbbször nincs is módja 
rá. Régebben, amikor nehezebben tudott az elnyomó, hódító nép fel-
kelés esetén hadat küldeni a veszélyeztetett vidékre, gyakoribb volt 
az ilyen eset. Gondoljunk csak arra, hányszor tett a magyarság 
kísérletet szabadságának és függetlenségének biztosítására. Hiba 
lenne azonban az is, ha a hódítással, erőszakkal több nyelvűvé lett 
országokat népí erő szempontjából egyenlő mértékkel értékelnénk az 
egy nyelvű országokkal. 

A több nyelvűséggel kapcsolatos nehézségek miatt sokan geo-
politikai követelménynek ta r t ják a több nyelvűség megszüntetését, 
még pedig a más nyelvű lakosság szabadon eresztésével. így járt el 
pl. Nagybritannía Írországgal, bár védelmi szempontból igen nagy 
szüksége volna erre a szigetre. A másik eljárás a lakosság erőszakos 
vagy békés megegyezéssel történő kicserélése. A világháború utáni 
két évtized mind a kettőre adott példát (török-görög népcsere és 
legutóbbi német-orosz népcsere; ide tartoznak a nagyarányú lengyel-
országi, elzász-lotharingiai stb. népkicserélések is). Hazánkra vonat-
kozólag a következőket kell megjegyeznünk: igen nagy és talán soha 
jóvá nem tehető hiba volna a magyarságtól, ha régebbi és újabb 
nehézségek miatt az egynyelvű állam megszervezését tűzné ki célul. 
Ez a kis magyar geopolitikai felfogás az ezer éves múltnak és a ma-
gyar történeti jognak megtagadását jelentené, valamint a magyar 
akarati és művelődési fölény önkéntes elejtését. Soha egyetlen ma-
gyar ember sem mondhatja nemzete és hazája kára nélkül, hogy 
elégedetlen idegen társnépeink csatlakozzanak, ahova akarnak, mert 



nekünk csak a magyarság sorsa fontos és nekünk csak a magyarok 
lakta földre van igényünk. Ez az első pillanatban tetszetős megoldás 
egyszerűen megvalósíthatatlan. A Kárpát-medence minden részé-
ben laknak magyarok. Bármelyik részéről mondanánk is le önként, 
mindig a magyarok tízezreit és százezreit juttatnánk idegen uralom 
alá. Magyar ember ezt Önként sohasem teheti! De nem teheti gazda-
ségi és honvédelmi okokból sem, Magyarország természeti egység. 
Bármelyik darabja hiányzik is, azonnal érezni lehet a hiányt. Más 
országoknak lehetnek, sőt vannak is elhanyagolható, kevésbbé fontos 
részeik, de Magyarországnak nincsenek. Egy kicsorbult nagy tál nem 
ugyanaz, mint egy kisebb tál! Az egyes részeitől megfosztott Magyar-
ország nem egyszerűen kisebb Magyarország, hanem csonka Magyar-
ország, A magyarországi több nyelvűség kérdésének tárgyalásakor 
ezt a rendkívül fontos körülményt nem szabad figyelmen kívül 
hagyni. 

Nem volna megoldás a népcsere sem, legalább is nem kielégítő 
mértékben. Mi ugyan az érdekelt szomszédos államoknak adhatnánk 
át oláh, szerb, tót, német, horvát stb. nyelvű lakosságot, de ezek viszont 
Románia kivételével eredeti törzsterületükről nem tudnának nekünk 
magyar nyelvű lakosságot átadni, hanem csak a Magyarországtól le-
szakított részekről. Arra azonban, hogy a területében megkisebbített 
Magyarország elszakított egykori részeivel hajtson végre népcserét, 
csak a legvégső esetben szabad komolyan gondolni. Egy ilyen egyez-
mény ugyanis teljes és végleges lemondás volna a Kárpáti-medence 
idegen uralom alá került részeiről, 

A történelem azt bizonyítja, hogy a több nyelvűség kérdésének 
erőszakos megoldása eredménytelen, főleg ha a több nyelvűség nem 
újabb hódítás következménye (mint pl, az ú, n, utódállamoknál volt), 
hanem évszázados fejlődés. Ismert dolog, hogy a Trianon után nem-
csak az idegen uralom alá került magyarok elégedetlenkedtek, ha-
nem a „felszabadított" tótok, rutének, oláhok stb, is. Mindez azt 
bizonyítja, hogy a nyelvi azonosság vagy rokonság egyáltalán nem 
az a mindent átfogó kötelék, amely legyőz bármi nehézséget. Bizo-
nyít ja azt is, és ránk nézve ez a fontosabb, hogy az államterület 
természeti és gazdasági egysége, valamint az évszázados együttélés, 
a közös történeti sors több mint a nyelvi azonosság még akkor is, ha 
bizonyos körülmények az együttélést megrontották. Ránk, magya-
rokra ez rendkívül fontos és vigasztaló geopolitikai tény! A mult év-
tizedek, sőt még a közeli mult sajnálatos tapasztalatai se riasszanak 
el bennünket attól a meggyőződéstől, hogy társnépeinkkel a további 
együttélés alapját, módját meg lehet találni és meg is kell talál-
nunk! Ezért a célért semmi munkától, sikertelenségtől sem szabad 
visszariadni. Ha nem sikerül először, másodszor, sikerülhet harma-
dik, vagy tizedik alkalommal. Természetes, hogy nem egyedül a 
kormányzat gondja a megértés munkálása, hanem kivétel nélkül 
minden magyaré még akkor is, ha egyik-másik társnépünk részéről 
egyéni méltatlanság érte. 

Az eredménynek azonban feltételei vannak a magyarság részé-



ről is. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a Kárpáti-medencében a ma-
gyarság a legerősebb nép, Népí ereje, műveltsége, történeti hivatása 
és történeti joga a lapján méltán igényli magának a vezetés jogát. 
Igaz, karddal szereztük ezt az országot, de nem igáztuk le se a 
tótokat (egy kis töredék kivételével), se a ruténeket, se az oláhokat, 
szerbeket, horvátokat, németeket stb,, mert ezek mind később jöttek 
közénk. Ezer éven át elsősorban a magyarság vérzett ezért az országért 
és az tette munkájával, verítékével műveltté, A magyarságot a tör-
téneti jogok egész halmaza fűzi hazájához, még pedig nem csak a 
magyarlakta területekhez, hanem az egész Kárpáti-medencéhez. Nincs 
semmi okunk, hogy megtűrtnek, másodrangú elemeknek érezzük ma-
munkat Közép-Európában. Nincs semmi okunk, hogy szégyenkezve 
védekezzünk ázsiai eredetünk és a hún-avar rokonság ellen. Az 
ázsiai származás nem szégyen, mert Ázsiában már akkor müveit né-
pek voltak, amikor Európában talán még a kőkorszak dívott. Egyéb-
ként közismert dolog, hogy az európai művelődés alapja Ázsiából 
származott. Tévednek és nagy hibát követnek el, akik az ázsiai ere-
det ellen úgy védekeznek, hogy tagadják a magyar fa j létezését azt 
állítva, hogy az ural-al táj i nép kárpáti hazájában akkora keveredé-
sen ment át, hogy eredeti faji jellegét teljesen elvesztette, A mai 
világban csak nálunk lehet és szabad ilyent hirdetni, de talán sehol 
máshol Európában! Amikor köröskörül diadalát üli a nemzeti szel-
lem, amikor a tót, horvát, oláh, német, cseh, olasz, stb, faj diadalmas 
megújulásról zeng körülöttünk a világ, akkor nálunk szabadon lehet 
hirdetni, hogy nem vagyunk ázsiaiak és nincs már magyar fa j ! Ha 
nincs magyar faj, akkor nincs is magyar történeti jog sem! A ma-
gyar fa j létének kétségbevonásával magunk segítünk lerombolni 
a magyar haza egészéhez való történeti jogunkat! Ez az egyik vég-
zetes következmény, A másik sem kevésbbé veszedelmes: az ilyen 
állítások hangoztatása kiöli a magyarságból a nemzeti biztonságot, 
öntudatot és a szükséges büszkeséget. A balkáni népeket, sőt sok 
nagyműveltségű népet is a beléjük nevelt faj i tudat tar t ja össze és 
tüzeli roppant erőkifejtésre. Amikor legnagyobb szükség volna ná-
lunk is erre az összetartásra és erőfeszítésre, akkor belekiáltják az 
aggódó, küszködő magyarságba: nincs magyar fa j ! 

A másik nagy hiba ezen a téren, hogy nemcsak ázsiai erede-
tünket szegye Íj ük (bár igen sok európai népnél műveltebbek és érté-
kesebbek vagyunk), hanem még a távoli rokon népekkel való kap-
csolatok kiépítése ellen ís tíltakoznak( pl, a turáni gondolat ellen). 
Annyira beleszerettek az irántunk sokszor ellenséges nyugati né-
pekbe, hogy leküzdhetetlen irtózattal vagy legalább is ellenszenvvel 
gondolnak keleti rokonainkra, mert ezek legtöbbször európai érte-
lemben „műveletlenek". Tagadhatatlan, hogy a keleti kapcsolatok 
felkarolásában sokszor igen különös, sőt hóbortos tervekkel találko-
zunk, Akadnak, akik Szent Istvánt és a kereszténységet teszik fele-
lőssé, hogy olyan sok csapás ért bennünket. Elfeledkeznek arról, 
sőt nem is tudják, hogy Szent István és a kereszténység nélkül talán 
már nem is lennénk! A hóbortosság határán mozognak az olyan 



turáni elgondolások is, hogy a magyarságot vissza kellene vezetni 
Közép-Ázsiába és ott szervezni számára új hazát. Akik ilyenről 
álmodoznak, nincsenek tisztában Belső-Ázsia földrajzi és politikai 
viszonyaival. Egyébként is ez meghátrálás volna a történeti külde-
tés elől. A népvándorlás vihara Ázsia földjéről bennünket ide vetett 
és nekünk itt kell helyt állnunk! 

Igen hasznos, egészséges gondolat volna ellenben a turáni eszme 
felkarolása gazdasági, művelődési és politikai céllal, A kínaiak, 
japánok, sziámiak és más mongol és félmongol, tehát velünk, ha igen 
távolról is, de mégis csak rokon népek gyanakodva lépnek gazdasági, 
művelődési érintkezésbe a nagy, hatalmas európai népekkel, mert 
mindig valami hatalmi célt sejtenek megjelenésük mögött. Velünk, 
mint rokonokkal szemben ez a bizalmatlanság nem állhatna meg. 
Ügyes irányítással gazdasági és művelődési tekintetben összekötők 
lehetnénk kelet és nyugat között. Sőt a mongol népek között még a 
kereszténység terjesztésére is elsősorban a magyarság hivatott, mert 
velünk szemben nagyobb a bizalom. Előfordult, hogy Feng kínai tá-
bornok az elfogott katolikus hithirdetők közül a magyart szabadon 
bocsátotta, mert saját szavai szerint már hallott arról, hogy a ma-
gyarok és a kínaiak rokonok. Politikai tekintetben szintén sokszor 
hasznát vehetnők, természetesen csak az eszme kellő elterjesztése 
és meggyökeresedése után, a keleti kapcsolatnak, A keletázsiai mon-
golság 600—700 millió embert számlál, tehát az emberiségnek éppen 
egyharmadát. Ekkora tömeg baráti támogatása nem lehet eredmény-
telen, Lehetséges, hogy a jövő évezred még nagyobb jelentőségű fel-
adatot bíz ránk, mint az első, A keleti kapcsolatok kiépítése növeli 
biztonságunkat és erősíthet anyagilag, ha megtaláljuk a gazdasági 
érintkezés alkalmas módját. Nyugati összeköttetéseink sokszor cső-
döt mondtak már a múltban néha hibánkból, néha pedig hibánkon 
kívül. Történeti jogainhoz, faj i sajátságainkhoz és nemzeti függet-
lenségünkhöz való ragaszkodás mellett jó lesz, ha politikai és gazda-
sági szempontból keleti rokonainkra is támaszkodhatunk, A keleti 
eszme ápolása visszatarthat attól, hogy fejest ugorjunk olyan euró-
pai eszmeáramlatokba, amelyek nemzeti szempontból veszedelmesek. 

Hogy a félreértést elkerüljük, kijelentjük, nincs szándékunkban 
magyar faji uralmat hirdetni, mert ez a Kárpáti-medence politikai 
egységére a legnagyobb csapás volna. Tudomásul kell vennünk, hogy 
a Kárpáti-medencében nem egyedül mi magyarok élünk, hanem má-
sok is, Ezeket ugyanazok a jogok illetik meg, mint a magyarokat, 
de viszont hangsúlyoznunk kell, hogy ugyanazok a kötelességek is! 
Azt is ki kell emelnünk, hogy egyetlen nép sem követelhet több jo-
got, mint amennyi a magyarságnak van! Azon pedig teljesen kár 
vitatkozni, hogy ki a magyar. Aki nem vallja magát magyarnak és 
aki nem haj landó a magyarsággal teljes sorsközösséget vállalni, aki 
visszatekíntget, hol mutatkozik nagyobb boldogulási lehetőség, az 
bármilyen szépen, magyarosan beszéljen, és bármily szépen hangzó 
magyar neve legyen is, nem magyar. Viszont a magyarnak születet-
tek mellett magyar mindenki, aki lélekben a magyarsághoz asszi-



milálódott, aki a Kárpáti-medencét nem egyszerűen a kárpáti népek 
hazájának vallja, hanem elsősorban Magyarországnak, aki amikor 
Magyarország és a magyarság sorsáról van szó, egyedül ennek 
érdeke vezérel cselekedetében és nem befolyásolja semmiféle külső, 
az ország határain túlról származó hatás, törekvés, 

Teljesen téves az a nézet, hogy a magyarsághoz való ragasz-
kodás és annak hangsúlyozása, kiemelése kedvezőtlen érzéseket kelt 
társnépeinkben- Lehetetlen ugyanis, hogy az itt lakó és magát né-
metnek, tótnak, oláhnak, szerbnek valló ember megbotránkozzék, ha 
mi magyarok viszont magyar fajúaknak valljuk magunkat. Hasonló-
képpen nagy tévedés az is, hogy fajiságunk szemérmes és bátortalan 
elhallgatása, takargatása, sőt tagadása előnyösebb színben tüntet fel 
bennünket társnépeínk előtt és esetleg még vonzó erővel is lesz 
rájuk. Tévedés ez a felfogás azért, mert az asszimiláló erőt éppen 
faji sajátságaink képviselik legjobban. A magyar lovagiasság, becsü-
letesség, lelkesedés, vigadozás, a nehéz dolognak is bizonyos köny-
nyedén vevése, bizonyos könnyelműség és több más ilyen jó és rossz 
faji tulajdonságunk vonzotta közénk az idegen fa júakat és nem 
valami állítólagos kárpát-medencei szellem! Faj i öntudat nélkül 
kultúránk is elsenvedne, vagy legalább is tökéletlen, önállótlan ma-
radna, mert a művelődés nemcsak a kultúra átvevését jelenti, hanem 
továbbfejlesztését is. Már pedig minden nép csak faji sajátságainak 
felhasználásával tudja az általános művelődést tovább fejleszteni. 
Ezért beszélünk olasz, német, francia, angol stb- művelődésről, A 
faj tagadásnak csak egy f a j t nem ismerő, nemzetközi kultúra lehet 
az eredménye, A világháború előtti években és a világháború alatt a 
faji sajátságokat teljesen megtagadó Budapest vezetésével már na-
gyon is úton voltunk e felé a f a j t nem ismerő nemzetközi kultúra 
felé. A világháborút követő forradalmak* megmutatták, hogy mi en-
nek a következménye, Holmi keverék, kárpát-medencei, se magyar, 
se német, se tót, se oláh, se horvát művelődésnek sohasem lehet 
vonzó, asszimiláló ereje, de annál inkább volt, van és lesz egy szép, 
nemes, emberies és ragyogó magyar kultúrának! Magyar fajiságunk 
védelme, nemes értelemben vett faji tulajdonságaink kifejlesztése, 
ápolása éppen olyan szükséges geopolitikai követelmény, mint tör-
téneti jogainkhoz való törhetetlen ragaszkodás, ha azt akarjuk, hogy 
hazánkat a második évezredben is Magyarországnak nevezzék, ne 
pedig egyszerűen Kárpáti-medencének vagy Középdunai-medencé-
nek! Árpád és vitézei karddal és vérrel foglalták el az országot, 
Szent István királyunk a kereszténység és a keresztény művelődés 
átvételével jogot szerzett, hogy itt maradhassunk, nemzetünk pedig 
történeti küldetésének áldozatos teljesítésével és a magyar kultúra 
kifejlesztésével jogot szerzett, hogy ezt az országot éppen úgy a 
magáénak mondhassa, amint a német, olasz, francia, angol, orosz 
stb. a maga országát! 



Áz új népies irodalmi mozgalom. 
Kolos Endre dr. 

Napjaink irodalmának kétségkívül egyik legérdekesebb, legfel-
tűnőbb jelensége a nép iránti érdeklődés és a népi tehetségek fel-
emelkedése. A könyvkirakatok polcaink egyre sűrűbben találhatók e 
körbe vágó munkák, a folyóiratok cikkeznek róluk, évek óta külön 
sajtóorgánumok hangsúlyozzák a népí gondolatot, kiadók és kiad-
ványsorozatok tanúskodnak a mozgalom erejéről. Olvashatunk meg-
nyilatkozásokat arról, hogy szellemi átváltódásnak vagyunk tanúi s 
a jövő magyar irodalma a népiesség jegyében fog kialakulni, vagy 
hogy a népiesség a háború utáni szellemi életünk legfontosabb jelen-
sége. E mind szélesebb rétegűvé váló irányzat összefoglalása ma 
még nagy nehézségekbe ütközik, a fejlődő mozgalmat — történeti 
távlat nélkül — elhatárolni, áttekinteni még nagyon kockázatos fel-
adat. A mozgalom képviselői sem foglalnak el egységes elvi állás-
pontot, terminológiájukba is különböző magyarázatok kerülnek, íróik 
fejlődése még ránk cáfolhat. Mégis hasznos és szükséges megkísé-
relni a kérdés irodalmának felhasználásával a körvonalak megraj-
zolását, meg kell próbálnunk a mozgalom eddigi útjának az össze-
gezését.* 

A mozgalom kialakulása. 

Nincs még olyan elnevezése a mozgalomnak, mely kielégítően 
megjelölné tartalmát, szellemét, s jobb híján leggyakrabban új né-
piesnek szokták hívni. Ez az elnevezés egyúttal azt is elárulja, hogy 
tudatalatt vagy tudatosan összekötik a mozgalmat a mult század 
népies irodalmával. 

Irodalmunk sohasem volt a néptől elzárt terület; korszakról-
korszakra, szinte embertől emberig kimutathatnók akár a népi élettől 
s kultúrától vett indításokat, akár a nép iránti érdeklődés irodalmi 
kiverődéseit, A romantika e hagyományokat csak tudatosabb fokra 
emelte, A magyar népi világot irodalmunkban először Arany és 
Petőfi korszakos fellépése hozta napfényre s öltöztette művészi kön-
tösbe, Költészetük nem korlátozta magát kizárólagosan a paraszti 
életre és nyelvre, nem szállt alá a primitív színvonalra, hanem — 
Horváth János kitűnő tanulmányai szerint — nemzeti alapon, hazai 

* A könyvészet összeál l í tását 1, e dolgozat különlenyomatában (Pannonhalmi 
Szemle Könyvtára , 36, sz,). 



forrásokon, történelmi hagyományokon épül fel és így fogja össze 
szellemiségünk minden értékes elemét. Nem szűkítették, hanem bőví-
tették a költészet forrásterületét. Ebben a minden előzőt nyugvó-
pontra juttató, minden jövőnek biztos alapot vető szintézisben fog-
lalják el méltó helyüket a nép nyelvi és formai értékei. Arany és 
Petőfi csak színt, árnyalatot vett a néplélektől, benne az egyetemes 
magyarság lelkét kereste, s a nép nyelvén, stílusán akartak szólni 
az egész magyarsághoz, Társadalomszemléletük a művelt osztályt 
tud ja a jövő hordozójának; ennek műveltségével látja el a népet is 
a nép által érthető nyelven. Esztétikai népiesség ez, hiányzik belőle 
a társadalmi ihlet. Rajzol ja a nép életét, de abban megoldásra váró 
problémát nem lát. A művelt réteg hajol le felülről a néphez, s iro-
dalmi témát jelent neki a nép idillikus élete. 

Petőfi és Arany nyomában azután állandósul ez a parasztszem-
lélet, íróink csak madártávlatból nézik őket, nem dolgozzák fel az 
egész parasztéletet, hanem egy-egy tulajdonságát, ideális vagy ko-
mikus vonását élezik ki, a megszépítő távlatból mutatják be őket. 
Ez a hamis illúzió hozza létre a század végén elvírágzó népszínmű-
divat kulissza-parasztjait, Jókaitól kezdve a sort, Vas Gereben, 
Mikszáth, Tömörkényi a mesterei ennek az ábrázolásnak. Gárdonyi-
nál elmélyül az általános magyar faji sajátságok keresésével; a kor 
ízlése azonban belőle is kiváltotta az anekdotikus parasztalakok hír-
hedt Göre Gáborát- Tolnai Lajosnak az úri osztályt ostorozó komor 
levegőjű regényeiben a föld népe csak a hátteret alkotja, Just Zsig-
mond pedig a franciáktól tanult analizáló módszert próbálja alkal-
mazni parasztalakjaíra. Egészen napjainkig kísérhetjük e fonalat 
Móra Ferenc, Terescsényi György és mások műveiben, s ennek tápot 
adott egyidőben a német irodalomból á t jutó Heimatkunst rajongó 
iránya is. 

Akadtak azonban olyanok, akik ki tudtak szabadulni ebből a 
látásmódból, akik keresték a nép igazibb arcát, akik előtt a „csendes, 
nyugodt falusi élet" kimutatta a maga viharos problémáit, A magyar 
élet problémáinak ilyen viharmadara volt Ady Endre, aki ösztönösen 
átélte e réteg szociális problémáit s körvonalaiban megvilágította 
annak gondolatát, hogy legdöntőbb erőforrásunk: a magyar paraszt. 
Vele egyidőben más oldalról veti fel a kérdést Móricz Zsigmond. 
Őnála tűnt el először az idillikus világról szóló álom. A falu életé-
nek régi keretei megmaradnak ugyan nála, de ő nem is az egész 
parasztéletet ábrázolja, hanem kiemelt egyénekké teszi meg alak-
jait, s bennük erős, bővérű indulatokat színez ki. Az indulatok foj-
tott, feszült levegője üli meg Móricz Zsigmond faluképeit, s a szo-
ciális téren megdermedt viszonyok közt hömpölygő népsors jelent-
kezik nála, Ady és Móricz Zsigmond mellett még Szabó Dezső 
működött közre ilyen irányban, A megváltozott falu, az „elsodort 
falu" Böjthe Jánosa nem a falu szegénye, hanem birtokos, iskolázott 
gazdája. Az ő magasra emelt a lakja nem is a nép reális megmuta-
tását célozza, hanem hatalmas arányaival akar ja hirdetni az író 
gondolatát: „A parasztban van a magyarság, az egyetlen menedék, 



az egyetlen jövő." A parasztréteg nemzetfenntartó társadalmi jelen-
tőségét tudatosítja a parasztőserő mítoszával, s habár az igazi nép 
más képet is mutat, de Adyval, Móricz Zsigmonddal együtt az 
érdeklődést a nép sorsára terelte. Az ő társadalmi szemléletük az 
1920-as években a felszínen forrott és erjedésbe hozta az elméket, 
különösen az ifjúság életszemléletét. 

A társadalmi szemléletet átalakulása különben az első világ-
háború után általános európai jelenség, A nagy megrázkódtatásból 
támadó európai válság a szociális gondolat jegyében vajúdik, s 
mindenütt a népi újjáéledést figyelhetjük meg. Mindenütt megélénkül 
a parasztréteg életéről szóló irodalom, Ekkor vált ismertté nálunk a 
lengyel Reymont Nobel-díjas müve, a Parasztok, ez a hatalmas 
arányú munka, a parasztélet epopeája, s vele egy lengyel falu ké-
pében epikus bőséggel az egyetemes, örök, nemzetek feletti falu 
élete tárult fel, E munka európai sikere is hozzájárult a nép iránti 
érdeklődés felszításához, a népi gondolat uralomra jutásához, Gíono 
a délfrancia parasztot, Ramuz a svájci hegyek földművesét, Knut 
Hamsun a magas északi tájak emberét hazizák közelebb, s az orosz 
írók népszerűsége is megélénkül e szociális légkörben, 

A ,,népi front" nálunk a 30-as években válik erőteljes ténye-
zővé, Lendületet ennek az országszerte megindult falukutatás s az 
ennek nyomán támadó gazdag szociográfiai irodalom adott. Ez az 
új, eleven, népszerű műfaj a falvak, tanyák, puszták népével foglal-
kozik, és igyekszik ennek helyzetét, anyagi és szellemi világát illú-
zíómentesen, a segíteni akarás szándékával feltárni. Égető nemzeti 
kérdésnek lát ja azt, hogy az elhanyagolt népi tömeget elesettségéből 
magasabb életszínvonalra felemeljék, s belevonják a magyarság 
kultúrájába, A szegényparasztság, a zsellértömegek, a földmunkások 
osztályára hívja fel a közvélemény és a politika figyelmét, de sok-
szor a felfedezők izgalmának egyoldalúságába esnek. A szociográfiai 
írók közül kerülnek a mozgalom élére például Erdei Ferenc, Fé ja 
Géza, Kerék Mihály, Kovács Imre, a szépírók közül pedig Darvas 
József, Illyés Gyula, Kodolányí János, Szabó Pál, Veres Péter. A 
falukutató művek között sok komoly irodalmi igényűt is találunk, 
mint Illyés Gyula: A puszták népe, Balázs Ferenc: A rög alatt, 
Nagy Lajos: A falu álarca címűek, vagy az újabb népmesegyüjte-
mények, 

A szépirodalom, különösen a regényirodalom, mintha kíséretül 
szolgálna a falukutató művekhez s népszerűsíteni akarná annak 
gondolatait tetszőbb, élvezetesebb formában és szélesebb körben. 
Ennek az irodalomnak már nem csupán téma a magyar paraszt, ha-
nem programmja is; nem felülről hajol le a nép megcsodálására és 
glorifikálására, nem idealizálja életét, hanem súlyos sorskérdéseken 
keresztül a nép szemével nézik annak bajait, érzéseit, politikai 
vágyait. Nem tisztán irodalmi ihlet vezeti, hanem társadalmi s poli-
tikai forrongásnak megoldását keresi, Nagyobb szerep jut itt a 
népnek, mint a régi népiességben, mert ez a parasztság életét is 



akar ja alakítani. A mult századi irodalomtörténeti népiesség szin-
tetikus természetével szemben ez az irányzat sok író működésében 
kizárólagosan a paraszti és a vele határos munkás rétegre korlátozza 
magát; az előzőnek kiegyensúlyozó harmóniája helyett ez a mozga-
lom olyan tendenciát mutat, hogy minden más fölé akar kerülni, 
lenézi a polgári, városi egyéni költészetet s értékjelző erővel külö-
níti el magát a költészet nem népies területeitől. Fontos alapelve még 
a népi kultúra magasra értékelése. A nép gyökeresebb magyarságát, 
ösztönösebb műveltségét a nemzet megújhodásának alapjává teszi, 
a „megújuló élet szimbólumává növeli a magvető parasztot". (Ke-
resztury D.) Mintegy felfedezi a nép eddig rejtett, nem ismert 
értékeit, s a túldífferenciáltságból vissza-visszakívánkozík a primitív 
egyszerűséghez, azzal akar ja megtölteni a többi osztály kul túráját is. 

Nehéz elválasztani ezt az új népies mozgalmat a falukutató 
szociográfiától, mert közös az ihletük, a céljuk, az anyaguk. Együtt 
szerepelnek a nyilvánosság előtt, művelőik árnyalati különbségek 
mellett összetartozó csoportot alkotnak. Összefűzi őket közös tör-
ténelemszemléletük. A múltban is a parasztréteg hőseit keresik, a 
nép konflíkusait tá r ják fel: Budai Nagy Antal, az erdélyi pórfel-
kelés vezére, Hunyadi János, a nép soraiból felemelkedett hős, 
különösen Dózsa György alakja, szerepe, a parasztlázadás társa-
dalomtörténeti háttere érdekli őket, s miként száz évvel ezelőtt 
br, Eötvös József az egyetlen történeti regényével figyelmeztetni 
akarta a nemességet a jobbágyfelszabadításra, úgy emlegetik a népi 
front írói az ú j Mohácsot, Dózsát (Sárközi György drámát írt róla), 
ha a társadalom meg nem oldja a néppel összefüggő kérdéseket, — 
Közös a saj tójuk is. Folyóirataik közül fontosabbak a sok változáson 
átment Kelet Népe (1934-től, eleinte Válasz címen is), a Magyar 
Élet (1936, okt, óta), azután a már tizedik évfolyamot élő Magyar 
Üt hetilap, valamint a Szabad Szó parasztújság, a Kelet Népe test-
vérlapja. A kiadók közül a Turul, a Magyar Élet, a Bolyai Akadémia 
képviselik kizárólagosan ezt az irányt. E mozgalom köre kapta fel 
a népfőiskolák eszméjét, társadalmi megmozdulásuk egy elakadt 
próbálkozása meg a Márciusi Front alakítása volt 1937-ben. 

E népies mozgalom új érdekes jegye még az, hogy nem csak 
a művelt osztályok írói teszik magukévá az említett eszméket, 
hanem megjelennek a parasztírók is, akik a parasztéletből jönnek, 
esetleg néhány középiskolai osztállyal és több-kevesebb önművelés-
sel. Külön címmel („őstehetség") ruházzák fel őket, mert a náhrnk 
dívó közfelfogás szerint csak az emelkedhet ki a népből, aki vala-
milyen magasabb iskolát végzett. Valóságos őstehetség-kuitusz 
támad; úgy tekintik őket, mint a szunnyadó népí őserő megteste-
sítőit, a nép lelkének megszólaltatóit, a népi kultúra bizonyságait, a 
falvak, a mezők, a tanyák küldötteit. Van, aki az eke mellől ül 
az íróasztalhoz, más a pásztoréletből tér át az írói pályára; van-
nak, akik megmaradnak az ősfoglalkozás mellett, a többi a városi 
élet kereteibe lép, de mindegyiket az a meggyőződés hat ja át. hogy 
a népet képviselik, annak szavát, lelkét fejezik kí. Ezekben az írók-



ban a népi front a tudatalatti népi erők nekiáradását lát ja és kö-
szönti, s e kultúrában egy új Magyarország alapjait véli látni. 

A mozgalom publicistái nem szűnnek meg hangoztatni működé-
sük fontosságát és jövőjét. Persze nem hiányoznak az ellenkező véle-
mények sem. Ezeknek az élén legélesebb kritikát talán Gogolák 
Lajos gyakorol, aki a népiesek oldalán nem találja meg a társa-
dalmi realizmust, hanem csak „szentimentális és irodalmilag színe-
zett parasztromantikát", s kívánja, hogy a nép szolgálatának ügye 
hagyjon fel ezzel a dilettáns irodalmiaskodással. Szerinte ez az ú j 
népiesség nem tudja majd megoldani az általa népszerűsített pro-
blémákat, mert ehhez a fontos nemzeti ügyhöz nem merő „érzelmi 
és zabolátlan irodalmiaskodással", hanem államtudományi, jogi és 
szociálpolitikai felkészültséggel kell hozzáfogni. A népiességet mint 
irodalmi tényezőt ma is Arany—Petőfi vonalán lát ja helyes meder-
ben s azon is akar megmaradni. 

Egyelőre azonban az új népies irodalom halad tovább a meg-
kezdett út ján. 

A széppróza. 

Az új népies mozgalom szépprózája — mint az eddigiekből ki-
tűnik — egyrészt különös újságként a paraszti réteg megszólaló 
öntudatos íróitól származik, de természetesen sokkal mélyebb meg-
látással, művészibb ihlettel és jellemző erővel szolgálják ezt a célt 
és törekvést a művelt rétegben élő, abból eredő, vagy abba felemel-
kedett írók, 

Ez utóbbiak közül Kodolányi János is mutat érdeklődést a népi 
problémák iránt, s e téren az ő munkáiban van a legnagyobb mű-
vészi ábrázoló erő. Vidéki környezetben átélt gyermekkora töltötte 
el a népi világ képeivel s kötötte hozzá szellemének egyik mély 
ágát a néphez. A Feketevíz patak népének és földjének, az eddig 
hangtalan Ormánságnak lett elhivatott tolmácsolója. Az Ormánság 
címen összefogott 3 kisregénye (Börtön, Szép Zsuzska, Kántor 
József megdicsőülése), 2 novelláskötete (Küszöb, József, az ács), 
valamint színművei mutatják a népi sorskérdésekkel való foglalko-
zását, Komor hangú írásaiban mély erkölcsi állásfoglalással súlyos 
problémákat vállal, tapintható realitással érzékíti meg szülőföldje 
népének sötét hibáiban a magyar létkérdéseket, A Börtön címűben 
a földhöz ragadó zsugori, zsírosparaszt sivár életét tükrözteti, a 
Kántor József megdicsőülése (ebből: Végrendelet c. színmű) az örö-
kösödés önző viszályában a falut vonultatja fel, a Sötétség c. novel-
lája a megrázó erejű Földindulás magvát rejti: a magzatelhajtó falu 
szörnyű pusztulását siratja el. A szomorú képek után szinte vígasz-
talásként hat A vas fiai c. regénynek az a tanítása, hogy a népben 
valami örök életösztön, egy meg-megújuló ősi gyökérzet szunnyad 
s ezek örök vonásokat vésnek a nép arcára. (Kodolányi művészeté-
nek többi értékes, nem népies megnyilatkozása kiesik e dolgozat 
kereteiből.) 



Kodolányi is, meg Németh László ís csak tágabb értelemben 
tárgyalható az új népies irány követői között. Mindketten az új 
Magyarország felépítésén dolgoznak, s ebben a népi erőknek akar-
nak nagy szerepet juttatni. Kodolányi művészete az Ormánság 
rajzában csillogtatja meg a népi problémákat. Németh Lászlónak 
kivételes és sokoldalú, nyugtalan egyénisége külön útakon jár. Ma-
gyar faji érzülete sodorta a magyarság életét, sorsát megváltoztatni 
szándékozók eszmekörébe, írásaínak alappilléreit ez a megújító 
vágy képezi. Messze van a parasztimádattól, az őstehetségek kul-
tuszától, de lelkének gyökérzete a falu világából fakad. A dunántúli 
Mezőföld t á j a és népe adott indítékot 5 regényének. Köztük külö-
nösen a Gyász válik maradandó értékű falurajzzá, mert egy különös 
lélek boncolgatása közben szociológiai szándék nélkül fedi fel a 
falu szakadékait, cselszövéseit, szokásait. A Bűn a Pestre szakadt 
fehérmegyei legény találkozása a bűnös várossal, annak nyomorúsá-
gával. Az Utolsó kísérlet nagy tervének első kötetei az önéletrajzi 
elemek és az egyetemes magyar problémák mellett a falu gyerme-
kének feltörekvésében mutat ja a népi lelkületet. Németh Lászlónak 
meggyőződése és hite a magyar népnek és a magyar költészetnek 
egymásrautaltsága. 

Fanatikusan és maradéktalanul a nép sorsához fűzte írói pályá-
ját Darvas József. A legnagyobb magyar falu, Orosháza küldte őt, 
annak faluszéléről került a polgáriiskolába, majd a tanítóképzőbe, 
hogy a fel nem használt oklevéllel a kezében fa j tá jának elhívatott 
írója legyen. Kiemelkedett a népből, de annak sorsát, problémáit, 
küzdelmét vállalja, hirdeti, Első munkája, a Fekete kenyér, a falu-
széli nincstelenek leírhatatlan s minden képzeletet felülmúló nyo-
morát ecseteli a falutól félórányira épült új telep, a ,,Remény-sziget" 
képében. Ma jd a tanyai béressorsot veszi tollára (Vízkereszttől 
Szilveszterig), s ezeknek életében is változást keres, Hőse, Bakos 
Sándor, nem tud úgy beletörődni sorsába, mint a már megnémult 
társai, magában emésztődve így eszmél fel: ,,Mink élni akarunk, 
emberhez méltó életet. Ezt pedig csak együtt lehetséges megcsinálni. 
Azoknak, akiket egy akolba fogott a nyomorúság," Bakos Sándorék-
ból azután, a faluba húzódva, faluszéli napszámos család lesz, s 
munkás, szorgos élettel szerzik meg a betevő falatot, de csak ,,máról 
holnapra" tudnak élni. 

Darvas az osztályszemléletet a történelembe ís átülteti, A tö-
rökverő c, regény Hunyadi Jánosában a parasztosztályt elhagyó s 
felfelé törekvő embert ábrázolja. Tragikusan hányódik Hunyadi a 
két ,,rend" között, A nemesek éreztetik vele paraszti származását, 
de Hunyadi támogatja a nemességet az erdélyi pórlázadás (Budai 
Nagy Antal) leverésében. Akkor azt mondja Hunyadi: az urak az 
ország! Élete végén a nemességtől magára hagyott vezér mégis csak 
Kapisztrán lelkes parasztjaival védi meg Nándorfehérvárat; mégis 
csak a nép az ország! ,,Tik vagytok az ídes ország!" — búcsúzik 
parasztjaitól a haldokló vezér, — A kiemelkedés az osztályból: ez 
a problémája az önéletrajzi részekben gazdag új könyvének ís (El-



indult szeptemberben). Micsoda küzdelembe kerül, míg a paraszt-
gyermek feljut a középosztályba, ebbe az ,,áttörhetetlen közegbe!" 
Őnála ez nem az osztály elhagyására, hanem csak annak érdeké-
ben történik. 

A népi front legharcosabb egyénisége, Kovács Imre, a szo-
ciográfia és az agrárszocializmus területéről tett kiruccanást a szép-
irodalomba a Kolontó c. regényével, A Tiszavidéki nagybirtok álla-
potát festi rikító színekkel. Tendenciája nagyon is kirí a műből s 
azt tipikus irányregénnyé teszi. Kárász József fiatal író, maga is az 
Alföld fia, egyetlen regényének (A tanya) a lakjai t is az alföldi 
tanyák népéből formálja. Nem közönséges erőt mutat azzal, hogy 
a tanya egy napi éltébe tudja sűríteni a szociális és nemzeti kér-
déseket, A fellelhető irányzatosság nem foj t ja el a művészetet 
Bárdosi Németh János regényében, a Zsellérekben, mely egy dunán-
túli (,,vasí") falu zselléreinek ajkán a nemzet féltésének hangjait 
hallatja, s a földbirtokreform új honfoglalásával sürget gátvetést 
mind a nemzetpusztító kivándorlás, mind a forrongó hangulat elé. 
Oláh Gábor regénye (Lázadás a Tiszánál) álomszerűséggel tompítja 
a hang élességét, s egy tiszamenti kalandos falutelepítés panamái 
közt szövögettet álmodozást a magyar élet átalakulásáról, Sásdi 
Sándor parasztregényei Dombóvár vidékét idézik fel, de nem tud-
nak jellemzők lenni. Történetei, alakjai, vonásai nem emelkednek 
az átlaptípusok fölé, és főleg a hibák, bajok fogják le tekintetét. 
Legtöbb költőiség s legkevesebb programmszerűség Dallos Sándor 
Dunántúli legendáskönyv c, művében található. Benne azokat a nép-
meséket dolgozta fel finom líraisággal, melyeket gyermekkorában 
hallott szülőfalujának, Győrszentmártonnak népétől. Meseszerűek és 
naivak ezek a legendák, mint amilyen a nép képzelete is; pogány és 
keresztény elemek fonódnak össze bennük, A népi képzelet művészi 
erejét lehelik. 

A népi gondolat forrongásának egyetemességét mutat ja az is, 
hogy a trianoni Csonkaország határain túl az utódállamok magyar-
ságában is erőre kapott. Ők még jobban átérezték azt, hogy a kö-
zéposztály nem rendelkezik megtartó, ellenálló erővel, magyarsá-
guk menedéke, megújulásuk alapja a föld népe, A felvidéki fiatal-
ság indult meg ifjúsági szervezeteiben először a falvak felé, falu-
kutató munkákat végzett, s a Sarló-mozgalomtól az Űj Szellem c, 
folyóiratig sok változatban hullámzott törekvésük, A költők közül 
Győry Dezső ébred a szociális népi öntudatra, s nyomában az ,,apák 
vétkét" „szent új, komoly fiatal arcok" változtatják át ú j hivatássá, 
Szépprózai megnyilvánulásai közt legértékesebb Tamás Mihály Mi-
rákulum c, kisregénye, mely Móricz Zsigmond szokott drámai fe-
szültségében élezi ki a falu küzdelmeit. Parasztírója, őstehetsége is 
volt a Felvidéknek, a Vágsellyén született Sellyei József, ki elbeszé-
lésekkel vált ismertté. 

Ugyanígy lesz egyik vezérelvvé a népi gondolat Erdélyben is, 
Gulácsy Irén is parasztírásokkal kezdi pályáját, hogy azután a tör-
ténelembe mélyüljön el, A nép életének ábrázolását elsodró siker-



rel tették népszerűvé Nyírő József és Tamási Áron. Mindketten a 
székelységből merítettek, de Nyírő a felülről való lehajlás attitűd-
jével, Tamási pedig mintegy a népmeséből lép ki; írásai (drámái 
is!) mindig a mese és a valóság határán járnak, csupa költőiség 
bájol el bennük. Nála a folkloreból művészet, a népi elbeszélő for-
mából művészi forma lett. Fellépése egy csapásra diadalra vitte a 
népi gondolatot az irodalom terén Erdélyben s Csonkaországban is 
sok hívet szereztek neki széles körben ismert művei. Talán az új 
népies írók legkiválóbbjának fogja ítélni őt a későbbi kor, mint e 
mozgalom tisztára művészi árnyalatának megvalósítóját. Erdély 
rokonszenves falukutatója, a korán elhúnyt unitárius lelkész, Balázs 
Ferenc is rajzolja a tordamegyei Mészkő falu életét, hol a közeli 
Torda város modern kultúrája, a „zöld árvíz" ömlik be a faluba. 
Magyarországi szociográfiai példára Erdélyben is elhatározzák, hogy 
feltárják Erdély társadalmi kérdéseit, népsorsát és közzéteszik az 
Erdélyi Enciklopédia sorozatában. Itt jelentek meg a kolozsvári 
munkásnak, Nagy Istvánnak a könyvei. Az utolsóban (Oltyánok 
unokái) moldvai élményeiből a román paraszt világháborús életét 
jeleníti meg. A másik népi tehetsége Erdélynek Asztalos István, ki 
az Elmondja János c, regényével tűnt fel s benne a székely szolga-
legénynek családja megélhetéséért folytatott magabízó küzdelmét 
vázolja. Második könyve, az Újesztendő, egy szegény család képe 
Sandri fiú sorsában. A szerző szintén kolozsvári munkásember, s 
élményi valóságérzettel, de nem vigasztalan modorban ír a faluvégi 
elesett székelyekről. Képessége, tehetsége a népi kultúra értékrejtő 
voltának bizonysága. 

E két utóbbi már átvezet bennünket a parasztosztály íróihoz, 
az ú, n. Őstehetségekhez, akik iskolai kultúrától nem — legfeljebb 
az olvasástól csiszolt tehetséggel í r ják műveiket. Természetes, hogy 
náluk mindig találunk olyan vonásokat, amelyek megkülönböztetik 
a tanulmányok révén kiművelt ízlésű, jobb technikai, formai érzékű 
íróktól. Értékük és hivatottságuk azon fordul meg, hogy tökéleteseb-
ben fejezik-e ki a nép életét, gondolkozását, problémáit. Veszedel-
mük pedig, amibe a mi íróink is beleesnek, hogy igazodni kívánnak 
a művelt osztály íróihoz s becsvágyuk az, hogy úgy ők is tudnak 
írni. Ezzel éppen várható eredetiségüket áldozzák fel, minket pedig 
megfosztanak a népi világ hü megismerésétől. 

Közülük elsőnek Szabó Pál lépett fel (1929), s 7 regény, egy 
novelláskötet — mind a faluról, — az eddigi működése. Világ-
háborús tapasztalatai, világlátottsága vezették új irányba, az írás 
felé a biharugari földmívest, majd a Kisgazdapárt szervezkedésében 
politizál, a Kelet Népe folyóirat, a Szabad Szó parasztújság indí-
tásában vesz részt, de abbahagyja e nem neki való szereplést és 
visszatér a földhöz és a regényhez. A kezdet hibáiból csak lassan 
emelkedik ki. így szabadul lassan Szabó Dezső és Móricz Zsigmond 
hatása alól, s újabb műveiben már a maga sajátos paraszti lelkét 
meri adni. Fel tudja vetni az érdekes problémákat, de az igazi meg-
oldásukhoz nem jut el. Erre még nem elég erős, önálló. Témakörei-



ben. szerepel a sa já t életének élménysora (Emberek), a parasztfiú 
és úrinő szerelme, az úri és parasztosztály nagy ellentéte (Szaka-
dék, Békalencse), végül a tanyai és falusi élet problémái, a falu 
sebei, az egyke, a szekta stb, (Anyaföld, Csodaváros, Papok, vasár-
napok, Öszi vetés). Utolsó művében, az Öszi vetésben sikerült neki 
még legjobban megidézni élethűen, élményszerűen a mozgalmas falut, 
nem egyoldalúan, hanem úgy, ahogyan ő azt testközelségből csak 
megismerhette. 

A népi írók közül kétségkívül Veres Péter (sz. 1897.) a leg-
öntudatosabban gondolkodó fej. Mint önéletrajza, a Számadás, el-? 
árulja, a világháború alatt mint vasúti munkás és katona, majd 
utána mint balmazújvárosi paraszt, nagy olvasottságra tett szert, 
osztályöntudat alakult ki benne, művelt szociológus lett, s ilyen 
tárgyú cikkeit, f ejtegetéseit, eszmélkedéseít könyvekbe foglalta 
össze. A magyar paraszt sorsának egyben osztályosa ís, de szószó-
lója is. A közelmúltban lezajlott sajtóvitája (Illyés Gyulával) annak 
az aggodalomnak volt a kifejezője, hogy Verest e l ragadja lobogó ön-
tudata s nem marad meg egészen a parasztság mellett. Önéletrajzán 
kívül nála a szépirodalom egypár novellából és versből áll (Gyep-
sor), Ezek a szegénység sebeit tá r ják fel s a parasztsor vállalásáról 
tesznek tanúságot. 

Ezeknek a népi íróknak a nyelve, az elbeszélése nem őrzi meg 
a népi formákat, stílust, mint ahogyan azt Tamási Áronnál művészi 
módon látjuk. Veres Péter müvei túlhaladják az egyszerű nép szel-
lemi határát, ezért veti el a népi formát; Szabó Pál meg a művelt 
írók babérjára törekszik, a közönség ízlését t a r t j a szem előtt. Ilyen-
formán van Kádár Lajos is, a kunsági pásztornép gyermeke, ki szin-
tén életének emlékeivel kezdi az írást (Doni halálbánya), de azt 
szabadon alakítja regénnyé (Tyukász Péter, folytatása: Rozika), A 
kecskeméti tanyavilág életéből mindent összeszed, ami különleges 
táj i ízű, érdekes anyag lehet az olvasóközönség előtt s ebbe fullad 
bele a mese; nyelve, stílusa is mintegy be akarja mutatni alakjaínak 
tá j nyelvét. 

Az a kép, mely íróink nyomán elénk tárul a népről, sokrétegű. 
Bejár juk Erdélyen kívül az Alföld nagy részét, de a Tiszántúllal 
foglalkozunk legtöbbet (Bihar, Békés). À Kunságon át eljutunk a 
dunántúli tá jakra is, az Ormánságtól fel északra a Mátyusföldig. 
Felvonulnak előttünk az alföldi falvak ismert képei, községi életük-
nek elmaradhatatlan tartozékai. Külön megvilágítást kap a falu 
szegénysége, a faluszél vályogházsora, hiszen íróink jobban vonzód-
nak a szegénységhez, mint a gondtalan viszonyokhoz; itt azután a 
nyomorúság minden változatát megtalálják. Megismerkedünk a 
puszták, a tanyák robotoló világával, a kultúra e kitagadott mostoha-
gyermekeivel, hol évszázados formák és szokások között telnek-
múlnak a nyomtalan esztendők. Ugyanilyen változatosság tűnik fel 
a népi csoportokban is. Paraszt és paraszt között igen nagy távol-
ságok vannak! A zsírosparasztság, a jómódú gazdák nem tekintik 
hozzájuk tartozóknak a kevesebb hold földdel rendelkező szegényebb 
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parasztokat sem. Pedig ezután még hosszú sora van a szegénység-
nek! Itt vannak a béresek, a zsellérek csoportja; rangban, életnívó-
ban ez is alacsonyabb fokot jelent. Őket követik a nincstelen nap-
számosok, a szezonmunkások tömege, a sommások, aratóbandák, 
végül a pásztorok. Az alföldi telepek megszokott képe az ember-
piac, a munkára szegődök ácsorgó népe, mely napról-napra ki van 
szolgáltatva a kereslet-kínálat lelketlen manőverezéseinek. 

És amit e helyekről és emberekről elmondanak az írók, abban 
a szomorúság viszi a vezérszólamot. Van ebben valami szándékos-
ság, mert fel akarják tárni az eddig rejtve maradt dolgokat azért 
is, hogy megörökítsék fa j t á juk örök szenvedéseit (Sellyei J.), de 
főleg a segíteni akarás szándéka üt ki soraikból. ,,A magyar falut 
ki ne hagyjátok az építő munkából!" — kiált fel aggodalmasan 
Szabó Pál. Ök a szépirodalomban fedezik fel a ,,másik falut", mint 
a szociográfusok a falukutató munkákban. Az örök falu megszokott 
életritmusában viharos, diszharmonikus hangok csendülnek meg. A 
legmélyebb és legszebb érzés, a föld szeretete, elvakult szenvedéllyé, 
földéhséggé válik. A különböző okokból anyagiassá romló család 
annyira igyekszik gyarapítani már szerzett birtokát, hogy éppen föld-
éhségével idézi elő a maga és mások romlását. Örökség, végrendelet, 
házasságkötés ilyen levegőben sokszor szerencsétlenségek, engesz-
telhetetlen gyűlölködések melegágya. Ravaszságra, alattomosságra ís 
ráviszi az embereket. Az orosz írókra emlékeztető tollal ecsetelik a 
falu szegényeinek azt a nyomorát, amikor már az éhezés lesz a 
rendes, az evés a rendkívüli esemény. A legegyszerűbb életigények 
sem nyerhetnek kielégítést, s ebben az életben igazi áldás az első 
tavaszi napsugár, mert a tél súlyos nélkülözéseinek, gondjainak, 
hosszú koplalásainak, szenvedéseinek megszűnését jelenti s a jobb 
napok reményét hozza magával. A tanyai béresek robotja, a béres-
családok zsúfolt együttlakása, hol egyik ágyon szülnek, a másikon 
haldoklanak, a tanyai lányok kiszolgáltatottsága, a munkavezetők 
basáskodása fojtogatják a puszták levegőjét. S milyen értelmetlen 
sötét vaksággal húzódoznak attól, hogy bajaikban az orvoshoz for-
duljanak! Egyáltalán nem, vagy csak későn mennek orvoshoz, saj-
nál ják a pénzt rá, de az állatorvost hét falun túl is előkerítik, mert 
,,a jószág neveli a pénzt". A feszültségek levezetése azután az egy-
kézésben, szektákban, a babonaságban, kuruzslásban történik, s a 
legfőbb — mert legolcsóbb — szórakozás a pletyka. Mindezeknek 
végén ott van a bosszú szörnyű tűzjátéka: a ház, a tanya, a falu 
felgyújtása. 

Sorbavehetnénk a regényekben megrajzolt paraszttípusokat is, 
hasonló komor képsort válogathatnánk össze belőlük. Már szinte 
szokássá, kötelezővé lett a nyomasztó rosszkedvűség a mozgalom 
regényeiben, s csak kevesen maradnak mentek attól (Tamási Áron, 
Kádár Lajos, Asztalos István), Pedig nemcsak ilyen nép él falvaink-
ban, nemcsak hibákat és bajokat találunk népünkben, s így ez a 
falukép hiányos, egyoldalú, erőszakolt. Az irányzatosság befolyá-
solja az írók tudatmezőnyét, csak a célnak megfelelő mozzanatok 



merülhetnek fel, nem is engedi meg a művészi elmélyedést, hanem 
csak rikító színezésre törekszik. 

Ha békés, megelégedett, egyensúlyban élő falvakat nem is ábrá-
zolnak, faluképüknek van egy felemelő oldala is; ott bujkál kimon-
dottan és kimondatlanul is benne, hiszen a mozgalom épen ezen az 
értékfelismerésen alapszik. Ha a falu elesettségében és hibáiban a 
negatívumot láttatják, akkor ebben az értékben meg a pozitívumot, 
a nép nagy értékállományát lelik fel: s ez a népi erő kimeríthetetlen 
tartaléka, melyet sem a mostoha sors, sem a történelmi viharok, sem 
a sorvasztó bajok, szenvedélyek nem tudnak elpusztítani. Ők a 
szilárd gyökerei a nemzeti létnek, ők az örök állandóság, változat-
lanság a folyton hullámzó életben, ők azok a bőkezű adakozók, akik 
mindig csak adtak, akik verejtékükkel i tat ják a kenyeret termő 
anyaföldet, akik meg nem szakadó rajokban küldik a nemzet életébe, 
ha kell, katonát, munkást, tisztviselőt, küldik gyermekeiket az iskola 
padjaiba, hogy belőlük újuljon, frissüljön a nemzet. Egyesek eltá-
vozhatnak, kiemelkedhetnek, átalakulhatnak közülük, de ez nem 
bontja meg soraikat, mert valami láthatatlan kéz fogja össze őket. 
,,Olyan kapcsolatok vannak közöttük, parasztok között, amelyek se-
holsem látszanak, mégis egymáshoz fűznek. Közös szorítások vannak 
életünk körül, testvéri érzést váltanak ki belőlünk sorsaink szenve-
dései, örömet váltanak ki bennünk sorsosaínk örömei" — mondja az 
egyik parasztíró. Az elrendelt életsorsnak olyan ősi lelki szálai, 
olyan nemes példái verődnek ki a nép arcán, hogy az csak tiszte-
letet kelthet bennünk. Ennek a léleknek alaptermészete: a föld sze-
retete. Mikor a szántó-vető ember először nyomja bele ekéjét a 
földbe, amikor markából hinti a göröngyök közé a vetőmagot, ami-
kor a cséplőgépből kifolyó aranysárga búzát tenyerében teregeti és 
gyönyörködik benne, vagy amikor a népszokások bármelyikének ősi 
rigmusait énekelik, akkor a paraszti élet évezredes csapásait tapos-
sák önfeledt, öntudatlan ösztönösséggel. Közöttük jár, suhog a halál 
kaszája, leselkedik rájuk a parasztélet szegénységének és munka-
körének ezer szerencsétlensége, de népük mégis az élet himnuszát 
zengi; a maga és kedves állatainak szaporodásában áhítatos tiszte-
lettel az élet misztériumát szemléli. Meg kell szeretnünk őket, ami-
kor a mezőn dolgoznak, amikor bűneik mellett is megingathatatlan 
hittel jár ják a templomot, amikor legényeinek pántlikás kalapja a 
katonanemzet fiaínak büszke önérzetéről beszél, s amikor megrakott 
szekérrel viszik kincsüket, búzájukat a vásárra, a város felé. 

Verses költészet. 

Az új népies prózaírók a népet mutat ják be, s írásukban a nép 
élete, alakjai, hibái, erényei, sorsa tárulnak elénk. Önmagukról csak 
másodsorban árulnak el valamit a szerzők. A lírában a költő ön-
magát, a sa já t egyéniségét ismerteti meg velünk. Ha itt most „né-
pies" költőkről szólunk, az azt jelenti, hogy ezek a költők, még ha 
életmódjukkal és iskolázottságukkal többen ki is emelkedtek népi 



osztályukból, lélekben együttmaradtak vele s önmagukból ís— rész-
ben vagy egészben — azt tárják ki, ami bennük a népé. Lelkük egyéni 
színein keresztül láthatjuk azután a népi erőket, értékeket, a nép-
ben egyetemesen meglevő kultúrát, őslelket. 

Ilyen értelemben változást jelent az új népies költészet; egy 
új lírai irányról lehet itt beszélni. 

Az előző lírai nemzedék, az Ady—Babits—Szabó Lőrinc-költői 
Vonal azzal alkotott újat, modernet, eredetit, hogy túlfínomult egyé-
niségkultuszt, differenciált érzéseket, szétboncolgató önmegfigyelést, 
intellektualízmust űzött, a valóság színeitől eltávolodott, európai lég-
körbe emelkedett s polgári, városi élet talajából nőtt ki. Ezzel 
együtt a versformák keresettségét, a külső csillogást, a szavak, s 
szimbolumok játékát, szóval a formai tökéletességet tette gya-
korlatává. 

Az új népies mozgalom költőinek fő vonása természetesen a 
népi gondolat, a társadalmi ihlet, a kitáruló emberszeretet. Különö-
sen a szegénység, felé fordul érzésvíláguk, s így kerül elő új ra köl-
tészetükben a primitív lélek. Kifejezésmódjuk — csak Illyés Gyulá-
nál nem — a népi egyszerűség, naivság, a természetes érzés, az át-
látszó tiszta, népmesei világ, a valóság élményszerű átélése s a ter-
mészettel való közvetlen kapcsolat. Betetőzésül visszatérnek a népi 
formákhoz, nyelvhez, a magyaros verseléshez ís, s abba új ra fényt, 
életet öntenek. Ezeket a sajátságokat mutatják többé-kevésbbé tisz-
tán vagy művészien a költők. 

Közülük először Erdélyi József lépett fel és tört útat. Bihari 
bérescsalád szülötte (sz. 1896.), anyja a vidéken híres „nótafa" volt, 
tőle örökölte dalos természetét, amit a nagyszalontai gimnáziumi évek 
tettek öntudatossá. Fellépése a 20-as évek elején meglepetést kel-
tett: az Ady-stílus uralmának közepette állt elő az egyszerűség for-
radalmával, Mikor költőink a népi versformákat már nem tartották 
alkalmasaknak a modern lélek kifejezésére, Erdélyi egy teljesértékű 
világképet tud azzal mégis kisugározni. Eleinte egyedül állt költői 
újításával, s hűvös lekicsinylő fogadásban részesült, Petőfi késő 
epígonának mondották, s csak lassan olvadt fel a jég körülötte. Az 
Emlék c. kötete már a kiharcolt elismerés magaslatán összegezi 
életművének eredményeit. 

Ma már látjuk, hogy Erdélyi népiessége nem Petőfi elkésett 
utánzása, hanem a népi lélek egy új kiáramlása. Erdélyi megmerí-
tette lelkét a magyar népi világban. Érzései, szemlélete, észjárása, 
fantáziaképei az egyszerű élet körében maradnak. Noha messze el-
vetődött szülőföldjétől (Pápa, Pilisszántó, Budapest), mégis a cse-
lédsors mozzanatai, a gyermekkor emlékei, a tanya, a föld népe, a 
természet foglalják el költészetében a főhelyet. Kevés benne a poli-
tikum, de a szociális gondolat kíérezhető soraiból. Mindenre rezo-
náló, gazdag költői kedélye van. Gyermekes, örömmel énekli meg 
életének minden apró-cseprő eseményét, s a természet színei, han-
gulatai épen úgy megrezegtetik lelke húrjait, mint a népért érzett 
rokonszenve. Verseinek legfőbb bája, varázsa a naiv közvetlenség, 



a primitív egyszerűség, a tetten érhető élményszerűség. Ebben rokon 
Petőfivel, s tőle a népies formákban is tanult. Erdélyinek nem kell 
erőltetnie a népies hangot, nyelvet, verselést sem, magától zuhog az 
verseiben, mert ösztönös, üde, friss gyönyörűség az neki, legigazibb 
érzése, mély gyökerekből táplálkozó vérének muzsikája az. Vissza-
visszasóvárog zsellérőseinek világához, s ez a nosztalgia lágy, néha 
szomorú húrokat pendít meg. Népies meséi, epikája egy tőről fakad 
lírájával. 

Erdélyi az új népies líra zászlóbontója és úttörője. Öt nem a 
parasztság költőjének mondjuk, hanem általánosabban a népi ma-
gyarság kifejezőjének. 

Igen nagy reménységet keltett a népi gondolat síkján a tolna-
megyei bérescsaládból származó Illyés Gyula (sz. 1902.). Ezt a re-
ményt költői műveiben megnyilatkozó népí állásfoglalása ébresztette. 
Illyés nem tagadta meg származását, hanem szolidaritást vállal a 
néppel, tudatosan és programmszerűen a népért akar élni, a népí 
gondolat forradalmához csatlakozik. Kitörölhetetlenül beléje van 
írva fa j tá jának sorsa, idegszálaiban érzi annak kérdéseit, A nép-
hez kötik gyermekkori emlékei, családi kapcsolatai, szülőföldjének 
képei. Ezek elkísérik a városba is (a fogaskerekűn is falujára gon-
dol) s verseinek jelentős ihletanyagát alkotják. 

Azonban költeményeinek formáját, hangját, modorát tekintve, 
Illyés távol áll a népiestől, és tárgykörben sem marad meg nála, 
Ö egyetemesebb, európaibb költő. Latin és francia műveltsége, intel-
lektuális ereje dominálnak benne. Formáit a szabadverstől a zárt 
klasszikus szakokig, cizellált nyelvét a művészi alakító fegyelem, 
kiművelt öntudat vezeti. Egyszerűségről, közvetlenségről sem lehet 
nála beszélni. Költészetének nagyobb részét az örök emberi motí-
vumok, a metafizikai problémák, az egyéni lélekrezdülések foglal-
ják el. Nem tud egészen népies költő lenni, ingadozik közte és az 
előző nemzedék intellektuális költészete között, s így a népí front 
teljes egészében csak Illyés prózáját vall ja magáénak, míg költésze-
tével szemben egyre tartózkodóbb, hűvösebb lesz. 

Szociális tartalom vegyül a népi magatartással József Attila 
költészetében is, de nála a nép fogalmában a fősúly a nyomorgó 
proletár tömegekre esik, s így a falusi íz csak mellékzÖngéje a vá-
rosi élet ihleteinek. 

Erdélyi Józsefet és Illyés Gyulát nem lehet osztályköltőnek 
tekinteni; az egész magyarság költői ők. De azok a költők, akik a 
parasztságot képviselik eredeti népi tehetségükkel („őstehetségek"), 
nem az egész magyarságot lát ják szemük előtt, hanem csak a pa-
rasztosztályt, s nemzeti érzés helyett bennük az osztályöntudat ural-
kodik. Felébredő költői hivatottságuk nehéz alakulásokon megy ke-
resztül; kultúrától való elzártságuk kínai falait lassan törik át, 
banális ponyvafüzetektől Petőfin keresztül jutnak el mai hangjukig, 
és így többet tudnak elmondani arról a mély rétegről, ahonnan el-
indultak, A baranyai Sértő Kálmán kivételével mind Tisza-vidékiek, 
Békés, Bihar és Kunság gyermekei. 



Legmélyebb a hangja a pásztorősökből kilépő Sinka Istvánnak. 
Annyira mély, távoli ez a hang, hogy valami ősköltészetre emlékez-
tet; atavisztikus látásmód, bibliai egyszerűség, naiv népiesség jel-
lemzi verseit. Visszaás az emlékekbe, s bár a fővárosban él, a puszta, 
a pásztorélet árnyai lebegnek előtte, mindig a szamáron járó, 
lapunháló pásztorgyerek szemével lát, annak a világnak az alakjai 
közt időzik, a bojtárokkal, bivalyosokkal, hajcsárokkal beszélget, a 
puszta holdvilágos éjének történetei töltik el izgalommal, juhokat 
hajt, virágokat tép, balladákat, románcokat énekel, a „homály tit-
kait" fúj ja , egyszóval a pásztorvilág epikusán költői megszólalása ő. 
A „hó alól jött", övé az „ezeréves paraszti kín és ösztön", a kaszt 
lelki jegyei verődnek ki öntudatlanul soraiból, de megszólal a lázadó 
érzés, a panaszkiáltás, a bizalmatlanság is: „minden úri szép szó 
csel csak, hazug komédia"; „Én nem békülök soha vélük, míg egy-
forma nem lesz az élet". Sőt szinte riadót fú j ; mint „megcsalt feje-
delem" kiál t ja: „Zendülj, puszta, ébredj halom!". „Próbálgattuk a 
vasvillával, hogy mint is lesz, ha ma jd lázadunk", A maga és osz-
tályának szenvedései teszik radikálissá szólamait. Költői világát a 
Vád c. kötetéből ismerjük meg, A Pásztorénekben életének és ősei 
világának, e legősibb rétegnek „naiv eposzát" akar ja megalkotni; 
másik eposzának, a Denevérek honfoglalásának megjelenését csak 
újabban engedélyezték. 

Egy baranyai faluból vándorolt fel a fővárosba Sértő Kálmán 
(sz, 1910,), hogy kiharcolja költői elismerését. Első versei (Falusi 
pillanat) Erdélyire emlékeztető népi ihletekből szövődnek; később 
a főváros polgári világába lép, hol „parasztságát kiheverte", de ekkor 
is a nép fiának tar t ja magát, a „nép jogának fá já t rázza". Küzdel-
mes élete villoni bohémséggel tölti el; egyik kritikusa a népdalok 
szegénylegényének nevezi (Esett a hó). Ingerültsége, humorérzéke 
sokszor elragadja, s szellemes, de nem maradandó sorokra ösztönzi. 
Az ellágyulás pillanatai azonban szép, őszinte virágokat fakaszta-
nak, Meglepő könnyen tud bánni a magyar versformával, gyorsan 
hangolódó kedélye, a rímek könnyed ömlése minden alkalmat meg-
ragadtatnak vele (Aranykenyér). Űjabb versei (Gyászjelentés) az 
elmélyülés irányába mutatnak. 

A néppel való szolidaritás a legfőbb élménye a kiskunsági 
Számadó Ernőnek (sz. 1908,) és a kőrösmenti fiatal Szerető Sándor-
nak is. Néhány középiskolai év után kerültek a szegény életsors 
őrlő malmába, s a fővárosból hajol vissza az Alfölddel itatott lelkük 
szülőföldjükre, zsellér fa j tá jukra . Túl vannak már a népdal stílu-
sán, s lelküket a népsors javulásának hite, reménye tölti be. A jó-
ság szavát hintik maguk körül, hogy új élet fakadjon a magyar 
talajon. 

Első kötetükkel mutatkoztak még csak be a paraszti napszámos 
sorban élő Nagy Imre és Bartha András. A kezdők utánzó lépéseit, 
az elhasznált fordulatok gyakorlatait az egyéniség megcsillanása kí-
séri verseikben. Nagy Imre (Holtak derese, 1940,) lelkületén a szo-
morúság üt meg érdekes hangot, Bartha András (Felmondás, 1940,) 



pedig a tiszántúli szikes országot festegeti őszinte érzéssel. A jövő 
dönti el majd, hogy megmaradnak-e a tiszta népi modorban. 

Végére értünk összefoglalásunknak. Munkánk közben szándéko-
san kerülni akartuk a vitás kérdéseket, melyek körül ma még heves 
polémiák dúlnak. Ezek majd tisztázni fogják e mozgalom esztétikai, 
társadalmi és világnézeti problematikáját. Mi e mozgalomnak mint-
egy az „irodalomtörténeti anyagát" óhajtottuk összerakni, egybe-
állítani, rövid ismertetésben. 

Az itt tárgyalt írók munkássága együttesen olyan komoly ér-
téket jelent, amellyel behatóan foglalkoznunk kell. Az általuk kép-
viselt gondolat, a nép ügye különben is korunk egyik nagy egyete-
mes, szociális problémája. Tudjuk azt, hogy a jövő tisztább meg-
ítélésének rostáján egyik-másik alkotás ki fog hullani, de mint kor-
történeti dokumentum akkor is jellemző lesz. 

Azt mindenesetre nyilvánvalóvá tette az ú j népies irodalom, 
hogy új fényben, új értékben, nagyobb megbecsülésben jelentkezik 
előttünk a föld népe; hogy a költő szavával fejezzük ezt ki és zár-
juk sorainkat: „fény esett a parasztba". 

Már nem hajol földig, mint hajdanán, 
mikor árvalányhaj lengett kalpagán . . . 
Már nem hajol meg, már van akaratja, 
mert fény esett a parasztba! 

Bent a parasztban 
már táncol a fény . . . 
Besurran az ajkán, 
besurran a szemén. 
Körültapogatja, 
lámpája kezében, 
íde-odalibben, 
mint tolvaj az éjben. 
Megkérdi: mi bánt ja? 
Megkérdi: mit áhít? 
Kinyitogat j a 
a szív kamaráit! (Gulyás Pál.) 



Á tehetségesek új iskolái az Óceánon innen és túl. 
Borbély Kamill. 

A tehetségesek iskoláiról a neveléstudomány egyszer már ítéletet 
mondott és ez az ítélet — marasztaló volt. Most ebben a kérdés-
ben nagy perújítás folyik: új rendszerű iskoláknak kell arra a kér-
désre feleletet adniok: van-e mód a vezető egyéniségek tervszerű 
nevelésére és van-e a- tehetségesek számára a műveltség megszer-
zésére királyi út? 

Vezető egyéniségekben az egész művelt világon hiány van. A 
tudományban, technikában, gazdaságban és politikában újabb és 
újabb vezetőkre van szükség, kimagasló egyéniségekre, fiatal erőkre, 
akik meg tudnak birkózni az egyre súlyosbodó feladatokkal — vi-
szont az utánpótlás mindenütt akadozik. Ennek a problémának a 
megoldására aligha alkalmas az a mód, amelyet a szellemességéről 
ismert angol író, G. B. Priestley egy nemrégiben tartott rádió-elő-
adásában ajánlott, „Menjetek ki a repülőterekre, a gépgyárakba és 
ott nézzetek körül új emberek után, akiket vezető állásokba lehet 
ültetni. Ezek talán nem mind felelnek meg, de legalább a csalódás 
kisebb lesz és ezek nem is kerültek olyan sokba mint azok, akik 
az utóbbi időben jutottak ezekbe az állásokba . . T a l á n ezekben a 
sorokban egy sokat csalódott ember keserűsége visszhangzik, de 
ezenfelül — tagadhatatlanul — benne él a vágy új módszerek után, 
amelyeknek a segítségével pótolni lehetne a vezető egyéniségekben 
mutatkozó hiányt, 

Az ifjúság köréből a legtehetségesebbeknek a kiválasztása, ta-
nulmányaik elősegítése és ezek révén a vezető rétegek egészséges 
felfrissítése nem új probléma a neveléstudományban. Sőt az alkal-
mazott módszerekben is találunk sok hasonlóságot a korok és világ-
nézetek távlatában. De a modern értelemben vett tehetségkutatás, 
tehetségkiválasztás és ennek alapján a tehetségesek külön iskolája a 
differenciális pszichológia fejlődésével esik egybe, 

A manapság általánosan elfogadott tanulmányi rendszer, amely-
nek az az alapja, hogy az iskolai tananyag tisztára a gyermek élet-
korára van tekintettel, nem mindig alkalmas arra, hogy a tehetsé-
gek megfelelő módon fejlődjenek. Igaz ugyan, hogy az azonos élet-
korú gyermekek nagy része azonos intelligencia fokon van és az 
intelligencia általában az életkorral párhuzamosan fejlődik, de az 
átlagtól elég tekintélyes eltérések is előfordulnak. Az életkor és 
az értelmiségi fok összehasonlítását igen szellemes módon oldották 
meg Binet és Simon francia pszichológusok. Szerintük minden élet-



kornak megfelel egy átlagos inteligencia-szint, amelyet próbákkal, 
tesztekkel meg lehet határozni. A megvizsgált gyermekek többsége 
azoknak a követelményeknek felei meg, amelyek az életkorának 
megfelelő szintet jellemzik, de vannak olyanok, akik csak az ala-
csonyabb életkorúak szellemi szintjét érik el, a tehetségesek viszont 
a magasabb életkorúak szintjét jellemző próbát is kiállják. Ilyen-
formán minden gyermeknek megvan a fizikai életkorán kívül az 
„intelligencia kora" is. Az intelligencia-kor és a fizikai életkor há-
nyadosa az ú. n. intelligencia hányados (I. Q.), amely egyetlen szám-
mal jellemzi a megvizsgált gyermek tehetségességét. 

A Binet—Simon-féle módszerrel az iskolás gyermekek százait 
vizsgálták meg különböző országokban és szinte egyöntetűen az az 
eredmény, hogy 8—12 éves korban a gyermekeknek mintegy 60 
százaléka átlagos tehetségű, azaz: az intelligencia kora megegyezik 
az életkorával, de mintegy 20°/o-a ennek alatta marad és ugyan-
csak 20°/o a tehetségesebb, vagyis intelligencia kora megelőzi az 
életkort. 

Az intelligencia korának különbsége azonos életkorú gyermekek 
között nem kis probléma a nevelés gyakorlatában. Az iskolában ál-
talában tömegtanítás folyik, az átlaghoz, a többséghez kell alkal-
mazkodni, A kevésbbé tehetségesek talán nagy igyekezettel, kiváló 
szorgalommal tudják pótolni az intelligencia alacsonyabb fokát, eset-
leg lemaradnak és a következő esztendőben már elérik az osztály 
átlagos szintjét. Sokkal rosszabb a tehetségesek helyzete, mert ők az 
átlag számára előírt anyagot könnyedén elvégzik, de ezenfelül nem 
kapják meg azt az indítást, ami fejlődésüket biztosítaná. Lassan 
beáll a nivellálódás, ami esetleg a tehetség elkallódását eredményezi. 

A magasabb intelligenciájú tanulók kiválogatására és megfelelő 
továbbképzésére akartak módot nyújtani a század elején alakult 
„tehetségesek iskolái", a Begabtenschule Németországban, a „tí-
pusokra szabott iskola" Franciaországban és Svájcban, a geníe-class 
Amerikában. Az összes hasonló intézetek között a legnagyobb hír-
névre tett szert a berlini iskola. Itt a jelölteket szintén tehetség-
vizsgálatnak vetették alá, de ez a vizsgálat a Binet—Simon-féle el-
járáson túlmenően nemcsak az intelligencia fokát vette figyelembe, 
hanem kiterjedt a figyelemre, az emlékező tehetségre, kombináló és 
ítélőképességre is. 

Ezek az iskolák azonban nem váltották be a hozzájuk fűzött 
reményeket. A kiválasztott növendékek nem mindig feleltek meg a 
várakozásnak, a kezdetben tehetséges tanulók értelmi foka nem fej-
lődött a korral párhuzamosan, néhányan feltűnően hanyatlottak. 
Máskor hiányzott a szorgalom, az akaraterő, ami pedig az ered-
ménynek épúgy feltétele, mint a szellemi tehetség. De a legszomo-
rúbb eredmények mégis erkölcsi téren jelentkeztek: a kiválasztott-
ság tudata, a tehetségesség érzése sokszor károsan hatott a jellem 
fejlődésére. A német pedagógusok az eredmények alapján a tehet-
ségesek iskolái ellen nyilatkoztak és ezek legnagyobbrészt meg is 
szűntek. 



A ki nem elégítő tapasztalatok ellenére a tehetségesek kivá-
lasztásának, tanulmányaik elősegítésének ügye ma ú j ra napirenden 
van, sőt nem egy pedagógus a tehetségek felfedezését, lehető töké-
letes kiképzését a nevelésügy egyik legfontosabb feladatának tekinti. 
A politika, a világnézeti harcok is beleszólnak a kérdésbe: N. M. 
Butler, a newyorkí Columbia-egyetem ezidei rektora mondta egy 
beszédében: ,,Éppen az a demokrácia értékének döntő jelentőségű 
bizonyítéka, hogy sa já t maga tudja megfelelő neveléssel az arisztok-
ráciát kitermelni." Az egyre erősödő nemzeti érzés is jelentkezik, 
amennyiben a pedagógusok úgy érzik, hogy a magasabb szellemi 
tehetségek nemzeti értéket jelentenek, amelyért a nevelő a nemzet 
előtt felelős. 

Hogy a tehetségesek iránt való érdeklődésnek mi a magyarázata, 
ar ra több okot ís lehetne felhozni. Nem utolsó sorban szerepel az 
okok között a tanuló számának erős megnövekedése, ami a tömeg-
tanítást ma kifejezettebbé teszi, mint valaha. Sürgető ok — mint 
már említettük — a vezető egyéniségekben jelentkező hiány. A tu-
domány, technika, gazdasági élet fejlődésének üteme csak addig 
tarthat, amíg elegendő vezetésre termett, amellett kitűnően képzett 
fiatal erőt lehet az első sorba állítani. A minden téren jelentkező 
specializálódás is egyre több vezető, irányító szellemet kíván. Tehát 
külső és belső okok egyaránt amellett szólnak, hogy a tehetségesek-
nek meg kell adni a módot, hogy valóban vezető egyéniségekké 
fejlődhessenek ki — ez a törekvés pedig szükségképen magával hozza 
a tehetségesek iskolájának problémáját. 

A probléma megoldására jelenleg két merőben ellentétes kí-
sérlet folyik, annak a két világnézeti felfogásnak megfelelően, ami 
ma az európai kontinens és az amerikai Egyesült Államok szellemi 
életét irányítja. 

Az amerikai szellemi élet a természettudományi-mechanisztikus 
világszemléleten épül fel, az eredmény fokmérője a teljesítmény, 
próbája a statisztika, az élet üteme pedig fokozódóan gyorsuló. 
Ezzel szemben az új európai szellemiséget képviselő világnézet a 
totalitáson épül fel: ez a gondolkozás az embert egészében nézi, egy-
formán értékeli a szellemet, a testi és jellembeli tulajdonságokat és 
a gyorsaságnál fontosabbnak t a r t j a az elmélyülést és az alapossá-
got. Ez az alapvető felfogásbeli különbség nyomja rá a bélyeget a 
tehetségesek kiválasztásának, nevelésének, a vezetők képzésének a 
problémájára is. 

Az amerikai iskolák szabadabb szelleme (free schools for free 
citizens — a szabad polgárok számára szabad iskolát) már szerve-
zeténél fogva is jobban alkalmas a tehetségesek kiválasztására, mint 
az európai iskolák kötött rendszere. Az amerikai iskolás gyermekeket 
rendszeres pszichológiái megfigyelésnek vetik alá tesztek, próbák 
segítségével és ezek alapján próbálják őket képességeiknek meg-
felelően egyénileg nevelni. A mi középiskoláinknak megfelelő high 
school-okban a legkülönbözőbb tárgyakat tanítják, ezekből a tanuló 
tehetségének és érdeklődésének megfelelően maga választja ki az 



anyagot. Ez a módszer már meglehetősen tág teret nyit a tehetségek 
kifejlődésére, de még ebben is sok megkötöttséget éreznek azok, akik 
éppen a tehetségeknek a köz szolgálatába állítását tar t ják a ne-
velés fő feladatának. Ezek annak a felfogásnak az alapján, amely 
szerint az érték egyedüli fokmérője a teljesítmény, azt kívánják, 
hogy a legkiválóbbak gyorsított ütemben végezzék el az iskolát, 
,,hogy legyen meg a lehetőség arra, hogy a fiatalok, akiket eddig a 
hosszadalmas kiképzési eljárás alkotótevéenységük legértékesebb 
idején vont el a munkától, a jövőben friss erőben, nagy lendülettel, 
iskolázatlanul, de mégis jól előkészítve foglalhassák el a tehetsé-
güknek megfelelő pozíciót." 

Thorndike, a Columbia-egyetem tanárképző kollégiumának nagy-
hírű tanára nyíltan kimondta, hogy a tehetségesek nevelésének prob-
lémáját éppúgy kell kezelni, mint a szellemileg elmaradottakét, 
vagyis külön állami intézetekben, ahol az anyagot rövidebb idő alatt 
végzik el, mint a többi iskolában. 

Ennek az elvnek megfelelően a newyorki iskolákban évenként 
kiválogatják a 7—8 éves tanulók közül a legtehetségesebbeket és 
ezeket hároméves külön iskolába küldik, ahonnan ismét a rendes 
iskolába kerülnek, de szellemi előrehaladásuknak megfelelően azon-
nal magasabb osztályokba. A kiválogatás tehetségvizsgálatok alap-
ján történik, de a szorosan vett intelligencián kívül megvizsgálják 
a gyermeket abból a szempontból: milyen az érdeklődése, milyen 
az ú j problémák felvetésében és megoldásában a képessége, milyen 
a szorgalma, kitartása, munkakészsége és megbízhatósága. Az ered-
ményeket pontozzák: a közepes tehetségek pontszáma 120, a tehet-
ségesek iskolájába azok kerülnek, akik elérik a 140 pontot, ezek 
közül a genie-osztályba a 145 pont felettiek. 

A legutóbbi iskolaévben (1940—41) 3900 gyermek — fiú és 
leány — látogatta a tehetségesek háromévfolyamú iskoláját, ezek 
közül 350 volt a genie-osztályban. Ennek a kiválogatásnak és a gyor-
sított különiskolának volna a feladata, hogy az Egyesült Államok 
jövő vezetőit, szellemi arisztokráciáját kitermelje. 

Ezt az arisztokráciát nem hiába nevezte el valaki szellemesen 
teszt-arisztokráciának, valóban a kiválasztásban a tesztek, a próbák, 
kísérletek, a statisztika játsszák a főszerepet, amint az egész ame-
rikai szellemi élet arra a hitre épül, hogy a tudás bizonyos tények 
ismeretével egyenlő, A tanulás főcélja tények, mérési eredmények, 
statisztikák ismerete, a legnagyobb elismerés, amit tanult amerikai 
kaphat: „he has a rich command of facts" — nagy tényismerete 
van , , . 

A tudásnak ezzel az egyoldalú értelmezésével szemben egyre 
több hang hallatszik, keserű hangok a „tesztek egyeduralma, a sta-
tisztikák fetíse" ellen — de ugyanakkor dr, Theobald, a newyorki 
genie-iskola vezetője nyíltan hirdeti, hogy a tehetségesek iskoláz-
tatásának meglevő módjánál jobbat egyelőre nem lehet találni. 

Állításának igazolására egészen eredeti adatok állnak rendel-
kezésére. 1922-ben dr. Leta S. Hollingworth, a Columbia-egyetem 



neveléstudományi tanárnője, a newyorki elemi iskolák 7—8 éves 
tanulói közül kiválasztotta az 50 legtehetségesebb tanulót. Ezek közül 
25 a rendes iskolákban folytatta tanulmányait, a másik 25 pedig az 
említett három évfolyamú genie-osztályba került. Leta Hollingworth 
a tanulókról rendszeres megfigyelési könyvet vezetett és ezt akkor 
is folytatta, amikor azok a rendes iskolákba kerültek vissza. 1941 
tavaszán ezeket a kiválasztott „tehetségeket" konferenciára hívta 
össze a newyorki egyetem, hogy beszámoljanak tanulmányaikról és 
az azóta elért eredményekről. Csaknem kivétel nélkül szokatlanul 
nagy teljesítményekkel dicsekedhetnek, nem egy közülük már most 
kiváló egyéniség, A legnagyobb hírnévre Eugene Lozner tett szert, 
aki a maga 21 évével már elismert tudós az élelmiszerek kémiájá-
ban és fiziológiájában. Vannak az egykori kiválasztottak között ne-
ves ügyvédek, orvosok, tanárok, van aki már vagyont gyűjtött — 
de vannak, akik megunták a tudományt és máshol próbáltak érvé-
nyesülni. Jelentkezett egy, aki a filozófiai doktorátus után matróz 
lett, egy másik hivatásos kártya játékos . , . 

Sajnos az erkölcsi egyéniségük nem mindig fejlődött a szellemi 
képességekkel párhuzamosan és meg lehet állapítani, hogy a kivá-
lasztottsággal nem egyszer járt együtt a gőg, a gyors előrehaladás-
sal pedig sokszor sznobizmus fejlődött ki. Egyről azonban az egy-
kori „tehetséges gyermekek" mindegyike panaszkodik — és kell, 
hogy ez minden pedagógust gondolkozóba ejtsen — mint kis gyer-
mekek kerültek a felsőbb osztályok idősebb tanulói közé, ezért 
hiányzott számukra az iskolatársak barátsága, a meleg, meghitt lég-
kör, az i f júkor bája és a diákévek romantikája, (Az említett kon-
gresszus lefolyásáról eddig még csak a külföldi napisajtó tudósítá-
sai révén volt alkalmunk tudomást szerezni, az amerikai folyóiratok 
csak igen nagy késéssel érkeznek hozzánk. A szaklapok beszámolói 
még sok érdekességet ígérnek.) 

A sietségre törekvő amerikai genie-iskolákkal szemben az 1937 
óta működő német Begabtenschule-k abból az elvből indulnak ki, 
hogy a tehetségnél fontosabb a tanultság és a kifejezetten jó tehet-
ségűeknek éppen annyi időre van szükségük, hogy „emberek" legye-
nek, mint a kevésbbé tehetségeseknek, A tehetségeseknek is szük-
ségük van a lassú képzésre, a tanulásra, nekik is tényeket, törvé-
nyeket, rendet kell tanulniok és nem utolsó sorban: meg kell tanul -
niok a társadalmi keretekbe való beilleszkedést, csak ebből ők többet 
fognak elsajátítani, alaposabban fogják megérteni, és biztosabban 
tudják alkalmazni, 

* 

Az új német „tehetségesek iskolái" elsősorban arra vannak 
hívatva, hogy a jövő politikai vezetőit kiképezzék, de aki onnan ki-
kerül, annak nem kell okvetlenül politikusnak lennie, vagy párt-
embernek, onnan kell majd kikerülniök a tudomány, az ipar és köz-
gazdaság vezéreinek is. Ezek az iskolák elvetik a pszichiko-mecha-
nikai vizsgálatok exakt módszereit, hiányzik a mindenttudó teszt, 
helyette ember áll szemben az emberrel és közvetlen megfigyelés 



alapján válogatják ki a legmegfelelőbbeket. Azok, akik az alsóbb-
íokú iskolák első 6 osztályában kitűnnek és akiket a nevelők alkal-
masnak ítélnek a különleges kiképzésre, azok 12 éves korukban elő-
készítő táborba kerülnek és ott egy teljes évig vannak megfigyelés 
alatt, hogy megismerjék szellemi, testi és jellembeli tulajdonságaikat. 
Szellemi képességeiket közvetlenül beszélgetésekből, feladatok meg-
oldásából és nem utolsó sorban az iskolai munkában elért eredmé-
nyekből ítélik meg. Testi képességeikről a sport, különböző kéz-
ügyességi gyakorlatok és próbák adnak felvilágosítást; jellembeli 
tulajdonságaikról pedig az, hogy mennyire tudnak beilleszkedni a 
társas életbe, hogyan viselkednek társaikkal és nevelőikkel szem-
ben. A jellembeli tulajdonságok megismerésére szolgálnak az ú. n. 
bátorság! próbák (Mutproben) is: például hogyan választják ki a 
boxolásnál ellenfeleiket, hogyan egyensúlyozzák magukat 6—7 m 
magasan elhelyezett rudakon, hogyan ugranak innen fejest a kifeszí-
tett ponyvába és hogyan tűrik el a szenvedést, az esetleges sérülé-
seket stb. Akik az összes követelményeknek megfelelnek — az ed-
digi tapasztalat szerint a kiválasztottaknak körülbelül egy negyede 
— azok a tehetségesek külön iskoláiba kerülnek, ahol 6 évig marad-
nak és utána az érettségi bizonyítványnak megfelelő képesítést 
kapnak. 

Ezeknek az iskoláknak a tananyaga lényegében a középiskolák 
felső hat osztályának a tananyagával egyezik, de mivel az itt tanuló 
növendékek ezt könnyebben végzik el, rendes tanulmányaik mellett 
foglalkozhatnak olyasmikkel is, amire a középiskolában rendesen 
nincs idő. így van alkalmuk az idegen nyelvek alaposabb elsajátí-
tására, azonfelül két teljes délutánt hetenkint azzal töltenek el, hogy 
valamilyen kézműipart elsajátítsanak: megtanulhatják az asztalos, 
ács, lakatos vagy könyvkötőipart, mégpedig olyan fokban, hogy az 
érettségivel egyidőben segédvizsgát tehetnek, A zenetanulás ís köte-
lező. Eredeti tárgy a „világismeret" (Blick ín die Welt) : a tanár 
megismerteti a tanulókat újságcikkek alapján a napi politika ese-
ményeivel, A testgyakorlás keretében tanulnak boxolni, vívni, lova-
golni, úszni, vitorlázni és célba lőni, amellett motorozni és síelni, 
Végül iskolai tanulmányaikat gyalogos és kerékpáros túrák egészí-
tik ki. 

Ezeknek az elitiskoláknak a tanárai is a német tanártársadalom 
elitjéből kerülnek ki, olyanokból, akik tanultságuk és egyéni életük 
alapján egyaránt példaképei lehetnek az ifjúságnak. 

A meginduláskor 4 ilyen iskola alakult Németországban, szá-
muk azóta egyre nő, a tervezet szerint minden politikai kerület meg 
fogja kapni a maga iskoláját, amelyek építészeti és felszerelési 
szempontból is mintaszerűek akarnak lenni, hogy azután a nemzet 
legértékesebb fiaiból a nemzet legértékesebb embereit neveljék fel. 
Hogy ez milyen mértékben fog sikerülni, az még a jövő titka, de 
maga a kísérlet kétségkívül épúgy figyelemre méltó, mint az ame-
rikaiak egészen más elvek alapján folyó kísérletei, 

A nagy per tehát még folyik, egyelőre anélkül, hogy akár az 



egyik, akár a másik módszerről végérvényes ítéletet tudnánk al-
kotni. Egy azonban bizonyos: ahhoz, hogy valaki nagy egyéniség, 
vezető szellem legyen, nem elég a rendkívüli felfogóképesség, emlé-
kezet, vagy intellektuális érdeklődés. Vannak emberek, akik életük 
végéig „tehetségek" maradnak és mégsem lesz belőlük soha vezető 
egyéniség. Ahhoz, hogy valaki érték legyen, a jók közül a legjobb 
— ahhoz nem elég, hogy tehetség legyen, az sem elég, hogy kép-
zett, tanult legyen. Több kell: lelki kultúra a szó legmagasabb jelen-
tésében. Ezt pedig semmiféle iskola önmagában megadni nem tudja. 
De hozzá segíthet, előmozdíthatja a kifejlődését, mert ha valóban 
sok jót tudnak felnevelni, akkor azok közül könnyebben fognak ki-
emelkedni a legjobbak ís. 

Hazai hársak közt. 

Ó, hogy húznak most a hársak: 
mézesízű élettársak 
visszahajló utamon. 
Ó, hogy csókol most a szellő: 
pilleszárnyú szőke sellő: 
elsuhant ifjúkorom. 

Mézesízű lomha hársak 
hűs ölén remegnek árnyak, 
végigborzong régi láz, 
végigrendül rá az erdő, 
elmúlt évek újrapengő 
húr ja halkan cíteráz. 

Mint sok régi tarka emlék, 
átrepülnek pille-lepkék, 
aztán újra áll a csend . . . 
Ja j , szeretném összetörni 
ezt a csendet, újratölteni 
elszállt évek szent borát, 

aztán két kezembe simán 
új imát szorítni, némán 
átölelni mind a mát, 
lomha hársak hűs magányán, 
tüzesvérű rőzsemáglyán 
tömjénezni új imát. 

Nézd csak, ott a hársak ormán, 
égbeíntő néma-lomhán 
száll egy nagy fehér madár. 
I f jú évek minden álma 
zendül rá és mintha fájna 
végigrendül rá a nyár , . . 

Rezek S. Román 



Rodin ellenlábasai. 
Mihályi Ernő. 

Rodin művészete a szabadon cselekvő élet új kinyilatkoztatása 
volt. Ez a szabad művészet, a való élet mozgalmasságával, az imp-
resszionista korszellemmel való benső kapcsolata, lelkiséggel való 
telítettsége két irányban vált ki nagy ellenhatást. A német Hil-
debrand a klasszikus törvényszerűséghez való visszatéréssel, a francia 
Maillol a kiegyensúlyozott tömbszerű szobrászattal, tömör formák-
kal, zárt tömegszerű felépítéssel felel Rodin festői hatásokra törekvő 
mozgalmas szobrászatára. S azt mondhatjuk, hogy a XX. század 
elején egy nemzedéken keresztül ők lettek az új szobrászat erjesztő 
kovászai. 

Adolf Hildebrand (1847—1921), 

Hildebrand a német rendszerező művészet egyik büszkesége, a 
klasszikus szépség, a klasszikus törvényszerűség rajongója. Építő, 
festő, szobrász, elméletíró tudós egy személyben. Nürnbergben, majd 
a müncheni akadémián tanult Zumbuschnál. Rómában összebarát-
kozott Hans Marées festővel. 1873-ban Firenzében telepedett le. Ro-
din szabadságszeretetének nagy ellenlábasa, a festői, valószerű szob-
rászat nagy ellensége, a reliefstílus apostola. A Wittelsbach-kút, a 
Hubertus-templom, a Lipót Prinzregens-emlék Münchenben, a Goethe-
emlék Straßburgban, Brahms emlékszobra Meiningenben, Bismarck 
lovasszobra Brémában, egy északnémet család mauzóleuma mindig 
előkelő művészet marad. 

Az impresszionista Rodin kortársa (1840—1917), maga azon-
ban teljesen ment az impresszionizmustól. Művészete tisztára való-
ságművészet görög törvényszerűségtől áthatva, lélektől, szellemtői, 
emberi érzésektől átitatva. Rodin eszménye a természet, Híldebrandé 
az antik szobrászatból ellesett törvényszerűség. Rodin lobogó láng-
elme, aki lángelméjével messze az impresszionizmus fölé emelkedik, 
Hildebrand tudós művész. Rodin az igazság és a szabadság utáni 
vágyban emésztődik fel, Hildebrand az antik törvényszerűségek fel-
fedezésében és utánzásában nyugszik meg. Más-más művészi hit-
valláson élő emberek. Egyiknek a túlzása erősíti a másikat, Rodín 
gyengéje ad lovat Hildebrand alá. Impresszionista mind a kettő oly 
értelemben, hogy a szemnek dolgozik mind a kettő, de az egyik, a 
francia lélek szabad lendületével, a másik a német lélek gátlásai-
val, rendszerező természetével. Rodin a belső izgalmak, erő, indulat 



művésze, a másik a szabályos megfelelésű külső formákat hang-
súlyozza. Rodin a szabadság, Hildebrand a fegyelem művésze. Ro-
din a szabad szobrászatban nagy, Hildebrand az építészethez kötött, 
az alkalmazott szobrászatban. Rodin akkor muta t ja meg igazi erejét, 
mikor a természettől nyújtott márványtömb az ő Istentől megáldott 
keze alatt lihegő, pihegő életté lesz, az erekben megindul a vérke-
ringés, a bőrfelület lélegzeni kezd, a mozgás megindul, a lélek szen-
vedélyei kitörnek, a testtagok beszédessé válnak. Hildebrandnak 
ott nyilatkozik meg az ereje, mikor München tereit emlékművekkel 
népesíti be, mikor szobrászati elveit nagyszabású építkezésekkel 
kapcsolja össze. Rodin emlékműveit csak lelki kapcsok tar t ják 
össze, pl. a Calaisi polgárok zilált csoportozatát, vagy a Viktor Hugo-
emlék főalak ját s a sugalmazó múzsákat. Hildebrand emlékművei jól 
felépített, külső és belső erőktől jól összetartott alkotások. Szinte 
lehetetlen elképzelnünk temetői műemlékeket Rodin kusza mozdu-
lataival. Ellenben Hildebrand művészete csodálatos díszkertté vará-
zsolja a XIX. század német temetőit, 

Hildebrand, mint tudós, a Das Problem der Form c. munkájá-
ban adja elő felfedezéseit, antik, reneszánsz szobrokon végzett 
tanulmányainak eredményeit. Elveit Wölfflin s Hekler tovább-
fejlesztésében* a következőkben foglalhatjuk össze, 

A szobrászat térbeli művészet. Hármas kiterjedésével, a szé-
lességgel, hosszúsággal és mélységgel nagyon közel áll a természet-
hez, közelebb, mint a képírás, mely két kiterjedésben bontakozik ki. 
Az elrendezésnek tehát térbelinek kell lennie, A térbeli elrende-
zésnél, az egyes alakok térbeli felépítésénél azonban nagyon kell 
vigyázni, számolni kell látásunk követelményeivel. Lelkünkre kép 
vetődik, tehát képszerű hatásra kell törekednie a szobrásznak. Ügy 
kell csoportosítania a szobrásznak a szobor legfontosabb, legbeszé-
desebb részeit, hogy a képhatás biztosítva legyen, hogy minden fon-
tosabb rész egy képsíkban legyen összesűrűsítve. Ezért kívánja Hil-
debrand antik példákra hivatkozva, hogy minden szobornak meg-
legyen az egységes főnézete. Ennek a főnézetnek teljesen képzet-
keltőnek kell lennie. Gondoljunk a Laokoon-csoportra. Az apa, a 
két fiú, a kígyók minden mozdulata benne van a kép főnézetében. 
Az arcok, a kezek, a lábak, az egyik fiút szíven szúró, az apát csí-
pőjén halálra maró kígyófej mind benne van a képsíkban. A lel-
künkre való képvetítésnek semmi akadálya. Az egységes főnézet s 
vele az egységes képhatás tökéletesen biztosítva van. A lelki és testi 
fájdalom tökéletes képét nyer jük az arckifejezések és mozdulatok 
egysége révén. 

Hogy a képhatás tökéletes legyen, érdekes ellesett eszközöket 
a jánl Hildebrand. A Laokoon csoportnál is látjuk, hogy egész kiter-
jedésében azonos mélységű térrétegben kell a szobrot felépíteni, A 
hátsó, ú. n, alapsík, és a mellső, ú, n, képsík közti térrétegnek 
mindenütt azonos mélységűnek kell lenni, hogy a képhatás jobban 

* Hekler Antal : A szobrászati stílus problémái. Bp. 1915. 



biztosítva legyen. A szobrot két üveglap között tökéletesen el kell 
tudnunk helyezni. A képsíkból a hátsósíkba való átmenetnek pedig 
olyan észrevétlennek kell lennie, hogy a képhatást semmiféle moz-
dulat ne zavarja. Pl. Laokoonnak és egyik fiának a feje a képsíkból 
olyan észrevétlenül hanyatlik hátra a hátsósíkba, hogy Laokoonnak 
a kígyómarástól vonagló teste olyan észrevétlenül húzódik a kép-
síkból a hátsósíkba, hogy ha külön fel nem hívjuk rá a figyelmet, 
fel se tűnik, micsoda szerepe van a képsík és hátsó sík össze-
kapcsolásában. 

Minden szobornak szinte a sa já t tengelye körül forgathatónak 
kell lennie. Gondoljunk a firenzei Niobé szoborra. Az anya ruhájával 
védi az ölébe menekülő leánykát. Az anya fején, mellén és a leány-
alakon végigfutó vonal a szobor tengelye, e körül tökéletes arányos-
ságban helyezkedik el a szobor tömege. 

Fontos eszköze még a szobrászatnak a szervi ütemesség, a moz-
gás gyújtópontjainak, az ízületeknek dallamos hangsúlyozása, A 
nyak, a váll, a csípő, a könyök, a térd s egyéb ízületeknek ügyes 
játéka a mozgás képzetének felkeltésére. Gondoljunk a diszkosz-
vetőre! Ez a térdben, csípőben, vállban, nyakban nekifeszülő alak 
milyen biztosan kelti fel a legbonyolultabb mozgások képzetét, azt 
a legtermékenyebb pillanatot, mikor a diszkosz hátralendül, de a 
következő pillanatban már nagy erővel száguld előre. 

A szobor felépítésében nagyon fontos szerepet játszik a mér-
tani keret. Tapasztalat bizonyítja, hogy szemünk az egyszerű mér-
tani kereteket, a kört, a háromszöget, a négyszöget könnyen felfogja, 
Hildebrand antik mintákra hivatkozva kívánja, hogy minden szobor 
valami egyszerű mértani keretbe foglalható legyen, A diszkoszvető 
is négyszögű keretbe foglalható, A firenzei Menelaos és Patroklos 
csoport háromszögű keretbe foglalható, A kereten belül legyen meg 
a szervetlen ütemesség, legyenek vonalbeli megfelelések, párhuza-
mok, esetleg tartalmi ellentétek, X-szerű kereszteződések, átütések, 
khíazmusok, kontarposztók, a merőleges és vízszintes vonalak hang-
súlyozása s hasonló ritmusok, Menelaos kiragadja a fiatal Patrok-
los holttetemét az ütközetből, Menelaos feszülő férfiteste párhuza-
mos Patroklos ernyedt, holt fiatal testével, de egyúttal ellentétes 
is: tartalomban. Az izmoktól feszülő férfitest mellett ott van pár-
huzamosan az elernyedt i f jú test, A szobor tengelye Menelaos bal 
lába, amelyen a holttest nyugszik, a jobb keze, mellyel a holt testet 
átkarolja s felvágódó feje. Párhuzamosak Menelaos jobb keze és 
Patroklos bal keze, de ellentétesek is, mert az egyik tart, a másik 
tehetetlenül omlik alá. Vagy mindenki emlékszik a Dárdavivőre, 
Polykleitos alkotására. Jobb keze, jobb lába párhuzamos, de tartal-
milag ellentétes, mert míg a jobb láb tart, addig a jobb kéz pihen. 
Bal lába és bal keze is párhuzamos, be van görbítve, haj tva mind-
egyik, de míg a bal kéz a dárdát tart ja, a bal láb pihen. Ilyen 
vonalbeli párhuzamosságok, tartalmi ellentétek az alapjai a görög 
szobrászat örök szépségének. A modern szobrászat alapjává is eze-
ket az elveket akar ja tenni Hildebrand. Rodinnek szabad szobrásza-
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tával szemben nagyon hangsúlyozza a szobrok jó felépítettségének 
elvét. A görögök megtalálták az egyes szobor, az álló, mozgó, fekvő, 
repülő szobor s a csoportfűzés kérdéseinek megoldását, megtalálták 
a képhatás biztosításának a titkát, a reliefszerűséget, a két sík közé 
szorítás elvét, megtaláltak sok részletmegoldást, pl. a szemek ki-
fejező erejét, a szoborszínezés, a szobortalapzat kérdésének meg-
oldását, állást foglaltak a nyers természetutánzással szemben, 
amennyiben ők mindig eszményi magaslatokra emelték művészetü-
ket, természetmegfigyeléseiket. Hildebrand ilyen gazdag fegyverzet-
ben indult meg a Rodinnel való párviadalra. 

Elképzelhetjük, milyen villámcsapásként hathattak szavai, mikor 
a kor uralkodó naturalisztikus, valószerű emlékműveit kárpálja, az 
építészetnek és szobrászatnak egyenjogú egymás mellé helyezését 
kifogásolja. A terek, templomok, építmények, temetők tele voltak 
ilyen alkotásokkal. Canova volt a megindítója ennek az iránynak. 
Nyitott sírt épített, melybe egyszerűen belépett egy alak. Ettől 
kezdve aztán minden művész alkotott ilyesmit. Egy kis csarnok lép-
csőfokán kő, bronzemberek guggolnak, vagy a padon ülnek, vagy 
a múzsák koszorút helyeznek el benne, vagy Klio a történelem köny-
vébe ír. Az építészet is külön egyéni életet él, a szobrok is külön 
életet élnek, mintha a közönséghez tartoznának, mintha a közön-
ség köréből léptek volna fel. Egyetlen kapocs az építészet és szob-
rászat között, hogy azok a kővé meredt, vagy bronzba öntött emberek 
befelé vonulnak, vagy benn foglalatoskodnak. Ez a valószerű, ter-
mészetutánzó ábrázolás nem húz határvonalat a művészet és a ter-
mészet közé, itt teljesen összekeveredik az élet és a művészet, Hil-
debrand a legteljesebb mértékben elítéli ezt a valószerű emlékmű-
művészetet s antik és reneszánsz tanulmányai a lapján csak aláren-
deltségi viszonyt ismer el az építészet és szobrászat között, A szob-
rászat alá volt rendelve az antik templomokon az építészetnek, 
mikor egyszerűen az oromzat kitöltésének, vagy az oldalfalak díszí-
tésének szerepére vállalkozott. Az építészet viszont mint talapzat 
volt alárendelve a szobrászatnak, Relíefszerűen, csak képben egye-
sülhet a kettő,** 

Nagy eltévelyedésnek tar t ja a Farneseí bika néven emlegetett 
nápolyi antik szoborcsoportot is, a rodosi Apollónios és Taurískos 
művét- Két ifjú, Zethos és Amphion bika szarvára kötik Dirké thébai 
királynét, mivel anyjukkal kegyetlenül bánt. Ezt a mozgalmas szob-
rászati jelenetet is csak a cselekvés folyamata ta r t ja össze, nincs 
benne zárt téregység. Nem reliefszerű, hanem valószerű ábrázolás. 
Nehezen található meg az egységes főnézete. Nem szorítható két 
üvegfal közé. Az eszményi tér nem emelkedik ki a valószerű térből. 
Szinte a nézőközönség is akadálytalanul csatlakozhatnék a mű-
velethez. 

Nagyon kikel a barbár módon szabadon álló szobrok ellen a 

L. Adolf Hi ldebrand—Wilde János : A forma problémája a képzőművé-
szetekben. Bp. 1910. 49—51. 1. 



reliefszerű ábrázolásmód helyett. Elszakították a szobrászatot az 
építészettől s ezzel valósággal a gyökerétől, az életterétől fosztot-
ták meg. Kikel az 1900 körüli évtizedek egész európai szobrászata 
ellen, mely emlékművekben kimondhatatlan szegénységet, unalmas 
egyformaságot árul el. A baj főrészét annak tulajdonítja, hogy nem 
szakértő bizottságok határoznak a művész legfontosabb munkájában. 
Lehetetlen állapot az, hogy bizottság í r ja elő a formát, amelyet a 
művésznek csak ki kell tölteni. Valósággal rabszolga munka ez. Mit 
szólnánk ahhoz, ha a költőnek, vagy zeneszerzőnek megszabnák a 
formát művészi elgondolásához? 

Hildebrand keményen felemeli szavát az építészettől elszakadt 
s szinte számkivetésben élő szobrászat érdekében. Vissza kell állí-
tani az építészet és a szobrászat kapcsolatát, még pedig mindig alá-
rendeltségi viszonyban. 

Határozottan állástfoglal minden pozitivista, naturalista felfo-
gással szemben. Szerinte a belső felépítés teszi a szobrot műtárggyá. 
Egyébként a természet szolgai lemásolása. A műhelymunka, főleg a 
kő megdolgozása tanít meg bennünket erre. Más a létforma, más a 
hatásforma. A pozitivista látás a létformát, a művészi látás a ha-
tásformát keresi. Néha a létformát fel kell áldozni a hatásformáért, 
egy-egy nézet, különösen a főnézet kedvéért. Pl. Michelangelo Pié-
tá ján a Szűzanya felső lábszára nagyon meg van rövidítve, hogy a 
reliefhatás biztosítva legyen. Praxiteles Faunjának ís kelleténél rövi-
debb a lába a főnézet biztosításának kedvéért. L, i. m. 20—21. 1. 

A művészet anarchistáival szóba se akar állani, ezeknek a ter-
mészet követelményeiről fogalmuk sincs. Támadja az impresszio-
nista irányt is. Már maga ez a merészség tiszteletreméltó nála, hogy 
szembeszáll a kor művészeti irányával s legszebb virágzása idején 
rámutat gyengeségeire, 

Vájjon nem egyenesen Maillol művészetének előkészítése-e az, 
amit a szobrászat zártságáról mond? (I. m, 61—62, 1.) Michelangelo 
legfőbb érdemének tulajdonítja, hogy a kő tömbszerűségét a leg-
alaposabban kihasználja. Életet visz bele, de meghagyja zárt egy-
ségnek. Száműz minden szétterpeszkedő mozdulatot, kiálló végtagot, 
mely állandóan letörni készül. Az élet, az elevenség az ízületekben 
mutatkozik meg, A legszűkebb térbe, az egyszerű tömbbe, Michel-
angelo igen gazdag életet tud varázsolni. 

Az impresszionisták csak abban lát ják a művészi munkát, hogy 
valamely adott tárgyat, ami véletlenül eléjük kerül, fénybeli össze-
függésben, fényhatások közt ábrázolják. Nem számolnak látásunk 
törvényeivel, nem számolnak a tárgynak térbeliségével, nem szá-
molnak a mozgási tényezőkkel. Mindent lehetségesnek tartanak. 
Ezzel tág teret nyitnak az egyéni önkény ezer veszélyének. Élmé-
nyeik feldolgozatlanul kerülnek elénk. Pedig az igazi művészi munka 
az első élmény után következik, A formáknak, mozdulatoknak mű-
vészi egésszé rendezése, a szellemi és anyagi rész összeötvözése, ki-
egyensúlyozása, az egész természeti jelenségnek magasabb művészi 
légkörbe emelése még csak ezután következik. Hildebrand bonyo-



luit stílusban, szinte matematikai szárazsággal ad j a elő elveit köny-
vében a látóképzet és mozgásképzet, a forma és hatás, a tér képzete 
és kifejezése a jelenségben, felületi és mélységi képzet, a relief fel-
fogás, a forma, mint funkció kifejezése, a kővel dolgozó szobrászat 
c. fejezetekben s később még több tanulmányt ír a forma kérdé-
séről. Elveível győzni nem győzött, de tagadhatatlan, voltak sikerei. 
Egyrészt Rodín lángelméjét nehéz volt mindenkinek követni. Más-
részt mindig voltak emberek, akik az impresszionista szabadsággal 
nem voltak megelégedve, elméletek, szabályok után vágytak. Hil-
debrand, Friedler, Marées szinte triumvirátusra léptek s küzdöttek 
a rodíní szabadság ellen. Ha igazán nagyszabású iskolát nem alapí-
tottak is, hatásuk napjainkig elér nemcsak oly értelemben, hogy a 
művészeti nevelésben és tanításban az antik művészet értéke és je-
lentősége új hangsúlyozást nyert, hanem olyan értelemben is, hogy 
elméleti és gyakorlati tevékenységükkel a következő nemzedék szá-
mára előkészítették a talajt, készítették az útat Maíllol irányának. 
Tehát művészettörténeti szempontból Hildebrand iránya nagyon 
fontos szerephez jutott. 

Ha azt nézzük, hogy egyes alkotásaiban hogyan öltenek testet 
elvei, előre is meg kell állapítanunk, hogy ha az antik formavilágot 
sikerült is feltámasztania, az antik lelket nem támasztotta fel. Ber-
lini i f j ú j a olyan törvényszerűségek alapján készült, akár Polyklei-
tos Dárdavivője, de egyikben életmelegség, életegység van, a má-
sikban csak a törvény szigora. Külön-külön minden részlete jó, de 
valahogy hiányzik belőle az a lelki folyamat, amit pl. Rodín Vas-
kori emberében láttunk. Hiányzik belőle az a magától értetődő e-vi-
lágiság, ami minden antik műben megvan, még ha az istenek vi-
lágában mozog is. Az antik művek mellett Hildebrand üres, lélek 
nélküli, formai utánzásnak, Rodin mellett fáradt törvényszerűségnek 
tűnik fel. 

