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ELŐSZÓ 

Pannonhalma a magyar szellemiség meghatározó központja 
volt és maradt. A lelkiség, a tudomány és a művészet szinte min-
den területén maradandót alkottak a bencés szerzetesek. Ebben a 
században formálódott ki az az irodalmi jelenség, amelyet spiri-
tuális vagy katolikus irodalomnak nevezünk, s amelyet jeles pap-
költők egész sora gazdagított alkotásaival. Közülük kétségkívül 
Sík Sándor volt a legmélyebb, legsokoldalúbb. Mécs László a leg-
népszerűbb, a nyugati magyarság gazdagító Tűz Tamás a legmo-
dernebb. Mellettük nemzedékükhöz tartozó lírikusok és irodalom-
tudósok tették teljessé a korszak irodalmát és irodalomszemléletét. 
Nevük, jelentőségük, életművük értékei elhomályosultak, holott 
megérdemlik, hogy műveiket integráljuk századunk irodalmába, 
és irodalomtörténet-írásába. Nemcsak a Pannonhalmi Szemle jeles 
munkatársaira gondolok, hanem azokra, akik Pannonhalmán és 
Győrött éltek, alkottak, s olykor szerényen, a háttérben maradva 
fontos szervező tevékenységet fejtettek ki, s olyan irodalombarát 
közösséget alakítottak ki, amely a szépre, igazságra és jóra fogéko-
nyan termékenyült meg az irodalom szellemétől. 

Pannonhalma a 30-as években olykor irodalomi központ volt, 
amely sajátos jegyeket m u t a t o t t a kor m a g y a r i r oda lmában . 
E törekvések m i n d e n k é p p e n é rdemesek arra, hogy bemuta t á -
sukkal teljesebbé tegyük i rodalmunk színképét. E feladat meg-
oldására vállalkozott doktori értekezésében Hegedűs Odó, s csak 
örülhetünk annak, hogy ilyen irányú kutatásait az ELTE Magyar 
Irodalomtörténeti Intézete keretében működő PhD-programban is 
folytatja tovább mélyítve és árnyalva elkészült értekezését, amely 
e formájában is hozzájárul a korszakról kialakított képünk elmé-
lyítéséhez. 

1998. április 5. Virágvasárnap 

Rónay László 



BEVEZETŐ 

Az alapításának ezredik évfordulóját ünneplő pannonhalmi ko-
lostor tevékenyen vett részt hazánk lelki, szellemi életének formá-
lásában. Az 1802-es visszaállítás után jelentős munkát végzett a 
hazai középfokú oktatásban. Nemcsak a fizika és a történetírás te-
rén sikerült maradandót alkotnia, hanem az irodalmi életben is. A teo-
lógiai főiskola tanárképző főiskolával történő kibővítése sokban 
hozzájárult a literátori munka kiteljesedéséhez. Ezt a tevékenysé-
get azután a XX. században tovább folytatta, illetve bővítette. 

A Pannonha lmi Helikon a magyar katolikus í rótársadalmat 
volt hivatott összefogni. Létrejöttét, szabályzatát, utóéletét kísérjük 
majd figyelemmel. Ennek az irodalmi csoportosulásnak a bemu-
tatása azért is fontos, mert még az Új Magyar Irodalmi Lexikon sem 
tesz említést róla. A dolgozat másik témaköre a Pannonhalmi Szem-
le, amelyről szintén ilyen mostohán bánt a legfontosabb irodalmi 
tudnivalókat adó összefoglalás. Végül pedig Magasi Artúr, Rezek 
Román és Békés Gellért költészetén keresztül igyekszünk képet 
kapni a pannonhalmi versírás történetéről. 

1998. május 11. A clunyi apátok ünnepén 

Hegedűs Odó OSB 



A PANNONHALMI HELIKON 

A görög hitrege szerint Apolló és a múzsák tartózkodási helye 
a Helikon. Később, átvitt értelemben már olyan helyek használták 
ezt a fogalmat, ahol a költők gyakran összegyűltek, és a költészet-
ről társalogtak. A magyar irodalomban nem a Pannonhalmi Heli-
kon volt az első kezdeményezés a költők összegyűjtésére. 

Már a múlt század elején, 1817-ben gr. Festetics György keszt-
helyi földesúr fejében megfogant az ötlet, hogy évente két alka-
lommal rendezzék meg a keszthelyi Helikont a Georgikon hallga-
tói és jeles költők közreműködésével. Az elgondolás hamarosan 
megvalósult. 

Az 1817. február 12-én megtartott első összejövetelen a magyar 
reformkor olyan kiválóságai jelentek meg, mint Dukai Takács Ju-
dit, Berzsenyi Dániel, Kisfaludy Sándor és Pálóczi Horváth Ádám. 
Sajnos Festetics gróf halálával - 1819-ben - félbeszakadt az általa 
kezdeményeze t t ünnepségsoroza t . A viszontagságos huszad ik 
században több-kevesebb eredménnyel tovább élt ez a kulturális 
csoportosulás. Mindenesetre megszervezése, fennmaradása ko-
moly nehézségbe ütközött, olykor csak a múlt iránti tisztelet volt 
az életető erő. Az ötvenes évek végén azután kulturális seregszem-
lévé változott. A fesztiválokon vers- és prózamondás, színjátszás, 
énekes és hangszeres szólók, ének- és zenekari, valamint néptánc-
kategór iában muta tha t t a be tudásá t és szerezhetet t számta lan 
arany, ezüst, bronz minősítést a dunántúl i középiskolás if júság. 
Keszthelynek, ennek a „kis magyar Weimarnak" (Berzsenyi gon-
dolata) kissé átalakítva, de sikerült tovább éltetnie és napjainkig 
megőriznie ezt a kulturális tevékenységet. Egy olyan kezdeménye-
zéssel állunk kapcsolatban, amely nem múlt el nyomtalanul , a 
szép terv ma is hat.1 

A következőkben azokra a kérdésre keressük a választ, hogy 
miként jött létre a Pannonhalmi Helikon, milyen okok vezettek a 
kialakulásához, mennyire és hogyan maradt fenn, mi volt a szere-
pe. 



Kilakulása, előzmények 

A XX. század elején sok vezető egyházi személyiség reménykedett 
abban, hogy vallásos megújulás megy végbe a században. A politikai 
események és az őket követő nagy társadalmi, eszmei változások 
inkább eltávolították, mint közelítették az embereket az egyház-
hoz. Az ideológiák áramlatában fő ellenségnek számított a szabad-
kőművesség, amely ellen Bangha Béla hadakozott a Magyar Kul-
túra hasábjain. A Nyugat is abba az ellenséges áramlatba tartozott, 
amely ellen a konzervatív katolikus i rodalom felvette a harcot. 
Ebben az irodalmi légkörben egyre jobban kirajzolódtak a külön-
böző felfogások. Katolikus részről fontosnak tartották a nemzeti 
érzést, a magyarságtudatot. Ugyanakkor fontos volt az egyetemes-
ség gondolata is. Ezt a kérdést tisztázni kellett. A másik kérdőjel, 
hogy ki lehet méltó a „katolikus" jelzőre. Mi a katolikus író, költő 
feladata? Az értő irodalmárok (Sík, Alszeghy) előtt nyilvánvaló 
volt, hogy koruk magyar katolikus író- és költőnemzedéke nem a 
legjelentősebb a magyar irodalomban, ennél magasabb színvona-
lat kellene elérni, hogy útmutató lehessen.2 

Egy másik szál is erősítette a csoportosulás létrejöttét. Illyés 
Gyula a Nyugat 1933. április 1-i számában Katolikus költészet című 
írásában Mécs László költészetét támadta meg.3 Nyilvánvalóvá 
vált, hogy katolikus részről is szerveződni kell, a szellemi kihívás-
nak meg kell felelni.4 Ennek lett az első próbálkozása az Eszter-
gomban, 1933 júliusában összejövő katolikus kör szerveződésében 
a Magyar Katolikus írók Közössége. Ezen a találkozón Kelemen 
Krizosztom is részt vett a Perjeli Napló tanúsága szerint. De a ha-
tára inkon túl is megindul t a mozgolódás . Érsekújvárot t Mécs 
László celebrálta a katolikus írók összejövetelén a szentmisét.5 

A következő jelentősebb állomás már 1934 márciusa volt. A Vi-
gadóban a Pázmány Egyesület mutatta be a katolikus papköltőket. 
A gyakori találkozások, az intenzív munka jól érzékeltette, hogy a 
katolikus oldal is szervezkedett, egyesült erővel remélt választ ad-
ni a kihívásokra. 

Vidéken is megpezsdült a katolikus szellemi élet. Fő képviselő-
je Harsányi Lajos, rábapatonai plébános volt, aki már jelentős iro-
dalmi munkásságot mondhatot t magáénak. 

Harsányi Lajosnak kedvelt gondolata volt a Pannonhalmi Heli-
kon. Szerette volna egyszer a Szent Hegyen megrendezni a ma-
gyar katolikus szépírók és esztétikusok nagy találkozóját. Cél lett 



volna termékeny eszmecserék közepette véleményt cserélni a ka-
tolikus irodalom problémáiról, kialakítani egy baráti munkaközös-
séget. Ezt a gondolatát megírta Bánhegyi Jóbnak Pannonhalmára, 
tőle kért először véleményt.6 

Levelében eléggé pontosan körvonalazta az általa elképzelt ta-
lálkozókat a győri egyházmegyés pap. Az elvi, nagy általánossá-
gok mellett, szinte mindent az apró részletekig kidolgozott, és most 
megvitatásra juttatta el levelét a pannonhalmi főiskolai tanárhoz. 

A kitűzött célt a jó rendezéssel véltté elérni: „igen nagy hatást várok 
tőle: a katholikus szellemiség kiáradását egész irodalmunkra, mellyel 
számolnia kell a jövőben nem csak az irodalmi társaságoknak, hanem a 
kritikának is, s talán az irodalomtörténetbe is bele kerül valamikor a 
Pannonhalmi Helikon." Az elképzelés tehát rendkívül nagy, mond-
hatjuk, irreálisan nagy, a valóságot azonban eléggé mellőzi. Harsányit hajt-
ja a vágy, hogy valami jelentőset kell alkotni. Azóta tudjuk, hogy ez a terv 
csak töredékeiben valósult meg. 

Nézzük, hogyan kívánt eljutni az áhított célig! 
Levelében Harsányi mindjárt meghatározza az időtartamot: sze-

rinte mindössze három nap lenne a legmegfelelőbb. A résztvevők 
névsorából lá that juk, hogy többen aktív lelkipásztori m u n k á t 
ellátó papok, iskolákban (gimnáziumban vagy teológiai főiskolán, 
esetleg egyetemen) tanító szerzetesek, akiknek egy-egy hétvége se 
jöhetne szóba ilyen találkozóra. Csak a vakációkban, a nagyobb 
egyházi ünnepektől távol levő időpont látszik elfogadhatónak a 
számukra. 

A második kérdéskör: mi legyen a program? A tervezet ajánla-
ta így fest: „lehetőséget kell nyújtanunk a komoly előadásoknak 
éppúgy, mint a legtágabb vitának". Harsányi egy rövid, kb. 15 per-
ces előadásban szeretné bemutatni a magyar katolikus irodalmat. 
Kocsis Lénárd főiskolai tanárra gondolt az előadó személyét ille-
tően. Egy újabb előadás a katolikus irodalmat ismertetné, Pintér 
Jenő, Farkas Gyula, Eckhard Sándor közül kerülhetne ki az előadó. 
Kállay Miklós referátumában a külföldi katolikus irodalmat kísér-
hetné figyelemmel, ennek az esetleges magyar hatására is kitérhet-
ne. Ujabb témaként szerepelne a katolikus regény, Brisits Frigyes 
cisztercita paptanár előadásában. Hevesi Sándorra pedig az a fel-
adat hárulna, hogy a magyar katolikus színműírásról kellene be-
szélnie. Végül a lírára is kitér, sőt már azt tervezi, hogy német és 
olasz fordításban kellene kiadni a gyöngyszemeket. (Ez megint 
olyan pont, ahol a realitást az ábránd váltja fel.) 



A nagyközönség számára pedig egy olyan antológia kiadását 
tervezi, „amely helyet foglalhatna minden falusi könyvtárban". 
Ennek segítségével azután a magyar nép is figyelemmel kísérhetné 
az egész vállalkozást. Ez az ötlet megint nem a valós igényből in-
dul ki. 

A tervezetnek van még egy nagyon bájos programja, amely kis-
sé elszakad az elmélettől, és a friss levegőre viszi ki a résztvevőket. 
„Esetleg lehetne a Várkertben emlékfákat ültetni nagy íróink tisz-
teletére. Nem tudom, élő írókat tervbe vegyünk-e? Félek itt az ér-
zékenységtől. De lehetne elhalt íróink tiszteletére fát ültetni: Czu-
czor, Ányos, Révai, Virág, Tárkányi, Mindszenthy stb. Évtizedek 
folyamán egész kis külön rész keletkeznék a Várkertben: a katoli-
kus költők fái Pannonhalmán. Ha meghalunk, majd nekünk is ül-
tetnének az utódok." 7 

A többi egyéb program már jobban oldaná a komolyságot, felü-
dülést jelentene a „rövid művészi matiné a rendtagok és a gyűlé-
sen résztvevők előtt, hogy lássuk, kinek milyen az előadóképessé-
ge-"8 

A pázmándi látogatás pedig - amelyről szintén említést tesz 
Harsányi - Pannonhalmán ma is élő hagyomány a teológiai főis-
kolán tanuló növendéknél: „délutáni kirándulás Pázmándi Hor-
váth Endre sírjához". (Ez kb. kétórás séta.)8 

A következőkben egy nagyon kényes kérdést érint Harsányi: ez 
pedig a meghívandók névsora. A vendégszobák száma is megha-
tározza a résztvevők számát, illetve a nívó. Ő először huszonöt 
emberre gondol. „Vagy ne legyen korlátozás?" - teszi fel a kérdést. 
„Például a Főapát úrnak felvetettem, Babits nevét. Neki is az a vé-
leménye, hogy meg kellene hívnunk. De mit csináljunk Kosztolá-
nyival? Ha őt is meg lehetne hívni, akkor pl. az Orsz. Irodalmi Ta-
nács öt költőtagja közül Áprily kivételével mind ott lennének, s azt 
hiszem, ez emelné a Helikonunk súlyát."9 

N e m eldöntött kérdés még a fiatalok részvétele. „Nehéz kérdés 
a meghívandó fiatal, főként világi fiatalok kérdése. Balla, Aradi, 
íjjas stb. okvetlenül meghívandók, de van néhány fiatal tehetség a 
túlsó oldalon is, akit esetleg a lelke hozzánk húz, csak a kenyér 
tartja távol. Pl. Szabó Lőrinc, Illyés Gyula. Bár azt hiszem, Szabó 
nem katolikus, így róla nem lehet szó."10 

Végezetül még felvet néhány kérdést: mi legyen a regényírók-
kal, a hölgyekkel és a férfiakkal. Itt egy kicsit elbizonytalanodik, 



mert a vállalkozás már túl nagynak tűnik, szétfeszíti a kereteket, a 
munka hatékonyságát nagymértékben rontaná a nagyszámú részt-
vevő. 

Előkerült egy kézzel írt névsortervezet is. A tollal írt nevek 
mellett ceruzás megjegyzések vannak: kritikus, regény, költő. 

A Pannonhalmi Helikon- ra meghívandók névsora: 

1. Alszeghy Zsolt kritikus 
2. Balla Borisz ? regény 
3. Bán Aladár ? finn-ugor 
4. Aradi Zsolt ? kritika 
5. íjjas Antal regény 
6. Gulácsy Irén regény 
7. Gáspár Jenő regény 
8. Brisits Frigyes kritika, költő 
9. dr. Tóth László regény 
10. Pintér Jenő kritika 
11. Harsányi Lajos költő 
12. Sík Sándor költő 
13. Mécs László költő 
14. Újhely Nándor 
15. Kállay Miklós kritika 
16. Possonyi László kritika 
17. Kocsis László költő 
18. Székely Lászó költő 
19. Kincs István költő 
20. Kocsis Lénárd kritika 
21. Bánhegyi Jób kritika 

Összegezve:: Szakmailag: 
12 civil 5 költő 
9 pap 6 regényíró 

összesen: 21 8 kritikus 
1 finnugor tanár 
1 drámaíró 



Esetleg még: 
22. Városi István 
23. Mentes Mihály 
24. Pohárnok Jenő ifj 
25. Magasi Artúr 
26. Finta Sándor 
27. Ösz Iván 
28. Pável Ágoston 
29. Bárdosi Németh János 
30. Rónay György 
31. Ágoston Julián 
32. Puszta Sándor 

regény 
költő 
regény 

költő 
költő 

költő 
költő 
költő 
költő 
költő 
költő 

6 civil 
5 pap 

Meglepően magas a papok száma, aránytalanul sokan venné-
nek részt, pedig alkotásaik művészi értéke nem indokolná ezt a 
számot. 

Mivel csak tervezet, így szükség van a többiek véleményére. 
Harsányi ezért megírja elképzeléseit Sík Sándornak, aki hamaro-
san válaszol is, kétkedéseit nem rejtve véka alá. 

Sík Sándor válaszlevelének segítségével jól nyomon követhet-
jük a Helikon továbbbi alakulását, célkitűzését, nehézségeit. Mi-
lyen hátráltató okok merülhetnek fel a szegedi paptanár szerint? 

1. Egy apró, szubjektív nehézséget említ a levél elején: „Én már 
annyiszor indí tot tam ilyeneket és annyi energiát ad tam mások 
indításaiba, és mindenkor olyan teljesen eredménytelenül, hogy 
kénytelen vagyok eleve szkepszissel nézni a dolog elé[...] én többé 
nem csinálok katolikus irodalompolitikát."11 Szerencsére ezt nem 
tartotta be, de most már nem ő akarja az irányítást egyedül magá-
ra vállalni. 

E személyes benyomások után valós képet fest az akkori katoli-
kus magyar irodalom iránti igényről. Szerinte „a magyar katolikus 
társadalomnak nem igénye a komoly katolikus irodalom. Azok a 
katolikus írók, akiknek mégis sikerült boldolgulni, népszerűségü-

Sík Sándor véleménye 



ket paradox módon a nem katolikus közönségnek köszönhetik. Igaz, 
van egy vékony réteg - „az ifjúság elit rétege" (a katolikus iskolák-
ban tanulókra gondolt) - , amelynek komoly igénye lenne ez az 
irodalom. Nekik a kenyérért, a mindennapi betevő falatért kell 
küzdeni, alig tudnak könyvet vásárolni."12 Túl pesszimistának tűn-
het ez a súlyos megállapítás, de a korabeli tények mindenképpen 
az igazát támasztják alá. 

2. Van azonban más komoly probléma is. „A másik baj azon-
ban még ennél is nagyobb. Durván kimondva: nekünk nincsenek 
katolikus íróink. Van egy pár kitűnő lírikusunk és egy pár kitűnő 
kritikusunk. Az irodalmi életet azonban a regény jelenti ma első-
sorban. Ezen a téren három komoly ígéretünk volt. Az egyik meg-
halt / H a r a n g i / a másik kettő /Balla és Ijjas/ egyre jobban ígérnek 
csak, de még mindig csak ígérnek." 

Azután azon elmélkedik, hogy ki méltó a „katolikus író" névre. 
„Egész sereg kedves és derék ember tart igényt erre a címre, akik 
jó katolikusok és becsületes törekvésű munkások, de nem írók". 
Ez újabb nehézség, amelynek a megoldása rendkívül nagy tapinta-
tot kíván, hiszen sok, talán ígéretes ember sérül és sértődik meg, 
ha kétségbe vonják irodalmi talentumait. A hitbuzgalom és művé-
szi adottság azonban nem jelent automatikusan egyenes arányos-
ságot. 

Rövid célzást is tesz Sík, hogy a papköltők találkozójának ötlete 
Kelemen Krizosztomban született meg egy esztergomi í rónapi 
összejövetelen. A pannonhalmi főapát szerint jó lenne rendszere-
sen összejönni, összegyűjteni a katolikus írókat. 

A nehézségeket reálisan látó piarista tanár lát azért megoldást 
is. Elgondolásai megint nagy realitásérzékéről tesznek tanúbizony-
ságot. Már 1933-ban fe lmerül t a katol ikus írók találkozója, de 
mindjárt az elején Mécs László lourdes-i zarándoklata csonkává 
tette volna az összejövetelt, és így el is maradt. 

Sík nem tartaná jónak, ha a Pannonhalmi Helikon gyenge után-
zata lenne a kissé korábban, de egyre jelentősebb szerepet betöltő 
Erdélyi Helikonnak. A célkitűzések között számos hasonlóságot 
lehet felfedezni. 