Hildebrand I j jásza a Hubertus-templomban drámai elevenségű, 
de mozdulata inkább csak díszítő mozzanat, hogy körvonalaival és 
térfogatával kitöltse a fülkét és összenőljön az épülettel, Tekézője 
formailag követi a diszkoszvetőt, kiválasztja a legtermékenyebb 
pillanatot, guggolva neki feszül a dobásnak, céloz, dob, de mozgás-
tanilag nem olyan robbanó erejű, mint görög mintaképe. Valahogyan 
érzi az ember raj ta , hogy csak utánaérzése a réginek. Szemünket ki-
elégíti, megvan az egységes főnézete, de valahogy nem ragadja ma-
gával érzelmi világunkat. Ha pedig egy műalkotásnál ilyen zavaró 
körülmény lép fel, akkor nem teljes mértékben élvezhető. 

Ha Rodin arcképeiről azt mondhatjuk, hogy szinte lelki pilla-
natfelvételekben t á r j a elénk a belső embert s megérzésével fel tudja 
lebbentem a lélek legmélyét takaró fátyolt, addig Híldebrand arc-
képszobraiban mindig a maradandót, megnyugtatót, a kiérett sze-
mélyiséget tá r ja elénk, nem annyira a formák elevenségét, mint in-
kább összhangját keresi. Böcklin mellszobra kitűnő. Hatalmas ko-
ponya, telve őserővel, szenvedélyességgel, nyerseséggel, belső fel-
építésének szilárdságával. Emlékművei szinte összenőnek a kömye-



zettel, az épületekkel, terekkel, útvonalakkal, Pl, Lipót bajor her-
cegnek a lovasszobra ís, bár egészen az ábrázolt egyéniségéből 
fakadt, szinte lemondott önálló életéről, egészen belehangolódík a 
környezetébe, Lipót közismert szerénysége és tapintatossága sohase 
éreztette hatalmát- A lovasszobor is inkább bensőséges, mint uralmat 
sugárzó. Alacsony alapzaton nyugodtan lépő lovon egy bölcs ember, 
semmi több. Nincs magasra emelve a közönség fölé. Lova nem 
vágtat, nem toporzékol, Lipót megjelenése, kifejezése tisztára em-
beri, nem uralkodói. Olyan, amilyen a regensherceg volt, A technikai 
kivitel tökéletes, A szobor főnézete kitűnő. Minden jellegzetesebb 
mozzanat a lovas és lova viszonyában itt jut kifejezésre, A többi 
oldalról való nézete ís megnyugtató, A szobor körvonala mintasze-
rűen nyugodt s egyúttal lelki értékek hordozójává is válik. Az össz-
hang, az Összefüggés a környezettel, az utcaképpel, a városképpel 
Híldebrand minden alkotásának legfőbb ereje,* Híldebrand művé-
szete és szobrászati elvei ma már a művészettörténelem körébe tar-
toznak. Legfőbb érdeme, hogy a szobrászatnak Maíllol művészeté-
ben való megújhodását előkészítette, a megújhodás ta la já t megmű-
velte, az antik művészetet a megbecsülés újabb magaslataira emelte, 
értékét újabb megvilágításba helyezte. Nem olyan lángelme, mint 
impresszionista ellenfele, Rodin, De mélységes antik kultúrájával 
előkészítette a szabad impresszionista szobrászat bukását s a modem 
tömbszerü szobrászatnak, a francia Maíllol iskolájának győzelmét. 

Források: Adolf Hildebrand—Wilde János: A forma problémája a képző-
művészetekben. Bp. 1910. — Hekler Anta l : A szobrászati stílus problémái. Bp. 1919. 
Die Kunst, 1935. Christoffel: Rodin und Hildebrand, 33. 1, Die Kunst . 1917—18. 
Zum 70 Geburtstage A. von Hildebrand. A, L, Mayer, 138. 1. 
Die Kunst. 1915. Walter Riezler: A. Hildebrand. Al f red Hentzen: Deutsche Bild-
hauer der Gegenwart . Rembrandt . Verlag. Berlin. 

Aristide Maíllol (sz. 1861). 

Rodin szabad művészetére magában Franciaországban is erős 
visszahatás támadt, Maillol volt az, aki a francia szobrászatnak, de 
az egész világ szobrászatának ís új irányt szabott. Az asszírok és 
egyiptomiak ihlették művészetét s ha egészen külön világnak érezzük 
a keletiek szobrászatát, külön világnak kell tartanunk Maillol szob-
rászatát is, A művészettörténelemben még nem láttunk ilyen erős, 
egészséges evilági embertípusokat. Láttuk már Michelangelót, de 
benne annyi az érzelmi, szellemi, másvilági elem, hogy szinte szét-
feszíti az alakokat, Maíllol alakjaiban nincs romantika, nincs semmi 
regényes elem. Egyszerű ülő, lépő, guggoló, fekvő, vagy járó alakok. 
Természetesek, nem természeteskedők, nem naturalisztikusak. Nem 
lehet rájuk fogni, hogy valami élő minta él bennük. Nem valami 
irodalmi szöveghez, mondjuk pl, Dantéhoz készült ábrák. Nem is 

* Die Kunst. 1913—14. I, 94—96. I. Adolf von Hildebrands Prinzregenten-
denkmal. G, I. W. 



a klasszikus műveltségi eszmény megnyilatkozásai, mint a Híldeb-
rand-féle művészet. Nem is kápráztató, délibábos művészet, hanem 
telivér, egészséges, őszinte, szinte földből szakadt művészet. Az 
anyaföld, az erdő, a mező illata ra j ta . 

Rodin Pokol kapu ja után a világ megérett a teljesen egyszerű 
szobrászatra. Egy aránylag szűk keretben 150-nél több alak mozog. 
Nem más ez, mint a szoborszerűség, a tömbszerűség teljes megtaga-
dása. A dinamika diadala a sztatikán. A festői impresszionista elem 
győzelme a szobrászatban, Maillol jó órában jött, szinte a Gond-
viselés küldte a szobrászati érzék, a plaszticítás megmentésére. 

Banyuls-sur-Merben született 1861-ben. Eleinte festészettel fog-
lalkozott. Maurice Denis követője volt. Gauguin is nagy hatással 
volt rá. Java férfiú korban tért át a szobrászatra, 35 éves korában 
lepte meg a világot az egyszerű erő és egészség művészetével. A 
kilencvenes években már készen van két tucat szobrával. Rodin dina-
mikájával szemben szobrainak lelke a sztatika, a megnyugtató, a 
magától értetődő kiegyensúlyozottság, Rodint gyűlölték, vagy sze-
rették, jutalmazták, vagy elvetették, Maíllolt egyszerre felkarolta a 
közvélemény. Természetességében nem volt rejtélyes senki előtt 
sem. Alakjainak tömbszerűsége igazi megfogható, tapintható, taktilis 
művészet volt, Rodín sokszor nem szobrászati elemeket is felhasznál 
művészetében, fénnyel, levegővel, festői elemekkel dolgozik, impresz-
szionista, illuzionista hatást vált ki. Maillol mindig a térben marad, 
szigorúan szobrászati elemekből építi fel alakjait , szinte a röghöz, 
talajhoz köti őket. Rodín csupa drámai mozdulat, Maillol maga a 
nyugodt lét. Embertípusai, ha az egyiptomi ülő, álló szobrokban 
megtaláljuk is őseiket, mint eddig sohase látott egyéniségek lépnek 
elénk s egyszerre meghódítják egy emberöltőre a világot, A magyar 
Pátzay és Medgyessy alkotásai is az ő vonzókörébe tartoznak. 

Az 1903-i párizsi kiállításon Rodín az első termet biztosította 
Maillolnak, Ez nem csupán nemes lelkületét mutat ja , hanem azt a 
tényt is, hogy az egész világtól bámult meudoni mester ebben a 
tehetséges szobrászban jelölte ki utódját . Mindenki érezte, Rodin 
maga is, hogy ő utána csak Maillol következhetik. Az impresszio-
nista szobrászat annyira eltért már a szoborszerűség alaptörvényei-
től, főleg a tömbszerűségtől, hogy ki kellett emelni tévelygéseiből, 
Amínt a régi nemzedéknek Rodin volt a mestere, az újnak Maillol 
lett. Az új európai szobrásznemzedék nála tanult. Vele a francia 
szobrászat új korszaka kezdődött, Maillol is tanult a természettől, 
mint Rodín, de nem a test felszínének kidolgozása, a festői hatások 
elérése, az optikai látszatok uralma a fő nála, hanem a sztatikus 
törvények ellesése, a tapintási értékek, s a térbeliség és tömbszerű-
ség, a plasztikus jelleg. Nem másolom a természetet, hanem úgy 
dolgozom, mint a természet, mondotta, A görög szobrászatot ís nagyra 
becsülte, akárcsak Hildebrand, de inkább csak, mint a szoborszerű-
ség, a plaszticítás megtestesítőjét s nem a benne megnyilatkozó apró 
törvényszerűségeket. Rodin mint szenvedélyes^, impresszionista szob-
rász agyagban szeretett dolgozni, Maillol a márványt szerette. Plasz-



tikus érzékének ez az anyag jobban megfelelt. Súlyos és lágyan 
ömlő kerek formákat teremtett belőle. Maillol egy csapásra meg-
teremtette a szoborszerűség reneszánszát, amire Hildebrand ekkor 
már két évtizede, de más úton törekedett. Abban az időben, mikor 
Rodin a Calaisi polgároknak csak a gondolattól összetartott szo-
borcsoportját alkotta, Hildebrand megalkotta a Berlini i f júnak 
antik törvényszerűségen felépülő szobrát. Maillol ekkor még fali-
szŐnyegeket tervezett Gaugin és az archaizmus hatása alatt. 1896-
ban lép fel először kisplasztikájával s a századfordulónál már vezető 
szerephez jut. Hildebrand végelemzésben csak képhatásra törekedett, 
Maillol mélyebbre hatolt a plasztika lényegébe. Alakjainak kerek 
testisége, tömege, érzéki ereje rögtön hódított. Dalou, Carpeaux, Rud 
mind elhomályosultak mellette. Mercie, Delaplanche, Fremiet, 
Chapu, a régi iskola, az akadémia hagyományainak a hívei, sőt Bar-
tholomé, Bourdelle is legyőzve érezték magukat. A teljesen egyszerű, 
primitív után vágyódott a kor s ezt megtalálta Maillol alakjaiban. 
Üj prófétaként jött, magatanultságában, romlatlanul szembeszállt az 
akadémia elveivel. Érett művészi érzékkel, kiforrott elvekkel szinte 
paraszti őserőt, egészséges embertípusokat hozott. Flórája, Pomonája 
erős törzsű, oszlopos lábú, kerek vállú, csupa életalakok. Súlyosak, 
mint a föld. Erősek, mint a paradicsomból kiűzött első emberpár. 
Maillol nem alkotott sokat. Sokszor szerepel nála a guggoló, az ülő, 
a lépő, a fekvő alak. A körvonalak csodálatos zártságában, lágysá-
gában mindegyik tökéletes megoldást nyújt . Látszólag egészen 
magától értetődik mindegyik, de nagy művészi bölcseséggel alkot-
vák. Mindenik vonal befelé fordul, a tekintetet befelé vezeti, nincs 
bennük dinamika, minden a sztatika szolgálatában áll. Guggoló, ülő 
alakjai valóságos kikerekített tömbök. A fájdalom c. ülő női szobra 
a korszak legjobb alkotása. Maillol nagyobb monumentális alkotá-
sokra nem is igen vállalkozott. Ezek nem is neki valók. A képírás 
nagy újítójának, Cesanne-nak ő emelt emlékművet szülőfalujában, 
Aix-ben. Elgondolása egy fekvő női alak, mely magát a természetet 
jelzi, amint újraéled. Amint Cezanne-al is ú j kor kelt életre a 
művészetben.* Teljesen plasztikus alkotás, de nagyban nem hat jól. 
Felállításának körülményei Maillol szenvedéstörténete. Hiába, min-
den újító művésznek meg kell járnia a maga kálváriáját. — Nagy 
pártfogója volt Morosow Moszkvában. Az ő birtokában van Pomona, 
Flóra, a négy évszak. 

Milyen más Maillol művészete, mint Rodiné, Rodin örökké izzó 
lelke beleviszi a kőbe, a márványba a tomboló vérkeringést, körül-
öleli, fénnyel, mely látszólag a márványból árad ki. Maillol térbe 
állí t ja szilárd tömbjeit. Rodín páni életet él, Maillol békés nyugal-
mat élvez. Rodin teljesen szabad szobrászatával szemben a zárt 
szobrászatnak a híve. Alakjai ruhátlanok, de szinte észrevétlenül 
azok. Rodín villámszerű, vágyódó cikázásaiból semmi sincs bennük. 

* V. ö. Medgyessy négy debreceni szobrával: Archeológia, néprajz, tudo-
mány, művészet, 



Nyugodt testvéri érzéssel állunk mellettük. Gyötrődés, bűn eszünkbe 
se jut. Rodinnél sokszor ott settenkedik a finom érzéki hangulat, 
vagy a szenvedélyes gyötrődés, lelkifurdalás, a pokol ezernyi kínja. 
S most kérdezem, mégis melyik közülük a pogány művész? Rodin-e, 
akinek műveiben fellángol ugyan a vér tüze, de egekbe tör a bűnös 
bánata is, vagy Maillol, akinek műveiben nincs semmi transcenden-
üa, nincs semmi másvilági elem, aki teljesen immanens, teljesen 
evilági, teljesen testhez, anyaghoz kötött, földi térbe állított. Korunk 
egyetlen művésze sem olyan csodálatosan pogány, mint Maillol, 
mondja ismertetője, Werth. Valóban, a lelkiség ábrázolását Maillol 
elhanyagolta s a következő kornak engedte át, az expresszionista 
iránynak, a kifejezés művészetének. 

Felhasznált irodalom: Die Kunst. 1927. Arist ide Maillol und die französi-
sche Plastik von heute. Paul Clemne. 41—54. 1. — Die Kunst. 1910—11. — 
Aristide Maillol. Léon Wer th . 276—283. 1. — Die Kunst. 1937, Maillol. Zu 
seinem 75. Geburts tag. Hans Eckstein. 107—115. 1. P ier re Camo: Aris t ide Maillol. 
Les sculpteurs français nouveaux no. 5. 

Panasz a percre. 

Mielőtt elolvasnád versem, 
add fel a jelennel a versenyt! 

Mert, mondd csak, mire lennél büszke? 
tüzed a holnap üszke! 

És a tegnap sírgödrében 
hány vágyad, terved nincs már ébren! 

És a holnapot ha megéred, 
lassúbb és sűrűbb lesz a véred! 

Meddig tart a legszebb jelen? 
. . . csak míg a mult jövőt terem! 

Lásd, mire elolvastad versem, 
te is túl vagy egy halott percen! 

Magasi Artúr. 



A rím és a ritmus lélektana. 
Magasi Artúr dr. 

Az emberi elme valóságos tragikuma, hogy a fizikai világ tör-
vényszerűségeit az ö látása ismeri fel, az ő szisztematikája fűzi logikai 
örömre késztő rendszerekbe és önönmagát alig tudja felkutatni, 
szinte ismeretlen valakiként nézi titokzatos, minden pillanatban új 
fordulatú magát az önmegismerés homályos és egyszerre ferde tük-
rében. A lélektan szövevényei kacskaringósabbak az empíria irányt 
és utat lelő tapogatózásainál. 

Ennek kapcsán gyakran ötlik elénk a kérdés, hogy a lélek a 
lelket miért nem tudja olyan aprólékos pontossággal hallani, érteni, 
megérezni, mint ahogy kényelmes otthonunkban kedves rádiókészü-
lékünk felfogja a leadóállomások üzenetét, beszédét, muzsikáját. 

A fizikusok és a technikusok egészen a legaprólékosabb rész-
letekig meg tudják mondani, hogy milyen alkatrészekre, milyen hu-
zalokra, csavarkákra stb, van szüksége a rádiófelvevőnek, hogy 
visszhangozni tudjon benne az univerzum éter-lelke, továbbá azt is, 
hogy milyen gépalkatrészekre, lámpákra, szegecskékre stb, van 
szüksége a rádióleadónak, hogy a reszonanciára szomjas készülékek 
a szélrózsa minden szögében úgy tudják az ő közvetítése révén fel-
fogni a benne felzsúfolódott műsort, ahogy azt a valóságban e célból 
kezelői reá bízták. 

Az emberi elmének önboncolgatásai során előbb-utóbb rá kell 
jönnie arra, hogy mik ís azok az utak módok, amelyekkel önmagát 
hamisítatlanul közölni tudja és arra, hogy melyek azok a lehetősé-
gek, amelyek révén a lélek társainak a megnyilatkozásait ép úgy 
fel tudja fogni, mint a rádióvevő a rádióadó hullámértékesítéseit. 

Rádióadó-rádióvevő: közlő lélek-felfogó lélek. Ez a párhuzam 
önként kínálkozik további irodalomlélektani töprengéseink természe-
tes kiindulópontjául. Ezen ismeretelméleti problémák kapcsán ugyanis 
mindig az érdekelt elsősorban, hogy milyen lelki alkatrészek szük-
ségesek ahhoz, hogy valakiből leadó lélek vagyis író, legszorosabban 
költő legyen, továbbá az, hogy viszont milyen lelki alkatrészek kíván-
tatnak meg ahhoz, hogy valakiben maradék nélkül visszhangozni 
tudjon, megismétlődhessék az író, a költő mondanivalója; azaz, hogy 
milyen összetételű a felvevő lelki szerkezet, vagyis mi kell ahhoz, 
hogy valaki igazi műélvező legyen, A már eddig érintettekből is 
következik, hogy az eljövendő irodalomlélektani rendszerezés önma-
gától osztódik két fő részre: I, Az írás lélektana. II. A műélvezés 



lélektana. Az első a közlés lelki dzsungelébe szerezne bepillantást, 
a másik az átvevés szellemi követelményeit állapítaná meg, 

Meg sem próbálkozunk még vázlatszerűleg sem azzal a feladat-
tal, hogy az irodalomlélektan megsejtett fejezeteit regisztrálnók, 
vagy hogy a szilhuettekben látott tartalmi részleteket egységbe igye-
keznénk foglalni. Csupán két kérdést ragadunk ki a sok közül, és 
azok elemzésével szeretnénk némi kis ízelítőt nyújtani az irodalom-
lélektani vizsgálódások zamatából. 

A rím lélektana. 

Egy apró kis csavar a rádióadóban, a rádióvevőben, amely ta-
lán egészen jelentéktelennek látszik, de ha elromlik, recseg, kattog 
az egész büszke szerkezet. Lám, talán ennek a kis csavarnak a he-
lyes működésétől függ, hogy ne legyen kérdőjel többé a közlés és 
megértés mikéntje. 

Ilyen kis finom, de annál fontosabb csavarka a költészetben a 
rím. 

Bármelyikünk tapasztalhatta már sokszor önmagán, hogy amit 
versben, nevezetesen rímes formában mondanak neki, azt köny-
nyebben elhiszi, szinte magától értetődőnek veszi, hogy úgy is van, 
ahogy azt a rímes mondóka állít ja. Ezen tételünk igazolására le-
gyen szabad pár jelenséget felsorakoztatnunk. — Nagy szónokok is 
számtalanszor érvelnek költők rímes gondolataival és e réven sok-
szor közelebb jutnak céljukhoz, a meggyőzéshez. Gyermekkorunk-
ban nemcsak a beemlézés könnyebségei miatt kapjuk rímes vers-
ben az első tudnivalókat, hanem azért, is, mert a sorok csilingelő 
összecsengésének szívesebben hiszünk, mint a száraz prózának, A 
reklámok is úgy akar ják szétbömbölni igazukat, hogy rímesen éke-
lődnek bele az önkénytelen tapasztalás kényszerével őket látók 
emlékezetébe. És ha tovább is folytatnánk példafelsorolásunkat, 
minden ú jabb mozzanat is csak a mellett bizonyítana, mint a már 
említett esetek. Azt igazolnák ezekkel együtt, hogy a rímnek valami 
titokzatos szerepe van a mondanivaló tartalmának elhitetése körül. 

Hogy ezt a titkot némikép megértsük, leleplezzük, csináljunk 
előbb egy kis logikai és verselméleti kitérőt! 

A logikák a bizonyítékok, az argumentumok osztályozásánál és 
felsorolásánál gyakran, sőt legtöbbször kihagyják a csoportosítás-
ból és figyelemre se méltat ják annak egyik kezdetleges, de nagyon 
is hatékony, fontos formáját, a lélektani bizonyítékot, az argumen-
tum psychologicumot. Ennek a lényege az: valaminek az igazolása 
céljából nagyon célravezető azt a dolgot sokszor ismételgetni, ú j ra 
meg újra nyomatékozni és a végén már csak kritikai lustaságból is 
igaznak hiszik a sokszor elmondottakat. Ezen lélektani bizonyítás-
módon alapul például a reklám logikája: addig hirdetni valami 
cikket legjobbnak, legszebbnek és mégis leg jutányosabb árúnak, 
míg végül maga a közönség is azt hirdeti, mintha ez az ő felfedezése 



lenne. — Ezen alapszik az autista (maguknak behazudott világban 
élők) egyének eljárásmódja: valami nem igaz dolgot annyiszor el-
mondanak, elismételgetnek, hogy a végén már maguk is szentül 
elhiszik hazugságaikat. — Politikai pártok ugyancsak erős fegyver- , 
ként forgatják a lélektani bizonyítékot: addig hangoztatják ú j ra 
meg ú j ra programmjuk egyedül üdvös voltát, míg a tömeg el is 
fogadja. — Ezen bizonyításmódon alapul a lelkiismeretlen rágalma-
zás kihívóan szemérmetlen alapelve: Calumniare audacter, aliquid 
semper haeret. Csak rágalmazni bátran, valami mindig megragad 
belőle. Valami mindig megmarad abból, amit sokszor egymásután el-
ismételgetünk, igaznak hiszik el, amit nyomatékosan ú j ra meg ú j ra 
állítunk. 

Az előbb említett mozzanatokon kívül ezen a kezdetleges, de 
könnyedén hatásos bízonyításformán alapul a kezdetleges verselés 
is. A kezdetleges verselés u. i, minden népnél és minden korban a 
gondolatritmus volt. Vagyis a költő egy gondolatát, egy-egy érzel-
mét egymásután ismételten elmondta, Egy vers egy érzést vagy egy 
gondolatot tartalmazott. Ez az egy érzés vagy gondolat azonban 
többször ismétlődött majdnem azonos szavú mondatokban, hasonló, 
rokon jelentésű szavakból álló mondatokban, vagy körülbelül ugyan-
azon értelmű mondatokban. Miért? Mert a primitív költő így elérte 
azt, hogy a lélektani bizonyításmódban rejlő erő révén a gondolat-
ismétlődések és érzelemvariációk azt a látszatot keltették a hall-
gatóban, hogy a költőnek igaza van, amit mond, az úgy helyes, 
ahogy gondolja, érzése úgy igaz, ahogy sugallja, ahogy elénk vetíti. 

A kultúra fokozatos fejlődésével lépést tartva fejlődött maga 
a vers is. Megszűnt egy-egy érzés vagy gondolat tolmácsolójának, 
elhitetőjének lenni és az egy helyben tipródás helyett az előrehala-
dást vágyva a vers is már gondolat-folyamatokat és érzés-vonala-
hat, processusokat akar t tükrözni. A gondolat-folyamat és érzés-
folyamat mint ú j f a j t a tartalmiság forradalmat jelentett egyszers-
mind a vers addigi technikai felépítés-módjában is. A gondolat-
rítmusos verselést ez az új í tás szükségképen össze kellett, hogy 
törje. Eztán már nem lehetett az elhitetés céljából csak egy gondo-
lat kidomborításával elbíbelődni. Nem lehetett csak egyetlen érzés-
mozzanatot variálgatni, hanem gondolatról gondolatra kellett szö-
kelni, mint a zerge, mely nem egy helyben ácsorog, érzés-momen-
tumhoz új érzelem-szilánkot kellett illeszteni, mint a láncszemek-
hez az újabbakat, hogy kialakuljanak a közlendő lelki-folyamatok 
szóbeli képei. 

Már most ezen a vers-fejlődési fokon mi igazolja a költőt? Az 
eddigi gondolatritmusos lélektani bizonyításmód a lényeg változa-
tával önmagától megszűnt. Mi bizonyítsa, hogy a költőnek az új-
szerű mondanivalójával (gondolat és érzelem -folyamatok) ís igaza 
van? 

A szó két elemből áll: hangsorból és ehhez fűződő jelentés-
ből. A gondolatritmusos verselésnél az ismétlődő szavak s ezekkel 
ismétlődő mondatok jelentésbeli azonossága vagy hasonlósága bizo-



nyítgatta, hogy a költő mondanivalójával hitelt érdemel, A lelki-
folyamatokat tükröztető, ú j fa j ta verselés ettől eleve elesett, ez az 
eljárásmód lényege szerint lehetetlenné vált a számára. Most aztán 
jött a szónak a másik alapeleme, a hangsor és az igyekezett a költő-
nek segítségére lenni abban, hogy hitelt váltson ki azzal, amit mond. 
Az ismétlődő gondolatok helyett most időnkint a hangsorok ismét-
lődtek meg a beszédben. Ezek a hangsormegismétlődések szugge-
ráltak, mint a kalapácsolás egyenlő időközű zuhogása, mint a föld-
tömködés ütemének egyenletes döngése. Ezen hangsorísmétlődések 
önkénytelenül is meg-megállásra kényszerítették a költőt és a hallga-
tót egyaránt és így kerültek a röpke szünetkét jelző sorvégekre. Ezek 
a szabályos időközű hangsormegismétlődések kialakították a mai 
rím ősét s egyben még mai lényegét is, mely hangsorok összecsen-
gése a verssorok végén, vagy közöttük. 

Ha így születési pillanatában, szinte prehísztóriájában, hiteles 
történelem-előttíségében vizsgáljuk a rímet, akkor kiviláglik annak 
fejtegetésünk elején titokzatosnak mondott varázsereje is. Röviden 
úgy lehetne ezek után összefoglalni a rímet illető eszmélkedésein-
ket, hogy a rím a vers igazának lélektani bizonyítéka, argumentum 
psychologicuma; azaz a megismétlődő jelentésazonosságok helyett 
most már a megismétlődő hangsorok keltik azt a látszatot, hogy a 
költőnek abban, amit mond, igaza is van. 

A sorvégi és sorközti hangsorismétlődéshez, a rímhez hasonló 
szerepe van a verselésben már az ősidőktől fogva meglévő szóeleji 
hangismétlődéseknek, az alliterációnak is. De most ezzel a jelenség-
gel sem foglalkozunk behatóbban, mint ahogy a megszületésekor 
megpillantott rímet sem kísérjük végig gyermek és férfikorán, mert 
ez már nem az irodalomlélektani vizsgálódás körébe eső kérdés, 
hanem az irodalom-esztétika feladata. 

A ritmus lélektana. 

Ki tudná megmondani, hányan foglalkoztak már titkaival, há-
nyan boncolgatták, elemezgették már a ritmust?! S közben úgy já-
runk itt is, mint mikor azt hisszük, hogy a tenger egyenlő a szépen 
fodrozó, hullámzó felszínnel s elfelejtjük, hogy lenn, az ijesztő mély-
ségekben, titokzatosan gazdag élet rejti el magát az avatatlan sze-
mek felszínes kíváncsisága elől. 

Vegyük fel há t a lélektani vizsgálódás búváröltözékét és me-
rüljünk le a ritmus rejtelmes mélységeibe és ott lássuk meg a lé-
nyegét, ahol elkezdődik, ott, ahonnan előidéződik a felszínen ját-
szadozó hullámfodrozás. 

(Le kell szegeznünk, hogy röviden ritmust mondva eddig is és 
ezután is kizárólag a vers ritmusára gondolunk.) 

Honnan van tehát a ritmus? Panta rhei — minden mozog; fe-
lelné ma is a görög bölcs a tudós egyszerű alázatával. De mi tovább 
érdeklődünk, közelebbi konkrétumokra vagyunk kíváncsiak. 



A verstanok úgy magyarázzák, hogy a ritmus szülőanyja a dal 
s annak dallama. Az irodalmakban u. i. jóidéig nem volt ú. n. szö-
vegvers, hanem csak énekvers. (Vö. még Balassánál is jórészben!) 
Mikor aztán a szöveg önállósította magát a dallam gyámkodása 
alól, akkor az ősi együvétartozás emlékeképpen a szövegben fenn-
maradtak a dallam hullámai, vagyis a ritmus 

De a dalban, a dalolt versben honnan származóan élt a ritmus? 
Erre az szokott lenni a gyors felelet, hogy a dallamba viszont a 
zenéből származott át a ritmus. Régen u. í. az énekelt szöveget ze-
nekísérettel adták elő. Mikor aztán az énekvers önállósult társától, 
a zenétől, akkor a hosszú együttélés emlékeként a zene ritmusa 
fennmaradt az énekversben. De akkor a kérdés tovább tolódik, A 
zenében mi szüli a ritmust, mi kelti a szép hullámfodrokat? — Erre 
az a szokásos magyarázat, hogy a zene szinte szíámí-ikerségben élt 
sokáig a tánccal, nem volt más, mint annak alázatos kísérője, 
uszályhordozója. Mikor aztán nagykorúságban szétváltak az ikrek, 
a vérségi összetartozandóság nyomaként a tánc ritmusa tovább élt 
a zenében is, 

így aztán az a kérdés merül fel, hogy a táncban honnan van a 
ritmus, hogy testmozgás szabályszerű megismétlődéseinek mi az 
előidéző oka. Erre az általánosságokban mozgó válasz, hogy a tánc 
ritmusa összefüggésben van eredeztető) ével, az emberi szervezet 
mozgásösztöneivel. 

Miután eddig eljutottunk, pár általánosan közismert dolgot 
ismételjünk meg a további gondolatmenet érdekében! 

Az ember pszichofizikai valaki, testből és lélekből áll és egy-
szerre együtt test és lélek. Vagyis ahogy a kétszeres hidrogénato-
mok a náluknál félannyi oxigénatommal egymást áthatva, á t járva 
lesznek vízzé, úgy a test és a lélek szintén egymást áthatva, á t járva 
lesznek emberré. Ha a hidrogént kémiai úton elektrolízissel elvá-
lasztjuk az oxigéntől, a víz felbomlik, megszűnik az lenni, ami volt, 
Épp így, ha a lélek elválik a testtől, az ember felbomlik, meghal 
és lesz külön lélek és külön holttest, — Ugyanígy azt sem lehet meg-
csinálni, hogy a vízben az oxigénrészecskéket melegítjük csak fel, míg 
ugyanakkor a hidrogénparányok hidegek maradnának és megfordítva 
sem. Az egyik hevülése magával ránt ja a másikat, lehűlése szintén. 
Ilyenformán megy végbe minden történés az emberben a test és a 
lélek kölcsönhatása nyomán. Minden testi megmoccanást lemér és fel-
jegyez a lélek szeizmográfja, viszont minden lelki mozdulat, mint a 
tó közepébe dobott kő okozta hullámzás fokozatos kigyűrűződése a 
partokig, minden lelki mozdulat hullámfodrozása a testi létezés 
partjaihoz csapódik, ott is mutat ja jelenlétét, hatását. Minden lelki 
emóció kivált valami fizikai visszahatást, reflexet. 

A versek érzelmeket közölnek, vagy érzelemmel átitatott gon-
dolatokat. Az érzelem pedig a legáltalánosabb, szinte csak kontúr-
szerű meghatározás szerint lelki mozgalmasság, emóció, kimozdulás 
a lelki nyugalmi helyzetből. Minden érzelem viszont feltétlenül 
visszahatással van a testre, annak mozgalmasságára. Mindegyikünk 



tapasztalhatta, hogy vérlüktetésében milyen különböző elváltozáso-
kat okoztak a hirtelen érzéki hullámok, a meglepetésszerű öröm, a 
váratlan szomorúság, vagy hogy komoly lelki hangulata milyen ün-
nepélyesen egyforma, lassú vérlüktetésben jelentkezik testileg is. 
És itt elérkeztünk a lényeghez. Az érzelem, mint lelki mozgalmasság 
szükségkép megnyilatkozik testileg is a vérlüktetés tempójában, 
időbeosztásában, A különböző lelki mozgalmak különböző fa j ta 
vérlüktetésében, különböző tempóban, vérforgási időbeosztásban 
nyilatkoznak meg fizikailag is. 

Már most a költő, aki érzelmeit aka r j a átvinni, átszikráztatni 
hallgatói vagy olvasói érzésvilágába, mit tesz szinte öntudatlanul is? 
Ezt a folyamatot — érzelem-vérliiktetés — megfordítja és mások-
ban a vérlüktetés felidézése által aka r j a felkelteni a neki megfelelő 
érzelmet. És itt van segítségére a költőnek mint dústöltésű leydeni 
palack a lelki indukció előidézésére a szövegvers ritmusa. 

A költő ugyanis a különböző lelki mozgalmasságok keltette 
különböző vérlüktetést a beszéd hangsúlymenetének tempójával, 
időbeosztásával igyekszik érzékeltetni. És ez a beszédben, annak 
hangsúlymenetében megnyilatkozó időbeosztás, tempó a hallgató-
ban vagy olvasóban ennek megfelelő vérlüktetést idézi elő. (Gon-
doljunk arra, ha indulót hallunk, önkénytelenül átvesszük ritmusát 
és arra lépünk.) A felkeltett vérlüktetés milyensége aztán a köl-
csönhatás jegyében a megfelelő érzelmet is felkelti és így a költő 
eléri célját; lelkét, érzelmeit átviszi, átülteti, átparancsolja a mű-
élvező lelkébe, érzelmi világába. És ezáltal magát így szellemileg 
mintegy megsokszorozva a lelkileg való genezis, származtatás szel-
lemi örömében részesül. Ezért kell a közönség a költőnek, nélküle 
elnémul, mint az üvegbura a la t t a madárka, ha kiszivattyúzzák él-
tető elemét, a levegőt. 

Hangsúlyozzuk, hogy mindezt a ritmusról in statu nascendi 
mondtuk, keletkezésének első pillanatait igyekeztünk csak meglátni; 
további fejlődésmenetét taglalni most nem is célunk. 

Ily értelemben a ritmus tehát nem más, mint a különböző érzel-
mek által mint különböző lelkimozgalmasságok által keltett külön-
böző vérlüktetéseknek viszont éreztetése a beszéd hangsúly meneté-
nek tempójában, időbeosztásában. Ennek az eredménye aztán az, 
hogy ez a lelki folyamat a visszavetítődés révén fordított sorrend-
ben a műélvező lelkében is felidézi a költő lelki mozgalmasságait, 
érzelmeit. 

Az már más, következő kérdés lenne, hogy miként állandósul-
tak az egyes ritmusegységek, a jambus, a trocheus stb, és mint vál-
tak lassan bizonyos érzelemfajtát kifejező verses beszédek sajátos 
tolmácsolóivá, A fürge vérlüktetésű és lelassítottabb iramú érzések 
másfaj ta tempója tükröződik ezekben. 

Érdekes lenne ezek kapcsán vizsgálni az ú, n, szabad verselést 
is, a modern lelkiség tolmácsát. A modernnek mondott lelkiségre mi 
sem jellemzőbb, mint a komplikáltság, a kusza összevissza érzelmi-
ségi keresztmetszet, ahol egyik érzés sem hagyja a vele tusakodó 



másikat uralomra jutni s az ő harcuk tükrözője az a szabad verse-
lésnek nevezett disszonancia, melyben csak imitt-amott jut egy-egy 
pilanatnyi érzelmiségi egyeduralom felcsillanása révén egy bizo-
nyos ritmus a vezető szólam szerepéhez. 

Az irodalomlélektani vizsgálódások még első lépéseiknél tar-
tanak, nem csoda néha a meg-megbotlás. De a fő, hogy felkelve az 
utat folytassuk tovább a cél felé. Ha nem bizonyul később igaznak 
minden e fa j t a kutatás eredménye pro totalitate veritatis a maga 
teljes egészében, a pro partialitate veritatis jogát aligha lehet egy 
esetben is elvitatni tőle. És az is már eredmény, ha csak kis részle-
tekben is, de előbbre segítjük a tudást, jelen esetben az irodalom-
lélektani vizsgálódásokat. 

Áz Úrnak ma dalt áldozok. 

Az Ürnak ma úgy áldozok, 
mint ős, égrenéző papok 
napnyugtakor, egyedül. 

Kél már a dal, mint a szellő, 
mint a sóhaj, mint a csengő, 
mélyrőlzengő ősima. 

Fehér lángok égnek bennem, 
s amit meg sem énekeltem, 
az új dalt feláldozom. 

Szürke füst száll fel az égre, 
mintha sírna, mintha kérne — 
messze most hull le a nap. 

Békés Gellért. 



FIGYELŐ. 

Á falu papja.1 

Vanyó Tihamér dr. 

A történetírás nem csupán adatok egymás mellé rakása és 
ujjainkon elszámlálható okok és okozatok száraz rendszerezése, ha-
nem mindezek szükségszerű feltételezése mellett az életnek egy lel-
ken át megszűrt képe, tehát művészi tevékenység is és valóságos 
újra-teremtés. Ezért az eszményi történetíró alkatának egyik elen-
gedhetetlen vonása a tárgyba való közvetlen beleélés adománya. 
Sokszorosan szükséges ez különösen oly tárgykörökben, amelyek az 
emberi lelket közvetlen közelből, tevékenységének és megnyilvánu-
lásainak legbensejében ragadják meg, így pl. az egyháztörténetírás-
ban. Korunk egyháztörténetírása is követi a történettudomány egyéb 
ágainak mai szemléletmódját, és különös figyelemben részesíti a 
vallásos élet közösségi, népi vonatkozásait, a társadalmi, néprajzi, 
lélek- és élettani szempontokat. Ezek első kézből való megismeré-
sére alig találhatunk megfelelőbb területet egy plébánia életének 
feldolgozásánál. 

A plébánia a hívők közösségének az a legkisebb szervezeti 
sejtje, amelyben az Egyház élete teljes gazdagsággal benne lüktet, 
s összes élet jelenségeinek alulról bemutatott hű tükre és foglalata. 
Mindennemű elmélettel szemben a valóságot ál l í t ja elénk, az esz-
mék és rendelkezések gyakorlati érvényesülését tünteti föl. 

Egy plébánia múltja főként három együttható közreműködésé-
ből alakul: a Pásztoréból, a Nyájéból és a környezetéből. 

Nem kell különösebb regényes és költői adottság ahhoz, hogy 
a katolikus pap, a mi esetünkben a plébános alakját és földi pálya-
futását a megszokott körökön kívül-, felülállónak, magában-valónak 
és kiváltságosnak ismerjük el. A plébános egy meghatározott hely 
és hívősereg számára az Isten embere, az Egyház képviselője, sze-
mélyét tekintve pedig a lelki hatalom felkentje, s e mellett a többi 
emberrel közös természet részese. Magányos ember, titkai benne 
megszületve mindjárt ott sírjukra is találnak. Ezenkívül mások má-
zsás lelkiismeretének, kínjaiknak, viaskodásaiknak, szenvedéseik-
nek, bukásaiknak, — és csupán kevesek győzelmi jelentéseinek hét-
pecsétes, élő levéltára, ,,Ő a megjelölt, az elkülönített, az élet szé-
lén álló, akit mindig újra annak közepébe hívnak; a legmagasabb 
s egyúttal a legalacsonyabb, az első és az utolsó, a leggazdagabb és 

1 Egy fejezet a szerzőnek „A plébániatörténetírás módszertana" címen meg-
jelenő munká jábó l . ' 



a legszegényebb; az egészség és a betegség határán áll, a férfi és a 
nő között; a szélen, ahol a körök érintkeznek; ő a titkok szolgája, 
egyszersmind maga is titokzatossággal van körülvéve, félhomályba 
burkolva."2 

Mint magányos fa 
áll a zajgó élet közepett. „Gyermekek nőnek, cseperednek előttem. 
Tanítványaim közül már sokan igába hajló, kemény parasztok let-
tek. Sokan gyermekeket adtak a földnek, sokan a sír felé baktat-
nak. Az Örökkévaló rendje folyik előttem egyszerűen, változatla-
nul. Nincs semmiben megállás. Tavaszonként kirohannak a földre, 
törik, szaggatják szakadatlan lázzal, ősszel betakarítanak és csen-
desen pipázgatva várják hófelhők elmúlását. Ünnepek jönnek és 
hétköznapok mennek. Azután keresztelések jönnek és temetések. 
Ami közbül van, az itt, előttem, rajtam keresztül történik. . . Min-
den, ami történt, ami van, mellettem történt. Csak velem nem 
történt semmi. De nem baj. Nem bánom, hogy így van. Szép dolog 
nézni mások örömét, szép dolog mások mellett, másoknak élni. Min-
dennek, mindenkinek örülni; mindenért mindenkinek megbocsátani,"8 

Bármennyire is magában áll, s hatása néha kicsinyszerűnek is 
tűnik fel, beleállítva elődeinek és utódainak s egyidejű kartársainak 
névtelen, nagy sorába, mégis a világ és 

a művelődés legmélyebbre nyúló munkásának 
kell elismerni. „Nyugat történetét és műveltségét nem lehet elgon-
dolni a katolikus pap nélkül, A valódi s nem írányzatos történelem 
kénytelen őt az emberiség jótevőjének nevezni... Azok a népek, 
amelyek maguktól eltaszították, vallásilag elszegényedtek, életük-
ből elveszett a lélek, műveltségük lassan kihűlt. Semmi sem bizo-
nyí t ja jobban minden történés vallásos ősalapját vagy hátterét, 
mint annak észrevétele, hogy a világ a papot majd magához hívja 
és vonzza, majd eltaszítja, a tengeri dagály és apály mozgásához 
hasonlóan. A szellemtörténetnek és korainak szellemi és lelki haj-
tóerődre fölötte tanulságos a pap irodalmi ábrázolásának válto-
zása . . . A pap képében mindenkor valamely idő és nép lelkének 
lényeges vonása tükröződik,"4 

A pásztor a nyáj ért van, a pap a hívekért. Emberi lelkek tarka 
erdeje veszi körül, bezárja életkörébe és lefoglalja magának. Igazi 
népies hivatás: 

egy falu papjának lenni! 
Az együvétartozás, az egymással való eljegyzettség érzülete lassan-
kint egyre mélyebben vésődik mindkét fél lelkébe" . . . A mi pa-

2 Sellmair, Josef: Der Priester in der Welt. Regensburg 1939. 9. Ezt a ki-
tűnő munkát, az összes papi életkérdések korszerű és magasszínvonalú feldolgo-
zását, igen melegen ajánl juk. 

3 Dénes Gizella: A fehér torony. Bp, é, n. 136—37, 140, 
4 Sellmair: i, m. 12—13. 
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p u n k . . . Soha szebbet, soha igazabbat nem mondtak nekem. Mert 
most, életem estéjén, életem alkonyatán elmondhatom magamról, 
hogy nem voltam egyéb, nem akartam egyéb lenni, csak a szent-
jánosi pap. Az ő papjuk akartam lenni, a szegényeké, a borostás, 
homlokú, korán öregedő parasztok papja . . . Az ö papjuk lettem, 
az övéké teljesen . . ."r' 

,,Ez az „örök falusi pap" ... aki századok óta jár ja falvainkat, 
aki magányosan és elzártan kitart az egyszerű falusi nép mellett, a 
falusi életre minden vonatkozásban igen nagy hatással volt. Több-
nyire ő maga is a népből jött, azért tudott benne oly mélyen gyöke-
ret v e r n i . . . A falu élete a plébános úr után igazodott. Az egész 
közösség nagyon jól tudta, hogy jó és rossz napokban mit jelentett 
számukra. Mindnyájuknak szükségük volt rá, nélküle sem az örök, 
sem az ideigvaló dolgokban nem ment jól semmi sem a faluban. 
Éppen ezért nem is volt szabad semmit sem kezdeni a plébános el-
len. Aki vele összetűz, lelkipásztori munkájá t zavarja, ellene fel-
támad, szavára többé semmit sem ad, azt már ebben az életben 
eléri Isten büntető keze. Mert mélyen a nép meggyőződésében gyö-
kerezett az a felfogás, hogy a papok Isten küldöttei. Egy pár cipő-
talpat érdemes elkoptatni azért, hogy az ember egy újonnan felszen-
telt pap első miséjén résztvehessen és áldásában részesedhessék 
így gondolkodott a nép századokon át az ő p a p j á r ó l . . . Az egész 
népe előtt oly tiszteletet és nagyrabecsülést élvezett, mint senki * >>6 mas. 

„Nem hiszem, hogy csalódnék — ír ja Cormenin, Entretiens de 
village c. művében 1846-ban —, ha azt mondom, hogy a falvak 
egész erkölcsi kormányzata mintegy 

a plébánosban összpontosul... 
Egyedül a plébános az erkölcs tanítója; juhait kezében tart ja, szent 
szabadsággal, hihetetlen teljességgel. Soha egy pillanatra sem 
hagyja el őket a bölcsőtől a koporsóig, a misében, a szószéken, a 
gyóntatószékben, a halálos ágyon, az egyházkelőn, a házasságban; 
mestere, igazgatója, birtokosa titkaiknak, örömeiknek, bánataiknak, 
hítetlenségüknek, vágyódásaiknak, félelmeiknek. . , Számára nem 
léteznek sem túlságosan kicsiny szalmakunyhó, sem nagyon szegény 
emberek, sem igen, fertőzött sebek, sem fölötte ragályos betegség, 
sem túlságosan nagy távolság, sem igen hideg vagy meleg hőmér-
séklet, sem alkalmatlan óra, sem csukott lakás, sem szív, mely meg 
ne nyílna; sem nem, kor vagy állapot, amellyel bármely pillanatban 
ne tudna érintkezni és ne érintkeznék. Mivel majdnem mindig a 
népből került ki, úgy táplálkozott és nevelődött, mint a nép, sok-
kalta jobban ismeri szükségleteit, érdekeit, gyengeségeit, hajlamait, 

5 Dénes i. m. 141. 
8 Maier, Car l : Dorfseelsorge. Freiburg i. Br. 1937. 39—40. Hosszú évek 

lelkipásztori tapasztala ta i alapján, készült mű, a falusi lelkészkedés összes kér-
déseire kitér. Kitűnő eszméitető és gyakorlatias útmutató. Alkalmas a plébánosí 
életkörülményekbe való beleélés e lsaját í tására . 



erkölcseit, balítéleteit, hibáit, jótulajdonságait, fogyatkozásait, eré-
nyeit, mint a világ hatalmasai . . . Ha valami viszály van atyák és 
gyermekek között, testvérek, hitvestársak, szomszédok közt, mint 
békebíróhoz csak a plébánoshoz fordulnak. Semmiféle szeretetmű 
nem tud létesülni a faluban, mégha a kezek tele is lennének arany-
nyal, a nélkül, hogy a plébánostól ne kérnének tanácsot, hogy ő 
részt ne venne abban, ne őrködnék fölötte; a nélkül, hogy ne 
nyomná rá az egyszerűség, önzetlenség és tartósság jellegét. Ha víz 
vagy tűz fenyeget, felmegy a szószékre, közösben kéri Istent a csa-
pás eltávolításáért és a földi javak felvirágoztatásáért. Együttesen 
imádkozik valamennyi meghalt hívőért; megnyitja a közösségben, az 
Isten házának fedele alatt összegyűlt valamennyi hívőnek a menny 
harmatját , a kegyelem kincseit és a halhatatlanság végtelen rémé 
nye í t . . . Ugyanakkor, midőn a népnek a fennálló hatalom tiszteletét 
hirdeti, a meglevő hatalomnak viszont az igazság megbecsülését; a 
szegénynek a balsorsban való megnyugvást ajánl ja , a gazdagnak az 
alamízsnálkodást; nem akar ja erőszakosan megszüntetni a társa-
dalmi különbségeket, de hangsúlyozza az érdemek szerint való 
egyenlőséget az égben; sokkal inkább lelki vigasztaló ja a nyomorul-
taknak és a gyöngéknek, mint a boldogoknak és hatalmasoknak."7 

A népnek és papjának, egy plébániának élete nagyszerű lelki, 
történelmi és földrajzi keretbe, környezetbe van beállítva. A házak 
és fák csoportja fölé magasan égnek emelkedik a fehér torony, mint 
őre és serkentője mindannak, ami tiszta, nemes, felfelé törő és el 
nem múló értékű. „A falusiak léte 

a templomtorony köré 

csoportosul: ott van a keresztkút, a megholtak temetője, a házasok 
kápolnája, a katekizmus padjai ; a torony lábánál, vagy legalább is 
nem messze tőle, van az iskola és a községháza; a torony fölébük 
emelkedik, mintegy jelezve ezáltal, hogy a vallás fölötte áll a földi 
érdekeknek; a templom megszentelt harangjai minden reggel és este 
rezgésbe hozzák a levegőt és csengésükkel elviszik távoli tanyákra 
a jó Isten nevét és e m l é k é t . . . A templom rendszerint a falu legré-
gibb épülete. A falusi emberek lelkében, kiknek időszámítása soha 
nem megy messze visszafelé, a templom elvész az idők éjjelében és 
elegyedik őseik bizonytalan emlékével; számukra semmi sem szen-
tebb és tiszteletreméltóbb. Megbecsülését még növeli az a körül-
mény, hogy szemük előtt láttak lefolyni sok újdonságot, változáso-
kat, kísérleteket, rendszereket, közigazgatási formákat, köztársasá-
gokat, konzulátusokat, királyságokat, császárságokat . . . De mindig 
csak ugyanazt a papot látták felmenni ugyanahhoz az oltárhoz, 
mindig ugyanazokat a dallamokat énekelte a szentkönyvekből, a 
szentély fokán ugyanazt az evangéliumot olvasta, és annyi század 
óta egyetlen vessző sem változott meg sem a Hiszekegyben, sem a 
Miatyánkban, sem az Üdvözlégyben . . . Ahol a templom, ott van a 

7 Lesétre, Henri: La paroisse. 3Paris, 1908. 178—80. 



falu: azt lehetne mondani, mint egy anya, úgy gyűjti maga köré min-
den gyermekét; ő a középpont, amely körül egész életük lezajlik; 
ő a község összefogó k ö t e l é k e . . . Az emberek megkérdezik, hogy 
hol van a községháza, hol az iskola, De nem kérdezik, hogy hol a 
templom, mert l á t j á k . . . A templom nemcsak a község kifejezője, 
életének székhelye és középpontja, szíve és feje s vallásos találko-
zóhely, — ő egyúttal legjobb hordozója a polgárosodásnak." (Cor-
menin.)8 

A templom mellett hallgatag, komoly épület áll: a változatlan 
Isten váltakozó szolgáinak háza, A templomban és a paplakbari 
nemzedékek lelke él, a történelmi folyamatosság szálai a messzi 
múltba nyúlnak vissza; papok és hívek, bűnbocsátók és bűnbánók, 
magvetők és befogadók százados emléke ad itt egymásnak találko-
zót. S e lelki folyamatok párhuzama kint a temetőben van: a test 
szerinti folytonosság történetének utolsó csataterén. A jelen és a 
mult e gyorsan pergő és változó jeleneteinek színpada a környező 
természet. A dombok és völgyek, az erdők, mezők és a vizek hall-
gatag, egykedvű tanúi a körülöttük viruló boldogságnak és viharzó 
szenvedésnek, egyforma kiszolgálói az ősnek és az örökösnek. 

íme, néhány vonásban bemutattuk, hogy a természetes és ter-
mészetfölötti, az ideigvaló és örök dolgok mily csodálatos szövedéke 
egy plébánia élete. Nem tekintettük a regényes, érzelgős szemlélet 
bizonytalan bárányfelhőiből, hanem a való élet nyers felszíni kérge 
alá behatoló lélektan és kifinomult világnézeti szempontok fényénél. 

Hit, eszményíség, az igazság tisztelete és szeretete 
elengedhetetlenül szükséges alapok ily történetírói feladatok meg-
oldásához, S miként a lelkipásztor számára, kell, hogy bennünk is 
lassanként élménnyé érlelődjék, egységbe foglalódjék tárgyunk sók 
kis részlete s adata. Kell, hogy ú j ra á t tudjuk élni és ihletett hűség-
gel megjeleníteni a testek gomolygásának s elsősorban a lelkek 
földi vándorlásának ama szövevényes útjait, amelyek egykor ily 
szűkebb keretben az Egyház életét jelentették. Munkánk ilyen érte-
lemben vett elvégzése által mi is el fogunk jutni arra az emelkedett 
szemléletre, amely Bernanos falusi plébánosának szavaiban oly ma-
gasztosan van kifejezve, 

,,Az ambricourt-i állomáshelyre való kinevezésemnek évfor-
dulója van ma. Már harmadszor! Ma reggel nagyon imádkoztam 
plébániámért, — az én első és tán utolsó plébániámért, mert itt sze-
retnék meghalni. Az én plébániám! Oly szó, amelyet nem tud az 
ember megindultság, sőt mondhatnám, a szeretet lelkesedése nélkül 
kiejteni. És mégis, ez az érzelem még csak homályos fogalomként él 
bennem. Tudom, hogy plébániám valósággal létezik, hogy egyikünk 
a másikért van teremtve az Örökkévalóság számára, mert ő az 
enyészhetetlen Egyháznak élő sej t je , és nem csupán egyházigazga-
tási elképzelés. De én szeretném, ha a jó Isten megnyitná szememet 

8 U. o. 176—77, 



és fülemet, ha megengedné nekem, hogy lássam plébániám arcát és 
halljam h a n g j á t . . . Plébániám arca, tekintete! E tekintetnek szelíd-
nek, szomorúnak, türelmesnek kell lennie; azt képzelem, hogy kissé 
hasonlít a magaméhoz, amikor megszűnők vergődni s engedem, hogy 
magával ragadjon az a nagy, láthatatlan folyam, amely mindnyá-
junkat, élőket és holtakat kivétel nélkül visz a mélységes Örökké-
valóság felé. S ez a tekintet az egész kereszténység tekintete lenne, 
minden plébániáé, vagy — talán a szegény emberi nemé. Az, amit 
Isten látott a Kereszt magasából."9 

Római nokturnum. 

A pálmára ráfagyott a hold, 
minden sápadt és merev, 
csak a lelkem lobban, lángol — 
s meg-megremeg. 

Boldog ember, kicsiny ember: 
figyelem a láthatatlant. 
A hold lecsúszott a pálmán, 
s elém toppant. 

És most kézen fogva engem 
felfut a kigyulladt égre: 
angyalok közt suhan útunk, 
s nem lesz vége. 

Békés Gellért. 

6 Bernanos, Georges: Journal d 'un curé de campagne. Paris (1936), 35. — 
E fejezetünkkel kapcsolatosan még a következő írókat említjük meg. A német 
irodalomban Mörike (prot,), Sailer püspök, Jais Egyed, Stolz Albán szóltak sok 
szeretet tel a falu papjáról . (Maier i. m. 39.) Az ú jabbak közül élményszerűség-
ben talán a leggazdagabb Pfleger Károly plébános szép könyve: Im Schatten 
des Kirchturmes. Stille Erlebnisse. (3. kiad. Paderborn, 1936.) Az egyházi év 
s vele párhuzamosan a természet életének költői, nagy műveltségű, mélyen hívő 
ra jza a plébános szemszögéből. — Hasznos kiegészítője, bár színvonalban nem 
éri el: Engel, Johannes: Aus dem Leben eines Dorffarrers . Ernstes und Heiteres, 
Erlebtes und Erstrebtes. Paderborn, 1935. — Széle6 szemhatárú, mélyen lelki, 
finom és józan Eder Károly könyve: Heilige Pfade, Ein Buch aus der Priesters 
Welt und Seele. 6—-7, ezer, Freiburg i. Br., 1922. — Remek lelkirajzot ad az ír 
Sheehan Patrik két papregényében: My New Curate és Luke Delmege címűek-
ben. Mindkettő németre is le van fordítva. — A francia irodalomból Bernanoson 
kívül megemlítjük Le Querdec Yves (Fonsegrive György): Lettres d'un curé de 
campagne c. művét és Lhande Péter jezsuita magyarra is lefordított könyvét: 
Krisztus Páris vadonában. Debrecen, 1931. Az utóbbi a nagyvárosi, elsősorban 
szociális vonatkozású lelkipásztorkodásról ad megkapó képet. 



KÖNYVEK. 

Egy rendtörténet margójára.* 
Csóka 3. Lajos dr. 

A történet í ró egy személy vagy közösség vagy intézmény életét, i l letőleg 
é le tének jelentős eseményei t é6 fe j lődésé t k ívánja ismertetni . Egy önálló közös-
ség életének i smer te tésére vál la lkozik az, aki egy szerzetesrend tör téne té t kí-
v á n j a megírni. M i n d e n szerzetesrend ugyanis önálló, minden hasonlótól külön-
böző kollektív egység, mert egyéni célkitűzése van g annak elérésére egyéni, 
különleges eszközöket és szervezetet használ . A melle t t azonban, hogy önálló 
életet él, mégis sok ér intkezése van más közöségekkel és intézményekkel is s így 
tö r t éne t e is szükségképen kapcsolódik más egységek tör ténetéhez. Bármennyi re 
ís a k a r j a n a k e lzárkózni a , ,világ"-tól az egyes szerzetesrendek, a vele való köl-
csönha tás t te l jesen megszünte tni nem t u d j á k . Hisz a világ fiai lépnek be a ko-
los to rokba s így bizonyos mér tékben maguk viszik be a világ szellemét a leg-
e lzá r t abb kolostorba is, — mely ko los toroknak az is hivatása, hogy nemesítőlcg 
h a s s a n a k az azoka t körülvevő világra. 

Ezek a l a p j á n világos tehát , hogy egy szerzetesrend tör ténete sem lehet — 
h a é le té t a valósághoz híven a k a r j a megra jzo ln i — csupán vallás- vagy kolostor-
tör téne t , mely t a g j a i n a k csak b e k ő (ima és aszkét ikus) életét ismertet i . A 
szerzetesrendek é le té t á l l andóan be fo lyáso l j a az egyetemes egyházi élet, a kü-
lönböző korok egymástól e l térő szellemi és anyagi műveltsége stb. Kell tehát , 
hogy a rendtör ténet mindig igazi keresz tény művelődés tör ténet igyekezzék lenni, 
me lynek középpon t j ában á l landóan a leglényegesebb elem, a vallásos eszme áll. 
A szerzetesrend, az „ordo religiosus" ugyanis o lyan szervezet, melynek fel-
a d a t a a vallásos eszme, a „religio" hivatásszerű szolgálata . 

A rendtör ténet í ró j ának legelső fe ladat ezek szerint , hogy t i sz tán áll í tsa 
az olvasók elé azt az eszmét, melynek szolgála tára a rendalapí tó önmagát és 
r e n d j é t szentelte. Meg kell jelölni t ehá t a rend célját, mely rendszer int kettős. 
A z egyik — mely minden szerze tesrend célki tűzésének lényeges, e lmaradha ta t -
lan eleme — a rend t ag ja inak megszentelése, a keresz tény erkölcsi tökéle tesedés 
szolgálata . Ezt más szóval úgy is mondha t juk , hogy Is ten országának a kia la-
k í t á s a a szerzetes lelkében, a mikrokozmoszban. A célki tűzés másik eleme Krisz-
tus missziós p a r a n c s á n a k tel jesí tése, Is ten országának te r jesz tése a világban, a 
makrokozmoszban. 

A sa já tos rend i szellem k ia lak í t á sa természetesen elsősorban a renda lap í tó 
m u n k á j a , ő az, ak i ki tűzi a rend cé l j á t s megha tá rozza azokat az eszközöket, 
melyeke t célja e lérésére a lka lmazandóknak ta r t . E tekinte tben fontos fe lada ta 
még a rendi szervezet k idolgozása is, mely nélkül egyöntetű munka és mara-
d a n d ó eredmény el nem érhető. A renda lap í tó r e g u l á j á b a n lefekte te t t ezen esz-
m é k és rendelkezések biz tos í t ják a r end egyéniségét, s a j á tos szellemét. A rendi 
szel lemnek az a lap í tó r egu lá j án kívül azonban még egy másik fontos a lko tó ja 
is van. Ez az a rend i konsti túció, melye t az egyház vagy a rend vezetősége állít 
össze koronként a regula szükségessé váló pó t lására , illetőleg magyarázásá ra . 
A rendi szellem i lyen ér te lemben tehá t nem lehet c supán megmerevedő, s tat ikus 
valami, mert a konst i túciók s az azoka t magában egyesítő hagyomány, rendi 
t r ad íc ió elevenséget, a lka lmazkodó képességet , azaz d inamikát biztosít számára. 
A szerzetesrendek élete is hasonl í tha tó az élő szervezetek, így az ember életéhez 

* Kisbán Emil: A magyar Pálosrend története. I—II, Budapest , 1938, 1940. 
3Ó2, 478 1, 



is, melyben a maradandó szellem vagy életelv koronként változó a lakban nyi-
latkozik meg. 

A statikus és a dinamikus elemet magában hatni engedő rendi élet törté-
nete ezen az alapon nemcsak igazi keresztény művelődéstörténet lesz, hanem 
valódi szellemtörténet is, mely — mint pl, a közel másfél évezredet felölelő 
bencés rendtörténet — világosan mutat ja , hogy melyek voltak egyes korok irá-
nyító eszméi, miként érintették és befolyásolták azok a rendi szellemet, illető-
leg, hogy ezen eszmék kialakításában milyen szerepük volt az egyes szerzetes-
rendeknek. 

* 
A magyar pálosrend történetének megírása nemcsak másfélszázados szám-

kivetésből napjainkban hazatért pálosrend életében jelent örvendetes ese-
ményt. Egyházunk és nemzeti művelődésünk története is nagy mértékben vált 
teljesebbé a 13. század óta folyton jelentősebb szerepet játszó rend életének 
ismerete által. A kétkötetes mű adatai nyomán lát juk, hogy már a 13. század 
első évtizedeiben is, de még inkább a ta tá r já rás szörnyű élményei u tán miként 
ragadta meg a jobbak lelkét a természetfelettiség uán való vágyódás s a reme-
ték csapatai miként lepték el a Mecsek és a Pilis barlangjai t . Ezeket a világtól 
elvonuló, csupán Istennel társalgó és halhatat lan lelkükkel foglalkozó remetéket 
először Bertalan, a clunyi bencésből lett pécsi püspök (1219—1252) vette irányí-
tása alá, majd Özséb, az esztergomi kanonokból lett remete gyűjtötte maga köré. 
Özséb, a „collector" , ,cremitarum", Bertalan püspök szabályzatát Szent Ágoston 
szellemében módosította s így alapí tot ta meg remete Szent Pálról elnevezett 
szerzetét. Azzal, hogy 1250-ben Pílisszentkereszten felépítet te első kolostorát és 
templomát, már szakított is a tulajdonképeni remete életmóddal s rá té r t a szer-
vezett közösségi élet, a szerzetesi életforma út jára . Özsébet azonban ebben a 
megváltozott formában is a remeteélet eszméi lelkesítették. A városokban meg-
települő koldulórendek mellett ő továbbra is az emberektől való elvonultságban, 
a lelki élet ápolásában s a kézimunka gyakorlásában lát ta azt a legrövidebb 
utat, mely az üdvösségre vezet. Özsébnek ezt a szemlélődő, kontemplativ élet-
módjá t követték és folytat ták nemcsak hazánkban, de Német- és Lengyelország-
ban és Portugáliában is az egymásután felépülő pálos kolostorok. 

A rend megalapításával és fejlődésével kapcsolatban természetesen gon-
doskodni kellett a megfelelő szervezet, a rendi kormányzat kiépítéséről is. A 
pálosoknak központosított kormányszervezetük volt, melynek élén a rendfőnök 
állott, akinek a joghatósága kezdetben életfogytiglan, később rövidebb ideig 
(4—6 évig) tartott . A rendfőnök mellé még egy helyettest és kormánytanácsot 
is választottak. Mikor aztán a külföldi kolostorok száma mindjobban gyarapo-
dott, a külföldi tar tományok (provinciák) bizonyosfokú önkormányzatot kaptak, 
melynek élén a maguk választotta tartományfőnök állott. Az időnként Magyar-
országon tartott nagykáptalanokon azonban ezek a külföldi provinciák is kép-
viseltették magukat, kivéve a nagyon távoleső portugáliait , mely 1571 óta tel-
jesen függetlenné vált. 

Boldog Özséb alapítását követő századok folyamán természetesen nem-
csak a szervezetben történt változás, A szerzetesi élet formája is fokozatosan 
fej lődött . A kezdetben teljesen visszavonult életet élő, főleg kézimunkát végző 
pálosok a 14. század végére már erőtel jesen bekapcsolódtak a lelkipásztorkodás 
munkájába s ettől fogva irodalmi működésük is folyton fokozódott (Festetich-
és Czeh-kódex). A 17. századi kat. restauráció munkájából s a barokk lelkiség 
kialakításából alaposan kivették részüket. Máriavölgy és Sasvár messze környék 
zarándokai t gyűjtöt te össze. Pasztorációs munkásságuk elimerését bizonyít ja az 
a körülmény is, hogy a rend tagjai sorából idők folyamán húszan nyertek ha-
zánkban érseki vagy püspöki méltóságot. Közülük Martinuzzi György bíboros, 
gr, Kéry János püspök, gr. Széchenyi Pál kalocsai, gr. Esterházy Imre eszter-
gomi érsek játszottak fontosabb szerepet a magyarság életében. A felvilágoso-
dás egyik legharciasabb támadója, Alexovits Vazul, szintén pálos volt. 

A katolikus vallást és kultúrát ezenkívül még a középiskolák vezetése 
révén is igyekeztek szolgálni. Már a 17. században volt középiskolájuk (pl. a 
pápai) , de nagyobb szerephez ebben a tekintetben csak a jezsuita-rend eltör-
lése (1773) után jutottak. Ekkor már 5 magyar és 2 horvát gimnázium vezetését 



vállal ták. Tanári működésükhöz természetszerűleg csatlakozott a nemzeti mű-
velődés irodalmi szolgálata. Amint rendtörténetüknek már a 16. század óta 
akadtak kiváló művelői Gyöngyösi Gergely, Eggerer András, Benger Miklós 
személyében, úgy a 18. században Virág Benedek a nemzeti történetírásban 
fe j te t t ki jelentős munkásságot. A magyar irodalom története Virágon kívül 
Ányos Pál és Verseghy Ferenc nevét sem fogja elfelejteni. 

A pálos szellem kibontakozásának és virágzásának a korszaka a 14. század 
volt. Károly Róbert tetterős kormányzására volt szükség, hogy a félévszázados 
anarchiára a béke áldásos korszaka következhetett. A kis remetekolostorok után 
ekkor épült fel a hatalmas budaszentlőrinci „főmonostor", ahol a rendfőnök s a 
kormánytanács tartózkodott , az egyetemes káptalan ülésezett, s amelynek lét-
száma néha a 300-at is meghaladta. A rend legnagyobb pár tfogója Nagy Lajos 
volt. Az ő uralkodása alatt épült a legtöbb pálos kolostor; ő szerezte meg a 
budaszentlőrinci kolostor számára remete Szent Pál ereklyéit s az ő uralkodása 
végén alapították meg a magyar pálosok a híressé vált czenstochowai kolostoru-
kat, A rend külső fejlődése, ter jeszkedése még a 15, században is tar tot t — 
Mátyás jóvoltából sok adományhoz jutottak. A rend belső ereje, szelleme 
azonban már érezte a reneszánsz anyagias, vallásellenes lèhelletét, De a külső fe j -
lődést is megakasztotta a 16. században a törökpusztí tás és a vele egy időben meg-
jelent reformáció és társadalmi anarchia. A 16, század közepére már eltűntek 
a rend tiszántúli és erdélyi kolostorai, de a fönnmaradt néhány kolostor lakói-
nak élete sem volt kielégítő. A túlságosan is jezsuita gondolkodású Pázmány 
Péter komolyan foglalkozott a pusztulásnak indult rend megszüntetésének 
tervével, A rend azonban megküzdött a külső és beleő nehézségekkel s a 18. 
század folyamán folyton erősödve dolgozott rendi hivatása és a magyar kato-
licizmus érdekében. 

Ebben az ál lapotában ér te a rendet II, József feloszlató rendelete (1786), 
mely a legtöbb szerzetesrenddel együtt remete Szent Pál szerzetét is megszün-
tet te hazánkban. A többiekkel együtt azonban a pálosok is bizakodtak abban, 
hogy a császár halála ebben a tekintetben ís meghozza a változást. Ám amikor 
1802-ben a bencés, a cisztercita és a premontrei rendet visszaállították, a pálo-
soknak nem volt az udvarnál olyan befolyásos bará t juk , aki ennek a magyar 
alapítású szerzetnek a visszaállítását kieszközölhette volna. A félezeréves nagy-
szabású mult örököseiként nemrégen (1934) jelentek meg hazánkban ismét a 
pálosok, hogy budapesti és pécsi kolostorukból mint alapokból újólag igyekez-
zenek felépíteni remete Szent Pál magyar szerzetét. 

* 
A következőkben arra szeretnénk néhány szóval rámutatni, hogy az előt-

tünk fekvő kétkötetes pálos rendtörténet miként felel meg azon feladatának, 
melyet bevezetőben általánosságban körvonalaztunk. 

Kisbán Emil civil létére vállalkozott arra, hogy a pálos-rend félezeréves 
életének változatos folyását elénk állítsa, A tárgy iránt érzett lelkesedéséhez 
szorgalom és nem közönséges munkabírás csatlakozott. Nagy lelkiismeretesség-
gel gyűjtötte össze a rendi krónikák s az időközben megjelent pálos vonatko-
zású irodalom adatai t . Ezenkívül eredményes kutatásokat végzett a czenstochowai 
és a különböző budapesti levéltárakban. Meg lehet állapítani, hogy az anyag-
gyűjtés munkájá t Kisbán elismerésreméltó alapossággal végezte. Amikor azon-
ban ezt elismerjük, akkor egyben meg kell ál lapítanunk azt is, hogy a történet-
írói módszer alkalmazása tekintetében feltűnő hiányokkal találkozunk művében, 

A történetíró feladata az anyaggyűjtés elvégzése után abban áll, hogy 
adatai t a korszerű kritika elvei értelmében értékelje, osztályozza s ezek alap-
ján döntsön azok felhasználásáról. Az előttünk fekvő műben feltűnően nagy 
helyet foglalnak el a csodás jelenségek, melyek leírását szerzőnk 16—18. századi 
rendi krónikákban találta. Hasonlóképen szívesen közölte forrásainak anek-
dotás és legendás anyagát is, (Pl. I. 98, 106, 141, 175, II. 114 skk. 1.) Ezt a 
tárgyalási módot természetesnek t a r t juk az előző évszázadokban készült feldol-
gozásban, de nem tudjuk helyeselni a 20. században megírt korszerű műben. A 
szerzőnk tárgyszeretete is nem egy esetben szolgált akadályul a nyugodt kri t ikai 
mérlegelésben. Az általunk is nagyrabecsült pálos rendnek van annyi történeti 



érdeme, hogy ne érezze szükségét az alaptalan dícsérésnek. Történetietlen el já-
rás, ha a pálosrendet szinte minden (magyarsága, pasztorális buzgósága, tan-
ügyi munkássága) szempontjából a legekőnek igyekszünk minősíteni. Hisz pl. a 
magyar bencés kolostorok sem függtek soha a külföldi apátságoktól; a bencések 
is kivették részüket a pasztorációs és az oktató munkából, amikor Nyugateuró-
pát s a magyarságot megtérítették és a kereszény műveltségre vezették. Hasonló-
képen hibás az a felfogás is, mely akár egyes személyeket, akár egész testüle-
teket mentesíteni akar hibáktól s az egyes korszakokat jellemző esetleges erő-
szakoskodásoktól. Az ilyen eseteknél nem mindig a pálosrend volt a szenvedő 
fél; a premontreiek Zsámbékot, a bencések Szent Jobbot minden joguk ellenére 
sem tudták visszaszerezni a pálosoktól. Ugyancsak a szerző kri t ikai állásfogla-
lását helytelenít jük akkor is, amikor kétségbe vonjuk állítását, mely szerint a 
15. század (közepe) ,,a szerzetesség aranykora volt". Föntebb már kiemeltük, 
hogy a 15. század, különösen Mátyás kora, ter jeszkedés szempontjából még le-
hetett „aranykor", de lelkség, szerzetesi szellem szempontjából nem. (V. ö. I. 
121, 136. 1.) 

Kisbán művének legnagyobb hibája azonban szerkezetében rejl ik. Kell. 
hogy a történetíró lelkében már anyagának összegyűjtése és értékelése nyomán 
kialakuljon ábrázolandó tárgyának ha nem is pontos és részletes, de azért nagy 
vonásokban mégis teljes, összefüggő képe. Csakis így tud ja történetét egysége-
sen, arányosan és közérthetően megírni, csakis így tud megfelelő szerkezetet biz-
tosítani művének. Kisbán munkájának I. kötete — mely a pálos-rendnek 1225 
—1711-ig tar tó életét óhaj tot ta ismertetni — túlnyomó részben birtokpolitikai 
ügyekkel foglalkozik. Igaz ugyan, hogy középkori közvetlen forrásaink legnagyobb 
részt anyagi és jogi vonatkozásúak; ez a körülmény azonban nem szolgáltathat 
alapot arra, hogy középkori történetünk túlnyomón a birtokpolitikai és a jogi 
viszonyok ismertetése legyen. Ez nem felel meg annak a tényleges középkori élet-
nek, melyet a történetíró ábrázolni akar. Közvetlen forrásanyagunk egyoldalúsága 
nem elégséges ok arra, hogy történelmi előadásunk is egyoldalú legyen. 

Az I. kötet megírásakor szerzőnk még bizonyára nem volt t isztában a II 
kötet anyagával, annak szerkezetével. Ennek tu la jdoní t juk , hogy amíg az I. 
kötet után a II, köte t első 100 oldalán is a kronológiai egymásutánt tartot ta 
szem előtt, s ezen az alapon — főleg az uralkodók és rendfőnökök sorrendjé-
ben — vezette a tárgyalás fonalát egészen a rend feloszlatásáig, 1786-ig; addig 
a II, kötet túlnyomó része (109—401, 1.) tárgyi csoportok szerint — a pálos-rend 
szelleme, a pálos lelkipásztorkodás, a rend szervezete, a pálosok és a tanügy, 
a pálosok az irodalom szolgálatában — ismertette a rend életét. A tárgyi, az 
eszmei csoportok szerint való tárgyalást csak helyeselni tudjuk, sőt ezt sze-
ret tük volna látni már az I. kötetben is. Szerkezetileg azonban elhibázott dolog-
nak ta r t juk a II. kötetben — mely a címlap szerint a rendtörténet utolsó sza-
kaszát (1711—1786,) tá rgyal ja — pl, a középkori remeteszellem ismertetését. 
Az időrendi és az eszmetörténeti ismertetési módot egymás mellett és nem egy-
más után kellet t volna alkalmaznia. Ez utóbbi szerkesztési mód mellett lát tuk 
volna azt a keretet, melyben a rendi szellem időnként változó formában meg-
nyilatkozott s elmaradt volna az a sok ismétlés, mellyel a műben találkozunk. 

Széljegyzeteinket annak ismételt hangsúlyozásával fejezzük be, hogy szer-
zetes rendjeink múl t jának megismertetése nagyon fontos feladata történetírá-
sunknak. De hála Istennek, ez irányban fokozott érdeklődést is tapasztalunk 
napjainkban. Különböző rendek tagjai egy időben foglalkoznak rendi mult juk 
kutatásával és annak megírásával. Fontos, szép és hálás feladat megismertetni 
a századokra ter jedő rendi élet eszméit és alkotásait — de egyben nehéz is, 
ha az a rendtörténet mint igazi „szellemtörténet" meg akar felelni azoknak 
a követelményeknek, melyeket jogosan támaszt vele szemben korunk tudomá-
nyos felfogása. 



Hittudomány. 
Marcel Viller—Karl Rahner: Aszese und Mystik in der Väterzei t . Frei-

burg. 1939. Herder. X V I + 322 1. 
A szentatyák és egyházi írók korának kutatása ma nagyon e lő térbe ke-

rült az egyháztör ténetben. A mai ember lelkéhez nagyon közel áll az első 
keresz tény századok karizmatikus világa. Épen ezért az ú jabb patr iszt ikus iro-
dalom már nem csupán száraz ada tok nyújtására törekszik, hanem az Atyák 
eleven élettől lüktető lelkét akar ja bemutatni . Ennek az i rányzatnak ered-
ménye Rahner könyve is. Német nyelven ez az első munka, mely — részlet-
tanulmányokat leszámítva — összefoglalóan tárgyalja az Atyák aszket ikus-

misztikus tanítását. Nem eredeti alkotás, hanem M. Viller-nek „La spiritualité 
des premiers siècles chrét iens" c. művét dolgozta át, több helyen kibővítve. 
—Az Atyák korának csak aszketikus-misztikus taní tásával foglalkozik, külö-
nösen a szerzetes é le t te l kapcsolatosan. Helyesen mutat rá a szerzetesség igazi 
a lapjaira: az is tenkeresésre , mely nem más, mint Krisztus követése (2. fej.); a 
vér tanúságra (ugyanott) és a szüzesség nagy jelentőségére (3. fej.). Kiindul az 
első századok irataiból és megmutat ja azokat az alapelveket , melyek a ke-
reszténység pozitív i rányát emelik ki. Kelet nagy tanítói szólnak az igazi 
keresz tény életről, mely a szerzetességben bontakozik ki teljes valóságában 
és szépségében. Aszket ika és misztika szerves egységbe fonódik náluk; min-
den kemény önmegtagadás csak eszköz volt a szemlélődés elérésére, A nyu-
gati szellem már nem adott lényegeset a szerzetességhez, legfeljebb a helyi 
viszonyokhoz alkalmazta és jogi k e r e t b e öntötte. Megemlékezik az V—VII. sz, 
görög misztikusairól, akiknél tovább azután a kelet i Egyház nem is fejlődik; 
nyugaton ellenben Szt. Ágoston és Nagy Szt. Gergely az egész középkor i misz-
t ikának megadják a fej lődés lehetőségét . A két utolsó fejezet a világiakat fi-
gyelmezteti , hogy ők is hivatot tak a tökéletességre; valamint megemlít néhány 
vallási gyakorlatot. (Jézus nevének szerepe, Boldogságos Szűz, szentek tiszte-
lete, böjt.) — Alapos részletmunka a szentatyák megértéséhez és megked-
veléséhez. Színt, é le te t kap benne a patrológia. Megmutat ja , hogy a keresz-
ténység tanainak erede t i tisztaságát a szerzetesség őrizte meg a gyakorlatban. 
Igaza van Iván Kirjewskijnek, mikor ezt mondotta valakinek: „Wenn Sie den 
Geist des Christentums gründlich erfassen wollen, müssen Sie das Mönchtura 
kennen lernen." Rahner valóban a virágzó keresztény lelkiségre hívja fel a 
figyelmet. — Részle tesen tárgyalja azokat az egyházi írókat, akik ma az 
érdeklődés homlokterébe kerül tek. (Origenes, Alex. Kelemen, Evagrius, Nyss, 
Gergely.) — A felölelt anyag magával hozza, hogy sok helyen csak adatok 
felsorolására szorítkozhatik, vagy egy-két szóban nyúj that tar ta lmat , de ez és 
a gazdag irodalom é r t ékes hasznos útmutatás a további kutatáshoz. — y —n. 

Péter f fy Gedeon: A Regula és Szent Tamás (A bencés szellem hatása 
Szent Tamás gondolatvilágára). Különlenyomat a ,,Theologiá"-ból, Bpest, 1941. 

Hálásak vagyunk a szerzőnek, hogy midőn Szent Tamás patr iszt ikus for-
rásainak föl tárására és földolgozására vállalkozott, nem tért ki az elől a 

ránk nézve is fontos szel lemtörténet i ké rdés elől, hogy „a legtudósabb szent 
és legszentebb tudós", aki i f júkorában Szent Benedek rendjében nevelkedet t , 
és a rendnek oblátusa is volt, „milyen állást foglalt el Szent Benedekkel 
szemben és milyen kapcsolatai vol tak azzal a szellemmel, amely századokon át 
volt irányítója és lelki életre nevelő je a nyugati szerzetességnek. ." Ebben a 
nem nagy ter jedelmű (22 lap), de bőséges és alapos előtanulmányok nyomán 
megírt kis dolgozatban, ügyes összefoglalását kapjuk azoknak az adatoknak 
és érveknek, melyek minden ké tsége t kizáróan igazolják, hogy a bencés szel-
lem olyan mély nyomokat hagyott Szent Tamás lelkiéletén, hogy annak hatása, 
a lelkiségre vonatkozó minden későbbi állásfoglalásán is felismerhető. S így 
Szent Tamás a lelkiélet te rüle tén is a patrisztikus hagyomány megőrzőjének 
és méltó folytatójának bizonyult. Deák Anasztáz. 



Híívédelem. 
Tower Vilmos: A papi ceíibátus. Szalézí Művek, Rákospalota, 1941, 113 1. 

Ára 1.80 P, 
Tower sok é rdekes művet írt már az Egyház és intézményeinek védel-

mére. A papi nőtlenség védelmére, jellegének és fontosságának ismertetésére 
közrebocsáj tot t könyvecske is é r tékes adalékokkal szolgál. Tör téne t i kialaku-
lását is megrajzolja röviden, sőt még gazdasági és pénzügyi előnyeit sem 
mulasztja el emlékünkbe idézni. Kitér az ellene felhozni szokott el lenvetésekre, 
sőt az ú. n. papi bot rányokra is. Sok dicsérő szót idéz komoly és nagynevű 
világi szémélyek irataiból. Hivatkozik, bár nem bizonyítékként, nagy és ki-
váló férf iak örök nőtlenségére, mint példára, köztük Martinuzzira és Gárdo-
nyira is. Az előbbinél szerzetesi volta magyarázza, az utóbbi meg — ha nem 
csalódunk — nős volt. Amit egyes családok meggondolatlanul és felelőtlenül 
túlságos szaporaságáról ír, ha mindjárt megengedet t eszközöket ajánl is a csa-
ládtagok számának korlátozására, semmiképpen sem helyeselhetjük. Az isteni 
gondviselésre mégis jobban lehet e téren is hagyatkozni, mint amennyire a 
szerző megengedni látszik. Mivel könyve nem papok számára készült, sok 
latin nyelvű idézetét nem értik meg olvasói, s így hatástalanok maradnak, A 
címben is jobb lett volna a magyar szó. Bizonyítása eléggé ta lpraeset t , de az 
egész könyv rendszere meglehetősen laza, kevéssé át tekinthető, sem tudo-
mányosnak, sem egészen népszerűnek nem mondható. Dr. Hegyi Dámján. 

Lelkíéíet. 
Oda Schneider; Got t und Mensch im Gebet . Fr, Pustet , Regensburg, 1939, 

112 1. 1.70—2.50 Rm. 
Oda Schneider aszketikus célú írásaiban különösen jó hatással van az 

olvasóra a belőlük kiáradó átéltség, átérzettség, bensőséges meggyőződötíség 
közvetlenül megragadó ereje, még akkor is, ha elméleti fej tegetéseinek logikai-
lag megalapozott érveivel akar ja velünk elfogadtatni saját állásfoglalását. 
Ebben a meglehetősen rövid könyvében is ugyanennek a közvetlenségnek, ben-
sőségnek szelíd fuvalma lengedez felénk. Nem használ aprólékosan kidolgozott 
szemléltető képeket, nem a mondatok keresett csiszoltságával aka r bennün-
ket megnyerni, nem is az imádságnak időben és örökkévalóságban kavargó 
mélységeit tárja fel a tudományos felkészültség külső pompájával, nem rajzol 
elénk mindent, amit az imádságról elmondani lehetne, mégis mindazt kielégí-
tően tartalmazza, ami emberi, lélektani és teológiai szempontból, az imádság-
ban lényeges, annak leglelkét alkotja. Különösképpen is újra és ú j ra hang-
súlyozza azt a természetfe le t t i haj tóerőt , mely minden imádságban, akár ben-
sőnk gyarlósággal te le egyszerű megnyilatkozása, akár a misztikus magasságo-
kig emelkedet t lé leknek kiáradása legyen, egyaránt működik s így minden 
imádságot a Szentlélek kegyelmével áti tatottá, nemessé, naggyá tesz. Amit a 
gyarló imádságról, az imádság neházségeiről, a lelki szárazságról és a léleknek 
sokszor éppen imádság közben érezhető sötétségéről mond, annyira nyilván-
valónak, igaznak, természetesnek és megnyugtatónak látszik, hogy szinte túl-
ságosan is egyszerűnek tűnik fel, pedig az imádság legbonyolultabbaknak, meg-
oldhatat lanoknak látszó nehézségeinek egyetlen megoldási módját tálal ja a ter-
mészetfelet t iben hívő és a szerint élni akaró ember elé. De a könyv hatásának 
erejét nem kis mér t ékben bénítja, hogy külön fejezetcímek nélkül folytató-
lagosan és csak egyszerű csillaggal elválasztva tá rgyal ja végig az összes kér-
déseket s így az olvasó sohaem tudja előre, milyen alapvető gondolatra is 
kell olvasás közben ügyelnie. Dr. Hegyi Dámján. 

Otto Karrer : Die Gotteskíndschafí . Ars sacra, Josef Müller, München. 
128 1. 2,80 RM. 

Az á teredő bűn protestáns megfogalmazása sokakat nemcsak ennek a ke-
resztény hitcikkelynek, hanem az egész keresztény tanításnak e lvetésére is 



készte te t t , és így őket a természetfölött iség, az istenfiúság boldogító tuda tá -
tól, az emberi személyiség öncélúságának, szabadságának, é r tékének legerő-
sebb támaszától, biztosítékától megfosztva a csordaember, a kollekt ív ala-
csonyrendűség lápos lapályára sül lyesztet te alá. Ezért fontos és megbecsü-
lendő minden írás, mely más és más szemszögből vizsgálva újra meg újra 
az istenfiúság magasztos keresztény taní tását taglalja, védi és benső meggyő-
ződésünkké erősíti, szilárdítja. Otto Ka r r e r már ezért is ér tékes munkát vég-
zet t . De még üdvösebb munkája a lé lek számára. Hisz keresztény meggyőző-
dését fokozza nemcsak az istenfiúság mibenlétének és egyéb keresz tény taní-
t ásokba kapcsolódó vonatkozásainak föl tárásával és megismertetésével , hanem 
az istenfiúsághoz méltó élet néhány nélkülözhetet len gyakorlati a laptényezőjé-
nek kifej tésével is. Rámuta tva azokra a forrásokra, amelyekből az istenfiúság 
gazdag életfolyama ered és táplálkozik, megbecsülésre még mél tóbbnak bizo-
nyí t ja a keresztény taní tás t és életet . Egy-két helyen vallástörténeti párhuzamot 
is belesző művébe, s így annál jobban kitűnik az emberi lélek ráutal tsága a 
keresz tény igazságokra és életet alakító, boldogító, megszépítő erőire, mozza-
nata i ra . Fölöslegesnek ta r t juk azonban annak a kérdésnek felvetését , vájjon 
az á te redő bűnre köve tkező megváltot tság vagy a paradicsomi te l jes épség 
r end jében csodálatosabb-e az ember szépsége és nagysága. Karrer a mostani 
r ende t tar t ja szebbnek és gabdagabbnak a paradicsomi épség ál lapotánál . De 
bizonyítékai ellen lélektanilag nagyon hatásos érveket lehet felsorakoztatni , 
és így a bizonyítékainak szónoki lendületében rejlő szuggesztív erő nem tud 
érvényesülni . Reinthalernak tíz szép mélynyomású k é p e díszíti a könyvet . 

Dr. Hegyi Dámján. 

Wimmer M. Anzelm O. S. M.: A Boldogasszony keresztútja. Megfontolások 
és imádságok. Korda, Budapest . 1940. 232 1. 4.— P. 

A hétszáz éves szervi ta-rend kedve l t áj tatosságát, a hétfá jdalmú Boldog-
ságos Szent Szűz hét állomásra osztott keresztút já t ismerteti meg velünk a 
már sok ér tékes lelki könyvet megírt szerző. Az egyes állomások szereplőinek 
jellemzése után sok elmélkedésre buzdí tó gondolatot fejt ki, azoknak a lelki 
élet alakítására és gazdagítására a lkalmas tanulságait elemzi és nem egyszer 
szinte magával sodró meggyőződésének tüzével átizzítja, hogy az olvasó és 
u tánaelmélkedő le lkében is hasonló melegséget, érzést , gyümölcsöző csírázást 
fakasszon. Minden elmélkedést az állomás t i tkának és tanulságainak megfelelő 
imádsággal fejez be. Az egyes ál lomásokat régi híres művészektől kölcsönzött 
képpe l szemlélteti. A függelékben a Boldogasszony keresz tút jának végzési 
módját , imádságait, e keresztút búcsúit tárja elénk. Nagy lelki épüléssel és 
a gyakorlatban használható könyv. Egy-két helyen azonban egy kis túlzástól 
sem riad vissza, így pl. az alázatosságot ajánlva az embert a t e remtés tucat-
á ru jának nevezi, pedig ez a kifejezés egyáltalán nem illik a te remtés koroná-
jára, az Isten képmására és hasonlatosságára alkotott emberre, az alázatosság 
e rénye sem követel meg ilyen állí tást. Nyelve á l ta lában egyszerű, de mindig 
lelkes. Sok helyen azonban különös, furcsa, nehézkes, nem magyaros (pl. abba 
a beáll í tásba beleil leszkedni, Is ten-Gyermek, Krisztus-Gyermek, beszámíthata t -
lan kiszámíthatatlan helyet t , legfelsőbb elárvulás, sikerteljes, a te l jes melléje 
sikerült élet, s'tb.). Ál ta lában aszkét ikus íróink nem nagyon törődnek a nyelv 
szépségével és magyarosságával, pedig a drágakövek ér tékét is csak fokozza, 
t ehá t a gondolatok vonzó erejét is nagyobbít ja a foglalat szépsége, a nyelv 
csiszoltsága. Dr. Hegyi Dámján. 

Gergye Béla: A papi hivatásról és méltóságának megtartásáról, A szerző 
sajá t kiadása. Bagó Mihály könyvnyomdája, Dombóvár. 1941. 31 1. 

Gergye elegáns köntösű és kiáll í tású könyve nem rendszeres tudományos 
munka. Irodalmi babé rok ra sem pályázik vele. Hanem inkább, amint lelkében 
felizzanak a gondolatok, úgy r ak j a őket kaleidoszkópszerűen egymás mellé. 
Tanácsaival , lelkesültségével, megrovásaival is fokozni akar ja bennünk a papi 
hivatás és mél tóságának megbecsülését . Ez okozza gondolatainak megismétlő-



dését is. Leginkább Mécs László verseivel ékesíti, fűszerezi vagy fejezi ki 
mondanivalóit . De más nagy szellemek is (Bougaud, Ady, az arszi plébános, 
Bangha) szóhoz jutnak benne. Nyelve gondolataihoz iparkodik alkalmazkodni: 
emelkedet t , ünnepies, néha csillogó, de nem kereset t . Néhol azonban kirívó 
kifejezések is akadnak benne( pl. Is ten-katona, kikövetel, ki tűrhetetlen). Bár 
könnyű olvasmánynak látszik, egyes gondolatainál mégis hosszabban kell el-
maradoznunk, hogy kincsüket kiaknázhassuk és különösen a Mécs Lászlóból 
idézett versek mélységeiben rejlő természetfölöt t i mézet fölszívhassuk. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Franziska Boesmíller: Kind unter Kindern. Ars Sacra, Josef Müller kiadás. 
München, 

,.Egy könyvecske azok számára, akik szeretik a gyermeket" — mondja 
az alcím. Valóban az. Nem tudományos pedagógiai fej tegetések, hanem a gyer-
mek az édesanya szemén keresztül nézve. Ez természetesen nem zár ja ki azt, 
hogy az édesanya pedagógiailag művelt, A 2—7 éves gyermek lelki képét és 
testi fejlődését rajzolja meg a szerző nem az elméletnek, hanem az életnek 
és tapaszta la tnak szavaival. Épúgy beszél a kisgyermek hitéről, szeretetéről , 
játékáról, mint rossz tulajdonságairól és betegségeiről is. Minden szavát az 
édesanyai lélek meleg szerete te és a mély katolikus hit járja át, mely minden 
kisgyermekben a gyermekalakban közénk jött kis Jézus látja. 

A kis könyv ér tékét növelik a bájos gyermekfelvételek. — yl — 

Katharina von Síena: Das Unbedingte. — Részletek Sziénai Szt. Katalin 
leveleiből és könyvéből, — Ars Sacra, Josef Müller kiadás, München. 

Ma ál talában nem szeretik a középkort , különösen nem a vallásosságát. 
A középkor szentjei is idegenek előttünk. Lenézzük a misztikum felé való von-
zódásukat . De ez a könyv bizonyítja nekünk, hogy e tek in te tben Sziénia Szt. 
Katalin kivétel . Csodálkozva olvassuk egyáltalán nem „nőies", érzelmes sorait. 
Meglepő erő, keménység, szinte férfias elszántság a harcra a világ, saját magunk 
és az ördög ellen. De ha nézzük életét, nem csodálkozunk ezen. Férf iakat 
megszégyenítő te t teket vitt végbe. Elég, ha utalunk a nagy nyugati egyház-
szakadás megszüntetésére, — Szent Katalin szinte kíméletlenséggel hirdeti meg 
a harcot legnagyobb ellenségünk, önszeretetünk ellen. Legnagyobb fegyverünk 
ebben a harcban Krisztus szentséges vére. Belőle árad kifogyhatat lanul a ke-
gyelem lelkünkbe. De a kemény szavak mellett ritkán olvastunk oly szép 
meleg szavakat Isten irgalmasságáról és a szerete t fönségességéről De itt sem 
az érzelem szól, hanem csak lelke mélyéről veszi elő szavait, — yl — 

Dr, Prívítzky Gyula: Két világ örvényei. Rozsnyó. 
A modern szószéknek t e rméke e köte t beszéd és olvasmány. Modern 

hangon szól modern kérdésekről : A mi fajelméletünk, Boldogságok törvény-
könyve, Több-élet mélységei, Lélek örömkönnyei, Korunk Krisztusa, Krisztus 
dicsőséges menyasszonya, Krisztus pöre. Sokszor kicsengnek a beszédekből 
a csehszlovák megszállás idejének izzó harcai a magyarságért , a katoliciz-
musért , a pápák szociális körleveleiben hangsúlyozott szociális taní tásokért . 
A megkapó példák az egyszerűbb emberek lelkének is megvilágosítják a vá-
rosi közönség lelki szükségleteit szem előtt tar tó beszédeket. Tóth Tihamér 
szelleme él tovább e könyvben. Mihályi Ernő. 

Líppert S. J.i Kreuzweg, Verlag Ars Sacra . Josef Müller. München, 
Lippert S. J.: Der Mensch J o b redet mit Gott. Verlag Ars Sacra. Josef 

Müller, München, 
Lippert S. J.i Menschenleid. Verlag Ars Sacra. Josef Müller. München. 
Lippert nevét német rádióbeszédei t e t t ék híressé. Kinűnően ismeri az 

emberi lelket, a lélek töprengéseit . Kitűnő lélekgondozó. Megmutat ja , hogy a 
szenvedésnek a metafizikai világban hol a helye és mi a jelentősége, A szen-



védés teológiáját gyönyörűen átülteti a gyakorlatba. Költő és próféta egy sze-
mélyben. Az emberiség legsúlyosabb kérdése i t olyan bá t ran tárgyalja s úgy 
belekapcsol ja Istenbe, hogy megkötött , megnyomorodott , eltékozolt életünk 
új ra felszabadul, megdicsőül, újra megkerül Istenbe. Isten terveiben benne van 
a szenvedés. A szenvedés a híd a földi par t ró l az égihez. A szenvedő ember t 
beáll í t ja a kegyelem bűvös körébe, lelke szentélyét megnyitja, bevilágít a leg-
t i tkosabb redőkbe is és szívének sajátos melegségével áraszt ja el egész valón-
kat , Minden emberben egy szenvedő J ó b rej tőzködik. Minden embernek har -
colnia kell Istenért, E harcnak minden t i tka, rejtélye, kínja megoldódik a k e -
reszt tövében. A halála után megjelent keresztút i á j ta tosságában taní tásának 
veleje imává magasztosul. Lippert könyveihez bátran nyúlhat a magyar ér tel-
miségi osztály is. Minden nehézségére megtalál ja a kielégítő, boldogító fele-
letet. Mihályi Ernő. 

Irodalom. 
Leo Weísmaaiel : Gericht über Veit Stoss. 
Leo Weismanteh Dill Riemenschneider . Verlag Karl Alb er, München. 
A népi jellegű expresszionizmus kifejezőjeként áll elénk Weismantel mű-

vészregényeiben- Az író a Rhön komor vidékéről indult neki írói pályájának, 
arról a tájról, „amelynek lakói nevetni is e l fe le j te t tek". De talán épen ez a 
körülmény magyarázza meg alkotásainak közösségjellegét, ez adja regényei-
nek azt a különleges ízt, színt, tüzet, zenét , amely a nép vérben-könnyben 
összekovácsolt közösségének nevel t jeként állítja elénk Weismantel Leót. Első 
könyvében Veit Stossnak, a másikban a neves würzburgi szobrásznak, Dili 
Riemenschneidernek küzdelmekkel teli é le té t vetíti elénk. A korrajz (a re -
formáció, a német parasz t for rada lmak f eke t e felhői gyűlnek már a láthatáron!) 
sötét há t teréből sugárzón és mégis emberien-emberi mivoltában áll elénk a 
művész, életén végigvonul az a fájdalmas vonás, amely önkéntelenül is oda-
vésődött szobrainak a rcára . De a ké tségbeesés sosem lesz úrrá raj ta: mindig 
megváltást talál saját művészetében. Weismante l írói pályájának csúcspontját 
ma még drámai és misztériumjátékai a lkot ják : ha regényei pillanatnyilag 
még nem ís érnek fel a Totentanz 1821, Die Reiter der Apokalypse, Das 
Spiel vom Blute Luzifers, az Obcrammergauer Gelübdespiel pompás színvona-
láig, reméljük, hogy rövidesen az élre nyomulnak igazi- népi-közösségi szel-
lemből született regényes művész-életrajzai, 

Leo Weismantel : Das Totenl iebespaar . Verlag Karl Alber, München, 
1940. 445 1. 

W, ezúttal Mathis Nithart, az eddig tévesen Grünewaldnak nevezett 
középkori festő regényes életrajzával lepte meg a közönséget . Három kö te tben 
ismerteti a szerző a művész életét. Az első kötet : Das Totenl iebenpaar Nithart 
gyermek- és tanulóéveit tá r ja elénk, amelyek telve vannak dallal, tavasszal , 
csodákkal, szerelmekkel, de valami fá jó borongás is előre veti bennük árnyé-
kát, megsejtve azt, hogy Nithartból egykor ,,a fájdalom legnagyobb szimfoniku-
sának" kell lennie, Weismante l ebben a regényben is hü marad önmagához, 
a Riemenschneider és Veit Stoß hagyományaihoz: regényében megkísérli a 
művészi alkotásokat, amelyeket gyakran az életből kiszakítva és csupán a 
forma szemszögéből szoktunk megítélni, lelki gyökereikkel összeköt te tésbe 
hozni, és a művészi a lkotásokat az é le t te l jes valóság szülötteiként láttatni, E 
mellett nem téved el a szerző a mesemondás rengetegében, mert az életet a 
maga történelmi valóságában, a család, a céh, a táj, a népközösség ke re t ében 
állítja elénk. Minthogy könyve mélyenjáró történelmi kutatásokon alapszik, 
valósággal forrásmű jellege van, de a szépíró nem feledkezik meg arról, hogy 
regény fekszik előtte. Élet és költészet szoros összeforrasztása: ez jellemzi 
Waismantel könyvét, ez teszi súlyossá az irodalom ér tékmérlegén. Péa. 



Mátrai László: Élmény és mű. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. Buda-
pest. 1940. 201 1. 

íme egy régvárt könyv: elméleti és gyakorlat i válasz ar ra az égető kér-
désre, hogyan ér t jük meg az élményt és a művet, az én és a világ viszonyát, 
hogyan közöljük másokkal is — sok szóval, de egyetlen gyúj tópontban lát tatva 
— azokat a re j te t t összefüggéseket, melyekben élmény és mű, alkotó szellem 
és önállóan továbbélő alkotás a legsajátosabban egymáséi. Mátra i László 
eddigi írásai is mutat ták, hogy igazán jogosult e kérdés válaszára. Aki pedig 
már tapasztal ta , hogy elvont fej tegetései mily nagy fokban élő-tudatosak,, az 
nem fog megijedni a „gyakorlati" részt megelőző bölcseleti, lélektani és iro-
dalomelméleti e lmefuttatástól sem. Mint minden jó könyvet, az övét sem lehet 
tartalmilag közölni; csak eredményeire és munkatechnikájára szeretnék rá-
mutatni. 

A régi járt utakból elfogadja azokat a pontokat , melyekkel az élmény-
mű probléma megoldása túlmutat a relativizmus lazaságán, de még nem esik 
merev dogmatizmusba. Rámutat a szellemtörténet ér tékes szempontjára: az 
élmény vizsgálatában a típus-fogalom beveze tésére (30. l.)j Hegel végzetes 
tévedésére : a t ípusok önkényes osztályokká mereví tésére (129. 1-); a szellem-
történet hibáira: elvi megalapozásának filozófiai hiányosságára, a kulturális 
jelenségeknek egy koron belüli paral lelkoordinációjának hirdetésére, túlzó tar-
tózkodására a természet tudományokkal szemben (190—191. 1.); elítéli a termé-
szet tudományos módszernek az élmény objektív oldalára túlzó beállí tottságát 
(31. 1.); mindezeknek a hibáknak kiküszöbölésére helyesnek lát ja az exiszten-
ciális filozófia jó szempontjai t (188—189. 1.); hajszálfínom elemzéssel mutat rá 
mégis Heidegger „exísztenciális é lményének" hibájára : az igazi á té lésre kép-
telen alanyiságra (36—37, l.J; elfogadja Ja spe r s eredményeit , — ő maga pedig 
„egy szerény lépéssel" továbbjut , mert összegezve egységbe fogja mindegyik-
nek jó szempontjai t . Tipológiai a lapvetése — ha legelőször a legáltalánosabb 
eredményét nézzük — nagyon enyhíti a szaktudományok és a bölcselet közötti 
ellentétet , a szaktudomány számára filozófia lesz, a filozófia számára szaktudo-
mány, Érdekmentes tudományossággal hirdeti, hogy nincs külön filozófiai, 
külön szaktudományos igazság, hanem van az igazság. Ennek az igazságnak 
keresésében úgy viszi olvasóját, hogy müve — igazi élmény lesz számunkra. 

Az élmény problémájának vizsgálatában a mindennapos szóhasználatot 
gyámoltalannak, a lélektanit üresnek és határozat lannak, a szellemtörténeti t 
előfel tevéseiben és következményeiben nem kielégítőnek találva jut el a „va-
rázsszóhoz", melynek sikerével áll, vagy bukik a szellemi jelenségek vizsgá-
latának tudományossága: a „megértés-elmélethez": az élmény „énünk teljes 
egészének latbavetése ' (35. 1.), azokat a lelki tö r ténéseke t foglalja magába, — 
„melyek számunkra a dolgok értelmét evidenssé teszik, szubjektív, objektív és 
relatív mozzanatok teljes egyensúlya" (38. 1.). Minden igazi élmény felfedő 
(heurisztikus) ér tékű ér tékélmény és minden érték élményérték. 

A műalkotás c, nagy részben figyelmeztet az alkotás szociológiai magya-
rázatának egyoldalú ér tékességére (53—54, 1.). A lángész és őrület sokat vita-
tott kérdésé t így oldja meg: „Az emberi nagyság fokozódása nem jelent köze-
ledést az őrület felé (68. 1.), minden betegség kulturál is jelentősége attól függ, 
„hogy az alkotót a művek, a szellem világa felé tud ja -e terelni, vagy pedig 
leszorítja önmaga embersége alá" (71. 1,). A t ípusalkotás régi és új szempont-
jait összegezve jut el a maga eredményéhez: az objekt ív-pr imér-extraver tá l t -
cyclothym-dezintegrált- ingerlékeny magatartást egybefoglaló „ k ö z v e t l e n ' t ípus-
hoz, és a szubjektív-szekundér-introvertál t-schizothym-integrál t-gátol t-merev ma-
gatartást kifejező „közve te t t" típushoz (92, 1.). Ez a típusmegjelölés adja az 
egyéniségnek „lélektani stílusát", jellemzi az én-világ viszony, az élményt, az 
alkotást is, egészen annak irodalmi stílusáig. 

Ilyen elméleti megalapozás után jut el a „gyakorlati" alkalmazáshoz. 
Sorokin kultúrt ipológiájának bírálatában jóelőre figyelmeztet, hogy a tipológus 
maga is egy bizonyos típust képvisel, és ér tékelő magatar tása az „idegent" 
nem igen tud ja elfogulatlanul szemlélni s így megérteni sem. Megnyugtathat juk 
a szerzőt, hogy ő távol marad ettől a közös veszélytől: ismeri önmagát, a szán-
dékát is, hogy minden sorával a teljes tárgyilagosságot keresi, azt mondhat-



nám, az „audiatur et a l te ra pars" lelkületét, ahol minden „mást" megérteni 
-s— a jelszó, az egyéni magatar tásnak emberileg elérhető tárgyilagosság-magas-
latán. Ami pedig a legfontosabb: benne megvan az európai kultúra mai egész 
tudás- és etikai ér téke. 

Részleteredményeit ta lán majd bí rá la t alá fogják az utódok; ő maga is 
i t t -ot t még világosabb lesz és többe t fog láttatni, de azt már most is el 
kell ismernünk, hogy a „közvetett" és „közvetlen" típus-fogalom egész gazdag-
ságát tár ja föl ,amikor Honoré Balzac, Gustave Flauber t , Marcel Proust és 
Victor Hugo, élmény-mű problémájá t" bogozgatja, s így a maga t ipológiájának 
„gyakorlat i" alkalmazhatóságát fényesen igazolja. 

Vaskalapos bírálók hibáztathatnák, hogy fogalmait csaknem kivéte l nél-
kül a bölcseleti munkákban általában használt idegen szavakkal és kifejezé-
sekkel közli. Mátrai jól tudja , hogy ezekre nincsenek még jó magyar szavaink 
(ami van, azzal is sokszor lehetet len „lefordítani" egy-egy fogalom egész tar-
talmi gazdagságát); szerzőnk sem ilyen szóalkotásra akar vállalkozni. Az is 
nyilvánvaló, hogy hata lmas ismeretanyagának csak kis körét akar ja k i fe jeze t ten 
felhasználni: csak azokat , melyek elősegítik a megértetés munkájában. Ennek 
el lenére pl. Proust megér téséhez nemcsak Heidegger segít, hanem a Bergson— 
Proust összefüggés fe l tá rása . A könyvtá r ra menő idevágó irodalomban szinte 
mindenütt helyet kap Bergson és Proust összevetése. 

Mátrai könyvével a magyar tudományos irodalom igen sokat kapot t : egy-
séges szemléletmódot, mely tar tósnak ígérkezik, ha fölszívja majd az új ered-
ményeket is, és később sem akar önkényúr lenni ott, ahol igazi szerepe olyan, 
mint az iránytűé: ú tmuta tás a legmegér tőbb tárgyilagossággal. 

Rezek S. Román. 

Victor Heiser: Korunk orvosa. Singer és Wolfner kiadása. Budapest . 
Évtizedünk egyre divatosabbá váló orvos-irodalmában (George Sava, Cro-

nin, Albert Gervais, Brett-Young) nemcsak átmeneti állomást jelöl Victor Hei-
ser munkássága. Az Egy orvos be já r j a a világot neves szerzője (húsz évig ha jó-
orvos, majd New-York egészségügyi főbiztosa, a Rockefel ler Intézet vezetője), 
akinek első műve magyar nyelven már a negyedik kiadásban forog közkézen, 
most ú jabb ér tékes könyvvel lep meg bennünket . Egészségesnek lenni nem-
csak annyit jelent, hogy nem vagyunk betegek. Az egészség pozitív, de érzé-
keny és változékony állapot. Józan ember, aki nem hisz varázsszerekben, 
tudja , hogy a megelőzés sokkal fontosabb, mint maga a gyógyítás — hirdeti 
Heiser a mai orvostudomány alaptételé t , A hangsúly manapság nem annyira a 
mikrobákon van, mint inkább azokon a korlátokon, amelyek megakadályozzák 
a mikrobáknak a szerveze tbe való behatolását , nem annyira a betegségeken, 
mint inkább az egészséges testen és egészséges lelken, amely ellenáll a bacil-
lusoknak, nem a be tegséget gyógyító orvosságokon, hanem azon az igyekeze-
ten, amellyel a megbetegedés ellen védekezünk. 

Ezzel a józan elvvel indul nek i Heiser az egészségügy mindennapi kér -
dései tárgyalásának, hogy a világlátott hajóorvos gazdag tapasztala ta alapján, 
jóakara tú tanácsadásával , élénk, amer ika i humorával mindvégig lekösse olvasója 
figyelmét. Megmutat ja azt, hogy élni szép és élni jó, felfokozza a kul túrába 
belefáradt emberben a derülátó é le t -szere te t érzését . Péci. 

Pearl Buck: Sárga emberek, Fordí to t ta : Kosáryné Réz Lola. Nyári úti-
társ. Palladis. 

Egy csokorra va ló novellát foglal magába ez a könyv. A legsikerül teb-
bek, amelyeknél a ke le t i jelleg nemcsak járulékos környezet , hanem a cselek-
mény mozgatója. Az „Első feleség"-ben a nyugatot járt fiatal fér j kerül össze-
ütközésbe az ősi szokásokkal . A „Visszahonosítás" címűben a francia feleség 
hagyja el a sárgákban csalódottan fé r jé t . Pater Andrea -ban egy misszionárius 
szimpatikus rajzát kap juk , de kár volt őt erőltetet t szerelmes ábrándozásokba 
keverni . A nyolc kis novella színesen, sok oldalról muta t ja be a sárga emberek 
munkás, gondos életét , csak a szomorkás, borongós hangulat közös bennük. 
Az utolsóban a kínai árvíz megrendítő képe tárul elénk, de éppen ebben csil-



lan fel a reménysugár is: a roppant természet i csapás nyomán új, boldogabb 
élet indul. 

E kis novelláskötet — ha magasabb művészi igényre nem is ta r tha t 
számot — célját eléri, mert valóban kellemesen szórakoztató nyár i útitárs lehet. 

Felíczíán Vilmos: Fehérköpenyes rabszolgák. Singer és Wolfner Irodalmi 
Intézet Rt. kiadása. Budapest, 1940. 246 1. 

Egy fiatal tanársegéd küzdelmes élete. Csillogó kísérletek. Megleszített 
tudományos munka. Összetört, búskomor professzor. Részeges, de a lapjában 
véve jókedélyű és családjával törődő háziszolga. Szalonnán és kenyéren élő 
tanársegédek. Pincében re j tőzködő ifjú tudós, akinek a munkájá t többször is 
tönkreteszi a megnemértés és a környezet figyelmetlensége. 

Szóval az egyetemi élet legváltozatosabb eseményei peregnek, szinte 
ugrálnak a szemünk előtt megkapó könnyedséggel egységbefoglalva. Üde, vonzó 
és mégis kissé melankolikus világszemlélettel, A végén nagy megkönnyebbülés-
sel ál lapíthatjuk meg, hogy a fehérköpenyes rabszolgák nem csupán a fehér 
köpeny rabszolgái. Kiderül, hogy végeredményben ők is ép olyan emberek, 
mint a többiek. 

Mindez a színesség, mozgalmasság é rdekes és élvezetes olvasmánnyá 
teszi a könyvet . De ez csak mellékes, A regény legér tékesebb oldala az, hogy 
fel tár ja a magyar tudományos élet sebeit. Megért jük, hogy miért kell a ma-
gyar tudományos élet sok tehetségének külföldre mennie. Megért jük, hogy miért 
oly nehéz itthon a boldogulás. Épp ezért reméljük, hogy a könyvet az i l letékes 
helyeken is figyelembe veszik. — zz — 

Székely Tibor: Nálunk nem szól a lant. Regény, Singer és Wolfner í rod. 
Intézet kiad. Budapest , 262 1. 

Sajátságos hangulatú, bizarr öt letre alapított regény, Mikszáth Üj Zrinyiásza 
jut eszünkbe. Míg azonban az Üj Zrínyiászban a XV. század hősei kelnek életre 
egy modern világban, Székely regényében a XX. század embere helyeződik 
vissza a XVI. század kellős közepébe, 

1548-ban Szolnokon öngyilkosság történik. A rövidlátó és lelkiismeretlen 
hatóság az ágrólszakadt Patkós István darabontot vádolja a gyilkossággal és 
félő, hogy kivégzik. Őrzőangyala azonban megmenti a kivégzéstől. Mintegy 
visszafordítja az idő kerekét és a XX. században Budapesten élő Patkós István 
detekt ívet Szolnokra viszi. Patkós, a meglehetősen felületes gondolkodású és a 
mi korunk vívmányaira rendkívül büszke modern ember, az első órák zavara 
után csakhamar otthon érzi magát a XVI. századi magyar kisvárosban. Azon-
nal a gyilkosság földerítéséhez lát. Közben nem is annyira a nyomozás érdekli, 
mint inkább a környezet . Maga mondja: „jobban érdekel t az, hogy itt vagyok, 
mint az, amiért itt vagyok" (214 1.). A szerzőnek a cselekvény bonyolítása so-
rán bőven nyílik alkalma a mult és jelen összehasonlítására és igyekszik is 
az alkalmakat dicséretreméltó szorgalommal kiaknázni. Különösen találóan jel-
lemzi a mult emberének élniakarását , nagy életkedvét szemben a mai ember 
életúntságával, a mult lényeglátását, igazságra törekvését szemben a ma felü-
letességével, a mult egységes világképét szemben a mai ember szétszakadozott-
ságával. Néha azonban nem sikerült eléggé behatolnia a tör ténelem szellemébe, 
a XVI. század emberének lelkivilágába. így pl. Huszár Zsuzsinak az a jkán 
idegenül hangzanak azok a szavak, amelyekkel a tisztaságról, erkölcsről szól, 
ha mégannyival is megelőzte korát . Néha úgy érezzük, hogy a regény szatíra 
akar lenni, de nem mint az Üj Zrinyiászban, ahol a gúny éle elsősorban a 
modern életet éri, hanem mindkét irányban. Egyformán osztogatja a gáncsot és 
az elismerést a múltnak és a jelennek is, de mert a multat a jelen szemüvegén 
keresztül nézi, a végén mégis a mult károsul. 

Színes, eleven, mindvégig lebilincselő előadásban kerül elénk mindez. 
Ajánlhat juk mindazoknak, akik szeretnek elidőzni a mult életén és emlékein 
és a mai történelmietlen korban is ragaszkodnak a régi elvhez: ,,História est 

G. / . 

magistra vitae," Gácser Imre. 
15 Pannonhalmi Szemle 



Kassai Vidor emlékezései . Sajtó alá rendezte Kozocsa Sándor. Budapest , 
évsz. n,, 80, 395 1, Egyetemi Nyomda, Budapest . 

Az i f j abb nemzedék már név szerint sem ismeri Kassai (családi nevén 
Kossitzki) Vidort, a nyolcvanas évek híres komikus színészét. A mult évre 
esett születésének 100. évfordulója. Emlékezéseinek k iadása azonban nemcsak 
kegyeletes tet t , hanem a magyar színművészet tör ténete számára is é r tékes 
anyagot szolgáltat. 

Kassai született színész volt, de sok nehézségen át tudot t csak utat törni ma-
gának. Nem részesült magasabb fokú iskoláztatásban, azutan kereskedő-, könyv-
kötőinaskodáson kezdte, majd szoba- és templomfestő lett belőle és mint ilyen 
csapott fel 21 éves korában színésznek. Sokat nyomorgott, félreértésben, mel-
lőzésben is volt sok része, de hivatása tudatá t , főleg pedig annak nagyrabecsü-
lését sohasem vesztet te el. Ez volt annak az akara terőnek forrása, mellyel ön-
magát folytonosan töké le tes í te t te és művészi kiválóságának elismerését is ki-
vívta. Amire mindig vágyott , nem érte ugyan el, nem jutott be a budapes t i 
Nemzeti Színházba, de éveken át tagja volt a Kolozsvárinak és 1880-tól 
1889-ig a budapest i Népszínháznak, amikor elkeseredve visszavonult. A váci 
kórházban halt meg 1928-ban. 

Emlékezéseiben a nyolcvanas évekig jutott, tehát gyermek- és i f júkorán 
kívül színészi életének kb. 20 esztendejéről számol be bennük. Sok helyt meg-
fordult, élesen megvilágítja ezen idők színházi viszonyait, sok pályatársáról fest 
érdekes képet , de megörökít i több más olyan ember a lakjá t is, akik akkor a 
színházzal kapcsolatban ál lot tak. Hogy csak pár nevet ragadjunk ki, a színészek 
között szerepelnek e visszaemlékezésben Blaháné, Egressy Gábor, Feleki 
Miklós, Jóka iné Laborfalvi Róza, Jászai Mari, E. Kovács Gyula, Nagy Imre, 
Szerdahelyi Kálmán, Szigeti József, Tóth Ede, Tóth József , Vízvári Gyula stb. 

Kassainak jó szeme van, de különös ér téke igazmondása. Szinte túlzott 
aggályoskodással törekszik arra, hogy senkiről se mondjon hamisat, különösen 
azokról ne, akikkel az élet szembeállí totta. Jel lemző e t ek in te tben Jászai Mari-
nak jellemzése, aki tudvalevőleg 4 és fél évig felesége volt. 

Általános kor tör ténet i szempontból szomorúan érdekes , hogy a család, 
legalább addig, míg az emlékezések t a r t anak , nem játszott komoly szerepet 
Kassai é le tében. Katol ikusnak kereszte l ték, de hitét hamarosan elvesztet te . 
Sokat megmagyaráz azon idők szelleme, de nem utolsó sorban a katolikus alsó-
iskolázás és vallásos neve lés elhanyagolt volta nem egy helyen, így Kassai 
szülőhelyén. 

Az emlékezése nyelve it t-ott kissé különös, de á l ta lában eleven és élve-
zetes. 

A kiadó rövid utószóban foglalja össze Kassai é le tének adatait és jellemzi 
tömören emberi és művészi egyéniségét. Kocsis Lénárd dr. 

Németh László: Kocsik szeptemberben. — Szerdai fogadónap. 2 kötet . 
Franklin-Társulat k iadása Budapest . 

E két regény a „bogárdi diófa" (V. ö. Tükör IV, 787. 1,) alatt fogant 
nagyszerű koncepciónak, az Utolsó kísér le t című hata lmas regényciklusnak 
első és harmadik része. A második rész az Alsóvárosi búcsú két Rötete. (En-
nek ismertetését 1. a P. Sz. 1940. 1. számában.) Mind a három rési; egy nagy 
tehetség művészi megnyilatkozása, aki komolyan akar ja a magyar élet javítá-
sát, és mivel a magyar életet mai formájában magyarságunkra végzetesnek 
talál ja , „utolsó kísérletként" össze aka r j a foglalni ezt az életet egy, a paraszt-
ság köréből tudósnak készülő, kálvinistának született, katol ikus szerzetes-isko-
lában nevel t rendkívül tehetséges és érzékeny-lelkű a lakban, aki így mintegy 
a magyar élet szintézisét jelképezi. 

A három rész közül az első, a „Kocsik szeptemberben" a legértékesebb. 
Konok kitartással , kemény zárkózottsággal törekszik a kis Jó Péter az isko-
láztatás felé. Vágyának betel jesülése hasonlóképen konok apjának akara tán 
majdnem meghiusul. Ez a „Deák Ferenc kucsmában" világosan látja az életet , 
paraszt i öntudatában nem sokra becsüli a faluról e lkerül teket . Ő embert akar 
fiából nevelni, kemény falusit, sajátmaga urát. Mégis győz a gyermek aka-



ra ta és egyszer csak ő is fölkerül vágyálmai cél jára, a szeptemberi kocsira, 
amely az iskolába viszi. — Jó Péter iskolaéveit az Alsóvárosi búcsú beszéli el. 
A „Szerdai fogadónap"-ban már Pes ten van, mint bölcsész. Barbiánban, a kö-
zépkor- tör ténészben találja meg a Mestert, a szellemi kalauzt. Elmélyed a 
középkor szellemi é le tének vizsgálatában. Tanulmányai lassan rávezet ik arra, 
hogy Barbián koncepciója csak gyönge tákolás. A „katolikus r end" kiábrán-
dítja, tökéletesebb emberségre akar jutni. A Barbián által képviselt katolikus 
renddel szembeállít ja az „ idea-embert" , mint valami második Jézust , aki mint 
az első is, a ma ba já t nem a törvénnyel, hanem egy a múltban gyökerező, 
jelenhez szóló új emberséggel aka r j a gyógyítani (V. ö. Tükör, VII. 829. 1,). 
Ezzel el is szakadt mesterétől , felszabadult , megtalá l ta a megoldást. 

A „Kocsik szeptemberben", amely minden tek in te tben kerekebb, kiegyen-
súlyozottabb alkotás, mint a másik ket tő, valóban mester ien rajzolja a kis Jó 
Pé ter hősi küzdelmét és vele kapcsola tban a magyar falu életét. A fiú növe-
kedésével szellemének fokozatos nyílásával azonban egyre több alkalom kínál-
kozik arra, hogy az író végigvezesse a hősét is, meg az olvasót is a magyar élet 
lexikoná-nak számtalan fejezetén a lélektani valószínűség nem kis kárára . Már 
az Alsóvárosi búcsú is ad ízelítőt ebből, művészileg hátrányosan azonban csak 
a Szerdai fogadónapban jelentkezik. Az eszméknek és problémáknak egész 
halmaza vonul el előttünk, de az egészből hiányzik az összetartó erő, a ki-
egyensúlyozottság és tárgyilagosság, amely pedig egy nemzet taní tójánál nél-
külözhetetlen, és amelynek hiányát nem pótolhatja a prófétai elhivatottság túl-
erős érzése sem. Egész gondolkodását a historizmus levegője járja át, amelyet 
ál talában sikerül ugyan írói művészetével el takarnia , de amely néha-néha 
mégis elővillan a t aka ró alól- Szorosan összefügg ez azzal a lírai tör ténelem-
szemlélettel ,amely csak azt hallja ki a történelem zsivajából, amit maga bele-
kiáltott . A részleteket tekintve vannak Németh László e regényeiben múlha-
tat lanul szép és mély lapok. Kár, hogy a t iszteletreméltó építeni és javítani 
akarás, amellyel mint valamikori mestere , Szabó Dezső is, a magyarságot új, 
szebb jövő felé akar ja vezetni, a prófé ta i elkülönülés és az énfelmagasztalás 
okozta ezernyi t évedés zűrzavarában nem érvényesült . Gácser Imre. 

Szaíóky Géza: Naplemente. (Versek.) Bp. 1940. Turul Szövetség Köryv-
és Lapter jesztő KFT. kiadása. 

ízléses köte tben hetvenkét vers : több évtized éret t gyümölcse. Sokat 
mond az ügyesen választot t cím is: Naplemente; mintha egyetlen alkonyat i szín-
kévébe fogna össze fiatalos dalokat, elmélyedő férf i szót és deres fejjel írt 
szomorkás sorokat. Az alaphangjuk mégiscsak közös: „Lelkemben halkan meg-
pendülő bús dal nekem a legnagyobb öröm". Az emlékezés itt igazán olyan, 
mintha „szentelt emlékek mesélő várából" szólna: késő őszben ég felé néző 
jegenyék hangulata árad az „ é l e t e s t e . , . csendjében". 

Ilyenkor megkezdődik a régi tavaszkergetés, tavaszi szelek füt työs nótái-
val. Átszíneződnek a hétköznap prózai színei, a naplemente megmutat ja az 
igazi é r tékeket : megnyugvás a gondban és a bána tban , öröm, remény, hit és 
szeretet az é le tharcban is. A „Titkok t i tka: Élet" ciklus mélyen vallásos lelket 
lehel, nem ellágyuló hangon, hanem a sokat szenvedet t és sokat imádkozó, az 
örök emberi kérdéseket , aggodalmakat és örömöket fokazot tan érző szív szaván: 

„Beléfogódzunk, mint horgony a par tba , 
Belőle élünk, meghalunk Neki," 

A falu emléke is folyton kíséri: érezzük, hogy valaki az aszfaltos utcá-
kon, kényelmes szobák puhaságában is visszasírja a falu feneketlen, marasztaló 
sarát, a tó kis kacsáit , a búzaérést , meg az esti harangszót. A falut figyelő 
magyarnak szava, a ke le t re néző, virrasztó hazafi bána t a szólal meg a „Pőröly 
kell nekünk!" ciklus Tinódi hangján kesergő énekeiben és tüzes üzeneteiben. 
Élményi magjuk a tör ténelmi ma néhány utóbbi eseménye. 

Ezt a nemes tar ta lmat klasszikus forma ta r t j a szép összhangba: kiforrott , 
egyszerűségében nemes stílus, választékos nyelv, sokszor páratlan elevenség. 
A sorok mögött mindig ott borong valami nagyon komoly, néha komorságba 



hajlón sötét hang, fá jó jelzők (Magános pad, Boldog emlékezés c. versekben), 
Arany János öszikéi t felidéző, a jövőt is józanul váró merengés, — Szalóky 
kö te t e nagy nemzet i célt is szolgál: öntudatosító magyarságunk számára báto-
rítás, mélyen vallásos lelkesítés, komoly ígéret a szép jövőre. 

Kelényí B. Ottó; Egy magyar humanista glosszái Erazmus Adagia-jához. 
(Tanulmányok. Kiadja a Fővárosi Könyvtár , Budapest.) 

Szépen fejlődő humanizmus-kutatásunk újabb eredménye ez az alapos 
tanulmány. Kardos Tibor már régebben rámutatot t a r ra a tényre, hogy a ma-
gyar humanizmusnak itthon a kápta lani iskolák kul túrközvet í tése köve tkez té -
ben megvoltak az alapjai, így egy magyar művelt ré teg alakulhatott ki a nél-
kül, hogy mindenkinek külföldi egyetemen kellett volna végeznie tanulmányait . 
Ezt még jobban, tényekkel támaszt ja alá Kelényi dolgozata. Rot te rdami Eraz-
mus híres Adagia- jának egy példánya van a Fővárosi Könyvtárban, melyet Pe-
lei Tamás, — ki a 16, század első fe lében nagyváradi kanonok volt ( látott 
el sajátkezű megjegyzésekkel . Ezek világot vetnek részben kora papságának 
műveltségére, s egyben megadják a hanyat ló humanizmus egy humanis tá jának 
lelki spektrumát, Kerényí azonban nem elégszik meg ennyivel. Ennek kapcsán 
megkapjuk az erazmianizmus mind európai, mind hazai ismertetését , sőt fel 
is vonultat ja mindazokat a magyar humanistákat , kik Peleivel szóba jöhetnek,. 
E tanulmányt csak a legnagyobb elismeréssel lehet említeni. 

Magyar Irodalmi Almanach az 1941. évre. 
Egy csomó fiatal író állt össze, hogy saját köl tségén adja ki azokat a 

novelláit és verseit , melyek — felfogásuk szerint — nem nagyon i l leszkedné-
nek bele a mai folyóiratok kere tébe , hanem könyvbe kívánkoznak. Egy sem 
ismeretlen név, sőt egyikéhez-másikához nagy sikerek fűződnek, így természe-
tesen a kötet is nívós, az átlagon felüli, de azért nem mernénk elmondani, 
hogy értékei is egyformák. Távolról sem, mert van néhány, melyeknek a szer-
zőitől már eddig jobbat is olvastunk. A novellák közül Lovass Gyula, Örley 
István és Thurzó Gábor, a versek közül pedig Jankovich Ferenc és Rónay 
György versei emelkednek ki, 

Űj Auróra. Fiatal költők antológiája. (Cserépfalvi, 1940.) 
Ez is írói összeállás, a nemzedéktuda t kihangsúlyozásával. Ök a legfia-

t a labbak nevében szólnak, hisz t izenket tőjük közül a legidősebb a 26,, a leg-
i f jabb pedig még a 18. évet t iporja . Előszó gyanánt egyikük a húszévesek 
költői magatar tását vázolja, melyből legfeljebb a kö te tben szereplőkére lehet 
ezt alkalmazni, az egész húszéves nemzedékre aligha. Tehetségre valló és re-
ményre jogosító kötet , azonban mind írókban, mind pedig versekben egy kissé 
erősebb kritika nem ártott volna, A kötetből messze kiemelkedik Végh György 
és figyelemre mél tóak Hegedűs Zoltán, Somlyó György és ífj. Ambrózy Ágos-
ton versei. 

Hélinant: A halál versei. Ófrancia eredetiből fordí tot ta Csorba Győző. Be-
vezetést írta Birkás Géza. (Janus Pannonius Társaság, Pécs.) 

Hélinant, a középkori f rancia t rouvère, harminc éves korában rá jön életé-
nek ürességére és elhibázottságára, belép a froidmonti cisztercita kolostorba, 
hogy ott vezekléssel rója le eddigi bűneit . Innét írja megrendítő halálverseit 
bará ta inak ki a világba, hogy azok a halál fensége előtt megre t tenve szintén 
magukba száll janak. Igazán szép gondolat, hogy ezeket a magyar közönséggel 
is meg akar ják ismertetni, A téma egyhangúsága és a versforma nem könnyű 
feladat elé áll í totta a fordítót, ki de rekas munkát végzett, azonban a nehéz-
ségekkel nem mindig tudott te l jesen megbirkózni, 

Olofsson Placid O. S. B.: Gróf Széchenyi Ferenc irodalompártolása. (Pan-
nonhalmi Füzetek 26.) Pannonhalma, 1940. 159 1. 

A katolikus Dunántúlt és az inkább protestáns Tiszántúlt egyes irodalom-



történészeink szeretik egymással farkasszemet nézetni, és rendszerint ebből az 
élesre beállított ellentétből az előbbi húzza a rövidebbet. Másrészt pedig a magyar, 
kiváltképpen a katolikus főnemességet egyszínűre mázolva nem rosszhiszeműen, 
d e a szokásos általánosítással megtet ték nemzetiet lennek, mely nem más, mint 
a bécsi udvarban othonos szokásokat majmolja, a külföldi irodalomra, szín-
házra vagyonokat áldoz, de a magyar művelődéssel, irodalommal mit sem törő-
dik, Ami igaz, kár volna tagadni, azonban nem tel jesen volt így. Sőt akad tak 
jópáran, kik súlyos összegeket, s mi több erkölcsi segítséget is nyúj tot tak a 
magyar íróknak, s ezen keresztül a hazai művelődésnek. Ha nem is kife jezet-
ten, de egész anyagával ezekre a ké rések re is rávilágít ez a doktori é r tekezé-
sek átlagát messze fölülmúló disszertáció. Gróf Széchenyi Ferenc eddig sem 
volt ismeretlen alakja i rodalomtörténetünknek, azonban mecénáskodása és 
egyéb kapcsolatai részletekbe menően homályban voltak. E téren tett levél-
tári ku ta tás és széleskörű olvasottság t e t t e képessé a szerzőt, hogy most már 
tisztán láthat juk Széchenyi szerepét i rodalmunkban. Kik ennek a kornak iro-
dalmi életével foglalkoznak, alig nélkülözhetik 0 , értekezését, hisz annyi ú j 
szempontot lehet kihalászni anyagából, s talán egyetlen sebezhető pont ja is 
az, hogy ezekre nem mindig mutat rá tudatosan. 

Fényi András: Teiegdi Miklós (1535—1586). Budapest , 1939, 48 1. 
A reformáció elleni katolikus visszahatás egyik nagy harcosának kapjuk 

irodalomtörténet i megvilágítását és munkásságának és jelentőségének kellő be-
állítását és méltatását , A szerző, amennyire a szűk ke re t ek megengedik, igye-
kezet t , hogy Teiegdi alakja korának zajló keretei közöt t a maguk lényeges 
vonásaival lépjenek elénk. Célját el is érte. Azonban alig lehetne elhallgatnunk, 
hogy Both Ferenc munkája, melyre részben támaszkodik, már idestova negyven 
éve jelent meg, és levéltáraink mélyén jócskán porosodhat eddig fel nem hasz-
nált anyag, mely Telegdit, az embert és harcos hi thirdetőt s ezen keresztül az 
írót is é lesebben megvilágítaná, melyet mi sem bizonyít jobban, mint Schulek 
Tibor Bornemissza Péterről , Teiegdi nagy ellenfeléről írt munkája, melyben 
bár csak másodlagosan esik róla szó, mégis újabb vonásokat kapunk. A szer-
zőt e szépen megírt ér tekezés valóban hivatot tá tenné, hogy Teiegdi alakjával 
i rodalomtörténetünk egyszer már végleg leszámoljon, vagyis megkapja a jelen-
tőségének megfelelő és őt méltán megillető monográfiát, mert így nemcsak 
Telegdit, hanem korának sok eddig megoldatlan kérdésé t a maga egészében és 
tisztán látnók. 

Vámosgyörki Kerékgyártó Imre: Arany költői iskolája. (Az Arany-hagyo-
mányok élete.) 1940. 81 1. 

A nemzeti klasszicizmus esztétikusai Arany János munkáiból hozták le 
elveiket és őt állították követendő mintaképnek a köl tők elé. Arany csodála-
tos művészetéhez még ezt is hozzászámítva, nem is csoda, hogy kora és a 

következő nemzedék költőire rányomta bélyegét . Egész epigonhad cserepedet t 
fel körüle, sőt hat ma is. Ennek a nemes hagyománynak az életét, a lakulását 
kíséri a szerző nyomon és lépésről- lépésre rámutat , hol, kinél, milyen alakban, 
milyen módosulással jelentkezik. Aprólékos, részletekbe menő vizsgálatai elle-
nére sem esik széjjel dolgozata, mert ettől megóvják a nem kívülről ráerősza-
kolt, hanem a tárgyából, az anyagából kiemelt és megvalósított szempontjai . 

Gerézdi Rábán. 

Török Sándor: Különös éjszaka. Frankl in-Társulat kiadása. 176 1. 
Baday Ferenc, az elhúnyt író halála évfordulójának éjszakáján megjelenik 

családja körében, és a földön túljutott ember világnézetének tükré t ta r t ja 
hozzátartozói szeme elé, hogy abban a földi lét to rzképére döbbenjenek rá. 
„Bizonyítanom kell mindazt, ami hamis, ami kong és ami nem hagyja élni az 
élőket! Fel kell kavarnom a dolgokat, hogy az egyensúlyok helyreáll janak! 
Mindent el kell mozdítanom, hogy minden odataláljon, ahová való!" 

A tör ténet magában véve hiheteten, képzeletbeli , erősen közelít az iro-



dalmi expresszionizmus ködös cselekményvilágához, de annál é rdekesebbek a; 
halott szemszögének meglátásai, amelyek egészen máskép vetítik elénk életünk 
kis és nagy bajai t , apró-cseprő eseményeit, belénk markoló élményeit , mint 
ahogy azokat innen lentről látni szoktuk. Nem „mély" könyv, nem is „nagy" 
regény, de Török Sándor legújabb regényében a téma újszerűsége, különleges 
látásmódja kétségkívül leköti az olvasót. 

Fabio Tombarií Die Leute von Frusaglia. (Tutta Frusaglía.) F. Bruckmann 
Verlag. München. 192 1. 

A húszévesek nemzedékének tagjaként írta meg Tombari Chronache di 
Frusaglia-ját, amelyet nemsokára a Tut ta Frusaglia követe t t . Egy olasz kisváros 
élete elevenedik meg előt tünk, olyan színesen, tarkán, csillogón, mint ahogy 
holland mes te rek ecsetje a la t t megelevenedik a f lamand kisváros élete, t e r -
mészetesen Tombarinál az Appenninek, Romagna és az Adria par tv idékének 
melegebb, bensőségesebb színeivel papírra vetve. Életszerű kavargásban sod-
ródik el e lőt tünk 33 krónikában az olasz kisváros jellegzetes alakjaival, a 
pappal, a vadásszal, a csendőrrel , a patikussal, az asszonyokkal. Mindnyájan 
annyi humorral és oly találó vonásokkal vannak jellemezve, hogy az nem egy 
fiatal olasz írónak, hanem a műfaj világmárkáinak, egy de Costernek, Tim-
mermannak, Raabenak, Got t f r ied Kel lemek is dicsőségére válnék, Péa. 

Perlaky Lajos: A savonai íogoly. Athenaeum, Budapest. 
VII, Pius pápa a fogoly s a rab ta r tó Napoleon, a császár. Az egyik Szt. 

Péter utóda, Krisztus földi helytartója, a kereszténység szellemi vezére, a másik 
a forradalom romjain magának trónt építő katonacsászár, hadvezér i lángelme, 
aki határ ta lan nagyravágyásában egész Európát hatalma alá aka r t a hajtani. 
Egy galambszelídségű, alázatos, de óriási felelősségtudatában érckeménységű 
papi lélek ütközik össze a legerőszakosabb cézárral, A világi és lelki ha ta -
lom, a szellem és a fegyver, a kard és a lelkiismeret harca drámai elevenség-
ben zajlik le előttünk. Egy 76 éves aggastyán egy szál katona nélkül áll szem-
ben a milliós hadseregek urával . Ez a tö rékeny ember a Hildebrandok, Boni-
fácok keménységével állja a harcot, A pápák fenséges vér tanúcsaládjában ke-
vésnek van meghatóbb tör téne te , mint VII, Piusnak, A szelídségnek, a béke -
szeretetnek, az igazság nyugodt védelmének megható győzedelmét szemléljük^ 
P, időszerű könyvében. Mihályi Ernő-

David Hume: Az üldöző árnyék, Palladis. Bp, 
August de Angelís: A túlvilági jóslat. Palladis Bp, 
Ngaío Marsh: Dráma a színpadon. Palladis. Bp. 
Augusto de Angelís: A halál gondolája. Palladis, Bp. 
Carlo Andersen: A vészthozó hagyaték. Palladis. Bp, 
Mignon G, Eberhart: A tóparti nyaraló. Palladis, Bp. 
S. S. Van Dine: A végzetes tét. Palladis. Bp. 
Cherry Wilson: A Vén Sas három iía- Palladis. Bp. 
P. A. Gable: Arizona keresztje. Palladis, Bp. 
Raymond A. Berry: Az égő hajú leány. Palladis. Bp. 
Hoffman Birney: Cortez Grant új gazdája. Palladis. Bp. 
Max Brand: Ketten a viharban. Palladis. Bp. 
Zane Grey: Nevada. Palladis. Bp. 
Susan Scarlett: Az áruház pókja. Palladis, Bp. 
Aage Weimar: Szomorú tangó. Palladis. Bp. 
Charles Baldwin: Az utolsó vállalkozás. Palladis. Bp. 
George Marsh: A Tavaszvölgy zsarnoka. Palladis, Bp. 



L. Taft Maize: A méltóságos sofiőr. Palladis. Bp. 
E tisztán szórakoztató regényekben mindig van valami hiányérzetünk. 

Lelki tehetségeink valamelyike nincs kielégítve. Az élet teljességét nem kap-
juk meg bennük. Az első hét detekt ívregény unalmasan hosszú vonatozásaink 
jó idökitöltése. Képzeletvilágunkat megragadja és el se ereszti, míg célhoz 
nem érünk, A többi hősi tar ta lmú ú. n. cowboy-regény. Van, amelyik eszté-
tikai é r tékeket is hordoz, mély lé lektani kérdéseke t görget, pl. Az áruház 
pókja. Többnyire vadnyugati küzdelmes tör ténetek, melyekbe a szívek harca 
is belevegyül. Mihályi Ernő. 

S. Sovány Mária: Tavaszi láng. Palladis, Bp. 
Üj magyar írónő, új magyar tehetség jelentkezik a magyar szépirodalom-

ban. A Gerence par t ján igazi bakonyi levegőt szívunk, színtiszta magyar nyel-
vet élvezünk, gyökeres magyar a lakok gondolkodása tárul fel előttünk. Várnai 
András parasztfiú és Benedek Kat ika úri leány szerelmében a falu és város 
nyer kiegyenlítődést. András öregapja, házi népe jól megfaragott hús és vér 
falusi emberek. Nagy reményekre jogosít az írónőnek ez az első bemuta tko-
zása. Mihályi Ernő. 

Kalló Ferenc: Itt a piros — hol a piros? Könyvbarátok Kis Könyve. K. 
Boócz István rajzaival. 

Egy asztalosinas életút jának rövid, de jelentős darabját meséli el ez az 
é r tékes ifjúsági regény. Inassors — szürkesors, gondolják sokan. Igaz, De ebben 
a szürke sorsban örök embersojs tükröződhet: fé l re lépés (mestere pénzét 

hazárdjá tékon elveszti) tapasztalat lanságból, gyengeségből, magárahagyatot tság-
ból; keserves bűnhődés a kenyérgondos élet kínzókamrájában; de a bűnhődéssel 
lépést tartó, fokzatos megtisztulás is. Ez Szalai Laci út ja . Közben az öntudat-
lanul, kényszerűségből dolgozó legényből férfivá érik, aki komoly, emberi hi-
vatás tudat ta l vállalja ,,az alkotó munka örömét és vere j tékét" . Ez a belső 
tör ténés természetesen az eleven élet sodrában bontakozódik ki: a pest i utcán, 
műhelyben és üzlethelyiségben, s mindvégig olyan érdekesen, hogy — tapasz ta-
latom szerint — kisdiák is élvezettel olvassa. Hogy ez a kis diák, vagy álta-
lában az értelmiségi fiú közben a magyar élet másik jövendő munkásának, a 
munkásfiúnak, é le tébe tekint és igazabb, emberibb megértéséhez jut, az csak 
természetes . S ez e könyv legnagyobb értéke. 

Szegvári Mihály: Szekundairtó R, T. Könyvbarátok Kis Könyve. Sch. Ko-
vács Kálmán rajzaival, 

A szerző kitűnő diákismerettel és kedves humorral rajzolja a diákélet 
két t ípusát: a jómódú szülők rossztanuló fiát, s az egyszerre tanuló és tanító, 
szegény, vidéki egyetemi hallgató házitanítót. Öt ilyen lelkiismeretes házita-
nító versenyre kel, hogy melyiknek sikerül év végére jótanulót faragni a maga 
tanítványából. Az eredmény meglepő: a versenyben nincsen, csak győztes. 
Mind az öt diák jó bizonyítványt hoz. S ennek t i tka a Szekundair tó R. T, 

B. G. 

Walt Disney: Finokkío. Egy élő fabábu csodálatos kalandjai . Fordí to t ta : 
Beöthy Lívia. Palladis, Bp. 

Walt Disney második, egész műsort betöltő, jólsikerült ra jzpergőképében 
Collodi kedves, tanulságos tör téneté t dolgzza fel az életrekelt , gézengúz fa-
báburól, s annak tréfás-mesés kalandjairól . A mese pergőképvál tozatának szö-
vege most egy eredet i rajzokkal és színes képekkel díszített köte tben jelent 
meg. A fordítás néhol szabadabb, ízesebb is lehetne. Nagyobb gyermekeknek 
kedves mesekönyv. B. G. 



Történelem. 
Szabó István: A magyar parasztság története. Kincsestár, 8. sz. Budapest , 

1940. 80 1. 
Ma, a nagy társadalmi á ta lakulások korában, amikor az úgynevezet t tör-

ténelmi osztályok elvesztet ték veze tő szerepüket , és mindenütt a népi erő 
megújulásától vár ják a nemzet megújhodását, az érdeklődés nálunk is meg-
lehetősen a legnagyobb népi tá rsadalmi osztályunk, a parasztság felé fordult. 
Ennek a nagy népi társadalmi osztálynak a t a rka középkori e lemekből való 
kialakulását és különböző történelmi fejlődési fokozatá t kapjuk a jelen munká-
ban . Különös f igyelmünkre tar that számot, hogy nálunk is megindult a közép-
kor végén egy egészséges fejlődés, a parasztpolgárság kialakulása. Ez nálunk 
is e lvezethetet t volna az önálló bérlőgazdává, vagy szabad paraszt tá való ki-
alakuláshoz, de ennek a jóirányú fej lődésnek véget vete t t a parasztforradalom, 
majd a török hódoltság. Itt é rdemes megemlítenünk, hogy a paraszt forradal-
makná l nem annyira a tényleges elnyomás a fontos, hanem inkább a lelki-
ál lapot , hogy a paraszt a maga sorsát elviselhetőnek tar to t ta-e vagy nem. 
Bepil lantást nyerünk a török hódoltság utáni új honfoglalásba, majd az úr-
bér i rendezésbe, végül a liberális eszmék hatása alatt kialakult szabad pa-
rasztság kialakulásába. A liberális kor felszabadítot ta a parasztot az úrbér i ter-
hek alól, de nem véd te meg a gazdasági elnyomással szemben. Ma látjuk, 
hogy az erős és kemény parasztság, mely összeforrot t a földdel és ura a 
maga sorsának, olyan forrás, melyből mindig mer í the tő a jövendőre ifjító és 
megúj í tó erő. Ez a jövendő egyelőre azonban nemcsak tőkése, hanem adósa is 
a magyar parasztságnak. J. Gy. 

Eperjessy Kálmán: A magyar lalu te lepülés tör ténete . Kincsestár, 7. sz. 
Budapest , 1940. 80 1. 

A mai fa lukuta tás divatja ko rában mindazoknak, akik komolyan foglal-
koznak a falu égető kérdéseivel , hasznos útbigazítást és irányítást nyújt a 
szerző könyve. Megismerkedünk a falu te lepülés tör ténetének jelentőségével. 
A falu élete ugyanis, mint a szerző megállapítja, alakító hatással van a nem-
zet i fejlődésre. Csak a falun keresztül juthatunk el nagyobb összefüggések meg-
ismeréséhez, Érdemes megemlítenünk azt is, hogy a magyar föld bizonyos 
helyei mindig te lepí tésalakí tó erővel bírtak. Ott a te lepülések csapások, hábo-
rúk után is újra kiújul tak. Láthat juk azután a szerző nyomán, melyek azok az 
erők, tényezők, amik a falu sa já tos életének a kialakulásában nagy szerepet 
tö l tenek be. Lá tha t juk a magyar falu te lepülés tör téneté t , a helynevek fontos-
ságát és szerepét . Végül felvilágosítást kapunk a különböző falutípusok ki-
alakulásáról, Itt megtudjuk, milyen szerepet ölt be nemzeti, illetőleg nemzeti-
ségi jelleg a különböző falutípusok kialakulásánál, J. Gy. 

Vicsay Lajos: A magyarság története ősidőktől napjainkig. A tör ténet taní-
t á s kézikönyve. I—II. 350, 380 1. Szeged, 1935, 1936. 

Vicsay Lajos: Óratervek a Magyar Történelem tanításához. Szeged, 1935. 
Kétségtelenül dicséretet jelent egy korszerű tör ténelmi mű szerzőjére nézve 

az a vélemény, melyet Vicsay munkájá ra mondunk: az egyik, tán a legsikerül-
t e b b kézikönyv, mely Hóman—Szekfü „Magyar Tör téne t ' e után és annak alap-
ján készült. Felfogásában, tárgyi e l rendezésében és előadásában hűséges és 
t iszta tükre a Magyar Történet ha ta lmas kö t e t ekbe foglalt óriási anyagának és 
szel lemének. Csupán te r jede lemben különbözik tőle — s épen ez a körülmény 
az, amely V. művét a magyar tör ténelem tanára számára nélkülözhetet lenné 
teszi. Megjelenéséig az volt ugyanis a helyzet, hogy a tanárság — különösen a 
f ia ta l ja — vajmi nehezen tudott időt szakítani magának arra, hogy az egyetemi 
évei alatt á t tanult Magyar Tör téne t köteteit koronként átísmételgesse, ismere-
te i t felelevenítse. Ezt a munkát könnyí te t te meg a tanárok számára V., amikor 
ügyesen és „ lényegremenően" úgy vonta össze Hóman és Szekfü munkáinak 
eredményeit , hogy a tanár akár óráról-órára könnyen és gyorsan átveheti a 



megfelelő anyagot. Ez az összevonás tartalmilag és stilisztikailag is oly kivá-
lóan sikerült, hogy szinte az a benyomásunk, hogy magát az eredeti művet ol-
vassuk — rövidítve, az adott körülményekhez alkalmazva. 

Vicsay azonban nem csupán kivonatoló vagy összefoglaló munkát végzett. 
Kiváló didaktikai érzékkel emelte ki a fejlődés lényeges mozzanatait , a neve-
lés céljából különösen ér tékesí thető gondolatokat. Kézikönyv jellegének meg-
felelően célszerűen kihasználta a nyomdatechnika lehetőségeit s gazdag szem-
léltetési anyagot is közölt képek, t é rképek , grafikonok és időrendi táblák mel-
lékelésével . 

Ez a ké tköte tes összefoglaló munka azonban nemcsupán a tö r téne t tanárok 
számára nélkülözhetet len kézikönyv. Ezen feladatán túl alkalmas arra is, hogy 
az é re t t ebb ifjúság s az intelligencia maga is forgassa ezt a ter jedelménél fogva 
könnyebben át tekinthető magyar tör téne te t , mely — akárcsak forrása és min-
tája, a nagy Magyar Tör ténet -— nemcsak tanít, hanem nevel is s gyökeres 
magyarsága mellett gerincesen hitvalló keresztény is, — Tanárok részére még 
szinte teljes részletezéssel készült ki tűnő óraterveket ís dolgozott ki a szerző, 
az első évfolyam részére Mohácsig 60-at, a második évfolyam részére napjain-
kig 56-ot. Cs. M. 

Dr, Thim József: A magyarországi 1848—49-i szerb fölkelés története. í, k. 
„Magyarország újabbkor i tör ténetének forrásai" között a Magyar Történelmi 
Társulat kiadása. Budapest , 1940. 528 1. 

A II. József után következő nemzeti ébredés nemcsak a magyarságot rázta 
fel, hanem a magyar nemzetiségek közül elsősorban az egy századdal előbb a 
török elől menekülő és a Dél-Magyarország gazdagon te rmő területein letelepí-
tett szerbeket is, A magyarországi szerbeknek az 1790—91-i országgyűlés adja 
meg a magyar polgárjogot. Ettől kezdve 1848-ig kiváltságos helyzetet é lveztek 
gazdasági, kulturális, sőt vallási t ek in te tben is. Az egy tömbben tör ténő lete-
lepítés a Szerbiával ha tá ros területeken, történelmi multjuk, nemzeti vallásuk, 
el ismerésreméltó nemzeti érzésük, közös nemzeti kul túrá juk azok a tényezők, 
amelyek a szoros nemzeti összetartozásuk érzületét ébren tar tot ták és így a 
magyar állameszmével szemben mindig idegenek marad tak . Ehhez járult még az 
is, hogy a bécsi kormány a magyarországi szerbeket á l landóan nagy szere te t te l 
támogat ta (pl. II, Lipót külön illyr udvar i kancelláriát állít fel számukra!) a 
magyar érdekek rovására. Eme politikailag kiváltságos helyzetük hozza magá-
val, hogy Magyarország valamennyi nemzetiségei között ők voltak a Jegerősza-
kosabbak. Nagy baj volt továbbá, hogy az ébredő magyarság vezérei (Széchenyi, 
Kossuth, Deák) a nemzetiségi ké rdésekben nem ér te t t ek egyet. Még nagyobb 
baj volt az, hogy a közvélemény ál ta lában nem ismerte fel a nemzetiségi moz-
galmak jelentőségét és így a 48-i törvényhozás nem emlékezet t meg a kisebb-
ségek külön viszonyairól, E mulasztás miat t tovább folytak a nemzetiségi izga-
tások, a kisebbségek egyre te l jes í thetet lenebb követe iésekkel állottak elő, a 
bécsi reakció pedig tárt karokkal ölelte magához az elégedetlen elemeket . 

Ez a háttér , amelyből elemi erővel tör ki a magyarországi 1848—49-i szerb 
fölkelés, amely a szerb nemzetiségi eszmének szülötte. Itt kapcsolódik bele a 
délszláv egyesülési eszme világába és akkor válik ez az eszme reálissá, mikor 
Garasanin Ilyés, Szerbia belügyi főnöke lépett a szerb politika előterébe, A 
szerb nemzetiségi öntudat megerősödésében látta hazája jövőjét, mer t minél 
dinamikusabb annak fejlődése, annál eredményesebb vonzó hatása a délszláv 
elemekre, így a magyarországi szerbekre is. Garasanin délszláv birodalma — 
mely nagyobb lett volna, mint a jelenlegi Jugoszlávia — csak Törökország és 
a Habsburg-monarchia romjain épülhetet t volna fel. Kétszínű, tartózkodó, tapo-
gatódzó politikájával valóságos tojástáncot járt á lomkép-birodalma megvalósí-
tása érdekében, hogy ha nem sikerül is az eszme keresztülvitele, még időben 
mindig visszavonulhasson. Így járt el a magyarországi szerbekkel szemben is, 
amikor biztat ta, t i tkos kiküldötteível izgatta, anyagilag támogatta és forradal -
mosította. Nagyon ér the tően fejezi ki ezt a magyarel lenes báró Pírét bánsági 
főhadparancsnoknak jelentése, amelv szerint a felkelő szerbek a császári loja-
litás leple alatt szándékolják jövendő ál lamukat felállítani. Ezek után a magyar 



kormány többszörös békekísér le te mind-mind meddő fáradozás és hiú ábránd-
kép . A magyarság leveretése egyúttal a szerb nemzetiségi harc eredménytelen-
sége is, mert küzdelmük szerb nemzeti jellege a ha rc folyamán a bécsi politika 
reakciós sodrában elveszett. A délszláv álomkép egyelőre keresztülvihetet len-
nek látszott, 

A szerző meggyőző erővel és vaslogikával sorakoztat ja fel érvei t az ok-
levelek tömkelegéből, a széleskörű, soknyelvű irodalomból, hogy világos képet 
nyújtson a magyarság élet-halál harcában ellenünk támadó szerb megmozdulás-
ról, amely a világháború után a nyugati hatalmak segítségével mégis csak elérte 
célját, Dr. Kelemen Atanáz. 

Schmuck Paskál: A Győri Szabadegyetem története. Győr, 1940, 
A XIX. század hetvenes éveiben Stuart Jánostól , a cambridgei egyetem 

professzorától indult ki az a felfogás, hogy a társadalmi osztályok békés és 
zavar ta lan együt tműködése csak úgy érhető el, ha minden osztály színe-javának 
lehetőleg ugyanazon magasfokú az értelmisége. Minél több embert keil tehát 
magasabbfokú műveltség bir tokosává tenni. A tömeg azonban nem mehet az 
egyetemekre, t ehá t az egyetem menjen valamilyen formában a nagy tömegek-
hez. Stuart J á n o s elgondolásának az eredménye az University Extension meg-
alapítása 1873-ban. Az U. E.-t az az igyekezet jellemzi, hogy a tudományos 
szellem lényege a társadalom minden osztályába elhatoljon. Az angol példa 
hatot t . 1920-ban megalapítot ták a budapest i Szabadegyetemet . Ezt követ te a 
második szabadegyetem megalapí tása Győrött 1921-ben. Sorsát dr. Réthey 
Pr ikkel Marián kezébe te t ték le. A tudós bencés igazgató megküzdött a kezdet 
nehézségeivel, megszilárdította az intézmény alapjait , biztosította jövőjét. Az 
utána következő igazgatók — valamennyien bencések — lendületesen folytatták 
az ő kezdeményezését a lkalmazkodva természetesen az új világ új követelmé-
nyeihez. Bognár Cecil a Szabadegyetem számára szervezeti szabályzatot is 
dolgozott ki. A Szabadegyetem előadói a pannonhalmi Szent Gellért Főiskola, 
a győri bencés gimnázium, továbbá a győri középiskolák tanár i karából , vala-
mint Győr és környéke jónevű szakemberei , orvosai, ügyvédjei, bírái, művészei 
közül kerül tek és kerülnek ki. Az előadások korszerűek, változatosak, magas 
színvonalúak. A Szabadegyetem hallgatóságának száma, érdeklődése bizonyítja, 
hogy az előadógárda ér tékes tárgyakról lebilincselően tudott és tud előadni. 
Schmuck Paskálnak, a Szabadegyetem jelenlegi igazgatójának könyve közli az 
intézet fennállása óta elhangzott összes előadások címét. Ebből az összeállítás-
ból láthatjuk, hogy milyen nagy szolgálatot tesz ez az intézmény a magyar mű-
velődésnek azzal, hogy valóban megvalósítja azt a célkitűzést, melyet Bognár 
Cecil, a Győri Szabadegyetem szervezeti szabályzatában így határoz meg: A 
Győri Szabadegyetem célja a műveltség te r jesz tése és gyarapítása. G. 

Galla Ferenc: Marnavics Tomkó János boszniai püspök magyar vonatko-
zásai. Budapest , 1940. 261 1. 

A XVII. század első fe lének érdekes és századára nagyon jellemző egyé-
niségével i smerkedünk meg Galla könyvében. A bosnyák származású Tomkó 
korán a barokk Róma légkörébe kerül . Ebben a légkörben tanul és lesz hama-
rosan ismeretessé. A Propaganda Kongregáció őt bízza meg a glagolít-misekönyv 
és a glagolit-breviárium kiadásával . Lassan kezd belekapcsolódni a magyar 
egyházi életbe. Ergely Fe renc kinevezi zágrábi kanonokká, majd segédpüspö-
kévé. Mint boszniai püspök, Pázmánnyal kerül ér intkezésbe. A Szentszék Páz-
mány előter jesztésére őt bízza meg a pálosrend vizitációjának lefolytatásával. 
Résztvesz az 1633-ban ta r to t t magyar nemzeti zsinaton, majd végiglátogatja a 
pálos kolostorokat . Nagy megelégedéssel nyi la tkoztak a vizítátor buzgóságáról 
és tapintatáról, amellyel kényes feladatát végezte. Ez a vizitáció különben sok 
gonddal és fáradsággal járt, úgyhogy a lengyelországi kolostorok felülvizsgálatát 
már nem is vállalta, Rómába megy, ahol ismertet i a pálosok megreformálására 
vonatkozó t e rveze té t és tárgyal a Szentszékkel a magyar püspökségek be tö l -
téséről, Ezzel a tárgyalásával kapcsola tban merül fel a Szilveszter-bulla hami-
sításának kérdése . Galla elhárít ja Tomkórcl Karácsonyi feltevéseit , aki benne 



lát ta a Szilveszter-bulla hamisítóját. Kimutatja, hogy Tomkó felszentelt püspök 
létére, aki ismerte azt a lelki büntetést , amelyet azok vonnak magukra, akik 
pápai bullát hamisítanak, egyáltalán nem lehet alkalmas egyén pápai bulla, 
koholására. Igaz, Tomkó mint író, első pi l lanatra alkalmasnak látszik ilyen dolog 
véghezvitelére, azonban Galla meggyőzően tudja bizonyítani az ellenkezőt. 
Művéből megismerjük Tomkót az írót, akiben furcsa írói vonások rejlenek, de 
ennek ellenére műveltsége és irodalmi működése a katol ikus megújulás szel-
lemi környezetébe illeszti bele. Érdemes megemlíteni, hogy Francesco Barberini 
ál lamti tkár és az Anyaszentegyház kancel lár ja Tomkó buzdítására készít teti a 
zágrábi Szent Is tván-ereklyetar tót , 

Galla sok ér tékes adatot tar talmazó munkája a magyar egyháztörténelem-
nek egy különösen érdekes korába vezet el bennünket . Abba a korba, amelyben 
a magyar püspöki ka rban ott szerepel a boszniai püspök is, aki tel jesen meg-
nyer te a kor lelki vezérének, Pázmánynak, bizalmát és nagyrabecsülését . 

G, dolgozatának minden részlete alapos, eredeti , római forráskutatásokon 
épül föl, G. 

Éber Antal; Széchenyi gazdaságpolitikája. Kultúra és Tudomány. Frankl in-
Társulat , Budapest , 

É, Széchenyit nem mint politikust és államférfiút, hanem mint az ország 
gazdasági új jáépí tésének tudományosan képzet t és bámulatos gyakorlati éles-
látással megáldott harcosát mutat ja be. Könyvei, naplói, levelei, beszédei a lap-
ján egész közgazdasági polit ikáját összefoglalja, rendszerezi . Magyarország 
anyagi eleset tségében orvoslást az új tudományban, a közgazdaságtanban keres . 
Ha ennek a tanításait követ jük, akkor gazdságilag megerősödünk s le rakhat juk 
egy gazdagabb, tehát függetlenebb, szabadabb hazának alapjait . Fe l tá r ta a ma-
gyar közgazdasági berendezkedés pusztító betegségeit s megjelölte azokat az 
orvosszereket , amelyeket a tudomány nyújt a betegségek ellen, így lett a ma-
gyar gazdasági élet új jászületésének megindítója. Rátere l te kor társai figyelmét 
a gazdasági tudás szükségességére. Közgazdasági tudományunk minden kiváló-
sága mél ta t ta már Sz, gazdaságpolitikai tevékenységét . Éber most tudományos 
rendszerbe foglalja s megállapítja, hogy a közgazdasági tudomány általános 
érvényű törvényeinek a magyar viszonyokra való alkalmazása Széchenyit ma 
ís időszerűvé teszi. Amit a jobbágykérdésről ír, kevés változtatással a mai mun-
káskérdésre is alkalmazható. Amit a mezőgazdasági beruházásokról ír, ma sem 
bizonyítható erősebb, igazabb érvekkel. Széchenyi ma is időszerű, cseng ki 
Éber fejtegetéseiből. Nagy érdeme É, munkájának, hogy közgazdasági kuta tók 
számára hozzáférhetőbbé te t te azokat a megbecsülhetet len ér tékű szellemi 
kincseket amelyeket Sz, hagyatéka közgazdasági szempontból jelent, 

Mihályi Ernő. 

Fallenbüch! Ferenc: A rabváltó trínítárius szerzetesek Magyarországon. 
Budapest , Stephaneum. 

A kat. megújhodás nagy barokk századáról kapunk egy finoman megrajzolt 
részletképet , a rabváltó trinítárius rend működését 9 magyar rendházban: Illava, 
Sárospatak, Pozsony, Nagyszombat, Komárom, Gyulafehérvár , Eger, Óbuda-
Kiscell, Makkos-Mária, A pártfogó főpapok, főurak bőkezűsége, az alapító és 
fejlesztő munka serénysége, a szerzetesek jellemrajza, fegyelme, egyszerű élet-
módja, lelkipásztori tevékenysége, kulturális, művészeti eredményeik, a trini-
tárius stílus, rabvál tó munkásságuk mind eredet i forrásokon alapuló jó megvilá-
gítást és melegszívű feldolgozást nyer. A magyar és német trínitáríusok 31 rab-
váltó ú t jukban 4000 rabot vál tot tak ki s hoztak haza kort jellemző nagy ünnep-
ségek közepet te , A magyar egyháztörténelem legalkotóbb, legfényesebb, leg-
nagylelkűbb korszakának egy ér tékes részét eleveníti fel a szerző, melyet egy 
jéghideg észelvü korszak csakhamar mindenestül elseper. 

Mihályi Ernő.. 



BENEDICTiNÁ. 

Uniós kérdés — bencés munka. 

Krisztus már befejezte látható, földi működését s mégegyszer 
szól tanítványaihoz; beszél nekik az Atyáról, a Mennyek Országá-
ról, ahová megy maradandó lakóhelyet készíteni mindazoknak, akik 
Öt követik. Figyelmezteti őket a nehézségekre, szenvedésekre, me-
lyeket az Ő nevéért kell majd elszenvedniük, Végül az égre emeli 
szemét és imádkozik az Atyához, áldást, erőt, vigasztalást kér azok 
számára, kiket az Atya adott Neki: „Tartsd meg őket a te neved-
ben, kiket nekem adtál, hogy egyek legyenek. . . de nem csupán 
őérettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő szavaik által hinni 
fognak énbennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, mint te Atyám 
énbennem és én tebenned, úgy ők is egyek legyenek bennünk . . ." 
(Ján 17, 11—20—21.) 

Krisztus földi hivatását az Egyház folytatja tovább a pápa irá-
nyítása, vezetése mellett. Vájjon Krisztus földi helytartója imád-
kozhat-e máskép a Mennyei Atyához, mint azt Krisztus tette? . . . 

Az Egyház egységének gondolatát talán egy pápa sem tette 
annyira lelki ügyévé s ennek az egységnek megvalósulásáért talán 
senki sem áldozott és fáradt még anyit, mint XI. Pius. Apostoli le-
velei, encyklikái, motu propriói és számos, a keleti Egyház érdekébe 
tett intézkedése hirdeti ennek a lánglelkű Egyházfej edelemnek az 
elszakadtakért buzgólkodó, atyai lelkületét. 

XI. Pius már tisztán lát ja a célt: „Equidem1 verba illa considé-
rantes, quibus humani generis Redemptor, jam moriturus, Patrem 
pro discipulís rogavit ut omnes unum essent, nihil sane magis opta-
mus quam ut gentes universae, quavis dissensione seposita, ad uni-
tatem redeant Ecclesiae catholicae, fiataue tandem unum ovile et 
unus pas tor . . de segítőtársakra van még szüksége, akik szívvel-
lélekkel, tudásukkal és odáadó, ügybuzgó szeretetükkel mellette 
állnak minden nehézségben mindvégig. 

A Szentatya választott s választása Szent Benedek fiaira esett. 
1924-ben így fejezi ki óhaját Fidelis von Stotzingen, a Rend Abbas-
Primas-a előtt: ,, . . . Nobis impensiorem operám navare possit quam 

1 V. ö. „Annales Ordinis S. Benedicti" ab anno 1920, ad annum 1926. — 
P a r s juridica. — 76—78. oldal. 



sollertissimi monachi occidentis, qui semper de re christiana cívili-
que tam bene meruerunt? . . . duce qui dem imprimis Sancto Bene-
dicto, qui ab orientalibus ipsis tamquam patriarcha monachorum 
occidentalium summa veneratione colitur . . ,"2 

Ha ezeket a sorokat olvassuk s ennek a magasztos intentiónak 
már eredményes megvalósítására is visszatekinthetünk, egy másik 
történelmi esemény jut eszünkbe. Nagy Szent Gergely az akkor 
még pogány Anglia megtérítését veszi tervbe. Ő is segítő-társakat 
keres magának, olyanokat, akik a nagy feladat elvégzésére alkal-
masak lennének. Nem sok keresés után találja meg Szent Ágostonban 
azt, aki szerzeteseivel először töri meg s teszi alkalmassá a keresz-
tény igazságok és a kultúra befogadása számára Anglia eddig mű-
veletlen földjét. 

XI. Pius pápa kérése is hamar készséges meghallgatásra talált; 
1926-han megalakul az első uniós-kolostor Ammay sur la Maas-ban, 
Belgiumban. A keleti, orosz-, és római-ritusú szerzetesek száma 
egyre növekszik, úgy, hogy hamarosan kész a kis priorátus kon-
ventje. A kolostor szerzeteseit a keleti dolgok ismeretében tökélete-
síti s alkalmat nyújt nekik arra, hogy felkészüljenek az esetleges 
missziós munkára, — Tudományos munkásságuk gyümölcseként az 
„Irénikon" című folyóiratot bocsátják a keresztény közönség rendel-
kezésére, melyben theológiai, történelmi, liturgiái és a keleti-szerze-
tességgel kapcsolatos összes orthodox problémára kimerítő ismerte-
tést és tudományos útmutatást adnak. A fentemlített apostoli levél 
értelmében: „ . . . Ita enim dívína gratiae ope, futurum est, ut con-
gregatio quaedam monastica, ritu slavico consti tuatur. , ." Amay 
elsősorban az orosz orthodoxia kérdéseivel foglalkozik, de nem té-
veszti szem elől a különböző más szláv rítusok (lengyel, szerb), va-
lamint a protestáns orthodoxia (angolok, litvánok) uniós problémáit 
sem. — Az amay-i mozgalom első tagjai, legképzetteb tudósai és 
odaadó buzgó szerzetesei között találjuk: P, Lambert Beauduin-1, 
az egész intézmény alapítóját; P. Clement Lialin-1, az „Irénikon" 
főszerkesztőjét, aki maga is orosz származású, és Oroszországból 
való menekülése után lépett be a kolostorba, áttérve az unióra; a 
nemrégen elhúnyt P. Ildefonse Dircks-1, az ikonok kiváló ismerő-
jét és P. Feullien Mercenier-t, a byzanci liturgia művelőjét.3 A 
kolostort áthelyezték az elmúlt években Chevetogne-ba, ahol egy 
nagyobb épületben folytatják tovább szerzeteséletüket. A kolostor 
kettős tagozódású; szabadon választhatnak a szerzetesek, hogy 
melyik rítushoz óhajtanak tartozni. Mind a két ritusú szerzetes-cso-
port a megfelelő egyházi és szerzetes szertartásait naponként végzi. 

2 V. ö, „Annales Ordinis S. Benedicti" u, o. 
3 Főműve: „La priere des Églises de rite byzantin" 1937—39. 2 kötet, 

megjelent: Amay-ban, 



Nem sokkal az apostoli levél után megindul az uniós-munka 
Észak-Amerikában is. A S. Prokop apátságnak sok orosz, ukrán ; 
ruszin és cseh tagja van; természetes tehát, hogy a Szentatya ké-
rése itt talált az Űj-Világban először visszhangra- — Itt is kettős 
ritusban élik a szerzetes-életet, de hogyha a keletiek elegendő szám-
mal lesznek, új apátságot alapítanak, s S, Prokop folytathatja a 
számára amúgy is nagy elfoglaltságot jelentő tnítói, indián és kínai 
missziós-munkáját. Az apátság tagjai tudományos felkészültséggel 
s az ügy iránti nagy buzgósággal a „Voice of the Church" című lap-
jukban az orthodoxiát érintő minden kérdésre kiterjednek különös 
tekintettel az oroszokra. A lap kétnyelvű formában jelenik meg,"1 

hogy az oroszok között ís elterjedhessen, — Az egész munka élén 
ott áll Prokop Neuzil apát , ki nagy tudással és az orthodoxok iránti 
nagy szeretettel i rányít ja az egész munkát. A lap szerksztője: 
P, Chrísostom Tarasevitsch orosz származású, s alapos ismerője 
népe vallási és lelki s truktúrájának. — Tavaly szentelték fel az első 
két keleti ritusú szerzetest: P. Nikolaus Pavlik-ot és P. Michael 
Pipik-et, kik most már mindketten a legerősebb munkaerők az or-
thodox kérdések terén. 

Az 1930-as évek végén egymásután több keleti-munkával fog-
lalkozó apátságot találunk Európában is: 

Angliában: Ramsgate-i St, Augustine apátság alapít folyóira-
tot: ,,The Eastern Churches Quarterly" címen. Kiadója és liturgikus 
szempontból irányítója: Dom Beda Winslow. Patrológiaí munkában: 
Dom William McLaughlin-1; a keleti szellem és történelem ismerői 
közül Dom Beda Griff it hs-ï és Dom Thomas Rigby-t említhetjük 
meg. A szerkesztésben s a kiadványoknál a világi Donald Attwater 
működik közre. 

Németországban két apátság szentelte munkásságát a keleti 
Egyház ügyének: St. Joseph Gerleve mellett (Coesfeld) és Nider-
alteich Deggendorf mellett, 

Gerleve csak tudományosan dolgozik, tagjait nem készíti elő 
uniós küldetésre. Leszúrt eredményeit összegyűjtött munkákban fog-* 
lalja össze. Az első sorozat: „Theologie des christlichen Osten" 
(Texte und Untersuchungen) címen jelent meg,5 Az utóbbi években 
ú j sorozatot kezdtek s az első kötet: ,,Ut omnes unum sint" 1939-
ben lát napvilágot, m a j d egy év múlva sok, már-már reménytelen 
küzdelem után megjelenhet a második ís: ,,Ein Geist—Ein Leib.'"3 

4 ,,Voice of the Church" — „Cerkovnij Golosz". 
5 I. köte t : P, Hieronymus Engberding: ,,Das eucharistische Hochgebet der 

Basileosliturgie." (Münster in Westf., 1931.) — II, kötet: P. Philippus Oppen-
heim: „Symbolik und religiöse Wertung des Mönchkleides im christlichen Alter-

t u m . " (Münster, 1932.) 
8 Münster, 1939. — Münster, 1940. 



Az első kötet anyaga egy theológiai kurzus alkalmával született 
meg, melyet a gerlevei atyák néhány egyetemi tanár és orientalista 
közreműködésével63 tartottak a münsteri Borromäum és Szeminárium 
számára. A második munka már az első sikereinek nyomába lép-
hetett s azt tartalmával, és tudományos felkészültségével túl is 
szárnyalta. — A St. Joseph-i keleti tanulmányok irányítója Rafael 
Molitor apát, ki az ,,Ut omnes unum sínt" értekezésével maga in-
dítja ú t já ra a köteteket. — P, Hieronymus Engberding a kiváló 
orientalista a keleti liturgia művelője; P. Matheus Rotenhäusler és 
P. Anselm Stolz a keleti szerzetes-életet ismertetik; P. Bonaventura 
Rebstock és P. Pius Buddenborg az unióra és a keleti munkára vo-
natkozó értékezéseikkel kapcsolódnak a többiek munkájához, P, 
Paulus Mazerat liturgikus szöveg-fordításokkal teszi gazdaggá a kö-
teteket, 

Niederalteich kolostort 741-ben alapították a Duna mellett egé-
szen a Német-Birodalom keleti határán- Ez a kolostor, melyet sze-
retettel neveztek mindig: ,,Ostmarkkloster"-nek, szinte kötelességé-
nek érezte, hogy a szomszédos Magyarországon tál egészen a nagy 
orosz síkságokig tágítsa ki érdeklődési körét s kutatásait. Szeretet-
tel gyűjti tanítványai sorába a szláv államokban élő németeket, kik 
majd egyszer visszatérve régi lakóhelyükre, ott buzgó szerzetes-élet-
tel és papi munkával dolgozzanak az unió ügyéért. — A kolostor 
vezetése alat t több, szemináriumokban alapított ..keleti tanfolyam" 
áll; s az ősi apátság mindig kedves találkozóhelye a keleti Egyház 
kérdéseivel foglalkozó tudósoknak és tanároknak.7 

Kolostor ezeken kívül nincsen több, mely teljes egészében a 
keleti Egyháznak szentelné munkáját, de nagyon sok kolostor szám-
lál tagjai között egy- két olyan tudóst, aid más kolostorok uniós 
mozgalmába kapcsolódva, a keleti intézmények élén állva vagy fo-
lyóiratok szerkesztésével dolgoznak a szent ügy érdekében. 

Az elsők között kell említenünk: P. Palcide Meestre-t, ki kü-
lönösen a byzanci Egyház ismeretében szaktekintély: az amay-i 
,,iréníkon"-ban megjelent számos cikkén kívül önálló művekkel is 
gazdagítja a keleti Egyházat ismertető irodalmat,8 Görögországi ta-
nulmányútjáról szép könyvben számol be,9 A Szentszék megbízásá-
ból a keleti kánonjogi kódex elkészítésénél fejt ki értékes munkás-
ságot, 

6a P. Kilian Kirkoíf OFM. — Dr. Prof. J . P. Steffes; — Dr. Alexej Hakel; 
— Reinhold von Waiter stb. 

7 V. Ö. P. Emanuel Heufelder: „Uníonsauígabe und Unionsarbeit des Bene-
diktinerordens." („Der christliche Orient", II. 1.) 

8 „Die göttliche Liturgie unseres Vaters hl. Johannes Crisostomus." (Mün-
chen, 1932.) 

9 „Voyage de deux Bénédictins aux monastères du Mont-Athos" 1908. Paris, 



P. Chrisostom Baur a „Der christliche Orient" szerkesztője és 
megalapítója. Ugyancsak őt bízták meg annak idején a müncheni 
Szent András keleti rítusú kollégium és szeminárium vezetésével. A 
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P. Odo Casel —- P, Emmanuel Heufelder — P. Anselm Werlé 
„Der christliche Osten" című kötet11 írói. — P. Ephrem Lauvin a 
„L'oriente cristiano e l 'unitá della Chiesa" folyóirat munkatársa. 
P. Hermann Keller a St. Joseph-i munkában vesz részt. 

A római görög kollégium rektorává a Szentatya P. Odilo Golen-
vaux-1, vicerektorává pedig P. Cypriano Vagaggirii-1 nevezte ki. 
Mind a ketten a belga kongregáció szerzetesei. P. Vagaggini a ben-
cés kollégium keleti theológia tanára is. 

A Szentatya kérése nem talált síiket fülekre. Ahol a kolostori 
elfoglaltságuk mellett módot találnak rá, Szent Benedek fiai tudá-
suk legjavát és erejük teljességét ad ják bele ebbe a nagy munkába 
vagy legalább buzgó imáikkal kapcsolódnak XI. Pius pápa szándéká-
hoz és a szépen megindult munka támogatásához, hogy megvalósul-
hasson Krisztus utolsó imájának kérése: „Ut omnes unum sint! . . ." 

V. 

10 „Johannes Christomus und seine Zeit". München, 1929. „Der christ l iche 
Orient". (München, 1930.) 

11 Regensburg. Pustet , 1939. 

Sárkány-nyomda r.-t. Budapest , VI., Horn Ede-utca 9. 
Igazgatók: Wesse ly Antal és Wesse ly József. 



SZERKESZTŐSÉGÜNKNEK MEGKÜLDÖTT KÖNYVEK. 

Dr. Pataky Géza: A megváltásból fakadó élet- Szalézi Művek. 
Pincz Bálint: Az apostolkodás és a katolikus akció. Szalézi Művek. 
Trikál József: Az élet újjáteremtése. Szalézi Művek. 
Megyesi Schwartz Antal: Bevezető az elmélkedő imába. Szalézi Müvek.  
Halasy-Nagy József: Ember és világ. Kir. Magyar Egyetemi Nyomda. Bp.  
Bartucz Lajos: Fajkérdés, fajkutatás. Kir. Magyar Egyetemi Nyomda. Bp.  
Otto Karrer: Unsterblichkeitsglaube. Verlag Ars Sacra . Josef Müller. München, 
Otto Karrer: Die Gotteskindschaft. Verlag Ars Sacra. Josef Müller. München. 
P. Herbert Amstad O. M. C.: Um die Seele des Kindes. Verlag Ars Sacra. Josef 

Müller. München. 
Katharina von Siena: Das Unbedingte. Verlag Ars Sacra. Josef Müller, München. 
P. Odilo Zurkinden O. S. B.: Das Ideal des geistlichen Lebens. Verlag Ars 

Sacra. Josef Müller. München. 
Franziska Boesmiller: Kind unter Kindern. Verlag Ars Sacra. Josef Müller, Mün-

chen, 
Peter Max Boppel: Der Sinn deines Lebens. Verlag Ars Sacra. Josef Müller. 

München. 
Kisbán Emil: A magyar pálosrend története. 2 k. Budapest . 
Salacz Gábor: A magyar kultúrharc története. 1890—1895. Bécs. 1938. 
Barabás Gyula: Vihar Erdélyben. Singer és Wolfner írod. Int. Bp, 
Nyísztor Zoltán: Kalandozás a Balkánon. Franklin Társ. 
Tasnádi Kubacska András: Gyűjtés hegyen-völgyön. Franklin Társ. 
Massimo Bontempelli: Az ezüst kakas. Frankl in Társ. 
Robert Scherer: Christliche Weltverantwortung. Herder. Freiburg i. Br. 1940. 
Ludwig Winreswil: Der erste Klemensbrief. Herder . Freiburg i. Br, 
Sulpicius Severus: Leben des hl. Martin. Herder . Freiburg i. Br 
Johannes von Tepl: Der Ackermann aus Böhmen, Herder . Freiburg i. Br, 
Fénelon: Briefe an einem Stiftshauptmann. Herder . Freiburg i. Br. 
Konrad Theiß: Vater und Mutier. Herder . Freiburg i. Br. 
Gáli Géza dr.: Az orvos útja. Budapest . Pfeifer Ferdinánd. 
Hartíg: Der Bamberger Reiter und sein Geheimnis. C. C, Buchners Verl. Bambg. 
Perlaky Lajos: A savonai fogoly. Athenaeum. 
Rommerskirch: Christus und der junge Christ. Kösel-Pustet . München.  
Kohlen: Das immerwährende Opfer. Kösel-Pustet . München.  
Wessely: Leben aus Gott und für Gott. Kösel-Pustet . München.  
Kornis Gyula: A magyar politika hősei. Frankl in Társ. Bp.  
Lajos Árpád: A magyar nép játékai. Frankl in Társ, Bp.  
Duhamel: A napló. Franklin Társ. Bp.  
Török Sándor: Különös éjszaka. Franklin Társ. Bp,  

•Castíglíone: Az udvari ember. Franklin Társ. Bp. 
Bonmann: Die Schriften des heiligen Franciscus von Assisi. Herder. Freiburg. 
Reeb: Christentum, Ende oder Wende. Einsiedeln. Verl. Benziger. 
Kausz József: Legyen egy akol és egy pásztor, Vác. 
Galla Ferenc: Marnavics Tomkó János boszniai püspök magyar vonatkozásai. Bp.  
Lützeler: Das Tier und der Mensch. Herder . Freiburg. 
Lützeler: Das Kind. Herder . Freiburg. 
Lützeler: Der Jüngling. Herder. Freiburg. 
Jahrbuch für Christliche Kunst. 1039. Herder-Druck. München.  
Kerecsényí Dezső: Kölcsey Ferenc. Frankl in Társ, 
Zolnai Béla: A magyar biedermeier. Frankl in Társ. 
Dr. Kerekes György: Polgári társadalmunk a XVII. században. Kassa. 1940. 
Kónyi—Holub—Csalog—Dercsényi: A bátai apátság és Krisztus-vére ereklyéje. 

Pécs. 
Weismantel: Das Totenliebespaar. Verl. Karl Alber. München.  
Dr. Thim József: A magyarországi 1848—49-í szerb felkelés története. Bp.  
Szent Terézia: A tökéletesség útja. 2. kiad, Kármeli ta Rendház, Győr. 
Szigethy Jolán: A Mercure de France és a magyarság. Raoul Chélard. Pécs. 
Holler András: Verhaeren költészete. Pécs. 



STIMMEN ÁUS PANNONHALMA 
XVI. Jahrgang. Heft 3. 15. Juni 1941, 
Hauptschriftleiter: P. Jákó Blazovich. Schriftleiter: P. Dr. Ernő 
Mihályi. — Katholische Zeitschrift für Geistesleben und Kultur. 
— Herausgegeben von der Benediktiner-Erzabtei Pannonhalma. — 
Erscheint jährlich fünfmal. Schriftleitung und Verlag: Pannonhalma» 
Győr vármegye, Ungarn. — Bezugspreise: Das einzelne Heft 1.50 

Pengő, Jahrespreis 6 Pengő. 

INHALT-
Aufsätze. 

P. Dr. Gusztáv Kalmár: Das Volkstum in der Geopoli t ik. 
P, Dr. Endre Kolos: Die neue volkstümliche Literaturbewegung. 
P. Kamill Borbély: Die neue Schule der Begabten diesseits und jenseits des. 

Ozeans, 
P. Dr, Ernő Mihályi: Rodins Widersacher . 
P. Dr. Artúr Magasi: Die Psychologie des Rhythmus und des Reimes. 

Umschau. 
P, Dr. Tihamér Vanyó: Der Dorfpfarrer , 
P. Román Rezek: Gedicht . 
P . Gellért Békés : Gedicht . 

Bücher. 
Benedictína. 

— v. —: Die Frage der christlichen Union, 

REVUE DE PANNONHALMA 
No. 3. le 15 juin 1941. XVI.-ième Année, 
Organe catholique d'intérêt général publié par l 'Archiabbaye 

bénédictine de Pannonhalma. 
Directeur: D. J. Blazovich, secrétaire de rédaction: D. Ernő 
Mihályi. — Paraît cinq fois par an. — Rédaction et administration: 

Pannonhalma, Győr vármegye, Hongrie. — Abonn. 6 P. par an. 

SOMMAIRE. 
Études. 

Dom Gustave Kalmár: Le rôle de la population dans la géopolitique, 
Dom Endre Kolos: Le mouvement populiste dans la l i t térature d 'aujourd'hui, 
Dom Kamill Borbély: L'école des élites au-delà de l 'Océan et au deçà. 
Dom Ernest Mihályi: Les antagonistes de Rodin. 
Dom Artúr Magasi: La psychologie de la rime et et du rythme. 

Revue des idées et des faits. 
Dom Tihamér Vanyó: Le curé de campagne. 
Dom Román Rezek: Poésie, 
Dom Gellért Békés: Poésie, 

Livres. 
Benedictína. 

Le problème de l 'Union, — L'activité bénédict ine. 

18093 Sárkány Nyomda R. T. Budapett, VI., Horn Ede-ntc« 9. 

Igazgatók: Wessely Antal és Wessely József. 





Á PANNONHALMI SZEMLE 
évenként ötször: február, április, június, október és december 15-én jelenik meg 
a magyar kultúra és a bencés szellem szolgálatára a Pannonhalmi Szt. Benedek-

Rend kiadásában. 

Főszerkesztő: BLAZOVICH 3ÁKÓ 
Felelős szerkesztő: MIHÁLYI ERNŐ dr. 
Felelős kiadó: CSÓKA 1. LAJOS dr. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pannonhalma, Győr megye. 
A folyóirat szellemi részét illető küldemények a szerkesztőség, az anyagi részére 

vonatkozó küldemények pedig a kiadóhivatal címére küldendők. 

Előfizetési ár: évente 6 pengő; egyes szám ára 1.50 p. 
Az előző évfolyamok 3—3 pengőért kaphatók a kiadóhivatalban. A folyóirat 

csekkszámlája a Győri Első Takarékpénztárnál 4474. P. Sz. 

TANULMÁNYOK 

Hit és természettudomány 
Mauriac 
Két tengerszoros : Gibraltár és a 

Dardanellák 
Pázmány Péter hatása a szlovák irodalomra 

FIGYELŐ 
Áz örök Széchenyi 
A hivatás nevelése 
Esti ima. Yers 

KÖNYYEK 

Dél-szláv írók 

T Á R T A L O M 

Blazovich Jákó 
Szalay Jeromos dr. 

Kalmár Gusztáv dr, 
Danczi Yillebald dr. 

Macher Emmánuel dr. 
Jámbor Mike dr. 
Rezek S. Román 

Kolos Endre dr. 

BENEDICTINÁ 

Az Árpád-kor bencés művészete Levárdy Rezső 



TANULMÁNYOK. 

Hit és természettudomány. 
Blazovich Jákó. 

Az újkori ember kultúrteljesítményeinek legcsúcsán kétségkívül 
a természettudományok állanak. A természettudományok újkori tör-
ténete ezeknek a századoknak legmegkapóbb, legjellegzetesebb hős-
eposza. Más korok, kulturák érdeklődését is lekötötték a természet, 
a világ, a csillagos ég titkai, többet ezek közül meg is sejtettek, de 
teljesítményeik, eredményeik ilyen vonatkozásban az újkoréhoz vi-
szonyítva elenyészők. S itt nemcsak az újkor sajátlagos csodájára, 
a technika, a gép világára gondolunk. Az újkori természettudomány 
századokon át folyton erősbödő lendülettel tör elő a tér és idő kate-
góriái közt hullámzó lét tulajdonságainak, törvényeinek, értelmének 
kutatásában. Szakadatlanul új meg új ágakat hajt, új meg új terü-
leteket fog munkába. Figyelme, érdeklődése a csillagos égtől az 
atommag titokzatos világáig mindenre kiterjed. Munkáját minden 
téren csodálatos sikerek koronázzák. Ezekből a századról-századra 
rohamosan növekvő sikerekből tevődik össze az a hatalmas kultúr-
történeti többlet, amely az újkort minden előbbi történelmi korszak-
tól megkülönbözteti. 

A természettudomány az újkor egyik legnagyobb szellemi ha-
talma. Minél jobban fejlődik szellemtörténeti érzékünk, éleslátásunk, 
annál tisztábban látjuk annak a hatásnak kiterjedését, mélységét, 
amit az újkor egész valójára, kultúrarculatának kialakulására gya-
korolt. E hatásból sok áldás fakadt, de súlyos károkkal is járt. Ez 
utóbbiak között a legnagyobbakat talán a keresztény hit világa szen-
vedte el. Ha megkérdeznők főleg a 18—19. század emberét, 
miért roppant meg oly sokszor, oly nagy tömegekben a maga krisz-
tusi hitében, a kereszténységtől való aposztaziájának magyarázata-
ként igen sokszor a természettudományt jelölné meg. Nem tud hinni, 
mert a természettudományok révén sokat tud — a tudomány fény-
özone kioltotta benne a hit mécsesét. A tárgyilagos vallástörténet is 
kénytelen megállapítani, hogy a Nyugat s a kereszténység közti sza-
kadék robbantásáért, elmélyítéséért és kiszélesítéséért felelős szel-
lemiség elsősorban a természettudományokból táplálkozott. Tárgyi-
lagos tanú, a neves természettudós, Pascual Jordan szerint „évszá-
zadokon át a vallásellenes mozgalmaknak a legélesebb fegyvereket 
a természettudományok szállították", 

A kereszténység s az újkori természettudományok közti viszony-
nak ilyen végzetes alakulása nem hagyhatja hidegen a hit emberét. 
A kérdés: hogyan történhetett ez? — sokkal több szellemtörténeti 
Pannonhalmi Szemle 16 



érdekességnél. A katolikus irodalom, különösen a hítvédelem sokszor 
foglalkozott is vele. A természettudományok, különösen a fizika leg-
újabb fejlődése a kérdés időszerűségét hallatlanul fölfokozta. Ko-
moly jelek mutatják, hogy a kereszténység s a természettudományok 
közti viszony új, örvendetes fázisba jutott. Örvendetes jelenség az 
is, hogy a kedvező fordulatról a különböző természettudományok sú-
lyos tekintélyű szakembereinek írásaiból hallunk egyre gyakrabban. 
Ilyen körülmények közt kétszeresen fontos annak a kérdésnek tisz-
tázása, hogyan alakulhatott eddig is oly végzetesen a kereszténység 
s a természettudományok közti viszony. 

I. 

Az újkori természettudomány megalapozását a 17, századnak 
köszönjük. Ez a hatalmas, korszakos munka főleg három névhez 
fűződik: Galilei, Kepler és Newton- Mind a három szellemóriás abban 
a szilárd meggyőződésben élt — Kepler nyiltan hirdeti is —, hogy 
munkásságukkal egyengetik, járhatóbbá teszik az emberiség számára 
az Istenhez vezető utat. Föl sem merült bennük a gondolat, hogy 
közvetve úttörői lehetnének annak a szellemnek, amely majd a 
természettudományokra hivatkozva intéz heves támadásokat a 
kereszténység ellen, A három nagy fizikus esete nem áll egyedül a 
természettudományok történetében. A természettudományokra tá-
maszkodó keresztényellenes áramlatok egyik kedvelt, gyakran alkal-
mazott fegyvere — különösen a szellemileg igénytelenebb rétegek 
felé — annak hangoztatása, hogy a természettudósok hitetlenek, A 
sajátságos érv belső e re je több mint kétes, s hatása csak ott lehet, 
ahol a krisztusi hit lényege, lelke ismeretlen, Ettől eltekintve az állí-
tásban durva történelmi hamisítással állunk szemben, A történeti 
igazság az, hogy a természettudomány legkülönbözőbb ágainak nagy-
nevű munkásai közt a reneszánsztól kezdve napjainkig száz és száz 
maradt a kereszténység hűséges, hitvalló fia. Akinek e történeti tény-
nyel szemben kétségei vannak, olvassa el Kneller K. (A keresztény-
ség és a modern természettudomány úttörői, a bpesti papnövendékek 
Magyar Egyházirodalmi Iskola fordítása és kiadása, 1908), legújab-
ban pedig E. Dennert (Die Natur — das Wunder Gottes, Verlag Mar-
tin Warneck, Berlin, 1939) munkáit, amelyek a szóbanforgó kérdést 
tudományos tárgyilagossággal tisztázzák. Tragikusnak kell monda-
nunk azt a tényt, hogy az a természettudomány adott támaszpontokat 
a krisztusi hit elleni támadások számára, amelynek számtalan hőse, 
lángelméje zavartalan harmóniába tudta olvasztani a hitet és a 
tudományt, 

A kereszténység és a természettudományok viszonyának sajná-
latos alakulását még tragikusabbá teszi az az ugyancsak tudomány-
történeti tény, hogy a természettudomány egyetlen ponton sem cáfolt 
rá a kereszténységre. Állításunk ténybeliségét, igazságát nem lehet 
eléggé hangoztatni. Féligazságokat, hipotéziseket, elméleteket, ame-
lyek a krisztusi hitigazságokba ütköztek, a kereszténységellenes ter-



mészettudomány sokszor föltálalt a világnak, ezek merészsége, hatá-
rozottsága sokszor a hívőt is megdöbbentette, de kétségtelen, tudo-
mányos lelkiismeretességgel igazolható természettudományi igazság 
még egyetlen keresztény híttételt sem döntött meg. A természettudo-
mányos kutatások eredményeinek s a kereszténység dogmatikai 
tartalmának összeegyeztetésében többször jelentkeztek nehézségek, 
de azok mindig nemcsak a hit, hanem a lelkiismeretes tudomány 
emberét is kielégítő módon megoldhatóknak bizonyultak. Mindig ki-
derült, hogy a látszólagos összeütközések okozója vagy a keresztény-
ség hézagos, téves ismerete, vagy a természettudományok eltévelye-
dése volt. Gondoljunk csak a Kepler-féle naprendszer által sok hívő-
ben keltett zavarokra. Ki lát ma e pont körül bárminő ütközést? 
Érdekes és sokat mondó tünet, hogy ilyen jellegű nehézségek annál 
ritkábbak lesznek, minél hitel-vesztettebbé lesz a materialisztikus 
tudomány. 

Az újkori természettudomány tehát sem a maga munkásaiban, 
sem tárgyilagos, komoly eredményeiben nem nyújt kellő magyaráza-
tot annak a sajnálatos viszonynak megértéséhez, amelybe a keresz-
tánységgel szemben az utolsó századok folyamán került. Az emberi 
igazságkeresésnek örök tragikuma érvényesül abban a romboló mun-
kában, amely a természettudományokra támaszkodva folyik évszáza-
dokon keresztül a keresztény világnézettel szemben. Tévesen húzzuk 
meg megismerésünk határvonalait, túlbecsüljük erőinket, hamisan 
értelmezzük eredményeinket, magunkhoz egyszerűsítjük azt a világot, 
amelyben isteni gondolatok öltenek testet, legfőképpen pedig a taga-
dás szellemének esünk áldozatul, amikor e gondolatok meghódolást 
követelnek tőlünk, így válhatott a rohamosan fejlődő természettudo-
mány egyik leggazdagabb forrásává annak az újkori szellemiségnek, 
amely a kereszténységtől egyre messzebb sodródott. Az újkori ter-
mészettudomány elsősorban nem a maga munkásai, nem is elért 
komoly eredményei révén, hanem részben a kor szellemiségére-lel-
kiségére közvetve kifejtett hatásaival, részben módszertani s létszem-
léleti egyoldalúságával vált a krisztusi hit egyik kártevőjévé. Első 
föladatunk tehát az újkor lelkiségének-szellemíségének rövid ecse-
telése. 

II. 

Az újkor hatalmas hódításokkal indul meg. Ez a vállalkozó szel-
lemtől fűtött, erőktől duzzadó, az életért rajongó i f jú — Michel-
angelo a kor hajnalán a maga Dávid-szobrában a megszólalásig hűen 
csalta ki a márványból — nemcsak új földrészeket födöz föl, hnem 
a szellem határait is egyre merészebben, egyre messzebb tolja ki. 
Nemcsak földrajzi, de szellemi világa is egyre jobban tágul. A nem-
zedékről nemzedékre táguló világkép tükrében az egyes létalanyok 
végessége természetesen élesebb körvonalakban mutatkozik. A világ-
egyetem, a szellemi birodalom irányában a határ-nélküliségnek, az 
egyes létalanyok irányában pedig a végesség tudata erősbödik. A 
kortudatnak ez a sajátos alakulása az újkori emberben először félel-



met — Pascal adott ennek klasszikus kifejezést —, aztán védekezésre 
kész, dacos öntudatosulást és uralomvágyat váltott ki. Az ember ön-
tudatosan igenli a maga végességét, de azért vakon bízik győzelmé-
ben, vakmerően vállalja önmagáért a felelősséget, a végesség sorsát. 
Még messzebb megy. Isteni tulajdonságokat igényel a maga számára, 
teljes függetlenséget, önállóságot mindenkivel, végső fokon Istennel 
szemben ís. A Krisztusban történelmi sorsot vállaló, személyes Isten-
ből először személytelen Eszme lesz, amelynek az egyén, a történe-
lem alakulására már alig van hatása. Azután az Eszme is elhalvá-
nyul, sőt milliókban ki is alszik, a véges ember már önmagában lá t ja 
az Abszolútumot. Amit az előző korok az Istenben láttak, szerettek, 
imádtak, mindazt az ember magának igényli, mégpedig végességének 
tudatában, annak bátor igenlésében, vállalásában. Ez a látszólagos 
hősiessége mellett is döbbenetes magatartás, lelkiség voltaképpen 
egy világfölötti létszférából való teljes kikapcsolódást azaz elevílágia-
sodást s határtalan önbizalmat jelent. Ez utóbbi támasza az emberi 
értelem alkotó erőiben való hit. Az újkori lelkiség kialakításában a 
két hatalmas áramlatnak: a szekularizálódásnak, elevilágíasodásnak s 
az elracionalízálódásnak, — értve az utóbbin a teljes ráhagyatkozást 
az értelem erőire — sorsdöntő szerepe volt. Nem lesz fölöleges a két 
áramlatot néhány vonással vázolni. 

A középkori ember létének súlypontját a másvilági életben lát ja . 
Nemcsak létében, hanem célkitűzésében, életének értelmezésében és 
kiteljesedésében ís az Isten függvényének tudja magát. Az Istentől 
jött, a földi élet vándorút ján keresztül — a ,,homo viator" a közép-
kor kedvenc szóképe — az Istenhez megy. Nem mindig így él, de 
egész tudatvilágának ez az alapja. Ezzel szemben az újkori ember 
egyre jobban a tér és idő kategóriáiban hullámzó, anyagból és erőből 
fölépülő világ rabja lesz. Az örökkévalóság, egy másvilág gondolatá-
nak fokozatos elhalványulásával a földi életet öncélúnak minősíti. 
A másvilág már nem jelenti számára a földi élet értelmét, utolsó 
értékelési szempontját: az ő „maradandó városa" már a Föld. Az 
elevilágíasodásnak mélypontját a materializmus jelenti, amely anya-
gon és erőn túl más létalanyt nem ismer, az emberi létet a böcsőtől a 
sírig futó életszakasszal azonosítja. 

Ami a másik nagy szellemi áramlatot illeti, meg kell jegyeznünk, 
hogy más korokban is észlelhetők racionalisztikus áramlatok, de talán 
sohasem váltak oly sorsdöntő tényezőkké, mint az újkorban, Az áram-
lat legveszedelmesebb jellegzetessége a határtalan bizalom az emberi 
értelem erőiben. Az ész minden igazság forrása és mérve. Ez az 
ész ki tud ja és ki is fogja bogozni a Lét összes csomóit, föl fogja 
törni a Világ titokzatos könyvének mind a hét apokaliptikus pecsét-
jét. Az összes életszféráknak: az állam, a társadalom, gazdagság, 
etika, tudomány, bölcselet, világnézet szuverén, korlátlan ura, tör-
vényhozója és bírája az értelem. Természetesen a vallás sem kivétel. 
Ha az embernek vannak vallási igényei, azok kielégítésére egyedül a2 
emberi értelem jogosult és hivatott. E kielégítésnél híttítkok, miszté-
riumok, mint amelyek sűrű fátyolán az emberi értelem nem tud át-



hatolni, természetesen nem érvényesülhetnek. Ennek a szellemiség-
nek talán legmegdöbbentőbb kifejezést a francia Brelot adott; „Ha 
van Isten, annak az emberi értelem előtt nyilvánvalónak kell lennie." 
Más szóval: nemcsak a teremtett világnak, de magának az Istennek 
is igazolnia kell magát az emberi értelem előtt. 

Nem kell szót vesztegetnünk annak igazolására, hogy a két hatal-
mas áramlat mennyire nemcsak ellentétes, de ellenséges lelkiséget 
sugároztat a krisztusi hit világával szemben. Valóban, ha az újkori 
ember hitgyengülésének okait kutatjuk, az elevilágiasodásban s a ra-
cionalizmusban találjuk a két legfőbb kártevőt. Az újkori természet-
tudomány is elsősorban azzal okozott súlyos károkat a krisztusi hit 
világában, hogy a két hatalmas szellemi áramlatot táplálta, lendítette. 

III. 

A természettudomány az érzékelhető világ tudománya. Tehát 
már tárgyában is bizonyos veszélyek lappanganak, hogy a szellemi 
élet figyelmét egyoldalúan az anyagi létszféra felé terelje. Ezeknek 
a veszélyeknek az utolsó századok egyre nagyobb mértékben áldo-
zatul is estek. Az agg bölcselő, Bergson joggal panaszolja föl az 
újkor tudományos életének elanyagíasodását. Minél mélyebbre nyo-
mult a természettudomány különböző pontokról a világ megismeré-
sében, titkainak föltárásában, annál lenyűgözőbb hatást gyakorolt a 
kor egész gondolkozására. A különböző szellemtudományok háttérbe 
szorulnak: a természettudomány lesz a tudományok királynője, az 
,,exakt" tudomány, a természettudós a szellemi világ legtiszteltebb 
embertípusa. A kor figyelme a lelkiekről egyre jobban az anyagiak 
felé terelődik. 

A folyamatot nagyban előmozdította és siettette az újkori ter-
mészettudomány sajátos jellege, amelynél fogva a kontemplativ cél-
kitűzés háttérbe szorításával a világnak nem is annyira pontos isme-
rője, mint inkább ura akart lenni. Nem a titokzatos Létnek kijáró 
tisztelettel, hanem az emberi tudás s főleg birtoklás égő vágyával áll 
a természettel szemben. Ezzel párhuzamosan a kor lelkivilágában is 
egyre jobban halványul a középkor jellegzetes tudata, hogy a világ 
isteni gondolatok megtestesítője, s mint ilyen, az isteni hatalom és 
jóság védelme alatt áll, Egyes természettudósok rá-rácsodálkoztak 
a világegyetemre, a természetre mint az Alkotó létének, nagyságának 
hirdetőjére, de a természettudományokból az egyetemes életre áramló 
szellemiség egyre süketebb, érzéketlenebb lesz ezzel az evangélium-
mal szemben, A természettudományos ismeretek rohamos gyarapo-
dásával a korszellem is egyre jobban rabja lesz a véges létnek, a 
szentpáli figyelmeztetés, hogy ,,nincs itt maradandó lakásunk", a 
pusztába kiáltó szava marad. A hit világa a természettudományok 
léttitkokat föltáró világával szemben elveszti vonzó erejét, még a 
hívőkben is csak elmosódott, bizonytalan álomként s nem mint leg-
felsőbb fokú valóság él. 

Az elevilágiasodás folyamatának az említett ráhatásoknál is na-



gyobb lendületet adott az újkori természettudomány a maga büszke 
elsőszülöttjével, a technikával. A nagy természettudósok munkássá-
guk elsőrendű célját ugyan nem technikai csodák feltárásában látták, 
de a természettudományok óriási fejlődése a legérzékelhetőbben, a 
korra kifejthető hatás szempontjából legerőteljesebben a technika 
előretörésében jelentkezik. 

A technika fejlődéséből sok áldás fakadt az emberiségre, de 
hogy romboló, sőt démonikus erők is lappanganak benne, arról a mai 
embert nem kell kioktatni: a világ fölött tomboló vihar ezt vészesen 
szemlélteti. Ilyen, a technikából kisugárzó romboló erők hatása elől 
nem menekült meg a hit világa sem. 

A gép az elevilágiasodásnak egyik hathatós élesztője. Ha nem is 
mindenkinek, de millióknak puhán béleli ki a földi élet fészkét. A sok 
csalódás ellenére is hirdeti, hogy paradicsommá fogja varázsolni ezt 
a Földet. S az újkor hisz az új igehirdetőben — hisz egészen a gép 
imádásáig, a machinolatriáig. Ismeretesek Lenin káromló szavai, hogy 
a kereszténység csak ígérte a hegyek áthelyezését a hit erejével, az 
istentelen Szovjet ezt meg is valósítja a gép erejével. Az Egyház 
természetesen sohasem állott a géprombolók sorába, de kezdettől 
fogva látta és fájóan érezte az új csodatevő káros, romboló hatását 
a lelki emberre. XI. Pius szomorúan panaszkodik, hogy a gép vilá-
gából ,,az alaktalan anyag megnemesedve, az ember pedig testében 
és lelkében megrontva kerül ki". A technika a maga gyárkémény-
erdeível, gépcsodáival egész tömegek elől zárta el a kilátást a nagy 
kérdések felé. Hogy a 19. század metafizikailag annyira vak volt, 
azért nem utolsó sorban a gépember felelős. 

A technika nemcsak mint veszedelmes kísértés az evilágiságra 
gyengítette a krisztusi hit erejét, hanem főleg a nagytömegben köz-
vetlenebbül is rombolt. Az egymást rohamosan követő technikai föl-
fedezések a szó szinte teljes értelmében a csoda erejével hatottak. 
A 19, század materialisztikus természettudományi dogmatizmusnak, 
amely ott könnyen oldotta meg az Isten, lélek, halhatatlanság stb. 
kérdéseit, egyik erős támasza a gép volt. Hogy lehetne más az igaz-
ság kizárólagos birtokosa, mint az a természettudomány, amely nap-
ról-napra ú j gépcsodával ejti bámulatba a világot?! Az új csodák 
különösen a szellemileg igénytelen tömegek felé az anyagelvűség 
mellett hathatós érveknek bizonyultak. 

A természettudomány az újkor lelkiségének elevilágiasodásában 
s ekként a krisztusi hit gyöngítésében azzal is hathatósan működött 
közre, hogy kiépítette a homo oeconomicus, a gazdasági élet rabjának 
út já t . Ez az ember a kapitalísztikus gazdasági rendszer szülötte. E 
rendszert viszont elsősorban a technika vitte győzelemre — azzal a 
mérhetetlen energiaállománnyal, termelési és elosztási apparátussal, 
amelyet a gazdasági élet rendelkezésére bocsátott. 
, A homo oeconomicus, a gazdasági ember az újkori szekularízáló-
dás legmélyebb hatású tényezője. Ez az élet súlypontját, célját min-
denestől a gazdasági tevékenységbe lesüllyesztő ember az újkor leg-
nagyobb szakadára, aki a keresztény értékvilág fölforgatásával többet 



rombolt a lelkek világában, mint a történelmi mult folyamán bár-
melyik egyházszakadás vagy forradalom. Ez az ember létének föl-
adatát a gazdasági erők állandó, lázas fokozásában keresi, A ,,lucri 
rabies", a gazdagodás démonjának megszállottja, aki templomtor-
nyok helyett gyárkéményeket épít, aki gépeinek, gazdasági életének 
zakatolásában nem hallja már a harangszót, az arany vakító fényétől 
nem lát ja már az Eget, Ennek az embernek lelkiismeretét terheli a 
munkástömegek elszakadása a kereszténységtől, a többi társadalmi 
rétegek hallatlan elanyagiasodása, a krisztusi értékvilág fölforgatása, 
az evangéliumi lelkiség, erkölcsiség, a hitélet szomorú süllyedése. 
Az újkori Krisztus-hívő egyik legveszedelmesebb ellensége a Mam-
mon-hívő, 

A krisztusi hit világának az elevilágiasodásnál is nagyobb kárte-
vője az újkori racionalizmus. Föntebb röviden vázoltuk ezt a gőgben 
fogant szellemiséget. Nem túlozunk, amikor a racíonalisztikus szel-
lem ébrentartásában, élesztésében mint legnagyobb hatású tényezőt 
a természettudományt marasztaljuk el. 

Az emberi értelem az utolsó századok alatt a maga legnagyobb 
diadalait kétségkívül a természettudományok terén arat ta — teljesít-
ményei e téren valóban a csodával határosak. Nem lehet a legtelje-
sebb bizalmat megvonni attól az értelemtől, amely ezeket a csodákat 
életre hívta. Ez az értelem a természetudományokon keresztül fogja 
megoldani az emberiség nagy kérdéseit. S a racíonalisztikus termé-
szettudomány vállalja is a nagy föladatot. A technikán keresztül az 
anyagi boldogság föltételeit fogja megteremteni, elméleti erőfeszíté-
seivel pedig az emberiség világnézeti igényeit fogja kielégíteni. Tud-
juk, hogy ez utóbbira a materializmusban kísérletet is tett. A raciona-
lista-materialista természettudománya 19. század folyamán nemcsak a 
metafizika helyét foglalta el, hanem egyenesen vallási színeket öl-
tött, a vallás pótlására vállalkozott. Merész elméletek születnek a 
Lét nagy kérdései közül, amelyek a természettudományoktól köl-
csönzik a maguk valóság-látszatát. Az új természettudományos mito-
lógiának sok az apostola. Materialista természettudósok világnézeti 
kérdések elbírálásában mint döntő tényezők jutnak szóhoz, ebbéli 
vélt jogukat sűrűn érvényesítik is egyetemi tanszékeken, kultúrelő-
adásokon, irodalmi termékeken keresztül. Az áramlat hullámai mesz-
sze elhatolnak. Nemcsak az értelmiség körében rombolnak, hanem a 
marxizmuson keresztül benyomulnak a munkásság világába is. Mil-
liók rendülnek meg, szenvednek hajótörést keresztény hitükben. 

Hogy mily szoros és szerves volt a kapcsolat a racionalizmus s 
a 19. századi vílágnézetes természettudomány között, annak legkét-
ségtelenebb bizonyítéka, hogy az antiintellektualista áramlat erősbö-
désével a természettudomány világnézeti súlya, tekintélye csökkent, 
világnézeti hivatástudata is szerényebb, reálisabb keretek között 
mozog. 



IV. 

Az újkori természettudomány s a kereszténység közti viszony 
sajnálatos alakulásában a mondottakon felül nag yszerepet játszott 
az előbbinek sajátos módszertana. Ezt a metodikát kettő jellemzi: 
a pozitivista hajlamosság s az analízis szenvedélye. 

A modern természettudomány már kezdettől fogva élesen elha-
tárolja a maga tárgykörét. Galilei óta nem a Miért, hanem a Hogyan 
érdekli: minden metafizikai kérdés elől tudatosan elzárkózik. Tuda-
tosan kitér ama kérdések elől, amelyek a fizikai világ valóságainak 
— legyenek azok testek vagy folyamatok — lényegére, végső okaira, 
célosságára vonatkoznak. Ez a tárgyköri elhatárolás még élesebb, 
szűkebb a természettudomány 19. századi fejlődésében. így pl. a 
pozitivista fizika „elvként tagadja annak lehetőségét, hogy megisme-
résünkkel a megfigyelt tények gyűjtésénél, rendezésénél és leírásá-
nál messzebb érhetnénk" (P. Jordan.) . A fizika tárgya nem lehet 
más, mint a megfigyelhető és mérhető. Mindazzal szemben, ami a 
valóságból az érzékeink-megvonta határon túl esik, a pozitivista ter-
mészettudomány teljes érdektelenséget mutat. Az értelem föladata 
nem lehet a megfigyelt jelenségek mögé fúródni, meg kell elégednie 
azok leírásával, a bennük megnyilvánuló törvényszerűségek megálla-
pításával. A természettudományos megismerés határait tehát a meg-
figyelhetőség, mérhetőség vonja meg. Ez a természettudományos 
pozitivizmus — legalább elvben — nem vállalja a racionalista-mate-
rialista irányzat föntebb vázolt világnézeti hivatástudatát, 

A másik természettudományos módszertani sajátosság a szenve-
délyes analízis, A valóságok megismeréséhez csak úgy juthatunk, ha 
azokat alkatrészeikre bontjuk. Minél messzebb jutunk ebben a föl-
bontásban, annál mélyebb, finomabb lesz a valóság ismerete. A való-
ságok világa — akár testekről, akár történésekről, folyamatokról van 
szó — akkor tárul föl előttünk tökéletesen, ha mint végtelenül ki-
csiny alkatrészek összegeződése, integrálja áll előttünk. Ezt a jelleg-
zetesen újkori természettudományos módszert átvették úgyszólván 
az összes tudományok. 

Mindkét módszertani sajátosság a természettudományos munká-
ban bámulatosan gyümölcsözőnek bizonyult. Az újkori természet-
tudomány rohamos fejlődésének egyik titka kétségkívül módszerta-
nában keresendő. De mind a pozitivista jellegű elhatárolásnak, mind 
a szélsőséges analízisnek megvannak a maga veszélyei. 

Ami a természettudományok tárgykörének szigorú megvonását 
illeti, minden tudománygazdasági előnye mellett elzárja az utat a 
valóságok teljes megismerése elől. A valóságok nemcsak érzékelhető 
elemekből tevődnek össze. A valóságokban gondolatok testesülnek 
meg, célok valósulnak, A természetet éppen ezek az érzékfölötti ele-
mek teszik természetté. Ha tehát a világ megismerésére irányuló 
munkánkban ezeket tudatlanba vesszük, a természetről, valóságokról 
alkotott képünk csak csonka, hiányos lehet. Számos természettudós 
a természettudomány tárgykörének szigorú meghúzásánál nem vonja 



ugyan kétségbe egy érzékfölötti létszféra lehetőségét, de szellemtör-
téneti tény, hogy erre a kísértés megvan. Az érzéki megismerésnek 
a pozitivizmusban kapott kihangsúlyozása fölötte alkalmas az érzék-
fölötti világgal szemben a kétely, szkepszis támasztására, élesztésére. 
Ez be is következett. A természettudomány pozitivista irányzatából 
a kor lelkiségére sugárzó szellem a szkepszis melegágya lett. Ez a 
szellemiség nem különböztet már olyan lelkiismeretesen a tudatosan 
megvont természettudományos tárgykör s az egyetemes lctkör közt, 
hanem a kettőt azonosítja. Állandóan kísért a tétel: ,,Csak a mér-
hető létezik". Ez a hit világának teljes tagadása: Krisztus országa, 
amely „nem e világból való", valóban nem mérhető. 

À kétely magvai, amelyeket a pozitivista természettudomány bő-
ségesen szórt, annál is inkább meggyökerezhettek, mert a ta laj a 
racionalizmus által ugyancsak elő volt készítve. A racionalisztíkus 
áramlat hatása alatt az újkor szellemiségében különleges ha j lam fejlő-
dött ki. Romano Guardini reflexiós szenvedélynek nevezi.1 Lényege 
szerint nem egyéb, mint ,,az életfolyamatnak a világos tudatsíkban 
való tükröztetése", mégpedig nem a megismerés elmélyítése kedvéért, 
hanem igazolás céljából. A középkor is sokat eszmélődött, elmélke-
dett a krisztusi igazságokról, azok tartalmáról, az emberi értelem 
részéről való igazolásuk lehetőségéről, de e hatalmas szellemi mun-
kának célja mindig konstruktív volt, a hit szolgálatában állott. Az 
újkor folyamán ez gyökeresen megváltozik: az eszmélődés, vizsgáló-
dás célja kritikus, bírálgató, igazoltató. Lélektani adottságunk, ame-
lyet Kelet nagy pszichológusa, Buddha jól ismert, hogy a teljes tuda-
tosulás, az életfolyamatnak a fönti értelemben vett reflexió gyújtó-
pontjába való állítása magának az életnek erejét, elevenségét, üde-
ségét kezdi ki. Az emberi élet ontológiai igénye, hogy gyökereivel 
a nem-tudottba fogódzék meg. Hasonlóan a növényhez, amelynek 
gyökerei a sötét, fény-mentes földbe fúródnak. Az újkori reflexiós 
szenvedély ezeket a gyökereket gyengíti, vágja el. Ez a törvény a 
krisztusi hit életfolyamatában is érvényesül. A kritikus, igazoltató 
célzatú reflexió kikezdi a krisztusi hit életgyökérzetét, valóságos 
melegágya lesz a hitkételyeknek, amelyek támasztásáról a pozitivista 
természettudomány bőségesen gondoskodott. 

Amiként a természettudományi pozitivizmus, akként az egyoldalú 
analízis sem juthat a valóság teljes ismeretéhez. Az elemzés, részekre-
bontás kétségkívül magasan kamatoztatható a valóság megismerésé-
ben. Az alkatrészek ismerete nélkül nincs teljes ismeret. Az újkori 
természettudomány fejlődésében legjelentősebb szerepet az analitikus 
módszer játszott. Ismeretes, hogy a differenciál-integrál-számításban 
a módszer számára külön matematikai forma-nyelv is kifejlődött, 
amely a természet megismerésében felbecsülhetetlen szolgálatot tel-
jesít. Azonban az egyoldalú analízisnek is megvannak a maga veszé-
lyei. Legfőbb veszélye, hogy az alkatrészeire bontott valóságot a ka-
pott elemek egyszerű matematikai összegének tekinti. A modern ter-

1 A továbbiakban R. Guardini eszmélődését követ jük. 



mészettudomány ennek a veszélynek is áldozata lett. Analitikus-me-
chanisztikus szenvedélyében tudatlanba vette, hogy a világ nem mate-
matikai összegekből, integrálokból, hanem természetbölcseleti érte-
lemben vett egészekből áll, A világ valóságaiban az analízis által ka-
pott elemekkel, alkatrészekkel szemben mindig többlet mutatkozik, 
amely az elemek összegezéséből sehogysem adódik. Már az atóm sem 
egyszerűen az elektrónok, protonok stb- összege. Az alkatrészek ösz-
szegével szemben meglévő többlet, amely a valóságot azzá teszi, ami, 
gondolat-jellegű mozzanat, s mint ilyen, mechanikus analízis ú t ján el 
nem érhető, E többlet hallatlanba-vevésével a valóságokról csak torz-
képet kaphatunk. Az analitikus-mechanikus szenvedély — N, Hart-
mann szavaival élve •—• erőszakot követett el a világ valóságain. 

Az újkori természettudomány analitikus szélsősége, amely külön-
ben más tudományokra is átterjedt, a hit világának különösen az 
embertanon keresztül okozott súlyos károkat. Az egyoldalú analízis, 
mert sem az élő egyedet, sem a lelkivilágot nem mint egészet, a maga 
totalitásában, hanem csak mint az értelem által kianalizált elemek 
összegét nézte, a lélek értelmes, színes, gazdag világát érzetek, kép-
zetek mechanikus egymásba-kapcsolódásával torzította el. így lett a 
szélsőséges, egyoldalú analitikus módszer áldozata az egyedi, önálló 
lényegű halhatatlan lélek. Hogy ez az embertani eltévelyedés a 
krisztusi hit világát alapjaiban kezdi ki, az nem szorul részletezésre. 

V. 

A modern természettudomány a keresztény hit világában a leg-
nagyobb károkat a maga mechanisztikus szellemével okozta. Ez a 
szellem, amely a maga rideg létszemléletével a világot ellélektelení-
tette, legerőteljesebben az újkori természettudomány-alkotta fizikai 
világképről áradt a korra. Ez a világkép a maga hatalmas méreteivel, 
bámulatos harmóniájával, nyugodt klasszicitásával valósággal lenyű-
gözte a századokat. A képről lesugárzó szellem á t já r ta az újkori em-
ber gazdasági életét, társadalomszemléletét, államéletét, bölcseletét, 
egész gondolkozását. Csak természetes, hogy hatása alól a vallási élet 
sem vonhatta ki magát. 

A klasszikus fizika alkotta világkép a világegyetemet a tér és idő 
kategóriáiban anyagból és erőkből építi föl. A világegyetem élete — 
a legnagyobb égitesttől a legkisebb létegyedig — az erők okozta moz-
gásokban nyilvánul meg. A világegyetem tehát mozgó mechanizmus. 
A mozgások örök, változhatatlan törvények szerint folynak. Ezek a 
törvények önálló hatalmasságok, amelyek a kérlelhetetlen determi-
nizmus jegyében határozzák meg a világegyetem sorsát. Ez a deter-
mináltság oly méretű, hogy a világegyetem egy pillanatban adott 
keresztmetszetének teljes ismerete elegendő a világegyetem múltjá-
nak és jövő sorsának tökéletes meghatározásához, A klasszikus fizika 
világképén tehát sem lelki-szellemi, sem transzcendens tényezők nem 
jutnak szóhoz: a világegyetem lényegében egy hatalmas gépezet, 

A néhány vonással megrajzolt világkép a maga történelmi hatá-



sainak kifejtése szempontjából a 19. század folyamán állt a delelőn. 
A korszellem hitt abban, hogy mozgási törvényekkel, mechanikával 
megoldódnak nemcsak az élettelen, de az élő világ nagy kérdései is. 
A világkép virágkora egybeesik a természettudományokba vetett ha-
tártalan bizalom korával. 

Milyen hatást gyakorolt ez a mechnikus létszemlélet a krisztusi 
hit életére? 