A gondok, nehézségek ecsetelését azonban nem fejezte be, újab-
bakkal áll elő: 

„ - Mit akarnánk elérni egy ilyen egyesüléssel? [...] Az igazi 
írók nem szorulnak buzdításra, a nem igaziakat bűn volna buzdí-
tani!... 1 Kik azok, akik nem érvényesülnek nálunk? Elsősorban 



csak azok, akiknek érvényesülését nem is szabad óhajtanunk." A je-
len magyar irodalmi viszonyokról újabb keserű megállapítást tesz 
a későbbiekben: „Bizonyos, hogy irodalmi viszonyaink nyomorú-
ságosak, de állítom, hogy az egész magyar katolikus irodalomban 
félannyi jó novella és jó vers sem születik, mint amennyit nehézség 
nélkül el lehet helyezni meglevő szerény lapjainkban. Csak nézd 
meg, milyen silányak jelennek meg!"13 

Harsányi fejében már egy nagyszabású könyvkiadás álma jele-
nik meg, amit Sík Sándor barátian hamar szétzúz. A korábban kia-
dott Dóm lapnál szembesülni kellett azzal a furcsa helyzettel, hogy 
külföldi katolikus regényt kellett keresni, mert nem volt színvona-
las hazai. Végső konklúziója: „Egy akkora szervezet, amekkorát te 
tervezel, szükségképpen életképtelen... A célkitűzések egy része 
lehetetlen, a más része feleslegest...]"14 

Akkor mi lehet a megoldás ezen kemény bírálatok után? 
Sík megoldási javaslata már sokkal szerényebb: 
„Baráti összejövetel, a nyilvánosság kizárásával, újságokban hí-

rül nem adva, barátságos eszmecsere céljából. Ezen kevés ember 
venne részt, meghívó a Főapát lenne, a meghívandók névsorát Al-
szeghyvel és Aradival való megbeszélés alapján összeállítanám, Te 
megtennéd rá az észrevételeket." Szinte már titkos szervezkedés-
nek tűnik így ez az összejövetel. Igaz, ezzel el lehet kerülni minden 
félreértést, sér tődést . Viszont egy ilyen barát i találkozó nem is 
serkent új dolgok véghezvitelére. Hiszen a nyilvánosság előtt nem 
kell felelni az esetleges mulasztásokért, hiányokért. Továbbá az is 
veszélyes, hogy az egyéb program (pl. vadászat) kerül előtérbe, a 
tényleges irodalmi munka pedig nagyon alárendelődik a többinek, 
csak az étkezések idejére korlátozódik némi szellemi csevegés. Az 
is fontos gondolata Síknak, hogy egyeztet, így a triászon belüli el-
lentéteknek lehet az elejét venni. 

Végezetül a szegedi tanár szabad kezet ad a szervezésben, nem 
szükséges az ő elképzelései szerint alakítani a csoportosulást, de 
mást nehezen tudna életképesnek elképzelni. Munkát sem tudna 
nagyon vállalni, mert az egyetemi katedra miatt amúgy is csak rit-
kán tud majd részt venni az összejöveteleken. Sík aztán felveszi a 
kapcsolatot a Pesten élő Alszeghy Zsolttal, aki három héttel ké-
sőbb már megírja véleményét. 



Alszeghy Zsolt véleménye 

Sík Sándoréval megegyező elképzelése van Alszeghy Zsoltnak 
is. Nagyszabásúnak tartja a tervezetet: „Egy katolikus Helikon ala-
pítását én is nevetségesnek tartanám. Az a program, amit Lajos ír, 
legkevésbé sem jogosít fel senkit egy ilyen mozgalom megindítá-
sára.'"5 Eléggé leforrázó a kritikája, kijózanitólag hat a nagy tervez-
getés után. A fővárosból, az ottani lapokat, a pezsgő irodalmi életet 
figyelembe véve mindenképpen fontos ellenjavaslat. A vidéki pa-
rókiáján élő költő nem érzékeli mások szellemi kihívását, nincs 
valós összehasonlítása a többi csoportosulással szemben. Terve 
csak egy szép, dicsérendő ötletnek tűnik. A buzgó rábapatonai 
lelkipásztornak jobbára csak a hívei jelenthetnének kihívást, szelle-
mi ösztönzést, de ők nem képviselnek komolyabb tényezőt az iro-
dalmi élet szempontjából. Aki a falusi élet keretei között mozog, 
szükségképpen arányta lanságokat fog muta tn i egy magasabb 
szintű szellemi élettel összehasonlítva. 

Azután a terjesztés sikerességét is kétkedve fogadja. Az erdélyi 
Helikon mögött valójában a magyar állam anyagi bázisa húzódik, 
a piaci, kiadási gondokat sikerült jól megoldaniuk. Ezek persze a 
kisebb nehézségek, amelyeket könnyen orvosolni lehetne. A na-
gyobb problémát azonban a tehetség kérdése jelenti. Nincs olyan 
vezéregyénisége a magyar katolikus irodalomnak, akit mindenki 
elfogadna, művészi értékeit maradéktalanul elismerné. „Hiányoz-
nak a Tamási Áron, Nyírő József típusú tehetségek nálunk".16 Véle-
ménye szerint fontos lenne egy olyan karizmatikus vezető megtalá-
lása, aki egyszerre lenne jó szervező és művészi értéket megvalósí-
tó irodalmár. A katolikus irodalomnak nem volt Kazinczy Ference, 
aki most össze tudná hozni, fenn tudná tartani a felekezeti irodal-
mat. Azután az is gond, hogy „mivel azonban nagyon jól ismerjük 
a katolikus írók öntúlértékelését, csak nagyon világos szabályok 
szerint lehet vezetni a csoportosulást. Egy öt-tagú tanácsnak (Sík, 
Harsányi, Mécs, Alszeghy, Nyisztor) kellene felállítani egy húsz 
tagból álló névsort. Ez a húsz halhatatlan a mai katolikus irodalom 
élharcosaiból állna össze."17 

A személyi kérdések kapcsán a kritika hiányát is észreveszi Al-
szeghy. Végül barátian, bizalmasan elárulja a véleményét Harsá-
nyival kapcsolatban: „Nagyon kemény dolog tolakszik a tollamra, 
de - abban a tudatban, hogy a dolog köztünk marad - leírom: Har-
sányi Lajos egyénisége ilyen katolikus megmozdulás megindításá-



ra teljesen alkalmatlan."18 A „patonai múzsa" (ahogy Alszeghy ne-
vezi) mind költői tehetség dolgában, mind emberi tulajdonsága 
alapján nem a legmegfelelőbb személy. Finom, de kemény kritika 
ez, hiszen költészetét is jellemzi Alszeghy. Harsányi levelezését ta-
nulmányozva a kisszerűség, a művészi értékek alárendelése dom-
borodik ki, tehát igazat kell adnunk a levél szerzőjének. Jó példa 
erre egy 1936-ban keltezett, Sík Sándornak írt levél részlete: „Nyí-
rőnek m i n d e n é rdemét el ismerem, de az a vé leményem, hogy 
nekünk, katolikus papoknak, az aposztatával szemben legalább is 
tar tózkodnunk kell a szavazástól, jelölve lesz. Te mit gondolsz?" -
Egy másik alkalommal pedig épp az intimitást kéri szegedi barát-
jától: ... „jó programot állítok össze a Győr-Patona-Pannonhalma 
háromszögben, autókirándulásokkal és tavaszi szórakozásokkal. 
[...] Azt hiszem, mindjár t húsvét után meg kellene csinálni, mi-
helyt jó idő lesz. De legkésőbb májusban. Másokat ne vonjunk be 
ebbe a tisztán baráti találkozóba/"9 

Lehet, hogy Harsányi a szervezési kudarcok miatt lesz ilyen 
tartózkodó, vagy csak egy kis csoportban tudja biztosítani magá-
nak a tekintélyt és a kulcsszerepet, egy nagyobb csoportosulás ese-
tén már nem lenne képes összetartani a találkozót? - ez már jobbá-
ra csak az utókor töprengése. 

A másik gond, hogy nincs megfelelő személy, aki méltóképpen 
tudná képviselni a katolikus irodalmat. 

Alszeghy szeme előtt egy sokkal szerényebb elképzelés lebeg. 
A szerveződő katolikus irodalmi megmozdulást elfogadhatónak, 
támogathatónak tartja, ha legalább évente egy kötettel meg tud je-
lenni. A kiadási költséget az első időben az öt lelkes püspök támo-
gatásával kívánja megoldani. 

A másik valós elképzelés irodalmi estélyek rendezése lenne. 
„Az egyesülés végigjárná a magyar városokat és ha a pártoló ta-
gok száma kellően megnő, akkor maga is a kiadók sorába léphet". 
Ez az elgondolás végül részben sikerült is. A győri szabadegyetem 
vagy a Pannonhalmi Szemle matinéi betöltötték ezeket a várako-
zási reményeket. 

A gyakorlati kérdésekhez tartozik az elnök kijelölése. Alszeghy 
szerint az öttagú bizottság éves cserével soraiból nevezné ki a ve-
zetőt. Már csak egy apróság hiányzik: „Még a névadás van hátra. 
Mivel a könyv címének megválogatásához csak a költők értenek, 
hát ezt reájuk bízom" (ő még nem beszél Helikonról). 



Alszeghy távolságtartását, személyi függetlenségét jól érzékel-
teti a levél zárlata. Neki ez a szerveződés nem olyan fontos, mint a 
többieknek. „Még azon sem sértődöm meg, hogyha Pannonhalmá-
ra sem hívtok: mert oda sem kívánkozom. Én eddig sem sok hasz-
nát láttam annak, hogy katolikus irányúnak kiáltottak ki, és - ha 
Isten kegyelme segít - megmaradok én annak, ami eddig voltam 
minden ilyen katolikus egyesülésen kívül is."20 

A megvalósulás 

1933. november 16-án a Per jeli Naplóban az alábbi bejegyzést ta-
láljuk: „Délben vendégeink voltak : Dsida Ottó ny. főigazgató, 
Mécs László premontrei királyhelmeci plébános, Nyisztor Zoltán a 
Magyar Kultúra szerkesztője és Gálos Rezső igazgató. Ebéd után 
Mécs László szavalt saját verseiből, Nyisztor Zoltán előadást tar-
tott Mécs László költészetéről." Ezeket a találkozókat majd újabbak 
követik, a meghívott vendégek száma is növekedni fog. A papköl-
tőknek így lesz egyik állandó találkozó helye Pannonhalma. Ezt az 
első találkozót még nem tarthatjuk a megalakulásnak, csak egy 
biztos előrelépés a megvalósulás útján. De olvassuk tovább a per-
jeli naplót! 

A következő komolyabb bejegyzést négy évvel később olvas-
hatjuk. Erről a találkozóról a sajtó is beszámolt, ez a nem hivatalos 
megnyitó. 

„1937. január 27-én itt vendégeskedik: Harsányi Lajos rábapa-
tonai plébános, költő, Mécs László premontrei rendi plébános, köl-
tő és Giczy Lajos győri tábori lelkész". Január 28-án: „A katolikus 
költészet két kiválósága: Harsányi Lajos és Mécs László a vacsora 
után a presbiteri társalgóban a növendékek jelenlétében irodalmi 
estet rendezett. Hivatalos volt még Sík Sándor szegedi egyetemi 
tanár, piarista papköltő, aki a következő verset költötte: 

Ó Lajos, 
Ki nélkül irodalmunkat elképzelni bajos 
És téged is, László 
Kinek a neved is / z / á sz ló , 
És téged, Jóbunk 
Kinek a hátán szívesen lennék jó bunk-
Ó, 



Hogy többet írnál rólunk, 
Ó! 
Együtt a drága Lénárddal, 
(Aki mindig rokonszenvezett a szegedi vén bárddal) 
Mind az atyákkal egyetemben: 
Dideregvén a behavazott Egyetemben, 
(Akik a vendégszerető Szt. Benedek 
Kandallója mellett feneked-
tek most ellenem, 
Ahelyett, hogy barátsággal idéznétek halovány 
szellemem 
És szánakozva ürítenétek rá borotok) 
Csókol sóhajtozva Sándorotok 

Két napig még itt időznek, majd január 30-án elutaznak a ven-
dégek." 

Ebből a kis versből is jól érződik az oldott, barát i hangulat , 
amelyet kisebb csipkelődések, fricskák fűszereztek. 

Ahogy Harsányi Lajos korábban elképzelte ezt a nagyszabású 
találkozót, az nem valósult, meg. Viszont szűkebb baráti összejö-
vetelekre többször is sor került. A papköltők többször kedves ven-
dégei voltak a Szent Márton-hegyi kolostornak, sőt egy alkalom-
mal még Zircre, a ciszterci apátságba is elmentek. Inkább Sík Sán-
dor elképzelései valósultak meg, „szűkebb társaság jöjjön össze, 
mert csak így van esély az együttműködésre".21 

A Nemzeti Újság fényképpel és egy rövid cikkel jelenti be a He-
likon megalakulását. 1938-ban, a Szent István emlékév nyarán len-
ne egy nagyszabású összejövetel a Szent Hegyen. A pannonhalmi 
főapát és a főiskola tanárai meghívására katolikus írókat és köl-
tőket seregszemlére várják. A névadás oka pedig az, hogy a szer-
vezők kifejezésre akarják juttatni a Szent István-i gondolatot és a 
nyugati keresztény hagyományhoz való ragaszkodásukat.22 

Meglepő a cikk további ismertetése, mert az előzményekben, a 
levelezésekben egy nagyszabású vállalkozás körvonalai dombo-
rodtak ki, itt viszont arról értesülünk, hogy „nem lesz irodalmi 
alakulat , vagy társaság, N e m lesz szabályzata , és t isztikara és 
egyelőre nem gondol se irodalmi folyóirat alapítására sem könyv-
sorozat kiadására."23 Pedig Harsányinak sokkal több elképzelése 
volt, mit amennyit az újságíró elmond. 



így a Helikon csak egy baráti találkozó, amely évenként vala-
hol összejön, és fenntartja a baráti jó viszonyt a tagok között. Elég 
sovány eredmény. Felmerül a kérdés, érdemes-e egyáltalán fenn-
tartani, van-e jelentősége egy ilyen kitűzött céllal még a magyar 
irodalmi életben? 

Ami még érdekes a cikkben, az az, hogy kik hivatalosak az 
összejövetelre. Mécsen, Harsány in és Sík Sándoron kívül: „a Heli-
konra az írók meghívót kapnak, mégpedig az idősebbek és a fiata-
lok közül azok, akik a katolikus szépirodalomban komoly és való-
di értéket képviselnek." Ez egy veszélyes kijelentés a végén, mert 
aki nem kap meghívót és buzgó katolikusnak tartja magát, az a 
személy mindjárt kritikai értékelést is kap munkásságáról, mert 
nem képvisel valódi értéket.24 

A Nemzeti Újság szerint 1938-ban lenne a nagyszabású találko-
zó. A Pannonhalmi Szemlében csak egy tizenkét soros beszámoló és 
egy vers jelzi a találkozó létrejöttét.25 A beharongozott vállalkozás 
egyre kisebb méretű, már csak baráti találkozóról, alkalmi összejö-
vetelről kell beszélnünk, mint a magyar irodalom sorsát befolyásoló 
tényező, egyre jobban veszít jelentőségéből. Talán Harsányi Lajos 
is felmérte, hogy vállalkozásának nincsenek meg a reális feltételei. 

Egyébként erről a találkozóról fénykép is készült, a függelék-
ben látható, Városi István költeménye pedig ugyanott olvasható. 

Öt évvel később szintén a Pannonhalmi Szemlében26 rövid beszá-
molót olvashatunk a Pannonhalmi Helikonról: „Pannonhalma ven-
dégszerető ősi háza sokszor üdvözölhet nagy embereket, költőket. 
A Pannonhalmi Helikon magyar papköltőink és íróink kedves ta-
lálkozási helye. Nem egyszer volt már itt izzó költői est, melyen 
személyesen mutatták be szerzeményeik legjavát. Itt ünnepeltük 
Harsányi Lajos 60 éves születési évfordulóját is. Itt volt Harsányi 
Lajos, Mécs László, Géczy Lajos dr, Vitnyédi Németh István, Tűz 
Tamás, Rezek Román, Bánhegyi Jób dr. Dal is született ezen a ta-
lálkozón. Ezzel a verssel ünnepli a Pannonhalmi Szemle a 60 éves 
költőt, kit már 10 évvel ezelőtt, 50 éves korában Bánhegyi Jób dr. 
nagy tanulmányával köszöntöttünk. Ebből az alkalomból Vitnyédi 
N. István írt köszöntő verset.27 

Erről a találkozóról még egy beszámolónk van. Az egyik fiatal 
kőszegi bencés, Rezek Román is beszámol róla önéletrajzi írásá-
ban. A találkozó nem múlt el nyomtalanul számára, mert egy köl-
teménnyel gazdagodott a gyűjteménye: 



„Pócsmegyerről hazajövet Győrben be akartam menni Harsá-
nyi Lajoshoz. Személyesen jött ki elém: 'Kedves Öcsém, gyere, ép-
pen itt van nálam Mécs László, Bánhegyi Jób, Tűz Tamás, Városi 
István és többen még, tudod, ilyen öreg ember szívesen ünnepli 
meg ha tvanadik születése napját. ' így csöppentem be Harsányi 
ünnepeltetésébe. Boldog, tiszta művészi hangulat, vacsora közben 
ünnepi, - inkább baráti tósztok. Különösen Tűz Tami és én érez-
zük magunka t minden ünneptől is függetlenül összetartozónak, 
de Lajos bácsi végtelen kedves velem az igazi szeretet és az atyás 
jóság hangjaival. Másnap (a rendházban töltött éjszakám után) az 
előbbi ünneplőkkel át Pannonhalmára . Harsányival egy autóba 
kerülök, kint az őszbe hajló mezők - hiszen október jön pár nap 
múlva, most szeptember végén vagyok, szeptember 30-a - az öreg 
nagy meleg szívvel emlékezik a 'Líra, líra, pergett akácméz hangu-
latú' fiatal éveire. Velem érezve hallgatja a Ha visszajönnél c. ver-
semet, tetszik neki nagyon. Bohó, szép fiatalság, amelyben a szeretet 
nagyon tisztán égett, bennem ez ég most is, és ezt érzem örök fü-
zemnek - mindvégig. . ." 

„Délután hazamentem Kőszegre - írja Rezek Román. - Majd 
Kőszegen a domonkos apácák kérésére, Tűz Tamás formájára és 
dallamára: Boldog Margit című verset írtam".2S Rezek Román a ké-
sőbbiekben is tiszteletét teszi a Helikon szervezőnél. így ír a napló-
jában a későbbi találkozóról: 

„[...] október végén: Győrbe megyek a tanári közgyűlésre. Har-
sányival megbeszélem vele a róla készülő tanulmányomat. (Sor-
sunknak: Harsányi szent trilógiája: Hagia Sophia, De profundis , 
Túlvilági ballada) az első lapja a katolikus szimbólumról jól átélt 
soraimat adja. A többihez sok jó adatot mond maga Harsányi La-
jos, aki örül, hogy szépen megírjuk róla az értékeit."2y A fiatal ben-
cés papköltőt ezek a találozások lelkesítik, ugyanakkor a nagyobb 
kihívást is jelentenek a számára. A benne lévő vívódás csak növek-
szik ezek után.30 

Most azt kísérjük figyelemmel, hogy a nagy találkozásokat mi-
lyen kisebbek követik, illetve, hogyan sikerül valakinek, például 
egy fiatal tehetségnek bekerülni a Helikonba. Itt a legfontosabb 
személy mindenképpen Harsányi Lajos lesz, akinek döntő szava 
van a meghívandók névsorának az összeállításában. 



Tűz Tamás találkozása Harsányival 

Visszaemlékezésében így számol be az első és döntő találkozás-
ról, amely tartalmazza a szinte kötelező névválasztást, amolyan 
novíciusi felvételt a költők rendjébe és a kalapból húzás motívu-
mát. (vö. József Attila és a Szép Szó folyóirat névadása.) 

„[...] elérkezettnek lát tam az időt, hogy fölmenjek Győrbe a 
Kápta landombra a papköl tők nesztorához, Harsányi Lajoshoz. 
Akkor már otthagyta a rábapatonai gesztenyéket s bevonult kano-
noknak a székesegyházba [...] emeleti dolgozószobájában népi-
arisztokrata egyszerűséggel és méltósággal, de főképp szellemi ér-
deklődéssel fogadott a költő [...] Csodálatos társalgó volt. Minden 
mondata aranyba verve. Meglepően gazdag világirodalmi mű-
veltsége, arisztokrata-proletár látóköre elbűvölt[...] Már egy órája 
beszélgettünk. Én már tűkön ültem. Ő várakozóan tekintett rám. 
Mit akarhat ez a pirosképű, gyámoltalan, fiatal pap? - húzhatott át 
agyán ismét a gyanakvás. Végül is tehetetlenségemben fölálltam, 
távozásra készen. Közben a fuldoklók kétségbeesett mozdulatával 
nyúltam aktatáskámhoz s kihúztam belőle a Vasárnap két számát. 
Kinyitottam őket pontosan annál az oldalnál, ahol verseimet az 
ólombetűk világgá kiáltották. O, hát ezért jött ... - mosolyodott el 
megértően, s újra leültünk. Harsányi figyelemmel olvasta a verse-
ket. Amikor végzett velük, rám emelte kerek szemét s ennyit mon-
dott: Fiam, úgy látom, ön egészen jól versel. 

Számomra ez a viszonylagosan szürke mondat is egy egész vi-
lágot jelentett. Aztán legnagyobb csodálkozásomra kijelentette, 
hogy ezzel a névvel, mármint Makkó Lajos, nem lehetek híres köl-
tő, vagy csak nagyon nehezen. Tehát válasszak új, költőibb nevet. 

Másnap fölmentem ismét Harsányihoz. Akkor már neki is meg-
voltak a nevei. Elsőszámú ötlete ez volt: Hold Ábel. Megdermedtem. 
Hold? - és méghozzá : Ábel? Ez lehetet len. Sápad tan egy ka-
rosszékbe hanyatlottam. Leolvasta arcomról az elképedést, s azt ja-
vasolta, bízzuk a szerencsére a dolgot. Előhozta cilinderét, s bele-
tettük a két nevet. A húzást is rám bízta. Egy röpke fohász hagyta 
el ajkamat s remegő kézzel nyúltam a kalap fenekére. Kihúztam az 
egyik papírszeletet s anélkül, hogy megnéztem volna, odatartot-
tam a Mester szeme elé. Tűz Tamás - olvasta le róla rezzenéstelen 
hangon. Amikor ezt a történetet egy Rómában végzett, tudós pap-
barátom meghallotta, így szólt: Miért éppen Tűz Tamás? Miért 
nem Víz Vazul? 



Harsányi azután gondozásba vette verseimet s legjobbakat el-
küldte a Nemzeti Újságnak, Életnek, Képes Krónikának, Vigiliá-
nak. Meg is jelentek sorra mind. 