A klasszikus világkép megalkotói — elsősorban Galilei, Kepler 
és Newton — hívő keresztények voltak, A világkép tehát nem állhat 
elvi ellentétben a keresztény gondolatvilággal, A gépezet Alkotót, 
a mozgás Mozgatót, a törvény Törvényhozót sürget, A klasszikus vi-
lágkép veszedelme a maga mechanisztikus egyoldalúságában rejlik, 
amellyel a világegyetemet lélektelen, minden szellemiséget nélkülöző 
gépezetté süllyeszti. Ez az egyoldalúság mindenekelőtt az istenesz-
mét torzította el, A világegyetem a maga kezdetlegességi formájában 
az Alkotó kezéből kikerülve Tőle teljes függetlenségben robog a ter-
mészettérvények által megszabott úton, Bavínk joggal veti föl a kér-
dést, „Milyen valós érdek fűzhetné a hívőt ahhoz az Istenhez, aki 
semmi egyéb, mint a nagy világóra elkészítője és fölhúzója, aki az-
után művét magára hagyja, hogy kerekei mechanikusan lefussanak? 
Egy ilyen Isten csodálatra készteti az elmélet emberét, de a hívő 
számára nincs mondanivalója," Nincs semmi meglepő abban, hogy a 
deisztikus isteneszme rövid úton atheizmussá torzult, 

A világegyetem merően mechanisztikus értelmezése volt a mate-
rializmus legserényebb úttörője. Ha a világegyetem merő gépezet, 
miért lennének kivételek az élőlények, vagy akár maga az ember?! 
A materialisztikus embertan sietett is levonni a végső következte-
téseket: az ember a maga egész lelkiségével, szellemiségével, élettani 
sajátosságaival merően anyagi mechanizmus — ,,l'homme machine" 
De La Mettrie hírhedt megahatározása szerint, A szabadakarat ter-
mészetesen illúzió: a világegyetemi determinizmusnak megfelel az 
embertani determinizmus, A történelem maga is hatalmas gépezet; 
nem az ember szövi a történelmet, hanem a történelem determinált 
erői alakítják ki az embert. Az elmechanizált embereszmének meg-
felelően alakul ki az új értékvilág: az értékek koronája nem a szép, 
a jó s az igaz, hanem az erő. Az a materializmus, amely a 19, szá-
zad folyamán oly végzetesen rombolt a hívők sorában, a modern ter-
mészettudományok mechanisztikus létszemléletében találta meg egyik 
legerősebb támaszpontját, 

A mechanisztikus létszemlélet alappillérei a természettörvények. 
Ezek a természettörvények önálló hatalmasságok, amelyek mögött a 
Törvényhozó eszméje teljesen elhalványul, Max Weber szellemes 
megjegyzése szerint ezek alkotják az újkori Olympost» Az ú j bálvá-
nyok, amelyek kérlelhetetlenül determinálják a világegyetem sor-
sát, nem tűrik semmiféle transzcendens tényező beavatkozását sem. 
Az új Olympos nem vár, nem kér imát. Hogy a 18—19, század ima-
élete oly szomorú, sivár képet mutat, annak egyik legfőbb magyará-
zata itt keresendő. Viszont az imaélet elsorvadásának szükségképi 



velejárója a hit meggyengülése. Ez a megállapítás nemcsak a termé-
szetfölötti létrendre támaszkodik, hanem a természetes vallás-lélektan 
tapasztalata is. A természettörvény-bálványok a Krisztus-hívők sorai-
ból sok áldozatot követeltek. 

VI. 

Tanulmányunk kitűzött céljánál volnánk. Megkíséreltük kiele-
mezni azokat az okokat, amelyek a kereszténység s az újkori termé-
szettudomány közti viszony mélyen sajnálatos alakulását magyaráz-
zák. A kérdés: milyen a viszony a két szellemi nagyhatalom között 
napjainkban? — szükségképpen felvetődik. A kérdéssel folyóiratunk 
hasábjain (XV. évf. 4., 5. szám) már foglalkoztunk, s örömmel álla-
píthattuk meg, hogy a szóbanforgó szempontból félreismerhetetlenül 
kedvező jelenségek észlelhetők. Az utolsó évtizedek természettudo-
mányos munkássága értékes, nagy meglepetéseket hozott. 

Mindenekelőtt tűnőben van az az ellenséges érzület, amelyet 
különösen a 19. század természettudománya a kereszténységgel szem-
ben tanúsított. Egyre sűrűbben hallatszanak illetékes szakkörökből 
hangok, amelyek nemcsak fegyverszünetet sürgetnek a természettu-
domány és kereszténység között, hanem a kölcsönös támogatás lehe-
tőségét, szükségességét is hirdették. A már idézett neves német 
fizikus, Jordan szerint (aki pedig a fizikában a pozitivizmus képvi-
selője, s mint ilyen, élénken tiltakozik annak metafizikai célok szol-
gálatába való állítása ellen) a természettudományoknak vallásellenes 
célokra való olyatén fölhasználása, mint azt a 19. század foyamán 
Haeckelnél és szellemi körében látjuk, ma már nem lehetséges, Ha-
sonló, sőt határozottabb nyilatkozatok a mai természettudomány leg-
előkelőbb képviselői részéről nem ritkák. 

Az egyes természettudósok részéről a hit világával szemben meg-
nyilvánuló megértésnél fontosabbak a legújabb természetudományos 
fejlődés objektív eredményei, illetőleg azok világnézeti visszahatásai. 
Néhányra egész röviden rá szeretnénk mutatni. 

Az első kedvező tünet, hogy a 19. század természettudományá-
nak racionalista gőgje megtört. Ebben bizonyára része van időnk erős 
antiintellektualista áramlatának is, amely már nem áll föltétlen hódo-
lattal az Ész istennője előtt. De ezen túl a természettudományok a 
saját területükön belül is olyan tapasztalatokkal gazdagodtak, ame-
lyek szerénységre kényszerítenek. Különösen az atóm világába való 
benyomulásunk gazdag ilyen tapasztalatokban. Rá kellett eszmélnünk 
arra, hogy a természet, a világ sokkal titokzatosabb és nehezebben 
megközelíthető valóság, mint ahogy ezt racionalista mámorunkban 
hittük. Megismerésünk elé olyan akadályok tornyosulnak, amelyek-
ről az előző kor hallani sem akart. Számos véglegesnek hitt tételt föl 
kellett adnnuk, A klasszikus természettan nem egy fontos fogalmánál 
úgyszólván csak a szó-keret maradt meg, a tartalom kicserélődött. 
Mind olyan jelenségek, amelyek a komoly tudományt szerénységre 
intik. 



Alapjaiban ingott meg a mechanisztikus létszemlélet. Nemcsak 
az élők, de a holt anyag világa sem merő gépezet. A neves angol 
fizikus, Jeans szerint ,,a világegyetem kezd egyre inkább egy nagy 
gondolathoz, mint hatalmas gépezethez hasonlítani. A szellem már 
nem olyannak tűnik föl előttünk, mint aki az anyag birodalmába be-
tolakodott; kezdjük sejteni, hogy inkább az anyag birodalmának 
alkotóját és királyát kell benne üdvözölnünk". — Laplace merész 
álma, hogy a világegyetem múlt ja és jövője egyetlen keresztmetsze-
tének pontos, teljes ismeretéből meghatározható, szétfoszlott. A me-
chanisztikus világkép bomladozóban van, 

A természettudományok legújabb fejlődésének legértékesebb 
teljesítménye, hogy a 19. századi materializmus alól kirántotta a 
talajt . A nagy Bálvány, amely a hit embereinek sorából annyi áldo-
zatot követelt, összeomlott. Nem bölcseleti eszmélődés, hanem ter-
mészettudományos kutatások győztek meg bennünket arról, hogy az 
az anyag, amelyben a materializmus minden lét végső magyarázatát 
kereste, sem a maga mivoltában, sem létnyilvánulásaiban nem az, 
aminek az anyagelvűség hitte. Komoly elmék még az anyagi világ 
létnyilvánulásaiban is szellemi erőket sejtenek. Nem bölcselők, teoló-
gusok, hanem természettudósok állapítják meg a 19. századi mate-
rializmus csődjét. 

A krisztusi hit embere örömmel veszi tudomásul a természettu-
dományok legújabb fordulatát, Ügy látszik, nemcsak a bölcseletre, 
de a természettudományokra is áll, hogy kevés belőlük elvezet az 
Istentől, sok belőlük az Istenhez vezet. 



Mauriac.1 

Szalay Jeromos dr. 

François Mauriac ma kétségtelenül a legolvasottabb és legnép-
szerűbb a katolikus regényírók közül, de tegyük hozzá, hogy egyike 
azoknak is, akikkel kapcsolatban a katolicizmus és irodalom viszo-
nyát a leggyakrabban felvetették. Nemcsak az integristák, a meg nem 
alkuvók és a „dévots"-k, a „jámborok" emelik fel szavukat, hanem 
még azok is zavarban vannak egy-egy Mauriac-regény megjelenése 
alkalmával, akik nem szoktak minden szére-szóra megbotránkozni. 
Egy-egy Mauriac-regény olvasásakor a szívünk, az értelmünk azt 
súgja, hogy katolikus íróval, katolikus munkával állunk szemben, 
még ha nem is tudjuk, hogy Mauríacban olyan katolikussal van dol-
gunk, akinek lelkiéletét csak a „ferveur" szóval jellemezhetjük. Mégis 
regényeiben az élet festése, alakjainak a kiválasztása meghökkentett, 
kérdőjelet váltott ki belőlünk nem egyszer. 

Ennek a kérdőjelnek számtalanan adtak kifejezést. Még 
1938-ban is vitaestélyen foglalkoztak Párizsban azzal a kérdéssel, 
hogy Mauriac katolikus író-e. A vita vezetője, Jacques Vier, egy 
állami középiskolai tanár, ~kétsé,gbevonia katolicizmusának értékét és 
tisztaságát. Proust és Gide mellé állítja, mint moralistát pedig inkább 
Freudra viszi vissza, mint a Szentírásra.2 

Akadémiai székfoglalója alkalmával André Chaumeix, akinek 
„discours de réception"-ja visszatükrözi azt a rokonszenvet, mellyel 
Mauríac-ot Franciaország, az Akadémia többsége (31 szavazatból 
28-al választották meg) körülveszi, de nem mulasztja el, hogy kissé 
meg is ne leckéztesse. Szemérehányja, hogy a vallás tanításából 
csak a szigorú oldalt látja, hogy nagyon sokat foglalkozik az erköl-
csi rossz festésével: „Ön a kísértés nagy szakértője. Azt lesi, arra 
csap le már keletkezése közben. Azt gondolhatná az ember, hogy a 
regényírók hosszú bizalmas beszélgetést folytatnak a földi paradi-
csom kígyójával, akitől bizonyára sokat tanulhatnak s akinek szá-
mos témát köszönhetnek. De az ilyen párbeszéd, bármilyen rövid 
ideig tartson is, nincsen kellemetlenség nélkül. Az a látszatja van 
ugyanis ennek a párbeszédnek, mintha túlságos előzékenységgel lenne 
a rosszal szemben és bizonyos bensőséges viszonnyá változik. Az el-
lentétbe, az antagonizmusba ügyesen belelopja a szívélyességet és az 
ilyen vitabeszélgetések azzal a veszéllyel járnak, hogy munkatársi 

1 Rész le t a Katol ikus szel lem a f r anc i a i roda lomban című munkából , 
2 J a c q u e s Vier: Fr . M a u r i a c r romanc ie r ca tho l ique? 39. 1. 



bensőséggé válnak. Vannak olyan közbeszólók, akikkel többet ér, ha 
nem váltunk eszmecserét. Bizonyos ön abban, hogy nem volt valami 
démoni körmönfontság áldozata, mikor akkora kíváncsiságot tanú-
sított a tudatalatti legújabb elméletei i r án t . . . Vigyázzon! A sátán 
ma pszihoanalízist, lélekelemzást űz. Ezt az eszközt találta ki, hogy 
legalacsonyabbrendű ösztöneinket szemléltesse velünk, hogy hibáin-
kat ismeretlen hajlandóságaink, beállítottságaink determinizmusával 
igazolja," 

Mauriac a merészséget azonban nemcsak az érzékiség festésé-
ben és elemzésében képviseli, hanem tárgyának megválasztásában, 
témáiban is. Középponti gondolata majdnem kivétel nélkül a bűn és 
az üdvösség vagy kegyelem. Ne beszéljünk itt sem a teológusok meg-
rökönyödéséről, akik szerint a kereszténységnek más szempontjai és 
más megvilágításai is vannak, mint azok, amelyeket Mauriac kivá-
laszt regényei számára s amelyeket a saját elgondolása szerint any-
nyira egyéni felfogással jelenít meg, hogy az erkölcsi és tanbeli kifo-
gások miatt Mauriac, francia kifejezéssel élve, már közelről érezte 
a rőzsét, vagyis az indexet a le Baiser aux lépreux és a le Fleuve du 
feu miatt. Ebben a kérdésben is legyen a francia közvélemény kife-
jezője Chaumeíx, aki kifejti, hogy Mauriac az embereket olyan ke-
resztényként ítéli meg, akinek a számára az egyetlen gond, probléma 
a? üdvösség, a kegyelem. De valamennyi regényét túlságosan á t j á r j a 
a bűnnek nyomasztó gondolata. Túlságosan sokat foglalkozik a bűn-
nel, bár egyáltalán nem lehetne róla elmondani, hogy megszeretteti 
az olvasóval. Regényalakjai között nagyon sok a durva vagy agyafúrt 
bűnöző s jóval kevesebb azoknak a száma, kik az éj sötétségén, a 
bűnök torzításán keresztül észreveszik az istenszeretet fényét s való-
ban köréje is gyűlnek melegedni. Mert Mauriac a legtöbb esetben, 
miután minden hibán, bűnön keresztül vezeti regényalakjait, meg-
muta t ja ugyan nekik a felemelkedés útját , jelzi, hogy a kegyelem 
ú t ján megszabadulhatnak, de kérdés, hogy ezek a minősített bűnö-
kön keresztül hajszolt teremtések megértik-e az író útmutatását? 
Mauriac rendesen abban a tudatban hagy bennünket, hogy a küzde-
lem folytatódik, amelynek az eredménye azonban bizonytalan. 

Kíméletlenül szigorú és hajthatatlan. Sokkal közelebb áll Chau-
meix szerint az ekklezíasztához, mint a hegyi beszédhez, A regényei-
ben található sok gyöngeség, bűn és a végén felcsillanó remény azo-
kat a középkori művészeket jut ta t ja az olvasó eszébe, akik bűnöket 
jelképező alakokat faragtak, véstek a katedrálisok oszlopcsarnokaiba 
és furcsa szörnyekkel népesítették be a szent célokra készült épüle-
tet, még a szenteltvíztartót is. így azután a jámbor hívők keze, mi-
előtt elérte volna a szenteltvizet, hozzáért a sok tisztátalan alakhoz 
is. ,,Ez a kaland történik meg az ön olvasóival is, mondja Chaumeix, 
akik nem tudnak hozzáférni az ön nemes gondolatvilágához, a nél-
kül, hogy néhány gyanús találkozásban ne lenne részük." 

Mauriac hajthatatlanságával szemben megjegyzi Chaumeix: 
,,Van önben bizonyos megszállottság. A megalkuvásokkal szemben 
való gyűlölete megragad bennünket, de önmagát valamelyes túlzásra 



is vezeti. Ön meggyötri a keresztényt. Nemcsak azt akarja, hogy ez 
éber legyen, -fianém iiögy állandóan az őrségen, a leshelyen álljon 
és az elveszés, a romlástól való állandó félelemben éljen. Nagyon ne-
héz úton küldi előre, megterheli őt kételyekkel és nyugtalansággal. 
Ügy beszél, mintha már magának a véteknek a gondolata is mindenható 
volna és egészen bizonyos lenne, hogy ez a gondolat győzedelmes-
kedik, sőt mintha a véteknek már a felmerült gondolata is egyenlő 
volna a vétekkel . . . Nincs eben valami rej te t t janzenízmus?" Ami 
pedig az erkölcsi rossz festését illeti, azt mondja: ,,Volt okosság a 
régi módszerben, amely azt ajánlotta, hogy ne igen álljunk meg a 
rút képeknél és a rút gondolatoknál. Itt a titoktartás nem kizáróla-
gosan képmutatás, szenteskedés, hanem van itt szeméremérzet, tisz-
teletreméltó tartózkodás is. Ez a titoktartás jelenti a rend iránt való 
érzéket, ízlést. Kétségtelenül kell, hogy a tudós, az orvos, a lelki-
vezető tudjon mindent arról, ami bennünk történik. De jó az. ha min-
den emberi teremtmény állandóan leltárt vesz fel arról, ami benne 
lejátszódik? Kell minden ösztönünknek polgárjogot és szavazati 
jogot adni?. . . Az erkölcs azt akar ja , hogy tegyünk erőfeszítést, hogy 
közbeléphessünk végzetszerűségünk, balsorsunk irányításában. Ön-
magunk irányítása tekintélyt és rendszert kíván. Mindegyik egyén-
ben ugyanis egy kis köztársaság van, amely nem kíván jobbat, mint 
hogy fellázadhasson, s amelynek szüksége van arra, hogy egy feltét-
len hatalom mérsékelje." Ez a mérséklő hatalom pedig a jellem és 
az akaraterő. 

Mauriac és a regényeiben megnyilvánuló életfelfogás zavarba 
ejtet te a katolikus kritikát. Maritain kifejezése szerint: ,,A művészi 
alkotás, bármilyen szép legyen is más tekintetben, végezetül még-
pedig valami csalhatatlan sunyisággal, mindig elárulja a munkás, a 
művész fogyatékosságait."3 

Ez az általános törvény. De lehet-e Mauriac-ra alkalmazni, aki 
származásánál, nevelésénél, családi kapcsolatainál (buzgó anyja, 
pap testvére) fogva a katolicizmushoz tartozik, aki sohase hagyta el 
az atyai házat? Nehéz kérdés, amely sokáig izgatta a francia köz-
véleményt, Mauriac-tól azt várták, hogy egy javított kiadású Barrés 
lesz, aki nemcsak énekli, magasztalja a katolicizmus szépségét és 
jótékony hatását, hanem be is lép, illetőleg bent is van. A közvéle-
mény kissé zavarban volt ugyan, de elfogadta a megváltó formulát: 
„Valamennyien kötelesek vagyunk hangsúlyozni azt a jogunkat, hogy 
festhessük a rosszat, a nélkül, hogy önvallomást gyanítsanak nálunk, 
vagy megénekeljük a jót a nélkül, hogy az a szemrehányás érhetne 
bennünket, hogy a nemeslelkű szerepében tetszelgünk."4 

Mikor azonban 1928-ban az író közzétette a les Souffrances du 
chrétien című elmefuttatását, mely minden szépsége ellenére is 
Mauriac leglehangolóbb írása, mindenki elkészült arra, hogy Mauriac 
hamarosan végleg búcsút mond katolikus írói mivoltának, ha magán-

3 Frontières de la poésie, 49. 
4 P, Archambaul t : Jeunes Maî t res , 62. 



életében katolikus marad is. Mert bizony ez a kis tanulmány nem 
sok biztatót ígért Mauriac katolikus regényírói pályájának folytatá-
sára nézve,_„A kereszténység nem ad ja meg a testnek a maga részét; 
valósággal "ëïnyonija a testet. A keresztények Istene nem csak azt 
akarja, hogy szeressék, hanem egyedül őt szeressék." Elismeri ugyan, 
hogy ennek az „esztelen", „lehetetlen" követelménynek megvan a 
maga nagysága. De mit használ a keresztény felfogás nagyszerűsége, 
ha nem valósítható meg? ,,A kereszténység nem gyakorolható, mert 
mikor a test valakit hatalmába ejt, azt nem ereszti el többé," „Hiába 
beszél az ember az olyan egyénnek, aki szeret. Az sohse fogja ma-
gát bűnösnek érezni. A kézzelfoghatóság mindig erősebb, mint az 
okoskodás," Azután kérdezhetnők azt is, „hogy az Isten előtt mind-
egyikünk nem időbeli megjelenése-e egy fajnak. Az önmagában való 
bűnös mítosz. Ami valóság, az az örökölt hajlandóságoknak össze-
halmozása." „Az egyedüli keresztények a misztikusok. Szeretni 
ugyanis annyit jelent, mint birtoklásra törekedni, ő k az istenkeresés-
ben merülnek ki, mint a földi szerelmet hajszolok annak keresésében, 
amit szeretnek," 

A les Souffrances du chrétien jelzi a mélypontot Mauriac világ-
szemléletében, Egy év múlva már megjelenik nála a kibékítő, a meg-
nyugtató állásfoglalás a Bonheur du Chrétien és Dieu et Mammon 
című tanulmányaival, amelyekkel a közvetlenül most mondandók 
után foglalkozunk majd, 

Mauriac érezte, hogy regényírói koncepciója, regényalakjainak 
megalkotása ellenmondást vált ki. Önmaga is érezte a kétséget, A 
Bonheur du Chrétien bevezetésében azt mondja, hogy ez az első 
könyve, melyet minden nyugtalanság nélkül közöl. 

Mi is mármost a Mauriac-féle koncepció, mellyel minden értéke 
mellett is kb, két évtized után békültek ki úgy ahogyan a francia 
katolikusok? A kérdésre maga Mauriac felel meg többszörösen el-
hangzott nyilatkozataiban és tanulmányaiban, A regényről szóló kis 
füzetében azt mondja: „Az a törekvés, hogy emberiek legyünk, az 
óhajtás, hogy az ember adottságaiból semmit se engedjünk kisiklani, 
íme, azt hiszem, ezek azok az érzelmek, melyek valamennyiünket, 
idősebbeket és fiatalabbakat irányítanak. Igen, az ember ismerete, és 
semmi se fog eltéríteni bennünket attól, hogy előre m e n j ü n k . . . A 
mai regényíró, aki már nem tanulmányozhatja azokat az erkölcsi, 
társadalmi és vallási összeütközéseket, amelyekből éltek elődeink, 
akinek a számára már elesik a szerelem tanulmányozása is, legalább 
is olyan módon, ahogyan azt régen felfogták. (Mert ma a szerelem 
hasonlít az elavult, bonyolult szabályú régi játékhoz, amelyet a mai 
gyerekek már nem ismernek meg.) Azért a regényíró kényszerítve 
van arra, hogy ne ragaszkodjék más témákhoz, mint a test. Mivel 
más területektől el van tiltva, a regényíró egyre növekvő merészség-
gel azokra a megátkozott területekre kalandozik el, amelyeken eddig 
senki se igen merészkedett próbálkozni,"5 

3 Le Roman, 43, 29. 
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,,L'histoire des coeurs enfouis et tout mélês de boue", sárral be-
mocskolt és sárral vegyült szívek története, lesz Mauriac témája, 
mint a le Fleuve de feu-ban látjuk, amelynek megjelenése után egy 
interjúban még pontosabban körvonalazza álláspontját, ,,Az én nem-
zedékembelí regényírók többsége érzéki tárgyakat dolgoz fe l . . . A 
mi nemzedékünk Proust és Freund bélyegét viseli magán. Sietek 
különben megjegyezni, hogy mikor a Baiser aux Lépreux-1 és a Sang 
de Feu-t írtam, akkor még egy sort sem olvastam Frendtól és 
Proust-ot sem igen ismertem. Egyébként szándékosan nem ís akar-
tam, hogy hőseim ilyenek legyenek. Csak megállapítom ezt 
erős nemtetszéssel. . . Ami az én sajátos jegyem, az az, hogy egy 
annyira érzéki regénybe, mint a Fleuve de Feu, beviszem a kegyel-
met: nem szentségtörő ízlésből, hanem mert az én világszemléletem 
ilyen és mert hiszem, hogy mindegyikünk végzete visszavezethető 
a r ra a küzdelemre, azokra a harcokra, melyek az érzékiség és a ke-
gyelem között fennállanak,"6 

Nem mérnők azt állítani, hogy a kegyelemnek ilyetén bevitele 
egy regénybe, ahol a többszörösen bukott leánynak Gisèle de 
Prailly-nak a megtérése megmagyarázatlan és megmagyarázhatatlan, 
nagyon sok gyönyörűséggel töltené el a teológusokat vagy csak a 
katekizmusmagyarázókat is, 

Ugyanebben a beszélgetésben Mauriac azt mondja: ,(Legköze-
lebbi regényeimben a katolicizmus egyre kevésbbé érinti hőseimet és 
mégis katolikus mű lesz annak megmutatása, hogy milyen siralmas 
következményeket von maga után a katolicizmus hiánya. Csak azzal, 
hogy minden vallási élet nélküli személyeket szerepeltetek, felfedez-
hető lesz a lelkek nagy üressége; ez az üresség pedig főkép érezhető 
a nőknél". . . ,,A regény, amint mi azt napjainkban felfogjuk, kísér-
let arra, hogy mindig előbbre menjünk a szenvedélyek ismeretében. 
Nincs regényíró, bármily merész legyen is, még a legmerészebb sem, 
aki abban a mértékben, amilyenben megtanít önmagunkat megis-
merni, ne vinne bennünket közelebb Istenhez. Sohase hatott meg egy 
olyan elbeszélés, melyet szerzője úgy rendezett el, hogy a keresz-
ténység igazságát bizonyítsa. Egy írónak sincs megengedve, hogy el-
beszélésébe mintegy kívülről bevigye Istent, A végtelen létező nem 
a mí mértékünkhöz való; ami a mí felfogóképességünkhöz való, az az 
ember; és az Isten országa az emberen, belül fedezhető fel," 

,,Az olyan épületes szándékkal írt elbeszélés, legyen bár kiváló 
regényíró műve, ránk megrendezett, teljesen kitalált dolog hatását 
teszi, amelyhez mellékletül hozzáadják az Isten ujját . Ellenben a 
világ gyermekeinek 1 egeinikusabb, legszomorúbb vallomásaiból egy 
kimondhatatlan sóhajtás tör felfelé, Proust utolsó lapjain csak ezt 
tudom látni: tátongó mélységet és végtelen hiányt.*.. Ezért a keresz-
ténységgel szemben látszólag legellenségesebb érzületű irodalom is 
a kereszténység szolgája marad; még azok ís szolgálták Krisztust, 
akik nem végezték azzal, hogy a kereszt lábaihoz roskadtak volna, 

6 Frédér ic Lefèvre: Une heure avec Mauriac, 1 série, 218, 



mint azok, akiket Nietzsche akar megbélyegezni; vagy helyeseb-
ben Krisztus felhasználta őket- Az olyan Franciaország, amelyről 
Jean Guiraud7 és Bethléem abbé álmodoznak, az a Franciaország, 
melyben nem léteznek sem Rabelais, sem Montaigne, sem Molière, 
sem Voltaire, sem Diderot (a többire nézve az indexet kell megnéz-
nünk), Jean Guiraud és Bethléem abbé nélküli Franciaország lenne, 
mert nem lenne keresztény- A humanisták, a nélkül, hogy akarták 
volna, siettették Krisztus országát azzal, hogy az embernek adták az 
első helyet. Az első helyet jelölték ki a teremtménynek, aki fenséges 
arcán, testében, gondolatában, vágyaiban, szerelmében, mindenütt a 
mindenható Isten bélyegét hordja. A legbemocskoltabb közülünk ha-
sonlít Veronika fátyolához, és a művész dolga, hogy minden szem 
számára láthatóvá tegye ezt a kimerült arcot."8 

Ezekben a fejtegetésekben el nem vitatható Gide hatása, aki 
szerint nincs valódi műalkotás a démon közreműködése nélkül. 
Mauriac itt részletigazságokat általános igazságokká léptet elő. A 
rendkívülit, az anormalist teszi szabállyá és olcsó vásárt csinál mind-
azzal, ami normális. Nem mérnők állítani, hogy mindaz az irodalom 
tűzre való, amelynek a hősei nem őrültek, vagy teljesen nem rabjai 
a testiségnek. S ha vannak egyéniségek, akik az Isten arcát csak a 
bűnözőkön keresztül lá t ják meg, az emberiség többsége egyénisége 
és kereszténysége kialakítását mégis inkább a másik irodalmon, fő-
képen pedig az evangéliumon végezte, amely szerint ma már Mauriac 
is min den kétség nélkül alakítja a magáét. A Mauriac-féle koncepció 
megláttatja az ,,Isten arcát" azoknál, akiknél a Mauriac-tól elinté-
zett, alkalmazásában talán nem egyszer hibázó krisztusi pedagógia 
nem alakította ki még, vagy pedig ahol az elhalványodott. 

Mauriac azt mondja: ,,Lehetetlen azon dolgozni, hogy jobban 
megismertessük az embert a nélkül, hogy ne szolgálnánk a katolikus 
ügyet."9 

Mauriac, aki az emberiséget nem egyszer még Pascalnál is söté-
tebben látja, túlságosan sokat engedélyez a vallástalan írók javára 
a vallás körül. Az a sok szörnyalak, beteg lélek, kiknek galériáját 
Mauriac felvonultatja előttünk, megrettentheti az olvasókat, de rit-
kán viszi őket az Istenhez, Hajlandók vagyunk ugyan elmondani a 
Baudelaíre-ídézettel: ,,Uram! légy irgalommal, kegyelmezz az őrül-
teknek! Teremtő! Létezhetnek szörnyetegek annak szemében, aki 
egyedül tudja, miért léteznek, hogyan lettek azokká és hogyan tud-
tak volna nem lenni azokká!?"10 De azért azt mondjuk, hogy egy író-
hoz mégis sok ennyi szörnyalak teremtése. Miért nem használja az 
író nagy tehetségét normális alakok teremtésére? 

Téma, regényalakok teremtése egyaránt felvethette a regényíró-

7 J . Guiraud egyetemi tanár, kiváló tör ténész, a La Croix szerkesztője, 
népes család feje, a pornográfia elleni küzdelem egyik harcosa Bethléem abbé-
val együtt, 

8 Le Roman, 74—78. 
9 A Le Meuilleur Témoignage-ról szóló cikkben. 
10 Thérèse Desqueyroux, Préface . 



ban a felelősség kérdését, annál is inkább, mert sokat foglalkozott 
Racine-al, akinek az életét is megírta. Nála olvasta, idézi, amit Ra-
cine-nak Nicole írt: ,,Egy regényíró vagy színdarabíró nyilvános 
mérgező, nem a testté, hanem a hívők lelkéé. Az ilyennek úgy kell 
magát tekintenie, mint aki bűnös végtelen sok lélekgyilkosságban." 
Az a Mauriac azonban, akinek sokan tulajdonítanak janzenísta szi-
gorúságot, nem hajl ik Nicole szavára. Tiltakozik már 1927-ben a 
lelki rombolás vádja ellen: ,,Nem, mi nem vagyunk megrontok, mi 
nem vagyunk pornográfok! Ha megértjük is, ha kívánjuk is, hogy 
korlátokat állítsanak könyveink körül, hogy megtiltsák a fiatal és 
gyönge teremtésekhez való közeledésüket, azt is tudjuk tapasztalat-
ból, hogy ugyanaz a könyv, amely sok lelket az üdvösséghez vezet 
el, másokat megronthat, Ez igaz, még a Szentírásról is, Nemde, sok 
pedagógusnak kiinduló tévedése az, hogy azt hiszi, ha nem beszé-
lünk a szenvedélyekről, el is tüntettük őket,"11 

Nincs is az a nevelő, aki ezt a lá nem írná, A nehézség a gyakor-
lati alkalmazásban van, s e körül mindig lesznek viták, ellentétek. 
Nem csoda, ha Mauriac is panaszkodik: ,,Az emberek nem eléggé 
elnézők a regényíró katolikussal szemben, aki az emberi igazság és 
azon kötelesség között vergődik, hogy jót művel jen . . , Mit csináljon 
az ember, ha regényírónak született? Azon erőlködjön, hogy erkölcsi 
tanulságot nyújtson? De akkor elárulja művészetét azzal, hogy ki 
forgatja a természetet a maga valójából . . . Kétségtelenül jaj annak 
az embernek, akitől a botrány jő. A katolikus író egy nagyon kes-
keny. két mélység közötti hegygerincen jár: ne botránkoztasson és ne 
hazudjon, ne keltse fel a testi kívánságokat, de őrizkedjék attól is, 
hogy az életet meghamisítsa."12 

Nem is az elvet kifogásolták Mauriac ellenfelei, hanem a gya-
korlatot, Önmaga mondja meg legtalálóbban, mit is várhattak volna 
tőle, A jelenkori regényről beszélve, azt mondja: ,,Mivel nekünk, 
regényíróknak az az ambíciónk, törekvésünk, hogy az emberből min-
dent megértsünk, hogy semmit se hagyjunk árnyékban, ismerjük el, 
hogy a hit egy, a miénktől különböző világban, amely a jóságra, a 
kényes lelkiismeretre, az áldozatkészségre van alapítva, az erre való 
vágyakozás lényeges részét a lkot ja a mi szívünknek épen olyan cí-
men, mint a legalacsonyabb szenvedélyek," 

„Önmagunk odaadása, a tisztaság és a tökéletesség iránt való 
érzék, az igazság után való éhség és szomjúság is az emberi osztály-
részhez tartozik. Nekünk, regényíróknak erről is tanúbizonyságot kell 
tennünk," 

Az emberben miért csak az érzékiség hullámzását és a homá-
lyos, bizonytalan átörökléseket, fogadnók el valódiaknak?13  

Mauriac, aki ezekben a sorokban Proustról beszél, még irodalmi 
szempontból is azt hiányolja Proustnál, hogy műveiben hiányzik az 

11 Le Roman, 78, 
12 Une heure, l r e série, 223, Le Meileur témoignage, 
13 Le Roman d 'aujourd'hui , Revue Hebdonnaire, 19 févr, 1927. 



emberi lelkiismeret szava és a kegyelem. Tehát maga is elismeri, 
hogy más témák is vannak, mint a test. Épen ez fá j t azoknak, akik 
tőle mást vártak. Témáinak a valóságba való ültetése azonban még 
veszedelmesebb. Nem kell túlzással vádolni sem a janzenista haj-
landóságúakat, sem a szenteseket, ha féltik regényeitől a tapaszta-
latlan fiatalság gyanútlanságát és a meglett korúak erkölcseit egy-
aránt. „Amit szeretek Mauríacban, mondja René Johannet,14 az nem 
a gondolat igazsága, mert ez majdnem mindig kétségbevonható. Nem 
is a hang biztonsága, mert ez majdnem mindig aránytalanságban van 
a hangsúlyozás nyugtalanságával, a személyek középszerűségével 
vagy az események jelentéktelenségével. Nem is az izgalom minő-
sége: ez ugyanis túlságosan gyakran erkölcsi léhaság felé irányul, 
hanem szeretem benne az írást, az atmoszférát, a megjelenítő tehet-
séget. Mauriac ebben páratlan. Mihelyt nem okoskodásról, megfigye-
lésről, következtetésről van szó, hanem csupán arról, hogy röptében 
kapjon el szenzációkat, érzéki benyomásokat vagy emlékeket, meg-
jelentessen egy arcélt, életrekeltsen egy parfümöt, illatot s mindez-
zel bonyolultabb és elevenebb csillogást teremtsen, mint maga az élet, 
akkor gesztusa biztossá, könnyűvé és teljhatalmúvá lesz." 

,,Ha jeleskedik abban, mondja egy másik kritikusa, hogy eltölt-
sön bennünket gyantás erdeinek illatával, talán abban sem habozik 
eléggé, hogy ránk kényszerítse a szobák és a rosszul gondozott félre-
eső helyek kellemetlen illatát és a kevéssé tiszta testeknek kellemet-
len szagát. Szórakozzunk csak annak megszámlálásával, hogy néhány 
lapon hányszor szimatolja az izzadságot, az izzadó kezeket, az iz-
zadó arcot, az áldozatok ragadós izzadtságát."15 

Archambault sem elnézőbb: ,,Még ott is, mondja, ahol a tárgy 
nem kívánja, a mi szerzőnk kíváncsisága túlzónak tűnik fel és közel 
jár a megszállottsághoz, ami fizikai voltunk gesztusait és érintkezé-
seit illeti . , . Mauriac számára minden szag, illat formájában jön. 
Az ízzadásnak pl, olyan szerepe van poétikájában, amelyet még a 
legkevésbbé érzékenyek is túlságosnak ta r tanak . . . Még a virágok 
is, a mi tiszta nővéreink is a vágyaktól emésztődnek, nyújtózkodnak, 
kínálkoznak, ölelik át egymást, ájuldoznak ebben a hallucináló, kép-
zelődő kertben."16 

Nem, Mauriac az ember örökségéből nem a nemesebb részeket 
választotta ki. Inkább azok közé tartozik, akikről írja, hogy szá-
mukra Proust ismeretlen földek felé vágott utat és kitartó türelem-
mel a holt tengerek alá merült földrészeket hozott felszínre. Proust 
követőinek a feladata lenne, hogy ezen az ú j területen a kegyelmet 
jogaiba helyezzék. Sikerült-e ez Mauríacnak? A fentebbiek szerint 
a közmegegyezés nem valami nagy erre nézve. 

A Souffrance du Chrétien lezárta Mauriac regényíró pályá-
jának második korszakát. (Az első korszak, a fiatalság korszaka ma-

14 La vie l i t téraire et le mouvement de idées. Let t re 1927, 233. 
15 Le Grix, Revue Hebdomadaire , 1924, 26 janv., 1924, 490. 
16 Jeunes Maîtres, Fr. Mauriac, 62, 



gában foglalja az L'Enfant chargé de chaînes (1913), La Robe pré-
texte (1914), La Chair et le Sang (1920), Préséances (1921) c, regé-
nyeket, Ez a második korszak magában foglalja a Le Baiser aux 
Lépreux (1922), Le Fleuve de Feu (1923), Genitrix (1923), Le Dé-
sert de l'Amour (1925), Thérèse Desqueyrou (1927), Destins c, re-
gényeket, Ez a korszak az, amikor Mauriac du Bos szerint17 kato-
likus, de nem katolikus regényíró, 1928 ősze jelezte a válságot 
Mauriac életében, 1929-ben megszűnt a szorongás Mauriac körül, A 
Bonheur du Chrétien és a Dieu et Mammon című munkácskákban 
minden kétséget eloszlatott maga körül annyira, hogy némelyek 
Mauriac megtéréséről beszélnek alaptalanul, mert hiszen Mauriac 
sohasem hagyott fel hitének gyakorlásával. De mindenesetre ezzel az 
időponttal kezdődik Mauriac pályájának harmadik korszaka, mikor 
már ugyancsak du Bos szerint Mauriac romancier catholique (kato-
likus regényíró) és nem catholique romancier (katolikus, aki regé-
nyeket ír), 

A Bonheur du Chrétien és a Dieu et Mammon valóságos retracta -
tiója, visszavonása a Souffrances du Chrétien-nek, Itt már ,,a keresz-
tény igazi szenvedése nem abban áll, mint azt sugalltam, hogy nem 
követheti békében kívánságát. Számára csak egy szomorúság létezik 
Léon Bloy szavai szerint, hogy nem lehet szent,"18 Másutt, önvallo-
másszerűen azt mondja : „Azoknak a fa j tá jához tartozom, akik a 
katolicizmusban születve, alig értek el a férfikorhoz, megértették, 
hogy sohase tudnak belőle elmenekülni, hogy nincs hatalmukban 
onnan eltávozni, vagy oda visszatérni. Bent voltak, benne vannak és 
benne is fognak maradni. Eláraszt ja őket a világosság. Tudják, hogy 
ez az igazság." Nem mintha nem lettek volna nehézségei. „Ifjúko-
romtól kezdve egy fék nélküli kritikus szellem minden túlzásának 
átadtam magamat. Minden nehézség, minden látszólagos lehetetlen-
ség, minden felületes fonákság, amelyet az én vallási környezetemben 
megfigyeltem, a torkomat szorongatta először. De mentől többet 
döngettem azokat, miket korlátoknak hittem, annál inkább éreztem, 
hogy megdönthetetlenek . . . Tudtam ekkor már, hogy nem lépek ki 
a katolicizmusból; bennem volt már," Később „hatalmas víz kezdett 
bennem felbugyogní. Eleinte csak szivárgás volt; később láttam, hogy 
szétárad a vallási gyakorlatokon, állásfoglalásokon és gesztusokon 
keresztül, A most már a terepet elborító víz emelkedett, csobogott 
bennem, Mintha családom, mestereim köveket raktak volna egy for-
rásra, s a forrás végül is utat tört." De még ekkor se gondolt arra, 
hogy otthagyja a kereszténységet, „Egyetlen nehézség kínzott, ame-
lyet azzal kellene megoldani, hogy vagy az Istennek adom át maga-
mat, vagy az alacsonyabbrendű hatalomnak. Semmi reménységem 
nem volt arra nézve, hogy kimenekülhessek ebből a harapófogóból; 
semmi lehetőség, hogy elhagyjam a keresztény rendet. Mikor meg-
próbálkoztam, hogy megszelídítsem és legyőzzem ezt a szörnyeteget, 

17 Jeunes Maî t res , Fr . Mauriac, 56. 1, 
18 Bonheur du Chrét ien, 135 Dieu et Mammon. 



amely bennem volt azzal, hogy kifejezem, a bien pensants-ok, a meg-
bízható gondolkozásúak, minden elnézés nélkül voltak velem szem-
ben; én megsértettem őket, ők pedig engemet a végsőkig elkeserítet-
tek, mire én kegyetlen rosszakarattal szemléltem, vizsgálgattam 
őket." (Meg ís látszik!) Azt hitte, hogy sohase fogja megoldani ,,az 
összeütközést, a konfliktust a művész érdektelensége és a között, 
amit az apostolok hasznavehetőségének, hasznosságának nevezett." 

Metafizikai nehézségei is voltak. De ,,a kételkedés, mondja, 
sohase volt más, mint egy kis felületes nyugtalanság lelkedben; a 
lélek mélyén nyugodt biztosság uralkodott. A szenvedélyek nem 
tudták elpusztítani ezeket az alapokat, amelyeket beszennyeztek 
sarukkal, de ezek megmaradtak." 

Mauriac hitének volt még egy megronthatatlan eleme, ránézve 
kézzelfogható bizonyítéka: a kereszt nyilvánvalósága. „Elégséges a 
szemünket kinyitni, és láthatjuk keresztünket, amely bennünket vár. 
Ki tudta volna elképzelni, hogy két egymásra helyezett fadarab 
annyi formát tud felvenni, ahány egyéni sors van? És mégis így 
van; a te kereszted a te mértékedre van készítve; akarva, nem 
akarva, gyűlölettel vagy lázadva, megadással és készséggel, de rá 
kell feküdnöd . . . Nem ránk tartozik, hogy a keresztről leszálljunk . . . 
Az ember keresztjének foglyaként születik; de ami sa já t j a az én 
fajtámbeli keresztényeknek, az az a meggyőződés, hogy leszállhat-
nak r ó l a . . . Visszautasíthatják, eltávolodhatnak tőle, elveszthetik 
azoknak a titokzatos szálaknak tudatát, melyek őket a kereszthez 
kapcsolják . . . Semmi nem szakítja el őket a kereszttől. Gyalázkod-
hatnak, káromkodhatnak egyesek, a kereszt mégis nyugtalanítja és 
az utolsó pillanatban eléri őket."19 

Mi lesz ennek a megtérésnek a következménye Mauriac iro-
dalmi szemléletére? A Souffrances du Chrétien után, ahol Mauriac 
azt mondja: ,,Itt nem tettem mást, mint meg akartam győzni máso-
kat arról, hogy a vallás igaz ugyan, de nem gyakorolható, hogy 
igazoljam a hozzá való alkalmazkodásr való tehetetlenségemet"20, mi 
lesz Mauriacnak a felfogása, „conversion"-ja, megtérése után? „Nincs 
semmi, ami annyira a szívemen volna, mint az írói felelősség", 
mondja. Annyi hadakozás után Maritain-nel, elfogadja ennek véle-
ményét, mely szerint a legszerényebb pap is megmutatja a helyes 
utat: „Legyetek tiszták, akkor művetek visszatükrözi az eget, Tisz-
títsátok meg először a forrást, akkor azok, akik isznak belőle, nem 
betegednek meg ezután,"21 

Tehát Mauriac ezután is fenntart ja magának a jogot, hogy a 
legalacsonyabb emberi szenvedélyeket épenúgy festhesse, mint eddig. 
Az egész kérdést csak arra kell visszavezetni, hogy meg kell tisztí-
tani a forrást. Azonban sikerül-e ez? A Bonheur du Chrétien-ben 
(158. 1.) mondja: „Mikor azt mondtam, hogy elégséges megtisztítani 
a forrást, azt hittem, hogy összeegyeztetem életemben a regényírót 

19 Dieu et Mammon, 84—114. 
20 Dieu et Mammon, 133. 
21 Dieu et Mammon, 167, 



a kereszténnyel. Ez jelentette annak az elfelejtését, hogy a forrás 
minden megtisztítás ellenére ís a fenéken megőrzi az eredeti sárt, 
ahova művem titkos gyökerei kapaszkodnak. Még a kegyelem álla-
potában lévő személyeim is önmagamnak a legzavarosabb részéből 
születnek. Abból alakulnak ki, ami bennem tovább létezik önmagam 
ellenére," Később mintha még tovább menne, 1935-ben arra a meg-
jegyzésre, hogy a regényírónak az emberi igazságot, a ,,vérité hu-
maine"-t rokonszenv, elnézés ^nélkül kell rajzolnia, azt feleli: ,,Le-
al jasodott teremtményeket az ember nem festhet -megvetőleg. Ezek-
nek, hogy élő alakok legyenek, erősebbeknek kell lenniök, mint a 
megteremtőjük. Nem megteremtőjük vezeti őket, hanem ezek 
vezetik őt- Ha nincs elnézés, megtérés velük szemben, akkor van 
ítélet, közbelépés és a munka elhibázott lesz. Szentnek kellene lenni, 
de akkor az ember nem írna regényeket. A katolikus író nem győ-
zedelmes egyház tagja, hanem veszélyben lévő harcos. Mindegyik 
művében egész önmagát, lelkét és testét kockáztatja. Két mélység 
között levő keskeny élen jár , . . Tűzzel játszik és meg ís égeti magát. 
De csak ilyen áron menti meg magát. Az a só ő, mely nem válhatík 
ízetlenné , . . Nekem önmagammal kell harcolnam, azzal a nagyon is 
vonzó rosszal szemben, amelynek teljes legyőzése a kegyelemre 
tartozik."22 

A fentebb mondottak megadják a Mauríac-féle regénykoncepció 
alapvonalait: az érzékiség és a kegyelem harca. Érthető, hogy a 
,,doctrina", a tan hivatalos képviselői gyakran zavarban vannak a 
katolicizmusnak ezzel a kissé vagy túlságosan is Baudelaire-ies ízű 
felfogásával szemben, s hogy az elvek tisztázása után nem egy gya-
korlati megvalósítás után elengednék a regény hitvédelmi szolgála-
tait. Hátha még a keret ís kifogásolható, amelyben hat és működik 
ez a két mozgatóerő? Mauriac nagyon szereti a szörnyetegeket, az 
őrülteket. Az ellenvetésre, hogy a kivételes, a beteg lelkek tanulmá-
nyozásával annak a veszélynek teszi ki magát, hogy lassanként nem 
lesz érzéke a rendes, a normális ember tanulmányozásához, azt feleli, 
hogy a normális ember fogalma nem annyira meghatározott, hogy ez 
a szemrehányás feltétlen értékű lehessen.23 Arra a kérdésre pedig, 
hogy miért nem rajzol erényes embereket, miért nem emeli fel 
erkölcsi színvonalukat, azt feleli: ,,Minden erényes alakomat el-
puskázom,"24 

Honnan van ez a borúlátás, a kesernyésség az alakok kiválasz-
tásában, megítélésében? Egyéni alkatra, környezeti hatásokra megy 
vissza, Mauriac a lakja i t a valóságból veszi, abból a környezetből, 
melyben kisgyerek korában élt, mikor a nagyok körül settenkedő, 
mesélésre született gyermekben minden benyomás, minden ítélet 
erősebben megrögződik. Ez a gazdag, dolgozó, szerző bourgeoisie 

22 Enquête sur le problème du romancier catholique, Vie Intellectuelle, 
1935, II. 481. 

23 Le Roman, 44. 
24 Le Romancier et ses personnages, 131, 



pedig épen eléggé szolgáltathatta Mauriacnak az anyagias, érzékies 
alakok sorozatát, a vallásban csak a külsőt megtartó katolikusokat, 
az antiklerikálisokat, akik hol anyagi érdekből, hol gyűlölködésből 
vagy bosszantásból antiklerikálisok, de akiket az életük utolsó pilla-
natában „megment a hit", mint nagyatyját. Melegházi növényként 
nevelődve, vallási téren gondozói inkább a gyakorlatra, mint az 
elméleti megalapozásra fordították figyelmüket. Mikor azután jött 
az ifjúkori válság, megjött a visszahatás is. „Kevés, ha azt mondom, 
hogy tizenhat éves koromban szembeszálltam enyéim vallási gyakor-
lataival, tanítóimnak, azoknak az egyháziaknak a gesztusaival, szo-
kásaival, akik családom barátai voltak , , . Ez az egyetlen időpontja 
életemnek, amikor gyönyörködtem Anatole France-ban és műveiben 
különösen az egyháziak torzképét kerestem. 

Kamaszkori gondolkodásmód, világszemlélet. Elmúlik, ha valaki 
átvészeli az ifjúkori válságot. De Franciaországban volt ekkor két 
mozgalom: a modernizmus és a Sillon. Mindkettő a fiatalság nagyot 
és szépet akarását használta fel. i f j ú lendület, a fiatalkor csalhatat-
lanságának öntudata, a modernizmus alapvető hitbeli tévedéseit fel 
nem fogva, vele sokszor nem is törődve, a katolicizmust akarta mo-
dernebb alapokra helyezni. A Sillon pedig, ez a sokat ígérő lelkes, 
katolikus ifjúsági mozgalom a munkásosztályt akarta megnyerni. 
Apostoli heve, buzgósága egyik legszebb lapját alkotja a francia 
katolicizmus történetének. A végén mégis elítélés érte túlzásai miatt. 
Mauriacot megérintette az első, tevékeny részt vett a másik moz-
galomban. Mikor pedig fiatalemberek világot, társadalmat vagy val-
lást akarnak megreformálni, azt gyorsan akarják. J a j azoknak, akik 
az ő terveiket nem értik meg, vagy szerintük út jában állanak. A 
nagy alkotásokhoz szükséges passzív erények: kitartás, a türelem, 
az alázatosság még a vallásos mozgalmakban is hiányzik a fiatal-
ságban. így volt ez Mauriacnál is. A l'Enfant chargé de chaînes c. 
regénye, melyet a kritika mint kezdő regényét nem sokat emleget, 
a legérdekesebb korrajzok egyike ezekre a mozgalmakra, de magára 
Mauriacra nézve is. A regény főhőse Jean-Paul (Mauriac) katolikus 
nevelésben részesült, de egész lényét nem járta át katolicizmusa; 
mely különös merész keverékét alkotta a miszticizmusnak és a meta-
fizikának. Beleveti magát a katolikus ifjúsági mozgalmakba. „A ka-
tolikus i f jak körében Jean-Paul teológus lett. Beszédjeit egy kis 
modernizmussal fűszerezi. Lelkesedik az immanentizmusért, a belső 
kinyilatkoztatásért, ebéd előtt 20 percig Kant filozófiájából felvesz 
magába egy rövid összefoglalást, amely megengedi neki, hogy a 
desszertnél bebizonyítsa, hogy Szent Tamás ma már nem elégséges. 
Iróniával beszél a Pascendi enciklíkáról, a jezsuitákról, a bíboros-
államtitkárról, kijelenti, hogy itt az ideje, hogy visszatérjünk a nagy 
misztikus hgyományokhoz (közben elfelejti a katekizmust!), ellágyul 
Assziszi Szent Ferencen . . . majd csodáiéinak kis bandájától követve 
sétálni megy a Szajna jobb par t jára és egy mulatóhelyre vetődik."25 

25 Le Romancier et ses personnages, 10. 



Ez a beállítottság írói pályájának első felében csak növekedett, 
mivel irodalmi műveit, a szenzualizmusnak és a miszticizmusnak eze-
ket a keverékeit katolikus részről kemény kritika illette. Dieu et 
Mammon-ban őszintén megvallja, hogy milyen igaztalan vélemény-
nyel volt velük szemben, mert romboló hatást szimatoltak munkái-
ban, aminek maga sem merné határozottan az ellenkezőjét állí-
tani, (99.) 

Tegyük hozzá, hogy Franciaországban az „esprit", a szellemes-
ség-szellemeskedés és az irónia hazájában különösen r á j á r a rúd az 
úgynevezett „christianisme bourgeois"-ra, az úri kereszténységre, a 
gazdagok kereszténységére. Az újabb megmozdulások: keresztény 
demokrácia, Sillon, a legújabb ifjúsági mozgalmak, hol okkal, hol ok 
nélkül mind a rutin, a „conformisme", a megszokás ellen harcolnak. 
Az ideálja ezeknek a mozgalmaknak, legalább is jobbjaiban a Léon 
Bloytól megfogalmazott mondás: Csak egy szomorúsága lehet az 
embernek, és ez az, hogy nem lehet szent. Óriási követelményekkel 
vannak a kereszténnyel szemben. A jobbak, sokszor a kevésbbé job-
bak szívén, ajkán ott van A. de Chateaubriant felkiáltása: „Keresz-
tények, keresztények! De a mai keresztény majdnem kétségbeesést 
hogy annak szívében, aki mindent tőle vár. Nem tudja már, hogy ő 
a föld sava. Nem tud semmit se. Nem vár semmit se."20 

Nem vár semmit se, mert az úri kereszténységnek erénye az óva-
tosság (prudence), eszménye a „sécurité", biztonság a vallási és 
politikai téren egyaránt. Semmit sem kockáztatni, sem a mennyorszá-
got, sem a földet. S ki tagadhatná, hogy ebben a „kamasz" jellem-
zésben nincs nagyon is sok igazság? 

íme a forrásai annak, hogy Mauriac regényeiben kevés tökéletes 
katolikus van, aki a vallást rokonszenvessé tenné, megszerettetné. 
Egész munkássága az úgynevezett keresztény bourgeoisie ferdeségei-
nek kegyetlen szatírája, a „bien pensants"-ok gyatraságai, tévedései, 
ügyetlenségei. A megrögzött bűnösnek leggyakoribb védekezése a 
maguktól a keresztényektől kiforgatott, eltorzított vallásban keresi 
az érveket. A Ce qui était perdu-ben Irén halála után anyósa a gyó-
násban vádolja magát: „Ön emlékszik, mit mondott egyik nap: „a 
katolicizmus egyenlő az anyósommal . . . egyedül jelenlétemmel rá-
galmazom, nevetségessé teszem, kigúnyolom Azt, akit szeretek? 
Gyűlöletessé teszem Öt. Eltávolítok Tőle egy szegény gyermeket, 
akit talán nélkülem vonzott volna. A karikatúrája vagyok mindannak, 
ami a legszentebb a világon." A le Noeud de Vipères-ben Louis azt 
í r ja feleségének: „Ügy látszottam, hogy engesztelhetetlen gyűlölettel 
gyűlöltem mindazt, amit valllottál és nem kevésbbé folytatom azok 
gyűlölését, akik a keresztény nevet bitorolják; mert nemde sokan 
kisebbítik a reménységet, mert eltorzítanak egy arcot: a Krisztus 
arcát?" (163.) „Ellenségeiteknek a vallásról sokkal magasabb fel-
fogása van, mint ti azt gondoljátok, vagy amint azt maguk is hiszik. 

26 Id. La Croix, 12 mai 1934. 



E nélkül miért sértené őket az, hogy ti azt olyan aljasan gyakorol-
játok?"27 (276.) 

A szelídebb megrovások galériája is épen eléggé gazdag. A 
Baiser aux Lépreux kiváló plébánosa pl. túlságosan haj landó mások 
ügyeibe beavatkozni. Súlyosan téved, mikor Noémi Ar t d'Artiaihl 
házasságát erőlteti Jean Péloueyre-rel, A le Fleuve de Feu-ben 
Lucie ellentmondást nem tűrő tekintéllyel lép fel Gisèle de Plailly-
vel szemben s egy dame de patronage öntudatával azt gondolja, 
hogy Gisèle megtérése az ő műve ,,son oeuvre". S így folytathatnók. 

Ennek a bourgeoisie-nak a vallása osztályvallás (le culte d'une 
classe), az ősök vallása (une religion des ancêtres), az egyedül ismert 
rendszer, melyben megfelelően el lehet intézni a házasságot és a 
temetést. (Les Anges noires, 173.) A kereszténység számára ész-
szerű, mérsékelt, túlzás nélküli vallás. De az életük ellenmondásban 
van a hittel, a jótékonyság nem azonos a szeretettel. Nagyon félnek 
az evangéliumot szó szerint venni és a nyolc boldogságból nincsen 
egy sem, amelynek az ellenkezőjét ne gyakorolnák az életben (Noeud 
de Vipères, 110, 113, 141, 305.). 

Láttuk, Mauriacot nem lehetett meggyőzni arról, hogy alakjait 
kissé rokonszenvesebben rajzolja. Belső kényszerre hivatkozott. Ké-
sőbb azonban nem volt már ilyen hajthatat lan. 1932-ben mondja: 
„Több kritikus és olvasó szememre hányta pesszimizmusomat, amely 
arra vitt, hogy olyan sötét alakot rajzoljak, mint a Noeud de Vi-
pères főhőse . . . Betegségem alatt én magam is szemrehányást tet-
tem magamnak, mikor láttam, hogy milyen odaadó emberek vesznek 
körül. Csodáltam orvosomat. Azokra gondoltam, akik szerettek, 
mióta csak a világon vagyok, a szeretetnek, az önfeláldozásnak 
azokra a lendületeire, amelyek annyi férfit és nőt haj tanak cselek-
vésre. Nem értettem meg, hogyan is tudtam az emberiség ilyen 
szörnyűséges oldalát leírni."28 

Mauriac szerencsétlenei és elbukott j ai között megjelennek a 
tiszták, az ártatlanok is, ha kevés számmal is, akik a szentek egyes-
sége és a corpus Christi mysticum tanítása szerint áldozataikkal, 
titkos önfeláldozásaikkal mások megtéréséért munkálkodnak. A 
Noeud de Vipères-ben a kis Mária életét a ján l ja fel a ty ja megtéré-
séért. Önkívületi állapotban is azt ismételgeti: „Papáért, p a p á é r t . . . 
Nem, én tudok még szenvedni." (138.) „Ennél a betegágynál értet-
tem meg a halálnak és az életnek a t i tká t . . . Egy kis leány meghalt 
érettem , . .", mondja Louis, a szörnyetegnek rajzolt főhős. Az Anges 
Noirs-ban Alain ismeri misszióját: „Soha el nem fordítani a fejet, 
soha semmit vissza nem utasítani," Mindenütt sikertelenség kíséri: 
a fiataloknál, az öregeknél. „Te mindenütt sikertelenséggel találko-
zol, nem vagy képes semmire sem, kivéve a megaláztatások, mellő-
zések elviselését" (96, 97.). De hatalma mégis igen nagy a bűnösök-
kel, az elesettekkel szemben mindazzal, amit ki tud találni, hogy 

27 Id. Louis Chaigne, 241. 
23 Id. Dieu et Mammon, 199—200. 



hasson a teremtményre, hogy azt az imádságnak és a szenvedésnek 
hatalmas hálózatával vegye körül (137.). A haldokló ágyánál ,,a 
fiatal pap izzadt fejét az ablakfélfához támasztotta. Hányszor látta 
és imádta ezt a keresztet, melyet az ablak rajzolt az éjbe. Homlokán 
érezte a nagy szegtől okozott sebesülést, a meleg vért, amely szent 
lábaiból csurgott, ha já t nedvesítette. Igen, ő erre a keresztségre 
született. Az isteni szeretet fojtogatta. Behúnyta s z e m é t . . . " (291.) 

Mauriacot igen kellemetlenül érintette Gide egyik megjegyzése. 
,,Ön örül, í r ja Gide Mauriacnak, hogy Isten Racine-nak (Racine 
életrajzában), mielőtt ismét birtokába vette volna őt, megengedte, 
hogy megírhassa színdarabjait megtérése ellenére is. Tehát amit Ön 
keres, az az az engedély, hogy megírhassa Destins-1; az az enge-
dély, hogy keresztény lehessen a nélkül, hogy el kellene égetnie 
könyveit, ez az, ami úgy íratta, meg azokat önnel, hogy jóllehet 
keresztény, ne kelljen őket megtagadni. Az a megnyugtató megal-
kuvás, amely megengedi szeretni Istent, a nélkül, hogy szem 
elől tévesztené Mammont, megadja önnek azt a nyugtalan, aggodal-
mas lelkiismeretet, mely annyi vonzóerőt, annyi zamatot ad az ön 
írásainak, és bizonyára tetszik azoknak, kik bár irtóznak a bűntől, 
kétségbe esnének, ha nem kellene vele többet foglalkozníok. Ön tudja 
különben, hogy a vétek nélkül vége lenne az irodalomnak, különö-
sen az önének; ön nem eléggé keresztény ahhoz, hogy ne legyen 
többé író. Az ön nagy művészete abban áll, hogy olvasóit bűntársakká 
teszi. Az ön regényei sokkal kevésbbé alkalmasak arra, hogy a bűnöst 
a kereszténységhöz vezessék, mint arra, hogy a keresztényeknek 
eszébe juttassák, hogy a földön az égen kívül más is van,"29 

Gide maliciózus megjegyzéseiben nagyon is sok az igazság, 
Mauriac találva is érezte magát. Válaszul írta a Dieu et Mammon-t 
(1929), amelyben határozottan hitet tett a katolicizmus mellett. 
Azóta Mauriac technikája nem sokat változott. Megmaradt 
a szerencsétlenek és elbukottak rajzánál. De már több napsugár is 
van munkáiban. Elemzése közben észrevehető volt, hogy sokszor 
magunkévá tettük Gide megjegyzéseit. De Mauriac őszinteségében 
nem lehet kételkednünk. Vallási élete, melyet csak a fervor szóval 
jellemezhetünk, a katolicizmus problémáival való törődése (nem har-
cos, nem politikus, nem nacionalista alapon), a reményeiben a pesz-
szímista rajzok közé beágyazott mélységes meglátása a Jeudi saint és 
és a Vie de Jésus azonban főkép Gide ellenére is arra késztetnek, 
hogy azzal fejezzük be tanulmányunkat, amit ő Pascalról mondott:"" 
„"Jestvére minden bűnösnek, minden megtérőnek, minden remegő 
megsebzettnek, akinek a sebeTminden pillanatban megnyílhat, akiket 
azonban az isteni szeretet messziről követett és akik már csak erre 
a szeretetre bízzák magukat." 

29 Blaise Pascal et sa soeur Jaqueiine, 254. 



Két tengerszoros: Gibraltár és a Dardanel lák. 
Kalmár Gusztáv dr. 

Nagybritannia első földközitengeri birtoka Gibraltár volt. Nem 
geopolitikai előrelátás folytán került ez a rendkívül fontos helyzetű 
földnyelv, a Földközi-tenger kapuja angol kézre, hanem egy egy-
szerű ötlet eredményeképen. Az angolok I. Lipót német császár ol-
dalán beleavatkoztak az 1701-ben megindult spanyol örökösödési 
háborúba. A spanyolok és franciák ellen a Földközi-tengerre kül-
dött angol hajóhadnak az lett volna a feladata, hogy foglalja el a 
íontosabb délspanyolországi kikötőket. Azonban Rooke tengernagy 
se Barcelonát, se Cadizt nem tudta elfoglalni. Hogy mégis hivatkoz-
hassék valami eredményre, elhatározta a spanyol Gibraltár elfogla-
lását, A vállalkozás könnyen ment, mert Gibraltárt mindössze 80 
katona és néhányszáz hirtelen összetoborzott segéderő védelmezte. 
Pár napi ostrom után, 1704. augusztus 4-én a spanyolok feladták az 
erősséget. Rooke tengernagy és katonái nem is álmodtak arról, hogy 
ötletszerű vállalkozásukkal a brit világhatalom egyik oszlopát sze-
rezték meg. Itt valamíképen ismét a hagyományos brit ösztön dol-
gozott. 

A XVIII. század folyamán a spanyolok egyre terhesebbnek érez-
ték az angolok gibraltári uralmát. Ezért ismételten megkísérelték 
visszafoglalását, de mindannyiszor sikertelenül. Az angolok meg-
érezték, hogy valami igen fontos pont körül forog itt a történelem. 
Szívósan védekeztek, bár nem egyszer már végső szükséget szenved-
tek főleg vízben és élelemben. Különösen az 1779—1783. évi nagy 
ostrom volt veszélyes. Közel négy éven át állandóan ostromolták szá-
razföldről és tenger felől, de teljesen eredménytelenül, A brit orosz-
lán makacsul védelmezte barlangját. Az ostrom tapasztalata azt 
mutatta, hogy Gibraltárt csak úgy lehet elfoglalni, ha az őrséget ki-
éheztetik, vagy pedig az ivóvíztől elzárják, vagyis ha sikerül tökélete-
sen elvágni az erősséget a külvilágtól, A XVIII, században azonban 
nem tudtak vitorláshajókkal állandó körülzárást végrehajtani. Nagy 
viharok alkalmával, főleg télen még a legkiválóbb tengerészek is 
kénytelenek voltak biztosabb kikötőkbe menekülni. Mikor 1782 vé-
gén fölényes erejű hatalmas angol hajóhad jelent meg a Gibraltári 
vagy más néven Algecirásí-öbölben, az egyesült spanyol-francia hajó-
had kénytelen volt az öblöt átengedni, elvonultak a szárazföldi se-
regek is. Ettől az időtől fogva, tehát több mint százötven év óta, 
többé semmiféle veszedelem sem fenyegette Gibraltárt, 

Az angol nép és az angol politikusok véleménye Gibraltárról nem 



volt mindig egységes- Már 1783-ban, tehát közvetlenül a nagy ost-
rom után, az egyik képviselő azt hangoztatta, hogy „az olyan helyet, 
amelynek megtartása többe kerül, mint amennyit ér és amelynek 
megtartása sérti az ellenfél büszkeségét, háborúra és a háború foly-
tatására készteti, vissza kell adni!" Fox, az akkori miniszterelnök 
erre így válaszolt: ,,Egy értelmes minisztériumnak Gibraltárra min-
dig szüksége lesz, hogy Franciaországot Franciaországtól, Spanyol-
országot Spanyolországot elválassza. Gibraltár erőssége Anglia leg-
értékesebb birtokai közé tartozik. Gibraltár tekintélyt adott más né-
pek szemében: Gibraltár nyilvánvalóvá tette fö l ényünke t . . . ha Gib-
raltárt visszaadnók Spanyolországnak, akkor ők (a spanyolok) tet-
szésük szerint kereskedhetnek és hajózhatnak . . . ha visszaadnók, 
akkor Európa földközitengerí államai többé nem tőlünk vár ják a ha-
józás szabadságának biztosítását ezen a tengeren, És ha nem vagyunk 
többé abban a helyzetben, hogy hasznukra lehessünk, nem számítha-
tunk ott szövetségre!" 

Fox szavai azt mutat ják, hogy az angol államférfiak felismerték 
Gibraltár igazi jelentőségét. Fox Gibraltárt már nem egyszerű kalóz-
fészeknek, menedékhelynek tartotta, hanem elsőrangú geopolitikai 
pontnak, amelynek angol-francia, vagy angol-spanyol háború esetén 
az a feladata, hogy akadályozza meg a földközitengeri francia és 
spanyol hajóhad egyesülését az atlantióceáni francia vagy spanyol 
hajóhaddal. Ez a két állam ugyanis két tengerrel határos és így hajó-
haduk két tengeren oszlik meg, A napoleoni háborúk idején Fox 
előrelátása vagy helyesebben hagyományos angol ösztöne ismételten 
helyesnek és hasznosnak bizonyult- Gibraltár nélkül még Nelson sem 
mehetett volna Napoleon után Egyiptomba. Elmaradt volna az abu-
kíri győzelem, sőt valószínűleg még a trafalgári is. A gibraltári állo-
más nélkül ugyanis lehetetlen lett volna az akkori viszonyok mel-
lett a francia és spanyol hajók mozdulatait szemmeltartani. 
, A világháború idején hasonlóképen fényesen beigazolódott Gib-
raltár fontossága. A Földközi-tengeren állomásozó két gyors német 
cirkáló, a Goeben és a Breslau, bár azonnal hírt kapott a háború 
kitöréséről, nem tudott Gibraltár miatt a Földközi-tengerről kifutni, 
hanem kénytelen volt Konstantinápolyba menekülni. Amikor a német 
tengeralattjárók egyre jobban veszélyeztették a kereskedelmi hajó-
kat, Gibraltár igen fontos támaszpontja lett a védekezésnek. Anglia 
a veszedelem ellen felfegyverezte a kereskedelmi hajókat. Azonban 
bármilyen bővében volt az antant a hadianyagnak, több ezer ágyút 
nem nélkülözhetett. Legveszedelmesebb volt az Atlanti-óceán északi 
része és a Földközi-tenger. Az Atlanti-óceánt járó hajók tehát 
ágyúkkal felszerelve, Angliából Gibraltárba mentek és ott leadták 
ágyúikat- Az Angliába visszatérő hajók viszont itt szerelték fel ma-
gukat ágyúkkal a veszélyes útszakaszra, A Földközi-tengeren 1917 
óta az úgynevezett convoí-rendszerrel biztosították a kereskedelmi 
hajókat a tengeralatt járók ellen, A Gibraltárí-öbölben összegyűltek 
az India felé törekvő hajók. Ha 15—20 együtt volt, több hadihajó 
védelme mellett megindultak a Szuezi-csatorna felé. Ugyanezeknek 



a hadihajóknak a védelme alatt tették meg az utat az Indiából jövő 
és Port Szaidban összegyűlt hajók Gibraltárig. Innen azután az 
atlantióoeáni hajókkal egy csapatban tértek vissza a hazai kikötőkbe. 
Gibraltár tehát a háború alatt valóságos középpontja volt Nagybri-
tannia tengeri kereskedelmének. Teljes mértékben beigazolódott Fox 
felfogása abban is, hogy a Földközi-tenger melletti államok (Itália, 
Görögország) kénytelen-kelletlen szövetségre léptek Angliával, mert 
hajózásuk szabadsága teljesen Anglia beleegyezésétől függött, 

A fontos erősség csak egy tekintetben nem tudott feladatának 
megfelelni, tudniillik az ellenséges búvárhajók behatolását nem tudta 
megakadályozni. Mint ismeretes, a sokkal szélesebb, de sekélyebb 
Otrantói-szorosban az antantnak sikerült mélyre merülő hálókkal és 
őrhajókkal a búvárhajók elől csaknem teljesen elzárni az utat, 
Horthy Miklós kormányzónk egyik szép haditette épen ennek a zár-
nak az elpusztítása volt. Az angolok természetesen a Gibraltári-
szorosban is megkísérelték az elzárást, főleg amikor megtudták, hogy 
1915, május 6-án egy német búvárhajó átment a gondosan őrzött 
szorosan. Az angolok azután aknákkal iparkodtak itt ís elzárni a 
vízalattí utat, de sikertelenül, mert a Gibraltári-szoros mély és a víz 
rendkívül erősen áramlik. Csak mint érdekességet említjük meg, hogy 
az angol hajóhad utolsó veszteségét épen Gibraltárnál szenvedte. Az 
osztrák-magyar hajóhad 1918, október végi felbomlása után a Cat-
taróban lévő 15 német tengeralatt járó hazafelé indult. Az angolok 
erősen várták őket. Azonban a német tengeralattjárók kettő kivéte-
lével baj nélkül átsiklottak a szoroson. Az egyik, az U 50, kénytelen 
volt Barcelonában meghúzódni, a másik, az U 34 elsüllyedt egy an-
gol hajóval folytatott harcban 1918 november 8—9, közötti éjtsza-
kán. Az U 50 azonban megbosszulta társát, mert november 9-én kora 
reggel torpedóval elsüllyesztette a Britannia nevű 16,000 tonnás nagy 
angol csatahajót, 

Gibraltár Nagybritannía legkisebb önálló kormányzás alatt levő 
birtoka. Területe mindössze 5 km2. Szárazföldön, sőt még tengerpar-
ton is ilyen kis terület stratégiai szempontból tarthatatlan volna. 
Gibraltár azonban már természeténél fogva is erős. Alakjára nézve 
hosszúkás félsziget, amely Spanyolország testéből déli irányban nyú-
lik ki a szembenfekvő afrikai partok felé. A félsziget hossza 6 km, 
szélessége legkeskenyebb részén mindössze 800 méter. Még érdeke-
sebb, hogy a félsziget déli nagyobb része egyetlen mészkőgerínc, 
amelynek legmagasabb pontja, a Highes Point 425 méterre emelke-
dik, Ez a 3,6 km hosszú és átlag félkilométer széles hegygerinc a 
Földközi-tenger kulcsa. A hatalmas mészkősziklába az angolok ren-
geteg barlangot vájtak, Ezekben az üregekben halmozták fel a hadi-
anyagot, élelmiszert, ivóvizet és természetesen itt vannak az ágyúk 
is, sőt szükség, azaz ostrom idején itt húzódik meg a védősereg is. 
A betonnal is megerősített ütegállások egymás felett emelkedő eme-
letsorokat foglalnak el. Mintha egy több emeletes ház minden abla-
kából ágyúcsövek nyúlnának ki. Az ütegállások természetesen rejtet-
tek. Nemcsak a tenger felől nem lehet megállapítani helyüket, de 



még a Gibraltárt látogató turisták, kirándulók sem láthat ják őket. A 
régi állásokat azonban az angolok nem titkolják. A partraszálló 
kirándulók szabadon megcsodálhatják a mult századi erődöket, az 
ott álló ágyúkkal együtt, mert ezeknek már semmi jelentőségük sincs, 
A fényképezés azonban tilos az erősség egész területén. 

Gibraltár ere je nem egyedül nagyszerűen elhelyezett ütegeiben 
van, hanem sokat számít az a körülmény is, hogy a félszigeten partra-
szállni csak a nyugati oldalon, tehát az Algecirasi-öbölben lehet. Ke-
leten és délen ugyanis a mészkőgerinc szinte falmeredeken esik le 
a tengerhez, sőt ugyanilyen meredeken végződik északon is a spa-
nyol határ szomszédságában. Még békés viszonyok idején is csak 
nagy nehézséggel lehetne ezen a három oldalon Gibraltárba bejutni, 
háború esetén pedig teljesen lehetetlen. Gibraltárnak egyetlen sebez-
hető oldala a nyugati. Itt ugyanis a hegy és a tenger között körül-
belül 200 méter széles alacsony partszegély van, amely fokozatosan 
emelkedik kelet felé. Ezen a partszegélyen épült Gibraltár város és 
ez előtt van a hatalmas hullámgátakkal védett kikötő, Régebben en-
nek a városnak nagyobb jelentősége volt, mint ma, mert akkor Gib-
ral tár fontos szénkikötő volt, tehát sok munkásnak adott foglalko-
zást. Ma azonban ezt a jelentőségét már elvesztette, Ezért a város 
lakossága egyáltalán nem növekszik. Ezelőtt 100 évvel 15.554 lakosa 
volt, ma is alig valamivel több: 16.000, Ezekhez járul még a helyőr-
ség, amely béke idején 5000 körül van. Háború esetén azonban ennek 
nyolcszorosa, 40.000 fér el Gibraltár üregeiben, 

A félszigeten alig van valami kis termőföld, így nemcsak a la-
kosság, de a helyőrség is teljesen kívülről bevitt élelemre szorul. Ez 
nagy előnyt jelent a szomszéd spanyol területre, mert terményeit 
állandóan jó áron tudja Gibraltárban értékesíteni. Még végzetesebb 
baj, hogy Gibraltárban nincs ivóvíz. Régebben vízgyűjtő medencék-
kel segítettek ezen a bajon. A hegyoldalakról lefutó esővizet hatal-
mas földalatti medencékbe vezették és ott tárolták az esőtlen idő-
szakokra. Szükség esetén Spanyolországból szállítottak át vizet. 
Újabban nagy desztilláló üzemet építettek és a tengerből szerzik be 
a vizet. Mivel háború esetén a desztilláló-telepet könnyen el lehet 
pusztítani, még ma is nagymennyiségű vizet tartalékolnak földalatti 
üregekben. Gibraltárnak az élelem és víz hiánya a legvégzetesebb 
gyengéje, de természetesen csak akkor, ha sikerülne minden oldal-
ról körülvenni és az Angliával való érintkezéstől elvágni. Ha Spa-
nyolország Angliával ellenséges oldalon áll, Gibraltár kikötőjében 
egyetlen angol hadihajó sem maradhat, mert az öblöt félkörben kö-
rülvevő spanyol part csak 8 km távolságban fekszik, vagyis a mo-
dern nehézágyúkkal uralkodni lehet az egész Algecirasi-öblön. Mind-
addig azonban, amíg Spanyolország gazdasági kapcsolatai és zilált 
belpolitikai helyzete miatt kénytelen volt Nagybritannia politikája 
szerint igazodni, erről az oldalról nem fenyegette Gibraltárt veszede-
lem. Franco tábornok nemzeti mozgalmától éppen azért félt Anglia, 
mert könnyen a spanyol megerősödésre vezethet. Az angol közvéle-
mény és a kormány nem eszmei okokból volt Franco-ellenes, hanem 



Gibraltárt féltette a németektől és olaszoktól támogatott nemzeti 
mozgalomtól. Amint ez utóbbiak nem akartak tűrni Spanyolországban 
szovjet-rendszerű államot, épenúgy Nagybritannia sem akarta meg-
engedni, hogy a gyenge és széthúzó területekből álló Spanyolország 
helyébe erős nemzetiszocialista, vagy fascista berendezkedésű állam 
lépjen. A spanyol polgárháborúban látszólag különböző eszmék, 
világnézetek csaptak össze a tekintélyi alapon álló olasz-német és a 
demokrata angol-francia csoportok képében, valójában azonban több 
más ok mellett a Földközi-tenger kapujáért folyt a küzdelem. 

A Dardanella-kérdés lényegében nem más, mint a Fekete-tenger 
és a Földközi-tenger közötti forgalom szabadságának kérdése. A két 
tengert ugyanis csak szorosok kötik össze, A Fekete-tengerből a 66 
méter mély Boszporus-szoros vezet az erősen kiszélesedő Márvány-
tengerbe, A Boszporus kanyargó medre átlag 700 méter széles. Leg-
nagyobb szélessége pedig 3 kilométer, A Márvány-tenger déli végé-
nél Európa és Ázsia földje ismét közelednek egymáshoz. Az Európá-
hoz tartozó Gallípoli-félsziget és Kis-Ázsia par t j a között foglal he-
lyet a 70 km hosszú Dardanella-szoros vagy régi nevén a Helles-
pontusz, A szoros szélessége igen változó. Legszélesebb részén 8 km, 
legkeskenyebb részén, Csanak és Kilíd Bahr között ellenben csak 
1.3 km. 

A Dardanella-szoros egyike a legfontosabb tengeri utaknak. Már 
az ókorban is igen élénk forgalom bonyolódott le raj ta . A virágzó 
hellén városállamok hajói ezen át közlekedtek a Fekete-tenger mel-
lett lakó népekkel, és az itt alapított hellén gyarmatvárosokkal. A 
túlnépesült kis államok lakosságát a déloroszországi népektől vásá-
rolt gabonával táplálták. Még fontosabb szerep várt rá az újkorban, 
amikor egymás után alakultak ki a Fekete-tenger melletti államok: 
Oroszország, Románia, Bulgária, Mind a háromnak létérdekei fűződ-
nek a szorosokon át való hajózás szabadságához. Hasonlóképen fon-
tos ez a kérdés a nyugateurópai népek szempontjából ís, mert ezek 
viszont a szorosokon át tudják ipari termékeiket legolcsóbban eljut-
tatni a nevezett államokba és a híres pontusi búzát elszállítani. Sőt 
legújabban hazánk is erősen érdekelve van, mert tengerjáró dunai 
motoros hajóink szintén a szorosokon át jutnak ki a Földközi-ten-
gerre. A helyzetet azonban erősen bonyolulttá teszi az a körülmény, 
hogy Konstantinápoly alapítása óta (Kr, u. 325-ben) a két szoros 
mindig egy állam hatalmában volt, A római birodalom egységének 
idején ez nem okozott semmi zavart sem, mert a két tengeren csak 
római hajók jártak, A középkorban azonban már nehézségek merül-
tek fel. A bizánci császárság nem ismerte el a szorosok nemzetközi 
jellegét, hanem egyszerűen belső viziútnak tekintette. A közlekedés 
megengedését vagy megtiltását belső állami ügynek tartotta. Az olasz 
városok, főleg Velence és Genova hajói csak vámfizetéssel mehettek 
át a szorosokon, sőt a politikai viszonyok szerint egyik vagy másik 
város hajóit meg is akadályozta a szorosok használatában. Még ked-
vezőtlenebb lett a helyzet 1453 után, amikor Bizánc török kézre ke-
rült, A keresztényekkel ellenségeskedésben élő török állam egysze-
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rűen elzárta a szorosokat, sőt később, Bulgária, az oláh fejedelem-
ségek és Dél-Oroszország meghódítása után az egész Fekete-tengert 
török belső tengernek nyilvánította. Közel 250 éven át így is maradt 
a helyzet, A szultán csak egyes államoknak adott időről-időre enge-
délyt pl, Velencének, Franciaországnak, Angliának és Hollandiának, 
hogy hajóik a Dardanella-szorosba behajózhassanak, de már a Fe-
kete-tengerbe ezek se mehettek. 

Oroszország felemelkedése Nagy Péter (1689—1725) uralko-
dása alatt nagy változást okozott, mert Oroszország határai elérték 
a Fekete-tengert. Nagy Péter elfoglalta Azovot, amelyet azonnal 
hadikikötővé épített át. Nemsokára már megjelent az első orosz hadi-
ha jó a Boszporus előtt, hogy kierőszakolja a Fekete-tengeren a sza-
bad hajózás jogát. Azonban Törökország még erős volt, legalább is 
erősebb, mint Oroszország, Ragaszkodott most már nagyon is vitat-
ható jogához, hogy a Fekete-tengeren csak török hajók járhatnak és 
az orosz kereskedők is csak török hajókon szállíthatják áruikat, 

II, Katalin szerencsés háború után, az 1774- évi kucsukkainardzsi 
békében már leplezetlenül feltárta az orosz követeléseket- Most már 
nemcsak a feketetengeri szabad hajózásról volt szó, hanem a tenger-
szorosok megnyitásáról is, A megvert Törökország kénytelen volt 
belenyugodni, hogy az oroszok szabadon kereskedhessenek a Fekete-
tengeren, sőt még a Dunán is. Bele kellett nyugodnia abba is, hogy 
Oroszország hadihajókat építtet. Ezenkívül az orosz kereskedelmi 
hajók előtt megnyíltak a szorosok. Csak egyetlen kívánsága nem 
teljesült II, Katalinnal, az orosz hadihajók nem kaptak engedélyt a 
szoroson való áthajózásra, A törökök vonakodása érthető, mert a 
hadihajók beengedése könnyen adhat alkalmat a szorosok elfogla-
lására, 

A napoleoni háborúk idején az oroszok és törökök szövetséget 
kötöttek a franciák ellen, Oroszország sietett a kedvező alkalmat 
felhasználni. El is érte, hogy a törökök szabad utat engedtek az orosz 
hadihajóknak, de pár év múlva vissza is vonták az engedélyt (1805). 
Erre háború tört ki az oroszok és törökök között, A Dardanella-kér-
désbe ekkor avatkozott be először Anglia, de ettől kezdve szava 
döntő tényező volt, Eddig tisztán csak a két érdekelt állam: Török-
ország és Oroszország ügye volt, ettől kezdve nemzetközi üggyé lett-
Anglia az első alkalommal Oroszország oldalán állt, mert Napóleon-
nal szemben szüksége volt Oroszország segítségére. Hajóhada betört 
a Dardanella-szorosba és akadálytalanul Konstantinápolyig hatolt. 
Ekkor kitűnt, hogy a szorosok középkori erődítményei annyira gyar-
lók, hogy komoly ellenállást egyáltalán nem tudnak kifejtem. Ezen 
az egy eseten kívül Anglia még egyszer állt az oroszok párt jára , a 
világháború idején, 1915-ben meg akarta ismételni 1805. évi bravúr-
ját, de most rajtavesztett. Egyébként 1805—1914 között Anglia min-
dig Törökország oldalán állt, illetve oroszellenes volt, 1809-ben meg-
egyezett Törökországgal, hogy a szorosokon idegen, tehát nem török 
hadihajók nem mehetnek át, azóta uralkodó elv maradt, hogy Orosz-



országot, mint tengeri hatalmat nem szabad kiengedni a Földközi-
tengerre. 

Angliát éles oroszellenes állásfoglalásában még nem geopoliti-
kai szempontok vezették, főleg nem az indiai út féltése, mert ebben 
az időben Indiába még Afrikát megkerülve lehetett csak eljutni. A 
Szuezi-csatorna gondolata csak néhány mérnök elméjét foglalkoz-
tatta. Angliát ekkor kereskedelmi szempontok állították szembe az 
orosz követelésekkel, de szerepeltek stratégiai megfontolások is. 
Angliára nézve sokkal kedvezőbb körülmény volt, ha a szorosok a 
gyenge Törökország birtokában voltak, mint az erős orosz kézben. 
Törökország sohasem merészelte a szorosokat Anglia kereskedelmi 
hajói elől elzárni, ellenben ha Oroszország birtokába kerültek volna, 
a Fekete-tenger könnyen orosz belső tengerré lett volna. Stratégiai 
szempontból is kívánatos volt, hogy török kézben maradjanak a szo-
rosok, mert esetleges angol-orosz viszály esetén csak az Angliával 
barátságban élő Törökország segítségével lehet hozzáférni Oroszor-
szág érzékenyebben sebezhető részéhez, 

Anglia szándékát Oroszország hamar észrevette, de egyelőre 
megelégedett azzal, hogy a kereskedelmi hajói szabadon használhat-
ják a szorosokat. Még a győzelmes 1828. évi hadjáratot befejező 
drinápolyi békében sem sürgette ennek a szabadságnak a hadihajókra 
való kiterjesztését, sőt azt kívánta, hogy a Porta gondoskodjék 
a kereskedelmi hajózás zavartalanságáról. A szorosok megnyitása 
ugyanis kétélű dolog: nemcsak az orosz hadihajóknak jelentene a 
Földközi-tengerre szabad utat, hanem megfordítva, az angol hajók-
nak is a Fekete-tengerre. Oroszország azonban ebben az időben még 
igen gyenge tengeri hatalom volt, főleg délen. 

1853-ban, a krimi háború idején megtörtént, amitől az oroszok 
már régen tartottak, A törökök segítségére siető nyugati hatalmak: 
Anglia, Franciaország és Piémont hajói benyomultak a szorosokba, 
sőt még a Fekete-tengerbe is és ostrom alá fogták a Krim-félszigeten 
Szebasztopol erősségét. Az 1856-ban megkötött párizsi béke szerint 
a Fekete-tenger semleges tenger lett, A szorosokon minden nemzet 
kereskedelmi hajói szabadon járhatnak, de viszont még a fekete-
tengeri országok sem tarthatnak ott hadihajókat. Ez a szerződés, 
amely Oroszország feketetengeri hatalmának mélypontját jelenti, 
1871-ig volt érvényben. Akkor Oroszország felhasználva a porosz-
francia háború zavarait, egyszerűen kijelentette, hogy nem ismeri el 
érvényesnek a megkötöttséget, Anglia nem számíthatván szövetsé-
gesekre, elfogadta a régi helyzet visszaállítását. Az ú. n. Pontusi 
szerződés a szultántól tette függővé, hogy mikor használhatják ide-
gen hajók a szorosokat, 

Oroszország nagy erővel látott hozzá, hogy pótolja 15 év mu-
lasztásait, Sietve építette egymás után a hadihajókat és hatalmas 
törökellenes mozgalmat szított a Balkánon, 1878-ban pedig meg-
üzente a portának a háborút, Oroszország célja most már a nem a 
szorosokon való szabad hajózás volt, hanem a szorosok elfoglalása. 
A győzelmesen előnyomuló orosz seregek már Konstantinápoly előtt 



álltak, mikor az angol hajóhad a Dardanellán át bevonult a Márvány-
tengerbe, a török főváros védelmére, Oroszország kénytelen volt 
ismét meghátrálni, A tengerszorosok kérdésében Anglia nem enge-
dett változást. Ekkor már készen volt a Szuezi-csatorna. A Földközi-
tenger nem volt többé zárt tenger, hanem az Indiába vezető leg-
rövidebb út. Ez a fontos angol érdek egészen a világháborúig út já t 
állta minden orosz terjeszkedésnek, Anglia Oroszországot egysze-
rűen be akarta zárni a Fekete-tengerbe, mert az orosz hajóhad meg-
jelenése a Földközi-tengeren veszélyeztette az ott kialakult hatalmi 
egyensúlyt, hogy t. i, az angol földközitengeri hajóhad erősebb le-
gyen, mint a többi hatalmak együttes hadereje a Földközi-tengeren. 
Az egyre jobban erősödő orosz nyomás miatt az angol kormány rá-
vette a Portát, hogy a tengerszorosok régi erődítményeit alakíttassa 
át modern erődökké. Sajátságos t réfá ja a sorsnak, hogy az átalakí-
tott erődök épen Angliának szereztek legtöbb ba j t és veszteséget, 

A két nagyhatalom több, mint egy évszázados küzdelme a Fe-
kete-tenger szorosaiért egészen a világháborúig tartott, Anglia szo-
rongatott helyzetében titkos szerződésben Konstantinápolyt és a szo-
rosokat Oroszországnak ígérte, azonban gondoskodott róla, hogy 
Oroszország ne legyen a szorosok egyedüli ura. A szerződés szerint 
ugyanis a Dardanella-szoros ázsiai oldala Angolország birtokába ke-
rül. Ez annyit jelentett, hogy a szorosoknak két gazdájuk lesz, és 
egyik sem rendelkezhetik vele és nem használhatja a másik bele-
egyezése nélkül. 

Ebből a szerződésből azonban nem lett semmi, mert Oroszország 
kidőlt a sorból. A Törökországra erőszakolt sevres-í szerződés meg-
szüntette Törökország felségjogait a Boszporus és a Dardanellák 
fellett, A szorosok névleg ugyan török területek maradtak, de az 
erődöket le kellett rombolni, sőt még katonaságot sem volt szabad 
tar tani az ú. n. demilitarizált övben. Nagy változás volt a régivel 
szemben, hogy a béke szerint ezentúl a szorosokon minden nép hadi-
hajói szabadon járhatnak, A szorosok ügyeit nemzetközi bizottság 
intézte, amelynek tagjai a győztes nagyhatalmak sorából kerültek 
ki, de képviseltette magát Görögország, Románia, Bulgária és végül 
kegyelemből Törökország is. A balkáni államok szavazata azonban 
csak együtt tett ki egy szavazatot, míg a nagyhatalmaké kettőt szá-
mított, A szultán a szerződést alá is írta, azonban az ankarai kor-
mány sohasem ismerte el érvényesnek. Amikor pedig a török sere-
gek az angoloktól támogatott görögöket Kis-Ázsiából kiverték, az an-
tantnak új szerződést kellett a törökökkel kötnie. Az 1923. évi 
lausannei szerződés Törökországnak hatalmas területeket adott vísz-
sza, de a tengerszorosok kérdésében Anglia nem engedett. Ragasz-
kodott az erődök lerombolásához és a korlátlan hajózáshoz. Török-
ország csak annyít tudott elérni, hogy a demilitarizált öv szélességét 
15—20 kilométerre csökentették és hogy a nemzetközi bizottság túl-
ságosan nagy jogkörét szűkítették- Törökországot erőteljesen támo-
gatta követelésében Oroszország ís. Főleg az erődök lerombolása és 
a hadihajók szabad közlekedése ellen tiltakozott, vagyis azt kívánta 



vissza, ami ellen évszázadokon át küzdött. A bolsevista Oroszor-
szágnak nagy oka volt, hogy ezt követelje, Fekete-tengeri hajóhada 
u. i. teljesen szétzüllött, Déli par t ja i védtelenül ki voltak szolgáltatva 
az ellenséges támadásnak, Franciaország, de főleg Anglia egyálta-
lán nem titkolta, hogy épen Oroszország esetleges megtámadása vé-
gett kívánja a szabad mozgást a szorosokban. Erre a támadásra azon-
ban az általános háborús fáradtság és a munkásszervezetek tiltako-
zása miatt nem került sor, sőt még a fehér felkelőseregek támogatá-
sát is meg kellett szüntetníök, Oroszország elkerülte a támadást, de 
viszont Anglia elmulasztotta a legkedvezőbb alkalmat a világ má-
sodik leggazdagabb kőolaj vidékének, Bakunak stb. megszállására. 

A lausanneí szerződésnek a tengerszorosokra vonatkozó pontjai 
nem sokáig maradtak érvényben, Az abesszíniai hódítás idején ki-
tört angol-olasz viszályt felhasználva, Törökország meglepetéssze-
rűen azzal a követeléssel állt elő, hogy a tengerszorosokat adják 
vissza hatalmába. Kitűnően választotta meg az alkalmat. Anglia Itá-
lia ellen a Földközi-tenger mellett fekvő országokban keresett hajói 
számára szükség esetén menedékhelyet. Törökország szívesen fel-
ajánlotta segítségét olasz támadás esetére. Természetes dolog, hogy 
Anglia ilyen körülmények között nem utasíthatta vissza a török kor-
mány kívánságát, amelyet ismét Oroszország pártolt legerősebben. 
Anglia eleinte megpróbált visszatérni a világháború előtti helyzetre, 
sőt még előbbre; saját hajóinak szabad közlekedést kívánt, ellenben 
az orosz hajókat újból be akarta zárni a Fekete-tengerbe, Az 1936. 
júniusában megkötött montreaux-i szerződés Törökország, de még in-
kább Oroszország győzelmét jelenti, A szerződés szerint Törökor-
szágnak jogában áll a szorosokat ismét megerősíteni, A szorosokon 
minden nép kereskedelmi hajói szabadon közlekedhetnek. Hasonló-
képen szabadon járhatnak a Fekete-tenger mellett fekvő államok 
hadihajói is, A kikötés csak az, hogy 15.000 tonnánál nehezebb pán-
célos nem mehet hasonló hajó társaságában, hanem egyedül vagy 
legfeljebb két torpedó hajó kíséretében. Más hatalmak a Fekete-
tengerbe egyszerre legfeljebb 15.000 tonna térfogatot kitevő hajóhadat 
küldhetnek. Tehát pl. egy 20,000 tonnás páncélos már nem mehet át 
a szorosokon. Ha kisebb hajók mennek, számuk nem lehet több 
kilencnél. A Fekete-tengeren egyszerre csak annyi idegen hajó tar-
tózkodhatik, amennyinek a térfogata nem több 30.000 tonnánál. Ér-
demleges veszélyt jelentő idegen hajóhad tehát nem mehet be a 
Fekete-tengerre, Háború esetén csak semleges államok hajói előtt 
nyílik meg a szoros, Ma pl, Anglia nem mehet Oroszország segítsé-
gére, amíg Törökország semleges. 



Pázmány Péter hatása a szlovák irodalomra. 
Danczi Villebold dr. 

A magyarság ereje Szent István óta nemcsak politikailag volt 
irányító és összetartó erő a Duna-medence népei számára, hanem a 
művelődésben is állandóan az élen járt és szétsugározta a nemezti-
ségekbe is mindazt, amit a maga számára megszerzett. A magasabb 
lelki és szellemi kincsek, amelyeknek kitermelésében a kisebb nem-
zetek részben a szükséges anyagi javak hiánya miatt ritkán tudnak 
úttörők lenni, közvetítők által jutnak el hozzájuk. Ilyen közvetítők 
származtatták el a szlováksághoz a reformációt és ellenreformációt. 
Ez utóbbit tekintve, a szlovákság vallási összetételére vonatkozólag 
ép úgy áll Pázmány munkásságának jellemzése, mint a magyarsá-
géra: református Magyarországon született, katolikus Magyarorszá-
gon halt meg. 

Pázmánynak eredményes térítő munkája a szlovákoknál sem 
csupán a lelkiek terén mutatkozott, hanem maradtak nyomai az iro-
dalomban is. Egész munkája: a vallásos élet reformja, a papnevelés, 
a lelkipásztorkodás és az írói toll, mind nyomott hagyott a szlovák-
ság arculatán, Pázmánytól származó szlovák nyelvű eredeti irodalmi 
alkotás ugyan nincs, de dinamikus ereje el nem hallgatható munkát 
indított meg a szlovák irodalomban. Annál fontosabb ez az indítás, 
mert a szlovák irodalom nem a kódexek korában kezdődik, nem 
találunk benne a magyar irodalmi értelemben vett kolostori irodal-
mat. A vitás értékű nyelvemlékeket nem számítva, a szlovák iroda-
lom a XVI. században indult meg, akkor is csak a református prédi-
kátorok gyéren meg-megjelenő könyvecskéi által. De nemcsak az 
irodalom késett meg, a nemzeti öntudat is későn jelentkezik, A nem-
zeti öntudat első nyomai a XVIII, század végén és a XIX. század 
elején lelhetők fel, de ezek is csak másodsorban nemzetiek, mert 
csak az anyanyelv ápolásának a szükségességét hangoztatják, a nem-
zeti élet többi elemét még nem veszik észre. Az írók a szlovák nyel-
vet dicsérik, de egyetlen sorukból sem érzik ki más nemzeti vonás. 
Hogy ekkor még nem lehet „szlovák nemzet"-ről beszélni, bizonyítja 
Semían Mihály evangélikus papnak 1786-ban a magyar királyok és 
hercegekről kiadott könyve (Kratické Historícké Vypsání Knízat a 
Králu Uherskych), amelyet azért írt, hogy ,,a mi szlovák nációnknak 
hasznára legyen". A nemzeti öntudat 1820 után lép fel félreismer-
hetetlenül a romantikus íróknál, mint pl. Holly János Swatopluk-
jában. Ha tehát az irodalom a nemzet szellemi mérlege, Pázmány 
hatása a szlovák irodalomra el nem mellőzhető, mert ő ott áll annak 



második lépésénél, nem ugyan mint egyedüli tényező, hanem mint 
fontos összetevő. Hatását két ágra bontva vizsgáljuk: polemikus mű-
vekben és az irodalmi nyelvben, 

Pázmány hatásának alapját a szlovákság szellemi életére a 
nagyszombati egyetem magyarázza meg, Unum necessaríumként han-
goztatja a papság műveltségének emelését, nemzetiségre való tekin-
tet nélkül, az ellenreformáció érdekében. Ebben az irányban fogott 
tüzet tőle a szlovák papság lelkesebb része és nemcsak szóval, de 
tollal is megindult az ellenreformációs munka a szlovákok között. 
Az irodalomtörténészek e korszak polemikus irányú irodalmának 
vizsgálatakor csak a cseh irodalomra függesztik tekintetüket, Páz-
mányban csak annyit látnak, hogy megalapította a szlovákoktól la-
kott területen az első egyetemet; arról még kevesebb szó esik, hogy 
az egyetem távoztakor latin és szlovák nyelvű gyászoló költeménye-
ket faragtak Nagyszombatban, Sőt, az irodalmárok tovább mennek 
és csodálkoznak, hogy a térben oly közeli és gazdag magyar ellen-
reformációs irodalom holt anyag maradt a szlovák írók számára. El 
kell ismerni, hogy a cseh polemikus irodalmat kevesebb fáradsággal 
tudták hasznosítani, mint a magyart, A szlovák jezsuiták sokszor 
szó szerint kiadták a cseh jezsuiták könyvét, de 1700-ig így sem 
található tíznél több nagyszombati kiadású csehektől átvett polemi-
kus írat; számuk a XVIII, században növekszik meg (1700—1750-ig 
ötven darab), 

A cseh könyv könnyű használhatósága sem tette Pázmány mű-
veit feleslegessé. Sajnos, még nem tudtunk minden Pázmány-gyanús 
könyvet átvizsgálni, de a címük után sokban feltételezhetjük Páz-
mány nyomait, annál is inkább, mivel három könyv közül kettőben, 
amelyeket csak sejtésem alapján vettünk kézbe, nemcsak Pázmány-
hatással, de Pázmányra vonatkozó névszerinti utalásokkal is talál-
koztunk. E két könyv közül egyik katolikus, a másik evangélikus. 

A katolikus könyv szerzője Thamássy (Tomási) Miklós konver-
tita. ő volt az első, aki Zsolnán, jegyzősködése helyén, a jezsuiták 
prédikációinak hatása alatt visszatért a katolikus hitre. Könyvének 
címe: Prawá Katolícka Rucny Knyzka:1 Igaz katolikus kézikönyv. 
Nagyszombatban nyomatta ki a jezsuiták nyomdájában. Könyvében 
Hoë Mátyás német református szerzőnek a művét cáfolja. Könyve 
beosztásában Hoë könyvét követi. Érveket Pázmánytól is vesz és két 
helyen hivatkozik Pázmányra. Egyik helyen a papságról vitatkozva 
í r ja : . . aki erről többet meg akar tudni, olvassa el a római Egyház 
dicső emlékű kardinálisának Kalauzát." Ma jd a 79. lapon: ,,, . . aki 
a jezsuiták tanítását akarja olvasni, olvasgasson Bellarmín, Pázmány, 
Becan és mások vitairataiban," 

A református szerző Lány Zachariás, trencséni, liptói és árvái 
superintendens. Könyvének címe: Pseudo-Spiritus Posoniensis, Aneb 
Saud o falessném Duchu Presspurském (Trencsén, 1643), ő is szor-
galmasan forgatta a magyar lángelme műveit. Könyvében kétszer 

1 A szerzők nevét és a könyvek címét eredet i helyesírással közlöm. 



névszerint hivatkozik rá. Először a 64. lapon a kétszinalatti áldozás-
ról vitázva, igyekszik megcáfolni Pázmányt (Resp. ad Phosph. Bald, 
p. 148.); a második esetben a 119. lapon a maga véleményének iga-
zolására hivatkozik Pázmányra. (Resp. ad Phosph. Bald. p. 2.). 

A harmadik könyv, amelyet átkutattunk Neumann Gáspár imád-
ságos könyve: Gadro wssech Modliteb, Lőcse 1687, 17032, Zsolna 
17073. Benne nem találtam Pázmány-nyomokat. Igaz, hogy már a 
kiadás helye is, Lőcse, inkább német forrásokra utal, ha szlovák 
nyelven íródott is. 

Ezeken kívül megérdemelné a kutatást több könyv ís, hogy Páz-
mány hatását egész terjedelmében felmérhessük. Néhányra közülök 
felhívjuk a figyelmet: 

Pratelske razmlauwanj dwauch kraganú o nábozenswj (Két föl-
dinek baráti beszélgetése a vallásról). Zsolna, 1707; 155 lap. Szabó 
Károly a Nemzeti Múzeum könyvtárát jelöli meg lelőhelyként, de 
ott nem található. 

Szentiványi Márton S. J.-nek Nagyszombatban jelent meg pole-
mikus könyve 1700-ban. Ő maga mondja, hogy könyvét nagyszor-
galmú és gondos ember után írta. 

Itt említjük meg azt a névtelen szerzőjű könyvet is, amelyet 
egyesek Szentiványi Mártonnak, mások Páder Rudolfnak tulaj doní-
tanak. A könyv címe: Padesáti pricín ku poznání, proc sama Wíra 
Rjmsko-katolícka má byty wywolená (Ötven ok annak megismeré-
sére, miért egyedül a római katolikus hitnek kell a választott hitnek 
lennie). Nagyszombat, 1716. 

Név nélkül: Modlitby a pjsnicky, k wúli wssech, w sprawedli-
wostí krestianskeg zíwot swúg wedsti zádagjcych: obzwláste pak 
téch, kterj aposstolskym myssyám pátrum towarysstwa Gesisso-
wého uzitecne prítomní by ti zádagú (Imák és énekek mindazok szá-
mára, akik keresztényi igazultságban akarnak élni, különösen azok 
számára, akik a jézustársasági atyák apostoli misszióin haszonnal 
akarnak résztvenni). Nagyszombat, 1759; 94 lap. 

Ezeket olyan könyveknek gyanítjuk, amelyeknek szerzői Páz-
mány alkotásait aprópénzre váltották sajátmaguk eredményes mű-
ködése érdekében. Talán nehezményezni lehetne, hogy Pázmány 
kora és e művek egyike-másika között 100 év körüli távolságok van-
nak és egy évszázad talán homályba boríthatta Pázmány műveinek 
emlékét az ídegenajkú népnél. Ennek az aggodalomnak nincs alapja, 
mert vannak bizonyítékaink, amelyek meggyőznek arról, hogy Páz-
mány műveit még a XVIII, század végén is használták a szlovák 
papok. Ugyanis a XVIII, századból három szlovák nyelvű Pázmány-
fordítás maradt fenn. Két kéziratos fordításban megvan a Kalauz, 
és lefordították a Baldwinnak írt feleleteket ís. 

A Kalauz egyik fordítása 1734-ből származik. Fordítója egy ma-
gát meg nem nevező jezsuita, aki a címlapon megmondja, hogy mi 
lebegett szeme előtt: a mű könnyebb legyen a közönséges ember szá-
mára. A kézírat címe: Ku prawde wodyci predchudce (Igazságra 
vezérlő Kalauz). A 2. lapon ídázetet hoz Lactantíus Lib. 5. Divínár. 



Instit. cap. 9-ből (Pázmánynál is megvan) ; 5—14. lapokon beveze-
tés; ebben a reformáció és ellenreformáció szokásos problémáival 
foglalkozik. Nemzetiségre sehol sem tér ki. Nyelve a nyugati szlovák 
nyelvjárás. Terjedelme 1096 nagy fólió, mind a két oldalára írva. 
Érdemes lenne, hogy a szlovák nyelvtisztítók megvizsgálják, hogyan 
fordította le a névtelen jezsuita Pázmány filozófiai kifejezéseit. 

A másik Kalauz-fordítás, szintén kéziratban, még jobban bizo-
nyítja, hogy Pázmány Kalauza állandó olvasmánya volt a művel-
tebb szlovák köröknek. Tábláján 1791—92-es keltezés van. Címe: 
Hodoegus k prawde weduci Kalaus, kterého spísal w Uherském 
Gazyku 1613 K a r d y n a l . . . na slowensky obratil Pa ter Antonin 
Bencic frantiskán. Szlovákra Bencsis Antonin fordította. Két kötet-
ben van: 552 -f- 1092 fólió. Rizner bibliográfiája szerint a rozsnyói 
ferencesek könyvtárában van. 

Bencsics Antonin szorgalmasan fordítgatta a magyar könyveket. 
Pozsony megyében született 1745-ben. Modorban, Szentgyörgyön és 
Selmecen tanult. A teológiát Kassán fejezte be. Több helyen volt 
káplán. 1772-ben mint Semsey András udvari káplánja lefordította az 
Üdvösség mannája c, magyar imakönyvet Manna Spasitelna címen. 
Bencsis több helyen elölj áróskodott, 1808-ban Rozsnyón meghalt. 

Pázmánytól a Kalauzon kívül lefordította Az setit hajnalcsil-
lag-ot ezen a címen: Za tmawú Dennicu blúdicich Lutheranow Wodi-
tel, kterí na Cestu naprawuge Wittemberskeg Akademii, skrze 
Fridrícha Balduina na swetlo widané Odpowedi na Kalauza, Peter 
Pázmán ho pisai Uherskím Gazikom. E kézirat 424 fólió terjedelmű. 
A magyar szöveg 1775-i kiadása alapján készült. 

Ez a három Pázmány-fordítás kezeskedik, hogy Pázmány művei 
sokáig élő erő voltak a szlovák katolikusok számára. Igaz, hogy a 
fordítások kéziratban maradtak és talán kevesen lapozták, de az a 
tény, hogy a Kalauzt megjelenése után 178 évvel is lefordították, a 
Kalauz forgatása mellett tanúskodik és egymaga is meggyőző érv 
Pázmány hatása mellett annál is inkább, mivel nem egyéni rajon-
gásból vagy időtöltésből készült, hanem gyakorlati érzékű és sokat 
dolgozó ember készítette. 

* 

Az eddig tárgyalt irodalmi hatásnál sokkal mélyebb az a befo-
lyás, amelyet a Pázmány körüli élénk nagyszombati kulturális élet 
hagyott a szlovák nyelv további fejlődésében. Bátran mondhatjuk, 
hogy az ellenreformáció kezdte kiszorítani a cseh nyelvet a szlovák 
irodalomból. Szép példa erre a XVI. századi zsolnai nyomda, ahová 
a cseh könyvek áramlását a Pázmánytól elindult hullám akasztotta 
meg. Ugyanis a nagyszombati egyetem megalakítása után és Pázmány 
imponáló hatására a nyugati szlovák papság , addig nem tapasztalt 
élénkséggel kezdett résztvenni az irodalmi életben. E munkában a 
főszerep a szlovák jezsuitáké volt, amit az is bizonyít, hogy a köny-
vek legnagyobb része anonym. A megnevezett szerzőjű könyveknek 



az ismert szerzőn kívül az a fontosságuk van, hogy megmutatják, 
mekkora terület kapcsolódott bele ebbe az irodalmi mozgalomba. De 
bárhonnan származott is a könyv, két jellegzetesség volt nyelvében: 
a szerző nyelvjárásában nyomai alaktanban, szókincsben, és a nagy-
szombati jezsuita korrektor olyan mértékű simításai, hogy e könyvek 
nyelvét „ jezsuita szlovák nyelvnek" lehet nevezni. Nagyfontosságú 
dolog ez a szlovák irodalmi nyelv fejlődésében, mert eddig a Králíci 
biblia cseh nyelvén írtak és ez a hagyomány a nyugati szlovákságnál, 
különösen az ellenreformácíós papság könyvében kezd veszíteni ere-
jéből, sőt idővel el is bukik. Az evangélikusok továbbra is ragaszkod-
tak a Králici biblia nyelvéhez, hiszen minden szent könyvük ezen a 
nyelven íródott és bibliájuk maga a Králici biblia volt. A katolikusok 
számára könnyű volt ez az újító lépés, mert a vallásos érzés nem 
kötötte őket a hagyományozott irodalmi nyelvhez, sőt magát a nyel-
vet is eretnek nyelvnek tartották, így indul el a cseh nyelvtől külön-
váltan az önálló szlovák irodalmi nyelv, Ez a lépés nemcsak a nyelv, 
hanem a nemzettéválás út ján haladó szlovákság további életében is 
mérhetetlenül fontos lett, mert ez a nyelv bizonyítja, hogy a szlovák 
nemzet a szlávság kebelén belül etnikailag önálló, 

A meginduló szlovák irodalmi nyelvnek fontos őrzői az eszter-
gomi Rituálék, amelyek az 1625-i kiadás óta hamisítatlan szlovák 
nyelvet használnak, A tiszta szlovák nyelv érvényesül az 1656-í 
Líppay György-féle, ma jd a Pázmány—Szelepchényi kiadásában. 
Ide számítható a Zlaty Pramen weducj k zivotu wecnému (Az örök 
életre vezető arany forrás). Csak a második kiadása van meg 
1716-ból, a nagyszombati nyomdából. Ide sorakozik még Ewangelie 
a Epistole (Evangéliumok és Episztolák), templomi használatra több-
ször kinyomatott könyv. — Páni Luteráni (Lutheránus urak)-t 
1763-ban nyomta ki a nagyszombati nyomda, — Walassyk János 
Prjklad liwota Krestianského (Keresztény élet példája) című köny-
vét magyarról fordította nagy szorgalommal 1066 oldalnyi terjede-
lemben. 1768-ban adta ki a nagyszombati nyomda. Mint általában a 
régi katolikus szlovák könyvek, ez is nagyon kevés példányszámban 
fordul elő és nehezen lehet hozzájutni, Walassyk könyvének helyes-
írása hasonló a Bernolák-féle helyesíráshoz, — Ide számítható még 
a kassai jezsuita nyomdában kiadott munka: Prawda wiry Kristowej 
katolickej (A krisztusi katolikus hit igaza) ; 1752-ben hagyta el a 
nyomdát. 

Pázmány a nélkül, hogy gondolta volna, hatalmas folyamatot 
indított meg korszakalkotó munkájával a szlovák nyelv életében. 
Lehet, hogy később más körülmények között megindult volna nél-
küle is, de a valóságban hozzá nyúlik vissza a szlovák nyelv első 
nagyobbértékű irodalmi szerepe, A XVII. század előtt csak szórvá-
nyokban szerepel ez a nyelv a csehül rosszul tudó, de mégis cseh 
nyelvet használó írók műveiben. Ezeknél mint nyelvi hiba, a nagy-
szombati hatás íróinál mint használhatónak felismert eszköz jelenik 
meg. Ezek az írók még nem mind az édes anyanyelv miatt használ-
ták, ezt az igyekezetet csak a XVIII. század végén látjuk. De náluk 



láthatjuk a gyökerét annak a nyelvnek, amelynek 1790-ben Bernolák 
Antal megírta nyelvtanát. Bernolákot forradalmi újítónak szokás 
tekinteni a szlovák irodalmi nyelv életében. Ha beállítjuk e másfél 
százados folyamatba, eltűnik forradalmi jellege és mint csak a nyu-
gati szlovák nyelv kodifikátora áll elénk. 

íme, nagy vonásokban Pázmány Péter közvetett hatása a szlo-
vák nyelvre és a szlovák polemikus irodalomra. Munkásságának ez-
zel a szeletével kapcsolódik be azok közé a magyarok közé, akiknek 
tettei homályban maradtak. Sőt, a XX. század szlovák irodalmától 
azt nyerte Pázmány, hogy magyarizálónak tünteti őt fel (pl. Jégé: 
Adam Sangala). Ez is sürgeti az igazság kiderítését. 



FIGYELŐ. 

Áz örök Széchenyi. 
Macher Emanuel dr. 

Az utolsó negyedszázad mepróbáltatásai Mohácshoz hasonlóan 
rázták meg a magyar életet. De mint minden vihar, ez is nemcsak 
rombolt, hanem tisztította is a magyar élet levegőjét. Nemcsak or-
szághatárok törtek szét, évszázados kapcsolatok szűntek meg, de bál-
ványok is dőltek le. A megcsonkított, szétszakított magyarság meg-
tanult magába mélyedni, megszabadult a hazug liberális és kozmo-
polita szellem mérgező hatásaitól és a nemzet töretlen életereje 
megtalálta a kibontakozás és felemelkedés útját. Hogy ez könnyen 
ment, köszönhetjük az isteni Gondviselésnek, mely nemzetünknek 
Szent Istvánt és Széchenyi Istvánt adta. 

A trianoni aléltságából újraéledő nemzetnek nem kellett új, isme-
retlen útakon, vagy idegen példákon kezdeni az újraépítés munká-
ját, Csak vissza kellett térnie arra a keresztény és gyökeresen ma-
gyar alapra, melyet az országépítő király 900 évvel ezelőtt lerakott, 
s amelyből egy évszázaddal ezelőtt a nemzet nagy ébresztője is ki-
indult. Ma minden nemzeti törekvésünk és elgondolásunk abból 
indul ki, hogy Szent István országa vagyunk. A krisztusi szellem-
től átitatott magyarság az alap, melyre országunkat építjük, ebben 
a szellemben akarunk részesei és védői lenni az európai kultúrának, 
ebben a szellemben vártuk és várjuk még vissza az elszakított or-
szágrészek magyar és nem magyar a jkú lakóit, ebben a gondolat-
világban akarjuk megalkotni a kereszténység szociális szellemétől 
áthatott új társadalmi és gazdasági rendet. 

Hogy pedig a szentístváni alapra visszataláltunk, ebben hat-
hatósan segített bennünket a Legnagyobb Magyarnak világító szel-
leme, mely 800 évvel később is töretlen fénnyel sugározta az or-
szágalapító szent király eszméit. Széchenyinek immár rendelkezé-
sünkre álló hatalmas szellemi hagyatéka és a nagy tudományos 
készültséggel vele foglalkozó magyar irodalom munkái elénk tár-
ják Széchenyi egész gondolatvilágát. Az elénk táruló kép nemcsak 
mélységes katolikus hitből élő, fa j tá jáér t és hazájáért rajongó bölcs 
magyart állít lelkünk elé, hanem egyúttal a nemzet tükre is, mely-
ben ma is megláthatjuk magunkat hibáinkkal és erényeinkkel együtt. 
A képről sugárzik a magyar géniusz minden ihletése az országépítő 
munkára. Széchenyi ma időszerűbb, mint valaha. 

Ennek az időszerűségnek alapja Széchenyi világnézete. Minden 
írásából kicsendül vallásos meggyőződése. ,,A hit azon lánc, mellyel 
az emberiség össze van kapcsolva a Mindenhatóval" — írja a Hi-



telben. Bátran vallja, hogy az embernek vallásosnak kell lennie. 
„Boldogak, kiket nem nyavala, testi gyengeség vagy haláltúlí ret-
tegés kinszerit végre térden csúszni a kereszthez, hanem kik már 
éltek legszebb éveiben, midőn fiatalság, egesség s jólét érzése szinte 
halhatatlanság előörömeivel tölti be őket, ha már akkor, mondom, 
önkényt, szeretetbül a legfőbb Jóhoz emelték fel lelkeket a Leg-
tökéletesbhez s ha nemcsak szóval, hanem tetteik által is gyakorol-
ták vallások igazi értelmét". Az ő emberideálja tehát az Isten felé 
törő, magát erkölcseiben tökéletesítő ember. De ez az ő nemzet-
ideálja is. ,,A nemzet oly erkölcsi test, mely az emberiségnek alko-
tórésze és azon lépcsőknek egyike, melyeken az emberi nem mind 
magasabbra emelkedhetik véghivatása, a tökéletesesülés felé". Ezért 
érzi feladatának, hogy nemzetét meggyőzze arról, mily fenséges fel-
adat vár Európa népei között a magyarságra, ha minden erejével 
hozzáfog az önnevelés és tökéletesedés munkájához. ,,A magyar 
népnek nincs csekélyebb hivatása — í r ja — mint képviselni — 
Európában egyedüli heterogen sarjadék — ázsiai bölcsőjében rej-
tező, eddigelé sehol ki nem fejlett, sehol érettségre nem virult saját-
ságait; sajátságait egy törzsök-fajnak, mely jóllehet mindent maga 
előtt ledöntő dagályként már több ízben gyászba borítá földgolyónk 
legkiképzettebb részeit s fel-felbőszülésiben mint isten ostora min-
denütt vérrel járt, bizonyosan annyi különöst, s erejénél fogva, 
bizonyosan annyi jót és nemest rej t magában, mint az emberi nem-
nek akármely lelkes és erős családja". 

Széchenyi fellépésekor megesküdött, hogy nemzetét ú j életre 
ébreszti. ,,Az emberiségnek egy nemzetet megtartani, sajátságait 
mint ereklyét megőrizni és szeplőtelen minőségében kifejteni, neme-
síteni erőit, erényeit s így egészen új, eddig nem ismert alakokban 
kiképezve, végcéljaihoz, az emberiség földicsőítéséhez vezetni: — ez 
a föladat". Erre a feladatra szánta életét. A próba — ír ja lelkes 
barátjának, Wesselényi Miklósnak — megér egy emberéletet. Mint 
Sokrates a gnothi seauton-nal, a nagy magyar bölcs is az önismeret-
tel kezdi. Szavai ostorcsattanásként hangzanak, mikor nemzete elé 
t á r j a hibáinak tükrét. Ki aka r j a irtani belőle a hiúságot, hogy ne 
ringassa magát szünetnélküli álmokban, melyeket hízelgői plántál-
tak bele. Ostorozza a szalma tüzet, mely megakadályozza ereje ki-
fejtését, Elítéli a közrestséget, mely sültgalambvárással tespedtségre 
kárhoztatna. De talán legnagyobb hévvel az irigység ellen harcol. 
„Mí magyarok tengünk hosszú századok óta, egy magában irigykedő, 
agyarkodó, már-már pusztulásra fajult méhraj" . Kegyetlen őszin-
teséggel t á r j a fel az igazságot, hogy „mindenki vezér, úr akar 
lenni" nálunk és akinek jól megy a dolga, azt hiszi, hogy ő a világ 
közepe. Ki ne látná, hogy erre a tükörre még ma is szükség van! 

De a Legnagyobb Magyar megjelölte az emelkedés ú t já t is. El-
maradt nemzetünket az anyagi és szellemi kultúra magasabb fokára 
kell emelni ,,A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi 
hatalma". A kultúrálís fejlődéstől, a nemzet minden rétegében kivi-
rágzó közértelmességtől a magyar parlag megszűnését vár ja Szé-



chenyí, Várja elsősorban a természeti kincsekben gazdag, de elma-
radt haza anyagi jobblétét. Ezért nemcsak ébreszt, bíztat, de hatal-
mas alkotásaival maga is beleszánt a magyar ugarba, A közrestség 
ostorozó ja szinte emberfeletti erővel veti magát a munkára. Példa-
adó hőse a kötelességteljesítésnek. Munkájának azonban az anyagi 
jólét emelésén kívül magasabb célja is van. Kell az anyagi jobblét, 
hogy minél emberibb életet élhessünk, de még fontosabb, hogy át-
hasson bennünket a munka és kötelességteljesítés értékének tudata. 
Kell, hogy a művelt emberfők tömege a kultúra által ránevelje faj-
tánkat egy magasabb cél, a nemzetiség kifejlesztésére. 

Szeretni, megbecsülni, védeni és kifejleszteni mindent, ami ma-
gyar: ez Széchenyi nemes nacionalizmusa. ,,S éppen az, ami lélek-
telen testekben attractío, repulsio, az a nemzetekben a hon szeretete 
és védelme. Mélyebben fekszik azért lelkünkben, mint sokan gondol-
nák, azon ki nem mondható édes aggodalom, melly anyaföldünkhöz 
vonz s melly a halandó port félistenné magasíthatja, s lelki rothanat 
jele, hol a természet ezen szent törvényi ki vannak már dörzsölve". 
Nyelvünk, szokásaink, ruházatunk, bútoraink mind megbecsülésre és 
fejlesztésre méltók. De főképen szeretnünk kell egymást, megbecsül-
nünk, támogatnunk minden magyart. Fajszeretete visszatartja a nagy 
reformátort attól, hogy az idegen alkotmányokat átvegye. Még az 
annyira becsült angol alkotmányról ís jól tudja, hogy az a sziget-
ország különleges fejlődésének eredménye, amely nem való a ma-
gyar talajba, — Ugyanez a bölcsesség vezeti Széchenyit abban is, 
hogy a hazában lakó minden nemzetiségnek ilyen törekvéseit mél-
tányolja. Ezért óv híres akadémiai beszédében szinte döbbenetes 
erővel attól, hogy a magyar nyelvet ráerőszakolják a nemzetisé-
gekre, hogy magyar fajunk elsőbbségének elismerésére szorítsunk 
másokat. A szentistváni gondolat itt is töretlenül nyilvánul meg 
Széchenyiben. Mennyi csalódástól és keserűségtől menekült volna 
meg nemzetünk, ha délibábos politika helyett Széchenyi éleslátása 
vezeti! 

De még a nemzetiség is csak közbeeső állomás Széchenyi ma-
gasra ívelő eszmeszárnyalásában, Szükséges a nemzetiség, mert: 
,,lenni kell előbb s csak azután lehet jóra, derékre, erényesre ki-
fej leni". Az ő ideál ja az az erős magyar nemzet, melyben minden 
magyar szívét ,,semmi sem töltheti tökéletesen bé, mint az igazán 
nagy, nemes és szép". Ha a nemzet minden rétegét á tha t ja az er-
kölcsi tökéletesség vágya, ha dúsgazdag mágnás, nemes és jobbágy 
egyaránt ráeszmél kötelességére, ha mindenki érzi, hogy „mennél 
nagyobb a születés, kincs, talentum, annál többet vár tőlünk a 
haza, és méltán", akkor eljutunk már az erény uralmához. Akkor 
meg lesz bennünk a szeretet az anyaföldhöz, a vonzódás honfitár-
sainkhoz, hűség az uralkodóhoz és igazságosság az életben. Ez ve-
zeti majd az élet napos oldalán levőket arra, hogy lemondás és 
áldozatok árán, de saját jószántukból jussanak el a társadalmi igaz-
ságosság munkálására. 

íme, Széchenyi eszménye: az emelkedett lelkületű, becsületes 



magyarság, mely a nemzettestben egyesülve, mint értékes alkotó-
rész teljesíti Istentől kiszabott hivatását a nemzetek között. Nem 
Szent István lelke ez Széchenyiben? Szent Királyunk a keresztény-
germán kultúraközösség munkás és értékes tagjává akarta tenni és 
tette is az ázsiai magyart, a nagy Ébresztő visszairányította ugyan-
oda, Krisztus igazságának alapjára. 

A Legnagyobb Magyar nemes gondolatvilágát szemlélve fá jó 
szívvel eszmélünk rá, miért nem értették meg őt a nemzedékek. 
Bármennyire újító volt az ő magyar tradíciókhoz ragaszkodó és 
szigorúan keresztény elvekből táplálkozó reformkonzervativizmusa, 
idegen volt a szépen csillogó, földi menyországot ígérő liberalizmus 
lelkes hívei számára. Az idők járása meghozta a maga megfölleb-
bezhetetlen ítéletét. Széchenyi alakja, eszmevilága ma felmagaszto-
sulva, az igazság glóriájával körülövezve áll előttünk. Születésének 
másfélszázados fordulója ünnepi alkalom számunkra, hogy bősé-
gesen merítsünk hitének mélységéből, erkölcsi felfogásának magasz-
tcwsságából, hazaszeretetének tüzéből. Széchenyi lelke vezesse az ú j 
magyar életúton a magyar jövő minden munkását. 



Á hivatás nevelése. 
Jámbor Mike dr. 

A helyes pályaválasztásra való előkészítés ma általánosan ta-
pasztalható törekvés. Az állam is kezdi közügynek tekinteni, s a 
köznevelés szervezete több országban érdekes intézményeket tud fel-
mutatni. Általános a pályaválasztási tanácsadók felállítása, főleg 
Svájcban találunk jól kíépített szervezetet. Franciaországban ezen-
felül 1936. óta kísérleteztek a középiskola megkezdéseként „irányító 
osztálynak" (classe d'orientation) felállításával. Ennek az osztálynak 
elvégzésekor lehetett csak dönteni, hogy a tanuló a klasszikus, reális 
vagy ipari típusú középiskolában fogja-e folytatni tanulmányait. 
Németországban pedig 1938. március 1-én iktatták törvénybe, hogy 
a pályaválasztás előtt mindenki köteles megjelenni a kerületi munka-
ügyi hivatalok mellett működő hivatásügyi tanácsadó előtt, akinek 
véleménye döntő jelentőségű lehet. 

Magyarországon az elmúlt évek egyre nehezedő elhelyezkedési 
lehetőségei tették szükségessé a pályaválasztási tanácsadó irodák 
felállítását. 1928-ban szervezték meg a Főiskolai Tanulmányi és 
Pályaválasztási Tájékoztató Intézetet Szandtner Pál igazgatásával 
először Szegeden, majd 1930. óta Budapesten (IV., Központi Egye-
tem). Szandtner Pál 1933-ban figyelemreméltó tanulmányban (Érett-
ségizőink számának és pályaválasztásának fontosabb kultúr- és szo-
ciálpolitikai tanulságai) számolt be az Intézet adatgyűjtéséről. Az 
Intézet tájékoztatásával ma is rendelkezésére áll minden érettségi 
előtt álló tanulónak. 

Sokoldalú képességvizsgálat alapján ad tanácsot a M. Kir. 
Gyermeklélektani Intézet (Budapest, VI., Bulyovszky-utca 26.) és a 
Fővárosi Pedagógiai Szeminárium (Budapest, VIII., Mária Terézia-
tér 8.). Képességvizsgáié intézetet fenntart az OTI és több nagyobb 
vállalat is. Pályaválasztási tanácsadással foglalkozik a Szülők Szö-
vetsége és az Individuálpszichológiai Egyesület is. 

A pályaválasztási tanácsadó felhasználja a képességvizsgálatok 
eredményeit, az orvos véleményét, a nevelő megfigyeléseit elsősor-
ban a lelki és erkölcsi tulajdonságok szempontjából, azután az egyes 
pályák követelményeit figyelembe véve ad útmutatást. A Fővárosi 
Pedagógiai Szeminárium lélektani intézetének vezetője, Noszlopi 
László azonban hangsúlyozza: ,,A életpálya nem csupán kereset, 
hanem elsősorban hivatást kell benne látnunk. A hivatás pedig lelki-
ismeretünk ügye, életfeladat." Fel is sorolja azokat az erkölcsi elve-
ket, amelyeket szem előtt kell tartanunk. Amint a kifogástalanul el-



készített, hatalmas gép sem mozdul meg hajtóerő nélkül, hiába van 
meg valakiben a testi és szellemi alkalmasság, ha nincs meg a hiva-
tás belső, erkölcsi ereje, Viszont történelmi példákat lehet felsorolni, 
hogy az igazi hivatástudat a szinte alkalmatlannak látszó emberek-
nek is elég erőt adott ahhoz, hogy életcéljukat elérhessék. 

Közismert Demosthenes példája, aki beszédfogyatkozását le-
küzdve vált híres szónokká, Víanney Szent János, a mult század 
egyik legnagyobbhatású lelkipásztora, késői hivatása miatt csak leg-
nagyobb nehézségek között tudta letenni hittudományi vizsgáit, 

Éppen ezért a következőkben mi elsősorban azokat az erkölcsi 
elveket akarjuk szemügyre venni, amelyek szükségesek ahhoz, hogy 
ebben a kérdésben helyesen dönthessünk. 

* 

Az ember értelmével messze előrenéz a jövőbe. Már a kis gyer-
mek kezd beszélni „életpályájáról", persze csak egyéni tetszés vagy 
környezethatás alapján. Akinek már a serdülőkor előtt (13—14 éves 
korában) kellett életpályát választani, — leginkább családi körül-
ményei vagy nehéz anyagi viszonyai miatt — az ebben csak kereseti 
lehetőséget lát igazi hivatástudat nélkül. Csak a serdülőkor után 
szokott kialakulni a lélekben egy határozott életfeladat tudata, 
amelynek megoldása az if jú előtt áll, aki így embertársainak javára 
lehet, A tervezgetések folyamán nem egyszer minden idegen hatás-
tól függetlenül szilárd állásfoglalás alakul ki benne: egyéni erőit 
csak egy meghatározott téren fogja tudni igazán kibontani, mások 
javára csak ott tud dolgozni, úgy érzi, hogy erre a munkára valami 
belső hang hívja. Ezt az állásfoglalást fenntart ja mások (szülők stb.) 
tiltakozása ellenére is, A lélekben kialakul az igazi hivatástudat. 

Ezt így határozhatjuk meg: A hivatás az Úristen által kijelölt 
egyéni munkakör és szolgálat embertársaimnak. 

Ez a meghatározás hármat mond: 

a) A hivatás az Űristen kijelölése, 
b) egyéni munkakör, 
c) szolgálat. 

Az isteni Gondviselésnek helyes fogalma nem hagy kétségben 
a felől, hogy az Űristen egész életünket figyeli, szinte úgy mondhat-
juk: kezében tar t ja . Milyen szemléletes az Ür Jézus hasonlata: 
„Nemde öt verebet két garasért adnak? és egy sincs azok közül 
elfelejtve az Isten előtt. Sőt még fejetek hajszálai is mind számon 
vannak tartva. Ne féljetek, sokkal becsesebbek vagytok ti a verebek-
nél," Egészen természetes, hogy életünk egyik legfontosabb kérdésé-
ben; a hivatás kialakulásában sem nélkülözzük a Gondviselés irá-
nyítását, 

„A kinyilatkoztatás Isten-eszméjének fényénél nyilvánvaló, 
hogy minden ember mint teremtmény minden konkrét adottságával 
együtt, tehát történelmi, társadalmi helyzetével, életsorsával is, Isten 
részletes elgondolásának és akaratának műve. Ez a teremtő szeretet 
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nem más, mint kiválasztás és küldés abban az értelemben, hogy min-
den egyes embernek Isten jelöli ki ebben az életben a helyét és 
szerepét; tehát küldi, és pedig nem esetleges érdemek, szükségek, 
kijárások stb. hatása alatt, hanem saját független, szuverén tetszése 
szerint: kiválaszt, predesz t iná l . . . Minden keresztény hivatásban él, 
Isten országában ki van választva valamire, amit Isten neki szánt 
és tőle vár, senki mástól." (Schütz Antal.) 

Természetesen az Ür szavát nem várhatjuk közvetlenül, akara-
tát elsősorban életünk tényezőinek megadásában kell látnunk. Szel-
lemi képesség, tudás, testi erő, ügyesség, anyagi körülmények, családi 
viszonyok mind-mind részei az Ür elgondolásának, amelyeket mi 
készen kapunk. Ha nem akarunk az egyéni ábrándvilág útvesztőibe 
jutni, mindezeket a tényezőket komolyan figyelembe kell vennünk. 
Minthogy az egyéni ítélet gyakran téves lehet, a nevelők, az orvo-
sok szava itt igazán iránymutató lehet. 

De az Ür nagy kegyelme nem mindig az, ha sokat ad, hanem 
még inkább az, ha sokat kér egy lélektől. És az igazi hivatásban 
tudatos lesz egy-egy nagy életfeladat (tudományos kutatás, társa-
dalmi vagy nemzeti kérdés megoldása, emberlelkek megmentése stb. 
meghatározott munkakörben), amely teljesen egyéni feladatként 
jelenik meg: Ezt neked kell megoldanod, senki másnak! 

Mindennapos imádságunkban kérjük, hogy jöjjön el az Ür 
országa. Ezért az országért, az Isten országáért azonban — akár-
milyen munkakört is választunk — valamennyiünknek dolgoznunk 
kell. Minden embernek törekednie kell arra, hogy megvalósítsa az 
igazság, szépség és jóság uralmát. Szent Péter apostol mindenkihez 
szól: ,,Ti választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, 
hogy hirdessétek annak erényeit, aki sötétségből hívott titeket az ő 
csodálatos világosságára, kik most Isten népe vagytok." (I. Pét. 
II, 9—10.) 

Egyéni munkakör az élet parancsa már a megélhetés miatt is. 
De a hivatásban nem szabad csak keresetet látnunk, a munka nem 
pusztán eszköz erre, hanem életfeladat, erkölcsi kötelesség. 

Amikor munkakörünket egyéninek nevezzük, akkor csak arra 
mutatunk rá, hogy az Ür szava mindig egyéni feladatként jelenik 
meg előttünk. Azonkívül azt is mondjuk, hogy csak azt a hivatást 
valljuk magunkénak, amihez egyéni képességeinken kívül hajlamot, 
kedvet érzünk, E nélkül a legszebb foglalkozás is robottá változik. 

De nem elégedhetünk meg azzal, hogy csak magunkra gondo-
lunk hivatásunkban. Egy mondás a lélek mélyére világít: „Jobb adni, 
mint kapni," Már a közfelfogás is a másokért fáradozó ember életét 
ta r t ja igazán értékesnek. És ha az önző lélek előbb-utóbb kénytelen 
tapasztalni, hogy „nincs vigasztalása a földön", mert mindenki el-
fordul tőle, az áldozatos lélek látni fogja munkájának gyümölcsét. 
Az pedig nagy boldogság forrása, ha tudom, hogy fáradozásommal 
másoknak is szebbé tettem életét. 

A liberális gondolkodás a boldogulás ú t já t az egyéni képességek 
korlátlan kibontakozásában látta, másokra való tekintet nélkül, az 



életpálya versenypálya lett, ahol az egyéni érvényesülésnek az ára 
mások leküzdése volt. Ez végül is nagy társadalmi különbségek, 
osztályellentétek kialakulására vezetett. A kommunizmus tagadott 
minden egyéni különbséget és minden munkát közösségért való szol-
gálatnak akart megtenni. A két irányzat eredménytelensége itt is 
igazolja, hogy az emberi élet nem törekedhetik egy-egy végzetes 
eszme megvalósítására, hanem összhangba kell hozni a két ellenté-
tet: az egyéni boldogulást és a közösségi szolgálatot. 

Minthogy az emberi természet elsősorban egyéni céljainak meg-
valósítására törekszik, nevelésben a közösségért való szolgálatot kell 
hangsúlyoznunk. ,,Akí közületek nagyobb akar lenni, legyen a ti 
szolgátok." (Mt. XX, 27.) A nagy háború, egész nemzetek össze-
omlása rádöbbent arra, hogy mily törékeny az egyén önmagában. 
Hiába próbálom védeni szellemi és anyagi értékeimet, ha magamra 
maradok! Világosan lehet látni, hogy a sors azonossága igazán közös-
ségbe hozza az embereket. Egy nemzet életében azután előbb-utóbb 
világossá lesz az is, hogy egyéni érvényesülésem nem történhetik 
mások kárára, mert akkor egyszerre magam is összeomlok. Igazá-
ban a közösség boldogulása függ minden egyes alkotó egyénnek 
törekvésétől, élő szervezet az, amelynek fejlődésében mindegyik tag 
munkája szerepet játszik. Az emberi test hasonlatából kiindulva egy-
egy nagyobb üzem életére is elmondhatjuk: elég egy résznek, egy 
embernek hanyagsága, hogy valamennyi bajba jusson, viszont a váll-
vetett, közös munka mindenkinek javára szolgál. Egy-egy nemzetet, sőt 
az egész emberiséget is ilyen nagy munkaközösségnek kell felfog-
nunk, ahol az a szerep, ami kinek-kinek jut, az az egyéni hivatás. 
Eredetem, sorsom akarva, nem akarva meghatározott emberi közös-
ségbe köt. Ezt tudatosan vállalnom is kell. 

Ez a nagy munkaközösség azonban legkülönbözőbb feladatok 
elvégzését kívánja meg, amelyek ha nem is egyformán fontosak, de 
egyformán szükségesek. Ha nincs tervező mérnök, tétlenül áll a 
munkáskéz, de hiába van a legkiválóbb tervrajz, ha egy lényeges 
alkotórészt rosszul illesztenek be, a gép nem fog működni. Az igazi 
keresztény felfogás az ember értékét nem is a társadalomban el-
foglalt állásától, szerepétől, hanem munkájának jóságától teszi füg-
gővé. Hiszen az Űristen is mindenkit sa já t kötelességének teljesí-
tése szerint ítél meg. 

Nem a kommunizmus emberegyenlőség-ábrándja, hanem a munka 
keresztény értékelése fog megnyugvást hozni az osztályellentétektől 
szétszaggatott társadalomba. 

De a közösségben élés, dolgozás együttérzést is követel. Az 
egyéni magatartást illetőleg ez felelősségtudatot jelent. Munkámtól 
mások egyéni boldogulása is függ, minél magasabb állásban, nagyobb 
munkakörben dolgozom, annál több emberé. A felelősségtudat képe-
sít igazában arra, hogy hivatásomban a közösségért fáradozzam. Ha 
tehát abban a környezetben, vagy az egész nemzet életében hibá-
kat látok, meg kell vizsgálnom magam, hogy nincs-e részem azokban. 
Nem elég sóhajtozni az emberi nyomorúságon, szegénységen, ha nem 



tettem semmit annak enyhítésére, hasztalan panaszkodom mások 
romlottsága miatt, amíg magam is súlyosan vétkezem. 

Aki egyszer igazán rádöbben a magyar nemzet szomorú helyze-
tére, nem tud addig nyugodni, amíg töprengése, az Ür kegyelme meg 
nem mutat ja neki azt a munkakört, azt az utat, amelyen ő ezen 
segíthet. Ha igazán magyarnak és kereszténynek vallom magamat, 
tudnom kell, hogy mindez elsősorban kötelességet, másokért való 
áldozatos munkát jelent. ,,A magyar szociális reformot az a gárda 
fogja végrehajtani, amely a nemzet egyetemes jólétét tar t ja a s a j á t 
jóléte fő kellékének és a nemzet osztályainak megbékélését a lélek 
egyik legmélyebb örömkútjának . . . Majd amikor minden magyar 
lelkét az önvád kínja égeti, ha rongyba csavart lábú kubikusokat 
lát, akik egyszer a Kárpá t bércein verekedtek az országért; m a j d 
amikor a tokaji bor is megkeseredik az urak szájában attól a gondo-
lattól, hogy ezer meg ezer kisgyerek reggeli nélkül megy az iskolába, 
akkor születik meg az igazi Magyarország, amelyről Széchenyi István 
álmodott." (Varga László.) 

* 

A hivatásnak ilyen felfogására azonban nevelnünk kell. A követ-
kező sorokban csak az iskola szerepéről szólunk, figyelmen kívül 
hagyva a családi nevelésnek és a munkásifjúság különálló helyzeté-
nek kérdéseit. 

Kiindulásul az életpályák ismertetésének kérdése vetődik fel. 
1938. őszén a Fővárosi Pedagógiai Szeminárium lélektani intézete 
20.000, 10—18 éves gyermeknél végzett a pályaválasztásra vonatkozó 
vizsgálatot kérdőíves módszerrel. A fiúk összesen 208 féle pályát 
említettek, s ez a csekély szám, tekintetbe véve a legkülönbözőbb 
életkörülményeket, nagy tájékozatlanságra vall. Ezen akar segíteni 
az új gimnáziumi tanterv is, amely a VIII. osztályos történelem 
tanításában társadalmi ismeretek oktatását és ezzel kapcsolatban a 
pályaválasztás mai kérdéseinek ismertetését is előírja. 

Az iskolák azonban már eddig is törekedtek a tanulók ilyen-
irányú felvilágosítására, az iskolai évkönyvnek erről több helyen 
beszámolnak (pl. a szegedi Klauzál Gábor gimn., amely szülői érte-
kezleteken, s a győri bencés gimnázium, amely a leventeoktatás ke-
retében meghívott szakférfíak előadásában adott módot a különböző 
életpályák megismerésére. 

Ma már ilyenirányú könyvekben sincs hiány: Békésy Sándor: 
Hivatások, életpályák című müve részletes ismertetést ad; igen jó 
Várady Zoltán: Pályaválasztási útmutató című könyve. 

Az igazi hivatástudat ébresztésére a nagy egyéniségek pé ldá ja 
mély hatással lehet. A történelmi és irodalmi tanítás kapcsán erre 
is sok jó alkalom kínálkozik. 

Az erkölcsi nevelés útja: 
a munkáranevelés, 
a felelősségtudat kialakítása, 
a romboló erők megfékezése és 
a vezérférfiúság gondolatának ápolása. 



Az iskola mindig parancsolóan hangsúlyozta a komoly köteles-
ségteljesítést. Akkor nevelünk igazán az életre, ha a növendékekbe 
beleoltjuk az állhatatos munka szeretetét- A mindennap megújuló 
feladatok, a következetsen szigorú számonkérés rá kell, hogy szok-
tassanak az állandó kötelességteljesítésre, Az iskolának elsőrendű 
szerepe, hogy rámutasson egyrészt arra, hogy kitartó munka nélkül 
nincs komoly eredmény, másrészt érzékelhetővé tegye az igazi ke-
resztény társadalmi rend alaptörvényét: mindenkit származásától 
függetlenül csak a tényleges teljesítménye alapján kell értékelnünk. 

A felelősségtudat nevelésében az első lépés: ráébreszteni a r ra 
az igazságra, hogy mindenkinek része van egy-egy kisebb közösség 
(osztály, egyesület) szellemének kialakulásában- Ha sok a panasz a 
közösség munkája, magatartása miatt, azért mindenkinek vállalnia 
kell a felelősséget, — Azután, főleg az egyesületek életében, hang-
súlyozni kell, hogy a vállalt szerepet, munkakört valamennyi tag 
hasznára kell betölteni, — Rá kell ébreszteni a gondtalan i f jút a r ra 
is, hogy mostani munkájával nemcsak egyéni jövőjét építi, hanem 
azon is dolgozik, hogy majd az egész nemzet, minden embertársa 
javára minél értékesebben működhessék. 

Módot lehet találni azután arra is, hogy a mai élet hibáira, az 
erkölcsi és anyagi nyomorúság tényeire ráébresszük; ezeknek meg-
javítása mindnyájunk feladata, 

A jellemalakulást gátló romboló erők lehetetlenné tehetik az 
igazi hivatástudat kialakítását is, 

Az emberi gonoszság hármas forrása: a test kívánsága (az élve-
zetvágy, érzékiség), a szemek kívánsága (a kapzsiság, anyagiasság) 
és az élet kevélysége (az önzés, szolgálattól való húzódozás) a 
serdülőkortól kezdve egyre erősebben jelentkezik, 

A kegyelemtől kialakított erkölcsi erők segítségén kívül az első 
nehézségnél (az érzékiséggel szemben) nagyon hangsúlyozzák az 
ettől a kérdéstől való elterelés fontosságát. Kevés olyan gondolat 
tudja a lélek erőit annyira más irányba lekötni, lefoglalni, mint az 
igazi hivatástudat jelentkezése, amely lendületet ad az egyéni 
munkának. 

Az anyagiassággal és az önzéssel szemben a felelősségtudat han-
goztatása fontos- Nem szabad engedni, hogy a rossz hatású környe-
zet alakítson ezen a téren a maga romlottságára, A felelősségtudat 
az is jelenti, hogy nekem kell másokat felemelnem, s ha ezt nem 
teszem: értük felelős vagyok. 

Mindezt a nevelő munkát mintegy egybefogja a vezérférfiúság 
gondolata, Lantos-Kíss Antal kitűnő könyve (Vezérférfiúság) nagyon 
jól összefoglalja ennek a gondolatnak jelentőségét és kialakításának 
eszközeit, „Az önneveléssel foglalkozó ifjaknak meg kell barátkoz-
niok ezzel a gondolattal, hogy nagy dolgokra hívja őket az Isten, 
egyik-másik fiútól pedig egész rendkívüli dolgokat v á r . , , Nem sza-
bad elsüllyedned a középszer vizenyős lápjaiban! Nagy célokat kell 
életfeladatul választanod és tervszerű, meggondolt eljárással képez-
ned kell magad azok elérésére. Jegyezd meg: magas eszmék nélkül 



semmire sem megyünk!" Rámutat arra, hogy a vezetőszerep iga-
zában ott alakul ki, ahol magunk előtt látjuk azt a közösséget, 
amelynek előbbre vi tel ét célul tűztík ki. Minthogy vezetői szerepre 
bizonyos szempontból minden életkorban van lehetőség, a nevelő 
számára igen hálás feladat a megfelelő lelkületű i f j ak ilyenirányú 
útbaigazítása. Tapasztalat, hogy ezek a gondolatok őket megragad-
ják és lendületet adnak törekvéseiknek. 

Kétségtelen, hogy magas eszmény az, amelyet ezekben a sorok-
ban megrajzoltunk, de ha azt akarjuk, hogy a hivatástudat igazán 
serkentő erő legyen, mind egyéni életünkben, mind pedig nevelő 
munkánkban, törekvéseinknek csak igazán nagy célt tűzhetünk ki. 
„Senkinek sincs joga a jelen órákban ahhoz, hogy középszerű le-
gyen." (XI. Pius.) 

Az életpályáról való döntés pillanatában a nevelő munkája ket-
tős: egyrészt tanácsadás, másrészt előkészítés a jövő küzdelmekre. 

A tanácsadás fontosságára Noszlopi László is rámutat. ,,A Fő-
városi Pedagógiai Szeminárium az utolsó esztendők pályaválasztási 
vizsgálatai és tanácsadásai során a sok száz eset statisztikájából azt 
az eredményt nyerte, hogy a hozzá tanácsért hozott i f jak 25 száza-
léka, ha magárahagyva kellett volna pályát választania, ezt elhi-
bázta volna, vagyis oly pályát választott volna, amelyre értelmi, 
erkölcsi vagy testi okokból nem alkalmas." A hivatásos tanácsadók 
munkáját már érintettük, s ma már sok életpályán felvételi vizsgá-
lat alkalmával igyekeznek meggyőződni a jelentkező alkalmasságáról. 

Nevelői szempontból a következő kérdéseket vethetjük fel, hogy 
tjékozódást nyerjünk: alkalmas-e az illető a választott életpályára: 

1. Megvan-e az egyéni hajlamod, meg vagy-e arról győződve, 
hogy ezen az életpályán boldogulni fogsz? 

2. Érzed-e, hogy megvannak benned a szükséges képességek, 
mások javára fogsz-e tudni dolgozni? 

3. Figyelembe kell venni a külső körülményeket: a családi ha-
gyományokat, az anyagi lehetőségeket. 

A két utóbbi pontnál nem egyszer az is feladata a nevelőnek, 
hogy a meg nem alapozott egyéni törekvéseknek, vágyaknak helyes 
irányt adjon. Itt kell adott esetben felhasználni a képességvizsgálat, 
az orvosi vizsgálat eredményét. (Pályaválasztás megfelelő képessé-
gek hiányában vagy anyagi erők elégtelensége esetén.) Természete-
sen sohase felejtse el, hogy a hivatástudat ereje nagyon sok akadály-
lyal meg tud küzdeni, 

A jövő nehézségek közül elsősorban arra kell rámutatni, hogy 
majdnem mindenkinél jelentkezik életpályáján kitartáspróba, A meg-
oldandó feladatok nagysága, az első eredménytelenségek, mellőzés, 
félreértés mind csüggedést keltenek a lélekben. Feltámad a kétség, 
hogy helyes, nekünk való úton járunk-e. Ha azonban az előbb jel-
zett tárgyi feltételek (képesség, anyagi erők) megvannak, nem sza-
bad engednünk a csüggedésnek, Igazi eredményt mindenütt csak ke-
mény munka, küzdelem után tudunk elérni, s mi lesz, ha már az 
első akadálynál meghátrálunk. Ha valaki — érzésünk szerint a lap-



talanul — kifogásolja munkánkat, csak azért is kétszeres erővel 
kell dolgoznunk, hogy ítéletének alaptalanságát bebizonyítsuk. Ha 
ellanyhulunk, magunk szolgáltatunk okot a bírálatra. Ilyenkor azután 
arra is gondolnunk kell: amire az Ür hív, arra erőt is ad. Szent Pál 
szava töretlenül igaz: ,,Hű az, aki meghívott titeket, Ő ezt meg is 
teszi." (I. Thess. V, 24.) 

A hivatás nevelésének fontossága kitűnhetik már az eddig mon-
dottakból is. Az emberi életet minden nehézsége ellenére sem tekint-
hetjük egyszerűen mindennap megújuló küzdelemnek a létezésért, 
A lélekben bennerejlő sok képesség határozott irányt, céltudatot ke-
res, hogy egységben kíbontakozhassék. Az életküzdelemnek értelmet, 
a lélek képességeinek egységet a hivatás ad. Mint az emberi élet 
többi tényezőjét, ezt is tudatosan gondoznunk, nevelnünk kell. 

Minthogy a hivatás végső elemzésben az Űr szava, amellyel el-
gondolása alapján kijelöli kinek-kinek útját az emberiség történel-
mében, egyetemes jelentőséget nyerhet a legegyszerűbb életpálya is, 

A szentek élete példát ad arra, hogy egy egyszerű kis apáca 
is lehet az emberek százezreinek boldogítója (Lísieux-í Szent Teréz). 
A névtelen katona emléke előtt lerótt tisztelet is mutatja, hogy ösz-
tönösen érezzük mindenegyes emberi életszolgálatnak végtelen 
értékét. 

Az egyéni szempont mellett fontosnak kell tartanunk a hivatás 
nevelését a nemzeti közösség szempontjából ís, A nemzeti nagyság 
alapja csak az egyes emberek komoly munkája lehet. Az előrehala-
dást pedig az biztosítja, ha vannak kiváló egyéniségek, akik meglát-
ják a nemzeti közösség előtt álló feladatokat, s azok megoldására 
egy élet fáradozását szentelik. Igazi nemzeti egység pedig akkor ala-
kul ki, ha egyrészt igazán értékelek minden becsületesen végzett mun-
kát, akármilyen egyszerű is legyen az, másrészt pedig sorstársnak és 
nem ellenfélnek nézek minden velem azonos életpályán működő 
embert. Egyúttal azután felelősséget vállalok a magam munkaköré-
ben az egész közösség bajaiért. Ezt a magatartást sürgeti a nap-
jainkban egyre jobban hangsúlyozott hivatásrendi gondolat is. Ezt 
azonban csak azok fogják megvalósítani, akik lelkében igazán teljes 
hivatástudat él. 

Csak az ilyen lelkek bírják viselni minden körülmények között 
azt a nehéz sorsot, amelyet az egész nemzet elé tűzött hivatás je-
lent. Ez nekünk magyaroknak közel ezer év óta világos: Szent István 
birodalmának megőrzésében és építésében szolgálni ezen a földön 
az európai keresztény gondolatot. 

Természetfölötti szempontból pedig minden erkölcsileg kifogás-
talan munkám egyúttal szolgálat Krisztus királynak, fáradozás 
Isten országának megvalósításáért. A szűk keretek közé szorított 
emberi élet a végtelenbe tágul s viszi a lelket végső célja, az örökké-
valóság felé. „A minden kegyelem Istene pedig, aki az ő örök dicső-
ségére hívott meg minket Jézus Krisztus által, maga fog minket 
tökéletesíteni, megerősíteni és megszilárdítani," (I. Pét, V, 10.) 



A már említett műveken kívül i f júság számára a pályaválasztás kérdé-
sében igen alkalmas Tóth Tihamér: A művelt ifjú c. könyve (III. fej.: Az éret t 
ifjú), amely az egyes életpályák sajátos hivatás tudatáról is ír, azonkívül a Buda-
pesti Piarista Diákszövetségben 1928-ban tar to t t előadássorozat, megjelent 
Életpályák címen. 

Gyakorlat i útbaigazítások: 
Magyar Főiskolai Útmutató a M. Kir. Főiskolai Tanulmányi és Pálya-

választási Tájékozta tó Intézet kiadásában. 
Magyar diákkalauz. Budapest , 1940. 
A nevelők számára: 

Hivatásérzet és pályaválasztás (Vezérfonal a nemzeti gyermekhét kere té -
ben tar tandó szülői é r tekez le tek számára). Budapest , 1941. 

Noszlopi L.: A pályát választó fővárosi ifjúság hivatás-étosza. Társadalom-
tudomány, 1940. évf. 4. sz. 

Focher L.: Pszichológiai pályaválasztási tanácsadás. Budapest, 1922. 
U. az: A pályaválasztási tanácsadás egészségügyi vonatkozásai. Budapest , 

1924. 
Fohn Tibor: A pszichotechnikai alkalmasságvizsgálatok módszerei . Pécs, 

1927; 
Dr. Schmidt F.: A kísérlet i lélektan szerepe a nevelési tanácsadásoknál . 

Budapest, 1931. 
Kollár Gedeon: A pályaválasztás kérdéséhez. A győri bencés gimn. ér te-

sítője az 1929—30. isk. évről. 
Barta István: Pályaválasztási tá jékozta tó előadások a nagykanizsai piarista 

gimnáziumban. Magyar Középiskola, 1940. júl. 
Borbély Kamill: Irányított pályaválasztás. A budapest i bencés gimn. év-

könyve az 1940—41, isk. évről. 
Általánosabb jellegű írások: 
Schütz A.: Tömeg és elit. (Az Őrség c. kötetben.) 
Varga L.: Szociális reform és hivatásrendiség. Budapest, 1941. 

Esti ima. 

Isten, szólalj, mert az este 
szürkén rámfoly. Térdre esve 
— nézd — imádnak néma fák. 

Hallgat bennem minden, hallgat. 
Ja j , ölelném szent nyugalmad! 
Könnyem szárazon pereg, 

csak a szívem rándul egyet, 
hogy boríts rám halk kegyelmet 
s csókolj halkan homlokon. 

Szürkén rámfolyik az este, 
Isten, esdek térdre esve, 
szólalj, szólalj hű szívemhez. 

Rezek S. Román. 



KÖNYVEK. 

Délszláv írók.1 

Kolos Endre dr. 

Még a ba lkáni német h a d j á r a t előtt , a magyar- jugosz láv ba rá tkozás légköré-
ben ado t t ki az Egyetemi Nyomda a fenti címmel magyar ford í tásban három dél-
szláv i rodalmi müvét. Ezzel ház inyomdá jának évszázados—tradícióját is~szulgáHar 
míveT "egyidőben a török hatalom ala t t élő szerbségnek a budai Egyetemi Nyomda 
volt a k iadó ja ; de ismertetni ís a k a r t a a magyársag életével szoros összeTűggesEerf 
levő déli szlávok ú jabb i roda lmának főbb képviselőit, hogy ezzel is e lőmozdítsa 
az egymásra uta l t népek szellemi közeledését . Nekünk meg különös ú jdonságo t 
je lentenek"ezelc az''"êHéfeêF'szTàv "szellemi termékek, s é rdeklődésse l keressük 
a velünk rokon, vagy a mienkétől e l térő szellemi világot a horvát Kolar, a szlovén 
Cankar , és a szerb Crn janszk i művében. 

A kiválasztot t írók nemcsak valóban ér tékesek, de hű k i fe jezőik is népük-
nek s ki tűnően muta t j ák , hogy i rodalmuk, miként é l e t fo rmájuk sem, nem külö-
nül t el a népitől. Míg nálunk időnkínt p rogrammá válik a népi gondolat , csopor-
tok tűzik zász ló jukra a néphez való visszafordulás jelszavát, addig e délszláv 
í róknál a nemzeti és népi fogalom csaknem te l jesen fedi egymást. Népük ér intet-
lenebb m a r a d t a nyugateurópai fe j lődéstől , ősibb, eredet ibb fo rmák közt él, egy-
szerűbb összetételű, osztat lanabb t á r s ada lma nyúJF hát teret , a lapot a népi iroda-" 
lomnak. Ennék fo lyománya e délszláv íróknál a népi lélekből eredő romant ikus 
hangulat , pr imit ív lelkivilág, ösztönösség, a miszt i f ikáló hiedelmek s az érzelem-
világ ura lkodó vonása. Ennek a népi érzületnek je l lemzője az is, hogy mindig az 
egész népet t a r t j a szeme előtt, í r á sában népének sorsa, jövője, p rob lema t iká j a 
vibrál s mindig á l ta lános é rdekű lesz, A népközösségnek ezt a t uda t á t á r u l j á k el 
ezek a tolmácsolt délszláv írók is a nélkül , hogy szláv p ropagandá t vagy pol i t ikát 
űznének vele. 

Crnjanszki a szerb-magyar közeledés munká ló ja . Csongrádon születet t , a 
Bánságban nevelkedett , a Monarchia hadseregében ka tonáskodot t . Tá rgyá t is a 
magyarország i szerbek életéből merí te t te . Tör ténelmi regényt ír, s ez a szerb iro-
da lomban is kiváló helyet foglal el. A z események mögött a tö rököktő l kiűzött 
é6 örök vándor lás ra szorí tott szerb nép ot thonkeresésének Jkü^deJme verődik fel. 
Iszákovics Vuk, Már ia Terézia dunamentT szlavón regiment jének t i sz t je még arról 
ábrándozik , hogy fö ldönfutó népét a dé lmagyarországi ideiglenes te lepéről a szlá-
vok „ ígére t fö ld jére" , Oroszországba fog ja m a j d vezetni, A Ra jnamen t i háborúkból 
azonban megtörten, k iáb rándu l t an tér haza. Távol lé tében i t thon a felesége a f é r j 
csábító tes tvérének k a r j a i közé esik, s időelőt t i pusz tu lásában a nép Is ten 

bünte tésé t lá t ja , Iszákovics előtt mégegyszer felrémlik Oroszország, de egyre el-
halóbb reménysugárra l . Már fél at tól , hogy hon ta l an népét ú j es b izonyta lan 
vándor lá snak tegye ki, s közel a régi hazához, a~Dunamentén l á t j a már fe lderen-
geni az ú j haza képét . — Crn janszk i erős kézzel szövi meséjét , robusztus a l akoka t 
elevenít meg, s mindezt elönti a parosz láv világ naturá l is feszültségével, kelet ies 
miszticizmusával , sejtelmességével. Ezekke l állít e lénk új , ismeretlen, kissé idegen, 
de é rdekes világot. ^ 

A következő két író katolikysV Műveikben hozzánk közelebb ál ló t a l a j r a 
érünk. Ivan Cankar könyve-szívhezszóló, megható l í r á j a a szlovén n é p l e l k i jósá-
gának és szegénységük ká lvá r i á j ának . Cankar a szívéből í r ta ezT|~ t a l án a maga 
küzde lmes életéből is. Regényének hőse a kis F r a n c k a leány, aki a r ideg családi 

1 K. M. Egyet, Nyomda: Ivan Canka r : A szegénysoron; Szlavko Kolar : 
í t é le tnap ; Mílos Crn janszki : Örökös vándorlás . 



körből az ábrándozás szép mezejére menekül s ez aranyozza meg szenvedéseit. 
De mikor asszony lesz, a rázúduló megpróbáltatásokban sem törik össze. Fé r j e 
eltávozik a szegénység elől, hogy' soha vissza ne té r jen ; Francka felneveli három 
kis gyermekét, de azok is magára hagyják . Megadta magát sorsának, néma tűrés-
sel vállalta végzetét, míg a szegénység, szenvedés, nélkülözés _ sírba viszik az 
áldozatos szívű anyát , — Cankar a pauperizmus ra jzá t olyan ízléssel, finom, lágy-
hangon szövi bele, hogy sajátos melegséget és költőiséget kölcsönöz írásának s 
világirodalmi értéket biztosít neki. Az ő könyvében is az egész szlovén népet 
lá t juk, vallásos hitével, szláv érzelmességével, kicsiny számából fakadó lemondó 
reménytelenségével, magáramaradot tságával és igénytelen életmódjával. De él benne 
a vágy, az álom egy szejab, jegy nagyszerűbb, napsütésesebb élet után, s ennek 
reménye látszik" megcsillanni a, regény végén a népéért dolgozó tanító ^ l a k j á b a n . 

A harmadik íro^a~ ijorvát irodalom jeles novellistája, Szlayko Kolab. Kötete 
a korábban megjelent novelláinak válogatott gyűjteménye. A horvát falu élete 
elevenedik meg bennük, mindennapi életük egyszerű folyása, a közben előforduló 
érdekesebb mozzanatok, a korváltozások (forradalom, gazdasági válság) hullám-
verése az ő körükben. Két novella azonban mélyebben nyúl a paraszti élet réte-___ 
geibe: A nyírfa c. szimbolikus alakítással mutat bele a lélekben zúgó örvényekre, 
a Futacs Imre házassága c, hosszú elbeszélés meg a maga sokágú kapcsolatával 
egész csoport ember csikorogva gördülő, összekötött, de széthúzó életét s ennek 
belső erőit érzékíti meg, Kolár real is tának mutatkozik be; részletező plasztikus 
leírás, élettel teli emberábrazölSF, gaz'dag invenció, biztos szerkesztés jellemzik. 
Hangjában van valami Mikszáthra emlékeztető humor és gúny is, különösen ott, 
ahol a falu intelligens elemei (jegyző, intéző, főbíró) jelennek meg. A horvát 
népi életnek megörökítői ezek a novellák. 

A három író, má-más nép gyermeke, magyar fordí tásban való megjelenésük 
ide jén még ugyanazon államnak, a jugoszláv államnak a polgárai voltak. Műveik 
azonban fel tár ják a népük lelkében lappangó különbségeket, világnézetük, ízlésük, 
felfogásuk eltérését, s ezek az ellentétes erők azóta már megszüntették népeiknek 
együttélését, hogy maguk vehessék kezükbe sorsuk irányítását sa já tos utaíkon. Mi 
mindenesetre elismeréssel tartozunk a délszláv írók magyar kiadójának s hasonló.-
képen emlékezünk meg a művek jele6 fordítóiról, Csuka Zoltánról, Pável Ágoston-
ról és Hadrovícs Lászlóról is, akik művészien és finom tollal tolmácsolják a kivá-
lasztott műveket a magyar közönség számára. 

Bölcselet* 

Kornís Gyula: Tudomány és nemzet. Franklin-Társulat , 1941. 61 1. 
A kiváló kultúrf i lozófus és kultúrpoli t ikus szerzőnek ez a nagy szellemi 

átfogásról, elmélyedésről tanúskodó tanulmánya méltón sorakozik az ,,Az állam-
férf i" és ,,A magyar politika hősei" című műveinek vonalába. Az alapvető kérdés 
itt ez: a társadalmi közösség nemzeti formája és ere je míkép határozza meg a 
tudományos gondolkodásmódot? Ügy látszik, mintha a tudománynak lenne ieg-
kevésbbé nemzeti jellege, mert cél ja az igazság, amely ál talános érvényűségénél 
fogva minden ember számára egyformán hozzáférhető. Az igazságtartalmak örök 
és változatlan jellegűek s így nem lehetnek különbözők nemzetek szerint. Míg az 
igazságtartalom egyetemes és változatlan, ennek felfogási módja szerint azonban 
elüt egymástól a nemzetek tipikus tudományos gondolkodása. Még a matemati-
kai és a természettudományi gondolkodásmódban is mutatkoznak tipikus nem-
zeti különbségek, amelyek nem a gondolat tar talmak igazságára vonatkoznak, ha-
nem csak a ta r ta lmakat megragadó lelki aktusokra s problémalátás pszichológiai 
módja i ra . Egy-egy nemzet az igazságok és értékek rendszerének egy-egy oldalát 
vagy irányát nagyobb hangsúllyal és odaadással képviseli. 

Ebből a nézőpontból aztán a három nagy európai nemzetnek: a franciának, 
az angolnak és a németnek tipikus elmejárását vizsgálja rendkívül tanulságosan, 
amely egyszersmind tudományos gondolkodásmódjukban is jellemzően megnyilat-
kozik. 



Bár ekként a tudományos gondolkodásmód nemzeti jelleget mutat , azért 
viszont maga a tudomány ís a lakí t ja a nemzet lelkét, mert a tudományban jut 
a nemzet önmaga ismeretére; mert a nemzet szellemi erejét tudatosan fejlesztheti 
és végül, mert az öntudatos felelősséget viseli a kul túra haladásáért . 

Ez az igen értékes tanulmány a fajok mai nagy háborújában nemcsak a 
tudományos gondolkodásmód nemzetek szerinti tipikus különbözőségeire mutat 
rá, nemcsak tudománynak a nemzeti jellem alakítására gyakorolt ha tására hívja 
föl a figyelmünket, hanem igen nagy mértékben szolgálja azt is, hogy a három 
nagy európai nemzetnek kul túrá já t a legmélyebb gyökereiben megértsük. 

K. G. 

Huszár Győző; Bölcselet. VII, köte t : Erkölcsbölcselet . A szerző kiadása, 
1941. 292 1. 

Huszár egyes vallás- és társadalombölcseleti, meg neveléstani kérdéseket is 
felölelő metafizikai és alkalmazott erkölcsbölcseletének elolvasása u tán nem 
könnyű teljességre törekvő, egyöntetű kritikai képet gondolatban megalkotni és 
szóval megrajzolni. Értékei és hibái ugyanis szintén nem egyöntetűek, sőt egy-
mást annyira át meg á t j á r j ák , hogy szétválasztásuk szizifuszi munka. Rendület-
len katolikus meggyőződés, minden más véleményt, elméletet — még a bennük 
található részleges igazságtartalommal együtt ís — teljesen elsöpörni akaró ke-
resztény felfogás fűti — mondhatnók — minden sorát és szavát. Minden olvasó-
jába ís ezt a hiánytalan meggyőződést törekszik sa já t véleményének elragadó 
hevével szinte beleszuggerálni. Különösen Kant kategorikus imperatívusza ellen 
kel ki fölényes hevülettel, azt nem is egyszer közönséges agyrémnek nevezze. 
Pedig Kant éppen nem abban téved, hogy az erkölcsi törvényt feltétlen parancs-
nak, semmiképpen meg nem szeghető kötelességnek jelenti ki korának erkölcs-
bölcseleti pozitivizmusával szemben. Tévedése formalizmusának, autonomizmusá-
nak és rígorizmusának egyoldalúságában és kizárólagosságában leledzik. Az isko-
lák, iskolázás és nevelés tu la jdonjogát és kötelességét a szülőkön kívül az egy-
házaknak (vallási testületeknek) ítéli oda a természetes és természetfölötti rend-
ben egyaránt s ezt a véleményét a természetjog parancsával alapozza meg. Ezen 
az alapon azonban a természetes és természetfölötti rendben is csak az igaz 
egyház (vallási testület) gyakorolhatná és birtokolhatná az ifjúság nevelési jogát 
és az iskolákat, mert még a természettörvényről sem tételezhetjük fel, hogy a 
hamis egyházaknak az örök célt tárgyilag el nem érő nevelési elvein megengedné, 
sőt parancsolná az if júság nevelését és iskolázását. Az államnak kevesebb jogot 
tula jdoní t az iskolázás és nevelés terén, mint amennyit valóságosan gyakorol és 
magának megkíván. Azt azonban hangoztat ja , hogy az állam egyes fajoknak, 
nevezetesen a zsidóságnak megti l that ja a közép- és felsőfokú iskolák látogatá-
sát. De arra már nem tér ki, hogyan egyeztethető össze ez a nézet az állam-
polgári jogegyenlőséggel és a különböző fa joknak Isten előtt való egyenlőségé-
vel. A nők aktív és passzív választójogával sem tud megbékélni, A vallás ere-
detét a félelemből magyarázó Lucretius-féle elméletet mesének mondja , amelyből 
csak a kurta farkú kis malac hiányzik. Nem nagyon meggyőző cáfolat! Köny-
nyen érthető erkölcsbölcseletet szándékozott papok, tanítók, általában a magyar 
intelligencia kezébe adni. Ez a nemes cél azonban nemcsak hogy nem kívánja, 
hanem meg sem engedi a fogalmazás és fogalmak lazaságát, a kisebb-nagyobb 
ellenmondásokat, a szabatosság hiányát, néhány logikailag furcsa következteté-
sét, Hivatkozásai nem mindig egyeznek meg az eredeti szövegek értelmével. Bi-
zonyításaiban sok kívánni való akad. Azt azonban készségesen elismerjük, hogy 
sokat olvasott, nagy tudásanyagot halmoz fel, ment a racionalizmusnak még az 
árnyékától ís, heves meggyőződésével mindig az igazság felé tör és minden 
hibája dacára ís használható munkát alkotott . Dr. Hegyi Dámján. 

Dr. Brandenstein Béla: A lét forrásai. Szent István-Társulat , Budapest . 
1940. 303 L 5.20 P, 

Brandenstein könyve többféle szempontból is nagy érdeklődésre ta r tha t szá-
mot. Tárgyköre a létnek azok az alapvető kérdései, melyekkel az ú. n, első fílo-



zóíia, vagyis metafizika szokott behatóan foglalkozni. Ezeket a kérdéseket azon-
ban nem a száraz szakkönyv nehéz vértezetébe öltözötten világítja és o ld ja meg, 
hanem színes és könnyed bölcseleti olvasókönyv a lakjában, a nélkül azonban, 
hogy a modern szaktudományok eredményeit elhanyagolta, semmibe sem vette 
volna- Inkább ezekre támaszkodva e j te t te meg a már teljesen a bölcselet körébe 
átnyúló vizsgálódásokat. így aztán gazdag, könnyed, érdekes és színes tárgyának 
feldolgozása. De azért nem szabad gondolni, hogy ezt az előadási módot a böl-
cseleti mélység és világosság sínyli meg, és az olvasó megszabadul az elmélyülés 
követelményétől. Hisz annyi bölcseleti kérdésre mutat rá és annyi bölcselőnek 
különböző irányú rendszerében megérett nézeteit, ér tékes megállapításait kap-
csolja össze egységesen, nem pedig eklektikusán ható rendszerébe, hogy min-
denütt éber figyelmet kíván sokfelől egybeágazó gondolatmenetének követése, 
rövid bizonyítékainak és magvas következtetéseinek megértő elemzése és ellen-
őrzése, A deduktív és induktív bizonyítási módban annyi nehézséget és alkal-
matlanságot talál, hogy a bölcselet s a j á tos módszeréül a Paulertől kifej tet t és 
védett redukciót jelöli meg. Ebben bizonyos mértékig az analízis is, az indukció 
is megvan, s általa a bölcselet a lehető legszilárdabban bele tud kapaszkodni 
a valóságba, melynek éppen legfőbb elveit törekszik kihámozni, földeríteni. Ter-
mészetesen e módszerrel együtt nem minden bölcselő fogadja el megokolását sem. 

Brandenstein a természetben nem immanens okok, hatóerők működését nyo-
mozza, hanem végsőképpen minden működést transcendens okok, erők hatásának 
vet alá. Az élő természetnek ezerfelé ágazó nemeit, f a j t á i t a szellem körébe tar-
tozó hatóerőkké magasztosí t ja fel. Mindenben és mindenütt tehát a szellem 
uralkodik a természet nagy világában, az anyag csak alárendelt jelentőségű, A 
potenciálisan végtelen személyes szellem az abszolút értékeket sa já t elsatnyulása 
nélkül nem tagadhat ja meg; igazi kibontakozása, növekedése, fejlődése, tökéle-
tesedése csak a változhatat lan, örök, abszolút értékek elfogadása, megragadása, 
sa já t életévé fejlesztése ú t j án valósulhat meg. Ez a változhatatlan, örök, abszolút 
érték, az ősérték, az értékteljesség maga a személyes Isten, minden valóság ős-
forrása, előfeltétele és végső célja. Bár Brandenstein nem a skolasztikus böl-
cselet emlőin nevelkedve emelkedett a bölcselet kiválóságai sorába, bölcseleté-
nek legmegkapóbb akko rd j a i mégis Istenben csendülnek ki, és így valóban a leg-
bizotsabb létbe, a legreálisabb valóságba gyökerezik bele bölcselete, A szelleminek 
ennyire magasrendű és nemes megbecsülésében rej l ik Brandenstein nehéz kérdé-
sekkel foglalkozó könyvének megejtő varázsa. Dr. Hegyi Dámján. 

Vallásbölcselet. 
Karl Rahner; Hörer des Wortes. Zur Grundlegung einer Religionsphilo-

sophie. Kösel—Pustet, München. 1941. 229 I, 4.80 RM, 
Rahner mélyenszántó tanulmánya egyik szünidei hittudományi tanfolyamon 

már régebben tar tot t 15 előadásból tevődik össze. Benne kuta t ja , megállapít ja, 
megalapozza a vallásbölcselet és a teológia kölcsönös viszonyát, kapcsolatát , 
hogy az eddigi egyoldalú, hiányos és majdnem tel jesen csak vallástörténelemmé 
és valláslélektanná csökevényesedő ú j szemponttal és alappal kiegészítve tökéle-
tesítse és megszilárdítsa, A vallásbölcseletet a katolikus vallásbölcselet szokásos 
értelmében veszi, míg a teológiát eredet i mivoltában az Istentől önmagáról sza-
bad elhatározással adot t kinyilatkoztatás hallgatásának, nem pedig tudományos 
rendszerben előadott hi t tudománynak tekinti, A vallásbölcselet és teológia közös 
a l ap ja maga az ember, mégpedig a meafizikai értelemben vett, tehát az Istentől 
teremtet t s így tőle egész lényében, működésében függő ember, mert végső elem-
zésben mind a kettő, a vallásbölcselet is, meg a teológia is az ember lényében 
gyökerezik, abból s a r j a d ki, teljesen azon alapul, Rahner tehát — hogy kedvelt 
kifejezésével éljünk — metafizikai vagy alapvető hit tudományi embertant űz, s 
így szerinte a vallásbölcselet nem más, mint ennek az emberben Isten lehetséges 
kinyilatkoztatása i ránt szükségszerűen megtalálható alárendeltségnek anali t ikája. 
Az ember ugyanis teremtettségénél és föntartot tságánál fogva szükségképpen rá-
utalt Istenre és rá te rmet t az ő esetleges akaratának, tanításának, tehát kinyilat-



koztatásának meghallgatására, vagyis megvan benne — a hittudósok nyelvén 
szólva — a potentía oboedíentialis. Ennek a rátermettségnek és ráutaltságnak, 
ennek a tehetségnek és kötelezettséggel tele alkalmasságnak jellegét Rahner ter-
jedelmesen megalapozza és megvilágítja. Az ember nemcsak meghallgatja Isten 
kinyilatkoztató szavát, hanem köteles is utána fürkészni, annak teljességét ku-
tatni és minden következményével együtt elfogadni. A kinyilatkoztatás megtör-
ténte után az ember nem maradhat iránta közömbös, értetlen, önmagába begu-
bódzkodó, A kinyilatkoztatás magában foglalja az extra Ecclesiam nulla salus, 
az egyedül üdvözítő jelleget is. Akik ezt tagadják, magukat Isten fölé rendelik, 
az igazság kötelező voltának fi t tyethánynak. Rahner tanulmányán meglátszik a 
Scheler és Heidegger elvein fölépülő újabb német bölcselet hatása, meg az ú j 
francia thomizmus befolyása is, de e kettő termékenyítő gondolatait egészen 
eredeti módon olvasztja egységes rendszerré a katolikus vallásbölcselet és ha-
gyományos hittudomány eszméivel. Érzi kísérletének sebezhető pontjai t , de ipar-
kodik ezeket is megvédeni. Bár szívesen elismerjük a könyv nagy értékét és 
alapvető jellegét, még sokat kell eszméinek, gondolatainak, bizonyítékainak és 
rendszerének is csiszolódniok, alakulniok, kíegészülniök és szilárdulniok, míg az 
„egy vallásbölcseleti alapvetésből" kialakulhat a „vallásbölcselet". 

Dr. Hegyi Dámján. 

Hittudomány. 
Noll F. János—Gróf Wenckhem Frigyes: Gvőződjünk meg az igazságról. 

Hitvédelmi párbeszédek. Korda, Budapest . 1941. 203 1. 3.80 P. 

Jánosi, megkereszteletlen amerikai gyárimunkás megjelenik Kovács atyá-
nál, hogy a keresztség szentségének felvételére megfelelően előkészítse. Kovács 
közvetlen beszélgetés formájában megtaní t ja Jánosit a katekizmusban foglalt hit-
igazságok, erkölcsi parancsok, kegyelmi eszközök, néhány jóváhagyott áj tatosság 
és jámbor társulat ismeretére. E közvetlen, egyszerű, de mindig szemléletes be-
szélgetés közben minduntalan nyílik alkalom a katolicizmus ellen hangoztatni 
szokott ellenvetések, nehézségek, rágalmak legtöbbször nagyon ügyes, szellemes 
és talpraeset t visszautasítására, cáfolatára is, úgyhogy egyáltalán nem csodál-
kozhatunk Noll könyvének nagy népszerűségén és elterjedtségén. Hálásak lehe-
tünk a fordítónak, hogy Noll könyvét a magyar katolicizmusnak is közkincsévé 
tette, A fordítás könnyed és világos; nincsen sem fordításszaga, sem fordításíze. 

Schütz Antal: Titkok tudománya. Korszerű hit tudományi dolgozatok. Szent 
István-Társulat , Budapest , 1940. 349 1. 4.80 P. 

Schütz könyve 8 hit tudományi értekezést, 1 szentbeszédet és 3 megnyitó 
beszédet tartalmaz különböző korszerű kérdésekről. Hogy ezek a már folyóira-
tokban és könyvekben megjelent dolgozatok és beszédek ne legyenek lazán egy-
más mellé nyomtatottak, négy egységesítő szempont szerint csoportosít ja őket. 

Az első három dolgozat a vallás körébe tarozik és a vallás mibenlétét, mai 
helyzetét és időszerű missziós gondolatokat tárgyal. Mivel azonban részben rokon 
területeket pásztáz be, de más és más helyen jelent meg előbb, ismétlések is 
találhatók benne, bár ezek az ismétlések nem kirívók és inkább a felvetett kér-
dések teljes megértését vannak hivatva előmozdítani, 

A titkok tudománya c. csoport négy teljesen különböző dogmatikai kér-
désre felel meg. Kuta t ja , miért nem a d j a vissza a keresztség az áteredő bűnnel 
elvesztett épséget. Az erre eddig adott feleletek elegendőségét cáfolva, arra a 
végső következtetésre jut, hogy Isten nem akarta a keresztség hatásai közé 
iktatni az eredeti épséggel együtt járó paradicsomszerű állapotot, amely mintegy 
szakrális kiliazmus lenne, hanem inkább akar ja a szabad teremtmény és vele 
együtt kíséretképpen az egész teremtés számára a paradicsomszerű üdvözítési 
rendtől eltérő, de a mostani üdvözítési rendet nyomatékosabban hangsúlyozó za-
rándoksági állapotot. Ez az állapot azonban csíraszerűen magában hordozza az 
eredeti épségnél az örök életben kibontakozó és megvalósuló nagyobb, tökélete-
sebb épséget. — Az Eucharisztiának, mint Krisztus szentségi testének Krisztus 



t i tokzatos testének szívében, az Egyházról szóló ti tokban van helye; ennek 
mintegy koronája és foglalata, és egyszersmind a szentségek rendszerébe átve-
zető természetes alap és út. — Szűz Mária egyetemes kegyelemközvetítéséről írt 
dolgozat módszerét tekintve, mintha Schütz nagy dogmatikai művéből kiszakított 
fejezet lenne, annyira röviden és dogmatikai módszerességgel fe j t i ki és bizo-
nyí t ja annak dogmaként való kihirdethetőségét, jóllehet tételét teológiai értéke-
lés tekintetében csak valószínű nézetnek vallja. Szerinte ez a tétel benne van 
Szűz Mária istenanyaságában, második Éva-jellegében és fá jda lmas anyaságá-
ban. A bizonyítás azonban nem látszik annyira döntőnek, hogy a végső követ-
keztetés teljes világosságában tárul jon fel előttünk. — Szent Pálnak első 
korinthusi levelében (12—14. fej.) leírt glosszolaliát nem azonosít ja a Rieht -
staettertől vélelmezett misztikus lelki ittasultság szent áradozásával, sem pedig 
a pünkösdi nyelvcsodával. Azt Szent Pállal együtt a nem magukban, jelenségi 
jellegükben, hanem okukban természetfölött i valóságok legalsó kategóriájába so-
rozza, Ez a glosszolália Isten rendelése szerint az első pünkösdkor elültetett és 
meggyökeresedett fának erősebbé fejlesztésére volt hivatva. De a hivatását be-
töltve később már nem hangzik fel ú j r a az Egyházban. 

A klasszikus ferences hit tudományról tárgyaló dolgozat a Szent Ferenc-
rend legkiválóbb hittudósaival és teológiájuknak jellegzetességeivel, értékeivel és 
jelentőségével foglalkozik. Majdnem száz oldalra k i ter jedő dolgozat ugyan, de 
roppant anyagát csak összefoglalásszerűen muta tha t ja be. A ferences hit tudo-
mány különböző irányait nemcsak egymással, hanem Szent Tamás tanításával 
is egybeveti, s így még szemléletesebben ismerteti. 

A négy beszédet tar talmazó Thomistica c. rész Szent Tamásban a szentek 
legtudósabb ját és a tudósok legszentebbjét ünnepli, Decartest és Szent Tamást 
egymással párhuzamba áll í t ja, Szent Tamásnak az Eucharisztia színeiről vallott 
bölcseleti felfogását fej t i ki és adalékokat szolgáltat a szenttamási istenbizonyí-
tás mélyebb megismeréséhez. 

Schütz ez időszerű dolgozatainak egybegyűjtésével is nagy szolgálatot tett 
a magyar hit tudománynak, mert így könnyebben hozzáférhetők irányító gondo-
latai a hi t tudományokkal foglalkozók részére, Dr. Hegyi Dámján. 

Dr. Matthias Erdős: Pázmánys Hodoegus Methode und Bedeutung. Buzáro-
vits, Esztergom. 1941. VIII + 99 1. 

Pázmány Péter szellemtörténeti nagyságát kevesen ismerik hazánk határain 
kívül. De még nálunk is sokan nem ismerik el te l jes valóságában. A magyarság 
számára nagy tudással és mély megalapozással fö l tá r ja ezt Sik Sándornak 
1939-ben megjelent klasszikus értékű könyve. A külföld számára pedig Erdős 
aka r j a legfőbb műve, Kalauza a lapján megismertetni. Bizonyára ezért bocsát ja 
közzé német nyelven a Kalauz módszerére és jelentőségére yonatkozó, komoly 
figyelmet érdemlő hosszabb lélekzetű tanulmányát. 

E tanulmány a források és irodalom jegyzékén, valamint a rövid előszón 
kívül 12 rövid fejezetben valósít ja meg célkitűzéseit. De az első fejezet még 
nem tér rá a tu la jdonképpeni tárgyra, hanem Pázmány életének és működésé-
nek nevezetesebb mozzanatait foglalva össze, hogy annál könnyebben megérthes-
sük a Kalauz célkitűzését és egész rendszerét, hitvédelmi és vitairati jellegét, 
bizonyításának erejét , eddig nem eléggé méltányolt eredetiségét és a protestán-
soknak ellene írt hosszabb-rövidebb, de teljesen vérszegény és sekélyes cáfolat-
kísérletei a lapján, meg Pázmány művét teljes önmagában értékelve is annak 
nagy jelentőségét a magyar katolicizmus fölvértezése, megőrzése és győzedelmes 
hódítása, valamint a magyar nyelv szépségének, duzzadó erejének, szabatossá-
gának föltárása és fejlesztése terén. Erdős szorgosan megvizsgálja forrásainak 
anyagát, józan kritikával kiválaszt ja a tanulmány keretébe tartozó részeket. 
Ugyanezt teszi az eléggé gazdag Pázmány-irodalommal is. Nem napszámosmódra 
gyűj t i össze a Pázmány Kalauzának értékére vonatkozó nézeteket, hanem teremtő 
krit ikával: elveti a megalapozatlant és megveti sa já t nézetének szilárd alapjai t , 
így Karácsonyival és Szlávikkal szemben, akikre legtöbb irodalomtörténeti érté-
kelésünk megfelelő felülbírálás nélkül támaszkodik, szabatos érvekkel könnye-
dén igazolja a Kalauz igazi eredetiségét és megcáfolja Bellarmino nagy és kor-



szakalkotó munkájá tól való olyan méretű függését, mint eleddig áll í tani szokás 
volt. Ismerte ugyan Bellarmino művét, használta is azt, de sokkal eredetibb Ka-
lauza, mintsem hogy amaz egyszerű vetületének, jelentéktelen módosítású má-
solásának lehetne tekinteni. Értéke nemcsak formai önállóságában és győzedel-
mes erejű dialekt ikájában lelhető meg, hanem a benne tárgyalt és megvédett 
igazságok torzításoktól, ferdítésektől ment, élvezetes és tetszetős föl tárásában és 
kifej tésében is. Nagy hatása nemcsak alaki jélességeinek, dübörgő erejű sodrá-
nak köszönhető, hanem mélységes igazságtartalmának is, bármennyire iparkodnak 
is ezt protestáns ellenfelei a múltban és jelenben kétségbevonni. 

Erdős jó munkát végzett. Valóban gazdagította vele a Pázmány-irodalmat 
és Pázmányra vonatkozó ismereteinket. A külföld előtt is becsületet szerzett 
vele a magyarságnak, amely ily nagy szellemet tudot t kitermelni magából. Né-
hány fölösleges ismétlés van a könyvben, mint pl, a Ribini-féle idézet háromszor 
is előfordul. De más komolyabb észrevételt nem tehetünk ellene, sőt csak a 
dicsérő elismerés hangján a ján lha t juk tanulmányozását és megállapításainak meg-
szívlelését. Dr. Hegyi Dámján. 

Hítelemzés. 
Havass Géza: A megértett szentmise. Korda, Budapest, 1941, 52 1. 1.30— 

1.80 P. 
Havass munkája a müncheni katechetikai módszer szerint kidolgozott és 

ra jzokkal szemléltetett 5 hitelemzést tartalmaz a szentmiséről, a függelék pedig 
az ú. n. liturgikus misehallgatást vázolja. Ügyesen összeállított, hasznos köny-
vecske; igazán alkalmas a szentmise összes részeinek és jellegüknek föl tárására 
és megértésére, a hallgatók emlékezetében való megszilárdítására. Erre szolgál-
nak a szerzőtől a jánlot t színes ra jzok is, melyeket a gyermekek könnyen együtt-
ra jzolha tnak a hitoktatóval. Már ezzel is több örömük telik a hit tanórában. A 
tartalmi feldolgozáson átlengő meggyőződés kenetes szelleme pedig megragadja 
a gyermek szívét-lelkét és még jobban elmélyeszti benne a szentmise szeretetét 
és tiszteletét. Mivel hitoktatók részére készült, a mindenkori kívánalmaknak 
megfelelően könnyen módosíthat ják, a lak í tha t ják s a könyvbe csúszott néhány 
hibát, félreérthető állítást k i javí that ják. Ilyenek pl.: az átváltoztatást ismételten 
a kenyér és a bor külső színei alat t való megtestesülésnek nevezi, az áldoztató 
kelyhet szentségtartó kehelynek mondja és az ú. n. liturgikus misén az áldozás 
előt t mondat ja el a „Tested, Uram, melyet magamhoz vettem . . , " kezdetű imát. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Neveléstan. 
Otto Karrer: Die Freiheit des Christenmenschen in der katholischen Kirche. 

Benziger, Einsiedeln. 1941. 136 I. 4—5 Fr, 
Nagyobb vád talán sohasem hangzott el a katolicizmus ellen, mint hogy 

fejének csalatkozhatatlan tanítói és törvényhozói tekintélye megakadályozza, le-
igázza és gúzsba köti tagjainak szellemi, lelkiismereti és külső tevékenységét, 
tehát a szabadságnak még az árnyékát, látszatát sem hagyja meg számukra. Aki 
zonban jól végig fontolja, elfogultság nélkül mérlegeli a szabadságnak a kinyilat-
koztatásban lefektetett és a katolikus Egyház fejének hivatalos nyilatkozataiban 
mindig védelmezett elveit, bámulva kénytelen rádöbbenni arra, hogy ez az úton-
útfélen felburjánzó vád igazi gíz-gaz, az igazságot körülfonó és elnyomó gyom 
csak, sőt a katolicizmus alapelvein tud csak kivirágozni a hamisítatlan szabad-
ság, az Isten gyermekeinek, Krisztus testvéreinek méltóságát megillető szabad-
ság. Ezt bizonyítja korunknak a szabadság és egyszersmind a katolicizmus ellen 
támadó kollektív hevülete is. Ebben a szabadságban, melynek elérése a keresz-
tény nevelés célja, a személyiség és lelkiismerete harmonikusan alakul ki, a lelki-
ismeret s tekintély nincs egymás kárára , sőt testvéri egyetértésben összeölel-
keznek, egymást táplá l ják és fejlesztik, torzszülöttként egyik sem nő a másik 



fölé, a szabadság és törvény nem ellenségei egymásnak, hanem mind a ke t tő 
egyformán a krisztusi megváltottság televény t a la ján az Istenhez való szoros 
és fölbonthatatlan kapcsolódásából sa r j ad ki. A szabadság mértéke és betetőzője 
a szeretet és viszont a szeretetben is a szabadság eszméje uralkodik: ahol nincs 
szabadság, ott szeretet sincs és ahol halot t a szeretet, ott a szabadság is csak 
üres fogalom. Minél nagyobb a keresztény embernek Krisztus tanításán és pél-
d á j á n kialakult önfegyelmezettsége, annál tisztább és hatalmasabb ön- és fele-
barát i szeretete, Karrer ezeket az alapgondolatokat világít ja meg és fej t i ki nem 
nagy ter jedelmű könyvében a tőle megszokott szabatossággal, könnyedséggel, 
meggyőző és vonzó erővel. Bár főképpen nevelőknek írta, az önnevelő aszkézis, 
meg a keresztény hitvédelem ís sok gondolatot meríthet belőle. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Liturgia. 
Dietrich v. Hildebrand: Liturgia és egyéniség. Kiadja a Szociális Misszió-

társulat , Budapest, 188 1. 
Nagy misszió vár erre a könyvre. Még jóakaratú lelkek is oly könnyen 

térnek el Krisztus Urunk szellemétől s a maguk szűkreszabott kicsinyességéhez 
mérik Krisztus képét; oly könnyen válik vallásosságuk felületessé, jámbor érzel -
gősséggé, Hildebrand nagyon mélyre nézet bennünket. Megmutat ja azt a szelle-
met, mely a li turgiában kristályosodott ki; meglát ta t ja , milyen átalakulás megy 
végbe azon, aki a liturgiából él. A liturgia nem puszta pedagógiai eszköz ugyan, 
nem azért végezzük elsősorban, hogy neveljük vele magunkat, de mégis igen 
nagy az egyéniségnevelő ereje. Ezt a hatását tar ta lmi gazdaságában mintegy 
a jándékképen hozza magával. Az istentisztelet helyesen megértett és átélt imád-
sága és áldozata közben Krisztus szelleme nyomódik az emberre. Hildebrand a 
mai liturgia belső alkatából igyekszik kihámozni azokat a mozzanatokat, ame-
lyek az igazi (itt is mennyi a téves fogalom!) keresztény egyéniség kialakításá-
ban jelentősek: melyek a kereszténységben belénkoltott isteni életet kibontakoz-
ta t ják , Természetesen a lelki, szellemi növekedésnek öntudatos, szándékos jel-
lege nincs kikapcsolva a természetfölötti életben sem: kell a tudatos Isten felé 
fordulás, önátadás. Ép ezért a l i turgiának az egyéniségalakításra gyakorolt hatá-
sát (mindenekelőtt a szentmisében és breviáriumban) az életszentség szándékos 
keresésének szempontjából vizsgálja. 

Az igazi, minden elszigetelődéstől ment közösségi tudat, a t iszteletadás szel-
leme, az a meggyőződés, hogy minden értékre megfelelő válasszal tartozunk, az 
értékek rangsorának helyes érzéke, a lelki éberség, a minden kilengéstől megóvó, 
bölcs diszkréció, a törés nélküli folytonosság és természetesség és legfőkép a 
klasszicitás szelleme (ez a fejezet ta lán a legértékesebb) ezek a legfőbb voná-
sok, melyekre ránevel a liturgia. Nem úgy, hogy tanít, oktat rá; nem ad ja elénk 
mint követendő tanácsot , vagy parancsot, hanem egyszerűen, magátólértetődően 
él jük benne ezt a szellemet. 

Mély, de világos gondolatú, szemnyitogató fejtegetései sokak állandó olvas-
mányává teszik m a j d ezt a könyvet, s bizonyára nagyon megkönnyítik, hogy na-
gyobb éberséggel t u d j a n a k együttélni a liturgiával, hogy megismerjék annak 
kimeríthetetlen mélységét, klasszikus voltát, hogy meglássák: ez nem egy a sok-
féle vallásosság közül, hanem magának az Egyháznak a vallásossága és ezért 
előz meg minden más áj tatossági formát . 

Minden elismerést megérdemelnek a fordítók és a kiadó, hogy a li turgikus 
irodalomnak ezt a klasszikus alkotását, mely eredeti jében annyiak lelkiéletében 
volt döntően irányító, magyar nyelven is útrabocsátották. 

—cs. 

Pius Parsch: Volksliturgie. Ihr Sinn und Umfang. Volksliturgischer Verlag. 
Klosterneuburg/Wien. 1940. 544 S. 

A liturgikus mozgalom különféle irányai mind megegyeznek abban, hogy a 
vallásos életet az Egyháznak a liturgiában képviselt lelkiségéhez igyekeznek 



visszavezetni, Parsch sajá tos módszere miatt népliturgikus apostolságnak nevezi 
mozgalmát. Mások — ami a híveket illeti — megelégszenek annyival, hogy a 
hívők értik, ami előttük lejátszódik, de ők maguk mégis csak néma résztvevők. 
Ö erőteljesebben hangsúlyozza a nép tevékeny részvételét a liturgia bemutatá-
sában, Ez határozza meg módszereit is. (Pl. amennyit csak megengednek az elő-
írások, a nép nyelvén végeztet; a népáj ta tosságokat igyekszik átalakí tani a litur-
gia szellemének megfelelően stb.) Több mint kétévtizedes utat, eszközöket ke-
reső munkájának gyümölcse ez a könyv. Összefoglalja benne a mozgalom értel-
mét, célkitűzéseit. ír a liturgikus lelkiségről, objektív, szubjektív vallásosságról, 
A megvalósítás különféle módjairól. Nagyon tanulságos a történeti visszapillan-
tás is. Értékesek azok a fejezetek, melyekben a liturgiából élő papról mint plé-
bániá jának liturgusáról ír (szentmise, breviárium, Szentírás). Legterjedelmesebb 
a nélpiturgikus pasztorációról szóló rész: az élő plébániai közösség, a hívek 
közös szentmiséje, az igehirdetés, a szentidők megünneplése a plébániatemplom-
ban, Mindenütt a sokat tapasztalt , gyakorlati lelkipásztor beszél a sorokból. 
Nagyon tanulságos olvasmány azok számára is, akik sa já t lelkíéletüket igyekez-
nek a liturgiához kapcsolni, —cs. 

Lelkiélet. 
Szunyogh X. F.: Szent Péter, Krisztus sziklája. Budapest, 1941. Korda r. t, 

kiadása. 140 1, 
A szerző művével — az Apostolok cselekedeteiből Szent Péterről szóló 

részt elmélkedve — hármas célt tűzött maga elé: a Szentírás megszerettetését, 
a benne való elmélyedést és harmadszor, hogy munká ja szentbeszédekhez anya-
gul szolgáljon. Tehát a könyv papok számára készült, de világi ember is bát-
ran kezébe veheti, mert a könnyed és világos nyelvezet nem hagy számára ho-
mályt, A gyakorlati életben született közmondásokat ügyesen be t u d j a állítani 
a lelkiélet szolgálatába. Jó l kiaknázza a görög szavakat a fogalmak világos meg-
értetéséhez, mert a mai átvitt értelmek világából vissza tud menni a szavak 
eredeti értelméhez. A homilia-szerű feldolgozásban kitér a modern élet bajaira 
— ' a fa j i kérdésre, a kollektivizmusra, a társadalom szétesésére, az erősek jogára 
— és rámutat a Szentírás nyúj tot ta felfogásra. Hatalmas lelki tárházából — 
Szent Benedek „nova et vetera" kívánsága szerint — mindig alkalmas irányítást 
tud adni. Könyvén végigvonul a kegyelem abszolút elsőbbsége az emberi eről-
ködésekkel szemben. Sürgeti a szentségek átélését, mint a katolikus élet forrását 
és fenntar tóját . 

Szunyogh X. F.: Hét mennyei üzenet. Budapest . 1941. Korda r. t. kiadása. 
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A szerző biblikus-liturgikus lelkigyakorlatokat ad a papság használatára. 
Könyvében a Titkos jelenések hét üzenetét dolgozza fel olyan módon, hogy a 
lelkigyakorlat vezetője összefoglalhatja egy beszédben, vagy a szerző útmutatása 
szerint felhasználhat ja három és nyolc napos lelkigyakorlat tar tásához is. A 
feldolgozás módszere egyéni, de a szerző sok tapasztala ta a használhatóságért 
kezeskedik. Elmélkedései a lelkiéletben haladottabbak számára íródtak. Bátor 
hangon szól a hitélet legújabb, politikába öltöztetett világnézeti veszedelmeiről is. 

Dr. Danczi Villebald. 

Irodalom. 
Pearl Buck: Faragott képek. Palladis. 

A Nobel-díjas írónőnek legújabb könyve ez s mint az eddigiekben, úgy 
ebben is kitűnő embermegfigyeléséről tesz tanúságot, Bucknak, aki életének nagy 
részét misszionárius apja mellett Kínában töltötte, később pedig Amerikába ke-
rült, kitűnő alkalma volt a legkülönbözőbb fajhoz és társadalmi réteghez tartozó 
embereket megfigyelni. S ezeket az alkalmakat ő fényesen ki is használta. Bi-
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zonyságot tesznek erről a már eddig megjelent könyvei, amelyek majdnem mind 
Kínába vezetnek el bennünket. — A „Faragot t képek" tárgyát tekintve, az eddi-
giekkel ellentétben áll, a szereplők je l lemrajzát nézve azonban époly kitűnő, 
mint B, eddig megjelent knöyvei. — A regény egy fiatalembernek, aki meg-
mászta a Himaláját s ezzel máról-holnapra világhíressé vált és egy törékeny 
testű, fínomlelkü millíomoskisasszonynak házassága köré szövődik. Az atléta-
termetű, gyerekesképű, kisfiús vadságú fiatalember és a hol ábrándozó, hol pedig 
nagyon is realista milliomoskísasszony mellett megelevenedik előttünk jó és 
rossz tulajdonságaival az amerikai bankár és családja, a derék kisvárosi polgár, 
minden siker biztosítója, a menedzser és a rekordokért őrjöngő amerikai lakos-
ság. — Az utolsó betűig amerikai ízű, néha bizony szabad felfogású könyvben, 
mint fentebb már említet tük, a nagyszerű színekkel festett jellemrajzok nyú j t j ák 
az értéket . Ezen a területen nagy igazán Buck, s ezért is érdemes a könyvet 
elolvasni. — G. Beke Margit fordítása könnyengördülő, finom nyelvezetű. 

Sz—y. 

Szabó Pál: Emberek. Regény. 2. kiadás. Budapest . Franklin-Társulat , é. n. 
207 1. 

Mintegy 10 évvel ezelőtt fedezte fel Móricz Zsigmond a bíharugraí kis-
gazdában, Szabó Pálban, a regényírót, s az Emberek c. első regényét nagy vára-
kozást keltő lelkendezéssel mutatta be a nagyközönségnek. Azóta Szabó Pál 
több regényben ábrázol ta a falu és a tanya életét, de önálló, sajátos faluszemlé-
let, markáns kifejező képesség csak lassan fejlődik benne. Ez a regénye is ma-
gánviseli a kezdet tapogatódzásait , s hogy mégis ért második kiadást, az inkább 
a népi irodalom, az őstehetségek iránt felébredt érdeklődésnek köszönhető, 
továbbá annak, hogy ez a regény a vallomás erejével bír s Szabó Pál írói mű-
ködésének elindulására vet fényt. 

A regényben a magyarázók önéletrajzfélét keresnek. A felhős, Barna Ber-
talan, maga az író, a cselekmény az író életének átköltése. Bertalan nem akar 
paraszt lenni, próbál kitörni sorsából: a posta szolgálatába lép. Mikor aztán a 
kitörés nem sikerül s gazdálkodni kezd, akkor meg szellemi téren öntudatlanul 
dolgozik benne ugyanaz a törekvés: a könyvek mohó olvasásában. A háború csak 
még jobban öntudatosí t ja kibontakozó lelki erőit s így lesz íróvá. „Tudta, hogy 
őneki mondanivalója van a világnak. Nem az elmúlt háború diadalát és gyaláza-
tát a k a r j a mondani, hanem a jövendő miatt kellene valamit mondani. Azoknak 
kellene valamit mondani, akik az ál lamhatalom égisze alatt most a kár tyákat 
rendezik. Megmondani nekik: az Istenért a falut, a magyar falut ki ne hagyjátok 
az építő munkából, ki ne hagyjátok, el ne sikkasszátok!" 

A regénynek ez a lírai állásfoglalása Bertalan sorsának, fejlődésének képét 
tol ja előtérbe, a falu életének csak halvány körvonalait lát juk. Vannak jellegze-
tes a lakja i , jól meglátot t részletei, de hiányzik a biztos vonalvezetés; az esemé-
nyek, az emberek, a családok csak egymás mellett élnek, feszült összefüggésbe 
nem kerülnek egymással. Erőtlen, színtelen stílusa nem tudja élményünkké va-
rázsolni a regény népi gondolatát: Emberek vagyunk mi is, párasztok; élünk és 
élni akarunk! 

Balázs Ferenc: A rög alatt. 2. kiadás. Budapest . Mefhosz könyvkiadó, 
é. n. 380 1. 

Erdélyi fa lukutató munka ez. í ró ja a Torda mellett i kicsi Mészkő falunak 
unitárius lelkésze, ki 1937-ben fiatalon húnyt el. Telve a nép iránti áldozatos 
szeretettel, elvetette f iatal életét a rög alá, a nép sorsába, hogy annak javára 
áldásos termést hozzon. Korai halálát okozó betegségének lázas lüktetésével dol-
gozik fa lujának felemelésén, művelésén. Egymaga hívja életre a „népfőiskolát", 
téli tanfolyamokat tar t , tanítója, apostola ís híveinek. Templomot, iskolát, pap-
lakot, kultúrházat épít, gépeket vásároltat , szövetkezetet hoz létre, megszervezi 
a te j értékesítést, a gazdasági szaktanácsadást , stb. Mintafalut akar teremteni 
elhagyatott kis fa lujából . Van, ami sikerül, van, ami nem. De ő fáradhata t lan a 
munkában. Közben pedig a nép lelkét figyeli, fel tárul előtte a néplélek őszinte 
teljességében. S mikor már a halál kopogtat sípoló tüdején, akkor tollat ragad, 



beszámol mindenről, ami fa lujában történt, hogy a néplelket velünk is megis-
mertesse. Valóban érdekes, lekötő olvasmány. A rög alatt , a szépirodalom és 
a szociográfia érintkezése, egy nemesen érző, a népért dobogó szív kitárulása. 
Nagyon jól tet te a Mefhosz könyvkiadó, hogy az eredetileg Erdélyben, az Er-
délyi Szépmíves Céhnél megjelent munkát e második kiadásban az egész ma-
gyarság kezébe ju t ta t ja . 

Jean Giono: Valaki a hegyekből. Regény. Budapest . Révai. 1940. 203 1. 
A külföldi modern regényírás egyik ága a reális, racionális világábrázolás-

nak üzent hadat . Ebbe az irányba tartozik Giono is. Hogy a titokzatos, irracio-
nális másik világról írhasson, a falu népéhez, a naiv, ősi világgal érintkező s 
abban még hívő réteghez fordult. Giono parasztregényei nem a szociális kérdés, 
a megélhetés gondja, vagy a társadalmi kívánságaik körül forognak, hanem 
misztikus jellegű természetátélés keretében a szerelem foglalja el a főhelyet. 
Ebben a kozmikus világban Giono emberei összeolvadnak a természettel, s a 
föld, az erdők, a fák, a vizek, hangok kapnak valami elemezhetetlen jelentő-
séget. A csodáltos természeti lírában csak a nehéz beszédű parasztiélek az egyet-

» len népi realitás. 
A regény költőiességét leginkább a szerelmes Albin legény hordozza. Ab-

ból a Baumugnesből való, ahol egykor megcsonkított nyelvű emberek laktak s 
szájharmonika zenéjével pótolták nyelvük hangját . A zene muzsikájával fejezi 
ki Albin is érzéseit, szerelmét Angèle iránt. A leány bukása sem t u d j a kitö-
rölni a legény szívéből a szerelmet. Amadé nevű társával megszabadít ják a sze-
rencsétlen leányt szégyenének és vezeklésének rejtekhelyéből, s szerelmük bol-
dogsága meggyógyítja mindnyájuk életének szomorúságát. Poétikus és primitív 
világ, meseszerűen áradó, zengő dallamok Giono regényei. Költőiségüket nem csök-
kenti a fordítás, hiszen Illyés Gyula személyében a legrátermettebb művész 
nyúlt hozzájuk. A „Zeng a világ" után most ezt a Giono-regényt is olvashatja 
a magyar közönség. dr. k. e. 

Szíva József: Pesszimizmus, részvét és szeretet. Je len tés az ú jabb német 
irodalom tárgyában. Budapest . 1941. Danubia kiadása. 205 1. 

A szerző Groth Helge: Dichter des Humanismus im heutigen Deutschland 
című munkájának alapvetése nyomán vizsgálja a címben felvetett hármas jelen-
ség térfoglalását az ú jabb német irodalomban. Hatalmas anygot dolgoz fel, sa j -
nos, az egyes művek tar talmi ismertetésével foglalkozik inkább, mint a szellem-
történeti háttér felderítésével és kidomborításával. Viszont műve tel jesnek így 
sem mondható, hiszen jelentős alkotások mellett szótlanul megy el a szerző, 
hogy csak Gerhart Hauptmann számos drámáját , Thomas Mann: Zauberberg-jét , 
a dezilluzionizmus Nobel-díjas alkotását , Heinrich Mann: Göttinnen-jét , Georg 
Hermann: November achtzehn-jét említsük, másrészt kissé erőltetettnek tar t juk, 
miként kerül Wilhelm Raabe, Max Mell, Enrica v. Handel-Mazzetti , Franz Her-
wig a pesszimisták táborába. Ha a szerző kisebbre fogja anyagát, szerencsésen 
sikerült volna feladatát megoldania. Kétségkívül, így is értékes munkát végzett, 
időrendi áttekintése és irodalma is alapos, de a teljesség jogcímére mégsem tar t-
hat igényt. Péa. 

Berezeli A. Károly: Új olasz költők. Budapest . 1941. 73 1. 
Gerevich Tibor előszavában helyesen mutat rá a r ra a körülményre, hogy a 

mai magyar közönség sokkal inkább ismeri az olasz regény- vagy drámairodal-
mat, de azt sem eléggé ahhoz a meleg rokonszenvhez képest, amely minket a 
fasiszta Olaszországhoz fűz, mint a mai olasz lírát. Mussolini I tá l iá jának tüzes 
légköréből nőtt ki ez a műfordítás-gyűjtemény; bár gyökereiben visszanyúlik az 
ottocento és a klasszikus latin ihletettségű Pascoli korába, az egész mai kor, a 
század elejébe elmosódó körvonalaival és a jövő felé rezgő kihangzásával együtt 
elénk vetítődik e lapokon egy mesteri költő és egy kiváló művész tolmácsolásá-
ban. A századforduló irodalma, mint a többi európai nemzeteknél, az olaszoknál 
is kitermelt egy fáradt , beteges, világfájdalmas, bágyadt esztetizmusba süllyedt 



dekadens költészetet; Verlaine, Baudelaire volt mintaképe a Crepuscolarí-k, „nap-
nyugatiak", Sergio Corrazzini, Marino Morettí, Diego Valeri, Corrado Govoni 
költészetének. De azóta lejátszódott az olasz líra csendes forradalma, amely 
felszabadított Carducci és D'Annunzio nagyságának nyűge, az akadémikus írók 
merevsége alól, és legyűrte a haldokló dekadensek lidércnyomását, A mai olasz 
líra nem tud ugyan egészen nagyméretű egyéniségeket felmutatni, akik felérné-
nek egy Carducci, D'Annunzio, Pascoli magaslatáig, vagy a mai prózaírókig. De 
viszont igazi közösségi líra ez, amelyen az új eszmék domborodnak ki ha táro-
zott körvonalakkal, nem pedig a nagy egyéniségek. Egy új korszellem kibonta-
kozásának vagyunk tanúi, friss, elhasználatlan erők kibontakozásának, különö-
sen Ardengo Soffici (Óda Mussolinihoz), Giovanni Necco (Ének temetetlen grá-
nátosokról) , Salvatore Deledda (Vigília), Umberto Olobardi (A légionárius éneke 
Afr ikában) költészetében, az Üj I tál ia gondolatának diadalmas égretörésében. 

Péa. 

Nyelvészet. 
Gácser Imre O. S. B.: Az 1211. évi tihanyi összeírás helyesírása és hang-

tani sajátságai. Pannonhalmi füzetek 29, — A Magyar Nyelvtudományi Társaság 
kiadványai 58, 1941, 

A szerző a t ihanyi összeírásban levő kétezernyi hely- és személynév helyes-
írásával és hangtanával foglalkozik. Vizsgálódásához bőven szolgáltatnak anyagot 
a törzsökös magyar és megmagyarosodott nevek. Leszűrt eredményeihez felhasz-
nál ta mind a hitelesített oklevelet, mind a tőle kissé elütő fogalmazványt. A 
dolgozatból megállapítható, hogy a t ihanyi összeírok ötvenöt hang jelölésére 
ötvenkét jelet használ tak (27 egyszerűt és 25 összetettet), Gácser megál lapí t ja — 
az eddigi munkákkal egyetértve —, hogy oklevelünk a magyar helyesírás má-
sodik korszakába tar tozik; ez Szent Lászlótól a ta tár járás ig tartott , E korszak 
helyesírása az 1055-i t ihanyi alapítólevél helyesírásán alapszik, de vannak újí-
tások is. Ezek hazai latin és francia hatásra mutatnak, — Hangtani szempontból 
széles skálát nyúj t az oklevél: megőrizte az előző korszaknak is néhány sa já t -
ságát, de meglepően ú j fejlődésü a lakok ís vannak. így megőrizte a y és % han-
gokat, az i > o > u fejlődési fokokból még az i ís előfordul. Viszont ebben az 
oklevélben találkozunk először az ö hanggal. Az 6 és ty hangok még nem szere-
pelnek benne, 

A szerző kellő mennyiségű forrásmunka felhasználásával fáradságos, szép 
és sikeres munkát végzett. Ezt az ís bizonyítja, hogy dolgozata a Pannonhalmi 
füzeteken kívül A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványainak a köntösé-
ben is megjelent, Dr. Danczi Villehald. 

Bárczí Géza: Magyar szóiejtő szótár. Budapest . 1941, Királyi Magyar Egye-
temi Nyomda, III + 348 1, és egy kihaj tha tó melléklet , 

Bárczi Géza műve a magyar szótárírodalomnak nagy ér tékgyarapodását 
jelenti. Az ilyen természtű szótár nagy szolgálatot tesz nemcsak az érdeklődő 
művelt magyar közönségnek, hanem még a szakembereknek is. Hiszen a Gom-
bocz—Melich név a la t t megindult hata lmasarányú és bámulatraméltó ismeretek-
kel szerkesztett Magyar Etymológiai Szótár még nincs készen. Meg ha m a j d befe-
jeződik is, kevesen ál l í that ják könyveik közé. A művelt magyar közönségnek 
szánt könyv volt Horger Antalnak Magyar Szavak Története c. 1924-ben meg-
jelent élvezetesen megírt könyve is. Ez a közel két évtizede napvilágot látott 
munka nem a megszokott szótáralakot követte. Könnyed és ügyes előadásával 
szinte feledtette az érdeklődővel, hogy nyelvészetet olvas. Horger művének kere-
teit jóval kiszélesíti, a Magyar Etymológiai Szótár szerkesztési elveit valósítja 
meg összetömörített keretek között Bárczí Géza szótára. Ezért széles körben 
tar that igényt az el terjedésre, Bárczi Géza szófejtő szótára biztos tá jékoz ta tó ja 
lesz a magyar nyelv múlt ja iránt érdeklődő művelt magyar közönségnek és 
ugyanakkor nélkülözhetetlen kézikönyve a magyar nyelvtudomány hívatásos 
munkásaínak ís. A mű tudományos értékeihez kell sorolnunk még azt is, hogy 
bő irodalmat közöl, — Bárczi Géza Magyar Szófejtő Szótára mintegy 6000 cím-



szót tárgyal és nem csupán főként csak az etimológiák után érdeklődő müveit 
közönségre van figyelemmel, hanem a szavak korára is pontos felvilágosításokkal 
szolgál és ezért nyelvészeti kutatásoknál is támaszték, így sok fölösleges utána-
járástól menti meg a kutatót, — Bárczi Géza művét azonban a nem-szakember 
csak akkor tud ja méltóan élvezni, ha előbb elolvassa a Tájékoztatót , Sok olyan 
ismerét szerezhető belőle, ami nem egy téves hiedelmet oszlat el a nyelvtudo-
mányról és biztos kézzel vezeti a szavak világának szövevényes rejelmeiben. 
Módszeres ismereteket is kap, amelyek segítségével könnyűszerrel megvívhat a 
lépten-nyomon felbukkanó délibábos nyelvészkedéssel, ami tudományt akar mű-
velni akkor is, amikor a nyelvtudománynak éppen a módszertanát nem ismeri 
és a nyelvet egészen más természetű tudományok elvei szerint ítéli meg. Külö-
nösképen szeretnők a szótár búvárlóit a r ra kérni, hogy a XI, 1,-on levő ideg 
cikket tanulmányozzák jól át, mert ezzel megbízható mintát kapnak a szótár gaz-
dag anyagának kezelésére, — A szótár nagyon alkalmas arra, hogy a művelt 
közönség etimologizáló kedvét kielégítse, mert bőséges és érdekesnél érdekesebb 
anyagot talál benne. Se szeri se száma azoknak az érdekes jelentésváltozások-
nak, amelyeket a szótár elénk tár. Hogy a sok közül csak ízelítőt ad junk, meg-
t u d j a e szótárból az olvasó, hogy pl, kalamajka szavunk Kolomea városról elne-
vezett élénk tánc lengyel nevéből keletkezett . A kalarábé és más szavak esetében 
ís megszűnik a kiejtés bizonytalansága, mert a szó eredetének ismerete kiküszö-
böli az ingadozást. — Vannak a szótárban olyan szavak ís (csimpolya stb,), ame-
lyeknek a jelentése a legtöbb ember előtt ismeretlen. Az ilyeneknek a jelentését 
jó lett volna kiírni. — A Pannonhalmi Szemle olvasói bizonyára mél tányol ják 
Bárczi Géza derék munkáját- A magyar műveltséget mozdí t ják előbbre akkor, 
amikor magukévá teszik a szótár gazdag kincseit, Dr. Sámson Edgár. 

Földrajz. 
Mendől Tibor: A Felvidék. Kiadja a Magyar Szemle Társaság, Budapest , 

1940. Kincsestár. 118. sz. 80 1, 
Először a Magyar medence keretében megrajzol ja a szerző a Felvidék sze-

repét- Vizsgálja a geológiai korszak életét és így összefüggésben t á r j a elénk a 
felszín kialakulását . Ezután elénk ál l í t ja a felszín életét, mely tipikusan közép-
európai képet mutat. Az előforduló növények, fák mintegy fele Európa minden 
részén előfordul, A természetes t á j képe után lát juk, milyen átalakítást vitt 
végbe a Felvidék arculatán a kultúra. Elénk t á r j a a néprajz i állapotot ís és a 
városok képét és életét. Láthat juk, hogy a magyar mult és a gazdasági élet 
elpuszt í thatat lan szálai kötik a Felvidéket a Magyar medencéhez. „Szemmel lát-
ható tárgyi emlékek és a magyar történelem legnehezebb századaira való emlé-
kezés megfoghatatlan szálai kötik a mai magyarságot a Felvidéken át a sa já t 
múl t jához." Igaz viszont, hogy a Felvidék nekünk sokat jelent, de másrészt „a 
Felvidéknek Magyarország a megélhetést jelenti. Ez mind a népi, mind pedig 
a mindenkori politikai határoktól független érvényű igazság", J. Gy. 

Bulla Béla; Az Alföld, Kiadja a Magyar Szemle Társaság. Budapest , 1940. 
Kincsestár 116. sz, 80 1, 

Bevezetőben kiemeli az Alföld nagy fontosságát a Magyar medence életé-
ben. Ezután a természetes tá j leírását ad ja . Hosszasan vizsgálja az Alföld életét 
a geológiai korokban és ezzel kapcsolatban tárgyal ja a felszín kialakulását . A 
második részben kap juk a kul túr tá j képét. Nemcsak a mai Alföld arculatát lát-
juk, hanem a település történetét is megvilágítja előttünk. Megérjük a települési 
viszonyokat, melyek nem kulturális hátramaradottságból származnak, hanem 
fö ldra jz i és történelmi adottságok eredményei. Megvilágítja ezenfelül a népra jz i 
viszonyokat is. Itt örömmel olvashatjuk, hogy ez a tá j a nagy katasztrófák elle-
nére ís többségében még mindig magyar, és a Magyar medence nyugati felével 
a Dunántúl lal együtt a magyar állameszme hordozója. Épen ezért áll ma is vas-
következetességgel a tétel: ,,A Magyar medence fenekét, tehát az Alföldet vastag 
rétegben megülő magyarság akarata ellenére, megkérdezése nélkül a Kárpá tok 
medencéjének politikai rendje nem képzelhető el." J. Gy. 



BENEDICTINA. 

Áz Árpád-kor bencés művészete. 
Levárdy Rezső. 

Szinte lehetetlen feladatra vállalkoznánk, ha egy kor egységes 
művészi kultúrájából minden vonást ki akarnánk emelni, amely egy 
szellemi közösségnek, mondjuk pl. a bencés rendnek lelki, szellemi 
tulajdona. Lehetetlen volna ez azért is, mert — ha gyökerében el is 
különíthetnők ezt a művészetet minden más művészi megnyilvánu-
lástól, — lehetetlen volna a fejlődés, a továbbélés folyamán ezt az 
érintetlen különállást kimutatnunk. Ha elkülöníthető volna is a ben-
cés művészet eredetében, háromszáz éves életében annyi szállal 
kapcsolódott a magyar művészi élet szövetéhez, hogy erőszak, logi-
kai elvonás volna csak ez a kísérletünk. Nem is ez a célunk. Csupán 
csak azt szeretnők megmutatni, hogy 1. melyek azok az irányító 
gondolatok, amelyek a bencés művészetet életrehívták és 2. milyen 
szellemi erők hatottak a magyar élet első három évszázadában a 
bencések építkezéseire, az Isten házának díszítését szolgáló műhe-
lyeiben, továbbá a kolostori írószobák, scriptoríumok állványainál 
munkálkodó imádságos lelkű szerzetesművészekre. 

Nem lehet célunk, hogy egy rövid cikk keretébe belezsúfoljuk 
a magyar románkor összes bencés vonatkozású emlékeit. Csak a 
szellem megéreztetése a célunk, a bencés művészet szellemi alap-
építményének felvázolása. 

Amikor a S, Alessío e Bonifazio kolostor szerzetesei Brewnov-on 
keresztül hazánkba érkeznek, hogy Krisztus igájába hajtsák a ke-
mény magyar nyakat, amikor apostoli buzgósággal elindítják a ma-
gyar kereszténység életét, hatalmas arányú szellemi eltolódást, 
világnézeti változást indítanak útjára a magyar lelkekben. Ugyan-
olyan folyamaton megy a magyarság keresztül, mint aminőt száza-
dokkal az ezredforduló előtt Európa többi népei is átéltek, A 
kereszténnyé válás korszakának egymásba szakadó feszültségei a 
politikai megszerveződés, az állami élet kikristályosodása után nem 
tűnhettek el nyomtalanul. Az is természetes, hogy a bensőben for-
rongó erők külső megnyilvánulási formákat kerestek: állandó küz-
delem fakad e sajátos kifejeződési vágyból. Szinte egyenlő erővel 
tör felszínre a ,,logos" elsőbbségét kiindulási alapnak tekintő litur-
gikus, római felfogási mód és az etikai-voluntarisztíkus nomád 
beállítottság. 

Ebben a szellemi összecsapásban, küzdelemben a szerzetességre 
— s minthogy ekkor még más szerzetességről aligha beszélhetünk, 



a bencésekre — várt elsősorban a nagy feladat: egyesíteni a két 
irányt anélkül, hogy akár feladta volna a klasszikus római alapokat, 
akár elidegenítette volna a kereszténységtől a még alig megtért 
barbár népeket. Hogy ez a munka valóban sikerült, azt talán a ben-
cés építkezések igazolhatják legjobban. A román építészeti stílus 
egyes helyi változataiban tapasztalható árnyalati különbségek elle-
nére is egységesnek fogható fel. A népiélekből fakadó egyénítések 
a szerzetesi építkezéseknél szerves egységgé forranak össze. A szer-
zetesi építő közösségek konzerváló hatását kell látnunk az erősen 
christocentrikus, az oltár körül kikristályosodó román templomszer-
kezetben. A liturgiából élő bencés lelkiség nem magyarázza meg 
teljesen, hogy miért éppen ezt a templomtípust honosították meg 
Európa-szerte a Nagy Szent Gergely-féle missziós programmot 
valóraváltó bencések. 