Később már nem vettem igénybe segítségét - a szerkesztők nem 
nagyon szeretik a beajánlásokat - , a magam lábára álltam[...] Ba-
bits halála után Illyés Gyula Magyar Csillag címen szerkesztette a 
lapot. Meghirdette a medret, s kijelentette, hogy szívesen lát min-
den tehetséget munkatársai körében. Annak ellenére, hogy a Nyu-
gat sohase közölte a katolikus papköltők verseit, még Sík Sándorét 
sem, elküldtem néhány verset. Kettő hamarosan meg is jelent belő-
lük, s követte őket egy szonettciklusom a Magyar Csillag talán 
utolsó, 1944, áprilisi számában."31 

A Pannonhalmi Helikon utóélete 

Valójában nem úgy jött létre a Pannonhalmi Helikon, ahogy 
Harsányi Lajos megálmodta . Már a Nemzeti Újság cikke jelezte, 
hogy csak baráti találkozó lesz itt Pannonhalmán, ahol a nagysza-
bású katolikus irodalmi összefogás helyett csak versek felolvasása, 
beszélgetés is elegendő lesz. Vajon milyen okok miatt csökkent a 
jelentősége? Az egyik tényező, hogy ténylegesen nem volt olyan ka-
rizmatikus vezető a katolikus írók és költők között, aki jól összefog-
hatta volna az erőket. Talán a külső nyomás hiánya is azt segítette 
elő, hogycsak terv maradjon a vállalkozás. Nem elhanyagolható a 
politikai élet átalakulása sem, amikor a közeledő világháború új 
kihívást jelentett a magyar szellemi közélet számára. Ezek együt-
tes jelenléte vezethetett oda, hogy csak néhány katolikus papköltő 
jöjjön össze baráti találkozóra néhanapján Pannonhalmán. 

Mécs László visszaemlékezései erről a korszakról 

Bánhegyi Jób visszaemlékezésében külön fejezetet szentel Mécs 
László és Pannonhalma kapcsolatára. Több év távlatából jól látja a 
két háború közötti időszak katolikus irodalmi problémáját: „[...] 
sajnálta, hogy a tartalmi és formai tekintetben egyaránt modern 
magyar katolikus költészet nem vált olyan társadalmi hatóerővé, 
mint a nyugatosok újító forradalma, ennek magyarázatát a magyar 



társadalom értelmiségi rétegének világnézeti meghasonlottságá-
ban és a katolikus tábor szervezetlenségében kereste. A trianoni 
békekötést követő korszakban elég sok katolikus újság és folyóirat 
jelent meg Magyarországon, de nem tudott egy olyan irodalmi fo-
lyóirat kibontakozni, amely azt a szerepet töltötte volna be, mint a 
Nyugat, hogy széles és mély mederben összefogja a katolikus szép-
irodalom és kritika legjobb erőit."32 

Bánhegyi Jób alaposan mutatja be a premontrei papköltő élet-
útját. Még olyan apróságokra is kitér, hogy egyik alkalommal mi-
lyen nagy szeretettel fogadták a királyhelmeci plébánost Győrsö-
vényházán Bánhegyi szülei. Azt sem hallgatja el, hogy a vadászat 
volt közös szenvedélyük és hogy Veszprémvarsányban milyen csú-
fosan ért véget egy ígéretes vadkanvadászat. A vadászatok annyi-
ban voltak mégis irodalmi események, hogy amikor a vendéglátó 
felesége is értesült a megtisztelő vendég érkezéséről, a sikeres 
vadászatot követő vacsorán, ahol egyébként asszonyok nem szok-
tak jelen lenni, ekkor mégis szép számmal megjelentek, és a köl-
tőnek kellett elszavalnia néhány költeményt, amit egyébként szí-
vesen meg is tett. „A vadászvacsora irodalmi ünneppé magaszto-
sult fel."33 

Kései utóélet 

A katolikus egyház élete 1950-től kezdve egyre rosszabbá vált. 
A szerzetesek kerültek a legrosszabb helyzetbe, hiszen iskoláikat 
elvették, a tanári munkát kevesen folytathatták, csak a szerencsé-
sebbje maradhatott egyházmegyei szolgálatban. Mécs Lászlót rendi 
elöljárója nem engedte vissza Jászóra. Félt - joggal - az új rendszer 
számonkérésétől. Kisebb-nagyobb kitérők után került a papköltő 
Pannonhalmára. Bánhegyi Jób erről így tudósít: „Mivel anyagi vi-
szonyaink nem engedték meg, hogy annyi világi személyt alkal-
mazzunk, mint régen, a főmonostor tagjai, felszentelt papok és nö-
vendékek egyaránt dolgoztak a konyhán[ . . . ] Én legtöbbször a 
konyhán foglalatoskodtam, néha , rossz időben Mécs László is ott 
tevékenykedett: babot, borsót, lencsét válogattunk, burgonyát há-
moztunk, gyümölcsöt készítettünk elő befőzésre, de közben ráér-
tünk mesélni, adomázni, egymást ugratni, úgyhogy ezek az össze-
jövetelek nagyon kedélyesek voltak."34 



Dunántúli Helikon 

Festetics György gróf vezetésével alapították a 19. sz elején a 
Keszthelyi Helikont. Célja egy művészeti csoport létrehozása volt. 
Ennek egyik huszadik századi folytatása lett volna a Dunántúl i 
Helikon. Bánhegyi Jób önéletrajzi írásában emlékezik meg erről a 
próbálkozásról. Mindenképpen fontos figyelembe venni a törté-
nelmi hátteret. A második világháborút követő időben még műkö-
dött a Kisfaludy Társaság. Elnöke Harsányi Lajos volt, alelnöke 
pedig a bencés szerzetes. Az ostrom utáni időben a felolvasóülése-
ket egyre kevesebben látogatták, a megélhetés gondjai elvonták a 
közönséget a szellemi javak iránti érdeklődéstől. „Pedig igyekez-
tünk korszerű témákat nyújtani, beválasztottuk a legifjabb demok-
ratikus erőket is a társaságba, folyóirat megindítását terveztük" -
jegyzi le Bánhegyi Jób. Felmerül a Dunántúli Helikon megszerve-
zésének a gondolata, elsősorban a pannóniai, sajátos szellemiség 
ápolására, dunántúl i írók és költők bevonásával. Ezt a dicséretes 
vállalkozást azonban 1950-ben belügyminiszteri rendelettel felosz-
latták. Erre a sorsa jutott a többi győri művészeti-irodalmi csoport 
is.35 Harsányiban talán megint a szervezőkézség kezdett el dolgoz-
ni, amikor felmerült egy újabb, de már nem csak papköltőket tö-
mörítő csoport felállítása. 

A Győri Szabadegyetem 

Érdemes néhány szót ejteni erről a szellemi vállalkozásról, mert 
szoros kapcsolatban volt Pannonhalmával. A Győri Szabadegyete-
met 1920-ban dr. Réthei Prikkel Marián győri bencés tanár alapí-
totta, aki A magyar nép táncai című, úttörő néprajzi könyv szerzője, 
kiváló irodalomtudós. Az intézmény csaknem három évtizeden át 
szolgálta a győri közművelődést. 

Az a lapöt le t Angliából származik . John Stuart cambridge-i 
egyetemi professzor abból az elgondolásból indult ki, hogy a tár-
sadalmi osztályok békés és zavartalan együttműködését úgy lehet-
ne elérni, ha sikerülne biztosítani mindenki számára a magasfokú 
műveltséget. Mivel a népesség minden tagja nem mehet egyetemre, 
ezért az egyetemnek kell közéjük mennie, és úgy átadnia a legfon-
tosabb ismereteket. Az első lépés az University Extension megala-
pítása volt 1873-ban. Ez az angol példa aztán Magyarországon is 



hatott: 1920-ban megalapí tot ták a Budapesti Szabadegyetemet , 
majd ezt követte az 1921-es győri alapítás. 

Réthei Prikkel Marián u tán a második igazgató Bognár Cecil 
volt, majd Égler Dózsa és Schmuck Paskál következett (aki 1940-
ben megírta a Győri Szabadegyetem történetét). Nemcsak bencé-
sek vettek részt ebben a kultúrmisszióban, hanem a város majd-
nem minden nevezetes személyisége, jó nevű szakemberek, orvo-
sok, ügyvédek, sőt időnként fővárosi előadók is színesítették az 
előadói palettát. 

Sokirányú tájékozódást kínált a hallgatóságnak. A szabadegye-
temnek voltak beiratkozott és alkalmi látogatói, a túlnyomó több-
ség a nők köréből került ki, az előadónak tehát erre a körülményre 
is figyelemmel kellett lennie. E vállakózás amolyan tudománynép-
szerűsítés volt, tehát kerülni kellett a szakmai zsargont. 

Kéthetente voltak az egyes előadások, a félévek elején egy pon-
tos program ismertette őket. 

Bánhegyi Jób visszaemlékezéséből jól kirajzolódik, hogy megle-
pően sok volt az irodalommal kapcsolatos előadás. A pannonhal-
mi főiskolai tanár az alábbi témákat mutatta be: 

Irodalom: A magyar drámairodalom remekei, Kisfaludy Ká-
roly: Iréné, Katona József: Bánk bán, Vörösmarty Mihály: Csongor 
és Tünde, Madách Imre: Az ember tragédiája, Herczeg Ferenc: Bi-
zánc, Harsányi Kálmán: Ellák, A magyar nőírók, Tormay Cecil és a 
művészi realizmus, Kaffka Margit és az impresszionizmus, Erdős 
Renée és a művészi szabadság, Gulácsy Irén és a történeti regény, 
Berde Mária, Szederkényi Anna és más korszerű nőíróink, Szent 
István a magyar irodalomban, Harsányi Lajos De profundis-a és 
Túlvilági balladája, Mécs László költészete stb. 

Ahogy a címeket átfutjuk, két dolog tűnik fel. Bánhegyi Jób va-
lóban figyelembe vette a női hallgatóságot, előszeretettel foglalko-
zott nőírókkal. Igaz, a személyes találkozások, beszélgetések to-
vább növelhették a baráti hangvétel t az előadásokon. A másik 
megjegyzés, hogy ezek a témák azután a Szemle hasábjain is meg-
jelentek. 

A háborús viszontagságot csodával határos módon, sérülés nél-
kül élte túl a győri székház. A beköszönő béke időszaka a tanítást, a 
szabadegyetemi előadások újraindítását is jelentette. Kár, hogy az 
1950-es belügyminiszter ezt is betiltotta. A veszteség felmérhetetlen. 
Ha belegondolunk abba, hogy a középiskolai tanulmányait befejező 
fiatalnak nem volt lehetősége tudását szinten tartania, az ú jabb 



irányú szakproblémákkal találkoznia, további ösztönzést kapnia az 
olvasáshoz, akkor válik érthetővé ez a nagy hiány. Azok számára 
lett volna különösen is fontos, akik nem mentek bölcsész- vagy 
tanárképzői pályára. Nekik pótolhatatlan veszteség volt, hiszen a 
nehéz körülmények között nem volt mód szaklapokat járatni és 
olvasni, a korabeli tömegtájékoztatás pedig sokkal fejletlenebb volt. 

Scmuck Paskál összeállítása jól jellemezte, hogy milyen nagy 
szolgálatot tett ez az intézmény a magyar művelődésnek, ezáltal is 
igazolva Bognár Cecil célkitűzését, amit az alapszabályzatban így 
határozott meg: „A Győri Szabadegyetem célja: a műveltség ter-
jesztése és gyarapítása". 

(A Szabadegyetem ismeretterjesztő funkcióját későbbiekben a 
TIT folytatta tovább.) 

A Pannonhalmi Szemle matinéi 

Újkeletű szóval így is mondhatnánk: író-olvasó találkozó. Miért 
olyan jelentősek? Nem a néhány perces együttlét a döntő, hanem a 
találkozást megelőző idő. Mint egy jó riporter, a hallgató is igyek-
szik felkészülni a matinéra azzal hogy, elolvas egy-egy tanul-
mányt, átlapozgat néhány számot, ismerkedik a lappal. Ezt a fel-
készülési időt tartom a legfontosabbnak. A személyes találkozó ezt 
a szellemi ismerkedést először felgyorsítja, majd a beszélgetések 
révén ú j irányba lendítheti a kutatást, lehetőséget adva a gondola-
tok kicserélésére. Alkalom adódik kötetlen formában a vélemé-
nyek kicserélésére. 

A korabeli hírlapi beszámolók fergeteges sikerekről számolnak 
be. Előtte már időben felhívták az olvasók figyelmét a készülő ta-
lálkozóra, utólag pedig hosszú méltatásokkal részletesen számol-
tak be róluk. (A fellellhető dokumentumok a Függelékben olvasha-
tók.) 

A meghívott és jelen lévő vendégek névsorát végignézve nagy 
megtiszteltetésnek tarthatta számon a Szemle írógárdája, hogy a 
legnagyobb egyházi (püspök) és világi méltóságok (polgármester, 
főispán, országgyűlési képviselők) vettek részt a találkozón. 

Ezek a matinék nemcsak felolvasó esték voltak, hanem zene-
számok, szavalások tették színessé őket. A hivatalos rész után pe-
dig hosszas (kora hajnalig tartó) beszélgetésre nyílt lehetőség az 
előadók és a jelenlévők között. 



Az első Szemle-matiné Sopronban volt, majd még számos fellé-
pés követte. 

Sopronban 

1936. március 31-én a Sopronvármegye keddi száma az alábbiak-
ról tudósít: 

„Hatalmas közönség érdeklődését keltette fel a Pannonhalmi 
Szemle írógárdájának vasárnapi esti vendégszereplése a soproni 
Kat. Körben. Ott volt többek között Gévay-Wolff Lajos alispán, 
Sopronyi-Thurner Mihály dr. polgármester, Papp Kálmán felső-
házi tag, Ferstás Jenő ny. főispán, Pinezich István dr. országgyűlé-
si képviselő stb. 

A közönség nem is csalatkozott a felfokozott várakozásaiban. 
Az este kaleidoszkópszerű sugárzásában meglát tuk a legősibb, 
legmagyarabb szerzetesrendnek ezerszínű arcát, bevilágította ha-
tártalan munkaterületeit [...] Mert a változatos és magas színvona-
lú est minden szereplője bencés volt [...] és mindegyik az átlagot 
messze felülmúló tehetségről, képzettségről, intuícióról tett tanú-
ságot. 

Alaphangulatot a bencés gimnázium énekkara Szigethy Paulin 
vezetésével énekszámokkal teremtett. Majd Mihályi Ernő dr. (a 
soproniak kedves ismerőse, mert korábban itt volt tanár és számos 
írása jelent meg a helyi lapokban) bevezető beszédét mondta el. 
Most fordul elő először, 'hogy kirepülünk az ősi monostor falai 
közül és ép a soproni Katolikus Kör fészkébe repülhettünk'. 

Meglepő politikai éleslátásról tesz tanúságot a főszerkesztő, 
amikor 1936-ban mondja: „Tragikus sorsfordulatban élünk ma, mely-
ből még nem látjuk a kialakulás vonalait. Európa egy nagy keresztre van 
feszítve. Az egyik ága a hitlerizmus és a fasizmus, a másik ága a bolseviz-
mus. (A hírlapíró vastagon szedette az alábbi kiemelést! - H. O.) 
Van-e feltámadás ebből a keresztre feszítésből? Mi, katolikusok, 
csak egy szilárd pontot látunk, ahol megtelepedhetünk, és ez az 
egyház.. [...] A világnak az a baja, hogy istenközpontiból ember-
központivá lett." 

Ilyen helyzetben a hívő embernek megvan az eligazító pontja, 
nem kell a világ értékeivel azonosulni, hanem a kétezer éves utat 
kell folytatni. Ebben szeretne segíteni a Szemle, ez a hivatása, fogal-
mazza meg az ars poeticát a főszerkesztő: 



„A mai ember homo oeconomicus - szatócsember, szériaszerű ember, 
könnyen gyártják, de kevés az értéke. (Kiemelés megint a hírlapírótól.) 

Az emberiségnek vissza kell térnie az isteni alapokra. A katoli-
cizmusnak vissza kell térnie a subiacói gránitemberhez, Szent Be-
nedekhez. Ez a Pannonhalmi Szemle hitvallása. Ezt a bencés lelkisé-
get hirdetni jöttünk Sopronba. (Utólag olvasva szinte hihetetlen-
nek tűnik ez a finom érzék, hiszen a háború kitörése előtt három 
évvel, vagy az igazi tömegtermelés épp napjainkra jellemző, illet-
ve közgazdaság uralma alatt vagyunk.) 

Magas i Artúr szavalata folytatta az estét. Korábban maga is 
soproni tanárként működött , több verse éppen a Sopronvármegyé-
ben jelent meg. A P, Gy szignóval ellátott cikk így jellemzi az elő-
adást: „A közönség tombolva ünnepelte egy-egy verse elszavalása 
u tán / ' 

Bánhegyi Jób kemény kritikai érzékkel ismertette a korában 
népszerű Herczeg Ferenc műveit. A transzcendenciát hiányolja 
írásaiban, .„nem zseni, hanem erős talentum, akiből hiányzik a 
monumentál is koncepció." A közönség nagy tetszéssel fogadta az 
értékes előadást. 

Majd egy újabb előadást, Vanyó Tihamér pszichológiáját élvez-
hette a hallgatóság. Lezárásképpen Gál Geláz hegedűjátékának és 
Jámbor Mike zongorajátékának tapsolhattak a soproniak. Olyan jól 
sikerült a duett, hogy még ráadást is kellett adniuk. „Az előadás 
után éjfél után fél 2-ig maradt együtt a vendégekkel a közönség 
egy része, többek között a polgármester és az alispán."1 Ez utolsó 
megjegyzés szinte mindent elárul a sikerrel kapcsolatban. 

Nagyváradon 

Mihályi Ernő ötlete volt az, hogy a Szemlét meg kellene ismer-
tetni a szélesebb olvasóközönséggel. Talán tudatosnak is mond-
hatjuk, hogy olyan helyekre siettek, amelyek kissé távolabb talál-
hatók Pannonhalmától. Ilyen estek voltak Debrecenben, Miskolcon, 
Diósgyőrött, Kecskeméten, Kaposváron, Baján, Sopronban és Nagy-
váradon. Az utóbbiról aztán részletes beszámoló is készült: Dr. 
Schiffert Béla apostoli kormányzói helynök meghívására február 
2-án volt a Pannonhalmi Szemle írói és költőgárdájának bemutatko-
zása Nagyvárad közönsége előtt.2 A nagyváradi Magyar Lapok már 



1943. december 11-én leközölte a matiné programját. A január 24-i 
számban megjelent Mihályi Ernő tollából a Pannonhalmi Szemle hit-
vallása. Február elsején Virág Jeromos, az egyházmegyei nyomda 
igazgatója lelkes vezércikkekben üdvözölte Pannonhalmát: „Meg-
hatódva ejti ki minden magyar Pannonhalma nevét. Érzi, hogy 
megszentelt föld, a hagyományok szentelték meg. S e hagyomá-
nyok szorosan összenőttek a magyar nemzet történelmével. A ke-
resztény magyar kultúra szülőháza számunkra Pannonhalma. Ma 
is sok-sok őrhelyen vigyáz az ősi kolostor a magyar életre: isko-
láiban, a tudományban, irodalomban, a lelkipásztorkodás terén" -
mondja többek közt a lelkes vezércikk. Ilyen előkészítés után zsú-
folásig megtelt a Katolikus Kör nagyterme. A közönség soraiban 
ott volt Fiedler István püspök, Dr. Lindenberger János nagypré-
post vezetésével az egész káptalan, Dr. Hlatky Endre főispán, Dr. 
vitéz Moldovány i István táblaelnök, Dr. vitéz N a d á n y i János 
alispán, Dr. Gyapay László polgármester-helyettes, Dr. Balogh 
József műszaki tanácsos, Oszvald Arisztid premontrei igazgató, 
Szilágyi Dózsa perjel és még sokan. Az előadást Dr. Schriffert Béla 
apostoli kormányzói helynök nyitotta meg. A bencések nagyvá-
radi szereplésében a Dunántúl és a Tiszántúl találkozását ünne-
pelte. A program a következő volt: 
- Dr. Mihályi Ernő: Szt. Benedek üzenete korunkhoz 
- Dr. Bánhegyi Jób: A hatvanéves Harsányi 
- Dr. Selmeci János ügyvéd Harsányi-verseket szavalt 
- M. Ladisla az orsolyák énekkarával gregorián-énekeket adott elő 
- Dr. Vanyó Tihamér: Háború, idegek, lelkierő 
- Dr. Rezek S. Román saját verseiből szavalt 

A közönség lelkesen fogadta az előadókat . A Magyar Lapok 
hosszú beszámolót közölt, s Mihályi Ernő előadását vezércikkben 
adta le. Másnap a Szabadegyetemen, a városház dísztermében telt 
ház előtt tartotta meg Mihályi Ernő vetített képekkel kísért előadá-
sát Pannonhalmáról és Dr. Vanyó Tihamér az emberismeret új út-
jairól. Bánhegyi Jób megjegyzi önéletírásában, hogy mindenütt telt 
ház előtt és nagy sikerrel szerepeltek.3 

Ugyanerről a találkozóról Bánhegyi Jób így ír a visszaemléke-
zéseiben: 

„Milyen tág körben mozogtam a németek bejövetele előtt! 1944. 
február 2-án még Nagyváradon szerepeltem egy irodalmi esten, 
abban a városban, ahol egykor Adyék kiadták a Holnap-ot, amely-



ben több volt a dekadencia, mint az újjászületés pozitív ígérete. 
Elégtétellel méltattam ugyanebben a városban a mi dunántúli nagy 
költőnk, Harsányi Lajos életművét, aki Adyval majdnem egy idő-
ben indult el 'új vizeken' a katolikus szellemű modern líra felvirá-
goztatására [...] 