A bencés élet megindulásánál ott látjuk az ősi monte cassinoi 
templomot, amely a nagy római bazilikák kicsinyített másaként fog-
ható fel. Szellemben ennek a monte cassínói (helyesebben római) 
hagyománynak továbbélése, fejlődése Fontanella, Jumiéges, Corbie, 
stb, Ezek a gazdag oszlopfőkkel díszített, hosszúhajós elrendezésű 
templomok a bazilíkális típusnak frank földön való meghonosodá-
sáról tanúskodnak, 

A karoling-kor templomépítése két főtípusra vezethető vissza. 
Az egyik a középponti szerkezetű, a másik a bazilíkális típus. Ez 
utóbbit karolják fel a bencések rendi hagyományaikat követve, Üj 
elemekkel bővítik ezt az alaptervet (tornyok, szentélynégyzet), amint 
azt pl. Centulában látjuk, de még hiányzik a részeket összefogó 
szerkezet. Ez az egység még Ratgar fuldai építkezéseinél is hiányzik: 
a kereszthajó és a főhajó még egészen önálló életet élnek, Deas és 
Corvey azonban már megsejtetik a román stílusra annyira jellemző 
zárt, kiforrott szerkezetet, amikor a latin kereszt-alaprajz kialakítá-
sával, a főhajó és kereszthajó találkozásánál adódó négyzet erőteljes 
kíhangsúlyozásával megkísérlik a laza bazilíkális szerkezetet szoro-
sabbra fogni, tömöríteni. Ezekkel az építkezésekkel indul meg igazán 
a román templomépítészet. Szigorú arányossági törvények szabják 
meg az egyes részletformák méreteit, mélyértelmű szimbólumok 
forrasztják szerves egésszé a nehéz ritmusú épülettestet. 

A karoling-kor tapogatódzásai után a X—XII. század folyamán 
a kemény fegyelemben újjászülető szerzetesség Cluny és Hirsau 
kezdeményezésére kialakítja a két homlokzati tornyos, gazdag fara-
gású kapukkal ékesített román templomstílust, amelynek oszlop-
rendjén és faltagozásán dús építészeti fantázia és finom ritmusérzés 
nyilvánul meg. Sanktgallen, Hildesheim, Limburg, a kölni Szent 
Pantaleon templomán éppen ez a zárt szerkesztésmód, fölényes 
nyugalom, ünnepélyes ritmus a szembetűnő. Más téren, az egyházi 
ének területén, ugyanezt a szellemet sugározza a XI. századi ad 
libitum Kyrie is. Világos szerkezete első hallásra leolvasható. Az 
azonos melódiájú első és harmadik Kyrie körülöleli a másodikat, 
ugyanez a szerkezet a Christé-knél és a három utolsó Kyrienél is 



megismétlődik. Az első, második, harmadik, ötödik, hetedik és ki-
lencedik eleison alázatos, lélekből fakadó könyörgése állandó ismét-
lődésével egyetlen egésszé forrasztja a három önmagában is megálló 
dal lamcsop or tot. 

Mi más ez a ragyogóan tiszta szerkezet, mint az a római örök-
ség, amit Szent Benedek Regulájának tömör, határozott, világos — 
a római törvénykezés nyelvére emlékeztető —•„ stílusán is észre kell 
vennünk! ? 

A románkori bencés művészet ízig-vérig latin szerkesztésmódja 
érthetővé válik, ha meggondoljuk, hogy a szerzetesi munkaközösség, 
amely a gótikus építészetben nagy szerepet játszó dómépítő páho-
lyok ősének tekinthető, a római építőcéhek, collegiumok munkájá-
nak folytatója, Talán itt az építészet területén legkézzelfoghatóbb 
a történelemkönyveknek az a frázissá szürkült megállapítása, hogy 
az európai világot Szent Benedek fiai tanították meg ú j ra dolgozni. 
A népvándorlás viharaiban elvadult és emberhiányban szenvedő te-
rületen a ,,bencés kolostorok és szenvedélyes építőkoncepciótól 
áthatott apá t ja ik voltak elsősorban azok, akik a római építőhagyo-
mányok elszakadt fonalát megint felvették, az elszórt kőfaragókat, 
kőműveseket és ácsokat megint összegyűjtötték, tanították, és az 
egész építőüzemnek szilárd szervezetet adtak és így a középkori 
páholyrendszer tulajdonképpeni alapjai t megvetették" (Horváth 
Henrik), 

Nem állhattak meg a románkor szerzetes művészei az alapfor-
mák tisztázásánál, Éppen a fent vázolt szerveződés magában rejtette 
az építő tevékenység gazdag kifejlődésének csíráit. A helyes munka-
megosztás lehetővé tette a részletek egyre aprólékosabb megmunká-
lását, a díszítések fejedelmi pompázását úgy azonban, hogy az 
alapformák mindig sértetlenül, érintetlen tisztaságban tündököltek. 
Ehhez a fejedelmi pompához már valóban a bencés életet irányító 
liturgia adta meg az alapot, 

A keresztény ünneplés legbensőbb lényege szerint az Istenség 
megjelenése, Epíphanía Domini, így a templom nemcsak a hívek 
gyülekezőhelye (ecclesia), hanem a szó legszorosabb értelmében 
királyi ház: basilica. Itt ú j í t ja meg Krisztus megváltói művét, itt 
trónol az oltáron a szentségi színekben. Jogos volt tehát, a Regula 
elvét (nihil operí Deí paeponatur) valló cluny-ek törekvése, hogy az 
istenszolgálatot, az Isten házát mínél gazdagabb díszbe öltöztessék. 
Istent, az örök szépséget megilleti a gazdag, királyi pompa. Ez azon-
ban már nem öncélunk, hanem alázatos istenszolgálat. 

A Regula fegyelme díatt katonáskodó bencés királyt látott 
Krisztusban, így ábrázolta ő t még a kereszten is. Elegendő csak a 
magvai gyakorlatra mutatni, hogy felismerjük korunk ábrázoló mű-
vészetének ezeket a gyökereit, A szent korona, a koronázópalást 
Krisztusképe, a tabáni Salvator, a feldebrői altemplom kultuszkép 
erejével ható Krisztus-arca, stb. mind a Maiestas Dominí-ábrázolá-
sok körébe tartoznak. Keresztábrázolásaink között a crux gemmata 



a jellemző. Ebből még teljesen hiányzik a misztikus élményből fa-
kadó gótikus valóságábrázolás.1 

A kereszten trónoló Krisztusnak szól a román templomok gaz-
dag dísze, hisz Ő valóban Princeps regum terrae. Megilleti minden 
gazdagság, minden hódolat. Ipsi gloria et impérium in saecula sae-
culorum (Apoc,, 1, 5—6). 

" A románkori bencés művészetnek két fő jellem vonását szándé-
koztunk az eddigiekben bemutatni. A liturgia átéléséből fakadó 
díszítő hajlamot s az azt szerves egésszé fogó átgondolt logikus 
szerkesztést. Mindkettő a latin liturgiának is főjellemzője. Ez nem 
véletlen találkozás, hanem egy mélyértelmű belső függés külső ki-
fejeződése. A bencés lelkiélet a lapja a liturgia, a mysterium; egé-
szen természetes, hogy a bencés élet minden megnyilvánulása is a 
liturgiában forrásozik. Ha jogos egyáltalán, hogy bizonyos értelem-
ben jezsuita barokkról, ferences gótikáról beszéljünk, ha megvan az 
alap arra, hogy egyes közösségek lelkiségének tükröződését művészi 
alkotásaikban is figyelemmel kísérjük, akkor a sajátosan bencés 
vonást a liturgikus művészetben, a legliturgikusabb magyar stílus-
ban: a román stílusban kell megtalálnunk. 

A románkori bencés művészi munka, a bencés művészet egy-két 
főbb jellemzőjének bemutatása után rátérhetünk dolgozatunk tulaj-
donképpeni tárgyára, a magyar románkor bencés művészetének tár-
gyalására. Az eddigiekben a gondolatmenet egysége, a főjellemzők 
kiemelése érdekében feláldoztuk a részleteket. A magyar anyag be-
mutatásánál igyekszünk a fennmaradt emlékeket minél tővebb ter-
jedelemben fevonultatni. Ez ugyan mozaikszerűvé teszi dolgozatunk 
második felét, a széteséstől azonban talán megóvják a bencés művé-
szetnek az első részben erősen hangsúlyozott és kiemelt sajátságai. 

A magyar művelődés bölcsőjénél — azt hiszem, ezt elfogulatla-
nul állíthatjuk — ott állnak a bencések. Ez érvényes művészi kul-
túránkra nézve is. Azzal a ténnyel, hogy megépítették az első ma-
gyar templomokat, kolostoraikat, újjászervezőivé váltak a szétdúlt 
pannóniai építőmunkának s megteremtőivé a magyar építőművé-
szetnek. 

Elindulásként ott áll a Bakony előreugró nyúlványain, a Szent 
Márton nyomaitól megszentelt Möns sacer-en Pannonhalma. Kolos-
torát, templomát még Géza fejedelem kezdte el építeni, ha befeje-
zése fiára maradt is. Ez az egész magyarság kereszténnyé válását 
szimbolizáló építkezés elhatározó jelentőségű kellett hogy legyen 
az egész magyar építőművészetre, különösen első székesegyházaink 
stílusára. Korban megelőzte őket, valószínű, hogy formailag sok elem 
származott át belőle az első magyar templomokba. Sajnos, az első 
magyar szentélyt nem ismerjük eredeti mivoltában, a XII. és XIII, 
századi gyökeres átépítés több megújítás és kiegészítés nyomai 

1 Mindezekkel bővebben foglalkozom ,,Az Árpádkor Krisztus-képe" c. tanul-
mányomban. Klny, a Pannonhalmi Szemle XVI. évf.-ból. 



fedik el az eredeti formákat. Egy azonban egészen világos a szak-
ember előtt. Az, hogy — eltekintve a XV. századi, vagy még későbbi 
hozzáadásoktól — templomunk XIII. századi felépítési formái nin-
csenek telejesen összhangban az alaprajzi elgondolással. Határozott 
kettősség érezhető az egyes tömegek vertikális és horizontális elosz-
tásában. A padlószínt hármas magassági tagozódása (a negyedik u. i. 
Storno hozzáadása), az altemplom, az arányoknak az egyenlőszárú 
háromszögre visszavezethető szerkesztése stb. mind korábbi elemek, 
mint a templom felépítési formái. Megvan az okunk arra, hogy ezek-
ben az elemekben az első templomból fennmaradt örökséget sejtsük. 
Megerősíthet ebben a feltevésünkben az egykorú anyaggal való 
összevetés. 

Kövessük a személyi kapcsolatok szálait s így kíséreljük meg 
kibogozni első, építészeti korszakunk összefüggéseit. 

Anasztázt, a pannonhegyi monostor első apátját , akit Szent 
Adalbert még Rómából vitt magával Prágába, hogy ott az aventinusi 
Szent Bonifác és Elek kolostor levegőjét meghonosítsa, Szent István 
kegye az esztergomi érseki trónra ültette. Azt hisszük, e személyi 
kapcsolat révén megvan az alapunk az első pannonhalmi székes-
egyház és az esztergomi Szent Adalbert-egyház építészeti összefüg-
gésének kutatására. Sajnos, ez a templom sem maradt fenn eredeti 
alakjában, a máig fennálló empire bazilika még a nyomait is eltün-
tette. Mathes 1827-ből keltezett alaprajza azonban érdekes tanul-
ságokkal szolgálhat. Telekdi Csanád (1331), Demeter bíboros (1385) 
és Kanizsai János (1396) építkezéseit nem számítva egy 12 pilléren 
felépülő román bazilika a lapra jza áll előttünk. Oldalhajói kívül 
egyenes záródásúak, belül apszisszerűek. A főhajó szentéye a poli-
gon gótikus ráépítés miatt nehezen tisztázható, Egyaránt lehetne 
egyenes vagy félköríves. Mi a templom szerkezetéből az előbbire 
következtetnénk, A szentély szintje öt (illetve hét) lépcsővel emel-
kedik a hajó padlózata fölé, így szinte mindenben hasonló a rekon-
struált 996-os pannonhalmi alaprajzhoz. Vannak ugyan eltérések (pl. 
Pannonhalmán a szentély 12 lépcsővel emelkedik a hajó fölé), de 
a szerkesztési arányok azonosak mind a két építkezésnél. 

A pannonhalmi év jegyzetekben az 1036-os évnél olvassuk: 
Maurus episcopus est effectus. Ezt megelőzően a pécsi püspök, amint 
azt saját művéből (Legenda S. Zoerardí et Benedicti) tudjuk, Anasz-
tázhoz hasonlóan ő is Pannonhalma apá t j a volt. Ha a pécsi székes-
egyház kőtárában fennmaradt és a XI. század második felére kel-
tezhető fejezeteket fogadjuk el hiteleseknek s nem a budai króni-
kából és Thurócziból táplálkozó téves hagyományt, akkor el kell 
fogadnunk azt is, hogy a pécsi székesegyház építése Bonipertusnak 
és Maurusnak a nevéhez fűződik. Az előbbi francia bencés, aki püs-
pök korában sem szakította meg művelődési kapcsolatait hazájával. 
Az utóbbi valószínűleg magyar s Pannonhalmán lett a bencés rend 
tagja. Mindkét szál a bencés építészeti hagyományhoz köti a pécsi 
székesegyház kezdeteit, amelynek különösen altemplomos megoldá-
sán érződik erősen ez a bencés igazodás. 



1054-ben, a tihanyi apátság alapításakor I. Endre a már meg-
lévő bencés apátságokból gyűjti össze az új monostor szerzeteseit. 
Tekintetbe véve a Panonhalmáról odakerült szerzeteseket egyálta-
lán nem csodálkozhatunk a tihanyi altemplom pannonhalmihoz 
hasonló elgondolásán. A magasított szentély alatt elhelyezkedő apszis 
nélküli altemplomot három oszlop tagolja három hajóra. Mind az 
oszlopok száma, elrendezése, mind pedig az egyenes záródás Pan-
nonhalmára emlékeztet. Egyszerű keresztboltozata, a nehézkes osz-
lopok felfelé kissé rézsútosan keskenyedő vállkövei azonban korábbi 
stílusfejezet emlékei, mint a pannonhalmi altemplom mai (XII*. szá-
zadi átépítésről számotadó) kiképzése. 

Altemplomosnak épült a pécsváradí bencés templom ís, ha-
sonlóképen bencés alkotás a sokat vitatott feldebrői altemplom ís, 
Feldebrő hatása érezhető a közeli tarnaszentmártoni templom ki-
csiny altemplomán, amint a veszprémi székesegyház altemplomos 
megoldásán is valószínűleg bencés (Pannonhalma?) hatás tükrö-
ződik. 

Az a körülmény, hogy Pannonhalmán és Pécsváradon ís olasz 
szerzetesekkel találkozunk, megmagyarázhatja ennek az altemplo-
mos, az olasz bencés templomokra visszavezethető templomtípusnak 
az eredetét. Zalavár ősi (1019) apátságából csak néhány faragott 
kő maradt fenn, ezek ís az olasz műgyakorlatból érthetők meg. Itt 
is az első apát, ,,latin Péter" személye teremti meg a kapcsolatot. 

Alapítási évét tekintve Szekszárd is ebbe a stíluscsoportba tar-
toznék (1051), fennmaradt emlékei alapján azonban inkább a kö-
vetkező stíluskorszakhoz, a franciás irányzódáshoz sorozzuk. 

Ennek a franciás stílusnak talán legszebb emléke a vértesszent-
kereszti bencés templom (1146 k.). Lóherealakú három apszisos 
szentélye, falszerkesztése, gazdagon díszített oszlopfői teljesen a 
Loíre-menti, belga és a Köln környéki franciás szellemű építészet 
jegyeit hordják magukon. Ugyanarra a forrásvidékre utal tehát ez 
a templomunk, mint szerkönyveinknek a gyökérzete: Észak-Francia-
ország, Belgium, Luxemburg és Dél-Hollandia, egyszóval a régi 
frank birodalom északi része felé. Liturgiánkban s a vértesszent-
kereszti építkezéseknél is tapasztalható frank írányzódást, ha nem 
is magyarázza meg teljesen, segíti megérteni Gauzlin fleury-i apát 
(a nagy Abbó közvetlen utóda), Richard saínt-vannesí apát, Hilduí-
nus límogesí, Odalrícus orleansí, Avesgand mansi, Rambertus ver-
duni, Líedbert cambraii püspök, Henricus alemann szerzetes ma-
gyarföldi zarándokútja. István király vendégszeretetének hírére, 
mellőzve a hosszabb s veszélyesebb tengeri utat, hazánkon keresztül 
igyekeztek a Szentföldre. Lehetetlen, hogy ez a zarándokjárás, a 
nyugati tömegek keresztülvonulása (Líedbert püspök 3000 zarándok-
kal jön!) ne hagyott volna nyomot kulturális életünkön. Nem te-
kintve a Szent István és Szent Odilo, Szent Gellért és Richard 
verduni apát között fennálló kapcsolatot, ezek a zarándok járások 
segíthetnek megérteni a legelső liturgikus kéziratainkban és a litur-



giából kinövő korai román művészetünkben tapasztalható franciás 
vonásokat. 

A szellemi erők, érdekes játékára vet fényt a somogy vári épít-
kezés. Bár Saínt-Gilles-ből alapították (1091), s a XIII. század 
elejéig megőrizte eleven kapcsolatait a Rhône torkolatánál fekvő 
anyakolostorral, építkezései mégis az itáliai stíluseredet nyomait 
viselik magukon. Alapra jza arról tanúskodik, hogy szervesen bele-
illeszkedett a magyar fejlődésbe, átvette az itt talált alaprajzi for-
mákat s csupán a díszítőelemekben alkalmazta a dél-francia építé-
szet jellemző részleteit. 

Lombard nyomokon halad az első garamszentbenedeki templom 
(1405-ben összeomlott, ekkor épült ú j já gótikus stílusban), a kapor-
naki, lébényí, deáki, aracsí kolostor temploma is. Legfőbb alaprajzi 
sajátsága a három egyvonalból nyíló apszis, amelyek közül a főhajó-
nak megfelelő középső szélesebb és mélyebb. Ezek a lombard-comói 
elemek még legfranciásabb alaprajzunkon, Vértesszentkeresztnél ís 
éreztetik hatásukat. 

Az alapvető olasz formák mellett a XII. század folyamán 
(szórványosan már a XI, században is) jelentkező tornyok fontos 
alaprajzi gazdagodást jelentenek, Pannonhalma még torony nélkül 
épült az olasz gyakorlatnak megfelelően, Ákos, Boldva, Lébény, 
Garamszentbenedek stb, már a francia építészetből kölcsönzött két-
tornyos rendszerben épült fel, A cluny-i rendszerre visszavihető két 
homlokzati torony magyar földön egész sajátos egységgé olvad a 
templomtesttel: a templom belső tere folytatódik a torony alatt is. 
Ez az egységes térérzés, a térelemek egymásba áramlása román 
építészetünknek az olasz hatásból is következő általános vonása. 

A románkori magyar bencés építkezésnek legszebb emléke a 
jáki apátság 1256-ban felszentelt temploma. Hazai és idegen kuta-
tók megpróbálták levezetni dalmát, lombard és normann forrásokból, 
megkísérelték kimutatni közvetlen függését valamely idegen építő-
iskolától. Az esztergomi ásatások s a magyar építészeti anyag leg-
újabb keretű nagy összefoglalása2 azonban megmutatta, hogy fölös-
leges ilyen közvetlen függést keresni. Jákot csupán a magyar fejlő-
désből érthetjük meg. Az alapvető lombard, comói, dalmát elemek 
mellett már korán jelentkeznek a francia (elsősorban normann) 
hatások is, amint ezt már előbb is igyekeztünk érzékeltetni, III. Béla 
idejében alakul ki az esztergomi királyi műhely, amely a magyar 
műgyakorlat szétszóródó eredményeit, tanulságait összefogja s ki-
alakít ja a magyar románkor világviszonylatban is helytálló stílusát, 
Ják ebből a forrásból táplálkozik: egységessé forrott szerkezete 
azért is bontható olyan nehezen elemeire, ezért állt rejtélyként a 
kutatók előtt az esztergomi ásatások eredményeinek ismerete előtt, 

Ják valóban gyönyörű alkotásaival lezárul a magyar románkor, 
a ta tár járás után új jáépülő ország már a gótika kora, Befejezésül 

2 Gerevich Tibor: Magyarország románkori emlékei, Bp, 1940. 



összegezzük még röviden a románkori bencés templomok szerkeze-
téből levonható tanulságokat. 

A magyar bencés templomokon megérezhettük az itáliai szer-
zetesi építészet ízig-vérig latin szellemét. Az alaprajzok kristály-
tiszta elosztása öntudatos szerkesztőművészet eredménye, olyan 
művészeté, amely megértve a liturgia szellemét, épp ebben a tiszta 
szerkezetben, az alapformák hangsúlyos megmunkálásában találta 
meg célját, s ebben mutatta fel legszebb eredményeit. Hogy román 
művészetünk valóban románabb, klasszikusabb, mint a szomszédos 
Ausztria és Németország egykorú művészete (v. ö, HamanJ, az talán 
éppen a bencéseknek köszönhető, akik részint fa j i hovatartozásuk, 
részint pedig a liturgiából táplálkozó latin szellemiségük szavát 
követve a meginduló magyar műgyakorlatot az olaszhoz és a fran-
ciához kapcsolták és kivonták a sokkal alanyibb és így természet-
szerűen a latin szellemtől is sokkal távolabb eső németföldí építő-
művészet hatása alól. 

Nem értenénk meg azonban román művészetünk lelkét, ha abban 
csupán a szerkezetet, a számok misztikus összefügéseít látnánk meg. 
A 12 pilléren felépülő, 3 önálló térből egységbe fonódó templom test, 
vagy pl. a 7 lépcső a mindenben {a számok összefüggéseiben is) az 
Istent, transcendencíát kereső és meglátó középkori építész számára 
csupán csak a szerkezeti alapot adta meg, Ezt az alapszerkezetet 
díszítgette imádságos lélekkel, minden földiben is, a „szem nem 
lát ta" szépséget kutató tekintettel, 

A templomtest legjobban összeforrott díszítő szobrászat is olasz 
nyomokon indul. Ez érthető is. Nem lehet ezeket a díszítő elemeket 
elválasztani a hordozó alaptól: hisz a legtöbb esetben mindkettő egy 
kéz, egyetlen alkotó közösség munkája. Amint első templomaink 
olasz kezektől erednek, első szobrászainkat ís közöttük kell keres-
nünk. Az építészethez hasonlóan itt ís korán jelentkeznek a francia 
elemek. E két alapvető réteget korán összekapcsolják a kétségkívül 
szereplő magyar kőfaragók és szobrászok, akik itt-ott belevegyítik 
a nyugati formakincsbe az ötvösművészet által megőrzött keleti 
palmettás motívumokat is. 

Az alapvető olasz hatás, amely valószínűleg a Dalmáciában 
működő monte-cassinóiak munkássága révén jut el hozzánk, két 
ágra bontható: a díszítő elemekben, állat-ábrázolásokban gazdag 
comói és a figurális törekvésű emiliai hatótényezőre. Az ókeresztény 
római és bizánci elemek összeszövődéséből Rómában kialakult 
akantuszlevelekkel találkozunk Feldebrőn, ahová valószínűleg az 
esztergomi építőiskola juttatta el ezeket az elemeket. Gerevich fel-
tevése szerint ezeknek a díszítő motívumoknak a magyar forrása 
Pannonhalma, onnan került a már tárgyalt személyi kapcsolatok 
út ján Esztergomba, s a királyi műhely gyakorlatába. A szekszárdi 
ravennai típusú vállkő szintén ebbe a gyakorlatba kapcsolódik. A 
római S. Lorenzo, Montefiascone, Venosa hasonló emlékei arra a fel-
tevésre jogosítanak, hogy az utóbbi elemeket közvetítő Pannonhalma 



Dalmácia kikapcsolásával közvetlenül is érintkezett a Róma-környéki 
kolostorokkal. 

Amíg a franciás ízlésű püspöki építkezések a languedoci iskola 
hatáskörébe utalhatók, a bencés kolostori építkezések szárazabb 
geometriai, normann szellemű díszítő elemei a klasszicizáló proven-
cei műgyakorlat hatását tükröztetik. Erre a normann gyakorlatra 
utalnak a jáki csoport (Pannonhalma, Lébény, Ják) boschervillei, 
bayeuxi analógiákkal párhuzamba állítható bimbós oszlopfői. A 
francia akantuszlevelek, a Como-vidéki építkezések szűrőjén is el-
juthattak hozzánk, a vértesszentkeresztí töredékek ellenben a köz-
vetlen átvételről tanúskodnak. A vértesszentkeresztiekkel rokon 
madocsai töredékek talán a második kalocsai építkezéssel hozhatók 
kapcsolatba. A bencés apátságok figurális maradványai közül csak a 
somogyváriakat említjük. Az itt működő műhely, az apátság köz-
vetlen francia kapcsolatainak ellenére a pécsi dómműhely függvénye. 
A XI. századra keltezhető Szent István-domborművén Mars-sur-
Allier (Nievre) timpanonjának emléke kísért. Nagy a különbség a 
fejlett dekoratív készséggel fonatos keret és az alapok kerek formái, 
sematikus, vonalas ábrázolásmódja között. A Sámsont, az áldó 
Krisztust, Gábriel arkangyalt ábrázoló reliefeket néhány mozdulat 
jellegzetessége, a ruhák pontsoros díszítése alapján Gerevich a pé-
csi Sámson mester egyik közepes tehetségű tanítványától származ-
ta t ja . így Moíssac, Gernrode, a toulousei Saint-Sernin tanulságai 
csak másodkézből jutnak el a somogy vári gyakorlatba. 

Somogyvárhoz hasonlóan Ják szobrászata is teljesen összeforr 
a magyar műgyakorlattal. Figurális díszét hatalmas szintézisnek 
tekinthetjük. Összefoglalja a korábbi magyar tapasztalatokat s a 
legmodernebb európai eredményeket. Fídenza, Cremona hatását 
épp úgy észrevehetjük raj ta , mint a saint-gilles—moissac—autun-i 
kalligrafikus stílusét, s az esztergomi királyi kápolnának, a gyula-
fehérvári székesegyháznak, a középkori lelket megszólaltató nyugodt 
méltóságát, tiszta, áttekinthető szerkezetét. 

Bencés apátságaink gazdag iparművészeti anyagáról inkább 
csak a leltárak adhatnak számot. Az 1015-ös pécsvárdi leltár 11 
kehelyről, 9 keresztről, 6 gyertyatartóról, 4 ampolnáról, 4 ezüst 
tömj én tartóról és tömj énezőről, 12 kézmosótálról ad számot. Ti-
hanyban (1055) 3 arany kehelyről, egy aranyozott körmeneti ke-
resztről, arany tömj énezőről, két ezüst ampolnáról van többek közt 
szó. Mindezeket felülmúlja Pannonhalma, Szent László-kori (1093 k.) 
öszeírásában 13 arany, 3 drágaköves és 8 más kehelyről, egy cibo-
riumról, két arannyal díszített, 4 ezüst, egy aranyozott portatile-ről, 
10 tálról, 3 olajtartó szarvról, zománcos és elefántcsont ereklye tar-
tókról, 10 drágaköves arany keresztről (crux gemmata) stb. olvas-
hatunk. Bakonybélben 8 kelyhet 6 arany, egy ezüst, 4 aranyozott 
ezüst keresztet, aranyozott és ezüstözött gyertyatartókat találunk. 
Ezeknek az emlékeknek minéműségére csupán a kevésszámú magyar 
emlékből s Braun alapos munkájában található külföldi analógiák-
ból következtethetünk. 



Hátra van még, hogy néhány szóval megemlékezzünk románkori 
bencés miníatura-festésről. Legrégibb miniált emlékünk a forrásaiban 
kétségtelenül frank gyakorlatra visszavezethető Hahótí-kódex, A 
díszesebb, nagy kezdőbetűi növényi indák tiszta stilizálása, szerke-
zeti zártsága, az índavégeken előtűnő, pontosan kirajzolt apró em-
berfejek francia előzményekre utalnak. A kétkötetes, képes csatári 
biblia a jáki művészethez hasonlóan a magyar gyakorlatból érthető 
meg, Mínden más kísérlet, mely a salzburgi műhelyhez kapcsolja, 
az őrzési helyből (a salzburgi Szent Péter-kolostor; 1370-től Admont, 
1263-ban még Csatáron van!) levont téves és erőszakolt következte-
tés, Eredetében francia, ehhez járulnak bizonyos bizánci és észak-
olasz (vagy az ezzel közeli rokon salzburgi) vonások. Mozgalmasabb, 
cselekvőbb előadása realisztikus hajlamai mozdulatainak szabadabb, 
lágybb folyása csak a magyar művészi fejlődésből érthetők meg, 
— Magyar bencés munkája a Pray-kódex is, amelynek leegyszerűsí-
tett, tiszta, néha bizony kezdetleges rajzai ugyancsak ebbe a magyar 
stílushagyományba kapcsolódnak, 

Mályusz Elemér szerint a világi klérus hierarchikus szervezete 
csupán tartóeleme volt a románkori egyházi műveltségnek, amely 
„popularizált alakban elterjesztette az egymást követő tanítások 
leglényegesebbjeit," Az újabb művelődési elemeket a szerzetesség 
fogadta be, az olvasztotta össze a már meglévő eredményekkel és 
így ismételten elősegítette az egyházi műveltség megújulását. Ha nem 
is áll fenn ez a megállapítás teljes merevségében, ha látunk is kül-
földön tanuló s később idehaza vezető, irányítószerephez jutó világi 
papokat, az kétségtelen, hogy épp kulturális téren a szerzetesi kö-
zösségek előnyben vannak az elszigetelten dolgozó és éppen ezért 
nem olyan átfogó hatású, nyugati műveltségű egyházfejedelmeinkkel 
szemben, sőt sok esetben még a káptalanokkal szemben is. Bár ezek-
nek az utóbbiaknak a munkásságát egyáltalán nem szabad lebecsülni. 
Hogy nálunk még a XIII, század közepén is az egyházi kultúrának 
bencés árnyalata él, azt eléggé megmagyarázhatja a magyarság meg-
térítésének bencés jellege, a sok kolostor s nem utolsó sorban az a 
körülmény, hogy a bencéseknek a püspökségek s talán a káptalanok 
megszervezésénél is jelentős szerepük volt, A káptalanok életét 
szabályozó Chrodegang-regula maga is Szent Benedek reguláján 
alapul. 

E a bencés jelleg tükröződik első építkezéseinken is, A bencés 
művészet alapvető jellemvonásai — a liturgiából eredő és a litur-
gikus előírásoknak mindenben megfelelő klasszikus latin szerkezet; 
továbbá a „nihil operí Dei praeponatur" elvéből fakadó királyi 
pompa — románkorunk egész művészetére uralkodóvá vált. Érdemes 
volna részleteiben megvizsgálni, hogy a kolostori templomok építé-
sénél található sajátosságok hogyan élnek tovább román székesegy-
házainkban, s a kis falusi templomokban. Csak az egészen aprólékos 
kutatás mutathatja meg, hogy mit jelentett első térítőink művészi 
tevékenysége, román művészetünk kialakítása és az alapvetés révén 
az egész magyar építőművészet számára. 
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TANULMÁNYOK. 

Valóság és művészet. 
Maródi Árpád. 

Első pillantásra az ember azt hinné, hogy a címbeli két fogalom 
közül az első vitán fölül „valódibb", előbbrevaló, értékesebb, mint a 
második, ha tehát a két fogalom valahol és valahogyan szembekerül 
egymással, mindig a másodiknak kell az elsőhöz igazodnia. De ha 
meggondoljuk, hogy a bölcselet (Platóntól kezdve Berkeley-n át Hus-
serlig) meg a modern fizika (a hallás- és látásérzetek létrejöttének 
magyarázatával) a valóság „valódiságát" mennyire megtépázta, 
oszlani kezd bennünk az első fogalom nimbusza. Még bátrabban a 
szemébe merünk nézni a valóságnak, ha mindehhez hozzávesszük 
még azt is, amit Aristoteles mond, hogy t. i. a költészet (és általá-
ban a művészet) filozófíkusabb valami, mint a valóság tényeit elénk-
állító történelem. Hogy miért, azt népszerűen magyarázza meg 
Aranyunk Vojtina Ars Poetikájá-ban, mikor elmondja, hogy egy 
athéni paraszt igazi malac ríkatásával akarta megszégyeníteni a 
malacvísítást utánzó színészt, de 

Bár a visítót gúnyosan emelte, 
A hallgatók füttyét megérdemelte. 
Mert a közönség érzé, hogy amaz 
Ügy rí, miként legtöbbször a malac, 
Míg a valódi — csont és vér noha — 
Tán úgy sikoltott, mint másszor soha. 

Igen, az egyetemes, az állandó, a szükségszerű, a tökéletes, 
amint a művészetben megjelenik, valóban filozófíkusabb, mint az 
egyszeri, a véletlen, az esetleges, ami egyenlő a felületi valósággal, 
és ami a történelem tárgyát is teszi. 

így eloszlatva a félelmet, melyet a valóság hagyományos tekin-
télye kelthet bennünk, az esztétikai vizsgálódás szempontjából leg-
alább is egyen jogosíthatjuk a címbeli fogalompárt, és elfogultság 
nélkül kutathatjuk, milyenek voltak küzdelmük esélyei a képzőmű-
vészetek története folyamán, 

A laikus hajlandó feltételezni, hogy a valóságtisztelet és a mű-
vészi szabadság viszonya olyanformán alakul a műalkotások kelet-
kezésében, hogy az igazi nagy művész vagy a nagy idők tökéletes 
mügyakorlata mindig teljesen híven utánozza a valóságot, amikor 
pedig a műalkotások nem kifogástalan utánzatai a valóságnak, akkor 
Pannonhalmi Szemle 21 



a tehetség hiányában, a művészi erő megfogyatkozásában kell keresni 
az okot. Ez a magyarázat egyszerű, világos és szép, csak az a kár, 
hogy nem igaz. 

Mielőtt azonban a valóság és művészet viszonyának az igazság-
hoz közelebb álló megvilágításához kezdenénk, rá kell mutatnunk a 
művészi valóságtísztelet két műszavának, a naturalizmus vagy rea-
lizmus szavaknak kétértelmű használatára. A legnaturálísabb vagy 
legreálisabb művész sem tud ja úgy visszaadni a valóságot, a termé-
szetet, mint amilyen az igazán. A művész: olyanforma munkát végez, 
mint a műfordító (Cherbuliez). Egy más nyelvre, saját anyagának: 
a szavaknak, a zenének, az egysíkú festménynek, a kő vagy a bronz 
keménységének a nyelvére kell lefordítania azt, amit a természet-
ben lát. Mint ahogyan az irodalmi műfordítások készítője sem végez 
értékes, művészi munkát akkor, ha szolgai módon, szórói-szóra akar ja 
visszaadni az eredeti szöveget, hanem csak akkor, ha az eredetinek 
tartalmi és alaki szellemét kongeniálisan kiérzi, és ennek a szellem-
nek megmentése érdekében nem habozik a szükséges szabadsággal 
élni a visszaadásban, épen így a természetet, valóságot visszaadni 
akaró művész is, minél jobban akar a hű visszaadáshoz ragaszkodni, 
annál inkább kénytelen — épen a művészi hűség érdekében — a 
műfordítói szabadsággal élni. Azt tehát, aki csak ebben a szüksé-
ges mértékben él a művészi szabadsággal, még teljes joggal natura-
listának vagy realistának nevezhetjük. 

El lehet képzelni ennél nagyobb ragaszkodást is a természethez. 
Panoptikumokban, plasztikonokban lehet látni nevezetes emberek 
színes viaszbábúit, valódi ha j van a fejükön, igazi ruhákba vannak 
felöltöztetve. De ez nem művészet; tetszést soha, legföljebb meg-
döbbenést, undort keltenek. Vagy ott van a fényképészet. Művészet 
csak az benne, amit az ember magából hozzáad a gép teljesítmé-
nyéhez: a téma megválasztása, a beállítás, a megvilágítás eltalálása, 
stb. Hogy a természet látszat-valóságát sem tudja soha úgy megérez-
tetni, mint egy jó festmény, az is csak természetes, hiszen a mi 
szubjektív látásmódunk egészen más, mint az ,,objektív" objektív 
képrögzítése. Ezt a különbséget igyekeznek aztán orthochromatikus 
anyagokkal, különböző fényszűrőkkel, fénynyílás-szűkítéssel vagy 
tágítással, stb, kiküszöbölni amennyire lehet, A valóság megközelí-
tésének ezeken a technikai akadályain kívül van még egy ,,lélektani" 
akadály is itt. Ennek a bizonyítására Gérícault-nak az Epsomi derby 
c. képét szokták lóversenyről való fényképfelvételekkel összehason-
lítani (Waetzoldt). Mennyivel jobban keltik a száguldás érzetét 
bennünk Géricault paripái, amint elülső és hátsó lábaikat kinyújtva 
szinte úsznak a levegőben, mint a fényképek össze-vissza keveredett 
lábú lovai. Ugyanezt tapasztalhatjuk a katonai díszmenetekről va^ó 
fényképeknél is. Feszes, földrengető menetelést akarunk látni, és 
helyette bizonytalan egyensúlyú, valószínűtlen irányba dűlő katoná-
kat kapunk, — Festők, szobrászok is alkotnak néha olyan müveket, 
melyek oly szárazon és szürkén ragaszkodnak a valósághoz, hogy 
annak illúzióját egyáltalán nem tudják bennünk fölkelteni. Ezeket 



nem nevezhetjük naturalista vagy realista műalkotásoknak: művé-
szietlen mesterember-munkák, giccsek. 

A természethűség határait így rögzítve a naturalista illetve rea-
lista kifejezést igyekeztünk egyértelművé tenni. Tudjuk, hogy a 
kettőt egymástól is meg szokták különböztetni, a mi célunk azonban 
nem kívánja meg ezt a finomabb distinkciót, így nem is élünk vele. 

* 

Hogy a műgyakorlat történetében milyen érdekes törvényszerű-
ség szerint váltogatják egymást a naturalista korszakok a valóságtól 
elszakadtabb művészi felfogásokkal, arra érdekesen mutatott rá 
Lyka Károly. Szerinte három forduló van a művészet váltógazdasá-
gában. Először a műgyakorlat mint naturalizmus fölfedezi a világot 
és az ábrázolási technikákat, Azután mint mindent visszaadni-tudó 
művészet únja a természet-,,másolás"-t, ez nem okoz neki problé-
mát, tehát örömöt sem. Mást akar, kezdi tehát a saját belső világát 
fokozottabban rákényszeríteni a természetre, ,,stilizál". Végül, mivel 
az ilyen egyénire stilizált ábrázolás érdekes, kezdik azt utánozni. De 
utánozni csak a külsőt, a végső megjelenési formát lehet, megszüle-
tésének, vívódásának nyomait — pedig ezek tették igazán, őszintén 
széppé — nem: így jön létre a lélektelen mintakövetés, az „akadé-
mízmus". 

(Ez a hármas forduló sokszor egy-egy művész életében is meg-
van- Először tapogatódzik, múzeumot és természetet próbál „má-
solni". Aztán mikor már visszaadási készsége kifejlődött, próbál va-
lamiben különbözni a többiektől. Végül rájővén, hogy mi az, ami 
neki sikerülni szokott, ami tetszik képein, ebben éldeleg; megáll — 
amint mondani szokták.) 

Szkémát húzni a történelem tényeire, merész és önkényes vál-
lalkozás, érezzük; épen ezért kesztyűs kézzel próbáljuk ezt az elmé-
letet alkalmazni, Lyka maga csak a renaissance-ra alkalmazta elmé-
letét, jobban mondva abból vonta le, — ígért óvatosságunk első 
jeleként azt kívánjuk megjegyezni itt rögtön, hogy ennek a hármas 
beosztásnak semmi érték jelző szerepet nem akarunk tulajdonítani. 
Az igazi művészi egyéniség bármelyik fordulóba születik is bele, na-
gyot tud alkotni. Azt sem tagadjuk, hogy e sajátos összegezésből 
néhány nagy név is kimarad, de inkább ez legyen a hiba, minthogy 
erőszakot tegyünk a tényeken. 

Az európai művészet elején a görög műgyakorlat igazolja elő-
ször Lyka Károly föltevését. 

Az archaikus korban (Kr, e, VIII. sz.-tól a perzsa háborúkig, 
480-ig) a görög művészek még csak törekszenek a természet, az élő 
emberi test visszaadására, ősi vallási és művészi hagyományok hát-
rál tat ják e törekvést (a fejnek, törzsnek, lábaknak különböző nézet-
ben való ábrázolása egyazon alakon, a törzs mellé simuló, ökölbe-



szorított kéz, az előretolt balláb, az ízokephalia törvénye, stb.). De 
győz az élet, a valóság ereje : az izmok feszültsége egyre jobban 
kidomborodik a kezdetben puha, akaratnélküli testeken, az izületek 
kidolgozottsága a mozgásnak legalább a készségét sejteti, a sokféle-
képen magyarázott „archaikus mosoly" pedig első jele a lélek, a 
belső világ kifejezésének az eddig érzéketlen arcokon. 

A görög művészet fénykorában (a perzsa háborúktól Nagy 
Sándor haláláig, Kr. e 480—323-ig) már meghódították a művészek 
egészen az emberi test eleven szépségét. A technikában meg egye-
nesen csodálatraméltókká nőttek. Gondoljunk csak Pheidiasnak a 
Parthenon keleti oromcsoportjáról való british-múzeumbeli három 
csonka istennőjére Hatalmas, telt formákban hullámzó testek; már-
vány fátyolruhájuk oly finom, hogy azt hisszük, a szellő is meg 
tud ja lebbentem! Myron Diszkoszvetőjé-nek összetett mozgás-feszült-
ségét bámulatos hűséggel érzékeltetik a kidolgozott izomkötegek. 
Önkéntelenül is félrelépünk előle, mert félünk a következő mozdulat 
sodró lendületétől. Polykleitos Dárda vivő jé-t meg a valóság oly 
tökéletes visszaadójának érezték már az ókorban, hogy a szobor 
művészi ,,kánon"-ná lett. 

Mégis mind a három aranv-kori szobrász műgyakorlatában van 
már valami, ami több a természet művészi visszaadásánál. Pheídías 
ember-istenei érezhetően természetfeletti jelenségek: nemcsak tes-
tük nagysága, ideális, hibátlan tökéletessége, hanem arcuk szenvte-
len fönsége, mozdulatlanságuk méltósága vagy mozdulataik szertar-
tásos kimértsége szuggerálja ezt. Myron Diszkoszvető-je bármilyen 
természethű az emberi test részlet-valóságainak érzékeltetésében, 
mozdulatának egészében stilizált: a korong elvetésének utolsóelőtti 
pillanatába előbbi és későbbi mozdulat-töredékeket egyesített a mű-
vész a kifejezés erejének növelésére. Hasonló mozgás-stilizálás van 
Myron Athena és Marsyas csoportjában ís. Polykleitos Dárda vető-je 
meg épen kiszámított, józan arányaival, a testidomok tagoltságának 
kiemelt ritmusával valami szelíd, ókori kubízmust sejtet, 

A hellenisztikus korba. (Nagy Sándor halálától Augustus föllé-
péséig, Kr. e. 323—30-ig) való átmenetet Skopas és Praxiteles jelzik. 
Még nem utánzók, de már túlhajtanak egy-egy, a természeten felül 
és kívül álló elvet: az első a szenvedélyes mozgalmasságot (pl. a 
halíkarnassosi Mausoleum amazoncsatát ábrázoló fríze), a másik az 
álmatag, érzéki báj kifejezését (pl. a gyermek Dionysost tartó Her-
mes vagy a knidosi Aphrodité). Lysippos Apoxyomenos-ával kezdő-
dik azután a tulaj donképeni harmadik forduló, a görög szobrászat 
„barokk" kora. ő Polykleitos zömök kánonját elnyújtotta, idegesen 
elevenné, a térbe merészen kinyúlóvá tette. Ezzel ap j a lett a szen-
vedélyes arckifejezésű és izgatott mozgású hellenisztikus szobrászat-
nak, a pergamoni oltár Gigantomachiá-jának, a capitoliumi múzeum 
Haldokló gallus-ának, az Uffizi Niobé-jának, a vatikáni Laokoon-
csoportnak, stb. 

A következő szakasz a művészettörténelemben, amelyben föl" 



ismerhetjük Lyka hármas fordulóját, a kora.-renaissance-sza\ kezdő-
dik. A keresztény művészetnek nehéz volt ugyan az a tudatos önmeg-
tartóztatás, amellyel a görög-római testi szépségnek az ő szemé-
ben kárhozott érzékiségétől elfordult, amellyel az ezt áthagyomá-
nyozó tökéletes műgyakorlatot semmibe vette (lásd a még antik 
szépségű lateráni Jó Pásztor szobrot), de megtette, mert meg kellett 
tennie: az új világ új eszméit nem lehetett a régi nyelven kifejezni. 
Ettől a tabula rasa-tól a katakombák jelképes ábrázolásain, a merev 
bizánci mozaikokon, a csupa-lélek és csupa-ruha gót szobrászton át 
hosszú volt az út a természet ú j fölfedezéséig, a késő-gótika vagy 
kora-renaissance Giottójáig és Giovanni Pisanójáig — hogy csak az 
olaszokról beszéljünk. De amilyen nehezen jutott el a művészet idáig, 
olyan szenvedélyesen igyekezett most meghódítani a valóság világá-
nak minden tartományát: Masaccio a térbeliséget és portréhűséget, 
Mantegna a vonaltávlatot, Piero della Francesca a szabadtéri világí-
tást és a levegőtávlatot, Fra Angelíco és Botticelli a finom bájt , 
Sígnorelli a testi plaszticitást, stb. Ugyanilyen fejlődési vonalat 
mutatnak a szobrászok Ghibertítől és Brunelleschitől Donatellón és 
Jacopo della Quercián át Verrochíóig, 

Mire a cinquecento nagyjai jöttek, a valóság visszaadása semí-
lyen irányban sem volt probléma, azért ők már többet ad tak: 
Leonardo da Vinci a térháromszögbe való komponálást, a belső 
világnak titokzatos kiszűrődését arcra, alakra, a chiaroscuro sajátos 
szépítő fogását; Michelangelo a ,,terribilita d'arte"-t, egyszerűsítés-
sel, öszevonással, kiemeléssel, fölnagyítással szült szenvedő és szen-
vedélyes gigász-világot; Raffaello a derűs, könnyed festői minden-
tudás hitét. 

Egyébként ő már átmenet a harmadik fordulóba, mert egyúttal 
szerencsés összeolvasztója az összes renaissance-hagyományoknak. 
Ennek a rétegnek a lelkiségét legjellegzetesebben Tintoretto állítóla-
gos műhely-felirata fejezi ki: Michelangelo rajza, Tízíano színezése. 
Persze itt nem Coreggio és Tíziano Raffael-íhletése, Giorgone Da 
Vincire emlékeztetése és Tintoretto erőteljes eklekticizmusa az, ami 
az akademizmust mai, rosszaló értelmében jelenti, hanem pl. a 
Baccio Bandínellík és Giovanni de Bolognák második vonalbeli 
művészete, 

A barokk világa talán csak csonkán valósította meg a művészi 
hármasforduló elvét. A természet fölfedezésére itt nem volt szük-
ség, nem annyira azért, mintha az előző kor utolsó szaka nem szakadt 
volna el eléggé attól, hanem inkább azért, mert ez az egész irány 
lényege szerint az egyszerű valóságon, természeten túl levő célok és 
eszközök jegyében született. Bár itt ís látunk a Lyka-féle első két 
fordulóhoz hasonló fejlődést, ha pl. Bernini gót ilhetésű barokkját 
Caravaggio Sírbatétel-ének realizmusával vagy egyenesen Rubens 
bővérű embereinek forgatagával összehasonlítjuk, mégsem olyan vitat-
hatatlan ez a megfelelés, mint a rokokónak a harmadik fordulóval 
való azonosítása. Ez csakugyan a barokknak elfínomítása, ját-



szivá légiesítése, ahogyan az építészeten, iparművészeten kívül 
Claude Lorrain és főként Watteau képein megjelenik. 

De fölfoghatjuk az egész barokkot, sőt az utána következő 
klasszicizmust is úgy, mint a burckhardti ma gas-renaissance harma-
dik fordulóját, akademizmusát, hiszen általános szokás Michelangelót 
a barokk atyjának nevezni, és a klasszicizmus szentvelen antik-imá-
data is alig képzelhető el a renaissance hasonló, de életesebb előz-
ményei nélkül. 

Ha ezekben a nagyobb távlatokban mozgunk, akkor könnyebben 
és hézagtalanabbul el jutunk ahhoz a korhoz, amelyikben megint föl-
ismerhetjük a hármasforduló érvényesülését: a XIX. századnak 
romanticizmussal induló naturalizmusához. A barokk sohasem érzett 
lelkifurdulást, ha a bánat és szeretet, gyűlölet és öröm szenvedé-
lyesebb kifejezése érdekében vagy azért, hogy a győztes ellenrefor-
máció diadalmámorát, a mennyországot is templomkupolák alá va-
rázsoló lendületét megéreztesse, túltette magát a valóság természetes 
egyszerűségű és nyugodt ábrázolásán. A klasszicizmus meg, mint 
ahogyan az ellenhatások általában szoktak, túllőtt a célon: nem az 
elhagyott természethez tért vissza, hanem valami „denaturált natúrá"-t 
emelt oltárára, az időnek, fa jnak és minden természetes esetleges-
ségnek a megkötöttségéből kiemelt ,,örök emberí"-t. Nemcsak a szá-
zad pozitivista természettudománya tehát, hanem a régen nélkülözött 
vágy a természetes természet után volt az, ami az új művészi első-
forduló ú t já t egyengette. A romanticizmus talán csak azzal segített 
közelebb jutni ehhez az úthoz, hogy a valóságnak, különösen a klasz-
szicizmus korában, elzárt tartományait is megnyitotta a művész előtt: 
a nemzeti mult, a középkori egyháztörténelem, a természeti érdekes-
ségek, az emberi szerencsétlenségek, stb. világát. Az igazi naturaliz-
mus aztán minden „irodalmi" vagy „eszmei" tartalmat, minden 
mellékcélt kizárt, és úgy akarta adni az embert és világát, amint a 
maga animális szépségében egyszerűen van. Az angol Constable és 
Turner, a francia barbizoni iskola, Corot, Millet, Daumier, legjelleg-
zetesebben pedig Courbet, a szobrászok közül Meunier és Carpeaux, 
a német Menzel és Leibi, nálunk Szinyei Merse Pál és a nagybá-
nyaiak voltak azok, akik elindultak a fenti értelemben vett termé-
szet felfedezésére, és meg is találták, uralmukba is vették azt. 

A második fordulót itt az impresszionisták alkotják (a francia 
Manet, Monet, Sisley, Pissarro, Degas, Renoir, a német Liebermann, 
részben a mi Szinyei Merse Pálunk is, a szobrászok közül főként 
Rodin), ő k is a természetet akar ják visszaadni, de nem úgy, mint a 
naturalisták. Ezek azt nyújtották, amilyennek az emberek tudják a 
természetet, ők azt akar ták adni, amilyennek látszik, a pillanatnyi 
benyomást (impressio). Tehát ugyancsak szubjektívvá tették annak 
a természetnek a képét, amelynek objektív visszaadása szemükben 
már meghaladott dolog volt. Ezzel azonban a j tó t nyitottak a harma-
dik fordulónk, amelyben a kubizmus, expresszionizmus és futuriz-
mus játszanak múló szerepet. 



A három irány mindegyike látszat szerint teljes szakítást jelent 
az impresszionísztikusan értelmezett naturalizmussal, pedig valójá-
ban belőle nőttek ki mindnyájan. A Monet-féle „Komma" és a neo-
impresszíonisták (Seurat, Signac, Theo van Rysselbergh) ke veretlen 
spektrum-színekből fölrakott, egymással még a széleken sem érint-
kező pontocskái (pointillizmus) és vonalkái alkot ják Cézanne dara-
bos festészete mellett a kubizmus kiinduló állomását. Ha az ípresszio-
nizmusnak szabad volt a hitvány felület megéreztetése kedvéért 
elemeire bontani a képet, miért ne lenne szabad a testiség, a térbeli 
viszony lényegesebb érték-éreztetése kedvéért nekünk is ezt tenni —-
mondták a kubisták, és így is tettek. Az expresszionisták számára az 
impresszionistáknak a szubjektív látást törvényerőre emelő e l járása 
adott szabadságlevelet. Ha egyszer nem az a fontos, hogy a való-
ságban milyenek a dolgok, hanem, hogy mi milyeneknek látjuk őket, 
akkor még fontosabbak azok a látomásaink, amelyek nem a külvilág 
szolgai utánkérődzéseí, hanem bennünk születtek, és a szokott való-
ság természettörvényeitől kötetlenül akarnak ábrázolásban kifeje-
ződni (expressio). A futuristák meg az időkülönbséggel történő moz-
gás egyidejű ábrázolására az impresszionizmusnak abból a törekvé-
séből kaptak talán öntudatlanul is bátorítást, hogy a levegő és a 
fény vibráló hatását ís visszaadják színnel és vonallal, illetve a szí-
nek és vonalak megbontásával, 

Mikor aztán a kubizmus, expresszionizmus, futurizmus szinte 
teljesen elszakították a művészetet a valóságtól, kezdődhetett a leg-
újabb hármasforduló. Ennek az első állomásán vagyunk most: keres-
sük a valósághoz, természethez vezető új utat. A franciák klasszi-
cizmusuk második generációjának mesteréhez, Ingres-hez járnak 
ihletért. (Az -izmusok természet-távolához hasonlítva ez is natura-
lizmus!) A „megtért" Picasso néha a görög vázákig tér vissza. Az 
egészségesebb középhad az elviharzott impresszionizmus, kubizmus, 
expresszionizmus időálló értékeinek összegezésével kísérli meg a ki-
bontakozást. Az olaszok a kora-renaísance keresőihez (Gíottóhoz, 
Masaccíóhoz, Piero della Francescához, Mantegnához) fordulnak 
megértő útbaigazításért. A németeknél nem a természetes kijózano-
dás, hanem hatósági tilalom mutatott utat újból a természet, a való-
ság felé, de csak kis híja, hogy nem fordítva vették a hármas vál-
tást: akadémizmussal kezdve. Nálunk a művészek egy csoportja 
végigcsinálta ugyanazt a fejlődést, amit az új franciák egészségesebb 
irányzata (Bernáth Aurél, Berény Róbert, Egri József, Szőnyi István, 
Aba Nóvák Vilmos, stb.), más része az új olaszok tanítványa (Patkó 
Károly, Molnár C. Pál, Kontuly Béla, Medveczky Jenő, stb.), har-
madik együttesük meg eredeti magyar hagyományt követ, Munkácsy 
és a nagybányaiak nyomán keresi az örök-új célt (Rudnay Gyula, 
Koszta József, stb.). 

Az Ars Novissima istennőjének az arcát ennek az őszinte kere-
sésnek a buzgalma festi rózsásra, szeméből az igazság fanatikus hite 
ragyog, homlokán a győzelem zálogának a diadémja szikrázik, egész 



alakján pedig egyszerűség és lányos szemérem ömlik el — ezért 
olyan szép és szeretetreméltó. 

* 

A műelmélet nem volt mindig a műgyakorlat egyszerű lecsapó-
dása. Egyrészt, mert műelmélettel többnyire nem az alkotó művé-
szek foglalkoztak, másrészt meg, ha maguk a művészek fejtették is 
ki a valóság és művészet kapcsolatáról szóló elveiket, igen gyakran 
öntudatlanul is ellentétbe kerültek sa já t gyakorlati el járásmódjuk-
kal. (Innen a német mondás: Bilde, Künstler, rede nicht!) Ezért nem 
érdektelen dolog a műelmélet történetében is megfigyelni a valóság 
és művészet viszonyának esélyeit. 

A görög bölcselők óta minden filozófus kötelességének érzi, 
hogy a művészetről is e lmondja véleményét. Ezekben a művészetböl-
cseleti kitérésekben aztán alig híányozhatik a mi problémánk tárgya-
lása, hiszen öszefügg a legalapvetőbb elméleti kérdéssel: mi a mű-
vészet célja. B. Croce szókimondó megállapítása szerint a sokféle 
cél, amit a történet folyamán a művészet elé állítottak, kettőre vezet-
hető vissza: hogy hetéra vagy pedagógus legyen, gyönyörködtessen 
vagy tanítson. A szerint aztán, hogy egy-egy kor vagy egy-egy 
elméletíró melyik célcsoporthoz tartozik, választja meg és nyilvá-
ní t ja rokonszenvét problémánk két határa irányában: akik katedrára 
ültetik a művészetet, azok valóság-pártiak, akik csak az élet kellemes 
partnerének vélik, inkább a művészi szabadság hívei. Ez alól a pár-
huzamos megfelelés alól jóformán csak a középkori keresztény mű-
vészet és a századeleji művészi tohuvabohu műelmélete (és gyakor-
lata) kivétel. 

Lássuk ezek után részleteiben a fenti általános megállapításokat. 
A görögök közül legsajátosabb véleménye Platónnak van a mű-

vészet és szabadság viszonyáról. Nem hiába ábrázolja őt Raffaello 
ismert vatikáni freskóképén ég felé mutató ujjal, semmi mást nem 
fogad el valóságnak, mint a földi dolgok ott lakozó örök ősmintáit, 
az ideákat. Az emberi lélek, ahogyan a Phaidros-ban leírja, még mi-
előtt testet Ölt, bepillanthat az ideák hónába, de itt lenn a földön 
— mondja aztán a Politeía-ban — olyan a helyzete, mint a bar-
langba láncolt raboknak, akik feléje sem fordulhatnak az ideák sza-
bad, szép világának, hanem csak az árnyékát látják a barlang szája 
előtt mozgó életnek a velük szemben levő sziklafalon. A kinti élet 
az ideák valága, amit mi látunk, az csak az ideák, az igazi valóságok 
árnyéka. Mégis némelyik földi árnykép olyan szép, hogy eszünkbe 
juttatta saját, valamikor látott ideáját, és heves vágyat, valami szent 
eroszt gyújt bennünk az égi valóságok hona után (Symposion). — 
Ezek után az ember azt gondolná, hogy az ókornak ez a legköltőibb 
lelkű filozófusa a művészet dicséretének hangosszavú heroldja lesz. 
Pedig tévedünk, mert a Politeía további részeiben és a Nomoi-ban 
erősen lehűti várakozásunkat. Az igazi és egyetlen valóságok az 



ideák — mondja újra, A földi élet dolgai, a természeti tárgyak és az 
«mberi mesterséggel készültek: az ideák tökéletlen utánzatai, hal-
vány árnyékai. A művészi alkotások a természeti tárgyak és a mes-
terséggel készült dolgok utánzatai, tehát az árnyékok árnyékai. 
Mivel a valóságtól ennyire távolesnek, értéktelenek. A művészek pe-
dig, a mellett, hogy hátrábbvalók a mesterembereknél, mert azok 
legalább közvetlenül az ideák után alkotják készítményeiket, csalók 
is, mert az utánzatokat valónak akar ják föltüntetni, és ezzel a gyer-
mekeket és a fejletlen ítélőképességű felnőtteket megtévesztik, de 
gonoszak is, hiszen általuk szakszerűen nem is ismert vagy magukban 
véve is méltatlan, gyalázatos dolgokat is utánoznak, és ezzel téve-
désekre, rosszra tanítják az embereket. Nem csodálkozhatunk, ha az 
így elmarasztalt művészeket aztán kiutasítja Platon a maga utópista 
államából, (Síracusának szerencséje volt, hogy tirannusai nem hagy-
ták városállamukon kipróbálni Platon elgondolásait, mert különben 
csak cenzúrázott gyermekmesék, igazzá operált eposzok, érdemesült 
katonáktól kiizzadt harci-dalok maradtak volna falai közt mutatóba 
az egykor sokrétű művészet torzképeiként. A festők, szobrászok, a 
számukra, mint főbűnösök számára, kilátásba helyezett különös fel-
ügyelet elől valószínűleg szabadabb és boldogabb országba mene-
kültek volna!) 

Platon maga is érezte, hogy kíméletlen kézzel ért a szelíd mú-
zsákhoz, de meg volt győződve arról, hogy az ész, az igazság és való-
ság szeretete, az állam jólétének féltése csak ezt az utat hagyja 
szükségszerűen nyitva előttünk. Őszintén megvallja azt is. hogy bol-
dog lenne, ha valaki bebizonyítaná neki: lehet nagyobb szabadságot 
is hagyni a művészeteknek. 

íme a művészet célja Platon szerint is a tanítás, a jóra- és 
igazra-nevelés, ezért műelmélete szükségszerűen valóságpárti, sajá-
tos felfogása következtében pedig egyenesen művészetellenes. 

Raffaello Athéni iskolájának másik főalakja, Aristoteles a föl-
felé, az ideák egére mutató Platonnal szemben vízszintesen nyúj t ja 
ki balját, mintha csak tapintani, megragadni akarná a teremtett világ 
valóságát, ő nem kettőzteti meg feleslegesen a világot; szerinte az 
ideák nem külön létezők, hanem a teremtett dolgokban benn levő 
elvek. Az így értelmezett ideát, eidost azonosítja a róla elnevezett 
négyes okság másodikával, amit később a skolasztikusok causa for-
malis-nak hívtak. A teremtett dolgokban ennek a belső formának 
tökéletes kifej lését az anyag (a causa materíalis) megakadályozza. 
Ennélfogva — amint főként a Poeticá-ban kifejti — a művész, akinek 
a módszere nála is az „utánzás" (mimesis), a teremtett világot több-
féleképen adhat ja vissza: vagy olyannak, amilyen csakugyan; vagy 
jobbnak, mint amilyen az a valóságban (mintha az anyag egyáltalán 
nem akadályozta volna meg a belső alak kifej lését, pl. a tragédiák 
idealizált hősei) ; vagy rosszabbnak, mint amilyen (pl. a komédiák 
karikatúra-szerű alakjai t) ; vagy végül olyannak, amilyenek mondják, 
ta r t ják az emberek azt (pl. az eposzok hőseinek, a mítoszok alakjai-



nak az igazolására elég az ú. n. mondai hitelesség vagy a néphit 
hagyományteremtő tekintélye). 

Hogy a tág lehetőségek közt mozgó ,utánzási" módok közül Aris-
toteles nem az elsőt tartotta igazán művészinek, az eléggé világos a 
történelemnek és a költészetnek viszonyáról tett nyilatkozatából, 
melyet már bevezetésünkben megemlítettünk. A művészi szabadság 
mellett való állásfoglalását természetesnek kell tartanunk, hiszen a 
Metaphysica-ban, mikor az alkotások osztályozásában a cél szem-
pont já t teszi meg elválasztónak, a művészi alkotások céljául a gyö-
nyörködtetést vallja, bár — mint a görög bölcselet általában — a 
széptől a jót ő sem akar ja egészen elválasztani. 

A két nagy filozófus-fejedelmen kívül a görög-római világban 
talán csak az újplatonikus Plotinos és az athéni Phílostratos nyilvá-
nított még említésre méltó véleményt. Mindkettő öntudalanul ís 
Aristoteles engedékeny utánzás-elméletét viszi közelebb a teljes mű-
vészi szabadság felé. Plotinos azt mondja, hogy a művész nem mond-
ható árnyak utánzójának, hiszen egyenesen a teremtett dolgok ideáit 
ís másolhatja, nem csak magukat a teremtett dolgokat. (Milyen közel 
áll ez a vélemény a modern intuíciós ihlet-élmény elméletéhez!) Phí-
lostratos még továbbmegy: a művészt a teremtett dolgok ideái sem 
kötik, sokszor olyat alkot, amit sohasem látott, még kevésbbé-tökéle-
tes alakban sem. Ilyenkor tehát még a dolog vagy személy ideáját is 
sa já t magának kell megalkotnia. Az erre való művészi tehetség a kép-
zelet, melyet Phílostratos az utánzásnál bölcsebb alkotónak mond. 
Ennek a teremtő fantáziának segítségével alkotta meg Pheídias 
Zeus-át és Athéné-jét, bár sohasem járt az Olympuson, — Egésízen 
modernül hangzik Philostratosnak a művészi elnagyolásra, összevont, 
sommázó előadásra való biztatása ís, A gomolygó felhőkben — 
mondja — milyen csodálatos alakokat fedezünk fel, pedig ugyancsak 
kevés vonás támogatja a hasonlóságot, A hiányokat nemcsak itt, 
de a nem minden aprólékos részletet visszaadó festményeken, szob-
rokon is a szemlélő lelke, fantáziája van hivatva pótolni, 

A keresztény ó- és középkor elmélkedőí eretnekségnek nyilvání-
tották ugyan az anyagot megvető, eredendően rossznak bélyegző szin-
kretizmust és manicheízmust, de a teremtett világot maguk is ,,siralom 
vÖlgyé"-nek tartották, és ha mégis művészileg értékesíthetőnek ítél-
ték, ezt nem önszépsége miatt tették, hanem főként a növények és 
állatok természetfölötti valóságokra mutató, szimbolikus kiaknázha-
tósága miatt. A valósághoz való ragaszkodás már csak ezért sem 
ment erényszámba a keresztény művészeknél. A szép valóságok, fő-
ként az emberi szépség utánzásától meg a pogánykor tökéletes mű-
technikájának bálványimádást és erkölcstelenséget terjesztő tar-
talma riasztotta messze őket. 

Műelmélettel foglalkozó külön jelentősebb bölcseleti munka nem 
is maradt ránk a középkorból. A még az őskeresztény korban élő 
Szt. Ágostonnak De pulchro et apto c. munkája ís elveszett, idevonat-
kozó gondolatai mellékesen kerülnek csak elő a Vallomások-ban. A 



valóság és művészet viszonyának a kérdése is régi — magának a 
benne termett új emberrel való összehasonlításakor vetődik fel. Vala-
mikor tudott a tragédiákban gyönyörködni, és minél nagyobb fájdal-
mat — és így részvétet is —tudott éreztetni az író, illetve az előadó-
művész, annál tehetségesebbnek tartotta őket: most azonban tisztán 
lát ja már, hogy a valóságban nem örülünk, ha fá jdalmat látunk, 
és jobb szeretjük, ha a részvét érzésére nincs szükség, ezért hazug, 
ártalmas és így fölösleges is az ilyen művészet, 

A középkor legnagyobb bölcselője, Aquínói Szt. Tamás főként 
Pseudo-Dionysíos könyvének kommentárjában érinti kérdésünket, és 
Aristoteles nyomán fölemlítí, hogy a művész nemcsak a teremtett 
világot utánozhatja, hanem megvalósíthatja azokat az elképzeléseket 
ís, melyek úgy élnek az ő lelkében, mint ahogyan az Istenben is meg-
voltak a teremtés előtt már a teremtett dolgok belső formái, alaki okai. 

A jóformán teljesen pedagógus célzatú középkori keresztény 
művészetben a művészi cél és a valósághoz való viszony megfelelése 
azért nem mutat ja a föntebb említett törvényszerűséget, mert itt a 
célzat mellett egyéb téren ís művészeten kívüli okok szabták meg a 
műgyakorlat lehetőségeit. Az említett műelméleti töredékek ellenben 
egyrészt a tanítás és valóság (Szt. Ágoston), másrészt a gyönyörköd-
tetés és művészi szabadság (Szt. Tamás) párhuzamát érvényben levő-
nek mutatják. Szt. Tamás gyönyörködtetés-párti voltát megerősíti 
szép-meghatározása is: pulchra sunt, quae visa placent, vagy máshol: 
pulchrum est perfectio cum claritate. (Érdekes, hogy a két elméleti 
töredék szerzője gyakorlatban ellenkező elvet követ: Szt. Ágoston 
mint író-művész minden mondatával gyönyörködtet is, Szt, Tamás 
erre egyáltalán nem törekszik!) 

A renaissance — Burckhardt közhellyé vált szavaival élve — 
fölfedezte a természetet és az embert. De úgy látszik, van valami 
igazság, még reciprok értelemben is, a mondásban: a tett halála az 
okoskodás, mert a művészeteknek ebben az aranykorában a műgya-
korlat volt minden, a műelmélet messze elmaradt mögötte. A filozó-
fusok legföljebb akkor érintik kérdésünket, mikor Aristoteles véle-
ményét a költészet és történelem viszonyáról föl-fölmelegítik. De — 
lévén a kor embereszménye az ,,uomo universale" — a művészek is 
hivatva érzik magukat az esztétikai bölcselkedésre. Míg a mesterség 
gyakorlati tudományairól (anatómia, perspektíva-tan, arány-tan, stb.) 
kitűnő könyveket írtak, elvontabb kérdésekről, mint a mienk is, gya-
korlatlanul és önmaguknak is ellenmondóan értesítenek bennünket. 
Pl. Cennini, a késői Giotto-imádó, azt tanácsolja a festőnek, hogy min-
den nap rajzoljon valamit, ha mégoly csekélységet is, természet után, 
de aki hegyet akar festeni, azt mégsem küldi a szabadba, hanem azt 
mondja neki, tegyen egy faragatlan kődarabot maga elé; a fák festé-
séről olyan részletes és aprólékos szabálygyűjteményt ad, mintha 
valami, a valóságból már rég kiveszett dolog újraelképzelésére készí-
tette volna el az egyetlen receptet. — Az építész Leone Battista Al-
berti a természetutánzás határát a szép kultuszának hangoztatásával 



vonta meg. Vegyünk mindent a természetből — mondta, — de úgy 
mint Zeuxis: nem egy helyről, hanem mindent onnan, ahol a kérdéses 
részlet legszebb megvalósulását látjuk. — Leonardo da Vinci vallja, 
hogy a festészet a természet lánya; perspektíva-tanulmányai, anató-
miai ra jzai a mai szakembereket is meglepik. Megelőzte az impresz-
szionistákat abban, hogy ugyanannak a természeti tárgynak különböző 
időjárási és napszaki változó megjelenését pontosan megfigyelte. Az 
emberi érzések és indulatok valóságból ellesett részletképeivel tele-
rajzolta vázlatkönyveit, de állította — s mint akkora művésznek állí-
tania is kellett, — hogy a megfigyelések, tapasztaltok nagy száma 
csak a r ra ad a művésznek erőt, hogy mintáival szemben önállósítsa ma-
gát, mert hiszen nem utánoz csak, hanem teremt is, — Dürer egyszer 
azt mondja, ne áltassa magát senki azzal, hogy valamit jobbá vagy 
szebbé tehet, mint amilyen a természet, hiszen a művész tehetsége 
erőtlen az Alkotóéval szemben; máskor meg így beszél (és úgy érez-
zük, ez az igazi Dürer) : a sok megfigyelésből és utángondolásból tit-
kos kincs gyűlik össze a művész lelkében, ebből alakulnak aztán 
külső benyomások ú jabb hatása alatt a műalkotások magvai. 

Az igazság az, hogy legalább is az ú. n. magas-renaissance mű-
vészei nem a természetet akarták visszaadni, és nem is azt adták 
vissza, hanem szinte meg akarták tanítani az istent arra, hogy milyenné 
kellett volna a világot teremtenie (Taine), Tipizáltak és idealizáltak, 
tehát a művészi szabadság emberei voltak; természetes is, mert ha 
valaha, a renaissance-korban mondhatta el a művészet mgáról a dan-
tei canzone-sort: Ponete mente almen com'ío son bella, ha nem tudtok 
tanulni belőlem, legalább gyönyörködjetek bennem. 

A barokk is, amilyen erőszakos és kizárólagos volt mint műgya-
korlatí jelenség, ép olyan jelentéktelen, mint műelméleti irány, Ez a 
fokozottan és harcosan élő kor talán nem ért rá elmélkedni, vagy nem 
ébredt rá saját művészi különelvűségének a tudatára, A későbbi mű-
elméleti kutatásoknak azonban igen gyakran elővett kérdése a barokk-
probléma. Ma már nem divat lekicsinyelni, mint a századforduló 
körül. Legújabb szellemtörténeti értelmezését (Werner Weisbach: 
Das Barock als Kunst der Gegenreformation. Berlin. 1921.) hozzánk 
irodalmi vonatkozásban Horváth János (Barokk ízlés irodalmunkban. 
Napkelet. 1924. 9. sz,), képzőművészeti felfogásban pedig Mihályi 
Ernő (Egy kis polémia Croceval a barokkról. Pannonhalmi Szemle. 
1931. 3. sz.) juttatta el. Ez az utólag levont elmélet bizonyítja, hogy 
a barokk művészet célja nem tanítás, hanem valami sajátságos, mond-
hatnánk, etikai gyönyörködtetés volt. Gyönyörködtetés a megújuló 
katolicizmus erejének és a mennyei boldogság földi előízének meg-
éreztetésével. Ezért aztán az ,,athíeta Christi" ellenállhatatlan lendü-
letének és a ,,sponsa Christi" elragadtatott szerelmének kifejezésére 
jóformán a józan valóságon tett semmiféle erőszak sem volt tilos. 
Épen ebből a nagy szabadságból érthető az is, hogy e két típust laí-
cizált formában: antik külsőben, sőt antik érzékiséggel is megjelen-
tethetőnek tartották. 



A barokk világot felváltó klasszicizmus már nagyon gazdag egy-
korú műelméleti írásokban, A XVII., XVIII. század és a mult század 
elejének minden bölcselője meg ma jd minden nevesebb alkotóművésze 
kötelességének érezte, hogy esztétikai elméletet alkosson és azt közre 
is ad ja . 

Az esztétikai tudomány „keresztapja", Baumgarten tárgyilagosan 
felsorolja, hogy a valósággal milyen viszonyban levő dolgok lehetnek 
a művészet tárgyai. Először a valóban meglevő, illetve megtörtént 
dolgok, azután mindaz, ami meglehetne vagy megtörténhetnék, végül 
az ú. n. heterokozmíkus dolgok (a mitológia, az utópiák, az álomlá-
tások világa; — a mi földünk ismert világában ezek a dolgok lehetet-
lenek, de egy más, pl. képzeleti világban megállnak, csak önmaguk-
ban, bensőleg ne legyenek ellentmondók). 

A többi elméletíró aztán már a kor ízlése iránt való természetes 
részrehajlással a Baumgartentől második helyen említett témacso-
portot tar t ja a művészet legméltóbb tárgyának: ami meglehetne vagy 
megtörténhetnék. Nem a való tehát, hanem a valószínű a művész 
ideálja, A művészet célja pedig valami szenvtelen,. minden zavaró 
körülményből kiemelkedett, szinte értelmi gyönyör okozása: inkább 
azt keresték, hogy a kor eszménye szerint helyesen ábrázol-e a 
művész, minthogy meg tud-e érzelmeinknél fogva ragadni. Ezért 
kellett a kor művészetének a valóhoz legalább a valószínűség fokáig 
ragaszkodnia. 

Hogy hogyan alakíthatja a művész a tapasztalt valóságot a 
kívánt valószínűséggé, azt többen is részletezik, Fontenelle szerint, 
ahogyan a pásztorjátékokban is szebb kelmét választunk az öltözé-
kekhez, mint amilyent a parasztok rendesen viselnek, és díszesebben 
is állít juk ki a színpadi ruhát, csak épen a szabásban tartunk meg 
valami parasztit, épen így kell a művészeknek is tenniök a termé-
szettel, a valósággal. Reynolds még világosabban beszél: a művész-
nek a tapasztalati valóságot meg kell fosztania minden egyéni bélyeg-
től, minden időhöz és helyhez kötő vonástól, azaz tipizálnia és ideali-
zálnia kell a természetet, — Amilyen lelkíismeretfurdalás nélkül 
vélték elmellőzhetőnek a konkrét valóságot a kasszicizmus elmélet-
írói, olyan mániákusai lettek (főleg az irodalomban) a valószínűség-
nek, Verses formát színdarabban csak ott akartak megtűrni, ahol 
a szereplők nem fölindultak (mert nem valószínű, hogy az indulatos 
ember versben beszél!), sőt azt is követelték, hogy a szerző a verses 
megszólalások előtt annyi időt engedjen a szereplőknek, amennyi idő 
alatt versüket hozzávetőlegesen el lehetne készíteníök (D'Aubignac), 
Ellenségei az operának, mert nem valószínű, hogy pl, valaki énekelve 
osszon parancsot, vagy hogy az emberek dalolva gyilkolják egymást 
(Saint Evremond). És mivel akkoriban a drámai időegység szabályát 
úgy értelmezték, hogy két egymásra következő felvonás közt a leg-
nagyobb időbeli távolság egy éjtszaka lehet, azt is követelték, hogy 
a költő csak olyan helyre tegye át a színt, ahová 8—10 óra alatt el 
lehet érni (Marmontel). Gyalog vagy váltott lovakon? — kérdezték 
később jogos gúnnyal. 



A klasszicizmus legmélyebb gyökerét, elméleti és gyakorlati 
ideálját , az antik művészet világát föltáró Winckelmann a durva 
valóságról a finom valószínűre való átmenet ú t j á t abban jelölte meg 
— Graeca veritas-ként, — hogy a kifejezésteljességet, a jellegzetes-
séget, a lelki tartalmat mindig alá kell rendelni a harmonikus külső, 
testi szépségnek. 

Míg a valószínűség klasszikus századai a raison csillagképe alatt 
állottak, a következő kornak, a romantikanak uralkodó planétája a 
fantázia lett. A művészet célja sem az a szelíd, értelmi élvezet, amit 
a klasszicizmus simára fésült múzsája nyújtott, hanem valami jóleső 
megborzongás, az érzelmeknek jégről forró fürdőbe ejtése. Ennek a 
szélsőséges hatásnak az elérése kedvéért a művészet világában azt a 
maradék tiszteletet is elhalványították, amit a konkrét tapasztalattal 
szemben az előző kor a valószínűség-törvény formájában még meg-
őrzött, 

A kor mindhárom vezető filozófusának (Fichte, Schellíng, Hegel) 
külön esztétikai elmélete is van. Ez abban a korban, mikor a tudo-
mány, illetve a bölcselet beteljesülését abban látták, hogy visszatér 
oda, ahonnan kiindult: a költészetbe, inkább kötelesség volt, mint 
valaha. — Fichte a mi kérdésünkben így nyilatkozik: A művész köte-
lessége, hogy minél többet nyújtson saját lelkéből és minél keveseb-
bet a külvilágból. Ez ugyanis a művészi hatásnak a legbiztosabb útja, 
A lélek a másik lélek megnyilvánulására mindig rezonál, a külvilág 
érintéseit sokszor érzéketlenül fogadja, — Schellíng szerint a szépség 
az összes tökéletességek közt a feltételektől való legnagyobb függet-
lenséget követeli, — Hegel azt állítja, hogy a művész célja az ideák 
visszaadása, de nem az ideális külső szépségé, hanem a belső világ, 
a lélek, a szenvedélyek szépségéé. 

Mindegyik a lélekre mutat tehát, ha a művészi témák lelőhelyé-
ről kérdezzük őket, mindegyik a külső világ és a hideg ész törvényei-
nek kötelező erejét tagadja. Ha mármost a művész csak a sa já t lelki-
világában kereshet anyagot, akkor képzeteinek egybeépítésére van 
utalva, és ha azt szabadon, a külső tapasztalat és az ész zsarnoki 
ellenőrzése nélkül teheti, akkor fantáziájával teremt új, eddig nem 
látott világokat, Valóban ez volt a romantikus művészet többé-
kevésbbé megvalósuló eszménye. 

Még azt jegyezzük meg itt, hogy a külső, tapasztalati világtól 
való függetlenség a romantikában nem jeletette sohasem azt, hogy pl, 
a képzőművészetekben a valóság egyes elemeit nem ábrázolták a ter-
mészethez híven, mint valamikor az ó- és középkori keresztény 
művészetben, vagy később az utolsó századforduló -izmusainak divat-
jakor, Itt csak a valóság elemeinek a beállításában, összepárosításá-
ban és lendületes felhasználásában mutatkozott a szabadság — a 
fantázia pszíchológia-megszabta törvényeinek értelmében, 

A naturalizmus vagy realizmus korának műelmélete inkább az 
esztétikai élvezet pszichológiai oldalát vizsgálta (Wundt, Fechner, 



Lipps). A mi kérdésünkkel nemcsak azért nem foglalkozott, mert az 
akkor divatos pozitivista tudományosság irtózott ettől a metafizikai 
látszatú problémától, hanem azért sem, mert nem látta vitásnak a 
valóság és művészet viszonyát. A művészetnek az akkori közmeggyő-
ződés szerint más feladata nem lehetett, mint a lehető legnagyobb 
hűséggel utánozni a természetet. 

A műélvezet is — a kor meghatározása szerint — abban áll, 
hogy felismerjük a másoltnak a másolattal való megegyezését. Egye-
zést felismerni: értelmi munka, közelebb áll a pedagógus célhoz, mint 
az érzelmi gyönyörködtetéshez. A szerencse csak az, hogy akiben 
igazi véna volt az alkotóművészek közül, az ezt a tudatosan vallott 
elméletet a gyakorlatban öntudatlanul áthágta, és így műve mégis 
igazi, egyéni művészet lett. 

A művészettörténet utolsóelőtti korszakában, az ú. n. -izmusok 
idején, azt lehet mondani, több volt és fontosabb volt az elmélet, mint 
a gyakorlat. Az utóbbi szinte csak gyenge illusztráció volt az előbbi-
hez. Ha bizonyos, igen tágan értelmezett, egymásból-fejtést fel ís 
lehet fedezni az egymásután következő modern irányokban, egészé-
ben mégis határozottan forradalmiak voltak az impresszionizmus, ku-
bizmus, futurizmus, expresszionizmus jelenségei. A forradalom min-
dig a felelőtlen elemek paradicsoma, Itt is azt tapasztaljuk, hogy 
nem komoly bölcselők építik ú j ra a műelmélet világát, hanem a kép-
zőművészetek terén a felelőtlenség könnyű fegyverzetében mozgó 
költők: egy Zola az impresszionizmus előharcosa, egy Marinetti a 
futurizmusé, egy Apollinaire a kubizmusé, egy Kassák Lajos a magyar 
képzőművészeti szélsőségeké. Nem akar juk mindezzel azt mondani, 
hogy ez a forradalom nem volt szinte szükségszerű, A XIX. sz, végé-
nek naturalizmusa, realizmusa a maga körének tökéletesség-határait 
elérte és ezzel holtpontra jutott, A művészet élete pedig a mozgás, a 
fejlődés, a haladás. Természetes volt, hogy csak erőszak mozdíthatja 
tovább a megakadt kereket. Az is csak a művészet lényegének a fo-
lyománya volt, hogy addig nem járt úton akarta az új irányt kikez-
deni, hiszen ami nem eredeti, az igazában nem ís művészi. Hogy az 
újításban sokan tovább mentek, mint amit az átlagember esztétikai 
érzéke megbír, érthető: forradalomban, lázadáskor nem szoktak 
kíméletet, megértést, megkülönböztetést gyakorolni a régi valág érté-
keivel szemben. Önértékük itt csak a kivételesen mégis mérsékelt 
merészségű műalkotásoknak van, de fejlődéstörténeti értéke felbe-
csülhetetlen e mozgalmaknak, A ma újból valóság felé hajló művé-
szete azért új és azért szép, mert felhasználja mindazt, amit az el-
viharzott -izmusok időálló értékként ránkhagytak. 

Hogy ezek az irányok egyenként a valósággal szemben milyen 
álláspontot akartak — közzétett nyilatkozataik szerint — elfoglalni, 
és milyet tudtak — kezükből kikerült alkotásaik tanúsága szerint — 
elfoglalni, a r ra nézve Mihályi Ernőnek folyóiratunkban (XIII, évf-
4, és 5, sz., XIV, évf, 3. sz,) megjelent tanulmányaira utalunk, melyek 
inkább szellemtörténeti okokból vezetik le ezeknek az irányoknak az 



állásfoglalását, és sa já t összefoglalásunk (A művészi nevelés egyik 
utolsó fejezete — a kőszegi bencés gimn. 1939—40. évi Évkönyv-ében) 
idevágó részére, mely inkább az állásfoglalások gyakorlati megvaló-
sításának módjait ismerteti. 

Ami a művészet céljának az -izmusok korában való értelmezését 
illeti, itt a naturalizmus és impresszionizmus l 'art pour l 'art elvétől a 
futurizmus, kubizmus és expresszionizmus forradalmi célzatosságáig 
sok fokozatot találunk. És épen mivel nem nyugodt fejlődés, hanem 
erőszakos kirobbanás a szülőanyja ezeknek az irányoknak, nem lehet 
a művészet céljának és a műalkotások valóságközelségének párhuza-
mos megfelelését bennük törvényként megtalálni, 

A legújabb kor műelmélete, amint azt hozzánk főként Mitrovics 
Gyula, Brandenstein Béla br., Réti István és Orbán Dezső eredeti fel-
fogásban közvetítették, felismerte, hogy a modern művészetnek a 
valósághoz, természethez való új közeledése annak az egyetemes 
összefüggésnek a követelménye, amely szerint a természet létformái, 
az emberi érzéklő-apparátus beidegzettsége és a művészi kifejezés-
mód egymástól teljesen el nem szakíthatok. Azonban ezzel koránt-
sem a lélektelen utánzást akar ja a modern esztétika célul kitűzni. 
A valóság objektivitását inkább csak a visszaadás ellenőrző-képzete-
ként a jánl ja . Lássuk csak közelebbről, hogy értsük ezt! 

Először ís leszögezik ennek a modern műelméletnek a hirdetői, 
hogy a művész a valósághoz nem a tudományos megismerés hideg 
logikájával közeledik, hanem a művészet külön logikájával: az intuí-
cióval. (A legművészibb filozófusnak, Begsonnak intuíció-elmélete 
nagyon megkönnyítette a műelmélet kifejezési lehetőségeit!) Ennek 
az intuitív közeledésnek még a műalkotás anyagbavitele előtt három 
állomása van. Az első a szemlélet-intuíció. Az egyszerű pszichológiai 
szemlélet a fölvett egyes érzetek összefoglalása és tárgyra vonatkoz-
tatása, A szemlélet-intuíció több ennél. A művésznek szükségképen 
gazdagabb és érzékenyebb a tudat-világa, mint az átlagemberé. Ennek 
következtében a tudatába folyó érzetek egy csomó asszociációt kelte-
nek, tudattartalmának kapcsolható elemeit mind kapcsolják. Ezek a 
fölvett képzetekkel együtt alkotnak egy egészen sajátos, egyéni szem-
léleti épet, amiben már sokkal több minden van, mint a szemlélt való-
ságban, Ez a művészi szemlélet-intuíció, — A második állomás a 
belső képalkotó intuíció. Az átlagember lelki működésében a fantázia 
az, ami a tárgyilagos szemlélet-emlékek, a képzetek elemeiből új, 
addig nem szemlélt képet szerkeszt, A művész-képzelet ettől abban 
különbözik, hogy már képzetei, amelyeket elemeiből alkot, sem egy-
szerű, tárgyilagos képzetek, meg aztán nem gondolkodás vagy szán-
dékos akarat indí t ja meg működését, hanem önkéntelenül és csak egy 
pillanatra vetődik fel az ú j kép, A belső képalkotás, a művészi fan-
tázia-működés intuitív voltának bizonyítéka az a megfigyelés ís, hogy 
legtöbbször valami belső, érzelmi feszültség indítja meg, amely kül-
sőleg nem nyilvánulhat. Ezért ihleti pl, a reménytelen szerelem a 
legszebb verseket. Ha szíves hajlandóságú szerelmesünk előttünk ül, 



nem fogjuk álomalakját lelki szemeink elé idézgetni. — A harmadik 
állomás a beleérző intuíció. Lelki transzpozíció ez, belehelyezkedés a 
kép tárgyának valóságába, belső életének átérzése. A művész szinte 
közvetlen tudatává válik képe tárgyának, hogy majd úgy fejezhesse 
ki azt, mint az önmagát. Dialektikai játéknak hangzik ez így, de a 
művészek érzik, hogy valami ilyes lelki aktus az, ami életmeleget, 
magasabb értelmű valószerűséget, művészi igazságot ad műveiknek. 

Amiről eddig beszéltünk, az még csak a művész intuitív víziója 
volt műalkotásának tárgyáról, ennek a víziónak az interpretálása, 
anyagbavivése még ezután következik. Ennél sokszor úgy jár az in-
tuitív kép, mint a röntgen-sugár az ólomlappal: nem tud belehatolni 
az anyagba. Itt kell aztán az eddig kirekesztett értelem, a tárgyilagos 
emlékezés az egyszer felvillant vízióra, aztán a művészi segédtudo-
mányok: az; anatómia, távlattan, kompozíció, színtan, a különböző 
anyagok és eljárások beható ismerete és főként a természet, a való-
ság részleteit könnyedén visszaadni tudó rajzkészség és forma-
memória. 

Az intuitív vízió lényegesebb összetevője a műalkotás egészének, 
mint az anyagbavivés készsége. Az utóbbinak túlbecsülése meg is öl-
heti a belső képet, vagy — mint ez sok ú. n. maníristánál van — 
pótolni akar ja annak jelentéktelenségét. Ennek a ténynek a fölisme-
rése késztetett a mult évtizedekben sok művészt arra, hogy a vissza-
adásnak ezekkel az akadémikus kellékeivel szándékosan ne törődjék 
semmit. — Ez a megkülönböztetés érteti meg velünk azt is, hogy van 
műalkotás, ami jó, de nem szép (igazi művészi belső kép dadogó 
visszaadó készséggel), és van műalkotás, ami szép, de nem jó (vir-
tuóz anyagbavivési ügyesség művészi vízió nélkül). Azok a művészek, 
akiknél a két összetevő egyforma tökéletességben van meg, a ritka 
nagyok, de ezeknek is csak egy-két szerencsés alkotása olyan, hogy 
a fentebbi értelemben vett jóság és szépség egyformán a lehető leg-
magasabb fokban van meg bennük. 

A cél és valóságközelség párhuzamos megfelelése is kiolvasható 
a ma műelméletéből. Minél közelebb áll egy műalkotás a tárgyilagos 
valósághoz, annál inkább csak „tanulmány"-nak nevezi azt a modern 
esztétikus. Még a portré-szobrászatban vagy -festészetben is azok az 
alkotások, melyeknek egyetlen értéke, hogy „hasonlítanak", csak a 
műélvezés laikusainak tetszenek. Azok a képek, szobrok, amelyek 
igazán magas műélvezettel tudnak gyönyörködtetni bennünket, a 
művész belső képalkotó intuíciójának a szülöttei, tehát elég messze 
születtek a nyers valóságtól. A képmások is, ha nemcsak „hasonlí-
tani" akarnak, hanem művészileg gyönyörködtetni is, azonkívül, hogy 
az ábrázoltnak nemcsak egyszeri külsejét adják, hanem a jellemét 
is megéreztetik, még magukon viselik a művész lelki arcélének a 
vonásait is, 

* 

Ha a különböző korok műelméletét összehasonlítjuk ugyanazok-
nak a koroknak a műgyakorlatával, azt a megfigyelést tehetjük, hogy 
Pannonhalmi Szemle 22 



az előbbi néha határozottabb, néha zavarosabb, mint az utóbbi, de — 
néhány elméleti különbséget, melyek gyakorlatilag úgy sem voltak 
veszélyesek, leszámítva — nagyjából az elméletírók gondolatai és az 
alkotóművészek gyakorlati vezérelvei az általunk tárgyalt kérdésben 
megegyeznek egymással. Hogy egy-egy művészi állásfoglalásnak a 
kiinduló pont ja mi volt: a gyakorlat-e vagy az elmélet, erre a kér-
désre már nehezebb felelni, Azt hisszük mégsem tévedünk, ha azt 
mondjuk, hogy az elmélet. De nem az egyes korok műelmélete, nem 
ís valami általános érvényű „Ästhetik von oben", hanem azok a nagy 
kormozgató eszmék, melyek egy-egy történelmi idő-egység arculatát 
megformázták. Ezek aztán egyformán hatottak a kor vallási megnyi-
latkozásaira, tudománnyára, művészetére, katonai és gazdasági intéz-
ményeire, sőt mindennapi életének apró formáira is. Ez az „elmélet" 
azonban már nem a művészi vizsgálódás, hanem az általános művelő-
déstörténet tárgya. 

Ami mármost az egyes korok elméletén és gyakorlatán túl a 
valósághoz való ragaszkodásnak és a művészi szabadságnak örök vias-
kodását illeti, ebben talán épen a harcnak véget nem érése a leg-
nagyobb érték, mert egyetlen biztosítékunk a művészet megmereve-
dése, elöregedése ellen. Minden kor maga küzdi ki magának a sa já t 
kijelölésű harci célokat, ezért aztán az elért eredményt igazán a ma-
gáénak érzi, büszke rá és szereti, — Azt azonban nem tudjuk, de 
nem ís akar juk eltitkolni, hogy mi ennek az örök csatának az esélyeit 
a történelem folyamán végigkísérve — talán nem is véletlenül azért, 
mert a művészi forradalmak vajúdásából született XX, században 
élünk — mindig a művészi szabadság, az idea, az intuitív belső kép 
győzelméért aggódtunk vagy lelkesedtünk. 

Felhasznált irodalom: Bará t—Éber—Takács : A művészet tör ténete . Bp. 
1939. — Brandenstein Béla br.: Művészetfilozófia. Bp. 1939. — Cherbulíez— 
Geőcze: Művészet és te rmészet . Bp. 1893. — Croce—Kiss: Esztétika. Elmélet 
és történet . Bp. 1910. — Hekler Antal: Ant ik művészet. A középkor s a 
renaissance művészete. Az újkor művészete. A magyar művészet tör ténete . 
Bp, é. n. — János i Béla: Az aesthet ika tör ténete , I—III. k, Bp. 1901. — Lyka 
Károly: A képzőművészetek tör ténet i és technikai fejlődése. (A műveltség 
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Főiskola Évkönyve. 1931—32.) — Springer A.: Handbuch der Kunstgeschichte, 
V. Band. Leipzig, 1928. — Waetzold t W.: Du und die Kunst. Berlin, 1928. 



Salve Hater . 

Isten Anyja, üdvözlégy Mária, 
Irgalomnak, reménynek csillaga, 
Bocsánatnak, malasztnak asszonya, 
Szent örömmel teljes szelíd Anya: 

Szűz Mária. 

1. Emberfajnak üzdvözlégy szép dísze, 
Üdvözlégy Te, szüzeknek szent szüze, 
Nálad nagyobb nincsen szűz senki se: 
Űr ültetett királyi székibe 

Szűz Mária. 

2. Üdvözlégy, ki anya lettél szűzen, 
Mert, ki Anya jobbján ül fényesen, 
S uralkodik a földön és egen, 
Szűz méhedbe rejtőzött csöndesen 

Szűz Mária. 

3. Örök Atya teremtett Tégedet, 
A Fiúnak árnyéka Rád esett, 
Anyává tett a szelíd Szeretet, 
Istenívé így formált Tégedet, 

Szűz Mária. 

4. Isten műve: remek, csodálatos, 
Színe előtt földig alázatos, 
Tiszta Jegyes, hű és kívánatos: 
Nincs Tehozzád földön hasonlatos, 

. Szűz Mária, 

5. Dicsérnek mind Téged az igazak, 
De elfogynak a dicsérő szavak, 
Mik ajkukról lábadhoz hullanak, 
Hogy méltókép felmagasztaljanak 

Szűz Mária. 

6. Légy, Szűzanya, mi édes vigaszunk, 
Légy örömünk, kiben vigadozunk 
És egykoron, ha sírba sorvadunk, 
Szentek közé Te végy fel, Asszonyunk 

Szűz Mária. 



Péguy művészete az antîintellektualizmus sodrában. 
Rezek S, Román. 

Sokan és részletesen kifejtették már azt a mélyreható különbsé-
get, mely az emberi megismerés két módja között feszül — igazán 
bölcseleti rendszereket, világnézetet, kifejezési formát meghatározó 
ellentéttel. Nevezzük bár az egyik ismerésmódot szigorúan logikus-
nak, fogalmi elemzőnek, a ráció út ján előrehaladónak, természettudo-
mányosnak, a másikat meg intuitívnek, a teljes tudat „tudattalan" 
mélységeiből fakadónak vagy akár romantikusnak is, — el kell ismer-
nünk, hogy mindkettőnek — ha vitathatóan nem is egyenlő, de kétség-
telen szerepe van az emberi szellem történetében. Ma már nagy át-
tekintéssel nézünk végig a letűnt századok többnyíre nehezen ma-
gukra ismerő szellemi küzdelmein, melyeknek sorkpontja csak ez az 
egyetlen kérdés: az ész legyen-e az úr a szellemi élet minden terüle-
tén, nagy és fölényes biztonsággal — avagy inkább az intuíció? 

E küzdelmeknek utolsó nagy állomása a XIX. század hideg ter-
mészettudományosságára következő intuitív filozófia harca, mely a 
logikai sémák, a gép és holt anyag módjára elképzelt természet he-
lyébe élettel teli, élőlény módjára felfogott és megértett valóságokat 
akar állítani. Manapság alig találunk bölcseleti tanulmányt, mely pro 
vagy contra ne érintené ennek a nagy harcnak egyes állomásait. Elég 
csak végigolvasni a Bergson mellett és az ellene összeírt könyvek 
kis könyvtárra menő halmazát, máris láthatjuk, hogy itt valóban 
sorsdöntő harc folyik. Ma egyelőre az intuitív filozófia a győztes, 
helyesebben mondva: inkább az intuitív szempontot többrebecsülő 
látásmód. 

Egészen természetes, hogy az egymást felváltó bölcseleti áram-
latok nagyon hatnak a szellemi élet minden területére. Határozottan 
kielemezhető, hogy Bergson filozófiája mennyire átalakította a szá-
zadforduló íróinak és művészeinek nemcsak világnézeti és esztétikai 
felfogását, hanem még stílusát is. Szerb Antal néhány adatból, de igen 
mélyrehatóan igazolja, hogy a modern regényírás végső gyökere nem 
egy-két új nagy regény, melyből tanulnak és melyet követnek, min-
táznak sokan mások, hanem igenis a mai regény egész szemléletmódja 
és művészi kidolgozása is Nietzsche és Bergson filozófiájának apró-
pénzreváltása a művészetben. 

Nem is csodálnivaló, hogy Bergson, az élet (akármilyen értelem-

* Péguy rész le tes meg i smeréséhez lásd a szerző h á r o m tanu lmányá t a 
Vigília 1939. évi számaiban . 



ben vegye is) és a mozgás, a mélységek és a sejtelmes igazságok 
filozófusa százával vonta magához az írókat és a művészeket, annál 
is inkább, mert az ő filozófiája is sokhelyütt egyszersmind a legszebb 
stílusú művészi remek is. Ennek a vonzásnak finom szálai természe-
tesen csakúgy fellelhetők a magyar iradalomban, mint Bergson hazá-
jában. — Szerény soraim kirívó francia példán szeretnék megmutatni 
azokat a kétségtelen tüneteket, melyeket egy művész lelkében Berg-
son filozófiája kialakíthat; természetesen nem kizárólag a Bergsonért 
lelkesedő művésznek jellemző vonásai lesznek ezek; részletekben sok 
másnál megtalálhatók. De együtt már új típusnak kereteit jelzik: a 
bergsonista költőét. 

* 

Az alkotó művésztől semmi sincs olyan távol, mint a logikai 
sémák világa, ő azt aka r j a megmondani a valóságról vagy a megálmo-
dott valóságról, ami benne a legbensőbb és ezért a legkevésbbé kife-
jezhető. A művészi látáshoz olyan lélek kell, mely valamiképen benső-
leg rokon a tárgyával vagy hasonló hozzá. Az abszolút szépséget is 
csak az tudja érzéki formában mások számára is megközelíthetővé 
tenni, aik erre a célra megkapta a művészi látás ajándékát , a művé-
szi étálás „kegyelmét", mely pedig még Szent Tamás szerint is csak 
,,aliquando et aliquibus" jár ki. 

Ha egy ilyen ,,örök művész"-beállítottságú tehetség azt hall ja 
egy bölcselőtől, hogy nemcsak a műalkotáshoz, de még a filozófiához 
is ilyen bensőbe ható „sympathie" kell, nem csodálható, hogy kapva 
kap ra j ta : e l já r az előadásaira, harcol minden szaváért, védi nyomda-
festékkel és fokossal egyaránt. Mert ez történt Péguyvel a század-
fordulóban, amikor siralmas volt a szellemi élet mindén vonalon; el-
fajulás, hisztéria, agyonfínomult és az erkölcstelennel kacérkodó 
esztéticizmus mérgező varázsaiból fakadt dekadens irodalom. És a 
következmény: „A rosszkedv ásít a világ fölött — í r ja Curtius. A 
tudósok elraboltak belőle minden színt. Minden istenük messze van 
vagy halott. Eszméink is utána halnak. Mélységes közöny fog el. 
A szenvedés is tompán bamba már. Mindenki jár ja a maga útját , 
remény nélkül; a jkán undor; megy kitaposott, örökké egyforma hely-
benjárással a születés fájdalmas sikoltásától a haldoklás szívszaggató 
hördüléséig, a végső bizonyosságig, mely mögött minden bizonytalan-
ság kitárul." A naturalista művészet végső napjait élte. Lemaítre 
bátran és gúnyosan vetette oda az északi irodalom rajongóinak'. 
„Siessenek szeretni a hómezők és a köd íróit, szeressék őket, amíg 
szeretik őket, amíg hisznek bennük és amíg még hatással lehetnek az 
emberre, — mint ahogy a divatos gyógyszereket is addig kell hasz-
nálni, míg gyógyítanak. Mert megeshetik, hogy a latin géniusznak 
közel van a felülkerekedése." — Hatalmas zavar mindenfelé, merő 
anya gel vűs égén bukó bölcselet, léleknélküli és széthulló kevéske erők 
mindenfelé. Ekkor jelent meg a hatalmas túlzásai ellenére is kultúr-
történetni jelentőségű bergsonizmus és a nyomán fakadó művészet. 

A bergsonizmus — Péguy számára — a saját mondanivalójának 
másfelől is szóló hangja volt: az áramlás, a mozgás világa, melyben 



a szellem az idő minden pillanatában újra teremti önmagát: örök 
fiatalság és közvetlenség, — a misztika földje (a szó ilyen bergsoni 
értelmében). „Ez a Bergson egész varázsló" — mondogatta Péguy s 
viszonzásul megkapta Bergson véleményét: „Péguy-ben megvan a 
valóságot csodálatosan közlő kifejezésmód", — Védi is ám Péguv ezt 
a szép stílusú filozófiát: „Bergson forradalma az egész vonalon meg-
szüntette az értelmi terméketlenséget, a szolgaságot és a modern 
intellektualizmust. Pe r totam aciem — és egy csapásra. Helyette 
szabadság, egészség, termékenység. . . Boldog, aki ilyen „gyermek" 
marad t és így őrizte meg ártatlanságát és metafizikai éhségét." 

De ez a metafizika nem az akkori Sorbonne szórágása és ada t -
gyűjtése, hanem a „valóság legfinomabb rezdüléseit" kifejezni akaró 
bölcselet. Péguynek ez a filozófiája — s ez a legjellemzőbb! — 
tökéletesen és kirívóan beleolvad művészetébe. Csak így í rhat ja e 
sorokat: „Mi akik írunk, akik kicsit belekóstoltunk ebbe a nehéz mes-
terségbe és szeretnénk jó írók lenni, — mi nem hamiskodunk. Ezt 
hagyjuk az intellektualístáknak . . . Bámulom, hogy ők milyen bizto-
sak a dolgukban. Botjukkal dirigálják a valóságot, professzori köpe-
nyük alól." Mikor írói munkájáról közölt vallomását olvassuk, szinte 
Bergson áradó stílusának születését látjuk: „Mikor fejemben meg-
fogan egy mű, azt hiszem, hogy egész kicsike valami lesz, tzinte a 
kezembe foghatom, in cava manu; az egészet egyetlen kis szerves 
pontban látom, de benne minden porcikáját, egész tartalmát és min-
den rész le té t . . . Mikor aztán papírra vetem, nem tudom már, hová 
jutok, ha hűségesen követni akarom a bennem élő valóság hullámzó 
alakulását. Folyton a kibontakozás egyes pontjai tartanak bűvölet-
ben; ezeket akarom teljesen végig járn i . . . Az élet rövid . . . Elérek-e 
az első útkereszteződésig . . ." (ő húsz kötetre menő összeöntött gon-
dolathalmazt hagyott hátra a világháborúban bekövetkezett hősi ha-
láláig; a Bergson-tanítvány regényírók is képesek egy sornyi tartalom-
ról köteteket elmélkedni.) 

Mit számít neki, hogy „a valóság rezdüléseinek" egyéni követése 
esetleg halálosan unta t ja olvasóit?! — Fő az, hogy érezze: a lángész 
csak ezt teheti. Az ő lángesze: harsogva dolgozó gondolata, mely filo-
zófiai vitát kever szent hangulatú elmélkedésbe és pamphletet vegyít 
hítvalló lírába. 

Akárcsak Bergsont, őt sem kötötte semmi rideg forma; minden 
gát leomlott előtte; csak a „belső szót" hallgatta és követte tollával: 
„Soha nem írok semmit, csak amit magam éltem á t . . . Hogy félek a 
népieskedő pózolástól!" ő, a Loire-menti szőlőskertek parasztfía, 
teleszítta magát csekély filozófiai műveltséggel; határozatlanul homá-
lyos kavargásban vegyül benne a parasztos ravasz természetesség, 
meg szűkkörű filozófiai raffináltság. Nem lett sem komoly filozófus, 
sem népi író, csak amire talán még nagyobb szüksége lett volna 
a huszonöt évvel ezelőtti Franciaországnak: hősies gondolkodású és 
még hősiesebb tettű keresztény szocialista, de még inkább: politikai 
csatározások hevületét stílusába, „beszélt" stílusába fojtó öntudatos 
művész. Önérzetes biztonsággal í r ja : „Hasonió zenei prózát még nem 



í r t ak . . . Egyetlen sorom alá sem lehetne odaírni: Anonymustól. Min-
den írásomba én vagyok beleszőve, — nem is kell hozzá a nevem, 
benne élek az egészben, minden szálában!" 

Nagyon megejtő — és megérdemelten megejtő — ez a művész, 
aki legtöbbre becsüli az első ízben kimondott szót, az első ihletre 
megfaragott szobrot és az első kapásra megfestett képet, s aki szerint 
a tanulmányozás után készülők már mind rosszabbak, mert alkotójuk 
akkor már „többet tud", — a művészethez pedig minden inkább kell, 
mint a tudás. 

Hány olvasója akad, aki az ő első kapásra írt szóáradatát végig-
olvassa? — kérdezhetnők. A valóság pedig az, hogy igen sokan olvas-
sák, ma még talán többen, mint életében. 

Mit tehát a varázsa? Az az alig meghatározható ügyesség, mely-
lyel olvasója lelkébe bírja átültetni az ő parasztian puritán, de 
ugyanakor tudósán raffinált lelkiségét. Csak egy kicsit legyen rokon-
lelkű az olvasója, hallatlan élvezettel fogja olvasni. Ilyen ovasókö-
zönség pedig manapság szép számban akad! Ezekhez szól Péguy egyik 
bírálója: ,,Csukjuk be szemünket. Ne figyeljünk másfelé. Ringassuk 
lelkünket önmagunkba. Hagyjuk, hadd járjanak át végtelen, határo-
zatlan, elemi erővel húzó gondolatok, melyek még fényt keresnek. 
Gondolat? Érzéklés? Megérzés? Emlék? Vagy fény? Vagy szeretet? 
De milyen szép fény és milyen nemesítő szeretet!" — Lehetne-e 
jobban jellemezni a modern romantikus lélek határozatlanságát? 

De ebben a — minden analízis ellenére ís homályos — határo-
zatlanságban sajátos szépség rejlik, csakúgy mint megejtő méreg 
Begson filozófiájában. Elfogulatlan ,,jó olvasója", aki követi őt a 
„valóság rezdüléseinek" megérzésében, ezt mindig elismeri. Mert ha 
elfogadjuk, hogy az a jó írás, melyből „nem nyílík semerre sem 
ablak", mely tehát teljesen körülveszi az olvasót, — akkor Péguy 
minden lapja ilyen jó írás: egyenesen ránkfolyik és átömlik a fejün-
kön, Milyen borzongatóan eleven mozgás van pl. az elítéltek táncá-
ban: „Hosszú a sor, kavarognak elítéltek, vége nincsen, nincs sehol; 
hosszú láncban, szörnyű táncban tűnnek el; egyik húzza a másikat, 
biztosan, pontosan; egyik húzza a másikat pokoljáró szörnyű körben; 
kezét fogja, a szomszédét, pokolbatűnő nővérét; egymást tar t ják 
karba-kézen és a körnek vége vészen, sose lészen vége már. Egyik 
tar t ja , másik fogja, mind-mind csúsznak összefogva, kavarogva, 
gúzsbaforrva. Kitalálunk mindig új bűnt, kiagyalunk folyton új bűnt, 
észben még nem fogant szörnyűt. Üj ítélet, újabb körlánc, pokoljáró 
rémes körtánc hömpölyög le nagy körökben," 

Nem ír bűvös szavakat; stílusa még kevésbbé szintétíkus, mint 
a francia stílus általában, Nem a mély szépségeket egy-egy szóval 
eltaláló stílusfajta az övé, ő fogalmakká rögzít, analizál; de ez az 
intellektualistának tűnő módszer éppen az ellenkezővé fordul á t : 
homályos megéreztetés eszközévé válik, — antiintellektualísta lesz. 
íme a sok száz lapból kiragadott kis részlet: „Ha a (modern intellek-
tüeleknek) szemük elé állítjuk a régi kereszténységet, szembesítjük 
őket azzal a valósággal, ami régen egy keresztény plébánia volt, egy 



francia plébánia a tizenötödik század eleje táján, mikor még voltak 
francia plébániák; ha tehát megmutatjuk nekik, láttatjuk velük, hogy 
mi volt a valóságban a kereszténység, abban az időben, mikor még 
volt kereszténység, — hogy mi volt akkor egy nagy szent (Jeanne 
d'Arc-ra gondol), talán mindegyik közt a legnagyobb, abban az idő-
ben, amikor még volt szentség, abban az időben, mikor még volt sze-
retet, mikor még voltak szent nők és szent férfiak, egy egész keresz-
tény nép, egy egész keresztény világ, egy egész szent nép, egy egész 
világa a szenteknek és a bűnösöknek, — mihelyt egy-pár modern 
katolikusunk, kik tudtuk nélkül modernek, de mélységesen modernek, 
egész a velejükig, burzsoák és burzsoák fiai, tőkepénzesek és hitele-
zők fiai, akik az állami pénzből élnek kényelmesen, mások pénzéből, 
más polgárok pénzéből, más választók, más adófizetők pénzéből élő 
tisztviselők és akik okos-ravaszul már előzőleg beiratták az Állami 
Adósság Nagy Könyvébe napi kenyerük szerény biztos adagját, így 
felfegyverezve néhány mai katolikusunk, mikor hírtelen feltárul előtte 
az ősi, a régi kereszténység, gyorsan sápítozni kezd, mintha mindez 
bántaná a jóízlését," 

Aki öt-hat lapot elolvas ebből az analizált gondolathalmazból, 
rögtön érzi, hogy csak az „együttlátó" elme foghatja egységbe ezt a 
szétfolyó töredéktömeget. Péguy egyetlen gondolatot, — művészi vagy 
filozófiai intuícióját, — a maga lelke egységét szedte szét darabokra. 
A „jó olvasója" — aki igazán élvezni akar ja — lássa meg egyszerre 
az ő szétfolyó mondanivalója mélyén rejlő egyetlen gondolatot! 

Ilyen értékes író miért marad a gondolatfoszlányoknál, a filozó-
fiai és napi-politikai vitáknál, misztikus elmélkedéseknél, mért nem 
tér át más műfajokra? Péguy vállalja a maga sorsát: az eszmények 
szolgálatában álló írást (gondoljunk a régi romantika apostol-írójára): 
„Hasznot ha j tó szerény foglalkozásom, hogy füzeteket írok. Bizony 
én is jobban szeretnék elbeszéléseket írni, regényeket, meg drámai 
költeményeket. Hiszem is, hogy nem vagyok erre sem alkalmatlan . . . 
De én csak krónikás vagyok és csak az is akarok m a r a d n i . . . Króni-
kásnak lenni: ez a lehető legnehezebb feladat. Ez a szentség egyet-
len módja, melyet én akarok képviselni, Jeanne d'Arc a modellem, 
mert a r ra vállalkoztam, hogy mindent feláldozok ennek a nagy 
szentnek. És Joinville a mesterem . . . Nem az a kérdés, hogy tud-
juk-e, mit érünk. Nagyon keveset érünk; de az a kérdés, hogy tud-
juk-e, mik vagyunk. És mit csinálunk. Minden attól függ, hűségesen 
ragaszkodunk-e ezekhez a mintaképeinkhez," -— És hogy ő hűsége-
sen együtt, benne marad-e a nép lelkületében, hogy el tudja-e mon-
dani mindig ezeket a titkos örömű sorokat: „Ügy ismerem, mint ők 
(a Loire-men ti parasztok), velük, köztük, mint ők érzem azt a leg-
nagyobb örömet, mely csak lehet is valaha, melyet csak megismerhet 
a halandó. Teljes, lezárt tökéletes öröm; egy maximum; visszavonás, 
hajlongó félelem, aggodalmak nélküli — és több mint matematikai 
biztonság. Dolgos biztonság, munkás biztonság," 

Aki Péguy „jó olvasója" akar lenni, ne is felejtse ám el, hogy 
mondathalmazai mögött van valami, ami sokkal egyszerűbb, mint a 



szóözöne: a Péguy-féle „értelem", mely nem annyira kész gondolat, 
mint inkább formáló, alakuló gondolat, vagy inkább csak megindu-
lása, irányvátele egy irányban. 

A művészet örök út ja : az egyéni élmény kifejezése — mások 
lelkét is hatalmábaejtőn. Az előbb említett „módszerrel" Péguy ezt 
éri el. íme, az ilyen legszebb részletek közül ís a legszebb, mely még 
gondolatában is antiintellektualista; Szűz Máriáról szól: megy föl 
a Golgotára Jézus után; nem gondol arra, hogy hány állomása van 
a szenvedésnek, mégis jobban tudja, mint mi, mert mi csak fejünkbe 
vesszük, ő meg végigéli a tizennégy állomást: 

ő is fölment. 
Mint mindenki. 
Fel a csúcsig. 
Észrevétlen vitte lába, 
öntudatlan, 
ő is járta keresztút ját. 
A tizennégy állomáson. 
Bizony-bizony tizennégy volt. 
Annyi, annyi. 
Ép tizennégy. 
ő nem tudta pontosan. 
Többet rá sem gondolt erre. 
De megjárta. 
Bizton tudta. 
Csalódhatunk, 
oly percekben fejünk nem fog. 
De mi tudjuk, mi nem jártuk végig mind. 
ő, ki járta, ő nem tudta. 

Olyan ez a pár sor, mintha valaki elszórná előttünk röpke gon-
dolatait, mintha a lelke egészéből ejtegetne kis foszlányokat; mind-
az, amit kiejtett, bennnünk, körülöttünk van; szinte benne élünk; 
hatását tökéletesen meghamisítanók, ha soronkínt elemeznők; egy-
szerre kell meglátni ennek a pár sornak egész lényegét: az, aki átél 
valamit, az „tudja" azt igazán, nem pedig az, aki csak gondolatával 
tud. Ez a tétel pedig az antiintellektualizmus egyik fontos tanítása. 

A szavak, mondatok csak útjelek arrafelé, amerre az ilyen költő 
lelke járt; az utat nem az útjelek alkotják; de ha jól haladsz az út-
mutatásuk nyomán, a r ra jutsz, amerre az előtted haladó költő lelke 
járt . A lélek „egyéni rezdülései" csak így követhetők — s akkor is 
csak megközelítő hűséggel; ilyen utána-együtt-látás biztosítja csak, 
hogy Péguyt értékelni tudjuk, 

A szavak — Bergson szerint is — csak ilyen útjelzők, melyek 
kiszakítva a nagy együttlátásból, a dolgok banális oldalát jelzik 
szárazon. Mögöttük, az egészük mögött van a személyes ízű, szer-
vesen élő értelmük. Nagyon kevesen tudják úgy önteni a sok-sok 
szót, hogy olvasójuk megint nagy egységben lássa őket, különös meg-



erőltetés nélkül, úgy, amint a szerző szuggerálja. A valóságot vagy 
a megálmodott valóságot az ilyen művészek lehelik belénk legszeb-
ben. Péguy ilyen művész — a szónak teljes bergsoni értelmében. Ha 
megindul ritmikus prózájának ár ja , újraél bennünk az ő lelkének 
igazában soha vissza nem térő tartalma. 

* 

Minél nagyobb a mű és minél mélyebb benne a megsejtett 
igazság, annál inkább várathat magára a hatása, de annál hajlan-
dóbb lesz egyetemessé válni. Péguy — még hóbortosnak ítélhető 
stílusával is — az igazság és mélység költője. A róla írt esztétikai 
értékelések és az ő óriási könyvsikerei (több kötete van már túl a 
huszonötödik kiadáson!!) is azt mutatják, hogy hatása nem várat 
magára. A katolikus és nemzeti szellemben újraéledő Franciaország 
még 1941-ben is ú j kötetben foglalja össze életét és tanítását (Da-
niel Halévy: Péguy, 1941.); a francia gyászos év (1940) őszén meg-
induló irodalmi élet első kötete Péguy egyik tanulmány-sorozata 
volt (Situations, Paris, 1940. N. R. F.). írásainak fiatalos hevülete 
pedig mindjobban biztosítja számára az egyetemes elismerést, Klem-
perer 1926-ban ugyanazt írta róla, amit Curtius 1923-ban: ,,Péguy 
írásait bárminek mondhatjuk, csak művészetnek nem; ő csak publi-
cista, de nem költő." De 1931-ben már Claudel és Jammes mellé 
áll í t ja Péguyt és nem szégyeli ezt a vallomást: ,,Régi véleményemet 
kifejezetten és kétszeresen visszavonom; Péguy mindenütt költő volt, 
még akkor is, ha publicistaként írt, — néha pedig igazán és teljesen 
költő volt. Igaz, hogy kifejezési formái miatt nem mindig éri el a 
magával ragadó művészi ha tás t . . . De vérbeli költő és a Dreyfus-
ügytől a világháborúig terjedő években hatalmas volt az ő idealiz-
musának ereje," 

Az életet nem lehet összetoldani. Egyszerűen csak nézni engedi 
magát. A költői látás pedig csak ennek az életnek látása lehet. 

Ilyen Péguyé is! 
Értékelésének helyes szempontját tehát akkor kapjuk meg, ha 

őt a századforduló eszmei sodrába állítjuk, abba a művészi anti-
intellektualizmusba, mely kézzel-lábbal tiltakozik ,,a gondolkozást 
teljesen nélkülöző" jelző ellen, de melynek egész hitvallása mégis 
csak az a Prohászka-féle „karikára tágult két szemmel csodálkozás", 
az ősi szünopszisz és a mindig ősi és mindig ú j intuíció. 

Tanulmányom eredményét főleg a következő munkák támogatják: Péguy 
összes művei; Archambaul t : Ch. Péguy, Paris, 1939,; Arouet : La fin d 'une 
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Szentestén. 

Senki sem mondhatja: Ür Jézusf 
ha nem a Szentlélekben" 

) (1. Kor, 12, 3,).. 

Neved nem mondta földi szó, 
Angyal jelenté égi jó 
ránknyíló hajnalán: 

Szentlelked, az élő Erő, 
bennünket fénnyel éltető, 
mond halk szóval csupán. 

csak Ő hallotta egymaga, 
ki szűzen lett szülőanva 
egy áldott éjtszakán. 

Mindnek, ki Lélekből való 
most elmerül az égi szó 
a lelke szűz taván, 

Neved nem mondja földi szó, 
elménkben hozzáfogható 
jel nincs egy sem talán: 

meleg szívében megfogan, 
világra hozza boldogan 
a Fényt — az éjtszakán. 

Békés Gellért. 



Tallózás a horvát bencések múltjában. 
(Kolostoraik és a szláv liturgia.) 
Danczi Yillebald dr. 

A horvát bencésekről mindenhol, maguk a horvátok is, arány-
leg keveset tudnak. Sajnálatos tény ez. A horvát bencések (horvát-
tal jelzem a tengerpart szláv nyelvű lakóit Albániáig) a horvát nem-
zet kultúrájában óriási szerepet töltöttek be, s ma, ha kutatunk 
utána, az az érzésünk, hogy századok óta elhagyott temetőben já-
runk: találunk egy-két sírkeresztet, az egyenetlen talaj jelzi a sírok 
helyét, de régen nincs már virágot hozó kéz és az elmultakért imád-
kozó ajak, A horvát bencések érdemeit nem örökítette meg méltó 
mű, mert mielőtt ők megtették volna, kihaltak. Mi magyar bencések 
állunk hozzájuk legközelebb. Századokon át egy birodalom határain 
belül éltünk, királyaink, apáturaink hol élénkebben, hol lanyhábban 
ápolták az összetartozás tudatát. Ők is, mint mi, kelet és nyugat 
vonalán álltak, ők kissé jobb helyzetben, mert a bizánci kultúra, 
majd Bizánc—Róma miénknél sokkal puhább ütközőire kerültek a 
római Egyház erejének diadalra jutásáig, 

Az Isztriától Albániáig lakó nép művelődésének különös irányt 
szabott földrajzi helyzete: Róma küszöbén éltek, de a görög-bizánci 
világnak is közvetlen közelében. Ez a feles világ jelenti a horvát 
nemzet múltját a XIII—XIV. századig, Bizánc fénye a VII—VIII, 
században annyira elgyengült, hogy a nyugati provinciák csak lazán 
kapcsolódtak a bizánci egyház kultúrájába és a hanyatló birodalom 
inkább csak Kis-Ázsiát tartotta szellemi uralma alatt, így a horvá-
tok már a frank hittérítőktől ismerték meg a keresztény tanokat. 
Illyricum Spalatóval együtt I. Miklós pápa (858—867) energiája 
által lett a nyugati kultúra részesévé s ezáltal végleg eldőlt az 
Illyriáért folytatott küzdelem. Ebbe a miliőbe kapcsolódik bele a 
bencés munka. Nem missziós munkát kezdtek, hiszen már kereszté-
nyek voltak, hanem az evangélium szerinti élet elmélyítésének sze-
líd munkásaiként és ezzel a munkával szükségszerűen kapcsolatos 
műveltség terjesztőiként fogtak a bencések templomok, kolostorok, 
akkori értelemben vett iskolák építéséhez és a gazdasági élet fel-
virágoztatásához. 

Amikor a IX—X, században a bencések megtelepedtek a szige-
teken és a partvidéken, e vidéken már nem volt ismeretlen a szer-
zetesség, A stridoni dalmata, Szent Jeromos óta magányos helye-
ken, kisebb gazdátlan szigeteken remeték éltek, sőt Szt. Jeromos 
Dalmáciában épülő kolostorokról ír. Nyilvánvaló, hogy ezek a nyu-
gati Egyház szerzetesi voltak, de nem messze a tengerparttól már 



görög baziliták laktak. Ezek a szerzetesek nem voltak nagyobb ha-
tással a népre. A baziliták itt apró kis cellákban éltek elvonultan, a 
szerzetesség és remeték fajaira pedig ráillett Szent Jeromos szer-
zeteseszménye, amely szerint nem a beszélgetés és jövés-menés tesz 
szerzetesé, hanem a hallgatás és helybenmaradás. Továbbá szerinte 
a szerzetes kötelessége nem az, hogy tudós legyen, hanem az, hogy 
sirassa a világ vagy a sajá t maga bűneit. Tehát az egyházi munka 
terhe és szépsége a világi papság ékessége volt csupán, amikor a IX. 
század végén1 híre érkezett a bencés szellemnek — Farlatus szép sza-
vaival: fama bonusque odor manaret quotidie latius (111, Sacr, II. 55.) 
— és a hírt követték maguk a bencés szerzetesek is, A horvát kirá-
lyok, tehetős urak és városok csodálattal nézték életmódjukat és 
eredményes munkájukat. Az összegyűjtött adatok szerint — jól-
lehet összefoglaló munkát nem találtam és valószínű, hogy e miatt 
felsorolásom nem teljes — a IX, századtól a XVII-ig negyvennyolc 
kolostor és zárda állt munkába Krisztusnak ebben a szőllejében. 
Ezek között bizonyára voltak olasz kolostorok is, mint pl. Zárában 
és Spalatóban, de forrásaimban nem találtam nemzetiségükről meg-
jegyzést. Nemcsak az evangélíumos könyvet és a Regulát hozták 
magukkal, hanem az itáliai művészet sok szépségét is, így pl, a ra-
vennia és aquitániai építészet szerint épültek a zárai, a nini, traui 
és spalatói templomaik. 

Hogy tárgyalásunkban valamilyen rendszer legyen, északról 
délre indulunk el a több száz éven át virágzó bencés házak látoga-
tására,2 Utána szó lesz a nevezetes horvát bencésekről, a szláv 
liturgiáról és a horvát regulafordításról. 

* 

Legészakabbra feküdtek a Veglia sziget kolostorai. Négy hely-
ről áradt szét az erkölcs, a tudomány és az istentisztelet megbecsü-
lése, A vegliai egyházmegye püspöke, II. Péter, 1153-ban építtette 
fel Szent Márton templomát apátsággal együtt. Ehhez közel épült 
a Szent Apollinarisról nevezett templmocska. A Szent János kolos-
tor a püspöki városban épült 1323-ban. Legrégibb volt — Farlatus 
meghatározása szerint — a városhoz három kőhajításnyira fekvő 
S. Maria de Castillione apátság. Ebből Domonkos apát halála után 
a szerzetesek elvándoroltak, és mint üres épületet a sziget comese, 
a Frangepán-család, 1448-ban a ferenceseknek adományozta, 

Arbe szigetén két bencés kolostor és két zárda volt. Legrégibb 
alapítású a S. Petrus in Malle, amely ugyanarra a szomorú sorsra 
jutott, mint az említett S, Maria: a szerzetesek elhagyták. A másik 
bencés ház hospitium volt, amely a kommendátor-apátok kezén 

1 Far la tus Daniel VI, századot mond, de erre sehol nem talál tam hitelt 
érdemlő adatot . 

2 A bélai, rudinai, besztercemonostori , francavillai, garábi, bánmonostori , 
szentgergelyi, száva-szentdemeter í és dombói apátságokra, amelyek a mai Hor-
vátország területén vannak, nem té rek ki. Ezekről bővebben ír a Pannonhalmi 
Szent Benedek Rend tör ténete , 



sikkadt el. — Arbe húsz temploma között szerényen húzódott meg 
Sz. Benedek leányainak három zárdája. Időrendben legrégibb a 
Sz. András apostolról nevezett, ahol az 1116-i velenceiek pusztítása 
elől menekülő három nővér menedéket talált, akik a partmenti 
Belgrád Sz, Tamás zárdájából jöttek. Szent János nevét viselő zár-
dát 1306-ban György püspök a ferenceseknek adta, jóllehet laktak 
még benne apácák, Az apácák kitelepítésének okát Farlatus — 
bizonyára oklevélre támaszkodva — abban találja, hogy a püspök 
jónak látta, ha a Szent János zárda apácáit más, jobb fegyelmű 
bencés zárdába helyezi, A harmadik arbei zárda Szent Jusztina 
nevét viselte, 1574-ben keletkezett. Három apáca jött Pagos szige-
téről, hogy a lelki életben irányítást adjanak azoknak a hajadonok-
nak, akik a bencés regula szelíd igája alat t óhajtanak Istennek 
tetsző életet élni. Ez a zárda az erények virágos ker t je lett. Egy 
XVII. századi író így emlékszik meg a még akkor meglevő zárdáról: 
,,modestia et sanctitate virginum viget floretque — a szüzek sze-
rénysége és életszentsége által virágzik," Az arbei egyházmegyéhez 
tartozó Absortól nyugatra egy kisebb szigeten terült el az 1071-ben 
alapított Szent Mihály apátság, 

Absor sziget természeti szépségeit négy kolostor munkája és 
imádsága gazdagította, Absor városában volt Szent Péter kolostor, 
a sziget más részein Szent Benedek, Szent Miklós és az 1521-ben 
megszűnt Szent Mihály. Bencéseken kívül éltek itt kamalduliak is, 
hiszen nem messze innen működött Szent Romuald- Absor határá-
ban volt a Szent Benedek zárda, de az 1521-i kalóz veszedelmek 
elől az apácák bemenekültek a városba a Sancta Maria Angelorum 
zárdába. Rövid idő múlva áttértek Szent Ferenc regulájára és 
templomuk védőszentje Szent Klára lett, 

A zárai egyházmegye területén virágzó bencés élet volt. Hat 
bencés kolostor és két zárda működött, de raj tuk kívül még más 
rendek is találtak alapot a letelepüléshez. Zárában sokáig legneve-
zetesebb volt a Szent Krizogon templom és kolostor mind szépsége, 
mind régisége miatt, A Szent Krizogon bazilika a névadó vártanú 
testét rejtette magában. Valószínű alapításí éve 908, Annyi bizo-
nyos egy Lucius nevű szerzetes feljegyzéseiből, hogy 986-ban már 
másodszor építették, 1622-ben Monte Cassínóhoz csatolták. — Zárá-
hoz közel van Belgrád nevű helység a tengerparton. Itt alapította 
Kresimír király 1059-ben a Szent János evangélistáról nevezett 
gazdag kolostort. Sok kiváltsággal látta el, de az 1116-í velencei 
pusztításkor a szerzetesek elmenekültek. Tizenhárom évig állandó 
lakás nélkül bolyongtak, csak 1129-ben vonultak a közeli Pasmania 
nevű szigetre, ahol Szent Kozma és Damián kolostor szerzetesei 
várták őket testvéri szeretettel. Szent Kozma és Damián jogilag 
eddig is Szent Jánoshoz tartozott, de híressé csak az egyesülés után 
vált. Munkásságuk és erényes életük híre a magyar királyokhoz is 
eljutott, akik — III. István, III. Béla, Imre — kiváltságokkal jutal-
mazták őket. Szent Kozma és Damián kolostor a szerzetesi fegye-
lem és a lelki elmélyedés szempontjából minden kívánságnak meg-



ielelt: kis szigeten, magas hegyormon emelkedett. Eleinte csak hat 
szerzetes számára volt hely. Valerius de Monte szerint az első lakók 
szlávok voltak. Azért emeli ki nemzetiségüket, mert a liturgiában is 
a szláv nyelvet használták. Ugyanezt találtam Farlatusnál is (V. 
10.). — A zárai egyházmegyéhez tartozó Pagus szigeten is éltek 
bencések a Szent Péter kolostorban. Hozzá közel volt régi néven 
Ullianus sziget a Szent Benedek apátsággal, amelyet később a zárai 
domonkosok kaptak meg. 

Zárában zárdák is nagy számmal voltak. Legrégibb alapítású a 
Santa Maria minor Kresimír király idejéből. Történelmi adatok 
1052-től 1228-ig találhatók róla. Sokkal későbbi a Szent Katalin 
zárda. Alapítója Petrus de Mafataris érsek (1391). Volt még Zárá-
ban másik két zárda is, de mind a kettő más regulára tért át. 
A Szent Miklós zárda nővérei, mint Absorban, itt is Szent Klárát 
választották patronájukul, a Szent Dömötör zárdát pedig Szent Do-
monkos oltalmába ajánlották. Az apácák 1260-ban a domonkos-
apácáknál tettek új fogadalmat. Zárában a város szélén volt Sancta 
Maria de Melt a zárda. Itt őrizték ereklyeként Szent Benedek fogát. 

A zárai egyházmegyében 1069-ben alapította Kresimír király 
a Szent Tamás zárdát. Ugyanezen egyházmegyéhez tartozó szigete-
ken is voltak bencés apácák. Pagus szigeten a hasonló nevű hely-
ségben volt Szent Margit zárda. A benne élő húsz apáca neveléssel 
foglalkozott. Ugyanezen a szigeten volt a Gyümölcsoltó Boldogasz-
szonyról (S. Maria annunciata) nevezett zárda. Ferenc zárai érsek 
1514-ből való vízitációs levele elismeréssel szólt róluk: ,,moniales 
vitae integerrímae sacro velamine Deo dicatae." 

Sibenikben (Sebenico) három zárdában éltek apácák, társadalmi 
osztályok szerint elkülönítve, A S. Salvator zárdába csak nemes 
családok leányai léphettek, A Szent Lucia zárda egyetlen jótevő 
bőkezűségéből jött létre 1639-ben szegény leányok számára, Erre 
való tekintettel az alapító bő jövedelmi forrásokkal látta el, A Szent 
Katalin zárdába mind a módosabb, mind a szegényebb osztályok 
leányai beléphettek, — Sebenicóban két kolostor is volt. Szigorú fe-
gyelmükre következtethetünk egyik oklevélben talált vétek és elég-
tétel arányáról. A városban lévő Szent Miklós és Szűz Mária kolos-
torokat megvizsgálta a püspök. Ügy találta, hogy a Regulának meg 
nem felelően húsételt esznek. Kiszabott r á juk tíz pénteken kenyé-
ren és vízen való bőjtölést, tíz szentmise bemutatását bűneik bocsá-
natáért és szigorúan meghagyta, hogy térjenek a javulás útjára, 

Trauban (Tragur) két kolostor és két zárda működött, A Ke-
resztelő Szent János kolostort 1315-ben a ferencesek kapták, régi 
bencés lakói pedig átvonultak a bencés apácák 1064-ben alapított 
Szent Miklós zárdájába- Régebben Szent Domnius néven szerepelt, 
A Szent Miklós zárda apácái ettől kezdve egy épületben laktak a 
Szent Péter zárda apácáival, Liberius püspök és a traui klérus hatá-
rozata alapján, — A traui egyházmegyéhez tartozott coenobium S. 
Petri de Clobucaz. Az 1064 körüli években alapította Brana, Dragus 
traui elöljáró atyja, a középkorban elég gyakran előforduló nemes 



szándékkal: ,,pro remedio anímae nostrae, nccnon fíliorum meorum 
— az én és fiaim lelkének orvoslásáért." 

Spalató a legnevezetesebb dalmáciai érsekség volt a középkor-
ban. Területén sok bencés település volt, de lassankint a világi pap-
ság kezére jutottak, Farlatus egy időhöz nem kötött hírt közöt olyan 
bencésekről, akik az acoemeták szokása szerint istentisztelettel és 
állandó zsoltározással szolgáltak a horvát királyok sírjánál a kirá-
lyok lelki üdvéért. Az acoemeta-akoiméta keleti szerzetes típus. 
Felváltva éjjel-nappal egyfolytában istentiszteletet tartottak és 
innen kapták az akoiméta-insomnis nevet, mivel azt gondolták róluk, 
hogy nem is alszanak. 

A spalatói egyházmegyében az acoemetákon kívül egy kolostor-
ról és három zárdáról tudunk, A város mellett a Salona folyó part-
ján állt a Szent István apátság (S. Stephanus de Pinnis). A Salona 
folyón Kresimír király malmot adományozott nekik. Az apátság ki-
emelkedő helyen a város kapuitól mintegy 500 lépésnyire épült. 
A XVIII. században még láthatók voltak romjai. A kolostor régi 
alapítású, mert 1075—1080 közötti évekből, Dabrus (Dabrion) apát 
idejéből már a kolostor birtokairól szóló megerősítő oklevéllel talál-
kozunk. Ebben az oklevélben meghatóan jellemzi magát az apát : 
„Ego Dabrion indignus abbas aegro corpore, mente tamen sana ve-
g e t a q u e . . . " Hány ember volt ilyen az Egyházban Szent Páltól 
kezdve, akik mind tanúságtevői a lélek felsőbbrendűségének az 
anyaggal szemben! Ugyanazon oklevélen található még két apát alá-
írása; az aláírók személyére több adatot nem találtam. Az egyik 
Joannes abbas S. Bartholomaei, a másik Urso abbas S. Moysi. Szent 
Bertalan Tinninben (de Tenine), Szent Mózes Spalatóban volt. A 
Szent István kolostornak van magyar vonatkozása ís. Guncellus ma-
gyar crucifer szerzetes 1219—1242-ig spalatói érsek volt. A tatárok 
elől a Szet István kolostorba menekült. Itt ís halt meg és a bencések 
templomában temették el. Guncellus temploma, a spalatói székes-
egyház őrzi IV. Béla királyunk nagy fájdalmát, amely a ta tá r já rás 
idején érte őt és a királynét, Két leánya, Katalin és Margit, a tatá-
rok elől menekültek édesanyjukkal, Mária királynéval, Klissában a 
két királyleány meghalt. Holttestüket később a spalatói székesegy-
házba hozták át. Ügy látszik, hogy a sírjukon olvasható epitaphium 
a fájdalom elcsendesülése után készült: 

Catharina ínclyta et fulgens Margari ^ 
In hoc arcto tumulo iacent absque vi 
Belle IUI Regis Hungaro 
Et Marie Lascari Regine Greco 
Ab impiís Tartari fuerunt fuga ^ 
Mortue in Clissio hue Spaletum transla 
Sub annis Domini mille ducen ^^ 
Quadraginta duo insuper probens legen 

A spalatói érseki szék nemcsak mint magyarokat, de mint ben-
céseket is érdekel bennünket, A magyar VII. Péter (1185—1187) 



spalatói érsek után ismét magyar, pannonhalmi bencés apát lett az 
egyházmegye főpásztora VIII. Péter néven. 1188-tól 1196-ig viselte 
ezt a magas méltóságot. Követségbe visszajött Magyarországra. Út-
közben egy telet Trauban töltött, ahol „sok feljegyzésre és emléke-
zetre méltót cselekedett". Két ügyben ítélkezett vitás bencés ügyben 
egyházmegyéjében, mind a két esetben a bencések oldalán látta az 
igazságot. 

Spalatóban két zárda is ápolta Szent Benedek szellemét. Az 
egyik Pustitza (XI. sz.-i írásmóddal) nevű királyi birtokon épült 
1080-ban, A védőszentje Szent Raymund volt, de a zárdát nem róla, 
hanem Parthenon-nak nevezték. Az apácák a török veszedelem elől 
1645-ben beköltöztek a városba, A másik spalatói zárda S. Maria 
de Taurello. 

A közeli Pharos szigeten alapította a Szent Antal zárdát Vince 
püspök 1534-ben. Arbe szigetéről jött két apáca; ők tanították a 
jelentkezőket a szerzetesnői erényekre és fegyelemre. Munkájukat 
Isten áldása kísérte. Egy XVIII. századi író így jellemzi őket: „Nö-
vekedett ís azután e híres intézmény, nem annyira a szüzek nagy 
száma, mint inkább sokféle erénye miatt." 

Kint a kék Adrián Busi szigeten állt Szent Szilveszter kolostor. 
Rövid fennállás után tönkretették a kalózok. Sándor pharosi püspök 
1181-ben jogaikat megerősítette, birtokaikat visszaadta és Spalató-
ban nekik adta a Szent Szilveszter templomot. Hozzájuk tartozott 
Szent Mihály és az issosi Szent Miklós kolostor. Ez utóbbi a kom-
menda-rendszer idején veszett el a bencések számára. Előzőleg már 
valami ok miatt kihaltak; a kolostor első kommendátora Callistus 
pápa lett 1458-ban, 

Corcyrán a sziget nyugati csücskén volt S. Joannes de Gradina 
templom, A XVII. században egy remete gondjaira volt bízva, 

\Regúzára bencés szempontból is áll az az igazság, amit egy 
kőbe vésett görög felirat állapított meg e vidék lakóiról: 

Qsooeßeis ô'âvrovg äyctv 
y.cà acpóÖQct ôixaiwg cfiadi yxii (fiXot,évovg. 

(— Azt mondják, hogy ezek az emberek jámborok, nagyon 
igazak és vendégszeretők,) 

Istenes hajlamúaknak, igazaknak és adakozóknak kellett len-
niök, mert Ragúzában és közeli környékén tíz bencés kolostor és 
zárda volt. Ezen felül még a kolduló rendek is megéltek, pedig ők 
a nép adományaira építik költségvetéseiket. Magában Ragúzában is 
fontos szerepet töltötek be a bencések, de a XVIII, század második 
felében csak a város környékén voltak. 

Régi alapítású volt a Lacroma szigeten levő kolostor. Ennek 
keletkezése mély hitre és bensőséges Szent Benedek-tiszteletre mu-
tat, 1023-ban (Ignatius Georgius szerint 1123-ban) Szent Benedek 
napján hatalmas földrengés pusztított Ragúzában és a közben ki-
Pannonhalmi Szemle 23 



ütött tűzvész Ragúza nagyobb részét elpusztította. A város vezetői 
és a nép Szent Benedek pártfogását kérte, mire a borzalmak hirtelen 
megszűntek. A szigeten, amely egészen a bencések rendelkezésére 
állott, később két templom épült: a Boldogságos Szűzé és Szent 
Benedeké. A kolostor mellett volt egy szegényház, A sziget szépsége 
elvarázsolta a látogatókat. Amikor csendes volt a tenger, a raguzai 
polgárok is a szigeten kerestek lelki vagy testi felüdülést. A lacro-
mai kolostor a XVI. századig önálló volt; ekkor az itáliai Szent 
Jusztina kongregációhoz csatolták. Amint földrengésnek köszönhette 
létét, úgy földrengés vetett véget a virágzó életnek is: 1667-ben a 
közeli Szent András sziget templomával együtt erős földrengés 
romba döntötte. 

A lacromai kolostor után időrendben a Melita szigeten épült 
Szűz Mária apátság következik. Ez a Melita sziget nem azonos 
Málta szigetével, ahol Szent Pálék a hajótörés után kikötöttek 
(Ap. Csel, 28, 1—11), Ezt a kolostort 1150 utáni években alapította 
három monte-cassinói bencés: Máriusz, Simeon és János. A XVI, 
században a nevezetes melitai kongregációnak lett a feje. A kolostor 
mesébe illő helyen épült. Az egész sziget a bencéseké volt. A szi-
geten tó közepén kiálló sziklán épült, a szárazföldről hosszú szűk 
földnyelv vezetett hozzá. így könnyen tudtak védekezni az odaláto-
gató kalózok ellen. (A melitai kongregációról alább lesz szó.) 

Gundula Sabinus alapította a Sancta Maria de Rabiata kolos-
tort. Nevének más változatai S. Maria de Razate, de Rosato, de 
Roseto. A gazdag nemes ajándékot küldött Monte Cassinóra azzal a 
kéréssel, hogy küldjön az apát szerzeteseket, hogy az ő költségén 
alapítsanak kolostort. A kolostor 1123-ban fel is épült. Már a ben-
cések megérkezése előtt is voltak szerzetesek ezen a vidéken, de 
ezek a Szent Benedektől nem sokra becsült „teterrimum genus sa-
rabaitarum" voltak, akik tetteikkel még mindig a világhoz ragasz-
kodtak. Ebből a Szűz Mária tiszteletére épített kolostorból ter jedt 
el Szent Benedek Regulája Ragúza államban, kivéve a lacromai ko-
lístort. Ez a Szűz Mária kolostor egy ideig önálló volt, majd 1262-
ben Monte Cassinóhoz csatlakozott. 1295—1321-ig üresen állt, amíg 
a lacromaiak be nem népesítették. 

Breno nevű helyen alapította 1222-ben Joannes Gundula sa-
ját költségét a Szent Jakab és Fülöp kolostort, ma jd később egész 
vagyonát ráhagyta. Ragúzától mintegy ezer lépésre feküdt. Egy 
XVIII. századi feljegyzés szerint a városbeliek ide szoktak jönni 
sétálni, mert a gyönyörű hely és az áhítatra serkentő templomocska 
vonzotta őket. 

A S. Maria de Rabiatát alapító három bencés nem maradt a 
felépített kolostorban. A terjeszkedő szent-benedeki szellem elve-
zette őket Jupana szigetre, ahol görög rítusú bazilitáknak volt ko-
lostoruk, Szent Mihály védelme ala t t álló templommal. Nyolc-tíz 
bazilita lakott ott, egy-egy kis cellában. A három testvér élete olyan 



hatással volt a görög szerzetesekre, hogy elfogadták Szent Benedek 
Reguláját és a latin rítust. 

Ragúzában a bencés apácák munkája is nagy megbecsülésnek 
örvendett. A hét ragúzai zárda közül öt a bencés apácáké volt. Név-
szerint S. Maria de Castello, Szent Simeon, Szent Márk, Szent And-
rás és Szent Tamás. A XVIII. században ezek közül már csak a 
S. Maria de Castello tartotta meg eredeti reguláját, a többi más 
szerzet ruháját és munkakörét vette át. 

Nem emlékeztünk még meg az Ivanich szigeten lévő, a zágrábi 
egyházmegyéhez tartozó Szűz Mária zárdáról és a nonai apácákról, 
akik 1496 és 1500 között Zárába menekültek a török elől. Kétes a 
léte a gatzkai Szent Miklós apátságnak. Csupán 1436 tá ján lehet 
olvasni egyetlen apátról, szerzetesekről nem. Talán címadományo-
zással van dolgunk, 

A cattarói egyházmegyében is volt bencés kolostor Perustum 
nevű helységben, A kolostor híre S. Georgius de Scopulo néven ter-
jedt el. Idővel a szerzetesek elhagyták. Templomuk, mivel Perustum-
ban a legszebb és legnagyobb volt, plébániatemplom lett, birtokai-
kat pedig a plébános kommendába vette. 

Az eddig felsorolt kolostorok majdnem mind önálló életet él-
tek. Közülük egyik-másik tartozott csak valamely olasz kongregá-
cióba. Helybeli kongregáció csak Ragúza területén létesült. A XVIII. 
században már öt kolostor volt Ragúza területén, de semmiféle jogi 
kötelék nem fűzte őket egymáshoz. Idővel a fegyelem meglazult és 
a kolostorokat a ragúzai szenátus a XVI. században közös fő a lá 
helyezte. így keletkezett a melítai kongregáció. Tizennégy házból 
állt. A kongregáció történetét Ignatius Georgius melitai apá t ír ta 
meg, mint a kongregáció prézese. Az egyesülés jó hatással volt a 
házakra, de az első fellendülés utáji ismét érezhetővé vált a ha-
nyatlás. A veszedelem elhárítására Monte Cassínóról jött vizitátor-
ként a tríenti zsinat idején Chrysostomus Calvinus. ő nagy hozzá-
értéssel és sok imádsággal csakhamar új virágzásnak indította a 
kongregációt. Itt szerzett érdemei és irodalmi munkássága elismeré-
séül és a hozzáfűzött további jó remények miatt Ragúza érsekévé 
választották. 

Kutatásaim során csak a XVIII, századig talál tam adatokat a 
bencés életről, így nem tudom megmondani, hogyan fejeződött be a 
melítai kongregáció élete. Igaz, a XVIII. században küzdöttek, 
liogy növendékeik számát valamiképp emeljék, de hogy ez lett-e a 
vesztük, nem tudtam kideríteni, A jelenlegi zágrábi érsek, dr. Stepi-
nac Alajos, vissza aka r j a telepíteni a bencéseket. Ebből a célból az 
utóbbi években volt egy növendékük Prágában, Reméljük, törekvése 
sikerülni fog. 

Nevezetes bencések. 

Századokon át sok szentbenedeki szellemtől áthatott nemes lé-
lek járta az Adria szigeteit és part ja i t ; mi csak néhányról emléke-



zünk meg. Talán nem is a legnagyobbakról és kevés szóval, de elég 
lesz ahhoz, hogy tudjunk a dalmát partokon valamikor csendesen 
dolgozó bencés világról, amely az ott lakó népek történetében ma 
már csak fundamentumalkotó erőként él. Eddig megemlékeztünk a 
három montecassinóí alapítóról, Simeonról, Márkról és Jánosról, 
Péter pannonhalmi apátból lett spalatói érsekről és Chrysontomus 
Calvinusról, a melitaí kongregáció felvirágoztató járói. 

Tekintsük elsőnek Szent Rajnert. 1128-ban született Pizában. 
A fons-avellanai kolostorban töltötte a novíciátust és életének rej-
tett részét. Később püspök, majd spalatói érsek lett. 

Bernardus a S, Maria de Forneto olasz kolostorból jött III. Béla 
királyunk udvarába, hogy Imre királyfit nevelje. 1198-ban spalatói 
érsek lett. 

II. Miklós a spalatói Szent István kolostor apát ja , 1322-ben lett 
tinnini püspök. 

Hugolinus a perugiai Sz. Péter kolostorban tett fogadalmat. 
Előkelő család sarja volt, 1349—1388-ig spalatói érsek. Magyar-
országon is járt Nagy Lajosnál követségben. A történetírók mint 
pompakedvelő nagy urat emlegetik. Az érseki méltóságról lemondott. 

A melitai kongregáció rövid idő a la t t sok kiváló főpapot adott 
Dalmáciának, Chrysostomus 1585—1605-ig stagnumi püspök; Joan-
nes Baptista 1605—1608-ig ugyanabban a püspöki székben Chryso-
stomus utóda. Olyan kiválóan beszélt görögül, hogy V, Pál pápát 
elkápráztatta, Chrysostomus 1615—1647-ig tribuni püspök, Alphon-
sus Basilius 1694—1703-ig stagnumi püspök, Gregorius melitai apát 
1777—1792-ig ragúzai érsek, Kiváló szervező tehetséggel rendelke-
zett, Gondolta, hogy rendjének szüksége van erejére, s ezért, ami-
kor az apáti székből a ragúzai érseki székbe emelkedett, megtartotta 
a melitai kongregáció prézesí tisztét is. Látta, hogy a szerzetesek 
száma rohamosan fogy, olyan ijesztő arányokban, hogy az elenyé-
széstől kell tartani. Ez ellen nem sokat tudott tenni. 

A Szent László alapította zágrábi püspökség első századá-
ban is látunk bencést a püspökök sorában: Gothsaldust. ő volt Zág-
ráb hatodik püspöke, 1150—1163-ig. 

A melitaí kongregáció egyik prézesében, Gjordjics Ignácban, 
a horvát irodalom egyik XVIII. századi nagyságát tiszteli. A ragúzai 
irodalom a XVIII. században hanyatlást mutat, mégis kitermelt egy 
nagy költőt Gjordjics személyében, 1675—1737-ig élt. Először a 
jezsuitákhoz lépett (1697), de szélsőséges természete nem hagyta 
nyugton, és így 1708-ban átment a melitai apátságba. Mint bencés 
Nápolyban és Páduában világi tudományokat adott elő (retorikát, 
történelmet). Költészete a szerelmi lírától a legmélyebb vallásos 
meghatottságig minden húrt megpendített, Lefordította horvátra a 
zsoltárokat, megírta Szent Benedek életét. Későbbi írásaiban meta-
fizikai kérdések lépnek előtérbe. A horvát irodalom őt t a r t j a a ragú-
zai irodalom utolsó ragyogásának. 



A szláv liturgia. 

A régi horvát irodalommal és egyházi élettel foglalkozó íróknál 
lépten-nyomon olvasható, hogy a szerzetesek, a bencések is, szláv 
liturgia szerint végezték az istentiszteletet. De legritkább esetben 
fordul elő, hogy templomot neveznének meg, ahol szláv liturgia dí-
vott. Ebből arra lehet következtetni, hogy a legtöbb templomban így 
volt. Ezt a következtetést megerősítve találtam Farlatus Dániel 
hatalmas hatkötetes művében, ahol a szláv liturgiáról írva szembe-
áll í t ja az alsó papságot a főpapsággal, mint szláv liturgia védel-
mezőit és ellenzőit. A szerzeteseket külön kiemeli, hogy a szláv litur-
gia szerint végzik az istentiszteletet és néha bencés kolostort is meg-
nevez, ami kétségtelenné teszi, hogy a horvát bencések a nyugati 
Egyház liturgiájától eltérően végezték szertartásaikat. 

Miben állott, illetőleg miben áll a szláv liturgia? Az elnevezés 
után többet sejtünk, mint amennyit a név valóban takar. A horvát 
művelődés történetével foglalkozó könyvek beszélnek a bencéseknek 
arról a jelentőségéről, hogy minden templomi éneket a nép nyelvén 
énekeltek a miséző papok is, és tudjuk, hogy a 924-i spalatói zsinat 
csak a szerzeteseknek engedte meg, hogy szlovenszki, szláv nyelven 
végezzék az istentiszteletet. E zsinatra hivatkozva a forrásnál figyel-
tük meg a szláv liturgiát, és látjuk, hogy az istentiszteletnek csak a 
nyelvéről beszél, semmi mást nem említ. Azért fontos a nyelvnek 
a rítustól való elválasztása, mert a szláv liturgia szláv nyelvű, de 
latin ritusú liturgia. Ra j t a kívül van szláv nyelvű és görög ritusú 
liturgia is; ezt az utóbbit azok a szlávok őrizték meg, akik görög 
kultúrbefolyás alá kerültek, akár schizmatíkusok, akár görög kato-
likusok. A görög ritusú szlávok a cirill írást használják liturgikus 
könyveikben; a latin ritusú liturgikus könyvek a betű szempontjából 
két részre oszlanak: az egyik része cirill-betűs (cirillica), a másik a 
bukviza-nak is nevezett glagol, vagy glagolica, glagolita írású rész. 
Ezt az utóbbi irást használták a horvátok és a nyugati szlávok: a len-
gyelek és a csehek, de a két utóbbi nemzet csak liturgikus könyvek 
írásánál, míg a horvátoknál a polgári életben is szerepelt a glagol 
írás. A glagol írás a régebbi eredetű, Szent Cirilltől származik, míg 
a cirillírás jogtalanul vette fel ezt a nevet. Összeállítójának személye 
körül csak találgatások vannak. Tehát a szláv liturgia lényege a latin 
ritus és az óegyházi szláv nyelvű liturgikus szöveg, amelyet Szent 
Cirilltől származó betűkkel írtak le. 

Röviden megismertük a szláv liturgia lényegét. Eredetét és tör-
ténetét kutatva azt látjuk, hogy a szláv liturgia hallatlanul nagy 
engedmény: a katolikus Egyház kebelén belül minden liturgikus 
cselekmény nemzeti nyelven történik. Nem akarok kitérni az Anya-
szentegyház állásfoglalására a nemzeti nyelvek tekintetében litur-
gikus téren, csak azt a küzdelmet göngyölítem fel, amely a szláv 
liturgia körül hol hamu alatt pislákolt, hol szenvedélyesen lobogott. 

A szláv liturgia történetében Szent Cirill és Metód történetéig 
kell visszamenni, hogy világos legyen létrejötte. A két szent misszió-



náríus sok tapasztalatot szerzett, mielőtt a szlávoknál munkába állott 
volna. Szemük előtt lebegett az Olympos-hegyi szerzetesek élete nem-
zeti rítusukkal és nemzeti liturgikus nyelvükkel. Hasonló tapaszta-
latokat szereztek a kaukázusi és krími missziós útjukon. Látták, 
hogy a bizánci egyház, amelynek ők gyermekei voltak, eléggé enge-
dékeny e téren a kazár birodalom népeivel szemben is. Gyakorlatias 
érzékük rávezette őket a r ra a gondolatra, hogy a nemzeti nyelvek 
eszközszerűsége a liturgiában reális a lapra támaszkodik, és ezért 
Rasztíszlav birodalmában ezzel a népnek tett könnyítéssel kezdték 
meg a munkát, de oly területen, ahol már odamenetelük előtt is ismert 
volt a kereszténység. Cirillnek gondot okozott az új moráviai munka-
tér, mert nem voltak szláv nyelvű liturgikus könyvek, sem szláv 
nyelvű szentírásfordítás, sőt a szláv szavakat a görög betűkkel nem 
is lehetett leírni. Ezért új alfabétát (glagolicát) szerkesztett. Buzgó 
működésük híre a regensburgi érsek ú t ján befeketítve eljutott Ró-
mába. I. Miklós, ma jd II. Adorján pápa átvizsgálva ügyüket, meg-
engedte a szláv liturgiát, de VIII. János újabb értesülései a lapján 
feddőleg mondotta Metódnak: „Hallottuk, hogy misét énekelsz bar-
bár, azaz szláv nyelven", és egy időre betiltotta liturgikus ténykedé-
seknél a szláv nyelv használatát. De Metód tisztázta az ügyet, a rá-
jukfogott ariánus gyanú is alaptalannak bizonyult, és ennek követ-
keztében VIII. János feloldotta tilalmát azzal a kikötéssel, hogy az 
evangéliumot latinul is énekeljék. A glagol betűkről és a szláv litur-
giáról pedig így nyilatkozott: „Konstantin filozófustól3 szerkesztett 
szláv betűket joggal. . . dicsérjük, és megparancsoljuk, hogy azon 
a nyelven Krisztus urunk tanítása és tettei hirdettessenek," Ez a 
legilletékesebb helyről jövő dicséret nem biztosított hosszabb időre 
nyugalmat a szláv liturgiának, Hol innen, hol onnan érték az eret-
nekség vádjai , A szláv liturgia legállhatatosabb üildözői a spalatói 
érsekek voltak. Ugyanis Moráviában Szvatopluk ellenséges indulata 
és ravasz jelleme lehetetlenné tette Cirill és Metód tanítványaínak 
működését. Metód — Cirill szerint „az egy barázdát húzó fogat 
másik munkása" — 885-ben meghalt, tanítványai szétszéledtek. Egyik 
részük Bulgáriába ment, a másik a horvát tengerpartra hozta a szláv 
liturgiát. A nyugati Egyházban eddig ismeretlen új í tás sok gondot 
okozott a főpapságnak, annál is inkább, mert egészen közel volt a 
bizánci egyház. A tengermentí szlávoknak János (914—940) spala-
tói érsek megtiltotta az óegyhází szláv nyelv használatát, amely 
ekkor a horvát nyelvtől csak nyelvjárási különbségekkel tért el. De 
a spalatói tilalom feledésbe ment és a dalmáciai püspökök igyekezete 
is elégtelennek bizonyult a szláv nyelv liturgikus használatának meg-
akadályozására, II. Miklós pápa 1059-ben Maynrád contecassinóí 
bencést küldte ki követi minőségben, hogy vizsgálja meg a latin és 
szláv liturgia viszonyát, Maynrád a helyszíni vizsgálat alapján be-
tiltatta a szláv liturgiát a lakosság keserű fájdalmára, A horvátok 

3 Konstant in Sz, Cirillnek világi neve. Kilenc nyelven beszélt , képzett fi lo-
zófus volt . Vallásos tárgyú köl teményeket is írt. 



kétszer küldtek követséget Rómába 1060 és 1070 között. A második 
követségben szerepelt Protepa nevű apát (közelebbi meghatározó 
adatot nem találtam rá), Ulfus presbyter és Cededa püspök (,,homo 
bardus és stupídus"). Ez a faragatlan és műveletlen követség csak 
rontott az ügyön, annál is inkább, mivel hazatértük után Ulfus hazug-
ságait — amelyek hosszantartó schizmának lettek elindítói — a 
nyomukban jövő új pápai követ ís tudomásul vette. A három tagú 
követség — nem a szláv liturgia pártolása, hanem Ulfus méltatlan 
hazugságai miatt — szigorú büntetésben részesült. Ulfust a pápa 
megfosztotta papi méltóságától és örökös börtönre ítélte, Cededát 
excommunicálta, Protepa apátot keményen megfeddette, hogy ekkora 
bűnnek — Ulfus hazugságainak — részesévé lett, majd 1064-ben őt 
is excommunicálta. A büntetéseket II. Sándor elengedte, de Ulfust 
római zarándoklatra kötelezte. 

E közben a szláv liturgia — tovább virágzott, bár még 1080-ban 
is így ír VII. Gergely pápa a szláv liturgia engedélyezését kérő 
Vratyiszláv cseh királynak: „Neked pedig a mindenható Isten dicső-
ségére megparancsoljuk, hogy ennek a haszontalan meggondolatlan-
ságnak teljes erőddel ellenállj." De azért a déli szlávoknál hallga-
tagon tűrte, mert tudta, hogy a horvátokat az anyanyelv szeretete 
tar t ja igézetében. Közben tudós teológusokkal ávizsgáltatta a szláv 
nyelvű liturgikus könyveket és liturgiát, vájjon nincs-e bennük a 
már Cirill és Metód ellen is hangoztatott arianizmus, A vizsgálat a 
szláv nyelvű liturgiát igazolta. A pápa meggyőződve a szláv nyelvű 
liturgia orthodoxíájárói, megengedte a szláv liturgia használatát; 
határt terjedésében csak a szláv lakosság szabta meg. A szláv litur-
gikus könyvek még azt a patinát is megkapták, hogy el terjedt a hie-
delem szentjeromosí származásukról. Végül IV. Ince pápa a jól 
végződő vizsgálatok alapján 1248-ban hivatalosan is megengedte ez-
zel az indokolással: „Nos igitur attendentes, quod sermo rei, et non 
est res sermoni subjecta, licentiam . . . concedimus postulatam." 

Glagoilta be tűkkel bő irodalom fejlődött ki a horvátoknál . A legrégibb 
megmaradt glagolita misszále 1368 tá jékáról való, Nóvák krbavai papé, aki a 
magyar királynak „vi téze" volt. A nyomtatot t misszáléknak egész sora van. 
A neveze tes misszálékiadások évszámait szokták ál ta lában a glagolita iro-
dalom határaiul venni. így az első korszak a IX. századtól IV. Ince engedélyéig 
(1248-ig) tar tot t . A második korszak 1248-tól az első nyomtatot t glagolita 
könyvig, 1483-ig, A harmadik 1483-tól 1630-ig, a glagolita misszále és breviá-
rium reformjáig. A negyedik korszak 1631-től a XVIII. század elejéig tart, amikor 
Levákovics Ráfael a S, Congregatio de Propaganda fide nyomdájában a feren-
cesek számára újra kinyomatta a misszálét és breviáriumot. Ezt a kiadást 
korrigálta később Karaman (Caramanus) Máté zárai érsek. Az ötödik és egy-
ben utolsó korszak a XVIII. és XIX. század, a hanyatlás ideje. 

A szláv liturgia nem maradt meg csak a horvátoknál, hanem 
terjedni kezdett a nyugati szlávoknál is, IV, Károly német császár 
és cseh király („a haza atyja") kérésére a pápa 1346-ban Cseh-
ország egy helyére engedélyezte. IV. Károly Prága külvárosában 
fekvő, mai Emmauszt építtette erre a célra. Adományozott ennek 



a bencés kolostornak — egyéb kiváltságokon kívül — egy cirillbetűs 
evangéliumos könyvet. (Ez az evangeliarium a huszita háborúk után 
Konstantinápolyba, m a j d onnan Reimsbe került. Itt koronázás alkal-
mával a francia királyok — valamilyen félreértés a lapján — erre 
esküdtek, amíg Nagy Pé te r cár fel nem fedezte a könyv szláv voltát,) 
A cseh bencések glagol betűvel, de cseh nyelven írták könyveiket. 
Ennek valószínűen az volt az oka, hogy a horvát bencések nem 
tanították meg őket az óegyházi szláv nyelvre, mert ők sem ismerték. 
Erről későbben lesz szó, 

Chaloupecky cseh tör ténész szerint a szláv liturgiának volt egy régibb 
virágzási kora Csehországban a X—XI. században. Szerinte Szent Adalber t is 
pártfogója és ápolója volt a szláv liturgiának. Szt. Adalber t rokonsága, a Slav-
nikok bir tokán épült Százává bencés kolostor 1032-ben szláv liturgiával, de 
Szent Adalber t ekkor már rég nem látta az őt nevelő cseh földet, A százavai 
kolostor szerzeteseit Szpytyihnyev 1053-ban elűzte. Egy részük Magyarországon 
talált menedéket , 

A prágai Emmauszból szláv liturgiát végző és glagol írású ben-
cések Krakkóba is eljutottak. II. Jagelló Ulászló 1390-ben épített 
nekik kolostort, de csak Hedvig királyné haláláig maradtak. Más 
adatok szerint még 1490-ben ís volt Krakkóban szláv liturgiát végző 
pap. Jagíc horvát professzor pedig a Felvidéken bezárt szláv litur-
giájú kolostorokról tud. Sasinek szlovák történész szerint Könyves 
Kálmán Veszprémbe szláv liturgiájú és glagol könyvekkel felszerelt 
bencés apácákat telepített. Sasinek szerint 1241-ben ezek az apácák 
menekültek a tatárok elől Zárába és Ninbe. Dvornik Ferenc cseh 
egyháztörténész szerint Veszprém nevű helység Dalmáciában is volt. 
Farlatus Dániel ís ír menekülő apácákról, de Magyarországot nem 
említi velük kapcsolatban, 

A glagolíta írást Oroszországban is ismerték, de elenyészően 
csekély kultúrköre volt a círillicával szemben, 

* 

Végezetül vetünk egy pillantást arra, hogy miért némult el a 
szláv nyelvű liturgia. Az Egyház részéről elnyerte a jóváhagyást, sőt 
támogatást is kapott, mégis napjainkban már csak énekes miséken 
van maradványa, amennyiben az evangéliumot óegyházi szláv nyel-
ven éneklik, ezenkívül a szentségeket — a bűnbánat és az egyházi-
red szentségének kivételével — élő szláv nyelven szolgáltatják ki. 
A szláv liturgia ilyen fokú lesoványodásának oka a glagol papság 
alacsonyabb műveltségében keresendő, aminek következtében ez a 
papság lassan-lassan kihalt. A renaissance koráig a szláv liturgia 
nem maradt el külső fényben latin nyelvű liturgia mögött, Közép-
Dalmáciában és a szigeteken még a XV. században csodálatraméltóan 
sok és művészi kódexet állítottak ki glagol írással. A humanizmus 
és renaissance Zára felől kezdett benyomulni, és amily mértékben 
érvényesült, olyan mértékben gyengítette a szláv liturgiához való 
ragaszkodását, amit legérintetlenebbül a bencések és a ferencesek 
őrizték meg. De a XV, század folyamán a bencések is kezdtek áttérni 



a latin liturgikus nyelvre, sőt a XV. század végén hivatalosan a fe-
renceseknél is megszűnt a glagolizmus tanítása. A glagolizmus ter-
méketlenné vált, csak másolással sokszorosították meglévő könyvei-
ket. A XV, századból még származnak elvitathatatlanul bencés szár-
mazású misszálék. 

A renaissance hatása mellett óriási hátránya volt a glagol pap-
ságnak, hogy nem voltak iskoláik, A püspökök nem kedvelték a szláv 
liturgiát, ami szintén hozzájárult a glagolizmus gyengüléséhez, de 
ahhoz ís, hogy a horvát nemzetben a műveltségi kettősség megszűn-
jék, és egy, erősebb mederben hömpölyögjön tovább, A renaissance 
után a glagol papok nemcsak a rájuk bízottak művelésére voltak igen 
kevés hatással, de a maguk szellemi tápláléka is megfogyatkozott, 
1592—93-ban két püspök is jelentette Rómába, hogy a glagol papok-
nak régi misszálén, breviáriumon és rituálén kívül semilyen köny-
vük nincs. Az 1596-i aquilejai zsinat nem feledkezett meg a hanyatló 
szláv liturgiáról, és a szláv liturgikus könyvekről a tridenti zsinat 
szellemében — reformáltatta és kinyomatta, Marnavics Tomko és 
Glavinícs Ferenc egymástól függetlenül dolgoztak, és az első kiadá-
sok után (1483 Velence,4 1528, 1531, 1561) 1631-ben megjelent az 
Egyház hivatalos felügyelete mellett az új misszále, amelyet még 
követett az 1688, 1706 és XIV. Benedek ösztönzésére az 1754-i ki-
adás, majd 1893-ban Strossmayer püspök közreműködésével az 
utolsó. Ezek az utolsó kiadások tulaj donképen már nem a szláv litur-
gia kedvéért jöttek létre, hanem a szláv liturgián mint eszközön ke-
resztül az unió végett. 

A horvát regulafordítások. 

Az ezeréves glagolbetűs irodalomból, amelybe liturgikus köny-
veken, imakönyveken,5 közigazgatási iratokon kívül a vallásos epika 
által szépirodalmi alkotások ís tartoznak, csak Szent Benedek atyánk 
Regulájának fordítására térünk ki, A Regula horvát nyelvű fordítása 
előkelő helyet foglal el a regulafordítások között, A fennmaradt 
legrégibb regulafordítás a rogovai apátságból származik 1369-ből, Ez 
a fordítás azért készült, hogy a latínul nem eléggé értők jobban meg-
ismerhessék az atyai örökséget. Fancev szerint — állítása túlzottnak 
látszik, de alapjának kell lenni — a felszentelt papok között ís vol-
tak, akik a legszükségesebb latin tudással ís alig rendelkeztek, sőt 
olyanok is voltak, akik csak olvasni tudták a latin betűt a nélkül, 
hogy megértették volna. E kérdés tisztázását — bár a szláv litur-
gikus nyelv sok mindent megmagyaráz — meghagyjuk a horvát 
műveltségtörténet kutatóínak. 

4 Számunkra a XV. századi kézira tos misekönyvek közül legnevezetesebb a 
Hervoja-misszále. Legnagyobb valószínűség szerint fe rences eredetű. Szerepel 
t>enne Szent István, Szt, Imre, Szt, László és Szt, Erzsébet miséje. Szent István 
a legtöbb glagol mísszáléban megtalálható simplex ünneppel . 

5 Ilyen glagol imakönyv említésével találkozunk Hercegnél a Gyurkovícs 
f iúk 120 lapján {Válogatott munkáinak emlékkiadása). 



362 Rezek S. Román: Mai emberek karácsonya. 

Az 1369, és 1400, évi fordítással Pavíc foglalkozott Az ő véle-
ménye szerint ez nem latinból van horvátra fordítva, hanem régibb 
horvát fordítás átírása. Ezt az állítását azzal magyarázza, hogy a 
benne előforduló értelmetlenségek nem szolgai fordítás következmé-
nyei, hanem későbbi nyelvre való átírásból származnak, A másik 
érve az, hogy a fordításban régi horvát és szlovén alakú ragok vál-
takoznak, Pavic biztosra veszi, hogy a meglévő fordítás előtt régen, 
már a XV, században több regulafordítás is volt,0 

A horvátokkal nemcsak a régi országhatárok fűztek bennünket 
ösze, de műveltségünk forrásai is nagyjából ugyanazon tájak felől 
nyíltak meg, E cikkben előfordult kapcsolatokat ugyan már nem le-
het feleleveníteni a maguk egészében, de a közeledést tudná ápolni 
egy olyan intézmény, amilyen a XVI. században a Collegium Hun-
garico-Illyricum volt Bolognában. 

Mai emberek karácsonya. 

Lásd, itt vagyunk sötétbe, 
a kezünk húsba-vérbe 
s szívekbe szúrdosott. 

s ha rád nézünk, te Gyermek,, 
multunkból ránkmerednek 
gyerekkarácsonyok. 

Lásd, itt vagyunk sötéten, 
sok villanó sötétben 
a szívünk elfagyott, 

Mondd, sírhatunk-e árván 
a barmok durva jászlán 
egy régi éneket: 

A szívünk elfagyott, 
a rongyunk ís kopott, 
a melegünk lopott, 

hogy angyal jött az égből. . . 
és bár e föld ma ránk dől, 
köszöntünk Tégedet, 

Rezek S. Román.. 

9 A regulafordítást kiadta Pavié : Starine, VII, 62—63, — A legrégibb m a -
gyar regulafordítás 1591-ből marad t ránk. 



Hogyan látja az új magyar népiskolát a középiskolai tanár-
Borbély Kamill. 

Az iskola sohasem lehet öncél. Egy tudományos intézet meg-
engedheti magának, hogy a kultúra egyetlen területére szorítkozzék, 
hogy a tudományt önmagáért művelje, de az iskolának mindig bele 
kell illeszkednie a nemzeti kultúrmunkába és átfogó célokat kell 
maga elé tűznie. Éppen e miatt egy iskola sem határolhatja körül 
magát, hanem szerves részévé kell válnia az egész iskolai rendszer-
nek, Az a helyes iskolapolitika, amely arra törekszik, hogy az isko-
lák rendszere úgy legyen felépítve, hogy minden fok bizonyos mér-
tékig zárt művelődési kört közvetítsen, de ugyanakkor biztos alapot 
is szolgáltasson egy magasabb műveltségi kör elsajátítására. A tan-
tervkészítésnek mindig ez a legnagyobb problémája: olyan tanulmá-
nyi anyagot kell minden fokon kiszemelnie és olyan módszerben 
felépítenie, hogy az önmagában is az általános műveltség foglalata 
legyen, de meg biztos előkészítője is legyen a szélesebb körű, mé-
lyebbre nyúló műveltségnek. Ennek a célnak a megvalósítása azon-
ban még olyan korokban is alig lehetséges, amelyekben az általános 
műveltségnek a fogalma a mainál sokkal kisebb körre szorul össze 
— viszont feléje törekedni mindenkor a legfőbb ideál marad. 

Ennek a törekvésnek a jegyében született meg 1941 tavaszán a 
magyar népoktatás új rendje: a nyolcosztályos népiskolák számára 
kiadott Tanterv és Útmutatások. Ügy érezzük, ennek a megjelenése 
sokkal fontosabb esemény a magyar közoktatásügy történetében, 
semhogy mellette szó nélkül elmehetne a középiskolai tanár, de maga 
a mű is megérdemli, hogy a kezünkbe vegyük és átlapozzuk. 

A népiskola tanulmányozása a középiskolai tanár számára külön-
ben mindig gyümölcsöző, mert a középiskola nem kezdés, csak foly-
tatás. Mikor a tízesztendős kis gyerek szorongó szívvel belép a 
középiskolának számára titokzatos kapuján, a tanárnak nem nyers-
anyag, nem formátlan matéria érkezett, hisz addigra már a gyer-
meki lelket legalább is négy esztendőn keresztül formálta az iskola. 
Ennek a négy esztendőnek a hatását nem lehet túlbecsülni: a gyermek 
aránylag itt szerzi a legtöbb ismeretet, a lélektani hatások ekkor a 
legmaradandóbbak. Azok a műveltségi alapfogalmak, elképzelések, 
technikai fogások, amelyeket a népiskolában szereztünk, sokszor vé-
gigkísérnek bennünket egész életünkön. Az ískoli faliképek alapján 
lelkünben kialakult elképzelések épúgy megrögződnek a lelkünkben, 
mint az összeadás és szorzás mechanizmusa, vagy a tanító tekintélye 
alapján lelkünkbe vésődött erkölcsi elvek. 



De a népiskola más szempontból is döntő jelentőségű a gyer-
mek életében. Itt találkozik először a társadalommal. A családi élet 
védett légköréből itt lép az „életbe", itt ismerkedik meg először ide-
genekkel, más foglalkozású, anyagi helyzetű, más vallású, más mű-
veltségű családok gyermekeivel. A szellemi perspektíva soha többé 
ilyen hirtelen nem tágul. Azután a népiskolában ismeri meg a gyer-
mek először a külső tekintélyt az iskola rendjén és a tanító személyén 
keresztül, itt ébred először tudatára annak, hogy mi a munka és mi 
a felelősség. 

A középiskolai tanár aránylag ritkán gondol erre az előkészü-
letre, mindezt szinte magától értetődőnek tar t ja , legfeljebb annak 
a lapján értékeli a népiskolát, hogyan tanították meg írni a tanulót, 
milyen nyelvtani, helyesírási, számolási készséget hozott magával. 
Pedig mindez csak elenyésző töredéke annak, amivel a népiskola a 
fejlődő gyermek lelkét gazdagította. ,,A népiskolai tanító munkájá-
nak súlypontja a nevelésen nyugszik. Nevelésében és oktatásában is 
elsősorban a tanulóból indul ki, érzelmi és akarati életét fejleszti, 
érzékszerveinek és kezének ügyességét gyarapítja, hogy a társada-
lomnak hasznos polgárt neveljen . . . " — mondják az Útmutatások, 
de bátran folytathatjuk: és hogy a tanulót a közpiskolára előkészítse. 
Mert ,,a népiskola a magyar iskolarendszernek alapja. Mint ilyen, a 
többi iskolafajjal szervesen összefügg. Minthogy a közép és közép-
fokú iskolák a népiskolától kapják növendékeiket, a népiskola ne-
velő és oktató munkája a középiskoláét a megindulásnál lényegesen 
érinti." 

Talán még egy szempontot is lehetne említeni, amely miatt 
érdemes kissé behatóbban foglalkozni a népiskola nevelési rendjé-
vel. A pedagógia ma semmiképpen sem hálás terület, aligha van a 
kultúra munkásainak még egy osztálya, amelynek olyan kevés érté-
kelésben volna része, mint a tanári, tanítói osztálynak. De minden-
esetre érdekes, hogy talán sa já t magunk sem értékeljük mindig 
eléggé a magunk társadalmát. Ebben, azt hisszük, nagy része van 
annak, hogy nem ismerjük eléggé a tanítóság áldozatos munkáját, 
amely pedig a lap já t képezi a középiskola eredményes munkájának. 
A népiskolai Tanterv és Útmutatások lapozgatása ennek a kérdésnek 
is szolgálatot tehet. 

Maga a Tanterv, az anyag beosztása, főleg ami az V—VIII. osz-
tályokat illeti, a középiskolai tanár t kevésbbé érdekli. A népiskola 
magasabb osztályaiból aránylag nagyon kevés tanulót kapunk, az 
első négy osztály tananyaga pedig nem változott lényegesen a múlt-
hoz képest. De azér t ezen a téren is van pár dolog, ami a szaktanárok 
érdeklődésére számot tarthat, A nyelvtan, helyesírás, fogalmazás 
tanítására adott utasítások a középiskolai tanár számára sem közöm-
bösek, a mennyiségtan tanításában is van egy-két igen figyelemre 
méltó tökéletesítés. De mindezeknél sokkal fontosabb és általánosabb 
érdekű az a változás, amely az Útmutatásokban jelentkezik és amely 
a népiskola szellemét alakította át. 

A népiskola feladatát az 1940: XX, t.-c. 1. §-a így határozza 



meg: „A népiskola feladata, hogy a gyermeket vallásos és erkölcsös 
polgárrá nevelje, a nemzeti művelődés szellemének megfelelő álta-
lános és gyakorlati irányú alapműveltséghez juttassa és ezáltal az 
életben való helytállásra és további tanulmányokra is képessé tegye." 

Az eddig érvényben volt Utasítások1 a népiskola céljának ki-
tűzésében szinte azonos szavakat használtak, de a pár szavas eltérés 
már rávilágít a lényegbe vágó különbségre; a hozzáfűzött magyarázat 
pedig világosan mutatja, hogy a magyar népiskolába új szellem 
vonult be. 

Ennek a változásnak a lényegét a következő három gondolatban 
lehet összefoglalni: a népiskola vallásos alapon erkölcsös nevelést 
akar adni, a nemzeti művelődés szellemének megfelelő általános 
művetségre törekszik és hangsúlyozza a szociális érzék kifejleszté-
sének a szükségességét. 

Az új Tanterv és Útmutatás sorrendben és értékelésben első 
helyre teszi a vallási alapon való erkölcsnevelést. A régi, elvben, 
ugyanezt mondta: ,,Az erkölcsi nevelés biztos a lapja és első, legerő-
sebb eszköze a vallás" — de érdekes, hogy ennek kimondása után 
hirtelen megállt. Az erkölcsi élet törvényeit szinte teljes egészében 
az emberből magából, a tiszta humánumból próbálta levezetni, nyil-
vánvalóan mutatva ezzel azt a forrást, amelyből táplálkozott, Kant 
filozófiáját, ,,Az erkölcsi érzés másokkal való érintkezésünk alkal-
mával jelentkezik lelkünkben és ez az érzés indít arra, hogy mások 
cselekedeteit helyeseljük vagy kárhoztassuk: ez az érzés az, amely 
megfelelő cselekvésre indít bennünket." E szerint a felfogás szerint 
tehát erkölcsi mivoltunk kialakításában a vallási érzésnek és a ter-
mészetfelettinek nincsen döntő szerepe! Ezzel szemben az új Útmu-
tatás egészen máskép fogalmazza a vallásos és erkölcsös nevelést. 
A népiskola „erkölcsi meggyőződésünknek és cselekedeteinknek 
zsinórmértékéül Isten törvényeit, indító erejéül pedig az Isten sze-
retetét és a felebarát szeretetét állítja." Sőt tovább megy és mintha 
a régit kifejezetten tökéletesíteni akarná: ,,Az erkölcsi nevelés nem 
függ az egyéni tetszéstől, hanem azoktól az erkölcsi törvényektől, 
amelyeknek a gyökere a keresztény tanításban él és ezért örök-
értékűek." 

A régi Tanterv a vallás-erkölcsi nevelést szinte tel jes egészé-
ben a vallástan keretébe utalta, ezzel szemben az új a többi tárgy 
tanításába is bele akar ja vinni ezt a szellemet, és ezért külön feje-
zetet szentel az erkölcsi nevelésnek, és ezt a fejezetet — örömmel 
állapíthatjuk meg — a legtisztább keresztény felfogás hatja át. 
,,A vallásos nevelésnek lelke és középpontja a hit és a kegyelem . . . 
A vallásos nevelésnek első feladata tehát a hit megalapozása, erősí-
tése és megszilárdítása." De itt nem elegendő a hitoktató munkája, 
kell, hogy ,,a tanító a vallásos nevelést maga is erőteljesen támo-
gassa, vagyis a hitoktatót építő munkájában példával és tanítással 
segítse". A mellett a tanítás egész területén fel kell használni a kí-

1 Tanterv és Utasítások a népiskola számára, 1925. 



nálkozó alkalmakat, hogy a tanuló a természetben és a történelem-
ben egyaránt felismerje az Isten kezét, az irodalom és történelem 
vezető alakjainak életében megismerje a keresztény erkölcsiséget. 

A népiskola mindig hazafias nevelést adott és erős nemzeti érzü-
letet kívánt a gyermekek lelkében kialakítani — e felől egy pillana-
tig sem lehetünk kétségben, erre nézve kezesség a magyar tanítóság 
szelleme. Bizonyára ez a magyarázata annak, hogy a régi Utasítá-
sokban nem is találunk erre vonatkozólag külön útmutatást. De érde-
kes, hogy az új mégis szükségesnek tar t ja ezzel külön is foglalkozni: 
külön fejezet szól a nemzeti nevelésről, még pedig egész részletesen, 
mintegy 30 oldalnyi terjedelemmel. Miért? Megfelelnek erre a kér-
désre maguk az Útmutatások, ,,A nemzetnevelés ma sorskérdés lett, 
Űj, egészségesebb és ön tudatosabb nemzedékre van szükségünk . , . 
Az iskolának élethivatása és a szellemi közösségben elfoglalt helye 
szerint a nemzetnevelés életerős középpontjává kell lennie. Az iskola 
feladata e téren az, hogy fejlessze a magyar önérték-tudatot," Az 
új Tanterv és Útmutatásoknak ez a fejezete mutat ja legjobban, meny-
nyire a kor szellemének megértéséből született meg az új magyar 
népiskola. Mikor az új idők szelleme mindenütt előtérbe állította a 
faji, népi közösség gondolatát, a hangsúlyozott nemzeti érzést, ak-
kor a népiskolai nevelés vezérkönyve a magyar nemzeti élet alap-
pillérére, a szentístváni gondolatra mutat rá, ,,A nemzeti nevelésnek 
az a lényege, hogy az ifjúság tegye magáévá az egyetemes magyar-
ság 900 éves szellemi örökségét, hivatását és eszményét, a szentíst-
váni gondolatot." Ezeknek pedig két eleme van, az egyik a magyar 
ál lam függetlensége és a magyar művelődés elsőbbsége a Kárpátok 
medencéjében, a másik a keresztény élet egyre mélyebb, mentől 
teljesebb megvalósítása. Ennek a kettős célnak a szem előtt tartását 
megtaláljuk a tanítási anyag egész területén. A Tanterv módot 
talál, hogy a nemzeti gondolatot, a hazafias érzés megerősítését 
mindenütt előtérbe helyezze. 

A magyar nyelv a nemzeti lélek legdrágább kincse; a nevelő 
feladata óvni ezt a kincset, hogy a gyermek nyelvérzéke helyes irány-
ban fejlődjék, magyar beszédje hibátlan és szép legyen. A magyar 
irodalom területéről azok a művek vannak kiválogatva, amelyek 
különösen alkalmasak a nemzeti érzés ápolására — érdekes, itt 
helyet kapnak az újabb magyar irodalom remekei is, így Ady és Mécs 
László egy-egy ködteménye is szerepel a megtanulandó versek között. 
A történelem, magától értetődően, teljes egészében a nemzeti neve-
lés szolgálatában áll. A földrajz tanításának is az a célja, hogy a 
népiskolában a magyar népet és a magyar földet ismertesse meg 
egyéni tulajdonságaival, magasabb értékeivel. A magyar ember 
lelkivilágát, józan megfontoltságát, bölcs életszemléletét és tiszta 
erkölcsi felfogását kell megismertetni és megszerettetni. A számo-
lás és mérés tanításában is kiemeli a Tanterv azokat a mozzanato-
kat, amelyek a tanulók hazafias érzékét fejleszthetik, a természeti 
és gazdasági ismeretek között pedig jut hely a magyar gazdasági 
élet értékeinek ismertetésére és azon nagy teljesítmények méltatá-



sára, amelyet a nemzet ezen a téren véghez vitt. A népművészet, 
a nemzeti tánc és zene az új Tantervben sokkal nagyobb helyet fog-
lal el, mint a régiben, és az Útmutatások ismételten figyelmeztetnek 
az ezek tanításában rejlő nagy nevelő értékekre. 

Az új Útmutatásokban egészen új a társadalmi nevelés. ,,A nép-
iskolai szociális nevelésnek az a célja, hogy tanítványaiból olyan 
embereket neveljen, akik e haza minden állampolgárát testvérként 
becsülve, mint egyén iránt és az egész nemzeti társadalom iránt szo-
ciális lelkülettel és áldozatkészséggel viseltetnek," Ebben a pontban 
a népiskolára igen fontos feladat vár, mert a jövő társadalmát van 
hivatva kialakítani, hnem jelen működésében ís kihat a társdalomra. -
így az iskola felülemelkedik a maga határain és mintegy univerzá-
lissá, az egész nemzet tanítójává lesz. A népiskola helyes életszem-
lélet kialakítását tűzi ki célul: meg akar ja tanítani a gyermeket 
arra, hogy helyesen tudja értékelni önmagát, helyesen ismerje meg 
a környezetét, a családját, az iskolában társait, a társadalmi osztá-
lyokat és ezeknek egymáshoz való viszonyát, aztán az egész nemzeti 
társadalmat és az államot, A népiskolás gyermek az új Tanterv 
a lapján betekintést nyer a termelés különböző ágaiba, megismeri a 
tőke és munka egymásra utaltságát, a különböző társadalmi osztá-
lyok szerepét a nemzet egyetemének életében, megismeri a munka 
értékét és ennek alapján megtanulja becsülni minden embertársát. 
A Tanterv nem akar ja félrevezetni a tanulót, éppen azért nem tit-
kolja el a társadalmi bajokat sem, megmutatja a hibákat: ,,az 
emberi hibákat, a korviszonyokban rejlő nehézségeket és egyéb bajo-
kat, amelyek a társadalom rendjét veszélyeztetik" — nem azért, 
hogy bíráljon, hanem, hogy oktasson és javítson. A mindenkivel 
szemben való megértés, a lelki nemesség, a mások bajaival szemben 
tanúsított részvét azok a szociális erények, amelyeknek a meggyö-
kereztetése a népiskola társadalmi nevelésének a célja. 

Ami a népiskola oktatási e l járását illeti, az talán kevésbbé ér-
dekli a középiskola emberét — ezek részben azonosak a felsőbb okta-
táséval, részben csak abban a korban érvényesek, amelyet a gyermek 
a népiskolában tölt. De egy pontra mégis szeretnénk kitérni. Az 
ismeretszerzés módjairól szólva ezt mondja az Útmutatás: ,,A gyer-
mek már a népiskolás kort megelőzőleg is szerzett ismereteket. 
Nagyon sok benyomás érte addig is, sokat látott, tapasztalt alkalom-
szerűen. Az ismeretszerzésnek ezt a rendszertelen módját az iskolá-
ban rendszeres tanulás vált ja fel. A gyermekek eddigi játékos fog-
lalkozása itt már fokozatosan munkává alakul." A középiskolai 
tanár örömmel üdvözli ennek az elvnek a hangsúlyozását. Az újabb 
idők pedagógiai rendszerei — úgy hisszük — kelleténél jobban érté-
kelik a játékos tanulást, sőt már szinte a játszva tanulás lett az 
ideál. Ezek az irányok szeretnének száműzni az iskolából minden 
komoly munkát, és azt akarják, hogy a gyermek játékaiból ismerjen 
meg mindent, amire későbbi tanulmányai során szüksége lesz, Kész-
séggel elismerjük, a lelketlen tanulás, a gyötrő memorizálás, az 
ismeretek száraz közlése és számonkérése sehol, semmiféle fokon 



nem lehet kívánatos, a népiskola fokán a legkevésbbé. Másrészt nem 
szabad elfelejteni, hogy az ismeretszerzés mindig munka marad, 
amely a gyönyörködésen túlmenően szellemi erőfeszítést is kíván, 
Éppen ezért a középiskola mindig aggódva figyelte a népiskolában 
kísértő túlzott humanitárius felfogást, amely a gyermeket meg akarta 
óvni minden fáradságtól és szellemi erőfeszítéstől. Meggyőződésünk, 
hogy a középiskolának az ismeretek közlésén kívül az is a feladata, 
hogy az ifjúságot megtanítsa dolgozni — örömmel üdvözöljük tehát 
a népiskolai Útmutatások rendelkezését, amely azt kívánja*, hogy 
már a népiskola szoktassa hozzá a gyermeket a munkához, az isme-
retek szerzéséhez szükséges erőkifejtéshez és ezzel együtt a felelős-
ségtudathoz. 

Ezekben próbáltuk megvilágítani azt a szellemet, amely az ú j 
Tanterv és Ütmutatások bevezetésével a magyar népiskolába bevo-
nult. A gazdag tartalomból mindössze pár gondolatot emeltünk ki, 
azokat, amelyek a legszembeszökőbbek és amelyek véleményünk 
szerint ma jd leginkább éreztetik hatásukat a középiskolába lépő 
gyermeken. Másrészt fel akartuk hívni a figyelmet azokra az érté-
kekre, amelyekkel a magyar pedagógia gazdagodott. Ez a munka 
a középiskolai tanárság számára is sok megszívlelni valót tartalmaz. 
Tanulmányozása bizonyára közelebb hozza a népiskolát a közép-
iskolához, segít áthidalni azt a szakadékot, amely a két intézmény 
között van, segít folyamatosabbá tenni azt a munkát, amely a ma-
gyar tanítóságnak és a középiskolai tanárságnak egyformán szívügye. 



FIGYELŐ. 

Áz új olasz középiskolai reform. 
Polgár Vilmos. 

Minden politikai rendszer első feladatának tekinti az iskolának 
a maga elgondolása, vagyis értékrendszere és eszményei szerinti 
átalakítását. Kétszeresen áll ez azokra a politikai egy-párt-rendsze-
rekre, melyek azonosítják a pártot az állammal, következésképen 
a nemzetnevelést a politikai pártneveléssel. 

A fasizmus, mint az olasz társadalmi-politikai átalakulás és 
megújulás kezdeményezője és végrehajtója, szintén azonnal felis-
merte az iskola fontos szerepét, és mindjárt uralomrajutása után a 
Gentile-féle tanügyi reformmal igyekezett az új eszmények szerint 
átalakítani az olasz közoktatást. 

A Gentile-féle tanügyi reform elsietett alkotás volt és hibái 
egyre jobban feltünedeztek; másrészt időközben a fasizmus is, mint 
új értékrendszer, egyre jobban kikristályosodott, világosabban ön-
tudatára ébredt megoldandó feladatainak. A mindinkább szükségessé 
váló iskolareformnak alapelveit a ,,Carta della Scuola"-ban fektette 
le a Fasiszta Nagytanács (1938). Ez a Carta alkotmányjogilag nem 
törvény ugyan, de alapja azoknak a később hozott vagy hozandó 
törvényeknek, melyek egészen új, merészen forradalmi változást 
céloznak az elemi, középiskolai és egyetemi tanügyi reformban. 

Jelen sorainkban csupán az új, egységes középiskolát (Scuola 
media) létrehozó törvénnyel és a végrehajtására kiadott miniszteri 
intézkedésekkel szeretnők megismertetni olvasóinkat. Magának a 
nemzetnevelésügyi miniszternek, Bottaínak kijelentése szerint is az 
új iskolareformnak leglényegesebb és pedagógiailag legmerészebb 
újításai az egységes középiskola megteremtése és a vele kapcsola-
tos tanterv-didaktikai rendelkezések. A törvény 1940. július 3-án 
lépett életbe. 

Ez a törvény eltörli az eddigi középfokú iskolatípusok (ginnasio, 
ístituto tecnico, istítuto magistrale) alsó tagozatait, és helyükbe tel-
jesen önálló háromosztályos középiskolát (scuola media) állít. A tör-
vény értelmében (1. §) az új középiskola feladata az, hogy a huma-
nisztikus műveltség első alapvetésével és a munkagyakorlatokkal 
kipuhatolja a tanulók alkalmasságát, nevelje képességeiket és a 
családdal együtt dolgozva irányítsa őket későbbi tanulmányaik meg-
választásában és előkészítse őket azok elvégzésére. 

A törvényből kiviláglik, hogy az új középiskola érdeklődésének 
középpontjában nem annyira a közlendő ismeretanyag áll, mint in-
kább a gyermek egyénisége, értelmi, akarati, érzelmi világának meg-
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ismerése, képességeinek helyes továbbfejlesztése és a benne felfede-
zett készségeknek leginkább megfelelő életpálya felé való irányítása. 
Az új középiskolába tizenegy éves korában lép a gyermek. Előzőleg 
el kell végeznie a háromosztályos elemin kívül a kétéves ú. n. mun-
kaiskolát (scuola del lavoro). Ez utóbbi szintén a Carta della Scuola 
újításai közé tartozik; benne különböző kézügyességeket és főleg 
kézi munkát végeznek, illetőleg tanulnak. Ez a munkaiskola kivétel 
nélkül mindenkire kötelező. 

Az új középiskolának három osztálya van, A törvény szigorúan 
ti l t ja a három esztendőnek bármi módon való megrövidítését (2. §), 
Ezzel akar a kormány véget vetni annak az elharapózott, eddig 
törvényesen is megengedett szokásnak, hogy a tehetségesebb tanulók 
egy-egy osztályt „átugortak", ami a tanulás felületességét és a köze-
pes diáktípus szaporítását eredményezte sok esetben, (Az első osz-
tályból egyszerre harmadikba lépő tehetséges tanuló — a tanult 
ismeretanyag hézagossága miatt — sokszor a közepes tanuló szín-
vonalára süllyedt,) 

A tantervben a következő tantárgyak szerepelnek (4, §.) : val-
lástan, olasz nyelv, latin, történelem, földrajz, mennyiségtan, rajz, 
testnevelés, katonai ismeretek a fiúk, háztartástan a leánytanulók 
számára, A tantervben az eddigi középfokú iskolatípusok alsó tago-
gataival szemben annyi a változás, hogy nem szerepel benne modern 
nyelv, azzal a megokolással, hogy az olasz és latin nyelvi komoly 
alapvetéssel később annál eredményesebb lesz a modern nyelvi ok-
tatás, másrészt pedig a fejletlen gyermeki értelmet nem szabad 
egyszerre több nyelv (a latinon kívül még más, modern nyelv) tanu-
lásával túlterhelni. Ellenben szerepel a tantervben — szemben az 
eddigiekkel — a rajz, mint a szépérzék fejlesztésének és egyéb nevelő 
hatásoknak alkalmas eszköze, továbbá a munka, mely minden osz-
tályban integráns része a tanításnak. 

Az egyes osztályok létszáma semmi esetben sem haladhatja 
meg a harmincat (5, §,), E tekintetben a törvény kategorikus és hogy 
ez alól semmi kivételnek helye nincs, azt kifejezetten hangsúlyozza 
egy későbbi miniszteri körlevél is. (Circolare min. n. 4432 del 3 
nov. 1940.) 

A heti órák száma mindegyik osztályban huszonkettő. Ezekhez 
járulnak a munkagyakorlatok és a testnevelés órái (6. §.). 

A 9. és 10. cikkely az ú j iskola igazgatóiról intézkednek Egye-
bek közt kimondják, hogy nők nem lehetnek igazgatók (a leánykö-
zépiskolákban sem). Akik igazgatók akarnak lenni, azoknak igazgatói 
vizsgát kell letenniök (concorso). 

A 14. §, előír ja a felvételi vizsgát és a III. osztály végén az 
érettségi vizsgát. A felvételi vizsga anyaga az előző munkaiskola 
két évének a tananyaga, 

A legmerészebb újításokat a 16, §, tartalmazza, „A tanulók 
értékelése és osztályozása összefoglaló és megokolt ítélet által tör-
ténik, mely ki ter jed: 1- az általános képességekre és az egyes tantár-
gyakban elért előmenetelre; 2. az akarat erejére és kitartására; 



3, a tanulmányok folytatásához szükséges készségre; 4. az erkölcsi 
tulajdonságokra, melyek nemcsak az iskolai, hanem az ifjúsági szer-
vezetekben kifejtett tevékenységgel kapcsolatban is, megnyilvánul-
nak, Ez az ítélet, melyet az irodalomtanár (megfelel a magyar 
osztályfőnök fogalmának) fogalmaz meg minden negyedév végén, 
összesíti a többi tanár írásba foglalt rész-ítéletét," 

Eddig az osztályozás csupán az egyes tantárgyakból történt. A 
törvény szerint ezentúl ez csak egyik része lesz az osztályzásnak, 
melynek époly, ha ugyan nem még fontosabb eleme a tanári testület 
írásba foglalt megokolt ítélete és ezen kívül a tanuló szellemi pro-
filje, melyek év végén belekerülnek a bizonyítványba is. 

Nem kell külön kiemelni, hogy a törvény ezen intézkedése mily 
nehéz feladat elé áll í t ja a tantestületet. Csak a legnagyobb hozzáér-
tés, a gyermeklélektan kitűnő ismerete és a legalaposabb előzetes 
lélektani megfigyelések képesíthetik a tanárt arra, hogy ezen ren-
delkezésnek eleget tehessen. Még jó, hogy az irodalomtanár, aki 
tanártársai írásban átnyújtott ítéleteit felhasználva elkészíti ezeket 
a negyedévi megjellemzéseket, az olaszon és latinon kívül taní t ja 
a földrajzot és történelmet is, tehát úgyszólván csak egy osztállyal 
foglalkozik, melynek legfeljebb harmincas létszáma lehetővé teszi a 
tanulók alaposabb megismerését. Ennek ellenére azt hisszük, hogy 
az új középiskolai reformnak ez a rendelkezése fog legtöbb nehéz-
séget okozni. Arról van ugyanis itt szó, hogy mindazt, amit nálunk 
az úgynevezett személyi lapokra kellene feljegyezni a tanulókról és 
a hivatalos titok pecsétje alatt őrizni, az ú j olasz középiskolai tör-
vény szerint be kell vezetni az évvégi nyilvános bizonyítványokba is. 
Ennek megfelelően az új bizonyítványformula minden évben négy 
lapból áll: az elsőn az általános személyi adatok vannak, a második 
a GIL-ben (fasiszta ifjúsági egyesület, melynek minden tanuló tagja) 
kifejtett munkásságról számol be, a harmadik lapra kerül az évvégi 
összesített ítélet illetőleg jelentés, melyet az igazgató hitelesít alá-
írásával és végül a negyedik lapra a tanuló jellemzése, „prof i l ja" 
kerül, 

A törvény ezen pontjának végrehajtására kiadott miniszteri 
utasítások (Circ. min. n, 6990 del 3 die, 1940,) szerint a tanulókról 
készítendő ítéleteket meg kell motiválni. Az ítélet nem lehet elcsé-
pelt általánosságok felsorolása vagy mindenkire alkalmazható jelzők 
lajstrombeszedése. Az általánosítás vagy a határozatlan, elmosódó 
ítélet csak szószátyárkodás lenne, — mondja a körlevél — és nem 
érnék el azt a célt, melyet a törvény kitűzött. 

A törvény rendelkezése szerint (18. §.) a tanári karnak első 
teendője az iskolai év elején a tanulókról az előző évben kiállított 
ítélet illetőleg lelki profil áttanulmányozása, hogy aztán ennek meg-
felelően dönthessen a nevelői eljárásról, 

A harmadik osztály végén érettségi vizsga van, melynek szelek-
táló szerepe van az utána következő iskolafaj megválasztására vonat-
kozólag, Hogy valaki pl, a humanisztikus líceumba vagy a mi egy-
kori reáliskolánknak megfelelő istituto tecnico-ba kaphat-e felvé-



telt, azt az elsőre vonatkozólag az olasz és latin, a másodikra vonat-
kozóan pedig az olasz és mennyiségtani érettségi eredmény dönti el. 

Az új iskolatörvény végrehajtási utasításai sok érdekes kezde-
ményezést tartalmaznak, különösen az anyanyelvi oktatással, a 
munkagyakorlatokkal, az osztálykönyvtárral és az új tankönyvekkel 
kapcsolatban. Ezekre majd még később visszatérünk. De már az ed-
digiekből is látható, hogy az új középiskolai törvény sok változást 
hozott. Más kérdés, hogy e reformok hogy állják ki az idő próbáját . 
Akik az olasz viszonyokat ismerik, tudják, hogy az olasz tanárkép-
zésnek mennyi megoldaldó problémája volt eddig is. E nehézségek 
most megkétszereződnek az ú j törvény követelményeinek vállalása-
kor. Erre a jelenlegi tanárképzés nem készíti elő kellőkép a tanár-
ságot. Maga Bottai miniszter mondotta, hogy jól tudja: ,,sok éven 
keresztül lesz ú j iskolánk, nem új tanárokkal." Bizonyos, hogy a 
szükséges egyetemi reform és ezzel kapcsolatban a tanárképzés 
problémáinak megoldása nem várathat magára sokáig. 



Részlet Szent Bernát Soliloquiajából. (6.) 

Uram, lásd, így meggyöngült, elsötétült s megvakult lelkem szeme. 
Hogy gyorsan Reád nyíljék, kérlek! 
Nem mint felnyílott Ádámban a test szeme 
és látta magát bús-zavartan, 
de hogy láthassam dicsőséged, én Uram 
s feledve kicsinységem, szegénységemet, 
hosszan felálljak, fussak karod öleléseért: 
látva, akit majd szeretek, szeretve, kit majd látok: 
és meghalva önmagamnak, élni kezdjek Benned én 
s boldog legyek tenmagaddal, 
mint most szörnyű önmagamban. 
Siess, Uram, már ne késsél! 

Mert bölcseséged kegyelme vagy kegyelmed bölcsesége 
titkos úton nyúl felénk: 
hová észnek érvelése, 
bizonygató lépdesése, 
fokról-fokra vergődése 
soha, sose juthat el: 
gyönyörűséged vízéhez, 
szerelmed telt öröméhez 
— kinek adod — 
— hirtelen — 
hűségesen keresőid, 
kopogtató szeretőid 
gyakran oda jutnak el. 

Ja j , de Uram, ha valaha (milyen ritkán!) 
ilyenfajta örömedből 
pici morzsát kaphatok: 
zeng a szívem, 
zeng a hangom 
s mindenfelé kiáltok: 
Uram, nagyon jó itt lennünk! 
Csináljunk itt három házat, 
hitnek egyet, szeretetnek, szent reménynek megint egyet. 
Vagy nem tudom, 
mit beszélek? 



mikor mondom: 
J ó it t lenni. 
Földreesem félhalottan, 
feltekintve mítsem látok 
s ott vagyok, hol előbb voltam: 
szívem szomjas nyomorában, 
lelkem síró magányában. 

Meddig, Uram, meddig ezt? 
Meddig törjem lelkemet? 
napról-napra szívemet? 
Meddig még, hogy elhagy lelked 
minket hús-vér embereket? 
hiszen jöhet, járhat erre 
és lehelhet akármerre. 

De megszűn Sión rabsága, 
édes vígasz száll reánk ma. 
Szájunk telve szent örömmel, 
nyelvünk ujjongó zenével. 
Im, bent szívem rejtekében 
vigaszodnak fénye ébren, 
igaz vigasz fénye ég. 
Van vágyódó szeretet 
s van élvező szeretet is; 
A vágyódó néha láthat, 
a látó élvezhet áldva, 
az élvező már a legfőbb. 

Hálát adok kegyelmednek, 
súgsz vele szolgád szívének 
s valamicskét felelsz néki, 
hisz oly kínzók kérdései! 
Ölelem lelked e kincsét, 
boldog várom ígéretét. 
Vágylak, Uram, hőn szeretni, 
szeretnélek forrón vágyni; 
így futok, hogy megkaphassam, 
kiben fogva vagyok magam 
s végre végleg szeresselek, 
szeretendő nagy szeretet, 
ki régesrég szeretsz minket. 

Fordította: Rezek S. Román-



KÖNYVEK. 

Á magyar történeti mondattan. 
(Klemm Antal egy müvének megjelenéséhez.) 

Sámson Edgár. 

A magyar monda t t an rendszerezése Klemm Anta l nevétől ma már elvá-
laszthata t lan, A jelen kötet te l immár há romra emelkedet t azoknak a magukban 
is t iszteletreméltó műveknek a száma, amelyek a monda t t anna l fogla lkoznak 
A monda t t an épületét rakosga t ta Klemm Anta l azoknak az é r tekezéseknek jóré-
szével is, amelyek hazai és kül fö ld i szakfo lyói ra tokban lá t tak napvilágot, A mon-
da t t an elmélete című akadémiai székfoglaló (1928,) és a Magyar tö r téne t i 
m o n d a t t a n első része (1928.) előzték meg ezt a harmadik kötete t , amely egyút ta l 
a Magyar tör ténet i monda t t an középső része,1 

Ezen i smer te tés k e r e t é b e n f ő k é p azt aka r juk az o lvasóval megérez te tn i , 
hogy a tö r t éne t i m o n d a t t a n nem va lami elvont okoskodássa l készül, h a n e m 
a nyelvi t ények becsü le tes mér lege léséve l , 

A névutók. 

A névutók határozóragos névszók vagy pedig igenevek; tőszavuk gyakran 
elhomályosult , A ragoktól abban különböznek, hogy tes tesebbek és nem illesz-
kednek, a ha tárvonal elmosódik közöt tük, — Nemcsak a magyar , hanem á l ta -
lában a több i f innugor nyelv is igen gazdag névu tókban , A sok közül csak 
néhányra vessünk egy-két p i l lantás t . Beszédünkbe sokszor be lekerül a mögött, 
mögül, mögé. Ha e névu tókró l levágjuk a hozzá juk tapad t r agoka t , m e g k a p j u k 
a mög névszót. Ebből származot t mind a három. — Az ú ton keresz tü l - fé le ha tá -
rozós szerkezetek keresztül t ag j a szintén névutó, mely a közismert kereszt főnév-
ből való. — Amikor az iránt névutóval szerkesztünk ha tározót , r á sem gondo-
lunk, hogy az arány főnév t ragos esetét használ juk , A régi nyelv ada ta i a d j á k 
kézbe e magyaráza to t : Szál lának meg Moabnak mezein az aránt hol J e r i k ó 
városa vagyon; o lvasha t juk a J o r d á n s z k y kódexben , A gém a vízi állatok aránt 
igen bá to r (1702,), A népnye lv is szolgáltat pé ldáka t : Hegy aránt menni. Sze-
mem aránt vótam a doktorná l , A torony iránt s tb, a l akok á l t a lánosan i smer tek , 
— A nyelvtiszt í tó törekvésekkel sokáig dacol t a dacára névutó. Ennek a tör té -
nete meg a következő: A német zu trutz m i n t á j á r a a magya rban truccára h a t á -
rozós k i fe jezés a lakul t ,,in contumaciam, pervicaciam" jelentéssel , a nélkül hogy 
ez már névutó lett volna. Ezzel az tán olyan kifejezések a laku l tak , mint : ellen-

1 K iad ta a Magyar Tudományos Akadémia . 
A magyar tör ténet i monda t t an első része a határozó tá rgya lásáva l szakad t 

meg. Ennek a fo ly ta tásával kezdődik a jelen kötet . Mégpedig először a névutók, 
m a j d r end re a névutók használa ta , az igekötők szerepe, az igenevek ha tá rozó 
szerepe, a tárgy, a tá rgyas szerkezet eredete és mondatbel i szerepe, a t á rgyas 
viszony k i fe jezésmódja i , a tá rgyas viszony je lentésárnyalata í , a jelző (a jelző 
mondatbe l i szerepe, a minősítő jelzős szerkezet eredete) , a minősítő jelzős vi-
szony jelentése (a minősítő jelzős szerkezet alaki sa já tságai ) , a melléknév jelzői 
használa ta , a számnév jelzői használa ta , a főnév jelzői haszná la ta ; igea lakoknak 
és monda toknk jelzőül haszná la ta ; a k i je lö lő jelző; a jelzett szó szófaj i és mon-
datrészbel i szerepe: többszörös jelző; az értelmező jelző; a b i r tokos jelző (a b i r -
tokosje lzős szerkezet a l a k j a ) ; a bir tokosszó megjelölése; a bir tokszó megje lö-
lése; [a b i r tokos sze rkeze tek je lentése: ] a szófajok sze repe a b i r tokos s z e r k e z e -
tekben; a bir tokos szerkezetek je lentés tar ta lma; többszörös bir tokviszony; egy-
szerű monda tok több tagú monda t r é szekke l . 



ségiink trútzára.2 A férfiak trucczára deákverseket írogatott (Faludí), De hogyan 
keletkezett a dacára névutó? Régi szava a magyar nyelvnek a dacos melléknév. 
Ebből vonta el Helmeczy a dac főnevet. Mármost a dac főnév és az imént pél-
dákkal is megvilágított truccára határozó, továbbá a német trotz elöljáró alakra 
és jelentésre is annyira összecsengenek egymással, hogy a dac főnévből is lett 
dacára névutó. Meg nem bocsátható németességet követ el az, aki a dacára 
névutót a trotz mintájára elöl járóként használja. 

Az igekötők. 
Ha valamely határozó eredeti megbatározott jelentése helyett általánosabb 

jelentéshez jut és több igével alkot szószerkezetet , igekötő lesz belőle. A magyar 
nyelv szinte dönti a példákat erre a határozós szerkezetre. Mikor lesz az igéhez 
társult határozóból igekötő? Ha egy határozónak helyet jelentő értelme egé-
szen elszíntelenedik és ez a határozó (ki, le, meg stb,) az ige történésének minő-
ségét (actio) módosít ja, szoros értelemben vett igekötőről beszédhetünk. Persze 
ha próbára tesszük az á l ta lában ígekötőknek tar tot t határozókat, hamarosan ki-
derül, hogy nem valamennyire illik rá az imént megállapított követelmény. 
Ugynis azokat a határozókat sem fosztjuk meg az igekötői rangtól, amelyeken 
lehet ugyan még érezni az eredeti helyjelentést, mégis sok igével alkotnak ösz-
szetételt. Az ilyeneket voltaképpen csak a tágabb értelemben vett igekötő elne-
vezés illeti meg, — Az igekötőkre már legrégibb nyelvemlékeinkben vannak 
példáink: mige zocoztia vola (megszakasztja vala, Halotti Beszéd). — Az ige-
kötők közül soknak a tör ténete annyira tanulságos, hogy érdemes lesz közülük 
néhányat szemügyre venni. A meg ígekötő a meg, mög főnévből lett. Eredeti 
jelentése „vissza". Basa mène meg ő lakóhelyébe, írja Tinódi. Ezt a „vissza" jelen-
tést nemcsak a régi nyelvben ta lá l juk meg, hanem a maiban is: Megjár a lelke 
(„hazajár"). Az eredeti helyi irányhatározásból a meg jelentése több irányba Is 
kifejlődött. így lett belőle aztán szoros értelemben vett ígekötő. Többnyire a 
történés befejezettségét fejezi ki (actio perfecta: tanultamcomegtanultam, 
ettemcomegettem. Amit írtam, megírtam). Ez a perfectiváló jelentése igen régi, 
mert már a Halott i Beszéd megszakasztja vala szókapcsolata is a történés befe-
jezettségét fejezi ki, — A meg igekötő a cselekvés hirtelen beállását is ki tud ja 
fejezni (inchoativum subitaneum: ismertemcomegismertem, örültemo^megörültem), 
Ez a jelentés nem különül el mereven az előbb tárgyalt perfectiválótól, csak 
mellékárnyalata annak, A két jelentés (perfectio és inchoativum subitaneum) 
közti különbséget szemléltethetjük két példán: A „megírtam a levelet" mondat-
ban a hibátlan magyar nyelvérzék az igealakhoz hozzáérzi, hogy bizonyos idő-
tar tam telt el, míg a levél készen nem lett. A megírtam magában foglalja az írtam 
fogalmát is, meg azt is, hogy a levél nincs már félben, hanem eljutott a befeje-
zettségig. Tehát a megírtam i t t azt fejezi ki, hogy a levélírás a nekikészülődcs, 
nekíkezdés fokozatos haladásának, fejlődésének állapotából egyszercsak eljut a 
befejezettség (perfectio) ál lapotába, A „megállt a ló" mondatban viszont a meg 
nemcsak azt fejezi ki, hogy a történés befejeződött , hanem azt is, hogy a befe-
jezettség hirtelen jött létre; a ló a futás, a járás állapotából hirtelen, egy pilla-
nat alatt a nem-járás, az ál lás állapotába jutott . Tehát itt a hírtelen kezdet 
(inchoativum subitaneum) sokkal jobban kidomborodik a befejezettségnél. — 

Van még a meg igekötőnek egy harmadik (egyéb igekötőkkel is közös) tulajdon-
sága is. Az, hogy a tör ténés (nem az idő!) befejezet tségéhez odaérezzük még azt 
is, hogy az csak a jövőben következik be: megszárad stb, Itt megint, egy újabb 
jelentéssel van dolgunk, mely a befejezettség mellékárnyalata, — Korántsem 
gondolhatunk az összes igekötők ismertetésére, de az agyon igekötő nagyon is 
kínálkozik néhány szóra, t ehá t erre még fordítunk egy-két pil lanatot. Fia ta labb 
igekötőink közé tartozik. A XVI. században még csak olyan példák vannak rá, 
amelyek az igekötőt megelőző fokon, a határozó fokán muta t ják . Akkor a ma 
már ígekötőként (általános jelentésben) használatos agyon még annyit jelentett, 
hogy valakit valóban az agyra mért ütéssel leteríteni, a nélkül hogy az ütés 
halálos is let t volna: bot ta l ütötte volt agyon, k ibe meg süketül t (1575., tehát 

2 A példák időpontját helykímélés végett nem mindig jegyezzük ide. 



csak megsüketült). A két jelentés (: az agyra ütni, és; ha lá l ra sújtani) nem vál-
tot ta egymást egyszerre föl, hanem hosszabb ideig is megvoltak egymás mellett, 
míg a mai jelentés egészen általánossá nem lett. Persze az agyon határozó azért 
jutott a mai jelentésben járatos igekötői szerepéhez, mer t az agyon-ütés sok-
szor halállal járt. Mikor ú jabb jelentését fölvette, akkor már alakulhat tak ilyen 
példák is: agyon ceíklándom, agyonítta magát. Az agyon igekötő kifejezi a tör-
ténésnek a kelleténél nagyobbmérvűségét is: agyonbeszél, agyondicsér, agyonfá-
zik, agyonhallgat. Sőt a népnyelvben agyonra sóztad mondat is előfordul, ami 
azt mutat ja , hogy az agyon igekötőn sem az agy főnevet, sem az n határozóragot 
(akkor a ra ragot nem függesztették volna hozzá) nem érzik, vagyis igekötőnk 
a jelentésfejlődésen tökéletesen átesett . 

Az igenevek határozói szerepe. 
A magyar nyelvben általánosan ismeretes loppal származékról nem nehéz 

tudni, hogy a lop ige származáka. Aki egy kicsit is elemzi e szót, magától Í6 
kideríti , hogy a mondatban ugyanaz az értéke, mint a lopva igenévnek. Azt 
azonban már kevesebben tudják, hogy a loppal mellett t ö b b hasonló alak is 
van a magyar nyelvben: a földről fel emeltetvei, olvassuk a Jókai kódexben, 
Megvót mézelvei. Meg van tével, el van állitval, fizettel (fizetvel), ki van nyit-
tal (nyitval). Tehát jócskán van példánk a régi nyelvből, meg a mai népnyelv-
ből is. Semmi kétség, hogy a va, ve képzős igenév és ezek a val, vei képzős ige-
nevek azonos jelentésűek, 

A tárgy. 
Ha a következő példákat nézzük: az a j tót ütöttecv>az a j tóra ütött ; a há-

zat javítjacxja házon javít, észrevesszük, hogy az egymásmellé állított mondatok 
jelentése ugyan nem egészen ugyanaz, de a különbség mégis csak fokozati . A 
tárgyeset használatakor az alany cselekvése a tárgyat egyenesen, a maga egészé-
ben éri, a határozóeset alkalmazásánál azonban csak részleges, módosított hatás-
ról van szó. Mi lehet ennek az oka? Az, hogy a tárgy is, meg a határozó is, 
voltaképpen áll í tmányhatározó. Különbség a kettő között csak annyiban van, 
hogy a tárgy viszonya a cselekvéshez sokkal szorosabb, közvetlenebb, mint a 
határozóé. — Minden magyar ismeri a mulat jelentését: jól tölti az időt; időzik, 
tartózkodik valahol. Régente a tárgyat is kitették melléje: mula ja idejét (:vagyis 
teszi, hogy az idő múljék) . A mulat ige ugyanis a múlik ige származáka at mü-
veitető igeképzövel, mint a jároojárat: teszi, hogy jár jon) . A tárgy olyan sokszor 
fordult elő ugyanazon igével együtt, hogy később el is hagyhatták, mert úgyis 
hozzáértették. Ez a tulajdonsága még néhány egyéb tárgyas igének is megvan. 

A jelző. 

Mikor latint, németet kezdtünk tanulni, hamarosan rá kellett jönnünk, hogy 
ezek az idegen nyelvek a jelző és jelzett használatában egészen máskép visel-
kednek, mint a magyar. A mi nyelvűnk minden változtatás nélkül teszi a jelzőt 
a jelzett elé, amott pedig egyeztetni kell. Ennek a különbségnek az oka abban 
rejl ik, hogy a magyar (vele együtt a többi finnugor nyelv is) a jelzős kifejezést 
voltaképpen összetételnek fogja föl és ezért csak a végén ragozza. Ez ősi finn-
ugor sajátság. Ha mégis előfordul a jelző egyezése a jelzettel (pl. a finnben), 
az újpbb fejlődés eredménye. — A jelző használatában még több megjegyzést ís 
tehetünk. Ha a kétcokettő mondatbeli szerepét vizsgáljuk, könnyen ki találhat-
juk, hogy a két csak jelző lehet (két ház). Ugyanezt a megoszlást tapaszta lhat -
juk a kiscokicsi(ny), áloohamis, ilyoailyen stb, esetében is, — A jelző, mégha 
számjelző is, nem egyezik a jelzettel: harminc ezüstpénz. A magyar nyelv ebben 
is elüt az indogermán nyelvektől. Logikus következményeként annak, hogy a 
magyarban a jelző nem egyezik a jelzettel . Az a sajátság pedig, hogy a páros 
testrészeket és ruhadarabokat egységnek fogva föl, nem lá t juk el többes jellel, 
és ha az egyikről van csak szó, azt a fél jelzővel használjuk, nem csupán a mi 
nyelvünk tulajdonsága, hanem a rokon nynlvekben, sőt a törökben is úgy van, 
—• A magyarban és vele együtt az ura l -a l tá j i nyelvekben a jelző megelőzi a 



jelzet t szót, A magyarra ez annyira jellemző, hogy a szórend megfordítása a 
jelentésben is lényeges módosulást hoz létre: a fehér ház ess a ház fehér. 

Az ilyen pé ldák : mindenszentek, háromkirályok a magyar nyelv szellemé-
vel ellenkeznek. De ezt nem is a magyar nyelv hozta létre, hanem — bármeny-
nyire is ostorozták régi nyelvtaníróink — a nyelvünkben föl-fölbukkanó latinos-
ság csökevényei, A Mendszent, Mend szent napja századokkal ezelőtti időből 
való példák tanúsága szerint a lat in hatás elhatalmasodása előtt ezeket a sza-
vakat a magyar nyelv szelleme szerint szerkesztették. 

Alig van a magyar nyelvtannak még egy annyira körülvitatott pont ja , mint 
az egy határozat lan névelő használata. Egyesek nyelvi lompossága nem botlik 
meg az egy németes használatán sem, mások pedig nyelvtisztító buzgóságukban 
ott is i r t ják nyelvünkből, ahol helyénvaló volna. Az egy eredetileg jelzői hasz-
nála tban is határozott jelentésű számnévi jelző volt. Csakhogy a jelzett volt a 
fontosabb és ennek következtében a jelző (az egy) elvesztette hangsúlyát, amiért 
aztán számnév ér téke is elhomályosult. Ma már az egy nem határozott , mert 
csak azt határozza meg, hogy több személy vagy dolog közül egyről van szó, de 
hogy melyikről, az nincs meghatározva, fgy lett a határozott számfogalmat ki-
fejező jelzőből körülményeiben meghatározatlan egységet kifejező jelző: határo-
zat lan névelő, A romlatlan nyelvérz>ékéről híres Arany János és Gyulai Pál, 
meg a népnyelv bőven szolgál tatnak példákat az egy határozat lan névelő helyes 
használatára: Volt egyszer egy király, Anikó fehérben, mint egy virágos fa. Egy 
b a r á t j a beszéli, hogy egy karácsony szombatján. Ha ezekből a mondatokból az 
egyet kihagynék, vagy elszíntelenednének vagy más lenne az értelmük. 