Február 25-én Kaposvárott tartottam zsúfolt teremben irodalmi 
előadást a magyar nőírókról. Március közepén Erdély fővárosá-
ban, Kolozsvárott töltöttem felejthetetlen napokat. A leghíresebb 
erdélyi leánynevelő intézetben, a Mar ianumban vezettem több 
száz magyar leány lelkigyakorlatát, szabadidőmben pedig a há-
zsongárdi temetőben jártam sorra nagy magyarok sírját" Akkor 
még útlevél nélkül lehetett keletre utazni, ennek is köszönhető volt 
ez lendületes mozgás. "4 



A PANNONHALMI SZEMLE 

Meglepő, hogy a Magyar Irodalmi Lexikonban egyetlen szó 
sem esik erről a folyóiratról.1 Ugyanakkor rövidebb ideig megjele-
nő hetilapokat is részletesen ismertet (működési idő, szerkesztők). 
A legismertebb szerzők neveit is felsorolja, a lap célkitűzését is rö-
viden összefoglalja. A lapszélén pedig címlapot közöl. (Néhányat 
említek, amelyek a Lexikon számára fontosabbnak bizonyultak: 
Pandora [a maga 6 számával] Pannónia, Panoráma stb.)2 

A Panonhalmi Szemle létrejötte 

1926-ban jelenik meg az első Pannonhalmi Szemle dr. Bárdos Ré-
mig főapát beköszöntőjével . (Az utolsó majd 1944-ben; i l letve 
1992-ben sikerült újraindítani.) Röviden vázolja, hogy a most indu-
ló lapnak3 „a bencés szellem és tudás szélesebb körű terjesztése a 
célja."4 1930-ban, amikor szerkesztő váltás történik, Mihályi Ernő 
így fogalmazza meg a lap ars poeticáját: „Fontosnak tartom a Pan-
nonhalmi Szemlét, a bencés munkatársaknak a Szemle köré szer-
vezését a magyar bencés öntudat egyre határozottabb kiépítése 
szempontjából.[...] De fontosnak tartom a Pannonhalmi Szemlét a 
magyar tudományosság szempontjából is. Mikor az egész világon 
új szellemi, lelki világ van kialakulóban, mi magyar bencések sem 
akarunk némák maradni, nem akarjuk ölbetett kézzel nézni a vajú-
dást. Részt akarunk venni a megújhodásban szellemi értékeinkkel, 
hittel az Egyház és Szent Benedek szellemében".5 Nem egy átlagos 
lapnak gondolja Mihályi Ernő a Szemlét, hanem „a pozitivizmus 
nagy területeket hagyott ugaron, főleg ezekre a területekre vetjük 
magunkat. Hézagpótló munkát szeretnénk végezni a magyar szel-
lemtudományok területein, főleg olyan problémák megoldásával, 
amelyek a vallásban, a katholicizmusban fogantak, s amelyekkel a 
világi tudósok kevésbé foglalkoznak." Ezt a magasztos irányelvet 
aztán sikerült megtartani, s ezáltal gazdagítani a magyar tudomá-
nyos és lelki életet. 

A 1926-ban induló folyóirat nem előzmény nélküli, erre utal a 
főapát, amikor megemlíti, hogy a nehéz viszonyok miatt a korábbi 
Szent Gellért ifjúsági pasztorációs és exhortációs folyóiratot nem 
lehetett tovább kiadni. A Szemle elsősorban a főiskolai tanároknak 



akar publ ikálás i lehetőséget biztosítani, h íven folytatva az év-
könyvek hagyományát.6 

A lap hosszabb tanulmányok helyett a rövidebb dolgozatokra 
helyezi a hangsúlyt. Ezek nagyobb érdeklődésre tarthatnak szá-
mot. Az ú j folyóirat felépítéséről így ír a főapát: „Tanulmányokon 
kívül van figyelő és tárcaszerű rovata is, nyújt könyvismertetése-
ket s bírálatokat, végül áttekintést ad a bencés szellemi és lelki élet-
ről, ideértve az obláta-oblátusokat, s a bencés-diákegyesületeket 
is."7 A végén a szerkesztőségnek megküldöt t könyvek jegyzéke, 
va lamin t f rancia és német nyelvű ta r ta lomjegyzék olvasható . 
(A könyvjegyzékben szereplő könyvekről a későbbi számokban 
rövid ismertetések készülnek majd.) 

A lap külső megjelenése négyszer változik a tizennyolc év alatt. 
Rajzok, képek nem díszítik, csak az esetleges tanulmányok járulé-
kaként jelenik meg néha egy-egy ábra vagy fotó. 

Olvasótáborát a középosztályból reméli megszerezni. Stílusa 
népszerűsítő- tudományos jellegű. A lap beköszöntőjét végül így 
zárja Bárdos Rémig. „Megcsonkított hazánk egyik kultúrközpontja 
kívánja közzétenni szellemi termékeit."8 

A lap az első időkben negyedévenként , 1936 és 1943 között 
évente ötször jelenik meg, majd 1944-ben három teljes szám és vé-
gül egy vékony füzet. Ezt azért is fontos megemlíteni, mert a ben-
cés rend ebben a tizenkilenc éves periódusban komoly pénzügyi 
nehézséget él át, s ezért Kelemen Krizosztom, a későbbi főapát 
többször komolyan gondol a lemondásra.9 

Hirdetéseket és reklámokat is találhatunk az számokban, ami 
két dolgot jelent. Szerény mértékben, de sikerül anyagi támogatást 
szerezni. A hirdetők számára már olyan népszerűnek tűnik a lap, 
hogy érdemes pénzügyileg is támogatni, megvásárolni fél vagy 
egész oldalt. 

Halvány célzás sincs a folyóiratban arra vonatkozólag, hogy 
megszűnne, akár tartósan, akár csak átmenetileg. Valószínű, a po-
litikai és a háborús események miatt kényszerü l elhal lgatni a 
Szemle. (Csak érdekességként jegyezzük meg, hogy az előfizetési 
díj nem változik a tizenkilenc év alatt, 6 pengőbe kerül 1926-ban 
ugyanúgy, mint 1944-ben.) 

A lap főszerkesztője 1926-1938-ig Strommel Viktorin,10 majd 
Blazovich Jákó 1944-ig, a szerkesztői munkát Kühár Flóris és Mi-
hályi Ernő végzi.11 Kühár Flórisnak, a kiszemelt szerkesztőnek az 



érdeme, hogy nem engedett a kételkedők lebeszéléseinek. Tobo-
rozta a munkatársakat, és a beérkezett kéziratok tömegével bizo-
nyította, hogy bőven lesz mondan iva ló a bencés kul túra hívei 
számára.12 

Kühár Flóris kiváló szerkesztőnek bizonyult. Vigyázott a szín-
vonalra, becsületbeli ügynek tekintette a Szemle felvirágoztatását, 
és egyre több rendtársat sikerült irodalmi működésre ösztönöznie. 
Akiben ehhez tehetséget látott, azt nem engedte hallgatni.13 

Mihályi Ernő volt a másik szerkesztőtárs, akit kiváló művészet-
történészként tartottak számon. Számos cikke jelent meg a Szemlé-
ben. Az ő ötlete volt, hogy megvalósultak a Szemle-estek.14 

A szerkesztőbizottság tagjai: Dr. Sárközy Pál, Dr Kocsis Lé-
nárd, Dr. Klemm Antal, Dr. Kühár Flóris, Dr. Hegyi Dámján, Dr. 
Holenda Barnabás, Dr. Szalay Jeromos, Dr. Bánhegyi Jób, Dr. Radó 
Polikárp, Dr. Karsai Géza. Felelős szerkesztő: Dr. Mihályi Ernő. 
Felelős kiadó: Dr. Tardos Vida. 

A Szemle igazi katolikus lap, ami jelen esetben nemcsak világ-
nézetet jelent, hanem egyetemességet (a természettudománytól a 
bölcsészeten át a hittudományig szinte mindent felölel). Találunk 
benne irodalmi vonatkozású cikkeket, történelemmel kapcsolatos 
tanulmányokat, melyek az egyetemes és a magyar történelemmel 
foglalkoznak.15 A Benedictina című rovat jóvoltából a lelkiségi írá-
sok sem hiányoznak, amelyek között szerepelnek a bencés lelkisé-
get ápolók és az azt ismertetők is. A természettudósok is szóhoz 
jutnak matematikai, biológiai és földrajzi vonatkozású cikkeikkel. 
Találunk még zenei, művészettörténeti, pszichológiai és pedagógiai 
témájú írásokat is. A folyóiratban igen tekintélyes helyet foglalnak 
el a könyismertetések. Rövid ajánlásokkal próbálják az eligazodni 
vágyó olvasókat segíteni, az új könyvek jelentőségét, helyét ki-
jelölni. (Nagyon sok külföldi könyvet ismertetnek ezeken az olda-
lakon, mutatva, hogy a főiskolai tanárok élénk szellemi kapcsola-
tot tartanak fenn Európa középső és nyugati felével, nemcsak az 
utazások és tanulmányok révén, hanem a könyveken, sajtótermé-
keken keresztül is.) 



A folyóirat szemléletmódja 

Az egyik legizgalmasabb feladat egy folyóirat olvasásakor arra 
a kérdésre megtalálni a választ, hogy mit hogyan értékel, és azt 
miért éppen úgy magyarázza, mi az, ami számára jelentős, mire 
mond ki elmarasztaló ítéletet, hogyan tud eligazodni a különböző 
- sokszor egymásnak is ellentmondó - szellemi irányzatok között. 
Csak ezen kérdések boncolgatásával fedezhetjük fel a sajátos jelle-
get és a lap egyediségét. Külön érdekességet jelenthet azonos vi-
lágnézetű, de más szemléletmódú folyóiratokkal összevetni. Az 
egyik ilyen lap a Katholikus Szemle, amely már 1887-ben megindult, 
hogy összefogja a kor katolikusait.16 Szükséges volt, hogy az értel-
miség megismerje a természettudományok ú j eredményeit, a mo-
dern kultúra fejleményeit és a szociális problémákat. Szakított a 
csak hi tbuzgalmi lelkesedéssel. Fontos része volt programjának, 
hogy a szépirodalom keresztény értékeit tudatosítsa, megszervezze 
a katolikus magyar irodalmat. A XX. század elején a fő problémát 
az erkölcsi felfogás különbözősége jelentette. A modern irodalom 
korántsem a hagyományos erkölcsöt támogatta. A natural izmus 
csak az élet rossz oldalát, a b ű n bemutatását tartotta fontosnak, 
emiatt vetette el. Ezzel szemben úgy gondolták a kritikusok, hogy 
a Isten állandó kegyelmét, a világban tapasztalható szépséget kell 
kiemelni. Ezért felfogásuk gyakran a modern művészet ellen lépett 
fel, mert - szerintük - az csak a rossz, a bűn megnyilatkozása, a 
kísértő jelenléte. Ezért a lap írásait ez a konzervatív szellem hatotta 
át. Ezek a szerkesztési elvek aztán a Pannonhalmi Szemlében is 
megjelennek. A tanulmányíró (Bánhegyi Jób) szintén az erkölcsne-
mesítést tartja a legfontosabbnak, a könyvismertetésekben emiatt 
kap néhány kortárs mű elmarasztalást. 

A másik ilyen lap, amellyel hasonlóságait és különbözőségeit 
összevetjük, a jezsuita rend gondozásában megjelenő Magyar Kul-
túra című folyóirat. A Jézus Társasága közösségének az egyik kül-
detése a pasztoráció. Nem a ferencesekre jellemző zarándokhelyek 
gondozására gondolnak, hanem a modern élet adta a lehetősége-
ket szeretnék kihasználni. így a könyvkiadás, a sajtó terén végez-
nek komoly munkát , lelkigyakorlatokat tartanak stb. A rend szel-
lemére jellemző keménységet, harciasságot már a rovatok címei is 
jelzik (pl. Pajzs és Kard). A lap támadó jellegű, a katolikus tanítás 
védelmezőjeként lép fel, a hitbeli kéréseket fontosabbnak tartja 



minden esztétikai, irodalmi szempontnál. Erősen antiszemita véle-
mény szerint, a magyar társadalomra a legnagyobb veszélyt, a libe-
rális életszemlélet, felfogás jelenti. A zsidóság pedig csak ezt képvi-
seli - szerinte. Sajnos a cikkek csak moralizálásba, vitákba torkoll-
nak. 

Megközelítésük szempontjai jobbára ezekre a kérdésekre kon-
centrálódnak: 

1. nyelvezet - mennyire magyaros a tanulmány vagy könyv 
2. tárgy választás - milyen témát dolgoz fel 
3. erkölcsi felfogás - mennyire tiszta és komoly. 
A szerzők előszeretettel közelítenek műveket az írók életrajza 

felől. Az egyes irodalmi alkotásokban fellelhető értékeket szembe-
sítik a szerzők magánéletével. Csak akkor hajlandók a mű szellemi 
és esztétikai értékeit elismerni, ha makulátlan tisztaságot fedeztek 
fel. Mivel a lap túl sokat foglalkozik a napi vallási csatározásokkal, 
ezért erősen jelenhez kötött, nagyobb távlatból egyre kevesebb ér-
téket hordoz, aktualitását mára már elvesztette.17 Ezzel a folyóirat-
tal szemben sokkal jelentősebb a Vigília, mely 1935-ben indul, s a 
katolikus irodalom legszínvonalasabb orgánuma. A második kö-
tetben Sík Sándor hosszabb tanulmányában értekezik a katolikus 
irodalom problematikájáról. Érdemes alaposan szemügyre venni 
ezt a cikket, mert sok olyan megállapítása van, amely szakít a Ma-
gyar Kultúra harcos hitbuzgalmi felfogásával, és megteremti a mo-
dern katolikus irodalmat, amelyet - éppen az esztétikai értékek 
alapján - mások is el tudnak fogadni, akik talán a katolikus vallástól 
távol állnak. Sík Sándor alapmeghatározása: „Katolikus irodalom-
nak csak azt nevezzük, ami katolikus is meg irodalom is egyszer-
re". A meghatározás első részét a jezsuiták is vallották, és keresték 
is a művekben, de második részével már hadi lábon álltak. Sík 
aztán részletesen ki is fejti ezt a két részből álló véleményét: „Ah-
hoz, hogy egy katolikus írót elbírálhassanak, ahhoz mindenekelőtt 
irodalmat kell adnia, nem adhat semmi silányabb dolgot, nem ta-
karózhat a katolikus hittel, és nem szoríthatja háttérbe az igényesebb 
esztétikai szempontokat."18 A továbbiakban Sík az író személyi-
ségéről értekezik, „művésznek kell lennie, mert ha nem, akkor író-
nak sem lehet tartani, legfeljebb mesterembernek vagy hivatalnok-
nak. Nemcsak próféta, vates, igehirdető vagy hangok bűvésze, 
szociológus és oknyomozó" - bár ez mind igaz, jellemző lehet rá, 
de a lényeg nem ez: „művész az az ember, akiben a jelenségek 
világa belső valósággá válik, formát ölt és az alkotásban kicsordul 



belőle, mint érzékelhető, utánaélhető. [...] A művész az ő alkotó 
tevékenysége mélyén valamiképpen az érzék feletti világgal, az 
emberen túl i valósággal , a Titokkal ér intkezik, erről meg van 
győződve lelke mélyén minden művész. [...] ezt az igét kell szol-
gálnia, minden mást, még a vallást, az erkölcsöt, a hazát, az embe-
riséget is csak ezen át van joga szolgálni." 

Talán meglepőnek tűnik (és sok kortárs szemében mindenkép-
pen az), hogy a vallást alárendeli a művészetnek, de ez csak addig 
szokatlan, ameddig két, egymással ellentétes valóságnak fogjuk 
fel, és rangsorolni akarjuk a művészetet és a vallást. A továbbiak-
ban Sík Sándor pontosan kifejti, hogy nem lehet két különböző va-
lóságról beszélni, helytelen a szembeállítás. Végső megállapítása: 
„Az írónak, amikor ír, legelső katolikus kötelessége: a tőle telhető 
legjobb művésznek lenni." 

Jogosnak tűnik a kérdés: Vajon az erkölcsi törvények nem kötik 
az írót? Erre is megnyugtató a piarista tanár válasza: „Az igazi írót 
a komoly morális felelősségtudat jellemzi". Zárójelben megjegyzi, 
hogy a bulvárregények íróira és az üzletemberekre ez nem vonat-
kozik: „Nincs kétféle morál. A erkölcs az embert köt, az egész em-
bert, és az író is ember, nem vonhatja ki magát az erkölcs uralma 
alól [...] Az írót, mint írót is köti az erkölcsi törvény, de a maga 
módján. Az erkölcsi törvény egy és abszolút, de a gyakorlatban, a 
megvalósulásban ez az egy törvény különböző t ípusok számára 
nem mind ig teljesen ugyanazokat a kötelességeket jelenti. [...] 
Mindent szabad látni, meg is kell látnia, amit meg tud látni, min-
dent meg szabad mondania , meg is kell mondania , amiről van 
mondanivalója: nem a min, hanem a hogyanon fordul az írói er-
kölcs." Ebből következik, hogy az íróval szemben nemcsak esztéti-
kai, hanem erkölcsi ítéletre is jogom van, de tisztában kell lennem 
azzal, hogy ez kétféle ítélet, amely két dologra vonatkozik. Az első 
a műre, a második az íróra. „Az író tehát köteles erkölcsös lenni, a 
mű nem köteles másra, csak szép legyen." Sík Sándor már tovább-
megy a prohászkai gondolaton, és ebből a szempontból minden-
képpen jelentős a tanulmánya. 

Katolikusnak azt az irodalmat nevezi, amely az irodalom esz-
közeivel katolikus lelkiséget fejez ki. Mik ennek a lelkiségnek a jel-
lemző vonásai? „Az egyetemesség - egy olyan életforma, világfel-
fogás, amelyben benne van minden, ami embernek hozzáférhető -
a külső és a belső valóság egyszerre." 



A katolicizmus nemcsak egyetemességet jelent, hanem egy ma-
gasabb szinten az ellentétek szintézisét is A katolicizmus nem szűkül 
le egy igazságra, nem a „vagy- vagyot" hirdeti, hanem a „nem-
csak, hanem is" kötőszavak adta jelentést is magába foglalja. A ka-
tolikus minden ízlésben, izmusban kifejezheti magát, de egyetlen 
irányt sem lehet katolikusnak mondani . A katolicizmustól egy-
szerre távol áll a modernség és a maradiság, mert időtlenséget hir-
det: „A katolikus művész számára éppen ezért nincs külön vallá-
sos művészet. A vallásosság, a katolicizmus egész életét, minden 
élményét átjárja. Akármiről fog szólni, a szó mélyebb értelmében 
vallásos lesz az alkotása, amely éppúgy szól Istenről, mint az adott 
tárgyról, még ha egy szava sem vonatkozik rá: atmoszférájában, 
perspektívájában, hanghordozásában, színeiben, dallamában, rit-
musában lesz az örökkévalóság. Majd arra figyelmeztet a piarista 
egyetemi tanár, hogy a gazdagabb élettartalom határozott , erős 
formákat kíván. „A formátlanság a saját súlya alatt való szétbom-
lást jelentené, önmegsemmisítést , a halált." Ha már a katolikus 
szemléletmódnál időzünk, érdemes megszívlelni Babits Mihály 
szinte klasszikussá váló definícióját. Magát katolikusnak vallotta, 
elsősorban nem a konkrét egyházhoz tartozás értelmében, hanem 
azért, mert hitt az igazság egyetemes érvényességében. Meg volt 
győződve az emberi lét szellemi, végső soron isteni értelméről és 
az emberi személy erkölcsi felelősségéről.19 

A Panonhalmi Szemle és a magyar irodalom kapcsolata 

A tanárképző főiskolán Dr. Bánhegyi Jób és Dr. Karsai Géza ta-
nítja a magyar irodalmat.1 írásaik segítségével szeretnénk képet 
festeni a folyóirat és a hazai irodalom kapcsolatáról. Ezt egészíte-
nék ki azután Hein Tádé és Kolos Endre gimnáziumi tanárok írá-
sai. 

1932-ben jelenik meg Bánhegyi írása Erdős Renéeről.2 Életrajzi 
keretbe ágyazott irodalmi ismertetést kapunk. A tanulmány idő-
szerűsége is kirajzolódik: „Az utóbbi évtizedekben alig volt ma-
gyar író, akiről többet beszéltek volna Magyarországon, mint Er-
dős Renée, és nagyon kevesen vannak, kik olyan zajos könyvsike-
rekre tekinthetnek vissza, mint ez az írónő, akinek immár több 
mint harmincéves írói termése most jelenik meg gyűjteményes ki-



adásban, bizonyságul olvasóközönsége nem lankadó érdeklődésé-
nek."3 A tanulmány szerint - némi túlzással - „a nagy magyar írók 
között emlegetik lelkes hívei". Az is igaz viszont, hogy az iroda-
lomkritika nem nyilatkozik elragadtatással, főleg nem az újabb al-
kotásait vizsgálva. Bánhegyi erre az ellentmondó kérdésre keresi a 
választ, vajon melyik fél álláspontja közelít a valósághoz. 

A főbb életrajzi adatok felsorolása után a művek rövid ismerte-
tésével folytatódik a tanulmány, amelyben két tényező kap kiemelt 
szerepet: az írónő zsidó származása és egy öreg bencés professzor, 
aki a Biblia szépségeit tárta fel a még gyermek Erdős Renéenek. Ez 
a két összetevő aztán alapvetően meghatározza a későbbi szépiro-
dalmi munkásságot. 

Lírikusként indul, majd novellák írásával próbálkozik az írónő. 
Kedvelt témája a szerelem, a férfi és nő kapcsolata. 

A kezdeti sikereket eléggé elfogultan, előítélettel magyarázza 
Bánhegyi: „Bródy Sándorral való barátsága nagyban hozzájárult 
ahhoz, hogy a jórészt zsidó kézben levő sajtó készséggel nyújtson 
teret a fiatal írónőnek és gondoskodott elismerő és magasztaló kri-
tikáról."4 Sajnos erre a tárgyilagosságot sokszor nélkülöző bírálatra 
a későbbiekben is bőven találunk példát, pedig az életrajz szerint 
már konvertita lesz, hasonló vallású, mint a kritikusa, aki mégis 
így fogalmaz: „Lírája is virágzásba borul az ú j élmények hatása 
alatt: Jöttem hozzátok, az Aranyveder és a Sybillák könyve című ver-
sesköteteiben a vallásos költészetnek sok szép gyöngye akad, bár 
ezek a költemények nem sorolhatók mindenestől az igazi katolikus 
lélek költői termékei közé. Nincs meg bennünk az alázat, a teljes 
töredelem és végleges odaadás."5 A nagy sikoly című műről is ha-
sonlóképpen vélekedik : „[...] lépten-nyomon olyan jelenetekkel 
tűzdeli tele regényét, amelyekben a féket nem ismerő szabadszere-
lem tobzódik leplezetlenül, és olyan szereplőket léptet fel, akik 
meggyőződéstől izzó okfejtéssel hirdetik a fajtalankodás jogosult-
ságát [...] Sajnos az írónő megcsalja önmagát és megcsalja olvasóit 
is akkor, midőn regényét a házasság szent céljáért, a jövendő nem-
zedékért való nagy segélykiáltásnak szeretné feltüntetni."6 Nem a 
jellemrajzokról, cselekményszálakról, megszerkesztettségről, gör-
dülékeny nyelvhasználatról beszél a tanulmány, hanem a monda-
nivaló erkölcsi megítéléséről. 

A klerikális értékelés legjobban a Santerra bíborosról írottakban 
érződik. „A szerkezet és előadás tekintetében egyik legsikerültebb 



regénye" ez, „magának a főhősnek, Santerra bíborosnak elgon-
dolása azonban lélektanilag és művészileg is teljesen el van hibáz-
va. A katolikus erkölcstan ugyanis nemcsak külső, hanem belső 
önmegtartóztatást is kíván híveitől, még inkább papjaitól. Hogyan 
lehetne tehát katolikus értelemben papi eszmény Santerra bíboros, 
aki testileg ugyan távol tartja magától Laviniát, [...] de lélekben 
annál többet foglalkozik vele, még miséje közben is folyton reá 
gondol."7 Szinte észrevétlenül cserélődnek fel a szerepek, az iroda-
lomkritikából erkölcskritika lesz: „Erdős Renéeről nem tételezhet-
jük fel, hogy ne ismerné ezt az egyedül helyes katolikus erkölcsi 
felfogást és ezért súlyos és megbocsáthatatlan hibát követett el, mi-
dőn meghamisította papi eszményét. 

Vajon a Báró Herzfeld Clarissz című könyvre nem a tartalom miatt 
mondja -e: „...a regénynek erkölcsi nihilizmusánál csak a művé-
szietlensége nagyobb, mint Erdős Renée minden újabb regényében, 
úgy ebben is a féktelen naturalizmus vegyül össze a szentimentális 
elemekkel, elrajzolt alakjai teljesen papirosfigurák, maga a hősnő 
patologikus szörnyszülöt t , akinek, ha csakugyan élne, nem az 
emberi társadalomban, hanem azonkívül, valahol a közveszélyes 
idegbetegek között volna a helye."8 

Azt hihetnők, hogy Bánhegyi egyoldalú, csak a negatívumokat 
képes észre venni, hiszen alig van elismerő szava az írónőről. 
A Nyírfaerdő című naplójegyzetét, verseskötetét dicséri. Az érté-
kek, megint nem a műben, hanem a keletkezés körülményeiből fa-
kadnak: „egy szanatóriumban készítette, midőn két hónapig ápol-
ta beteg leánykáját, akit súlyos agyműtét árán akart megmenteni 
elesettségéből az élet számára. Gyermeke sorsáért reszkető aggo-
dalmában menekülést és vigasztalást nyújtott számára az írás [...] 
akaratlanul is meghatóan szép lelki arcképet fest egy anyáról, aki 
tizenegy esztendőn keresztül őrködött szeretetének melegével be-
teg gyermeke felett."9 

Az igazi elemzés, az értékelés az utolsó oldalra marad, a hosz-
szú életrajz és regények tartalmi ismertetése után. Röviden kiemeli 
jelentőségét: „Romantikus káprázattal palástolt naturalizmus, fel-
magasztosult és kívánatossá szuggerált testiség, az a mai dekaden-
ciába hanyatlott fázisában Erdős Renéé írásművészetének lényege, 
és minden egyéb, ami ezeken kívül megtalálható benne, csak ékít-
ményszerű külsőség, hatásos fogása a nagyobb igénnyel feléje köze-
ledő olvasó megtévesztésére [...] a cselekmény maga a bűn örömé-
nek dicséretét zengi és a képzelet új, nem ismert érzéki izgalmak 



ingerével gyönyörködteti." Majd utolsó sommás értékítélete a le-
hető legelmaraszta lóbb megál lapí tással zárul: „csak sajnál juk, 
hogy ez a nagy tehetségű írónő, aki mindig az erkölcsi és művészi 
szabadságot hangoztatta, jelenleg a tömegösztön és számító üzleti 
érdek magalázó rabságában értékesíti ragyogó tollát és múlhatat-
lan érdemű irodalmi babérok helyett megelégszik a legerotikusabb 
magyar írónő szerepének szomorú dicsőségével."10 

Mielőtt arra a következtetésre jutnánk, hogy Bánhegyi egyolda-
lúan bírál, érdemes lesz figyelemmel kísérni, hogy másokról ho-
gyan és miért mond dicsérő véleményt. 

Egy évvel később jelenik meg Bánhegyi Jóbnak egy másik tanul-
mánya egy kortárs népszerű írónőről P. Gulácsy Irénről.11 A kritikus 
módszere hasonló megint: először röviden érzékeltetni népszerű-
ségét, majd az életrajz alapos bemutatásával megrajzolja a szellemi 
hátteret, ahonnan forrásozhat a sok élmény. 

Két dologra hívja fel a figyelmet az életrajz kapcsán: Gulácsy 
Irén szoros kapcsolatban állt a magyar földdel, a parasztsággal; il-
letve arra a hősies ápolásra, amelyet beteg férjének nyújtott. Me-
gint erkölcsi értékelést olvashatunk, ami észrevétlenül próbál be-
folyásolni az elemzésben. 

A magyar paraszti sorsot bemutató, Förgeteg című novelláján 
Szabó Dezső hatása érződik: „és ez a hatás nem vált előnyére, ro-
mantikus indítékok keverednek benne nemegyszer vaskos natura-
lizmussal, amely az érzéki jelenetek hangsúlyozásától és kiszíne-
zésétől sem riad vissza, stílusa pedig az expresszionista törekvések 
miatt bővelkedik mesterkélt egyénieskedésben és erőltetett kifeje-
zésekben."12 Hogy miért negatív az értékelés - bár jó a témaválasztás 
- , az csak később derül ki: „Ez a regény is egyik bizonyítéka annak 
a meggyőződéseinek, hogy a naturalizmus eszközeivel bajos dolog 
idealisztikus célkitűzést eredményesen szolgálni."13 Sajnos hiány-
zik a komolyabb kifejtése ennek az ítéletnek, pedig parázs viták 
kiindulópontja lehetne az érvek ismerete. 

Bánhegyi saját kritikája csapdájába esik, amikor egyik oldalon 
fontosnak tartja földhöz juttatni a magyar parasztot, mert csak így 
lehet az ősi magyar szellemet érintetlenül megmenteni ebben a ka-
otikus világban, másfelől - néhány sorral lejjebb - már kritikusan 
szemléli a magyar parasztot: „ezekben a köpködő, káromkodó, a 
kerítésen túl semmivel sem törődő, még jókedvükben is dühös em-
berekben nem bírjuk meglátni azt a tudatunkba harsonázott nem-



zetfenntartó elemet, amelyre a jobb magyar jövőt bátran fel lehet 
építeni."14 A mikszáthi, idilli parasztábrázolás a XX. században 
már nem folytatható, a növekvő társadalmi feszültségeket nem 
lehet adomázgatva, kvaterkázva elintézni. Ezt Bánhegyi is tapasz-
talhatta volna, ha néha-néha egy-egy számvevő mellé szegődött 
volna. 

Majd áttér a harmadik nagy regény méltatására, a Fekete vőlegé-
nyére. A cselekmény vázlatos ismertetése után hosszasan olvashat-
juk a magasztaló sorokat. Az összehasonlítások, párhuzamok ér-
zékeltetik, milyen új szellemi támpontokra bukkant az írónő, és 
így méltán tud osztatlan sikert aratni a szigorú kritikusok és az ol-
vasóközönség előtt: „A Fekete vőlegény-hez hasonló sikere alig 
volt még magyar történelmi regénynek és ez a jelenség magában 
véve is amellett szól, hogy nem közönséges alkotótehetség terem-
tette ezt a művet [...] Gulácsy Irén regénye azonban az esztétikai 
mérlegelés alapján is a műfaj nagy értékű példányai között foglal 
helyett. Monumentál is arányú körvonalai, a magyar történelem 
lelkéből fogant elgondolása, mélységes alapeszméje a kor szelle-
mét és külső életét egyaránt híven tükröztető felfogása, történeti 
hűséggel és lélektani igazsággal magrajzolt jellemei olyan íróra 
vallanak, akiben a legbensőbb egységbe forrott a művészi intuíció 
és a lelkiismeretes tanulmány és akinek alkotásában gyönyörű 
szintézisbe olvadt az eredeti egyéniség és a magyar tör ténelmi 
széppróza minden értékes hagyománya. Jósika korfestő gondossága, 
Eötvös használni akaró irányzatossága, Kemény Zsigmond lélek-
látó ereje és tragikus fensége, Jókai mesélő kedve, Herczeg Ferenc 
választékossága és Gárdonyi közvetlensége mintha egyesülnének 
ebben a regényben, anélkül, hogy egy pillanatra is megszűnnénk 
érezni Gulácsy Irén lelkének egyéni varázsát."15 Szinte szuperlatí-
vuszokban fogalmaz a bíráló, szerinte ez a legtökéletesebb mű, 
ami íródott, bár ezt tapintatosan nem mondja ki, csak érzékelteti a 
párhuzamokkal. 

Az i rodalmunk jelesebb írónőit bemuta tó sorozatba tartozik 
Hein Tádé Szederkényi Annáról írt tanulmánya. A szerző szerint 
az írónők az „eseményszövésben, az alapszín-kibontásban jelentő-
sek... egyéb tartalmi és formai gazdagságon kívül női íróinknak ez 
a nagy s megbecsülhetetlen hivatásuk, hogy romokból induló élet-
nek művészi emléket állítsanak, mert hisz az örökké bízó lélek, s 
ebből épít a férfierő."16 Hein Tádé már az elején leszögezi, közel se 
olyan jelentős ünnepelt írónővel van dolgunk, mint Erdős Renée 



vagy Kaffka Margit. A tanulmány erénye, hogy nem merül el az 
írónő életrajzában, nem az etika és a morál oldaláról indítja vizsgá-
lódását, hanem megmarad az irodalom szűkebb keretei között: 
„Szederkényi regényei kevés kivétellel abból az időből valók, ami-
kor a társadalom a múlt és a jelen határához ért, sőt ezen az olda-
lon is - mert tett már jó darabot. Két merőben különböző világból 
valók az emberei , akik minden határlépésnél sebet kapnak, leg-
alábbis megkarcolják magukat."17 A tanulmány másik pozitívuma, 
hogy nem beszél elszigetelten egyes művekről, hanem az általáno-
sító elveket keresi: „Nőíróknál különösen sokszor jutunk a termé-
szetbe. Elvisznek sétálni pompázó kertekbe, lankás hegyoldalakra, 
napsütötte tájakra, holdfényes estéken virágporos mezőkre. Szere-
tik a zivataros éjszakát, a vihar előtti nehéz csendet[...]"18 A kriti-
kus tárgyilagos próbál lenni, ezért az esetleges negatívumokat sem 
hallgatja el: „Szederkényi könyvei nem könnyű, élvezetes olvas-
mányok. Huzamosabban olvasva őket fárasztanak, mert elgondo-
lásban, kivitelben sok a közös, ismétlődő motívum. Hősei - különö-
sen a nők - nagyon szeretnek elmélkedni." Később még erősebben 
bírál: „Az elgondolás, s a kivitel közti disszonancia is rajta van 
Szederkényi írásain. Nyomott a levegőjük, kimértek, stilizáltak az 
emberei, gereblyézett u takon járnak az eseményei."19 Bár Hein 
Tádé kerüli a közvetlen moralizálást, a végső konklúzióban mégis 
ezeket az erényeket emeli ki: „Az ő hite pedig az, hogy nincs mű-
vészet, szépség, érték életindulás nélkül, nincs értelme a romnak, 
ha belőle újat, szebbet, jobbat nem lehet építeni [...] S ezért a hit-
vallásért érdemes volt engedményeket tenni még a művészet ro-
vására is!" Ezzel az utóbbi megállapítással Sík Sándor nem értene 
egyet. Nem tehet engedményt a művész a műalkotásban, mert 
akkor nem az igazságot képviseli, nem teljesíti feladatát, hanem 
kompromisszumokba bocsátkozik és meghunyászkodik.2" 

A Pannonhalmi Szemle és a magyar költészet kapcsolata 

Ezt a témakört a megjelenő verseskötetek kritikáján keresztül 
mutat juk be. A hagyományos szempontok alapján értékelnénk a 
szerzők egy-egy kortárs költőt. 



Babits és a Szemle 

Az Atheneaeum kiadó gondozásában jelent meg Babits Mihály 
Versek (1902-1927) című kötete. Kocsis Lénárdot, aki a két és fél ol-
dalas ismertetőt írja róla, elsősorban a világnézeti fejlődés érdekel-
te.1 Már a terjedelem nagysága is jelzi, hogy sokkal könnyebben el-
fogadja a Nyugat szerkesztőjét, mint korábban Makkai könyve 
kapcsán írt recenzió alapján Adyt. Szellemi fejlődésről beszél Ko-
csis, melynek a „titánkodó fiatalember" a kiindulási pontja, szelle-
mi állapotára pedig a „bátor meg-nem-elégedés" a jellemző. „Ke-
resi a szépséget és szinte ideges izgalommal hajhássza és akarja 
felszívni hajtásait [...] Rendkívül kulturált fő [...] A világban azon-
ban nem találja meg helyét, hitét elvesztette és nem látja az élet ér-
telmét. „Több ponton hasonló pályát ír le Babits, mint Ady, de lé-
nyeges különbség: „[...] meg-megcsúszik a mindennél sikamló-
sabb érzékiségben, de igen csodálkozunk rajta! De nem kell félni, 
hogy végleg elmerül, mint Ady. Sokkal fegyelmezettebb, sokkal 
mélyebben belekóstolt a szellemi élvezetekbe, hogy teljesen el tud-
jon fordulni tőlük."2 

1925-re eredezteti Babits jelenlegi világnézetének a kialakulá-
sát. Fejlődik, de még nem érte el szerinte a célt: „Most sem tudja 
ugyan, mi az élet értelme, de hisz abban, hogy érdemes élni". Ba-
bits sokkal józanabb, realistább, mint korábban Ady volt. „Nem is 
rombolni akarok, inkább építeni: az ész halkan hasson a tényekre, 
mint a delej"3 - fogalmaz Babits. 

Az egyetemességet, az általános értékeket jól látja meg Babits, 
de ezért még nem kell lemondani a nemzeti értékekről. Ezt görög 
szóval így hívjuk: katholikus. Ennek vallja magát Babits, és ez 
rendkívül rokonszenves Kocsis Lénárd számára, aki nem felekeze-
tet ért rajta, hanem a szó eredeti értelmét: egyetemességet. 

A másik nagy erénye Babitsnak, hogy alapvetően másképpen 
kezeli a szerelmet. Az erkölcs felől közelít Kocsis: „Feltűnő, hogy 
hitvallásában nincs helye a szerelemnek, amely pedig annyit fog-
lalkoztatja Babitsot [...] a szerelem tiszta hitvesi szeretetté magasz-
tosult már nála."4 Viszont még hiányzik a derűs, optimista élet-
szemlélet. A háború sok változást hozott szellemi érlelődésében, de 
még nem jutott el a legmagasabb fokig. 

A negatívumok mellett az értékeit is észrevevő Kocsis így zárja 
értekezését: „A remete, aki a lapos világból visszahúzódott eszmé-
inek fellegvárába, sértődései emlékét is elvitte magával. De bocsás-



suk meg gyengeségeit, mikor annyi nagy érték ragyog benne. Esz-
méinek jó része nem a miénk, de világfelfogásában van nagyvona-
lúság, sok pozitívum. [...] A gondviselő Isten hite meg-megcsillan 
már nála, a szenvedésnek tisztító hatása, mintha közelebb hozta 
volna a Megváltóhoz.5 

A Szemle és a papköltők kapcsolata 

Nemcsak írónőkkel foglalkozik Bánhegyi Jób, hanem költőkkel 
is. A lírai műveket képféleképpen értékeli. Vagy irodalomtörté-
netileg jelentős egy alkotás, de ez csak korhoz kötött, emiatt nem is 
lesz hosszú életű, vagy esztétikailag, amit majd bármelyik kor szí-
vesen fogad majd. 

Egy hosszabb tanulmányban Harsányi Lajos papköltő verseit 
mutat ja be.1 Költészetét először a kor szellemi, irodalmi áramlatai-
ba állítja, párhuzamot vél fölfedezni Ady és a rábapatonai papköl-
tő között. Próbálja tárgyilagosan megítélni a nyugatosokat: „[...] a 
nyugatos irány költői elvben és gyakorlatban egyaránt a gyökeres 
újítás hívei voltak [...] Az újításra kétségtelenül szükség volt: az új 
bor nem fér meg a régi tömlőben és minden igazi művészi tehetség 
maga teremti meg azt a formanyelvet, amelyen tökéletesen kife-
jezheti mondanivalóját [...] A forradalomnak természetéhez tarto-
zik az értékrombolás: a nyugatosok költői forradalma sem kivétel 
e tekintetben és hosszú időnek kellett elmúlnia, amíg újításuk po-
zitív eredményeivel igazolni tudták törekvésük jogosultságát "2 

1906-ban indul Ady pályája, 1908-ban pedig az Új vizeken című 
kötettel Harsányi Lajosé. Ez az időbeli közelség aztán a nyelvezet-
re is rányomja a bélyegét: „Kétségtelenül része van Ady Endre ösz-
tönző hatásának, de ez az ösztönzés nem olyan lenyűgöző erejű, 
hogy Harsányi Lajost Ady utánzójának lehetne nevezni. Költőnk 
tanult Adytól, a nagy újító nyelve, szókincse, költői frazeológiája 
és szimbolizmusa kétségtelenül nyomott hagyot t a fiatal költő-
ben."3 Majd az azonosságok bemutatása után a kettejük jellembeli 
különbségére tér ki: „Ady a tiszántúli magyar kálvinista, nyugta-
lan és forrongó lélek, vallása örök viaskodás az isteneszmével, ma-
gyarsága véres és tragikus elégedetlenség, embersége vad és ször-
nyű tusakodás a vér és arany zsarnokságából, művészete zseniális 
ösztönösség. Harsányi, a dunántúli magyar papköltő, a katoliciz-



mus életigenlő világnézetének birtokában egyensúlyozott és har-
monikus lélek, magyarságát a faji ösztönnél erősebben táplálja a 
történeti kulturáltság, a test és lélek harcában a kegyelem forrásai-
hoz és az aszkézis fegyelméhez menekül, műalkotó munkájában 
több a művészi tudatosság, mint a spontán ösztönösség."4 

A katolikus líra igazi megújítása az 1911-ben megjelent, A Nap-
király c ímű köte tével vet te kezde té t , mer t szakí t a Tárkány i -
-Mindszenthy-féle, modorossá vált költői iskola patetikus és szó-
nokias hangnemével. „Ezzel a verses kötettel Harsányi kiemelte a 
katolikus vallásos lírát a hitbuzgalmi folyóiratok szerény színvo-
nalából és egyenrangúvá tette az egykorú világi költészet legjavá-
nak alkotásaival."5 Az 1917-ben megjelent, klasszicizáló Toronyzene 
című kötetén Berzsenyi és Horatius hatása érződik. Végül a A4í Cha 
él (1933) című könyvét ismerteti Bánhegyi. A végső elemzésben 
kiemeli Harsányi újító törekvéseit, melyek nem jelentenek gyökeres 
elfordulást a korábbi hagyományoktól , hanem szerencsés szin-
tézist valósítanak meg. A költő nagy erényének tartja, hogy versei-
ben a transzcendencia mélyebben jelenik meg, mint más szerzők-
nél. Dicséri a témaválasztást: „költészetének uralkodó motívumai : 
a vallás, a papi hivatás, a természet, hazafiság, a legitimista gondo-
lat, szocializmus és általános emberi érzelmek. Mentes a kor diva-
tos dekadenciájától."6 Ezeket az elismerő szavakat nemcsak a lap 
hasábjain osztja meg Bánhegyi Jób, hanem a gyakori levélváltás-
ban, a Pannonhalmi Helikon szervezése kapcsán is. Ezekről koráb-
ban már részletesen szó volt. 

A két világháború között élt papköltők között Mécs László volt 
a legnagyobb hatású. Róla írt tanulmányt Hein Tádé 1932-ben. 
Szerinte a XX. századi magyar lírában az Ady - Sík - Mécs triász a 
legjelentősebb. Mivel a piarista papköltőt passzív szemlélődőnek 
tartja, az ő szemében Mécs László a legjelentősebb, bár a másik 
kettő értékét sem akarja csorbítani. 