Még több mondanivalója is van Klemm Antalnak az egy határozat lan név-
előről, de mi már a továbbiakban elégedjünk meg nagyon ís futólagos tárgya-
lásukkal, Olyan mondatokat közlünk most, amelyek magyarosságában nyugod-
t an megbízhatunk: Nem vagyok én bajnok, csak egy földönfutó. Az egész egy 
kis dialogizált drámai jelenés. Derék egy ember. Szép egy ember, Egy Hunyadi 
hazaáruló nem lehetett. Gyönyörű egy állat. Áldott egy teremtés! Kutya egy 
idő, (Ezeknek a példáknak a magyarázata megtalálható a Magyar történeti 
mondat tan 294. lapján.) — Az egy határozat lan névelő fejlődésének végső foka, 
hogy számértéke egészen elhomályosul: Ostoba egy gyerekek. Derék egy négy 
ló. De szép egy lány ez a három. Itt a jelző a határozat lan névelővel állandó 
kifejezéssé lett (ostoba egy , . , , de rék egy , . , stb.) és többesszám vagy számjelző 
főnév előtt ís használható. 

Jól ismerjük nyelvünknek azt a sajátságát, hogy a főnevet melléknévi 
értékben más főnév tula jdonságjelzőjéül használhatjuk. Ez azért lehetséges, mert 
a főnév és melléknév között nincs alaki különbség, s a jelző nem egyezik meg 
a jelzett szóval. Bőven vannak erre példáink, akár a régi, akár az ú j nyelvben: 
két gyermekded galamb, gyermek király, gyermek ló. A rab gólya. Kölcsön ke-
nyér. Ajándék ló. Fejedelem asszony. A népnyelvben ilyen jellegzetes kifejezé-
sek is vannak: Ásztria császár. Róma pápa, Saját nevelés tehenem, saját ütetés 
fám. A rokonnyelvek is ismerik ezt a szerkezetet. A finnben előfordulnak ilye-
nek: nőember ( = n ő ) , fiúgyermek ( = fiú), leánygyermek ( = leány), fiúmedve 
( = medvekölyök) 

A magyar nyelvnek az az idegen nyelvektől elütő tulajdonsága, hogy a 
vezetéknév a keresztnév előtt áll, 6zintén a jelző használatával függ össze, 
A családnév főnévi jelzője a keresztnévnek, mert eredetileg csak megkülönböz-
tető neve volt az egyénnek. Az idegen mód szerint való szerkesztések utánzások. 
Nyelvünkre rokonaival együtt jellemző, hogy a személynév és a családnév való-
ságos jelzőként megelőzi a családi és egyéb viszonyt, méltóságot, hivatalt, foglal-
kozást jelentő szókat: Ádám atyánk Miklós fiam. Fehér László édes bátyám. 
Fehér Anna édes húgom. István öcsémhez. Te vagy a legény Tyúkody paj tás! 
J á n o s bácsi. Kat i néni. Gergely pápa . Péter apostol . Ezeket a pé ldákat vegyest 
a régi és az ú j nyelvből ragadtuk ki. Ugyanez a szerkesztésmód járatos az állat-
nevekkel kapcsolatban is: Sa jó kutyám. Szellő lovam. 

Ide torkollik a legújabb időben is elégszer felszínre kerül t mágnás és dr. 
cím szórendjének a kérdése . A ma is közkeletű Imre herceg kifejezés így van 
már az Érdy kódexben is. A mágnás cím tehát a név után kerül t . Csak a XVII. 



század vége felé kezdik az Esterházy hercegnél a herceg címet a név elé tenni. 
Ez aztán mintául szolgált a többi herceg nevénél Í6. A gróf címet majdnem min-
dig a név elé tet ték. A báró cím csak a XVII. század végén kezd előfordulni, 
a név elé téve.3 — Ma a legtöbben a név elé teszik a mágnás címet. Csak akkor 
térnek el ettől a szokástól, ha a keresztnevet erősen akar ják hangsúlyozni: Az 
öreg Esterházy Miklós gróf idejében; vagy ha csak magát a keresztnevet említik: 
a Lajos gróf; vagy ha a család nevét a lakóhellyel jelzik: a kőröspataki grófok 
stb. Ennek a szerkesztésmódnok az oka nem csupán a latin-német hivatalos stí-
lus utánzása, hanem az is, hogy a C6alád meg akar ta magát különböztetni más 
hasonlónevű családoktól. Esterházy Antal 1738-ban Herczeg E. A.-nak í r ja ma-
gát megkülönböztetésül a gróf Esterházyaktól. De ugyanő Lichtenstein herceg 
szórendet ír, mert ez a név nem adott okot félreértésre. Ugyanis ennek a név-
nek a tulajdonosai mind hercegek voltak, — A doktor címzésnél a régi példák 
emígyen hangzottak: Szent Gergely doktor. Szent Ágoston doktor. László doktor 
íorvos). Gáspár doktor (orvos). A XVI. században már vannak idegen mintára 
ilyenek: doktor László, Doktor Luther. — A földrajzi tu la jdonnevek is a jelzők 
szerkesztésmódját követik a finnugor nyelvekben. Tehát: Patmosz szigetben. 
Arábia tartományban. Pozsga várban. A Duna víz mellé. — A Mátyás földe. 
Buda vára, Szent Gellért hegye személyről elnevezett helynevekben a személy 
birtokos jelzője a földrajzi fogalom nevének. Ez a szerkesztésmód aztán át ter-
jedt a nem személyről elnevezett helynevekre is: Pozsony városa. Pest városa stb. 

Sok érdekes dolgot tar talmaz még Klemm Anta l mondattana a főnév jelzői 
használatára, "de a sok közül elégedjünk meg már csak eggyel, — Ha a mondat-
ban jelzőre van szükségünk, azt rendszerint a melléknevek csoportjából választ-
juk. Ha pedig valamely főnév sokszor szerepel jelzőként, akkor ennek logikus 
következménye lesz egyes jelzőként működő főnevek melléknévvé válása, A ra-
vasz ma melléknév, pedig valamikor rókát jelentő főnév volt. A fiatal is régen 
növényi hajtást, gyökéren nőtt ágat jelentett. Tehát ez a melléknevünk is főnév-
ből lett. A jámbor „jó ember" jelzős főnév összevonásából lett melléknévvé. Fu-
kar melléknevünk Fugger bankárcsalád nevéből ered a nagykereskedő, uzsorás 
jelentésű német fucker-en keresztül. A jelentésváltozás és szófejcsere a lapja ter-
mészetesen a név tulajdonosaiban rejlett . A latin dux, a velencei doge, a mai' 
olasz duce méltóságneve és a magyar dús egy füzérre fűzhetők. Bármilyen úton-
módon is jutott a magyarba ez a szó, nyelvemlékeink bizonysága szerint erede-
tileg nálunk is magát a velencei dogét jelentette. Az Érdy kódex beszél egy Vil-
mos nevű úrról, kit a német császár tett Velencében dússá. A jelentéstágulás 
menete i lyenforma volt: velencei dogé; római, olaszországi patrícius; nagy úr, 
oligarcha; gazdag (mert a dúsok rendszerint gazdagok voltak és a dús szóba 
belevegyült a pompa, fényűzés, gazdagság képzete) . 

Az ilyen főnév-melléknév szófajkeveredéssel függ össze néhány főnevünk 
fokozása is. Nyelvünk eme tulajdonságára bőven találunk példákat nemcsak a 
mai, hanem a régi irodalomban is. A magyar nem egyedül áll ezzel a tu la jdon-
ságával, mert a finnben Í6 lehet hasonló eseteket találni: a „kisebb gyermekkor" 
fogalmát úgy is kifejezhetik, hogy a gyermek szót fokozzák: gyermekebb korban; 
az „előbbre haladot t őszkor" őszebbkor-nak is hangozhatik a finnben, 

A határozók jelzői használata. 

Ebben a fejezetben is ki-ki megtalálhatja az őt érdeklő kérdéseket, mi azon-
ban csak egy esetet ragadunk ki, Ha olyanokat hallunk, mint: nagybani eladás, 
istenrőli gondolkozás, nemcsak a saját nyelvérzékünk t i l takozására hivatkozha-
tunk, hanem a nyelvtanok tekintélyére is. Ennek az üldözött nyelvi szabályta-
lanságnak a legbuzgóbb tángálója nem kisebb ember volt, mint maga Széchenyi 
István, Ügy látszik, nem volt kedvére a sok határozóhoz hozzáillesztett való ige-
név (Istenről való gondolkozás), hanem a hosszadalmasság helyett inkább i kép-
zőt ragasztott a határozóragos szóhoz. Nyelvünk természete ellen elkövetet t e m e 
furcsaság ma már szerencsére csak r i tkábban bukkan föl. 

s A könyv 300. lapján a nyomda a 2. sort a 8-kal fölcserélte. 



Igealakoknak és mondatoknak jelzőül használata. 
A jelzőnek olyan hódító szerepe van, hogy igealakok és mondatok is vál-

hatnak jelzővé: Gondolom formán, Ebkérdi csárda. Ne bánts virág. Tedd ide 
tedd oda legény. 

A kijelölő jelző. 
Láttuk, hogy a határozat lan egy névmás az egy számnévből lett, A ha tá -

rozott névelő pedig a mutató névmásból keletkezett . Az az, ez néhány ál landó 
kifejezésben még manapság is előfordul jelzőként: az nap, e világon, ez életben, 
a végett stb. (Az azon jókat! Azon melegibe. Azon mód kifejezésekben az azon 
je lentése: ugyanaz.) Tehát az az határozot t névelő a mondatban jelzői szereppel 
fölruházott mutató névmás lefokozásából keletkezett, mégpedig úgy, hogy volta-
képpen a jelzett szón volt a hangsúly és ezért az az a jelző szereppel együtt 
a mutató névmás szerepét is elvesztette, 

A kereszt- és családnevek előtt a nyugati országrész és a Duna-Tisza kö-
zének is nagy része névelőt használ a közbeszédben: a Pista, a Kovács János . 
A keleti nyelvjárások viszont csak birtokviszonyos szerkezetekben: e ház a J á -
nosé. Ez a megoszlás sok fej törést okoz főként a sokat olvasó és egyúttal toll-
forgató embereknek, mert nyelvérzékük berzenkedik a másik nyelvterület szo-
kása ellen. Ez a nyelvjárási különbség nem újabb keletű, hanem már nagyon régi, 
mer t középkori irodalmunk is muta t ja már e megoszlást. Hogy az irodalmi nyelv 
jobbára a névelőtlen a lakokat használja, az Pázmányra megy vissza, 

A birtokos személyragos főneveket nagyobbrészt határozott névelő nélkül 
használ juk: Házamat építetem. Tudása csak ízlését nemesítette. — De a mai, meg 
a régi köznyelv is elégszer él ilyen ese tekben is a határozot t névelővel: Nem 
ment el az eszem. Add ide a könyvemet. — A két libámat elloptakocellopták a 
két libámat mondatok azt mutat ják, hogy a köznyelv a névelős vagy névelő nél-
küli szerkezethez jelentéskülönbséget kapcsol. — A 336, lapon az olvasó meg-
ta lá l j a az értelmező keletkezésének magyarázatát , 

A birtokszó megjelölése. 
A birtokszó egyezése a birtokossal (számviszony!) a nép- és irodalmi nyelv-

ben kettősséget mutat: Lement a zsiványok lakásokbacolakásába. A Péterék há-
zukcoháza. Hol a népi, hol az irodalmi alak cseng a fülbe, ezért ingadozó a hasz-
nálat . — A birtokviszony figura etymologicával néha fokozást fejez ki: énekek 
éneke, királyok királya, kérdések kérdése, szépek szépe. 

* 
Az elmondottakkal Klemm Antal mondat tanának több fejezetét is tárgyal-

tuk. A mű egész épületét bejárni egyenlőértékű a magyar mondat tan e kötetben 
tárgyal t részének teljes megismerésével, mert hiszen a szerző figyelmét semmi 
lényeges dolog nem kerüli el. Nem elnagyolt megállapításokkal akar bennünket 
elkápráztatni , hanem a magyar mondat tan lelkiismeretes át tanulmányozását kap-
csolta egybe önálló kutatásaival és így alkot ta meg tételeit. Széleskörű nyelvtu-
dása pedig képessé tette arra , hogy az ál talános mondattani kérdéseknél ki ter-
jessze figyelmét a külföldi szakirodalomra is, ami által módja volt közvet lenül 
megismerkedni más nagy nyelvészek eredményeivel. 

Klemm Antal művében a magyar mondattan talált rendszerezésre. Azon 
magyar nyelv mondat tanának a szabályait t á r j e elénk, amelyet a magyar beszél 
és amely a mai meg a régi irodalomban van megörökítve. A mult században 
megindult történeti nyelvszemlélet elvetette a logika uralmát a nyelvtudomány-
iban, és ez a nyelvszemlélet most a magyar mondattanra megtalálta rendszerező-
jét. A magyar nyelv szellemének megfelelő mondattan fölépítésében ugyan több 
ér tékes kuta tóra is támaszkodhatott , de bizton áll í thatjuk, hogy a magyar nyel-
vészek közül még megközelítőleg sem foglalkozott senki a mondattannal annyit , 
mint ő, és az ő kitartó, sok türelmet igénylő, rátermett munkálkodása nélkül a 
magyar mondattanból sokkal kevesebbet tudnánk. Ju tha tnak napvilágra ú j ada-
tok, nyelvünk teremtő géniusza alkothat tovább, azok mind-mind könnyen be-
illeszthetők lesznek a megalkotott rendszerbe. Olyan alkotása ez a magyar 



nyelvészeti irodalomnak, amelyet az elkövetkezendő idők nyelvbúvárlói biztos 
támasztéknak tekinthetnek. 

Az a nyelvszemlélet, amely ebben a mondat tanban tel jes erővel kibonta-
kozik, iskolai nyelvtanainkban is egyre erősebben megnyilatkozik, Ma már mél-
tán lehet az elavultság bélyegzőjét rásütni azokra a nyelvtani könyvekre , amelyek 
az itt kifej tet t elveket még nem ismerték. Manapság már csak az a nyelvtan 
lehet korszerűen magyar, amely a mondattant, a nyelvtannak a nép lelkét leg-
jobban tükröző ágát Klemm Antal mondat tanából tanulta. 

Hittudomány, 
Müller Lajos S. J.i Aszkétika. II, kiadás. Korda R, T, Budapest, 1940, 

340 old. 
Tagadhatat lan, hogy ma a katolikus nagyközönségben komoly érdeklődés 

mutatkozik a mélyebb lelkiéletet tárgyaló és ar ra vezető könyvek iránt- Ennek 
az érdeklődésnek fokmérője P. Müller Aszkét iká jának II. kiadása. Sikerét azon-
ban annak is köszönheti, hogy tárgyáról komoly tudományossága mellett egy-
szerűen és világosan beszél, s így mindenkinek hozzáférhető. Még szívesebben 
olvasná az ember, ha az ilyen idegen szavak helyett , mint pozíció, funkcioná-
rius, perfekt , affektív, megfelelő jó magyar" szavakat találhatna. 

A liturgiáról szóló fejezetet szeret tük volna kibővítve viszontlátni. A 
liturgiát, ma már újra, nem csak, mint a lelkiélet egy eszközét ér tékel jük, hanem 
mint a Krisztussal életközösségben álló Egyház istentiszteletét . Ebből fakad 
az egyén megszentelődése, s aszketikus tö rekvése i is ide kell, hogy vissza-
tér jenek. 

Az aszkét ika elméleti része előtt gazdag irodalmi összefoglalót kapunk. 
Az ebben mutatkozó hiányokat Várkonyi Fidél teszi szóvá a Kat, Szemle f. é. 
februári számában. B. G. 

Erkölcstan, 
Dr. Evetovícs Kunő S. O, Cist.î Katolikus Erkölcstan. Budapest , 1940, 

Szent István Társulat kiadása, 2 kötet 242 + 277 1, Ara: 7,80 P. 
Aki figyelemmel kíséri a magyar-nyelvű vallásos irodalmat, annak feltűnt, 

hogy míg az egyik oldalon az aszketikus és áj tatossági könyvekből szinte túl-
sók kerül a könyvpiacra, addig a másik oldalon hiány mutatkozik olyan mun-
kákban, amelyek a katol ikus vallás alapigazságait tárgyalják, és a katol ikus 
meggyőződés és életstílus alapjait rakják le. Valljuk meg őszintén, hogy ez 
ís oka volt annak, hogy művelt világi híveink nem szívesen vet tek kezükbe 
vallásos könyveket , illetve, ha igényeinek megfelelő után kuta t tak , magyar 
nyelven nem talál ták meg azt, amit keres tek . 

Schütz Antalnak hivatást betöltő dogmatikai művei és írásai mellett na-
gyon hiányzott egy részletes és mindenre k i t e r j edő magyar-nyelvű erkölcstan. 
Ezt a hiányt pótolta most Evetovics Kunónak nem régen megjelent morálisa. 
Ez a két köte tes munka messze túlnő a szerzőnek az előszóban megjelölt szán-
dékán. Evetovicsnak nagy érdeme, hogy egy tudományosan rendszerezet t ma-
gyar erkölcstant adott, — ő munkáját az előszóban szerényen csak a nagy 
latin auktorok magyarnyelvű megszólaltatásának mondja — amely a lelkész-
kedő papságnak, a kispapoknak és a művelt világi híveknek is nagy szolgá-
latot tesz. Hiszen épen napjainkban se szeri, se száma azoknak az emberek-
nek, akik polit ikai nézetüket hirdetve beszélnek erkölcsi és társadalomtudo-
mányi kérdésekről , problémák megoldásáról, pedig az alapigazságokról sincs 
helyes fogalmuk. A következménye ennek azután az, hogy örök és változha-
tat lan tö rvényeke t próbálnak a divatos áramlatokhoz hozzáidomítani. Másfelől 
épen korunk sok olyan kérdés t és problémát vet föl, amelyek között eliga-
zodni, illetőleg a helyes útat megtalálni csak a katolikus erkölcstan útmuta-
tása mellett lehet- Ez még külön időszerűséget is kölcsönöz Evetovics 
munkájának. 



A szerző az anyag tárgyalásában Noldinnak, az innsbrucki egyetem volt 
erkölcs tan tanárának évt izedek óta kipróbál t és nagyon jól bevált rendszeré t 
követi . Ez a legkönnyebb és mégis tudományos színvonalú. Ráépül a ka tek iz -
musban tanul t ismereteinkre, ezekkel ta lálkozunk ítt mélyebben kifej te t t és 
jobban kibőví te t t a lakban. Talán ezért jobb lett volna Isten 10 parancsola tá t 
és az Anyaszentegyház 5 parancsolatá t külön-külön tárgyalni, A szerző nem 
tér ki a nehezebb kérdések tárgyalása elől. Igyekszik a problémát különböző 
oldalról megvilágítani, rámuta tn i az é le t te l való kapcsolatára . Vitás ké rdések 
tárgyalásánál mindig tárgyilagos marad. Ha mindenegyes kérdésben nem ís 
tud juk állásfoglalását a magunkévá tenni, el kell ismernünk, nézete jól meg-
alapozott és probábilis. Igyekszik a nehézségek gyökeréig hatolni; ezt a célt 
szolgálják a jog, lélektan, etika és nevelés tan te rü le tére átnyúló alapos fe j te-
getései, Külön érdeme a szerzőnek, hogy a magyar társadalomtudomány és 
magánjog kiválóbb műveit is felhasználta és azokat könyvébe beledolgozta, 

Néhány dolog tárgyalása (pl, szerződések) túl hosszúnak és aprólékosnak 
tűnik fel. Más ké rdésekben viszont rész le tesebb kifejtést szeret tünk volna. 
(Háború, polgárháború, párba j , sterilizáció stb.}, A szerző az első kö t e tben 
ké t helyen is említi, hogy a katolikus és eretnek között felmentés nélkül kötö t t 
házasság érvénytelen. Ez ebben a fogalmazásban nem állja meg a helyét; mer t 
az ilyen házasság felmentés nélkül kö tve csak tiltott, de nem érvénytelen. Ér-
vénytelen csak akkor lesz, ha nem az i l letékes egyházi személy vagy pedig 
protes táns lelkész előtt köt ik meg. — Egyes magyarnyelvű szakkifejezései 
idegenül ha tnak , (Isteníes erények isteni erény helyett; praescr ípt ionak elbirto-
lással való fordítása; accessio — növedék, alluvio — iszapolás stb.). 

Ezek a megjegyzések és kisebb hibák Evetovics kitűnő munkájának nagy 
ér tékei t nem csökkenthetik. Örömmel vár juk a bejelentet t új könyv megje lené-
sét, amely az erkölcstant kiegészítve a szentségekről szóló tant fogja tárgyalni . 

Dr. Kövér Alajos. 

Lelkiélet. 
SZÍVÓS Donát: Emberek a mérlegen, 193 lap. Korda kiadás, 1941, 

A szerző egyszerre ké t mérlegen méri meg az embereke t : a keresz tény-
ség és a nemzeti hűség mérlegén. Bebizonyít ja a régi és mindig é rvényben 
maradó igazságot, hogy aki nem él keresz tény módon, az nemzeti é le tünkben 
teher té te l . Magyarán, minden leplezgetés és tétovázás nélkül mondja meg az 
igazságot azokról, akik a magyarság e nehéz korszakában fölényes problémát-
lansággal forradalmárnak minősítik az olyan embert, aki isteni és emberi jog 
a lapján kér i sorsa javítását. Hamis mér legnek bélyegzi a születési és hivatali 
ar isztokrácia túlkapásainak jóváhagyását, a faji gőgöt és a csak je lszavakban 
megnyilatkozó kereszténységet . Megállapít ja, hogy a hatodik parancs megtar-
tása Krisztus szándéka szerint a leggyökeresebb és legeredményesebb fa j - és 
nemzetvédelem; azért magyarír tással vétkezik minden hivatal és személy, aki-
nek hata lmában lenne a kiáltó erkölcs te len reklámon és f ize tésrendezéseken 
keresztül minden té ren belenyúlni a magyar faj szaporodásába, de ezt a kö te -
lességét elmulasztja. Szemébe mondja a magas fizetésű intelligencia erkölcs-
telenül élő részének, hogy ők ís könnyűeknek talál tatnak Krisztus és a magyar-
ság mérlegén, mivel a nemzetből kisaj tol t pénzért nem adnak ellenszolgálta-
tást , hanem bomlasztanak, mert mint a műveltség, a raffinait erkölcstelenség 
ís fölülről lefelé hat. Könnyűeknek ta lá l ta tnak azok is, akik csak a bün te tő 
leódex szerint becsületesek; akik maguk alkot ják meg maguknak a keresz tény-
ség fogalmát és szabják meg az isteni tulajdonságokat; akik számára a mámor 
a legfontosabb; az egykézők; csak a föld nyúj tot ta élet szerelmesei. Majd a 
nemzetköziség vádja ellen megvilágítja a katolicizmus felmérhetet len ere jé t a 
nemzetek életében. Szól a katolicizmus szerepéről a polit ikában, a papi bir-
tokokról , Mondhat juk, hogy minden ü tésével fején találja a szöget. Örülünk 
S Z Í V Ó S Donát könyvének azért is, mer t az egész könyvön végigvonuló szociális 
felfogásból bárki kiolvashatja azt is, hogy a „zsidók, urak, papok" triász meg-



-alkotása lelkiismeretlen propaganda szüleménye csak, mert a papság munkája 
— kezdve az osztatlan iskola hi toktatójától a földreformi magatar tásukig — 
ízig-vérig magyar, s ezért a papságot nem lehet egy gyékényre ültetni azokkal 
az „urakkal", akik a zsidókkal egy követ fújnak. 

Bárcsak mindenki elolvasná Szívós Donát könyvét , aki könnyűnek talál-
ta to t t a mérlegen. — A szöveget kísérő rajzok Márton Lajos kezét 
dicsérik. Danczi Villebald. 

László János; Az élet iskolája. Szentbeszédvázlatok. Bp., 1941, Korda 
rt, kiadása. 

Az egyházi év vasárnapjaira és ünnepeire könnyen készíthet szentbeszé-
det akármilyen területen működő lelkipásztor, ha László János összecsopor-
tosított szentírási idézetei, gyakorlat i példái, szentatyáktól vett gondolatai, 
liturgikus és erkölcsi vázlatai közül kiválasztja az éppen előtte álló hallgató-
ság lelki igényeinek megfelelőt. Sok forrásmunka alapján, egyszerűen közlő 
st í lusban kapjuk meg a szükséges anyagot; minden szónok a maga egyénisége 
szerint gyúrhat ja át és csoportosí thatja. Bár különösen hangzik, mégis igaz, 
hogy a könyv érdeme éppen ez a személytelenség, ez a szándékos mellőzése 
minden egyéni beállí tásnak és stílusbeli kereset tségnek. Szerény szóval össze-
gyűjteni egy-egy igazságnak sok szempontú megvilágítását: csak ezt akar ja ez 
a könyv. Célját csak úgy érheti el, ha a belőle dolgozó lelkipásztorok gondosan 
végigelmélkedík a közölt anyagot. Lelki olvasmányul ís akar szolgálni ez a 
könyv; ezt a célt — úgy gondoljuk — csak aránylag kisszámú csoportnál 
érhet i el, azoknál, akik a puszta, szürke ruhában elénktárt igazságot a maguk 
gondolkodni és elmélkedni szerető lelkén egyénivé tudják átízzítaní. Ehhez 
nagyfokú lelki szegénység és ugyanakkor nagy lelki érettség is kel lene. Ezért 
maradjon csak ez a könyv a lelkipásztor segítőtársa. Rezek S. Román. 

Wímmer Anzelm O, S. M.í Orabo spírítu, orabo mente, I. Szoc. Miss, 

A nagy elmélkedés-sorozatnak első kötete úr jövet első vasárnapjától het-
vened vasárnapig te r jedő liturgikus időre szolgáltat bő elmélkedésí anyagot. 
Igen hasznos munka, a világiak szempontjából meg különösen nagy jelentő-
sége van éppen liturgikus vonatkozása miatt, A mai apostolkodás alapja tulaj-
donképen itt van: megmutatni, hogy az őskeresztények életmódja átütőerejű 
élet-motívum lehet a modern ke re t ek között is, és hogy ennek megvalósítása 
nem utópia! Ahonnan az ősök mer í te t tek , amiből és ami szerint éltek, az 
maga volt a legteljesebb Evangélium. S az evangéliumi misztériumok, a mély-
séges híttitok élményt jelentet tek számukra: innen volt az a l i turgiában gyö- » 
kerező élet-normájuk, mellyel helyt t ud tak állni az életben. Szolgáljon e könyv 
ill. könyvsorozat hasonló célokat: fogja meg világi testvéreink lelkét, tüzesítse 
át őket, hogy ez a sok gondolat, l i turgikus szépség és dogmatikai igazság igazán 
é le t té váljék bennük. — an — 

Tríkál József: Az élet újjáteremtése. Szalézí művek, 
Új világ küszöbén állunk. Bármennyire is szeretnők azonban, nem tudunk 

magunknak erről a „máról", erről a mai életről szép képet alkotni. Hiszen 
szomorú kor az, melyben a legádázabb harcot vívják az ész és az erkölcs 
tekintélye ellen, melyben felelőtlen egyének támadják a személyiség jogát; sőt, 
itt sem állnak meg, hanem küzdenek még a szabadakarat és a szabadság szel-
leme ellen is. Azt a szellemiséget akar ják megdönteni, mely az észt élesíti, 
a lelket szárnyként emeli, — Kétségte len azonban, hogy Isten fiai nem nézhetik 
tét lenül e harcot, Küzdeniök kell nekik is. Erre a nemes küzdelemre hívja fel 
Tríkál J, a ma nemzedékét , — Küzdenünk kell a szellemi élet belső összhang-
jának és a lelki műveltségnek új já teremtéséér t , de legfőképpen a krisztusi sze-
r e t e t en alapuló isteni mélységünk megújhodásáért . Ha ezt a harcot becsület tel 
végigküzdjük, hősi életet hagyunk magunk mögött, hősi halált látunk ma-
gunk előtt. 



Nem fejezhet jük b e jobban ezt az ismertetést , mint az író szavaival 
„Tudsz-e meghalni az örök boldogságér t? Ha igen, örülj, ha gyenge vagy, te-
remtsd újjá é le tedet! Légy hős! Isten hőse!" Sz—y 

Lígouri Szt. Alíonz—Dombi Márk: Megegyezés Isten akaratával. Korda 
r.-t. Budapest , 1941. 66 I. 0.60 P, 

Ligouri Szent Alfonz kis műve aszketikus munkáinak gyöngyei közé tar-
tozik. Aki e művecske örök ér tékű eszméi szerint rendezi be életét, az nagy 
lesz kicsinységében is, erős gyengeségében is, egészséges lelkű betegségében 
is, örökkévaló a múlandóságban is, mer t Isten akara táva l teljesen és hűségesen 
egybekapcsolódva a földi élet terhei t csak porszemeknek látja és az isteni 
magasztosság és szentség mezébe öltözteti . Az emberek mégis e helyet t az 
Isten akaratával való megegyezés helyet t inkább azt szeretnék, hogy Isten 
aka ra t á t símítsák hozzá saját akaratukhoz, így a nagyot kicsinnyé akar ják tenni, 
az örökkévaló é r t éke t kérészér tékké , a szentet gyarlóvá, az állandót forgan-
dóvá, Ezeknek fe lébresz tésére és felr iasztására igen alkalmas ez a kis könyv. 
Dombi Márk fordí tását fölösleges dicsérnünk, mert önmagát dicséri meg. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Irodalom. 
Kerecsényi Dezső: Kölcsey Ferenc, (Magyar írók, Szerk, Eckhardt Sán-

dor), Franklin-Társulat , É, n. 
Mély lelket csak mélyretekintő szem láthat, Kerecsényi így látott Kölcsey 

le lkébe; könyve sokkal inkább lélekrajz és egy nagy szellem fej lődésének egy-
ségben-látása, mint i rodalomtörténet i adatrágás. Adatoka t , évszámokat ez a 
könyv már fel tételez; utal is sokra a könyv végén található jegyzetekben, Ke-
recsényi igazi célja: lépésről- lépésre végigkísérni egy „nem közénk való" lélek 
egyéni vívódásait, önmagára visszahajlását, szellemi, kritikai csatározását és 
a lkotásának leheletf inom rezdüléseit . Ezt a célját a Horváth Jánostól tanult 
tárgyalásmóddal éri el; a sorok mögött meghúzódó irodalomelméleti kérdések-
ben (költői hivatás, közönség, irodalmi haladás, stb.) is ennek a nagy mester-
nek tanítása rejlik. — Kerecsényi ügyes idézetei, Kölcsey műveiből és mások-
tól vet t utalásai remek példát muta tnak a mesteri, lelket , kort éreztető idézés-
módra; aki ismeri az idézett helyeket , többet lát minden hosszú elmefuttatásnál . 
Mélyrelát tató, de éppen ezért nem könnyű olvasmány ez a könyv. De aki szeret 
tömör, néha tú l tömör stílus jelzőin elgondolkodni, annak számára ez a könyv 
nemcsak nagyszerű segédeszköz, hanem igazi élmény is. Rezek S Román 

Sophokles—Babits: Oídipus-drámák. (Oidípus király. Oidipus Kolonosban.) 
A Par thenon ké tnye lvű klasszikusai. Franklin. 1942. 

„Ide jutottam, s nem én egyedül" — mondotta Babits Mihály, mikor ezen 
a remekbeszabot t fordí tásán javítgatott — a halálos ágyán. Nem volt már arra 
ideje, hogy az ő régebbi fordítását, melyből 1924 óta jelentek meg részletek 
s melyet a Firmin Didot-gyüjtemény Tournier-fé le kiadása (Párizs, 1886, 3, kiad.) 
szerint készített — összhangba hozza a Par thenon-könyvek szabályzata értel-
mében e köte tben is párhuzamosan közölt Paul Masqueray-fé le kr i t ikai kiadás 
görög szövegével (Collection des Universi tés de France , publiée sous le pa-
t ronage de l 'Association Guillaume Budé, 2 köte t , 2. kiad., Párizs, 1929— 
1934,). A kötet élén álló bevezetés Babits Mihálynak még átnézésre szánt 
nagyszerű hat lapja Sophoklesről; olyan mélyenjáró, mint az ő legtöbb írása. 
Különös élvezettel időzik el az egyéniségének is annyira megfelelő sophoklesi 
ar isztokrata filozófiánál, mely „felülről nézi a világot s úgy veszi, ahogy van: 
az emberi cse lekedetek javíthatat lan láncolatában". Élvezi Sophoklesben ezt 
a szinte l 'art pour l 'art írást, ezt a ba rbár erővel ha tó kicsiszoltságot, ezt a 
sorsot mutató kegyet len mélységet, ahol már a lét irracionális gyökereinek ízét 
érezzük. A „tökéletesség irodalma" ül diadalt Sophokles művészetében s Babits 



ennek ad most is koszorút — utoljára. Az az egészben-látás, melyet Sophokles-
ben fölfedez, volt az ő része a halot taságyon a nagy görög olvasásakor; ezt 
leheli az egész fordítás is. De ez volt Babits utolsó nagy te t te is: egészben 
látás Sophokles szemével és — egy még tel jesebb egészben-látás: sokfelé ka-
nyarodó életének egy pontra helyezése, megnyugtatása a krisztusi kősziklán. 

Rezek S. Román. 

Tatay Sándor: Zápor. Üj magyar regények. Franklin-társulat kiadása. 

Egy dunántúli kis falu még kisebb eseményei, természetesep szerelmei, 
per lekedése i mögött Tatay egy egész épülő világot sej tet ; a magyar paraszt -
ság életerős, de egyelőre még tapogatódzó és sokfelől gáncsba verődő, — de 
biztos, jövőt ígérő előretörését . Az egész regény egy befelé elhulló nagy köny-
nyezés; miért olyan nehezen talál magára ez a nagyszerű nép, miért nem bír 
kinőni a maga szűk kis látóköréből és — jaj — miért olyan kevesen értik meg, 
hogy nagyon erős még így is, fájó szatírára alkalmas gyarlóságaiban, önma-
gunkat gyászoló elmaradottságában! Ta tay könnyed, sőt már a nagyvárosi 
könnyedséget elérő stílusa mögött súlyos problémák rejtőznek; az ősi harag 
a nép egyszerű fiai és a közülük felnőtt , de urat játszó tanító között ; a Róbí 
zsidó falut mérgező aknamunkája; az irodásdit játszás és az adminisztráció ször-
nyűségei; — a hívei közt tekintélyt vesztő protes táns lelkész szenvedése — 
mind egy tűnő világ kísértetei, melyből bizony csak nehezen fakad a sokat 
remélt új élet. Mert a Pest re kerülő protes táns pap-f iú még csak az utópiák 
és ábrándok világában él; remek alkalom, hogy a szerző lefesse a nép ügyeit 
„felkaroló" pár té le te t . Tatay jó tollú író; kár, hogy egészséges önbizalmában 
túlszínezi a „ természetesnek" nevezhető részleteket! Rezek S Román 

Babits Mihály: írók két háború közt- Nyugat. 
„A halál k ikerekí t" — írja Babits az előszóban. Amikor először vettük 

kézbe müvét , nem sejtet tük, hogy az ő életében ez a könyv lesz a k ikere-
kítés, a befejezés. Mintha csak adósságát akarta volna rendezni, mielőtt eltá-
vozik körünkből. Könyvbe gyűjtötte össze mindazt, amit különböző helyeken 
és a lkalmakkor megjelent esszéiből, kritikáiból, cikkecskéiből az utókornak 
átadni érdemesnek talált . „Mert a könyvbe nem foglalt írás olyan, mint a 
temete t len halott: sem élni, sem meghalni nem tud igazán" (12. 1,). 

Két generáció, az Ady utáni nemzedék irodalmáról szól. Úgy, ahogy ő 
látta. „Időtől és alkalomtól függött, kiről írok; s néha az is, hogy mit" (11. 1.) 
Társak és kortársak arcképei különböző életkorokban, tá j fe lvételek változó 
horizonttal, irodalmunk útjának egy-egy kanyaráról ." (10. 1.) Egy szóval, két 
nemzedék irodalmi éle tének rajza úgy, ahogy Babits nagy, európai magyar 
lelkében, és művészi szemléletében tükröződik. 

Alig találunk még egy írót a magyar irodalomban, aki olyan mélyen 
tudot t volna behatolni más írók szellemébe, mint ő. Költői ösztönével leás a 
költői mű olyan mély rétegeibe is, ahová a nem-költő kritikus eszközei nem 
visznek le. Lényeglátása párat lan elmélet i tudással társulva múlhatat lan érté-
kűvé teszi esszéírói, kritikai működését . Az igazi, a mélyebb írodalomíság 
mellett i határozott helytállása mai i rodalmunk sok személyeskedése, kri t ikánk 
elsekélyedése idején sóvárgott mintakép. Utolsó könyvében csokorba szedett 
tanulmányai fényes bizonyságot tesznek minderről. Fé l tékeny őrizője az egy-
séges, európai szellemű magyar irodalomnak. Óv a regionalizmustól, amely 
könnyen részekre szakíthatná és így gyöngíthetné irodalmi életünket (Erdély, 
1935). Európaiságunk védelmében ker te lés nélkül, finom, a lényegre irányuló 
analízissel világít rá Németh László magyarságszemléletének veszélyeire (Pajzs-
zsal és dárdával. 1939); ugyanakkor igazi örömmel tud ja üdvözölni Illyés Gyula 
Három öreg-ében a magyar népi i rodalom újraéledését , jóllehet a népi iro-
dalom mindig kissé idegen volt számára. (Illyés Gyula versben és prózá-
ban. 1932.) 

De nemcsak másokról szól ez a könyv. Van benne valami memoárszerű-
ség annak ellenére, hogy Babits nem akar t memoárt írni. Annyi a személyes 
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vonatkozás, hogy i rodalomtörténet í róink akár reper tór iumként használhat ják. 
A legmegkapóhb azonban a lépten-nyomon megnyilatkozó, kissé borúlátó, féltő 
gondoskodniakarás a nemzet jövőjéről. Mintha attól tar tana, hogy a jövő nem-
zedékek a nagy vi lágátalakulásban eldobják maguktól a magyarság igazi élet-
hivatását , az öntudatos magyarság és öntudatos európaiság nagy szintézisét, 
melynek ő volt korunkban a legkiválóbb képviselője és apostola. Adja Isten, 
hogy balsejtelme ne vál jék valóra! Dr. Gácser Imre. 

Láng György: A Tamás-templom karnagya. (Bach János Sebestyén életé-
nek regénye.) 3 köte t . Bp. Singer és Wolfner, 

Az utolsó évek regényes é le t ra jzai körül megindult viták mintha érez-
t e tnék hatásukat . Egymásután je lennek meg olyan munkák, melyek a helyes 
mér ték ta r tás egyetlen igaz szemszögéből vizsgálják a regény a lakjának magán-
életét , Épen muzsikusoknál könnyű a kisiklás. A más világban élés, a kirakat-
élet, az idegeneknek kiszolgáltatott művészsors hamar feledtet i az írókkal írói 
kötelességüket . 

Bach é le t regénye mindez utóbbinak el lentéte . A magyarul megjelent 
zenészéletrajzok legter jedelmesebbje , annak ellenére, hogy 3 vaskos kötet , mind-
végig élvezetes olvasmány. Láthatóan mindenben a r ra törekszik, hogy regényes-
sége mellett a szakszerűséget is megőrizze, sőt kidomborítsa. 

E két szempontból vizsgálva a könyvet ál l í that juk, hogy Láng regényírói 
készsége a nagyon hosszú és néha túlzottan részle tes leírások kivételével (ez 
teszi a nagy ter jedelmet) mindenütt előbukkaník. Az író mindenütt felismeri 
a mozgalmas életű hősnek, zseniális tehetségnek regénybe kívánkozó küzdé-
seit, sikereit. Romant ikus hőssé ava t j a Bach a lakjá t . Ehhez méri eseményeinek 
indítékait , sőt kor fes tő nyelvét is. Kár, hogy a hasonló események naplőszerű 
ismétlésre és összefűzésre kényszerí t ik, 

Händel részle tes é le t ra jz ismerte tése ilyen formában nem helyénvaló. 
Ami a zenei fűszerezet tséget illeti, nagyon sikerült a magában véve talán 

száraz zeneelmélet i anyag esztétikai kivetí tése és a regény mene tébe szövése. 
A kor zenei műveltsége, hangszerismerete, ízlésbeli felfogása, szokása, iránya, 
mind helyet kap, hogy alkalmas módon élesebbre vetí tse a regényhős alakját. 

A szerző zeneeszté t ikái és zenetör ténet i jártassága eredményezi azt, hogy 
minden a lakjában zenén keresztül ís tud rajzolni felfogást és irányt. Az már 
más kérdés, hogy ez mindig helyes-e. A szereplők iránytvalló megnyilatkozása 
tar tózkodó és nem mindig meggyőző. De ez menthe tő azzal, hogy a szerző 
nem tragikus hősöket akar szembeállítani. Legkiemelkedőbb a felfogása ott, 
ahol a generációk harcá t a zeneízlés küzdelmeiben állítja elénk, 

A hangulatos címlapú könyv nagy érték mindannak, aki egy zseni küz-
delmes életébe akar bepillantani, N. A. 

Gulácsy Irén; Erdély jogán. Budapest , Singer és Wolfner irodalmi intézet 
kiadása, 174 1, 

A nagynevű katolikus regényírónő 1938. decemberében elindított egy 
akkor még ál landónak tervezet t rovatot , amelynek célja az erdélyi problémák 
Erdély é rdekében való napirenden tar tása volt. Később a rovatot le kellett 
zárni Erdély és Erdélyben lakó vére ink nyugalma érdekében. — A könyv a 
magyar sors és lét nagyjelentőségű kérdéseivel foglalkozik, mint egy századdal 
korábban Széchenyi. A legnagyobb magyar visszhangjaként kér le lhete t len szi-
gorral ostorozza a szerző az ősi magyar hibákat , az úrhatnámságot, pártosko-
dást, e légedet lenkedést , nemtörődömséget stb. és ugyanakkor lelkére köti min-
d e n magyarnak a szociális megbecsülést az alsóbb néprétegekkel szemben, „A 
hazaszerete t nem zár ja ki az emberszere te te t " — mondja Jókai, Becsüljük meg 
tehá t egymást mi kevesen magyarok, magyar tes tvérek , ha kell, áldozatok árán 
is. Rokontalan á rva nemzetünk a népek tengerében csak így töl thet i be Szent 
Istvántól itt a Duna-medencé jében kijelölt hivatását . 

Dr. Kelemen Atanáz. 



Rozmán Erik O. S. B.: A török kérdés a magyar irodalomban. (A Magyar 
Intézet értekezései) 1940. 

Ismeretes az a tör ténet i megállapítás, hogy magyar- török barátságról a 
múltban beszélni nem lehet. Mert ha volt is idő, amikor szóba kerü l t ez a 
„barátság", nem volt igazi, lélekben gyökerező alapja. Az, hogy az utóbbi 
időkben mégis kezdték a dolgot emlegetni, az csak politikai számításból tör-
tént a 48-as időktől kezdődően. Ezzel szemben, amióta Mohács után betola-
kodott ide a török, állandó gyűlölet, később már belefásult ellenszenv jelle-
mezte a letiport magyarság állásfoglalását. Még az erdélyi részeken is, ahol 
pedig az ál lamkormány külpolit ikája azonosította magát a törökbará t elgondo-
lással, mégis időnként erős kísér le teket látunk a „barát i" viszony megszünte-
tésére. Ez a gondolat a lkot ja e tanulmány belső vázát: a magyarság kezdet tő l 
fogva szembehelyezkedet t belsőleg és külsőleg az ozmánsággal, véd te magát, 
a maga független államiságát, és védte a maga kereszténységét is. A keresz-
ténység védőbástyája volt, de — és itt jön az író fontos megállapítása, — 
ez a világtörténeti szerep jó sokáig csak tudat alatt i volt az élet-halál harcot 
vívó magyarságban. Ez az oka annak, hogy amikor a nyugati írók és maguk 
a pápák elismeréssel írnak a magyarról, mint a „kereszténység védőbás tyá já-
ról", ugyanakkor néhány kozmopolita beáll í tottságú humanista kivételével a 
magyar írók k. b. Zrínyiig tel jesen hallgatnak a küzdelem eme európai jelle-
géről. — Innen aztán bő okfejtéssel és anyaggyűjtéssel megy tovább az író. 
Hosszasan időzik a bűntudat költői és polémikus-irodalmi tükröződésénél , majd 
a török kiűzésének irodalmi vonatkozásaival fejezi be sikerült tanulmányát . 

— an — 

Zolnai Béla: A magyar biedermeier . Franklin Társulat . Magyarságisme-
ret III. 

„Könyvünknek nem célja, hogy definíciókat gyártson és formulákba tömö-
rí tet t katedra-bölcseséget adjon. Ehelyett inkább végig akar vezetni a bieder-
meier- jelenségek országán. A leszűrhető megállapítások majd útközben adódnak 
a tényekből ." (10 1.) így jellemzi Zolnai a föladatot , amelyet könyve elé célul 
kitűzött , és amelyet sikerült is maradék nélkül megvalósítania. Bámulatos kö-
rültekintéssel és tudással vonja bele tárgyaláskörébe mindazt, ami valami-
képen biedermeier-jel legű. Tudomány, irodalom, művészet, társadalmi élet , egye-
sületek, a lélekből és testből álló ember minden kis élet jelensége fontosságot 
nyer ennél a fenomenológiai szempontú vizsgálódásnál. Nem marad el egyet-
len jellegzetes mozzanat sem. Utolsó ízületéig föltárul előttünk ennek a rokon-
szenves és jelentőségében nem eléggé ismert és méltányolt magyar életszakasz-
nak a képe. Mindez könnyed, lebilincselő előadásban, nemcsak a szaktudós, 
hanem minden művelt érdeklődő számára hozzáférhetően. 

Igazságtalanságot követnénk el, ha a szigorú tudományos módszer mér-
t éké t alkalmaznók Zolnai művének ismertetésénél , A tág keret , amely az élet-
jelenségek legapróbb részleteit is befogadja magába, eleve lehete t lenné tesz 
mindenfaj ta „katedra-bölcseséget" . Mindenesetre megvannak ennek a tág-
szempontú eljárásnak is a maga veszélyei: egyrészt nagyon könnyen olyan is 
bele-csúszik a tárgyalás menetébe, ami tu la jdonképpen nem tartozik a bieder-
meier körébe, másrészt pedig a kel le ténél jobban ki tárulnak a kapuk a tudo-
mányos vizsgálódásnál ál landóan fenyegető szubjektivizmusnak. Hiányoznak tehát 
Zolnai könyvében a szigorú kategóriák, nem is ad a mű olyan összefoglalást, 
me lye t talán címe sejtetni enged, mely összegezné a b iedermeier -kuta tás eddigi 
eredményei t és azt mintegy lezárná. De nem is ez volt a cél, „A biedermeier -
ku ta tás célja nem a vég, a definíció, hanem a ku ta tás maga, vagyis a Bieder-
m e i e r minden megnyilvánulásának ismerete" (10. 1.), Anyagban, ú j szempontú 
látásmódban, célok ki tűzésében Zolnai könyve pótolhatat lant adott . 

Dr. Gácser Imre. 

Zilahy Lajos: Fehér hajó. Budapest . Athenaeum-kiadás . 162 1. 
Az Athenaeum Zilahy-összkiadásának köte teként jelent meg ez a novella-

gyűj temény, Némileg ugyanaz, mint Zilahy egyéb műveiben, de van ebben a 



gyűjteményben egy újszerű, Zilahytól meg nem szokott, furcsán kicsendülő hangi 
a mély sorskérdéseket meglátó, á térző és kivetítő író hangja. Könnyed, simán 
gördülő í rásművészete itt is maradékta lanul érvényesül, egyes szépségeiben az 
„Ezüstszárnyú szélmalom" finomságaival vetekszik, de témáit itt mintha mé-
lyebbről hozná, mintha jobban b e tudna hatolni a lélek redöibe. Alig kísért 
ezeken a lapokon a Zilahytól megszokott és sokat kifogásolt erőssodrú érzéki-
ség (Feszítsd meg!), annál inkább szóhoz jut az együttérző emberszerete t , (Nec-
tarine, A vízimalom balladája, Reket tyeiné, A Tolvaj bácsi órája, Öt fillér, The 
little red house) és a sajátosan magyar (A lélek kialszik, Magyar álom, A tar-
honyagyáros), európai (Európai vonat, Boldog Anglia), keleti (Japánok), ame-
rikai (Sing-Sing) sorskérdések aggasztó gondolata. Mindenesetre örvendetes je-
lenségnek tekint jük, hogy a „Két fogoly", a „Halálos tavasz" írója levetkőzte 
magáról korábbi műveinek földhözragadt testiségét, hogy ezen túl is tudott 
témát és megoldani-valót találni, és hogy írásmüvészetének soha kétségbe nem 
vont kincsét i lyen magasabbrendű figyelem-felizgatás szolgálatába tudta állítani. 
Vigasztaló jelenség ez azok számára, akik aggódó lélekkel nézik nagy íróink 
megnemértését ember i és nemzeti problémáink iránt és reményt nyújt arra, 
hogy íróink végre megtalálják a kivezető útat az anyag bezártságából a lélek 
nyitott térségei felé. Péa.. 

Gömörí Jenő Tamásj És mégis él az ének. Új versek. Bp., 1941. Székely 
nyomda és könyvkiadó vállalat. 

Ötven év körüli mélyen érző lélek érzései és gondolatai az őszi kertről , 
az almafáról, egy elbitangolt cipőről, az üres gólyafészekről, a régi óráról és 
hasonló szép témákról . Rövid jellemzésük ebbe a pár sorba sűrí thető: ara-
nyos szavakkal „becézgetet t és szépí tgetet t" versek, falusi csendben fogant 
késői visszaemlékezések és hangulatok. Kedves dolog, hogy a legtöbbet vala-
melyik ismerősének, köl tőtársának ajánlja, az egész köte te t pedig Pintér Jenő-
nek. Művészi kifejezését is ezzel a szóval jel lemezhetjük: nyugodt hangú köz-
lés. Szívből kívánjuk, hogy talál ja meg örömét szíve szülötteiben! 

Rezek S. Román. 

Tamási Áron: Magyarí rózsafa. Révai kiadás, Budapest, 1941. 194 1, 
Nemrégiben hangzott fel a panasz a Je lenkor hasábjain, hogy az erdélyi 

rabságnak nincs meg az irodalmi lecsapódása, nincs te l jesér tékű irodalmi vissz-
hangja, Nos, ha nem is a Trianon utáni Erdély tör ténelmének „nagyregényét" 
kapjuk Tamási művében, kissé mégis bepi l lanthatunk annak az Erdélynek éle-
tébe, amelyet a felszabadulást megelőző hónapok izgalma remegtete t t át. Szim-
bólummá magasztosul Tamási regényében az a kis rózsafa, amely köré a rab-
ságban felnőtt székely fiúk tö r téne te fűződik a regény kapcsán: szimbóluma 
lesz annak a törhete t len erejű magyarságnak, amely a székelységet még leg-
f ia ta labb nemzedékében is, a legmostohább politikai adottságok között is min-
dig eltöltötte. Nincs meg ebben a regényben a „Szűzmáriás királyfi" Tamásijá-
nak égbetörő miszticizmusa, sem elbeszélésköteteinek itt-ott komolyra forduló 
hangja, annál t ö b b van benne az Ábel-könyvek fogyhatatlan, ízes, utánozhatat-
lanul eredeti humorából, kedvességéből , alakjait annyira rokonszenvessé tenni 
tudó t réfás jel lemfestéséből. Nem „mély" regény ez az erdélyi könyv, Kuncz 
alkotásainak ér telmében, nem is csak tréfa-gyüjtemény, hanem épen a tar-
talom mögött elrejtőző nagymagyar gondolat súlya és Tamási elbeszélő művé-
szetének könnyedsége teszi ér tékessé az irodalmi ér tékelés mérlegén a neves 
erdélyi írónak legújabb alkotását- Péa. 

Gyóní Géza összes versei. Mefhosz könyvkiadó. 1941. Saj tó alá rendezte 
Gyóni Ferenc dr . 317 1. 

Annak a korszaknak legnagyobb magyar köl tője Gyóni Géza, amelyben 
a világháború á t tüzesedet t tengelyű vonata robogott végig a magyarság tör té-
nelmének állomásain. Gyóni Géza élete minden keserv, minden ba j és csalódás 
el lenére is t e le van költészettel , zenével, rajongással. Eljegyzi magát már ifjú-
korában a köl tészet tel ; eleinte csak az életén átsuhanó szerelmek találnak 



visszhangra lantján, de valami dacos hang is kezd belevegyülni a fiatal po-
zsonyi teológus verseibe, amelyek csalódásai, első öngyilkossági kísér le te után 
egyre komolyabb tónusoknak adnak helyet. De Gyóni Géza igazi arcát nem 
is ezek az if júkori versek lá t ta t ják. Kirobbanó tehetsége a vi lágháborúban je-
lentkezik, a nagy világégés teszi te l jessé sorsát, Przemysl észbontóan kegyetlen 
napjai , a krasznojarszki fogolytábor ezernyi rémsége szólaltatják meg költésze-
tének hatalmas orgonáját. Bús életút ja , ,,a halál alléja", melynek utolsóelőtti 
állomásáról repülőgépen küldi szeret te inek a sokat jelentő két szót: ,,Még 
élek", vége felé közeledik, „Szép élet úgy kívánlak" -—• sír fel lelkéből •— „S 
halált lát tat a bölcsőm átka" céloz itt elmebeteg édesanyjára, míg maga is 
bomlott lélekkel írva a fogolytábor falára utolsó rímeit, örök pihenésre a 
krasznojarszki fogolytemetőbe költözik. Ennyit magáról a költő életútjáról, 
amelyet ő maga „magyar poéták áldott-átkozott ú t j ának" nevez. 

Ami a kiadást illeti, csak hálásnak mutatkozhatunk a Mefhosznak azért, 
hogy ezt a par excel lence magyar világháborús költőt, akinek versei egyébként 
külföldre is eljutottak, gyűjteményes kiadásban is megszólaltatta. Hiszen Gyóni 
legszebb köte te i (Szomorú szemmel, Élet szeretője, Lengyel mezőkön, tábortűz 
mellett , Rabságban) ma már alig voltak hozzáférhetők, A kötetet bevezetéssel 
Gyóni Ferenc látta el, a költőnek ifjúkori barát ja , akí, mint tanár a szakember 
alaposságát egyesítette a költő emberi egyéniségének mélyenlátásával . Igazat 
kell neki adnunk abban, hogy annak a költőnek, aki a világviharral terhes 
békés évtized egyéni és magyar gyengeségeit és vágyait „szomorú szemmel" 
siratta, aki ,,az erő és vas" vi ta tkozásában keményen megállott s a vitézi eré-
nyeket énekelte, aki a „rabmagyar"-okat és az „itthoni magyar Már iáka t" 
vigasztalta és maga vigasztalanul pokoli lelki máglyán elégett „fagyos Szibé-
riában", annak a költőnek van mondanivalója a mai magyarságnak. Hisz ő maga 
hív magához bennünket „Szomorú szemmel" köte te címadó versében: 

„ Je r t ek azért, kik fáradtak vagytok, 
Sírása enyhít mindig a dalnak. 
Tüskefa keserű fája a hárfám •—• 
Én sok könnytelen kínlódó árvám. 
Sírása enyhít mindig a dalnak — 
Szomorú szemmel én vigasztallak," 

Péa. 

Feke te István: Csi. Tör ténet állatokról és emberekről . Mülbeck Károly 
rajzaival. Singer és Wolfner irodalmi intézet rt. kiadása. Bp, 

Dallos Sándor nemrég megjelent Mezei mírákuluma nagyszerű átérzéssel 
nyúlt olyan témakörhöz, melynek egészen sikerült művészi kidolgozására rég 
lát tunk példát , Dallos írását kozmikus erő, vérbő színek és kicsit pogány han-
gulat ta r t ják a tiszta művészet r i tka fokán, — Feke t e á l la t tör ténetei sokban 
különböznek Dallos magas művészetétől; ő mély és megindító példákkal , nagy-
szerű nyelven, de csendes hangon, halvány és finom színekkel érez együtt a 
természet te l . Munkája neki is a beleélés, — de a maga módján: szelíden és 
elgondolkoztatva, Nyelve meleg és csillogón szép! Könyve igazi élvezet mind-
azoknak, akik szeretik a természetet , együtt tudnak érezni az á l la tokkal és 
ki tudják olvasni életükből, hogy mit üzennek általuk a fölöttünk álló erők. 

Rezek S. Román. 

Kodolányi János: Futótűz. 2, kiadás. Süllyedő világ. I—II, Athenaeum, é, n, 
A történelmi és népi ihletek mellett Kodolányi regényköltészetének legbő-

vebb élményforrása sa já t élete, belső történésekben gazdag gyermekkora, i f júsá-
gának lelki fejlődése. A Feketevíz c, könyve a vajszlói idillikus kisgyermekkort, 
a Szakadékok c. a pécsi diákélet egy szeletét dolgozta fel regényes formában. Az 
1920-as évek végén jelent meg először a Futótűz, s benne Kodolányi a közép-
iskolából kilépő i f jú életindulását, a férfiasodás ha jna lá t muta t ja be. Regénnyé 
a lak í t ja szabadon első komoly szerelmi élményét, mely — tapasztalat lansága 
miat t — csaknem könnyelmű házasságba vitte. Ez időben az író egy nyáron át 



Püspökladányban, elváltán élő anyja csa ládjánál tartózkodik, s a regényben erős 
színekkel festi any ja szerencsétlen csa ládjának képét. Az első szerelem verő-
fényében minduntalan mint sötét árnyékfellegek jelentkeznek ezek a komor csa-
ládi képek, s végül a szerelmi csalódás felfedezteti Kodolányival önmagában is 
csa lád juk tragikus, boldogtalan végzetét, A regény jelen második kiadása, úgy 
látszik, azt hangsúlyozza, hogy az író mily fontosnak t a r t j a költészetének meg-
ér téséhez ezt az ihletkörét , é lményforrását , 

A negyvenedik életévet átlépő író a Süllyedő világban ú j ra felidézi egész 
életét, leír ja mindazt, amire vissza tud emlékezni, hogy megmentse az elfeledés-
től. De most már nem költi át regénnyé, hanem külső és belső életének valóságos 
folyását beszéli el a legőszintébb közvetlenség hangján, A pécsváradi, m a j d 
vajszlói erdőmérnök kisfia már korán kezdi környezetének megfigyelését, hamar 
észreveszi apja házasságának szerencsétlen alakulását, anyjának tragikus körül-
mények közt történő távozását, a mostohának az apjáétól elütő természetét, ap já -
nak merev, kedélytelen, elboruló lelkivilágát, A pécsi és fehérvári diákévek arról 
tanúskodnak, hogy rendkívüli géniusza hogyan kereste a maga rendelt út já t , A 
tehetség vibrálása és a kötelességtudó szorgalom nem fért meg benne egymás 
mellett , önfejűsége összeütközésekre vitte, de szellemi érdeklődése mindig eredeti 
és komoly irányban haladt . Diákéveiben ébredezett írói ha j lamai ís, s — érdekes 
— először a versíró volt benne erősebb, 

A gyermekifjú Kodolányiban korán fellép az okoskodó, töprengő nyugtalan-
ság, s gyermeki értelemmel feszegeti a nagy problémákat, de ez sokszor csak 
megzavar ja és imbolygó eszméket lop bele lelkébe, így éri őt az érettségi körül 
a háborúvégi forradalom, a kommunizmus hulláma, mely a nagy kérdésekkel 
vívódó, forrongó lelkű i f júra részben elsodró, részben eszmenyitogató hatással 
van, A szerb megszállás éveinek kényszerű nyugalma eszmékben tisztázódást, 
lehíggadást jelentenek számára. Ez időben terelődik tekintete a népi problémák 
felé. Megismeri és megszereti az Ormánság pusztuló népét, megdöbbentik az elnép-
telenedő utcák, a szemétdombra vetett magzatok, a beszegezett kapuk, az üres 
házak. A sors összehozza Csikesz Sándorral , az oszrói református pappal , a ké-
sőbbi egyetemi tanárra l , az ormánsági nép igazi ismerőjével és nevelőjével, s a 
Csikesz haláláig t a r tó barátság írónk egész életére, fejlődésére döntő hatással 
van. Ekkor már h a j t j a az írói alkotóvágy, s mivel otthon úgyis kibírhatat lanná 
érlelődött a feszültség közte és a ty j a között, kiszakad a családi körből, Buda-
pes t re megy a művészi alkotás ú t j á r a . Elkíséri ide a falu népéből származó 
választot t ja , leendő hitvese is. It t szakad meg az önéletírás. 

Kétségtelenül érdekes könyvek ezek. Mindig érdekelni fog bennünket egy 
beérkezett , nagy nevet szerzett író élete, különösen belső fejlődése. Ennek isme-
re te világosabbá teszi előttünk az író műveit is. A Süllyedő világ őszinte vallo-
mása meg egyenesen kulcsot ad kezünkbe a Feketevíz, a Szakadékok és a Futótűz 
mérlegeléséhez, mert bár csak röviden, rámutatóan, de ezek anyagát is kénytelen 
leplezetlenül belevinni. A tárgy érdekességét növeli még Kodolányi kifejező stí-
lusa s ami ennek a lap ja , a rendkívül élénk felidéző képzelet. Ezek teszik Kodo-
lányi írásait oly világossá és élvezetessé. 

Ezek a művek azonban nem egészen harmonikus alkotások! Nyomasztóvá 
teszi őket a ra j tuk végigvonuló komor levegő, A derű alig-alig tör át a sötét 
kedély felhőzetén, Kodolányi kíméletlen kesernyésséggel festi le családjukat , 
melyben jót alig, ellenben szomorúságot, rosszat, átkot sokat lá thatot t és lát tat 
most velünk, ,,A Kodolányi-családnak szinte valamennyi tagja boldogtalan házas-
életet élt. Tragikus szakítások, válások, öngyilkosságok, sanyarú agglegénységek, 
megkeseredett, önkínzó együttélések szép számmal akadnak benne, A Kodolányiak 
valami különös átok következtében szinte sohasem tudtak egészséges, reális, nyu-
godt kapcsolatot ta lá lni a nőkkel, akiket sorsuk hozzájuk kötött," Any ja család-
járól a Futótűzben meg ezt í r j a : ,,A család csupa férges emberekből tevődött 
Össze, Egymáshoz vannak forrasztva, egymást kínozzák, nem tudnak elszakadni 
egymástól." Legkíméletlenebb azonban apjával szemben! Nem tud ja megértéssel 
nézni apja szomorú életét, nem t u d j a elfeledni azt a szigort, melyet az apa a fiú-
val szemben gyakorolt , nem tud ja megbocsátani neki azt a fá jda lmat , melyet 
fia lábbajának könnyenvevésével okozott írónknak. Még ha igaza is van abban* 



hogy az atya okos, bölcs szava s vezető ka r j a mennyire szerencsésebbé teheti 
íia testi-lelki életét, akkor sem már tha t j a tollát ennyire a keserűség levébe. Nem 
hiába az atya a legfőbb a családban, Kodolányi tőle vette a legégetőbb emléke-
ket, a leggyakrabban visszatérő fá jó érzéseket. Ennek árnyéka bor í t ja be a val-
lomásokat, s Kodolányi csak stílszerűen cselekszik, amikor apja ravatalával fejezi 
be az önéletrajzot, a legüldözőbb emlékképek lassú elnyugvásával. 

A másik, ami még egyenetlenné teszi a Süllyedő világot, az Kodolányi 
világnézeti hányódása. Az elemista hit tanóráktól kezdve egészen a vallásváltoz-
tatásáig (reformátussá lesz) szkeptikus haj lama ütközik ki gondolkozásán. A lelki 
fejlődésben valóban teljesen magára hagyott i f jú tévelygő léptekkel jár a világ-
nézet kialakításának legfontosabb korszakában. Bár sok tévelygést meg lehet 
érteni a háborúvég zűrzavaros, zilált idejéből, de Kodolányi pé ldá ja szomorúan 
igazolja azt ís, hogy a harmonikus családi kör, a gyermekévek tapintatos veze-
tése biztosítja az i f jú t a hajótörés ellen. Végül bármily hévvel, dialektikai erővel 
s hatást kereső szavakban ís vázolja katolikus hitének elhagyását, az olvasók ezt 
aligha fogják úgy látni, mint ő szeretné. 

A Süllyedő világ valóban megőrzi az utókor s az irodalomtörténet számára 
Kodolányi életének ismeretét, mert komoly, értékes önéletrajzot ad, E mű kiemel-
kedik a most divatos önéletrajzírások közül; több, mint a divat szolgálata; több, 
mint a mult egyszerű lejegyzése: művészi igényeket követ és elégít ki, 

—s —e dr. 

Nyelvészet. 
Kníezsa István; Adalékok a magyar-szlovák nyelvhatár történetéhez. 

Athenaeum, Budapest , 1941, Hat színes térkép. 61 1. 
Kniezsa István ma Magyarország településvíszonyaínak legkimagaslóbb 

szakértője, Nem az elfogultság irányít ja megállapításait , hanem a tények szak-
avatot t mérlegelése, A tör ténet ada ta i és a nyelvtudomány törvényei szabják 
meg eredményeit , —• Ezúttal Nyítra és Kassa városok vidékének népiségtör té-
netét boncolja. A magyar nemzet ellenségei szer te a világon hi rdet ték , hogy 
ezeknek a v idékeknek a magyarsága a világháború előtt elmagyarosított szlo-
vákokból alakult . Pedig ezzel a rosszakaratú híreszteléssel ellenkezőleg a ma-
gyarság erre az időre már nagyon is sokat veszte t t eredeti el ter jedtségéből . A 
hely- és családnevek kétségtelenül igen régi magyar letelepedésről tanúskodnak. 
Ez utóbbiak döntő bizonyítékok arra , hogy ezeken a vidékeken a X—XII, szá-
zadban, tehát mindjárt a honfoglalás után a lakosság majdnem egészen a ma-
gyarokból került ki. Ha a következő századokban valamelyest meg ís csappant 
a magyarság arányszáma, a XV—XVII- századi adatok szerint még mindig a 
magyarság kezében van a többség, A szomorú változás a XVII, század második 
fe lében következik be, A török ebben az időben itt is elvégezte a maga ma-
gyarírtó munkáját s Kassa vidékén e mellé még a kuruc-labanc pusztí tás is 
hozzájárult . A magyarság nagy tömegeinek kipusztí tásával e lnépte lenedet t sík 
v idékekre leszálltak a töröktől aránylag érintetlenül hagyott hegyvidékekből a 
szlovákok és e vidékek nemzetiségi arculatát megváltoztat ták, A Sáros-megye 
falvaiban magyarnak megmaradt nyelvszigetek is elvesztvén kapcsola tukat az 
összefüggő magyar lakosságú te rü le tekkel a XVIII, század első fe lében tel jesen 
beleolvadtak a szlovákságba, — E megállapításokat tökéle tesen igazolja Kassa 
lakosainak 1650-ben megejtet t összeírása. Az összeírt 676 személy közül 490 
kétségtelenül magyar nevű, 87 bizonytalan, s ebből is 60 lehet magyar nem-
zetiségűre utaló név, csak a többi idegen. S ez nem kevesebb, mint 80— 
85 °/o-os magyar többségnek felel meg. — Aki Kniezsa könyvét elolvassa, nem-
csak sok új ada t ra tesz szert, hanem egy olyan tudomány módszertanával ismer-
kedik meg, amely nekünk magyaroknak éppen napja inkban éle tbevágóan fontos, 

Sámson Edgár-



Művészet. 
Die Bíbel ín Bildern von Gustav Doré. Mit Einleitung und beglei tenden 

Tex ten von Dr. A. E. Mader . Verlag J , Müller. München. 1926. 
Mader Képes Bibl iá ja G. Doré f rancia művésznek (1833—1883) az ó- és 

újszövetségi Szentírást szemléltető sikerült rajzai t a d j a kezünkbe modern réz-
mélynyomásban. Az ízléses kiállítású, kifogástalan nyomdatechnikával készült mű 
230 (154 ó- és 76 újszövetségi) képet tar ta lmaz. Egy-egy képhez rövid ismertetést 
is kapunk a bevezetés t követő negyven oldalnyi kísérőszövegben. Bevezetésében 
M. a Képes Bibliák könyvészeti történetét foglalja össze és ügyesen rámutat a 
kép jelentőségére a Szentírás megismertetésében: az olvasott vagy hallott szó 
elröppen, az ügyesen megrajzolt kép viszont szemünk előtt marad és elevenen 
emlékeztet sokszor egész eseménysorozatokra is. 

M. választása azért esett épen Doré rajzaira, mert szerinte ezek felelnek 
meg legjobban a bibliaszemléltetés követelményeinek: igazi művészi értékük mel-
lett, könnyen érthetők, tanulságosak és nemesítő hatásúak, szóval népszerűek, 
azonkívül helyes történelmi érzékkel, a keleti tá jék és viselet, meg a korszerű 
építészet figyelembevételével készültek, Ar ra a néhány, jelentéktelen pontat lan-
ságra, melyekkel a ra jzok a Szentírás szövegétől eltérnek, M. szintén felhívja 
figyelmünket. Békés Gellért. 

L. Winterswyl; Auferstehung. Herde r . Freiburg im Br, 
H. Herrmann: Jünger und Apostel. Herder . Freiburg im Br. 
A művészet népszerűségére szánt sorozat egyik ú jabb kötete a fel támadás 

ábrázolásának történeti fejlődését m u t a t j a be. A korai kereszténység jelképes 
ábrázolása (Krisztus nevének kezdőbetűi győzelmi koszorúban), vagy az ószövet-
ségi előképek (Jónás, Dániel az oroszlánveremben, a három if jú a tüzes kemen-
cében) után jönnek a IV. században az üres sír az angyallal, a jámbor asszonyok-
kal, a földreterült ka tonákkal , vagy Már ia Magdolna találkozása az Ürral (Noli 
me tangere), az emausi tanítványok, vagy a hitetlen Tamás jelenetei. A bizánci 
művészet Krisztusnak az alvilágba való leszállását szereti ábrázolni. Csak a XIII. 
századdal kezdődik a sír jából diadallal kiemelkedő Krisztus ábrázolása. — A 
másik könyv az apostolok ábrázolását a d j a a legnagyobb mesterektől. Mind-
egyik könyv 25—25 képben mondja el mondanivalóját , melyeket rcvid magya-
rázatok kísérnek, Mihályi Ernő. 

Heinrich Lützeler: Die Kunst der Völker. Herder . Freiburg im Br, 
L, először kísérli meg a népiség szerepének kidomborí tását a művészetek-

ben. Mi a szerepe, mi a küldetése az egyiptomi, a görög, a római, a spanyol, 
a német , németalföldi, az angol stb. népnek sajátos művészete kialakításában, 
melyik hangot üti meg az egyik, melyiket a másik az európai művészet hatal-
mas összhangjában? L. sok személyes élményen építi fel érdekes mondani-
valóit s egységes egészbe foglalja Európát . Mindenütt a kor lelkének vissza-
tükröződését látja, mer t szerinte minden kor a művészetében talál legjobban 
önmagára s benne tervezi meg jövő lehetőségeinek képét . Jól megválasztott 
e rede t i képanyagát külön ki kell emelnem. 

Mihályi Ernő. 

Nevelés. 
Prof, Dr. J. Beekíng: Werkbücher für Glauben und Leben. Benziger, Ein-

siedeln.-Köln, 
Beeking professzor fenti cím alat t egy hármas sorozatot indított el. Az 

első vallásos, a második pedagógiai, a harmadik pedig szociális tárgyú. Mind-
egyik sorozat 7—7 kö te t e t fog tar ta lmazni . Eddig a pedagógiai sorozatból az 
első ké t kötet jelent meg. 



1. Das Geheimnis der Christlichen Erziehung. — A nevelés és a keresz-
tény nevelés között lényeges különbség van. A ker. nevelés nemcsak a ter-
mészetes embernek, hanem a szentkeresztségben újjá lett embernek, a nova 
crea tura-nak a képességeit akar ja kifejleszteni. A ker . nevelésben lehetet len 
figyelmen kívül hagyni azt, hogy nevelésünk tárgya már a keresztségtől kezdve 
természetfe le t t i képességekkel rendelkezik. Megkapta az isteni és erkölcsi eré-
nyeket és a Szentlélek hét a jándékát . Ezek pedig nem holt valamik, hanem 
már az ifjú lélekben is működő valóságok. Ezek természetfe le t t ivé teszik az 
embernek a nevelésben oly nagy szerepet játszó ér tékbefogadó és ér tékalakí tó 
képességét . Ezeknek kifejlesztésével ér jük el a ker. nevelés célját, a keresz-
tény személyiség kialakítását . 

Ennek a ker, nevelésnek a hordozója természetesen nem lehet más, mint 
a természetfe le t t i ér tékszemlélet tel és ér tékalakí tó képességgel rendelkező ke-
resztény nevelő. Mivel pedig a ker . nevelés tu la jdonképpen természetfelet t i 
síkban mozog, azért eszközei is csak természetfelet t iek lehetnek. Ilyenek pl. 
a szentségek. Az Oltáriszentségnek a nevelésben való fontos szerepéről ezt 
mondja: „Sohasem tudnák emberek azt adni, amit itt egyedül Krisztus szere-
te te már az ifjú kereszténynek adni képes" . Ilyen eszközökkel lehet sikeresen 
nevelni, kialakítani minden ifjú lé lekben a miles Chrísti-t, hogy aztán az acies 
bene ordinata-nak, a tevékeny szeretet legtökéletesebb közösségének, az Egy-
háznak, Krisztus t i tokzatos tes tének érdemes tagja lehessen. 

Tehát végeredményben a ker. nevelés kiindulópontja és egyúttal közvet-
len célja nem lehet más, mint maga Krisztus. 

2. Grundlagen der Erzieherischen Führung. — Ez a köte t az elsőnek, mint 
előszava is mondja, a lapelveket nyúj tó kiegészítése. 

A ker . nevelés célja a krisztusi, keresztény lelkület kialakítása. Hogy pedig 
erre ma milyen nagy szükség van, azt senki sem vi ta that ja . Mivel pedig a 
nevelésben a nevelő közvetlenül hat a neveltre, azaz szorosabb ér te lemben 
a nevelő nem objektív, hanem igenis szubjektív kultúrát akar átadni, azért 
természetesen nem lehet közömbös, hogy milyen a nevelő. Milyen a maga-
tartása, tekin té lye? Vájjon valóban mél tó-e Isten fogadott fiainak hitére, bi-
zalmára, t i sz te le tére? Vájjon tudja-e tisztelni, szeretni az ifjú lelket önzetlen 
szere te t te l? Van-e benne mélyen vallásos bensőség, lendületet adó nagyvona-
lúság, föltét len igazságosság, hű lelkiismeretesség, tiszta őszinteség, kiegyen-
súlyozottság, higgadtság, lelkeket formálni tudó bölcseség, állandó áldozatkész-
ség és nem kis mér tékben alázatosság? Mindezekre csak akkor képes, ha maga 
is példás, bensőséges, tüzes kegyelmi életet él. Mert Klug szerint világítani 
és melegíteni csak az tud, aki maga is ég. Keresztényi, krisztusi módon csak 
az tud nevelni, aki é le tének minden megnyilvánulásában képes Krisztust adni. 
Mert a ker . nevelés célja csak egy lehet: Krisztusformálás. 

Kálmán Odő. 

Történelem, 
A Gról Klebelsberg Kunó Magyar Történetkutató Intézet évkönyve. IX. 

évf. Szerkeszti : Miskolczy Gyula. Budapest . 1939. 240 1. 
A jelen évkönyv a régi szellemben, kitaposott utakon szolgálja a magyar 

történetírás célkitűzéseit. Négy tanulmányt találunk benne, amelyek mindegyike 
más szempontból világítja meg a magyar történelem egyes fejezeteit. Berlász 
Jenő magvas tanulmányában a Mária Terézia-kori erdélyi kivándorlások szociá-
lis hát terét t á r ja fel. A monarchiában ekkor uralkodó kameralista törekvések 
keretében vázolja az erdélyi helyzetet. It t a jobbágysorba való süllyesztés a 
pestis, a szegénység és nem utolsó sorban a határőrség feláll í tása a székelyeket 
Moldvába való kivándorlásra kényszeríti. Szomorúan szemlélhetjük Erdély ősi 
földjén a magyar falvak pusztulását és ezzel szemben a szapora románság tér-
foglalását. Csóka J . Lajos német nyelvű tanulmányában a magyar tanügy álla-



mosításának keresztmetszetét a d j a az 1760—1791-es évekből. A tanügy államo-
sítása a felvilágosodás korával köszönt be. A monarchia Mária Terézia ural-
kodásának második felében jutott el ehhez a korszakhoz. A tanügyi reform van 
Swieten egyetemi reformjával veszi kezdetét és e l ju t egész a népiskoláig. Ma-
gyar vonatkozásban kiemeli Kollár Ádám jelentőségét, akinek szerepét épen ő 
világította meg. Kósa János a budapest i selyemipar kialakulásáról írva, érdekes 
és tanulságos képet fest a korakapital izmus szerepéről. Tőkehiány miatt csak 
állami támogatással tudnak menni valamire, amikor ez megszűnik, a vállalkozás 
is megbukik. Már e próbálkozásokkal együtt megkezdődik a proletárság kialaku-
lása is. Angyal Dávid fo ly ta t ja Ferenc Józsefről szóló tanulmányait . Jelen tanul-
mányában a szabadságharc idején ál l í t ja elénk az uralkodót. Láthat juk, hogy 
eleinte szimpátiával volt a magyarok iránt, csak később távolodott el tőlük. 
Mesteri módon jellemzi az erős hatalmi öntudatban élő, udvari formákhoz szigo-
rúan ragaszkodó, száraz, de sok tekintetben mégis lebilincselő uralkodói egyé-
niségét, Dr. J. Gy. 

Nagy J, Győző—Klekner Tibor: A két Althann váci püspöksége, 1718— 
1756. (Vácegyházmegye múltjából I.) Vác, 1941, 133 1. 

Az utolsó években egyre több jelét lá t juk a magyar katolikus egyháztörté-
net izmosodásának. I f jú és lelkes munkások főként három területen dolgoznak 
szép eredménnyel: módszertani kérdések tisztázásában, a helyi egyháztörténet 
művelésében és korszerű összefoglalás előkészítésében. Tudományunknak egyik 
ága azonban még mindig nagyon mostohagyermek, A tervszerű és céltudatos 
forráskiadás elhanyagolása változatlanul nem menthető mulasztás, A helyi egy-
háztörténetírás egyre gazdagodó színterére ezúttal Félegyházy József vezetésével 
a váci egyházmegye is bevonult- Önzetlen, nagy örömmel köszöntjük vállalkozá-
sát, helyeseljük elgondolását és dicsérjük áldozatkészségét! A sorozat első szál-
mát a bécsi egyetem számára készült két doktori értekezés a lkot ja . Althann 
Frigyes és Károly a török pusztí tás után szervezetben és szellemben új jáépülő 
váci egyházmegyének legfontosabb alapvetését adta. Igazában velük vonult be a 
tr ienti zsinat a Magyar Alföldre, Mind a két értekezés becsületes munka; szi-
lárd, nagyrészben levéltári anyaggyűjtésre épül fel, pontos és sokoldalú. Szíve-
sen vettük volna azonban a személyi jellemzésben kissé több lélektani szempont 
alkalmazását, a tárgyi részben pedig az egyházmegyei ál lapotoknak behatóbb, 
ra jzá t . Ez utóbbi az egyházlátogatási jegyzőkönyvek felhasználásával még bizo-
nyára külön is sorra fog kerülni. D r y a n y ó T i h a m é n 

Dr. Kerekes György: Polgári társadalmunk a XVII. században. „Wiko" kő-
és könyvnyomdai műíntézet kiadása, Kassa, 1940, 288 1, 

A XIV, és XV- században nagy királyaink az ipar és kereskedelem fellen-
dítésével országunkat egyre jobban belekapcsolták a nyugateurópai gazdasági 
élet vérkeringésébe. A német betelepítések ezt még fokozzák, A városi élet nagy 
fejlődésnek indul és egy ú j társadalmi rétegnek, a polgárságnak veti meg alap-
ját, amely fej lődésében a mélypontokat áthidalva, egyre több és több szóhoz jut 
politikai viszonylatokban, 

A szerző az Északkeleti-Felvidék legfontosabb emporiumának, Kassának és 
polgárságának dinamikával teli életét ál l í t ja az olvasó elé a magyar történelem 
egyik leggyászosabb idejében, a XVII. században. Kassa egyik legkiválóbb keres-
kedője ekkor Schirner János, kinek üzleti könyve a lapján világosan szemlélhet-
jük a polgárság szervező (céhek), védő és vezető képességeit, a város élén álló 
és az igaz ügyért harcoló vezetők rettenthetetlenségét (Schirner I, és társai), 
akik a város érdekeit szem előtt tartva, a császári udvar idegen irányzatát kép-
viselő Wesselényi nádor, Szelepcsényí kancellár-érsek, Montecuccoli, stb, véle-
ményével is szembe mernek helyezkedni- így egy-egy politikai nagyságról hiteles 



» 

adatok alapján jó részle tképet nyújt. A tanulmány második fele az üzleti könyv-
vel foglalkozik, amely a modern gazdálkodás szemüvegén keresztül nézve is 
rendkívül tanulságos és művelődéstörténeti szempontból jelentős, 

' Dr. Kelemen Atanáz.. 

Joó Tibor: Magyar nacionalizmus. Athenaeum kiadása, Budapest, 1940, 
348 1. 

A nacionalizmus szellemi áramlata a történelem folyamán fejlődést mutat* 
Volt idő, mikor öntudatlanul, csírájában létezett az emberek, népek között, ná lunk 
magyaroknál is. Keletről ezer éve itt, a népek tengerében. Észak és Dél, Kelet 
és Nyugat mesgyéjén, a Duna medencéjében letelepedett magyarra az isteni gond-
viselés egészen sajátos feladatot bízott. Ez a sa já tos feladat módosít ja természet-
szerűleg a magyar nacionalzimus fejlődését, 

A szerző nagyon ügyesen először az ú jkor i nyugati nacionalizmus fej lődését 
ra jzo l ja részletesen és alaposan, hogy azután bárki a magyar föld népének ma-
gyar nacionalizmusát vizsgálva, azonnal észrevegye, hogy a magyar helyzet nyu-
gati mintára nem erőltethető, mert a magyar viszonyok valóságának egyáltalában 
nem felel meg. 

Aki a magyar tör ténelmet ismeri, könnyen megértheti , hogy a nép 
nemzetállamához kapcsolódó nacionalizmus szükségszerűen szétrobbant egy sok-
nyelvű országot. Kár, hogy sokan, akár tudatlanságból, akár érdekből folyó rövid-
látásból ezt a veszedelmet nem veszik észre vagy nem akar j ák észrevenni ma sem. 

A szerző a magyar nacionalizmus fej lődését mély alapossággal vizsgálja, 
amikor a lovas nomád harcos pásztor é le t formájáról ír, ma jd az Árpád népe 
öntudatát és szellemét az örökös uralom, az ősi hatalom és a hódítás természe-
tes jogának önérzetében ra jzol ja . Erre a rétegre rakódott rá a keresztény közép-
kor ú j kul túrá ja , mely a szentístváni állameszmében domborodik ki (L, „Intel-
mei" fiához), bár virágzását Szt, László alatt éri el. A szentístváni állam-
eszmét tel jes képben muta t ja be a szerző. Itt ra jzo l ja meg azt a magyarságot, 
mely a keresztény birodalom gondolatát szinte elsőnek valósítja meg, amikor 
a Duna medencéjében élő népek fölötti nemzet eszméjét a lkot ja meg, amely 
alapon a nem magyar nyelvű népek tel jes szabadságban élhették népíségüket, 
vagyis őket erővel asszimilálni nem akar ta sem akkor, sem később. (Széchenyi is 
ezt vallotta!) Erre vall az is, hogy a történelem folyamán számtalan idegenből 
jött magyarral (Fráter György, Zrínyiek stb.) találkozunk, akik felvették a 
hagyományt, vállalták a hivatást és ezzel magyarokká, a legjobb magyarokká 
váltak. Ha volt példa az ellenkezőre, az csak a németesítés ellenhatásaként jelent-
kezett. 

Mohácsnál az említett rétegek összetörtek és erre az összetöredezett felü-
letre épül a későbbi magyar szellem, A német és török erősödő nyomással szem-
ben egyre jobban előtérbe lépett a keresztény Európa védőbástya gondolata, mely 
a magyar nép hivatástudatát teljesebbé, szebbé teszi. „Voltak órái Európa életé-
nek, mikor a magyar nemzeten mult biztos e g y e n s ú l y a . , , " joggal á l lapí t ja meg 
a szerző. Ez azonban nemcsak a múltban volt így, áll ez ma is. 

A szerző alapos filozófiai felkészültséggel tisztázza az egyes fogalmakat 
(nép, nemzet, nemzeti eszme stb.), melyekkel operál. Néhol túlságosan részletezi 
a magyarázgatást , amit azzal okol meg, hogy a magyar nemzeti közvélemény 
megnyerését tűzi maga elé. így érthető is. Minden igaz magyart érdeklő, komoly 
munka, mely nem elválasztani akar, hanem a szentístváni állameszmét hosszú 
évek tudományos kutatásaival megalapozva Széchenyi és Teleki Pál ú t ján minden 
magyart egybekapcsolni akar a mai eszmék zűrzavaros forgatagában. 

Dr. Kelemen Atanáz. 



Nyisztor Zoltán: Bangha Béla élete és müve. Bp., 1941. Pázmány Pé te r 
Irodalmi Társaság kiadása. 

Az első é le t ra jz a nagy jezsuitáról, — úgy, amint a kortárs szeme és ítélete 
lá t ja , Nyisztor szent meggyőződéssel vallja, hogy a kortárs ismeri legjobban, a 
szívéig és a veséjéig legjobban — a sa já t kortársát , Bangha egyéniségének tel jes 
megismerésében valóban igen nagy értékű ez a közvetlen, személyes kapcsolatokon 
nyugvó tapasztalás: a tanítvány, a testvér, m a j d a hű barát személyes léleklátása, 
A szerző által fontosnak ítélt részleteket a „történelmi távlat" el fogja hagyni, 
vagy ki fogja kerekíteni, — nem biztos, hogy oly ügyesen és oly lényeglátó 
szemmel, amint ő ezeket összegyűjtötte. Ami a Bangha életében zaj ló nagy világ-
nézeti, szociális, vallási és nemzeti harcnak értékes és lényeges alkotórésze, 
Nyisztor mindezt papír ra veti, A kép eleven és szívünkbemarkoló; nemcsak nagy 
lelki épülést hoz, de élvezetes utazás is egy hősi élet akadályokat tipró út ján . 
Nem hiszem, hogy akadna olvasója, aki nem gazdagodnék az ecclesia militanst 
eltöltő szent fölénnyel: Tudom, kinek hittem és biztos vagyok! Amíg élő erővel 
hat a harcos apostoli szellem, — és mikor nem lelkesítene?! — Bangha is élő 
a l ak j a lesz egész katolikus életünknek: ember, aki kisebb volt, mint a szentek, 
de aki sokkal állott az átlagember fölött. Nyisztor mindezt varázslatosan ügyes 
írásművészettel érezteti; használ ja a legszemélyesebb forrásokat is, naplókat, 
ismerősök, rokonok visszaemlékezéseit, levelek őszinte szavát, idéz a páter mü-
veiből és cikkeiből. Stílusa a mai „beszélt stí lus" egyik legszebb pé ldá ja lehet; 
ennek köszönheti, hogy nem olvasmányként, hanem lelkesítő beszédként hat még 
a tárgyilagosnak szánt sora is. Érezni lehet, hogy nem kellett szavakat keresnie, 
amikor a lelkében feltorlódott emlékhalmazból ki-kiragadott egy-egy köteget, 
hogy papírra vesse vagy gépbe diktál ja . Nagy érték ez a könyv Bangha élet-
stílusának, a harcos katolicizmusnak szolgálatában. 

Rezek S. Román. 

Németh Gyula: Attila és hunjai. Magyar Szemle Társaság. Bp, 1940, 

A nagyközönségnek is tudomást kell szerezni azokról az eredményekről, 
amelyeket ez az európai irodalomban is egyedül álló tudományos munka feltár, 
Németh Gyula bátran kimondja, hogy hún-magyar kapcsolatnak kellett lenni 
Kelet-Európában s a hún-tudat megvolt a honfoglalás előtti magyarság körében, 
de nyelvünkben hún jövevényszavakat nem talál . Fettich Nándor a húnok régé-
szeti emlékeit tárgyalja s a ra j tuk megmutatkozó keleteurópai kul túrhatásokat . 
Eckhart Sándor a hún mondák közül a csodaszarvas, az isten ka rd j a s az aqui-
leiai gólyák mondá já t hún eredetűnek vallja, Váczy Péter nagy forrás- és iroda-
lomismerettel a húnokat beáll í t ja az európai történelembe s összehasonlít ja a 
húnok és a török népek művelődéstörténeti viszonyait. Ligeti Lajos elfogadja az 
ázsiai hiungnu-hún rokonságot. Szakemberek és a történelem iránt érdeklődők 
egyaránt nagy élvezettel olvashat ják ezt a tanulmányt, 

Mihályi Ernő. 

Gábriel Asztrik: La vie a Paris des étudiants hongrois au moyen age. 
193g, — Magyarországi Sándor mester a középkori Sorbonne tanára. 1941. 
Különnyomatok az Egyetemes Philologiai Közlönyből. 

A szerző a középkori magyar-francia művelődési kapcsolatok eredményes 
kutatója . Előt tünk fekvő első tanulmányában a középkori Párizs magyar tanulói-
nak életéről hozott új értékes adatokat , A XIII, század második felében előkelő 
szerepet játszott közöttük a domonkos Salamon; az ágostonos remeték közül 
Sándor és István emelkedett ki a XIV. század első felében. Az egyetem későbbi 
évkönyvei a magyar Keresztély és Tamás tiszteletére rendezett lakomákat em-



legették meg. A XV, században kiváló tudós volt a pálos Mihály, akinek a buda-
szentlőrinczi kolostorból magával vitt könyvei halála után is Párizsban maradtak . 
Ezen Mihály mozgalmas életéről Kisbán Emil pálostörténetében (II, 321.) olvas-
hatunk többet, a föntebb szintén említett ágostonos Sándor mester párizsi műkö-
dését pedig Gábriel egy másik tanulmányában ismertet te részletesebben. Sándor 
1302—1311, tanított a Sorbonne-on, amikor Szép Fülöp és VIII. Bonifác küz-
delme annyira felzavarták az egyetem életét is, A szerző lelkiismeretes u tán já rás -
sal és nagy erudicióval vetett világot Sándor tanári és hitszónoki működésére. 

Cs. 

Márai Sándor: Kassai őrjárat, Révai, Budapest, 1941, 
Ijesztő súlyú korproblémák alatt roskadozunk, A kérdés egy nap százszor 

is az a jkunkra tolul: merre sodródunk? A kérdésnek szörnyű megafonja a világ 
fölött tomboló vihar. Legelemibb kötelességünk a lelkiismeretvizsgálat, Mára i 
ezt legújabb munkájában a nyilvánosság előtt végzi. Huszonnégy órás elmél-
kedésben néz szemben a véresen komoly, nagy kérdésekkel . Nem huny szemet 
időnk vészterhes volta előtt, nem riad vissza a férfias meakulpa elől sem, de 
nem esik áldozatul a spenglerí sötét látásnak. Sok a blöff, még több a hazug-
ság korunkban. A XIX. századtól örökölt civilizáció száz ponton is csődöt 
mondott. Legnagyobb bajunk, hogy „nem vagyunk igazi keresz tények Európá-
ban", Ezzel a menekülés út ja is meg van adva, „Európa megmaradásának fel-
tétele, hogy a keresztény erkölcs, annak legtisztább, legszigorúbb ér te lmében, 
megint uralkodni kezdjen a lelkekben, társadalmunkban, egyének és osztályok 
öntudatában," Idehaza is a jövő biztosítéka csak kereszténységünkben és ma-
gyarságunkban kereshető, — Márai legújabb írása bátor, őszinte, komoly, 
férfias szó. Szeretnők, ha sokan meghallanák, 

B. J. 

Baráth Tibor: Magyar történet. Kolozsvár, 1941, 
A legújabb tör ténet i kuta tások eredményeinek ügyes összegezése ez a 

munka. Az új tör ténetkuta tás i irányok mind helyet kapnak benne. Az ország 
néprajzi arculata, a magyarság népi összetétele, faji jellege, nemzetiségi poli-
tikánk, a parasztság sorsa, a zsidókérdés, a nemzeti és szociális eszmék s a 
tekintélyállam kibontakozása, a Dunamedence kisebbségi kérdése i mind a lapos 
tárgyalásra kerül benne. Nagyon jó az utolsó húsz év tö r téne tének összefog-
lalása is. Mihályi Ernő* 

Dr, Erdélyi László: Ötven historikus szentistvání emlékművei. Szeged, 1941, 

Nehéz, de nagyon hálás feladatot választott a tudós szerző, A Szt, Is tván 
emlékév két nagy kiadványát , az Árpád királykor elbeszélő kútfőinek ké t 
kötetét , és a Szent István Emlék-könyv három hatalmas köte té t , összesen he t -
venkét ér tekezést foglalt össze, jegyzetekkel, szakértő bírálat tal kísért, világos 
á t tekintést adott a rengeteg adat összefüggéseiről, hogy akiknek a nagy művek 
elolvasására sem idejük, sem alkalmuk nincsen, azok is el juthassanak a nagy 
kiadványok eredményeihez. Erdélyi Lászlót ötvenéves tö r téne t tudós működése 
feljogosítja arra, hogy elmondja saját kuta tásainak eredményei t is, S ezek 
adnak külön ér téket a gyakorlati célt is szolgáló tudós összefoglalásnak. 

Mihályi Ernő. 

Szerémi György: A mohácsi vész kora. Fordítot ta Dr, Erdélyi László ny. 
egyetemi tanár. Szeged, 1941, 

Dr. Erdélyi László: A mohácsi vész nemzedéke. Néplélektör ténet i korra jz 
egykorú emlékiratból. Szeged, 1941, 



Szerémi Györgynek a magyar tör ténet í rók sorában igen tisztes helyet 
követel E. mint gazdag népies magyar tör ténet í rónak. A királyi káplán Emlék-
irata úgy hat , mint a l egérdekesebb tör ténet i regény. Bámulatos a közvetlen-
ség, amellyel személyes tapaszta la ta i t adja elő, vagy párbeszédekkel fűszere-
zett elbeszéléseket idéz, vagy másoktól hal lot takat mond el. Valósággal tö r té -
net i élet lükte t minden sorában. Szeréminek rossz latinsággal megírt művét 
kapja most az olvasó ki tűnő fordításban. Kár, hogy nincs közvetlenül a jegy-
zetekben, hogy mi benne a valóság és mi a mende-monda. 

De megkapjuk mindezt egy 560 oldalas néplé lektör ténet i korrajzszerű fel-
dolgozásban, mely az 1514—43 közti harminc évre vonatkozik. Megkapjuk ebben 
a feldolgozásban azt a képe t , ahogyan az egykorú magyar nép lát ta az akkori 
viszonyokat, a készülő nagy válságot, a felfordulást , az ország nagy bukását . 
Látjuk, hogy élt a nép a válságos évt izedek alatt, milyenek voltak szokásai, 
milyennek lá t ták az akkori vezető embereket . Szerémiből mindezt friss köz-
vetlenséggel szedi össze Erdélyi , s ezzel gazdag forrást nyit meg a korról 
készülő tör téne t i regények, színművek, fes tmények és művelődéstör ténetek szá-
mára, Hiszem, hogy nagyközönségünk is mohó érdeklődéssel veti magát rá 
az Erdélyi feldolgozásában olyan érdekes korra . 

Mihályi Ernő. 

Fizika. 
Míkola Sándori A fizikai megismerés alapjai. Budapest , 1941, Kiadja a 

Kir. Magy, Természet tudományi Társulat, 360 1. 20 P. 
A fizikai ismeret keletkezésére, bizonyosságára és igazságértékére vonatkozó 

kérdésekkel foglalkozik a könyv. Tárgyal ja a megismerés forrásai t : a tapaszta-
latot, meg a gondolkozás folyamatai t és formáit . Keresi, mi az embertől függő 
és mi a természet tő l reánk kényszerí te t t az ismereteinkben. Ezen az alapon tár-
gyalja a fizika alapfogalmait és alapelveit; jelentésüket, érvényességüket és bizo-
nyosságuk kritériumait. Végül a fizikai megismerés és az értelem viszonyát vizs-
gálja, meg a fizika és matemat ika kapcsolatát . 

Tulaj donképen fizikára alkalmazott ismeretelméletet nyúj t . Felfogását kri-
tikai realizmusnak lehetne nevezni. Elismeri, hogy vannak olyan tapasztalat i 
jelenségek, amelyek az embertől függetlenek, de azt is vall ja, hogy a fizikus 
legtöbbször nem a természetben már készen levő dolgokat fedezi fel, hanem 
azokat maga szerkeszti meg és csak belevetíti, beleviszi a természetbe. Ez a fel-
fogása néha már kissé túlzóvá válik. 

Nem elégszik meg a dolgok felszínes tárgyalásával, hanem a jelenségek és 
törvényszerűségek mélyére akar hatolni; nagy olvasottság és sok gondolati 
munka rej tőzik à könyv l ap ja i mögött. Mivel alapvető és sokszor vitás kérdése-
ket igyekszik tisztázni, a dolog természete szerint nem minden olvasója fog állás-
pontjával mindenben egyetérteni. Különösen az elméleti fizikus érzi több helyen 
túlzónak az elméletek kr i t iká já t . Az entrópia elvnek és az energia megmaradása 
elvének jelentőségéről az elméleti fizikusoknak más a véleményük. A határozat-
lansági relációról ís bajos azt mondani, hogy semmi ú j nincs benne. A rela-
tivitás elméletről szóló részből azt lehetne kiolvasni, mintha a relativitás elmé-
let egyik a lapjá t az adná, hogy mit látunk a mozgó vonatról . Ez lehet népszerű 
példa, de az elmélet megalapozásához semmi köze. Az a kijelentés is kihívja a 
kritikát, hogy Euklides axiómáit és posztulátumait itt a földön megszámlálha-
tat lan sok tapasztalat igazolja. Felmerült ugyan már a gondolat, hogy itt a föl-
dön végzett mérésekkel döntsenek az euklidesi és nem euklidesi geometriák 
között, de a terv sohasem valósult meg, nyilván kilátástalansága miatt, 



Ezekkel a megjegyzésekkel csak rá akar tunk mutatni néhány vitás pontra, 
a könyv értéke azonban nem attól függ, hogy mindenben egyetértünk-e követ-
keztetéseivel, Kétségtelen, hogy hasonló kritikai munka szükségességét minden 
gondolkozó érzi, és a könyv elolvasása után sok esetben helyesebben í tél jük meg 
a fizikai ismeretek jelentőségét. Bizonyos, hogy a könyv termékenyen hat olva-
sójának gondolkozására; nemcsak ismereteket ad, hanem gondolatokat is ébreszt 
és így hivatását betölti. 

Dr. Holenaa Barnabás. 

Természettudomány, 
Gregory és Raven: Gorillák nyomában. Királyi Magyar Természet tudomá-

nyi Társulat , 

Nem regény, hanem tudományos expedíció eredményeinek összefoglalása s 
mégis felér a legizgatóbb regénnyel e könyv. Köszönheti pedig ezt egyrészt a 
tárgyának, hisz a gorillák, mint a legmagasabbrendű állatok, az ember szemében 
mindig is a világ legérdekesebb állatai voltak, másrészt annak a körülménynek, 
hogy a műnek két szerzője van, egyik kiváló tudós, a másik pedig híres világ-
utazó, s így egyesíti magában a tudományos alaposságot az érdekes s eleven, 
izgató útleírással, ami épen ezért a könyvet hasznos s élvezetes olvasmánnyá 
avat ják. Mayer Sixtus. 

Bartucz Lajos: Fajkérdés — Fajkutatás. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. 
12 P, 

Minden kornak megvannak a maga problémái a tudományok terén is, így 
az élettanban a közelmúltban a fejlődés problémája izgatta s foglalkoztatta nem-
csak a kutatókat , hanem a művelt nagyközönséget is. Napja inkban ennek örök-
ségébe a fa j kérdés lépett, különösen ami az embert illeti, az antropológiát. Eb-
ben sok jó rejlik, de sajnos, mint az igen könnyen érthető, sok téves és vesze-
delmes nézet ís el terjedt . Mi sem kívánatosabb, mint olyan könyv, mely min-
denki számára élvezetes s könnyen érthető módon, de tudományos hozzáértéssel 
s alapossággal megvilágítja napjaink e nagyfontosságú s időszerű kérdéseit, a 
fa jkuta tás kérdéseit s tudományos eredményeit, A könyv ily szempontból rend-
kívül hasznos szolgálatokat tehet s kívánatos, hogy mentül több olvasóra talál-
jon, félő azonban, hogy az aránylag magas ár (12 P) ezen missziójában meg-
lehetősen akadályozni fogja. M a y e r S i x f u s 

Gheyselinck R.î A nyughatatlan föld: Királyi Magyar Természet tudományi 
Társulat. 

Népszerűen, de ismert tudós tollával megírt földtan e könyv, A mű célja 
az érdeklődő nagyközönséget bevezetni a földtan tudományába s egyszersmind 
meg ís kedveltetni vele s ezt el is éri, mert előadása annyira érthető, világos s 
eleven, hogy hamarosan megragadja s meghódít ja az olvasót, amit még a pára t -
lanul szép képanyag csak fokoz, így remélhető, hogy a Természettudományi Tár-
sulat e könyv kiadásával sok újabb barátot fog szerezni e tudománynak, s ez 
annyival is kívánatosabb, mert a földtan a középiskolai oktatásnak legmostohább 
gyermeke lévén, a művelt nagyközönségnek ezen a téren vannak leghíányosabb 
s legtévesebb nézetei, pedig a természetkedvelő s kiránduló közönségnek — s 
ez ma igen nagy — igen nagy szüksége volna arra, hogy nagyobb haszonnal s 
gyönyörűséggel olvashasson a természet nagy könyvében. 

Mayer Sixtus. 



Vegyes. 
Marék Antal: Egy orvos vallomásai. Nemzeti Könyvtár. Budapest, 1941. 
A Nemzeti Könyvtár népnevelő munkásságáról tanúskodik ez a kiadvány 

is, amely a népegészségügy fontosságáról tárgyal. Nincs benne semmi a tudós 
fontoskodásából, még az okta tni -akarás szándéka is ügyesen elrejtőzik a sorok 
mögött, de épen ez a közvetlen, elbeszélő, t réfálkozó hangnem köti le az egy-
szerűbb olvasó figyelmét. Helyesen emeli ki a mai egészségügyi munka átfogó 
hatását, amely napja inkban többé nem annyira a mélyrefúró kutatást és az 
új fe l fedezéseket részesíti előnyben, hanem az eddig elért eredmények minél 
szélesebb körű el ter jesztését , a szociálhigiéne megszervezését és a népegész-
ségügy grafikonjának kedvezőbbé té te lé t tekinti első-vonalbeli fe ladatának. 

Péa. 

Zene. 
Kerényí György—Rajeczky Benjamin: Éneklő Iskola, Vezérkönyv az Énekes 

Ábécéhez. Magyar Kórus, Budapest, 1940. 157 1. 
Zeneileg művelt, a nemes, értékes zenéért lelkesedő társadalom kialakítása 

gyökeresen, tartósan csak az ifjúságon keresztül valósítható meg. Ezen dolgozik 
a nemzeti, művészi szempontból egyaránt kiváló Énekes Ábécé: sokkal többet ad 
az éneket tanuló if júságnak, mint mesterséges, untató „iskolazenét". A most meg-
jelent Éneklő Iskola az énektanárokat segíti, hogy énekoktatásuk nem csak taní-
tás, tudásközlés legyen, hanem módszeres megszerettetése annak, amit maguk is 
szeretnek, amiért maguk is lelkesednek. Elméletben és gyakorlatban egyformán 
elismert zenepedagógusok közös munkája ez a vezérkönyv. Rajeczky ír ta az 
Alapvető, Ritmus, Hangköz, összhang, Rádió, hanglemez és Énekkar című feje-
zeteket, Kerényi a Dallamtanítás, Ének és kíséret, Az ének helye a nap alatt 
és az Éneklő I f júság fejezeteket. Werner a hangképzésről írt. A könyv közli az 
énektanmenetet a polgári iskolák és gimnáziumok számára is. 

Nemcsak iskolai énektanárok, hanem minden énekkar-vezető haszonnal for-
gathatja. 

Erdélytől Felvidékig. Magyar népdalok 2 és 3 szó?amú vegyeskarra , 
Kodály Zoltán, Bárdos Lajos , Farkas Ferenc, Halmos Lászlói Kerényi György, 
Péter József és Veress Sándor művei. Közread ja Kertész Gyul«. Magyar Kórus, 
Budapest, 1941. 116 1. 

60 sokszínű népi dal elég könnyű feldolgozásban. Egy-egy csepp mutatóba 
a magyar népi zenénk tengeréből: Dunántúl , Erdély, Felvidék, Alföld, Moldvai 
csángók mind szerepelnek néhány énekkel. 

Erdélyi Betlehemes Játék. Magyar Kórus, Budapest . 
Élő néphagyományok alapján összeállította Gombos Gyula. A darabban 

szereplő eredeti erdélyi betlehemes énekeket Farkas Ferenc feldolgozta zongo-
rára és kis zenekarra, 

Vida Szabolcs. 
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Igazgatók: Wessely Antal ét W«ssely József. 



SZERKESZTŐSÉGÜNKNEK MEGKÜLDÖTT KÖNYVEK. 
Bély Miklós: A gimnáziumi tes tnevelés múltja. Bp. 
Szántay-Szémán István dr.: Császárnőm parancsára . Miskolc, 1940. 
Bachmann: Der ewige Ring. Herder . Freiburg. 
Beeking: Das Geheimnis der christlichen Erziehung. Benziger. Einsiedeln, 
Beeking: Grundfragen der erzieherischen Führung. Benziger, Einsiedeln. 
Fal lenbüchl Ferenc: A rabvál tó trinitárius szerzetesek Magyarországon. Bp. 

Stephaneum. 1940, 
Sepp Schüller: Die Geschichte der christlichen Kunst in China. Klinkhardt und 

Biermann Verlag. Berlin. 
Doré: Die Bibel in Bildern. Verlag J . Müller. München. 
Pe te r Lippert : Menschenleid. Verlag Ars Sacra. J . Müller. München. 
Pe ter Lipper t : Kreuzweg. Verlag Ars Sacra. J . Müller, München. 
Pe te r Lipper t : Der Mensch Job redet mit Gott . J . Müller. München. 
Lötz de Vries: Die Welt des Menschen. Verlag Friedrich Pustet , Regensburg. 
Dr, Czimadia Andor: A magyar városi jog. Kolozsvár, 1941, 
Révay Ferenc Frigyes: Kazinczy Gábor é le te a szabadságharc után. Pécs, 1941. 
Sepp Schüller: Neue christliche Malerei in Japan . Herder .Freiburg, im Br. 
S. S. Van Dîne: A végzetes tét . Palladis. Bp. 
Max Brand: Ket ten a viharban. Palladis. Bp. 
David Hume; Az üldöző árnyék. Palladis. Bp. 
Raymond A. Berry: Az égőhajú leány. Palladis. Bp. 
Egenter: Von der Freihei t der Kinder Gottes . Herder . Freiburg. 
Baráth Tibor: Magyar Tör ténet . Kolozsvár. 
Bérezik Árpád: Betlehemes játékok. Kir. Magyar Egyetemi Nyomda. 
Csapodi Csaba: Társadalmi kérdés és katolicizmus Magyarországon. Kir. Magyar 

Egyetemi Nyomda. Bp. 
Kopasz Gábor: Fichte Első és második bevezetés a tudománytanba. 
Kopasz Gábor: A tudománytan, vagy az úgynevezett filozófia fogalmáról. Deb-

recen—Gyula, 1941. 
Dr. Odo Kasel O, S. B.: Jahrbuch für Liturgíswissenschaft. XV, Band. Münster 

in Westf . 
Kornís Gyula: Tudomány és nemzet. Franklin Társulat . Bp, 
Chamínade: Eszményem Jézus, Mária fia, Szalézi Művek. 
Gyenis András S. J . : A jezsuita rend hazánkban. Szalézi Művek. 
Gyóni Ferenc dr.: Gyóni Géza összes versei . Mefhosz könyvkiadó. 
Varjas Béla: Ferenczfí Lőrinc és az első Balassa-kiadás. Bp. 
Kapossy János : Magyar művészeti akadémia terve a XVIII. században. Bp. 
Kolb Jenő: A kőszegi múzeum régi kártyái . Szombathely. 
Woodhurst : Bessy új ra leány lesz. Pallas. Bp, 
Macdonald: A mexikói aranytal lér . Pallas, Bp. 
C. & G, Little: A feke te bőr tárca . Pallas. Bp. 
Zaymus Gyula: A nyomravezető amulett . Pallas. Bp. 
Petr ick: A kilencedik látogató. Palladis. 
Curwood: A vadon hazahív. Palladis. 
Macleod Raine: A flegmás gavallér, Palladis. 
Erle S. Gardner : A csendes társ. Palladis. 
Dr. Kertész János; Aliscától Szekszárdig. Bp. 1941. 
Gr, Pálffy Erzsébet: Kilenced Assisi Szt. Klára t iszteletére. Korda, Bp. 
Horvát Ádolf: A Mecsekhegység és déli s íkjának növényzete. Pécs, 1942. 
Szunyogh X. Ferenc: Szent Pé ter Krisztus sziklája. Korda, Bp. 
Szunyogh X. Ferenc: Hét mennyei üzenet . Korda, Bp. 
Dr. Varga János: Katolikus dogmatika. Korda, Bp. 
P. Plus—Uhl: Az életút előtt. 
Ligourí Szt. Alfonz—Dr. Dombi Márk: Megegyezés Isten akaratával . Korda. 
P. Stanislao: Kármel angyala. Kármelita rend kiadása. Bp, 
Lantos—Kiss Antal: E fiúból pap lesz! Szalézi Művek, Bp. 
Salesíus M. Saier: Kis emberek nagy szívek. Korda. 
Zaymus Gyula: Lámpát szere tnék gyújtani. Korda, Bp. 
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Hauptschriftleiter: P. Jákó Blazovich. Schriftleiter: P. Dr. Ernő 
Mihályi. — Katholische Zeitschrift für Geistesleben und Kultur. 
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P. Árpád Maródi: Kunst und Erlebnis, 
P, Román Rezek: Péguy. 
P. Dr. Villibald Danczi: Beiträge zur Geschichte der kroatischen Benediktiner, 
P, Kamill Borbély: Die neue ungarische Volksschule aus dem Blickpunkt des 

Mittelschullehrers betrachtet. 
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P. Vilmos Polgár: Die n e u e Mittelschulreform in Italien. 
P. Gellért Békés: Gedichte. 
P. Román Rezek: Gedichte. 

Bücher. 
P. Dr. Edgár Sámson: Die geschichtliche Satzlehre der ungarischen Sprache. 

REVUE DE PANNONHALMA 
No. 5. le 15 décembre 1941. XVI-ième Année. 
Organe catholique d'intérêt général publié par l'Archiabbaye 

bénédictine de Pannonhalma. 
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Dom Román Rezek: Péguy, 
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