Petőfi és Ady mellett jelöli ki Mécs helyét a magyar irodalom-
ban a kőszegi bencés tanár. Költészetét problémaköltészetnek ne-
vezi. Hein Tádé nem a moralizálásra helyezi a fő hangsúlyt, mint 
Bánhegyi Jób vagy Kocsis Lénárd, hanem a párhuzamok keresésé-
vel próbálja a költő jelentőségét kiemelni. Igaz, egy papköltő élete 
nem is nagyon teszi lehetővé, hogy a bulvárlapok szenzációhajhá-
szó érdekességeit felhasználva vonjunk le esztétikai megállapítá-
sokat. Emiatt fedez fel eszmei rokonságot Prohászkával és Adyval, 
de „nem olyan vad" - mondja Hein. A téma- és formagazdagság 



ellenére „Mécs lírája mégis a magányos ember költészete".7 Jelen-
tősége, „hogy mindenki poétája, mert összefogta magában a ben-
nünk ezer felé szakadó életünket, s megmutatja mindenkinek, hogy 
gazdagok vagyunk, hogy szépségek szunnyadnak bennünk, csak 
nem figyelünk rájuk, mert nem szoktunk hozzá a magunk mélysé-
geihez."8 Hivatásáról, feladatáról pedig így vélekedik: „Mécs köl-
tészete nem a szépség ötletes tobzódása. Lírájának hivatása van: 

midőn kobzom jóságos zenéjű verset költ: 
vadócba rózsát olták, hogy szebb legyen a föld."9 

Ez az ars poeticája a királyhelmeci p lébánosnak. „A szépet 
árasztja, melytől megtisztul a föld, mert nincs igaz gyönyörködés 
nemesedés nélkül."10 

Hein kísérletet tesz, hogy műfaji kategóriák között is kijelölje a 
költemények helyét: „Jól meg lehet figyelni Mécs költészetén is a 
modern líra egy sajátosságát: nem különül el olyan élesen az is-
mert poétikai kategóriákban, mint ahogy eddig megszoktuk. Ezek 
a versek mind az óda határán vannak. S ez természetes is! Hisz a 
mai élet annyira intenzív, akkora gondolati, érzelmi erőkkel dolgo-
zik, melyek a dal, elégia stb. világában nem férnek meg. "" 

Ritmikai szempontokra is kitér a tanulmány, amely a mondani-
való szolgálatában áll, s nincs benne öncélúság, hanem a gondolati, 
érzelmi hullámzást növeli. Végezetül költészetét Petőfiéhez hason-
lítja. „Élményeinek a súlypontja a múltba tekintő, jelent vizsgáló, 
jövőt kutató kérdések. Ady, Petőfi Reményik érzéslángjai vakítób-
bak, messzebb sugárzók, de Mécséi elevenebben nőnek belénk."12 

A premontrei papköl tő után a kor másik nagy költőfejedmét 
mutatja be a Szemle egyik fiatal munkatársa. Kimért elismeréssel 
szól Rezek Román Sík Sándornak Az Isten fiatal című kötetéről. 
„Sok sora klasszikus szépségként cseng a fiatalok fülében: örök-
szép és kiforrottan tökéletes egyszerre: tartalom és forma össz-
hangja, mely őt már rég nagyjaink közé emelte."13 Nem fiatalkori 
kötetről van szó, érett versek gyűjteménye, de a költemények len-
dületes varázsa megmarad. 

Három évvel később viszont Kolos Endre egy hosszabb tanul-
mányában méltatja a piarista papköltő költészetét.14 A század ele-
jén a papköltőknek köszönhető, hogy a modern költészetet meg-
hódították a katolikum számára. Karinthy Frigyes ezért gúnyosan 
kritizálja a Nyugatban Sík Sándor költészetét. Benne ugyanis nem-
csak Ady hatása figyelhető meg (formában és nyelvben), hanem 



Prohászka ihletése is. „Korszerű formákban, modern gondolatok-
ban tenni népszerűvé és kedvessé az örök igazságokat" - mondja 
Kolos Endre, aki szerint A Hajnal szerelemese című kötete egyene-
sen ellenverse lenne Ady Halál-rokonának. Nagy értéknek tartja a 
tanulmányíró, hogy Sík költészetében nem kell lemondani a bol-
dogságról, ha az ember el akarja érni, csak a „bűnös, sötét éjszakáról 
[...] világnézete tudatosan szembehelyezi őt kora dekadenciájával, 
annak lemondása, fáradtsága helyett az ujjongó öröm életigenlését 
vallja. Sík lírájában az alaphangot az Isten-ihlet határozza meg. 
Ezáltal tudja megteremteni a harmóniát. Ez az ihletettség aztán az 
élet apró dolgainak felfedezésében mutatkozik meg, a szép minde-
nütt ott lehet. Emiatt - mondja Kolos Endre - nagyon nehéz tárgy-
körökre osztani költészetét, mert csak „egyetlen nagy témája van: 
magának a világnak és Istennek együtt látása".15 

Bár a világból veszi a benyomásokat a szegedi tanár, de elvonul 
tőlük, feldolgozza őket, és így válik belőlük élmény. Ezért költé-
szetét nem lehet egocentr ikusnak tartani, mert nem saját énjét 
elemzi, nem különösségeit boncolgatja. 

Viszont Síknál van valami víziós hajlam, amely kedvez a ro-
mant ikus gondolat szárnyalásának, amíg eljut a végtelenségbe. 
Kedvelt szimbólumai: a tenger, a hegyek, a Nap, a fény, a tűz. 

Költészetére még két dolog jellemző: a csend és a miszticizmus. 
A költemények formai oldalát vizsgálva, könnyen feltűnhet a 

dal uralkodó léte, míg egyik példaképénél, Berzsenyinél viszont az 
elégikus érzésű költemények és az ódai, ünnepélyes hangula tú 
versek domináltak. 

A tanulmány második része azután újra ismétli a bevezető gon-
dolatokat, néhány versből vett idézettel nyomósítva az állításokat. 
Majd az utolsó két bekezdés a további értékek felsorolásával zárul: 
„Nem hiányzik a szabadvers sem amikor a mondanivalónak sú-
lya, vibrálása nyugtalanítja." Sík Sándor fő értéke azonban a hűség 
a kiinduló eszméhez és az, hogy „a dekadens líra világnézeti irány-
talansága, etikai egyensúlytalansága idején munkálta ki a katoli-
kus líra újjászületését."16 

„Sík Sándornak szerepe volt abban, hogy a katolikus szellemű 
költészet nálunk is virágzásnak indult. [...] De egyúttal igen előke-
lő helyet szerzett magának Sík a katolikus költészetben, s Harsányi 
Lajossal együtt méltó költőgárdát neveltek hivatásuk továbbfoly-
tatására" - zárja Kolos Endre a tanulmányát. Még mielőtt azt hin-
nénk, hogy a tanulmányok és könyvismertetések mást se tesznek, 



mint dicsérő jelzőkkel elhalmozzák a katolikus papköltőket és író-
kat, érdemes elolvasni Kocsis Lénárd bírálatát. Pakocs Károly Lé-
lekzuhanás c ímű regényét mutatja be a pannonhalmi főiskolai ta-
nár.17 Közben nem takarékoskodik a kemény elmarasztalásokkal: 
„az a regény fő baja, hogy helyenként mintha csak az érdekesség 
irányítaná a cselekmény fordulatait és az alapeszme el-elválnék tő-
le." Majd kissé később. „Nagy baj azonban, hogy amit logikusan 
kitervezett Pakocs, azt nem mindig tudja eleven életté teremteni, 
és éppen ezért hősének sorsa sem képes meggyőző erővel éreztetni 
az alapgondolatot."18 Viszont Kocsis Lénárd szerint nagy érdeme 
Pakocsnak, hogy „hívő lélekkel nézi a világot, mert a mai regény-
írók „műveiben mintha hiányozna a vallásos elem, az emberek 
legnagyobb része elvesztette volna kapcsolatát a természetfeletti-
vel."19 

A Pannonhalmi Szemle kapcsolata a magyar folyóiratokkal 

A magyar folyóiratokat vizsgálva szintén érződik a többolda-
lúság, egyfelől a hitbuzgalmi lapok, másrészt a hasonló világnéze-
tűek, harmadrészt pedig a tanárképző főiskola igényeit kiszolgáló 
folyóiratok. 

A nem katolikus lapok között a legismertebbek: a Protestáns 
Szemle - ökumenikus szemléletet mutat ez a nyitottság. A Pannon-
halmi Szemlében többször történik utalás a Debrecen - Pannonhal-
ma közötti Szivárványhídra, ami a felekezetek közötti különbség 
csökkentését hivatott előmozdítani. Ehhez pedig elengedhetetlen 
feltétel a másik oldal szellemiségének a megismerése. (Igaz, néha 
egy-két csalódott megjegyzéssel illetik a merev protestáns szemlé-
letet) az Evangélium (Győr) és a Credo (Budapest).2 

Katolikus lapok: a Katholikus Nők Lapja (Budapest), a Ferences 
Közlöny (Budapest) , a Keresztény Nő (Budapest) és a Katholikus 
Szemle (Budapest). 

Ifjúsági lapok: a Zászlónk (Budapest) és az Ifjúság és élet (Budapest). 
Kulturális lapok: a Magyar Művészet (Budapest), a Napkelet (Bu-

dapest), a Széphalom (Szeged), A Tenger (Budapest), a Literatúra 
(Budapest), az Athenaeum (Budapest), a Vasárnap (Arad) és az Új 
Élet (Budapest).3 



Ha végignézzük a lapok megjelenési helyét, láthatjuk, hogy na-
gyon erős a főváros szerepe. A folyóiratok legnagyobb részét ott 
adták ki, országos terjesztésűek voltak, biztos olvasóbázist tudtak 
kialakítani. Ezért is olyan fontos, hogy vidéken jelenjék meg egy 
kulturális sajtóorgánum, amely a legátfogóbb szellemi érdeklődést 
hivatott kielégíteni. (Viszont a terjesztés, az elterjedés sokkal kö-
rülményesebb vidéken, biztos olvasóbázis hiányában hosszú távon 
nehezen lehet talpon maradni.) így lehetett valamennyire ellen-
súlyozni Budapest szerepét. A három nagy egyetemi város töre-
kedet t a kiegyenlítésre, de csak mérsékelni tudta a nyomasztó 
nagy szellemi aránytalanságot. 

Az is feltűnhet, hogy ennyi vallásos világnézetű lap nem jelent-e 
veszélyt Magyarországon? Nem forgácsolódik-e szét a rendelke-
zésre álló szellemi erő? A pannonhalmi szerkesztők nem félnek ettől, 
mert „szükségesnek tartjuk, hogy szellemi életünk minél gazda-
gabban, sokrétűbben bontakozzék, fejlődjék. Az egészséges ver-
seny a meglevő régi orgánumokat is behatóbb munkára serkenti és 
ezzel is a tudományos élet érdekei nyernek." Igaz, ennek a ver-
senynek van anyagi vonzata is, ami már az olvasók „zsebére megy", 
túl sok lapot nem képes eltartani a meglevő olvasóközönség. A ben-
cés szerkesztők szerint a most induló újságok egyik legfontosabb 
feladata, hogy új előfizetőket szerezzenek. „Ez igazi misszió volna: 
megnyerni a magyar szellemi kultúrának azt a réteget, mely az is-
kola elvégzése óta vagy semmi szellemi táplálékot nem kívánt, 
vagy megelégedett napilapjával és a Tolnai Világlapjával." Ezt a 
szellemi betokosodást gátolhatja minden már meglévő vagy fris-
sen induló lap.4 

Milyen előnye volt a Pannonhalmi Szemlének, milyen szellemi 
tőkével rendelkezett, ami hosszú távú fennmaradását biztosította? 
- Két jelentős olvasótáborra számíthatott. Az egyik biztos bázist az 
oblátusok, obláták jelentették, azok a világi hívek, akik a bencés re-
gula szellemében élték civil életüket, naponként végezték a zso-
lozsmát, lelkigyakorlatokon vettek részt. Ez az életforma nem kí-
vánt rendkívül nagy lemondást (család, állás), hanem a világi élet 
értékeit egészítették ki a bencés lelkiséggel. A Pannonhalmi Szemle 
az oblátusintézmény hivatalos lapja volt.5 Ezért is fontos a külföldi 
bencés lapok híranyaga. A Szemle rövid összefoglalókban ismertet-
te az egyes városi szövetségekben végzett munkát. 



A másik biztos olvasóbázis pedig a bencés gimnáziumokban 
tanuló, onnan kikerülő diákok, illetve szüleik lehettek. Ezek a gim-
náziumok szintén a vidéki élet szellemi központjai voltak.6 

A lapokat vizsgálva azonban azt is észre kell vennünk, hogy 
olyan jelentős folyóiratokkal, mint pl. a Nyugat, nem állt kapcsolat-
ban. Szellemiségével, liberális felfogásával nem értett egyet, a ka-
tolikus hívektől próbálta távol tartani, illetve hasonló nívót szere-
tett volna elérni a hazai katolikusságon belül.7 A Szemle konzerva-
tív szellemiségével még foglalkozom. 

A Pannonhalmi Szemle kapcsolata külföldi folyóiratokkal 

A pannonhalmi lap néhány külföldivel csereviszonyban áll. 
Ezek a sajtóorgánumok szinte kivétel nélkül teológiai, illetve ben-
cés jellegűek. Az Egyesült Államokból két folyóirat jár a szerkesz-
tőségbe, mindkettőnek a St. Meinrad apátság a kiadója. A többi lap 
is kolostorok kiadásában jelenik meg. Olaszországból a cavai és a 
subiacói apátság kiadványát olvassák. A legtöbb sajtótermék ter-
mészetszerűleg német nyelvterületről érkezik Svájcból egy, Bajor-
országból öt, Baden-Württenbergből egy. A belga louvaini kolos-
tor is küld egy francia nyelvű kiadványt, és Prágából az emmauszi 
apátság is képviselteti magát. Ezek a lapok főleg a Benedicta rovat 
számára nyújtanak bőséges információt. Az oblátusok, obláták in-
nen kaphatják meg a legfontosabb bencés híreket, a világegyház 
életéből is érdekes adalékokkal egészíthetik ki ismereteiket (pl. a 
pekingi bencés egyetem sorsa, a spanyol polgárháború miként 
érintette a monserrati kolostort stb.). Az olvasók rendkívül gyor-
san jutnak friss információkhoz olyan témában, amelyet más hazai 
hitbuzgalmi lap nem ad. Az utókor számára is hasznos olvasmány 
lehet ezek áttanulmányozása. 

Külföldi szerzetesrendek közül a szaléziek Torinóból, a jezsui-
ták Innsbruckból, az ágostonosok a Bécs mellett Klosterneuburg-
ból, a kamalduliak pedig Firenzéből jelentkeznek lapjaikkal. Ez is 
egyetemességet jelent, a folyóiratok segítségével intenzív szellemi 
kapcsolatot lehet fenntartani a többi európai katolikus sajtókiadó-
val. Ezekkel a lapokkal már naprakész információt lehet nyújtani a 
legfrissebb teológiai szakkönyvekről, a szakteológusok is megta-
lálhatják számukra a legfontosabb témákat a Pannonhalmi Szemlé-



ben, hiszen minden szám két-három oldal teológiakönyv-ismerte-
tést ad. 

A Szemle kapcsolata a világirodalommal 

A magyar irodalom ismertetése után nézzük, hogy miként fog-
lalkozik a folyóirat más népek irodalmával. 1941-ben ír Rezek Ro-
mán egy rövidebb tanulmányt Péguyről.1 Ez az ismertetés jól jelzi, 
hogy felnövekvőben van egy új generáció, amelynek szemlélet-
módja, értékítélete eltér a korábbi korszak íróiétól. A tanulmány 
alapgondolata: bemutatni a bergsoni intuíciós filozófia szépirodal-
mi hatását, miként hat termékenyítően az írókra, költőkre. A szer-
ző olvasottságát, tájékozottságát több helyütt is felfedezzük. Együtt 
szemléli a világ- és a magyar irodalmat. „Szerb Antal néhány adat-
ból, de igen mélyrehatóan igazolja, hogy a modern regényírás végső 
gyökere nem egy-két új nagy regény, melyből tanulnak és melyet 
követnek, mintáznak sokan mások, hanem igenis a mai regény 
egész szemléle tmódja és művészi kidolgozása is Nietzsche és 
Bergson filozófiájának aprópénzre váltása a művészetben."2 Majd 
a tanulmány célja olvasható pár sorral lejjebb: „Szerény soraim 
kirívó francia példán szeretnék megmutatni azokat a kétségtelen 
tüneteket, melyeket egy művész lelkében Bergson filozófiája kiala-
kíthat, természetesen nem kizárólag a Bergsonért lelkesedő művé-
szek jellemző vonásai lesznek ezek, részletekben sok másnál meg-
találhatók."3 Rezek Román tulajdonképpen beáll a Babits Mihály 
és Dienes Valéria által megkezdett sorba, azok közé, akik a nagy 
francia gondolkodó elképzeléseit ismertették a Kárpát-medencé-
ben.4 

A tanulmány először a bergsoni filozófia lényegét keresi. Sok 
hasonló gondolat fedezhető fel Sík Sándor már idézett művével.3 

Erénye az ismertetésnek, hogy nem veszik el a részletekben, nem 
az apróságokkal bajlódik, hanem érthetően, példák segítségével 
mutatja be a kulcsfontosságú gondolatokat. „Péguy vállalja a ma-
ga sorsát, az eszmények szolgálatában álló írást: Hasznot hajtó 
szerény foglalkozásom, hogy füzeteket írok. Bizony én is jobban 
szeretnék elbeszéléseket írni, regényeket meg drámai költeménye-
ket. Hiszem is, hogy nem vagyok erre sem alkalmatlan [...] de én 
csak krónikás vagyok, az is akarok maradni [...] Krónikásnak len-
ni, az a lehető legnehezebb feladat [...] Nem az a kérdés, hogy tud-



juk-e, mik vagyunk, és mit csinálunk. Minden attól függ, hűsége-
sen ragaszkodunk- e ezekhez a mintaképeinkhez."6 

Rezek kiemeli: „A művészetnek örök útja: az egyéni élmény ki-
fejezése mások lelkét is hatalmába ejtő módon."7 Bergson szerint a 
szavak útjelzők, azt fejezik ki, hogy a költő, író lelke merre jár, en-
nek segítségével én is eljuthatok oda, ahová vezetni akar. A szavak 
mögött van valamilyen nagy, személyes élmény, ami a valóságot 
szeretné kifejezni. Miért jelentős Péguy? - a válasz az utolsó rész-
ben derül ki: „minél nagyobb a mű és minél mélyebb benne a 
megsejtett igazság, annál inkább várhat magára a hatása, de annál 
hajlandóbb lesz egyetemessé válni [...] írásainak fiatalos hevülete 
pedig mindjobban biztosítja számára az egyetemes elismerést."8 

A tanulmány tudományos felkészültségét mutat ja a felhasznált 
francia és német nyelvű szakirodalom ismertetése is. Kár, hogy 
nem részletezi az általa olvasott magyar irodalmat, így nem tudjuk 
meg, miket ismert, illetve mik forogtak a szellemi életben. 

A modern francia irodalom egy másik jeles képviselőjét, Mau-
riacot, Szalay Jeromos mutatja be.9 Mivel ő a legnépszerűbb fran-
cia katolikus regényíró, így ezt a két szempontot fogja vizsgálni: 
milyen író és mennyire vallásos Mauriac. A tanulmány első fele 
arra a vitás kérdésre keresi a választ: katolikus-e egyáltalán a 
francia író? Szalay Jeromos szerint az író „merészségét azonban 
nemcsak az érzékiség fes tésében képvisel i , h a n e m tá rgyának 
megválasztásában, témáiban is. Központi gondolata majdnem ki-
vétel nélkül a b ű n és az üdvösség vagy a kegyelem."10 Majd átve-
szi Chaumeix gondolatát, aki vallja: „Mauriac túlságosan sokat 
foglalkozik a bűnnel, bár egyáltalán nem lehetne róla elmondani, 
hogy megszeretteti olvasóival [...] a legtöbb esetben miután min-
den hibán, b ű n ö n keresztül vezeti regényalakjai t , megmuta t j a 
ugyan nekik a felemelkedést, jelzi, hogy a kegyelem útján meg-
szabadulhatnak, de kérdés, hogy ezek a minősített bűnökön ke-
resztül hajszolt teremtések megértik-e az író útmutatását? Mauriac 
rendesen abban a tudatban hagy bennünket, hogy a küzdelem foly-
tatódik, amelynek az eredménye azonban bizonytalan."11 A tanul-
mány további részében annak az elméleti kérdésnek a boncolgatá-
sával foglalkozik, amire Sík Sándor már válaszolt: mennyiben és 
hogy lehet egy mű katolikus, milyen egy írónak az erkölcsi érté-
kelése. Szalay Mauriacot idézve felel a feltett kérdésekre: „A ka-
tolikus író egy nagyon keskeny, két mélység közötti hegygerincen 



jár: ne botránkoztasson és ne hazudjon, ne keltse fel a testi kíván-
ságokat, de őrizkedjék attól is, hogy az életet meghamisítsa [...] 
Ö n m a g u n k odaadása , a t isztaság és a tökéle tesség i ránt való 
érzék, az igazság után való éhség és szomjúság is az ember osztály-
részéhez tartozik. Nekünk, regényíróknak erről is tanúbizonysá-
got kell tennünk/" 2 

Szalay Jeromos egy másik tanulmányában Maxence van der 
Meerschet mutatja be a magyar olvasóknak.13 A kritika nehéz fo-
gadtatásáról beszél először a tanulmányíró. „Tárgyválasztása, tár-
gyának megfogása, lelki fejlődésének, kereszténységének az eddi-
giektől annyira eltérő éreztetése, lenyűgöző hatása, mind ingerli a 
kritikát.'"4 Van der Meerschet realistának és népies írónak tartja, 
de megjegyzi, hogy a „francia népies fogalom nem azonos a ma-
gyar irodalomban használttal. A francia irányzat magában foglalja 
azt a vágyat, hogy az emberiséget, a népet visszahelyezze a művé-
szetbe, visszaszorítsa az intellektualizmus túlzásait, s a szellem 
könynyed és terméketlen játékait."15 A harmadik jelző, amellyel 
jellemzi a francia írót és besorolási kategóriát is ad egyben, ez a 
regionalista író minősítés: „Van der Meersch a szó szoros értelmé-
ben vett regionalista író, aminek csak Franciaországban van jelen-
tése, ahol Párizs mindent felszív, magába olvaszt, hű maradt szű-
kebb hazájához, Flandriához."1 6 Az életrajz fe lvázolása után a 
regények ismertetése következik, értékelve egyes részeiket, a jel-
lemrajzokat, a tárgyválasztásokat, a leírásokat. A tanulmányíró 
idézetekkel bőségesen szemlélteti a mondanivalóját, ami jelen eset-
ben nem zavaró, hiszen egy kevésbé ismert írót kell bemutatnia és 
megszeretnie a magyar közönséggel. Az író a katolicizmus szo-
ciális igazságait adja a szereplők szájába, akik munkáskörnye-
zetben élnek, küzdenek a mindennapok nehéz csatáiban: „Szo-
cializmus, kommunizmus, fasizmus, mit követelnek? Mit talál az 
ember programúk végén? Vagy a faj gőgjét, mások fölött való ural-
kodási vágyát, vagy az anyagi haladást, a kényelmet, a pénzt [...] 
A pénz jó, kell, mert ha az embernek nincsen, akkor csak arra gon-
dol, hogy ez hiányzik neki és nem keres mást. Kell, hogy legyen 
pénze, mert ez igazságos, és azért, hogy megértse, hogy ez nem 
elég, hogy az ember a pénzzel még szerencsétlen, kell neki más is . 
[...] Ezt a mást mi hozzuk neki"17 - mondja a Péché du monde kis 
hősnője. A flandriai szerző utolsó munkájában, a Corps et ames-ban 
ismét a keresztény erkölcs és a mindennapok önző élete kerül 
egymással ellentétbe. Szalay Jeromos a jelentős francia íróban a 



hívó katolikust is észreveszi, és irodalmi munkássága mellett ezt is 
nagyra értékeli. 

A XX. századi angol irodalomból Olajos Elréd ad kis váloga-
tást. Chestertont méltatja 1942-ben. A bevezetőben a vallásos író 
képe jelenik meg, így adva pozitív értékelést a későbbi pályakép-
hez: „Az egyház fiaiból napjaink vásári zűrzavarában sem veszett 
ki az apostoli lelkület. A modern apostolok közé tartozik Chester-
ton is. A bizonytalanul hánykolódó világnak újra feli kell fedezni 
Krisztust. Amikor a tömegek fejvesztetten kapkodnak valami biz-
tos, fogható után, Chesterton rámutat Krisztusra, kiben minden 
kérdés megoldást nyer."18 Chesterton is a különböző vallásokat, 
gondolkodásokat tanulmányozva jut el a személyes Istenhez. 

A következőkben az életével ismerkedünk meg, a szellemi és 
bölcseleti gyökerekkel, valamint magyarországi hatásával. Ezután 
a költő pályaképét rajzolja meg a tanulmányíró. „Chesterton min-
dig költő, még prózában is [...] Költészetét életszemlélete magya-
rázza."19 Nemcsak költő, hanem bölcselő is. Erről beszél a tanul-
mány nagyobbik részében. „Egyik fő céljául az embernek, mint 
bölcselőnek, gondolkodó lénynek ismertetését és ennek az eszmé-
nek a terjesztését tűzte ki maga elé."20 Átveszi, és egy kicsit módo-
sítja a domonkosok jelszavát: „Az igazságot megismerve, szemlé-
letben elmerülni, belőle életet alakítani s másoknak is továbbadni, 
hogy végtelen megismerésre nyíljék szemük, életük ebből táplál-
kozzék és gazdagodjék."21 Olajos Elréd a mélység és a tárgyilagos-
ság jelzőivel próbálja összefoglalni az élet szépségeire rácsodálko-
zó, azt kifejező angol konvertita író munkásságát, jelentőségét. 

Egy évvel később Chesterton egyik barátját mutatja be Olajos 
Elréd: Hilaire Bellocot.22 Tanulmányairól, iskoláiról olvashatunk a 
bevezetőben, majd a barátságáról Baringgel és Chestertonnal. Mind-
kettő sokat köszönhet Bellocnak: a megtérést és a katolikus egy-
házhoz való tartozást. Életrajz, a regények megjelenése, tartalma, a 
tanulmányíró koncepciója követik egymást. Szerinte Bellocra a 
szatirista, a katolikus szatirista megállapítás lenne a legmegfele-
lőbb. Végső megállapításában magasabb helyre teszi Bellocot a 
kortársainál: „Az egész mai angol irodalomban, D. H. Lawrencet, 
Kiplinget, Wellset, Aldous Huxleyt, Sommerset Maughamot is be-
leértve - az idő és térbeli kiterjeszkedés hiánya érződik. Belloc ka-
tolikus lelkével az egész világot látja. Minél szorosabban kapcsoló-
dik Anglia a kontinens életéhez, annál jobban megérti azt az íróját, 



aki a legeurópaibb, mert a legkatolikusabb."23 Mai szemmel nézve 
más véleményünk van erről a megállapításról. Ha valaki erkölcsi-
leg, vallásilag nagy ember, az még nem jelenti, hogy az irodalom-
ban is nagyot alkot. 

Karsai Géza német irodalmat tanít a pannonhalmi főiskolán. 
1930-ban írja a modern német irodalomról szóló tanulmányát.24 

Szerinte a sokféle izmus között két jelentős csoport fedezhető fel: a 
racionális és az a romantikus, amelyikben az irracionális elem lesz 
az uralkodó. A német drámaírók közül kiemeli Hauptmannt , mert 
fejlődésvonala a szimbolizmus, a miszticizmus és a mély vallásos-
ság irányába halad. Hosszabban beszél Frank Wedekindről, aki-
ben az új szellemi irányzat, az expresszionizmus fedezhető fel. Ő 
már morális intézménynek tekinti a színházat. „A Színpad szó-
szék, a színház templom, s a játék istentisztelet."25 A német regény-
irodalomban a naturalizmus hatása érződik. Thomas Mannról és 
öccséről így nyilatkozik: „művészregényei, ironikus társadalom-
kritikái az új romantikus fejlődésbe illeszthetők."26 Karsai Géza a 
líra bemutatásában hosszabb részt szentel Rilkének és Werfelnek, 
valószínűleg vallásosságuk miatt. Maga a tanulmány egyébként 
Naumann kézikönyvére támaszkodik, azt ismerteti magyar olva-
sóközönséggel. 

A német drámák világnézetét elemző tanulmányában is az iz-
musok felől közelít. Az expresszionizmus kulcsélmény az 1912-24 
közötti időszakban. Alapeszméjét, a lélek belső élményeinek mara-
déktalan kifejezését szinte minden író átveszi. Majd sorra veszi a 
jelentősebb drámaírókat, és röviden jellemzi őket. Konklúziójában 
azonban elég sok a negatív megállapítás: „Ellentmondás és kétely, 
elragadtatás és nihilizmus, lázadás és kétségbeesés, végtelenség jó-
ban és rosszban."27 

A német lírikusok közé tartozik Gertud von Le Fort, akiről Bla-
zovich Jákó számol be.28 Emberi és irodalmi értékeit ezekkel a sza-
vakkal méltatja: konvertita, realista, klasszicista.; idézeteivel pedig 
alátámasztja az általa fontosnak tartott értékeket. 

Még a húszas években jelenik meg Kocsis Lénárd Ibsenről és 
Tolsztojról szóló cikke.29 írásának időszerűségét a két évforduló 
ad ja . A Brand, A harmadik királyság és A vadkacsa e l e m z é s e u t á n így 
foglalja össze megállapításait: „Az a benyomásom, hogy ez az ib-
seni homályosság, mely az utolsó művekben érződik, nemegyszer 
csak zavarosság. Szimbólumai nemcsak a művészi kifejezés eszkö-
zei, hanem a nagy feladattal megbirkózni nem tudó értelem gyön-



geségének is palástja. Éppen ezért, bár elismerem Ibsen rendkívüli 
nagy értékeit, nem hiszem, hogy valaha is az igazi klasszikusok 
közé sorozzák."30 

Tolsztoj bemutatásánál megint a vallás, az istenkérdés kerül 
előtérbe. Mivel Tolsztoj hívő, ezért több méltatásban is részesül, 
mint Ibsen, bár gyengéit sem hallgatja el. „Tolsztoj is ott téved, ahol 
Ibsen: a személyes Istennel együtt elveti a halhatatlanság, az örök-
lét igazságát."31 Életéből is azokat a részeket említi, amelyek a lelki 
fejlődésére hatottak. Nem fogadja el a tolsztoji tanokat, vitába száll 
velük. „Lelke azonban sokkal jobban meg volt fertőzve korábbi ol-
vasmányaitól, mintsem hogy a pozitív kereszténység alapjára áll-
hatott volna [...] Tolsztoj már eleve kizár minden természetfölötti 
elemet a vallásból. Még Isten személyiségét is tagadja."32 Röviden 
azért megemlíti Kocsis a főbb műveket és erényeiket is. 

Blazovich Jákó egy Nobel-díjas költőnőt mutat be: Sigrid Und-
setet. A bevezetőben elárulja, hogy Undset konvertita, és ez döntő-
en hatott életére, valamint a költészetére: „A katolizálással nem-
csak egyéni élete lett gazdagabb, hanem írásművészete is mélyül, 
új tartalmat, új távlatokat nyer. Életszemlélete áttör a modern po-
gányság, az anyag, az érzéki által megvont határain s keresztény 
realizmussá szélesedik."33 

A Szemle nemcsak a nyugat-európai irodalmat vizsgálja, hanem 
figyelemmel kíséri a szomszéd népekét is. Kolos Endre kiemelt 
könyvismertetése a délszláv írókra irányítja a figyelmünket.34 Egy 
szomorú történelmi tény adja az időszerűséget, amit a tanulmány 
bevezetőjében és zár la tában olvashatunk: a magyar - jugosz láv 
örök barátsági szerződés adta a három délszláv író műve megje-
lenésének a lehetőségét, de mire az olvasó kézbe veheti, már földa-
raboldódott a jugoszláv államközösség. A budai Egyetemi Nyomda, 
mint a török időben, most is a szerb könyvkiadást segítette ezzel 
gyűjteménnyel. 

A tanulmány felhívja néhány közös értékre a figyelmünket. Az 
életformában nincs nagy eltérés, viszont a délszláv íróknál a nem-
zeti és népi fogalom eléggé összetartozókká váltak. „Népük érintet-
len marad t a nyugat-európai fejlődéstől, ősibb, eredetibb formák 
között él, egyszerűbb összetételű, osztatlanabb társadalma nyújt 
hátteret a népi irodalomnak."35 Ennek lesz köszönhető, hogy a dél-
szláv írókra a romantikus hangulat, a primitív lelkivilág, az ösztö-
nösség, a misztifikáló hiedelmek lesznek a legjelllemzőbbek. 



A kötet első szerzője, Milos Crnjanski Magyarországon szüle-
tett (Csongrádon), életútja is a Monarchia rögös út ján vezetett , 
ezért is lehetett a magyar-szerb közeledés egyik munkálója. Mun-
kájában az otthonkeresés, az örökös vándorlás motívumát hasz-
nálja fel robusztus alakjainak élettörténetében. 

A szlovén Ivan Cankar és a horvát Szlavko Kolár katolikus val-
lásúak. Ezért is érzi hozzánk közelebb állóknak Kolos Endre. Mű-
veikben a szegénység okozta konfliktusokat kísérhetjük figyelem-
mel. 

Aktuális politikai felhangja van a tanulmány összegzésének. 
„Műveik azonban feltárják a népük lelkében lappangó különbsé-
geket, világnézetük, ízlésük, felfogásuk eltérését, s ezek az ellenté-
tes erők azóta már megszüntették népeiknek együttélését, hogy 
maguk vegyék kezükbe sorsuk irányítását sajátos utaikon."36 Na-
gyon fontos, hogy megismertessük a magyarsággal a szomszéd 
népek irodalmát, és ebből a szempontból mindenképpen dicsére-
tes az ismertetés. Viszont helytelen az irodalomba napi politikát 
belekeverni, mert ezáltal tiszavirág-életű lesz, később éppen ami-
att lehet elmarasztalni valakit, hogy szűklátókörűsége miatt nem 
ismerte fel a nagyobb összefüggéseket. 

Itt jegyezzük meg, hogy nagy lehetőséget szalasztott el a Szem-
le, amikor nem tért ki jobban a felvidéki szlovák irodalomra, hi-
szen az ottani komáromi gimnázium révén sokat tehetett volna a 
két nép irodalmi értékeinek a bemutatásával. 

A Szemle és a környező országok 
magyar i rodalmának kapcsolata 

Az I. világháborút követő politikának köszönhető, hogy a főleg 
magyarlakta területek 1938. november 2. után újra az ország részét 
alkothatják. Ebből az alkalomból Kolos Endre két tanulmányt ké-
szített, amelyek bemutatták az elszakadt részek irodalmi fejlődését 
Trianon után. A fő problémát abban látta, hogy az írók nem rendel-
keztek kellő vitalitással. Kolos Endre Kemény Gábor így tűnt el egy 
gondolat (a felvidéki magyar irodalom története) című munkájának 
részletes feldolgozásra támaszkodva fetette ki, elemezte a problé-
mákat.1 

Az első probléma, amire „hangsúlyozottan figyelnünk kell: az 
a felvidéki élet indulásának lassúsága, nehézségei, akadályai. Kü-



lönösen feltűnik ez azért, mert vele szemben a szintén elszakított 
Erdély szinte készen lép elő, és kiváló alkotásokkal vonta magára 
a figyelmet már akkor, amikor a felvidéki magyar irodalom még 
alig hallatott magáról."2 Erdély irodalmi elsőbbségét mutatja sok 
évszázados különálló múltja, kultúrája, hagyományai is. Volt már 
talaj az önálló szellemi életre, s nagyjából együtt élő magyarsága 
rendelkezett egy központi fekvésű fővárossal, Kolozsvárral. Még 
egyszer annyi elszakadt magyart számlált magáénak, mint a Felvi-
dék. A felvidéki magyarságnak azonban sohasem volt külön élete, 
sem hagyománya az önállóságra, behódolt a háború előtti közpon-
tosító irányzatnak. Képződtek ugyan kis írói gócpontok: Pozsony, 
Kassa, Losonc, sőt Prága is, de szellemi középpontja a magyarlakta 
résznek nem volt. A keleti (Kassa) és a nyugati szárny (Pozsony) 
mindig is bizonyos fokú külön életet élt, s volt idő, mikor felfogá-
sukban, i rányukban eltértek egymástól, külön utakon jártak. De 
nemcsak számbeli, földrajzi akadályok, hanem a politikai is nehe-
zítette a szellemi kibontakozást. Erről így vélekedik Kolos: „Elhi-
bázott lépés volt az is, hogy először politikai téren akart a magyar-
ság szervezkedni, aminek a többségi állam ezer akadályt állított 
útjába. Csak lassan jöttek rá a kulturális szervezkedés célravivő 
eszközére, s így 1925-ben megalakít ják a Szlovenszkoi Magyar 
Kultúr Egyletet."3 

Problémát jelentett a nagy írói egyéniségek hiánya, sokan csak 
Pesten tudtak kifejlődni. A háború után csak az önképzőkörök ma-
radtak, s bennük műkedvelő, dilettáns írók működtek. Külön ne-
hézséget jelentett, hogy az irodalmi élethez szorosan hozzátartozó 
sajtóorgánum is csak küszködött. „A folyóiratok sohasem tudtak 
megerősödni. Nincs egy folyóirat sem, amelyik átvészelte volna az 
elnyomatás 20 esztendejét, elakadtak, t iszavirág-életűek voltak 
(Tavasz, Szép, Este, Képes hét, Új munka, Új szó stb.)."4 Hasonlóan 
nem jutott nyugvópontra a könyvkiadás sem. Nehéz éveket élt át a 
magyar könyv Szlovenszkóban. Az írók nem találtak kiadókat, 
ezért előfizetőket gyűjtöttek, vagy a maguk pénzén jelentették meg 
könyveiket. Némileg kedvezőbb volt az irodalmi társaságok hely-
zete, működése. Ezek közül válik jelentőssé: 

1. A pozsonyi Toldy-kör 
2. A kassai Kazinczy Társaság 
3. A komáromi Jókai Egyesület. 



A különböző összejövetelek, találkozók, gyűlések sem tartósak, 
néhány év után felbomlottak. 

A tanulmány második részében az eltelt időszakot periodizálta 
a szerző, s kiemelte a jelentősebb személyiségeket: „Az első kor-
szak 1919-24-ig tart, a dilettantizmus és az emigráció irodalmából. 
Még nincs kisebbségi program, az ú j generáció még nem jelent 
meg, nincs szervezkedés. Most még csak a régi nagyok jutnak szó-
hoz, mint Jankovics Marcell, Sziklai Ferenc, Rácz Pál. A második 
korszak 1925-29, a kisebbségi ön tuda t kialakulása, a kulturális 
szervezkedés kezdetével - az új nemzedék fellépése. 1929-33 a kri-
tikai tisztázódás, a túlzásokból kilábalni akarás korszaka. 

Az utolsó éveket (1933-38) a viták folytán az ellentétek kiütkö-
zése, szétszakadás, egyéni útkeresés jellemzi. Csökken a lendület, 
Budapesthez igazodnak."5 

A felvidéki irodalomra egyébként is jellemző, hogy csak a lírá-
ban lehetett találni jelentősebb személyeket: Győri Dezső, Mécs 
László, Tamás Lajos. Az epika helyzetét nehezítette, hogy sokan 
átköltöztek Magyarországra (Márai Sándor, Marék Antal). 

Kolos a tanulmány utolsó részében tárgyilagos hangnemben vi-
lágít rá a felvidéki irodalom gyengéire: „Fiatal, vajúdó irodalom 
ez, magán hordozza ennek az erjedésnek minden kinövését, fejlet-
len termését. [...] Tragikus sorsa miatt megértő ítéletet kell nyernie 
értékeinek, eredményeinek pedig még nagyobb megbecsülést."5 

Kolos Endre az erdélyi irodalom regényírásának a bemutatását 
tűzte ki célul egy másik tanulmányában.7 A történelmi önállóság, 
az európai áramlatok felbukkanása, a hitújítási viták, a könyv-
nyomtatás mind olyan tényezők, melyek hatottak az erdélyi iro-
dalmi életre. Szerencse, hogy voltak nagy szellemi vezérek, akik a 
különálláskor is tudtak hatni a magyarságra, iskolák, intézmények 
szolgálták a magyar kultúra ügyét. Kolozsvár és Nagyvárad is ma-
ga köré tudta gyűjteni azokat a jelentősebb írókat, költőket, akik 
rendelkeztek szellemi kisugárzással. Bár volt néhány jelentős líri-
kus (Reményik, Aprily, Tompa), Erdély mégis a széppróza hazája 
maradt. Kiemeli a cikk szerzője, mennyire jelentős az erdélyi iro-
dalomban a tájleírás, a szülőföld ábrázolása. Szinte mindegyik vi-
dék felbukkan valakinek a prózájában vagy versében. 

A történelmi események hatására az „erdélyi magyarságban 
erős lokálpatriotizmus alakult ki, amellett hogy magyar maradt, új 
színt, új lelkiséget jelentett. Tehát az erdélyiség nem más, mint val-
lási, világnézeti és nemzeti ellentétes erők között is kiegyensúlyo-



zott magyar lélek, a szűkebb haza természeti adottságaihoz fűződő 
hazaszeretet, erős történelmi tudat, mások megértő megbecsülése, 
a lélek szabadsága és testvériesebb érzület: ezek a jellemző jegyek.8 

Rendkívül érdekes Danczi Villebald írása a pánszlávizmus első 
költői megjelenéséről.9 A dolgozat középpontjában Jan Kollár pesti 
evangélikus lelkész irodalmi munkássága áll. A politikai aktualitás 
mellett a mai olvasó is bőven szerezhet használható információt a 
pánsz láv izmus kialakulásáról. Danczi Villebald végigkíséri Jan 
Kollár életútját. Részletesen kitér jénai tanulmányaira, mert ott is-
merkedett meg Goethével, akinek szlovák népdalokat fordított né-
metre. A városban és környékén barangolásaikor szláv emlékekre 
bukkant. „Szentimentális keserűség szorongatta torkát: úgy érezte, 
fajának temetőjében jár. Félt a jövőtől, hogy az ő erőtlennek mutat-
kozó kis szlovák nemzete is erre a sorsa jut." Ezt az egyéni él-
ményt azután a kor tudósai: Herder, Rousseau még kiegészítették 
néhány fontos szemponttal. Herder szerint a szlovákok dicső jö-
vendőnek néznek elébe, jó tulajdonságaikkal kiérdemlik, nagyra 
hivatottak. Ezt a gondolatot azután egy nagy szláv testvériség ví-
ziós képében látta a pesti evangélikus lelkész. 1824-ben jelenik 
meg Pesten a Släva dcera (Szláva leánya) lírikus-epikus költemény. 
1852-ig Ján Kollár többször kiadta, újabb kutatási eredményeit fel-
használva, állandóan kiegészítve azt. 

Az Élőének tipikus romantikus múltidézés: 

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

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

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

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

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

Éji sötétségként nehezedtek, régi korok, rám! [...] 
Férfias szlávoknak széphangú beszéde dübörgöt t , 

Oh, de elnémult már, s örülnek elleni most." 

(fordította Danczi Villebald) 



A tanulmány azután tartalmi ismertetésbe bocsátkozik: megis-
merhetjük az öt ének tartalmát, majd az utolsó oldalon a kritikai 
elemzéssel igyekszik mindent a helyére tenni: 

„Kollárnak ez a költői, de tudománytalan könyve vitt életet a 
pánszláv mozgalomba. Nemcsak a múlt század, de a mi századunk 
is olvassa még. A már művelt, de még mindig álmodozó szlávság 
a XIX. század 'szláv evangéliumát' egyelőre nem tudja olvasatla-
nul hagyni. Ennek ellenére is hihetjük, hogy jövő sorsuk intézésé-
ben nagyobb rész jut a szomszéd népek jóakaró közreműködésébe 
vetett b izalomnak, mint a költészetbe öltöztetett p r o p a g a n d á -
nak."10 

A Pannonhalmi Szemle kritikái 

A Szemle elengedhetetlen feladata, hogy a szerkesztőségnek 
megküldöt t könyvekről rövid ajánlást, ismertetést adjon. Rajtuk 
keresztül nagyon jól kitapintható, hogy milyen értékeket vall ma-
gának a lap. A fél-, egyhasábos ismertetések a folyóirat végén, te-
matikai csoportosításban szerepelnek. Ettől csak rendkívüli eset-
ben tértek el a szerkesztők. Dr. Kocsis Lénárd kilenc oldalt szánt 
arra, hogy olvasóival megossza véleményét, gondolatait Ady köl-
tészetéről a róla szóló új könyv kapcsán.1 

A Soli Deo Gloria 1927-ben jelentette meg Makkai Sándor köny-
vét Magyar fa sorsa címmel. Kocsis a kettészakadt magyar irodal-
mat szeretné újraegyesíteni, de szerinte ez a mű nem csökkenti, 
hanem növelni fogja a már meglévő ellentéteket. „Arra, hogy íróink 
és közönségünk két tábora összeolvadjon, helyreálljon irodalmunk 
régi egysége s ezzel visszatérjen a régi ideális állapot, amikor csak 
egy magyar irodalom volt, a nemzeti: őszintén meg kell vallanom, 
hogy most, vagy a közeljövőben nem látok semmi reményt."2 (Más 
kérdés, hogy kell-e feltétlenül ennyire mereven ragaszkodni az 
egyesítésre. Nem lehet-e inkább hasznosabb a magyar irodalmi 
élet, ha egymással versengve ér el egyre magasabb színvonalat?) 

Ezek a lényeges véleménykülönbségek az erkölcsi felfogásból 
erednek a pannonhalmi főiskolai tanár szerint. A radikalizmus és 
a konzervativizmus vív ádáz harcot egymással szemben, az utóbbi 
tartalmazza az örök emberi ideálokat, tehát mindenképpen az ér-
tékesebb. 



Makkai Sándornak mint az erdélyi református egyház püspöké-
nek mindenképpen a konzervatív oldalon kellene helyet foglalnia. 
Ezzel szemben Adyt veszi védelembe. „Nem hittük volna, hogy 
ezt a vérbeli magyar embert, az erdélyi református egyház fejét 
ellenfeleink közt kell meglátnunk és hogy őt a nemzeti és vallás-
erkölcsi élet alapvető kérdéseiben a legélesebb ellentétben kell tud-
nunk magunkkal"3 - mondja keserűen Kocsis Lénárd. Ezek után 
már könnyen érthető, hogy a konzervatív kritika nem fogja saj-
nálni a legkeményebb bírálatot. „Makkai ugyanis nemcsak védi 
Adyt, hanem fel is magasztalja: csúcspontjára emeli a magyar iro-
dalmi fejlődésnek."4 Fájónak tartja a bíráló, hogy Makkai Széchenyi 
nagyságával méri Adyt. Ezek alapján már könynyen érthető a kato-
likus vád a könyv szerzőjével szemben: „[...] egyes erkölcsi kérdé-
sekben oly felfogást árul el, melyek veszedelmes közelségbe hoz-
zák őt az ún. Nyugatosok és Ady sötétnevű politikai barátainak 
szellemével."5 Azt hiszem, jól ismert a konzervatív vád Ady ellen: 
hazafiatlanság, érzékiség, erkölcstelenség, érthetetlenség, a romlás 
és a halál dicsőítése stb. Ezzel a felületes állásponttal próbál hada-
kozni Makkai, de nem sikerül az olvasókat jobb belátásra bírnia. 
„[...] kétségtelen, hogy Széchenyi óta és mellett leginkább tőle le-
hetett tanulni kritikai hazaszeretet (kiemelés Makkaitól), mely a 
nemzet sorsának és fajainak belső okait látja, fájlalja, [...] világosan 
hirdeti, hogy a nemzetnek, ha élni akar, a maga életét kell élnie, 
hogy egyetemes értékű emberi életet kell a maga módján termel-
nie.[...]"6 A mai olvasónak már nem tűnnek annyira forradalmi-
nak ezek a megállapítások, ma már közel se lenne akkora felzú-
dulás, mint a húszas években. 

Bár Makkai kri t ikusan nézi Adyt, elismeri hibáit is: „[...] rá 
kellett muta tnom Ady költészetében az önmagát romboló, beteg 
lázadozásra és démoni kitörésre, melyek mellett ott vannak az 
örök emberi szépségek is.[...]"7 Majd később az olvasó lelkivilá-
gára h a t n a k a köve tkező megál lapí tások: „Ady b ű n b á n a t a és 
Is ten-élménye, amely a maga nemében egyetlen egész irodal-
m u n k b a n , nagyon komoly intelem arra, hogy bűnbána tunk ne 
legyen pusz ta f rázis t . . . ] keresz tyénségünk ne legyen élettelen 
dogma." Ezek után a könyvből vett idézeteket lezárja Kocsis Lé-
nárd, szinte megsokallja: „Mindenesetre merész és erős szavak 
ezek [...] Makkai is e l ismer súlyos h ibákat A d y b a n , azonban 
tanulmánya folyamán annyi magyarázatot talál rájuk, hogy a vé-



gén szinte tisztára mosva áll előttünk a költő, és a felelősség más 
t ényezőkre háru l . Ha egy költő vátesz , köve tendő pé ldakép , 
akkor az erkölcsi élete legyen feddhetetlen!" - vallja a kortársi 
konzervatív szemlélet. „Már züllött erkölcsi élete sem róható föl 
neki. Mit is tehet ő arról. A lángész legfőbb jegye ugyanis Makkai 
szerint a diszharmónia."8 

A fennálló erkölcsi normákkal szemben nem lehet állást foglal-
ni, másképpen élni. Senkinek sincs joga, még a zseniknek sem, 
hogy áthágja ezeket a szabályokat. A magyar történelemből vett 
példák (Pázmány, Zrínyi, Arany) feljogosítják Kocsist, hogy elvár-
ja: Ady is cselekedjen hason lóképpen . Ennek a kü löncségnek 
azonban megvan az oka: „Ady züllöttségét sem az magyarázza, 
hogy a zseni fénye ragyogott homlokán, hanem mert fegyeleme-
zetlen volt, akaratereje megrokkant."9 

A tanulmány azután az erkölcsi élet ilyetén alakulását, a politi-
kai felfogás sajátságát a neveltetéssel hozza összefüggésbe: „Ady 
politikai felfogása már 1900-1903 között kialakult a nagyváradi 
zsidó-szabadkőműves levegőben." Ez a légkör okolható, hogy a 
magyarságot ilyen hangon meri kritizálni: „a magyar társadalmi 
viszonyok tarthatatlanok [...] a magyar társadalom kiskorú, babo-
nás és beteg."10 A millenniumi dicsfényben úszó átlagpolgár büsz-
keségét vérig sérthették ezek a megállapítások. De a két háború 
közötti olvasónak, sajnos, szembesülnie kellett azzal, hogy Ady-
nak igaza volt, és ez független erkölcsi életétől. Kocsis viszont az 
erkölcsi alapról indul, ezen keresztül közelíti költészetet: „Azt hi-
szem azonban, a pontosabb elemzés is igazolná azt a meggyőződé-
semet, hogy Ady forradalmisága magánéletében gyökeredzet t . 
Hiába, az emberi lélek egységes, és aki az egyik téren nem ismer el 
korlátokat, a másik területen is féktelen szabadságra vágyik. Ady 
szerelmi élete már nagyváradi újságíró korában züllött volt és 
azidei szabadkőműves, radikális környezetének tanítása már elő-
készített talajra lelt benne."11 

Milyen lehet a hiteles magyar ábrázolás Kocsis szerint, amely 
helyesen adná vissza a lényeget? Nem pesszimista, keserű, hanem 
lelkesítő, csak pozitív értékekről tudó. A kritikai hangot, bírálatot 
csak módjával szabad előadni, Ady itt már túlfeszítette a húrokat. 
„Ady költészete általában a romlás, a rothadás szellemét árasztja 
az élet legtöbb vonatkozásaiban."12 

Ezután a negatív megál lapí tások nem csi l lapodnak, hanem 
még tovább fokozódnak a szerelmi költészet taglalásakor: „Ady 



költészetében hiányzik a családi tendencia, céltalanná válik, vagy-
is ki van emelve a családi élet kereteiből, nem szolgálja a Teremtő 
kitűzte célt: a fajfönntartást. Önmagára van irányítva, öncéllá fajul. 
Ezt a szerelmet józan prózai nyelven érzéki és szabad szerelemnek 
hívják."13 

Ady költészetének másik új témaköre az istenes versek. Az em-
beri lélek összetettségéből fakad: „cinikus tagadástól, káromkodá-
sig menő komázáson át a zokogó bűnbánatig, a meghódolásig sok 
változaton megy keresztül [...] Éppen azért szerintem nem is vallá-
sos költő Ady, csak vallásos versei vannak." Kocsis számára na-
gyon fájó Makkainak azon kijelentése: „a bűntudat Adyban jelent-
kezet t először költőileg a magyar i rodalomban, s hogy Ady az 
egyetlen vallásos költő (kiemelés Kocsistól - H. O.)". Ettől a merész 
kijelentéstől teljes egészében elhatárolja magát Kocsis, és mindent 
megtesz, hogy az olvasó véleményét is eltérítse tőle. 

Végső, megnyugtató, tényeket tisztelő megoldást nem ad az is-
mertetés végén, amolyan érzelmi zsarolásban bízva fejeződik be az 
értekezés: „Makkai könyve n y o m á n tehát újra fellángol a harc 
Ady körül. [...] tábora súlyos fegyvertársra lelt az erdélyi reformá-
tusok fejében. A Nyugat ujjongása azért nem téveszt meg bennün-
ket. Bízunk a nemze t többségének egészséges érzékében, mely 
külső győzelmében is érvényesíti belső igazunkat."14 

A Pannonhalmi Szemle könyvismertetései 

A Pannonhalmi Szemle legnagyobb erénye a rendkívül gazdag 
könyvismertetés . N e m volt ritka a számonként közel harminc-
- n e g y v e n oldalas ismertetés, ami az összter jedelem h a r m a d á t 
jelentette. 

A legfontosabb témakörök: 
bölcselet, vallástörténelem, egyháztörténelem, egyházjog, er-

kölcstan, lelkipásztorkodás, lelkiélet, szentírástudomány, liturgia, 
szépirodalom, irodalomtörténet, történelem, filológia, néprajz, föld-
rajz, szociológia, neveléstudomány, ifjúsági i rodalom és vegyes 
írások. 

Természetes, nem volt mindegyik szám olyan gazdag témakö-
rű, mint pl. az 1931/1. Változott az ismertetett művek száma is, at-



tói függően, hogy a tanulmányok mennyi helyet foglaltak el. A leg-
újabb szakkönyvek ismertetése mindenképpen dicséretes, viszont 
meglepő, hogy épp a jelen magyar irodalommal bántak meglehe-
tősen mostohán a szerkesztők. Elég szelektíven hívták fel az olva-
sók figyelmét néhány kortárs alkotásra, viszont aránytalanul nagy 
teret kaptak - a mai mércével mérve - egyes szerzők. Az elfogulat-
lanság vádját sem kerüli el néhány ismertetés, amikor egy jó barát 
új alkotását kellett bemutatni. (Pl. Pintér Jenő irodalomtörténetéről 
mindig elismerően szóltak. Bánhegyi Jób így tömjénezi a szerzőt: 
„Pintér Jenő, akinek neve azóta a magyar irodalomtudomány te-
rén fogalommá vált, nem is maradt adósa a közművelődésünknek. 
[...] Ez a mű megbecsülhetetlen szolgálatot tett a szakembereknek: 
Világos, könnyen áttekinthető összefoglalását adta az eddigi ered-
ményeknek, kitűnő bibliográfiájával.) 

A Pannonhalmi Szemle értékelése, jelentősége 

A XIX. század végétől növekszik az igény a hívő emberekben, 
hogy a tudományos eredményeket össze kell egyeztetni az egyház 
felfogásával, illetve miként lehet eligazodni a növekvő információ-
tengerben. A Pannonhalmi Szemle kísérletet tesz, hogy az egyes tu-
dományágak eredményeit ismertetve átfogó tudományos képet 
adjon az olvasók kezébe. Különösen Blazovich Jákó világnézeti és 
társadalomszemléleti cikkei a legidőtállóbbak, hiszen olyan gon-
dolkodókat ismertet meg a magyar olvasóközönséggel, mint Cro-
ce, Max Weber, Ortega y Gasset stb. 

Holenda Barnabás írásai a természet tudományok pillanatnyi 
eredményeit ismertetik: Max Planck, Heisenberg, Einstein gondo-
latait. Ezek szintén értékálló eredmények. 

A Szemlének egy másik nagy (korabeli) értéke a hatalmas könyv-
ismertetés volt. A tájékozódni akaró olvasó fontos szempontokat 
kaphatott a hosszabb-rövidebb írásokból. 

A harmincas évek elején kialakult az állandó alkotó gárda. Fel-
növekvőben van viszont egy ú j generáció, amely igényességével, 
nemzetközi tájékozottságával tovább vinné a lap szellemi irányát. 
(Sajnos a 1944-es megszűnés nem teszi lehetővé, hogy ezek az ígé-
retes tehetségek majd itt folytassák szellemi munkálkodásukat . 



Többen a nyugati emigrációba kerülnek, és ott érnek el jelentős 
nemzetközi tudományos eredményt - pl. Rezek Román Teilhard 
de Chardin-fordítása és Chardinről tartott előadásai). 

A lap változását mutatja, hogy szerény mértékben, de a szép-
irodalom is megjelenik a harmincas évek közepétől. Csak verset 
közöl, azt is csak bencés szerzőktől (Rezek Román, Gerézdi Rábán, 
Békés Gellért, Magasi Artúr), prózát még nem. 

Ha már a verseknél járunk, akkor azt is lá tnunk kell, hogy 
nincs olyan jelenős költő Pannonhalmán, aki országos hírű lenne, 
aki egyenrangú lenne akár Harsányi Lajossal, Sík Sándorral, Mécs 
Lászlóval. Amolyan műkedvelő versírásról van szó, amely a tanító 
munka mellett fakad. 

Az irodalomkritika, az irodalomszemlélet szempontjából sajnos 
nagyon konzervatívnak bizonyult a Szemle. Kocsis Lénárd provin-
ciális, maradi szemlélete részben Császár Elemér barátságának tud-
ható be. Az ő Szabolcska Mihály költőideálja volt a fokmérő. A XX. 
századi magyar lírát erkölcsi alapon szemlélték és marasztalták el 
(pl. Ady költészetét), a fő ellenfelüknek pedig a a Nyugatot és 
szerzőit tekintették. Bánhegyi Jób kissé mérsékeltebb szemléletű 
volt, számára a nőírók munkáinak ismertetése volt a kedvenc téma. 

Kár, hogy olyan jellegű folyóirat a későbbiekben már nem jelent 
meg, amely egyszerre próbálja mindegyik tudományág legfrissebb 
eredményeit összegyűjteni, híreivel egyszerre lesz naprakész és 
tanulmányaival időtálló. A későbbiekben sem találkozunk azzal, 
hogy egy főiskola ennyi gondot fordított volna tanári karának 
vagy a gimnáziumok tanárainak szellemi továbbfejlesztésével. 

A múlt jeles értékei arra serkentenek, hogy egy induló új évez-
red elején tovább keressük szellemi kibontakozásunkat, és hoz-
zunk létre hasonló értékeket, amelyek egyszerre gazdagítják ha-
zánkat és a bencés rendet. 

A Pannonhalmi Füzetek 

1926-tól jelennek meg a Pannonhalmi Füzetek. A Szent Gellért 
Főiskola hallgatóinak doktorátusi értekezéseit adják közre. 1941-ig 
29 füzet látott napvilágot. A Szemle kiadóhivatalában lehetett meg-
vásárolni az egyes számokat, amelyek 1,2, esetleg 3 pengőbe kerül-
tek. A bölcsészdolgozatok mellett szép számmal találhatók termé-
szettudományos jellegűek (pl. matematika, földrajz). 



Irodalmi vonatkozású dolgozatok, szerzők: 

1. Rados Tamás: Horatiusi nyomok Ausonius költészetében, 1928. 
2. Kurzweil (a későbbi Karsai) Géza: A forma, mint kifejező eszköz 

Klopstock ódaköltészetében, 1928. 
3. Kokas Endre: Az 1880-az évek irodalmi élete, 1930. 
4. Monsberger Ulrik: A hazai német naptárirodalom története 1821-ig, 

1931. 
5. Juhász Gergely: Klopstock magyar utókora (Minerva-Könyvtár 

XLVIII.) Bp. 1935. 

A dolgozatok jobbára irodalomtörténeti jellegűek. A főiskolán 
alapos filológiaképzés volt, ennek köszönhető, hogy ilyen jellegű 
dolgozatok készültek. Dr. Kocsis Lénárd, aki főiskolai igazgató is 
volt ebben az időszakban, szorgalmazta a dolgozatok megjelené-
sét. A magyar nyelvű tanulmányok mellett német és francia mun-
kák is megjelentek. Dr. Szalay Jeromos francia nyelvtanát a Fran-
cia Akadémia „médeille de la langue française"-zel tüntette ki. Az 
elismerés is jól érzékelteti a pannonhalmi főiskola szellemi műhe-
lyében végzett komoly tudományos munkát. 

A Pannonhalmi Szemle különnyomatai 

1932-től a Szemlében közölt nagyobb tanulmányok különlenyo-
matként is megjelennek. Ezek 8-14 oldalas cikkeket jelentenek. 
Egy újabb vállalkozás, amivel tovább lehet lendíteni a publikálást 
a főiskolai tanárok körében. Irodalmi vonatkozású számok: 

1. Dr. Kurzweil Géza: Új embertípus, új ízlés, új irodalom, 1932. 
2. Dr. Bánhegyi Jób: Kaffka Margit, 1932. 
3. Dr. Bánhegyi Jób: Harsányi Lajos költészete, 1934. 
4. Dr. Karsai (Kurzweil) Géza: Az elnyomatás korának ellenzéki irodal-

ma (1848-1867), 1934. 
5. Dr. Bánhegyi Jób: A magyar nőírók, 1936. 
6. Dr. Csóka Lajos: Bessenyei György és a bécsi udvar, 1936 
7. Dr. Kolos Endre: Irodalmi élet a Felvidéken 
8. Dr. Kolos Endre: A trianoni Erdély regényköltészetének világa, 1941. 
9. Dr. Kolos Endre: Az új népies irodalmi mozgalom, 1941. 
10. Dr. Szalay Jeromos: Maxence van der Meersch, 1944. 



A különlenyomatok is csak 1944-ig jelennek meg, s a lappal 
együtt szűnnek meg. 



MAGASI ARTÚR 

Élete 

1903. szeptember 28-án született Celldömölkön. Tizenhat éve-
sen magára öltette Pannonhalmán a rendi ruhát, és nyomban meg-
kezdte főiskolai tanulmányait. Hat évvel később, miután elvégezte 
a teológiai stúdiumokat, és tanári diplomát szerzett, pappá szen-
telték. Szakdolgozatát Horváth Jánoshoz írta a középkori magyar 
irodalom legjobb szakértőjéhez. Nem sokkal később bölcsészdok-
tori címet is szerzett a Pázmány Péter Egyetemen. 1927-től tanított 
a gimnáziumokban. Három évig volt tanár a győri Czuczor Ger-
gely Gimnáz iumban, majd két évig Pápán, és há rom évet Esz-
tergomban töltött. 1934-től 39-ig Sopronban oktatott. A második 
világháború kitörésének évében Celldömölkön, szülővárosában 
vállalt segédlelkészi és hitoktatói feladatokat. 1940-től 46-ig ismét 
Pápán tanított. Ezután két évre Győrbe került. Az egyházi iskolák 
á l lamosí tásakor Pannonha lmán kapot t könyvtáros i beosztást . 
1950. október 31-én a főapát kérésére laicizálták. Utána Pesten élt 
Csepregi Ignác, volt diákja, aki városmajori plébános volt, fogadta 
be és viselte gondját 1959. június 10-ig, haláláig. A gyakori hely-
vál toztatásoknak oka: rendi elöljárói nem voltak megelégedve 
bohém életvitelével. 

Versek, kötetek 

A vígság szekerén (Somogyi Ernő álnéven, versek, 1928) 
A kristály és a kaméleon (versek, 1932.) 
Harsányi Lajos (tanulmány, Esztergom, 1933.) 
Oszlik a felhő (Budapest, 1935, kéziratos töredék) 
Magyar olvasókönyv a gimnáziumok és leánygimnáziumok III. o. 

számára (szerkesztette. Tordai Ányos dr. és Magasi Artúr dr. 
Franklin Társulat,1937) 



Munkássága 

Tagja volt a győri Kisfaludy - körnek. A pápai Deák Ferenc Ön-
képzőkör kiadásában jelent meg a „PAX" című ifjúsági lap, mely-
nek szerkesztője volt. Esztergomi tanár korában a Czuczor Ger-
gely önképzőkör kiadásában megjelenő Akarat című diákújságot 
szerkesztette. Előadásokat tartott a győri és az esztergomi szabad-
egyetemen. Az Elet, a Katolikus Szemle, a Magyar Kultúra, a Napkelet 
több költeményét közölte. Versei jelentek meg még a Pannonhalmi 
Szemle, a Nemzeti Újság, a Pápai Hírlap, a Pápa és Vidéke, a Dunántúli 
Hírlap, a Győri Közlöny, az Esztergom, az Esztergom és Vidéke, a Sop-
ronvármegye és a Soproni Hírlap hasábjain. 

Költészete 

1928-ban jelenik meg első kötete Győrött, a Győri Hírlap kiadá-
sában, A vígság szekerén. 

Érdekes, hogy álnevet használ: Somogyi Ernő. Ebben a korban 
többen éltek ezzel az eszközzel, mer t a felesleges támadásokat 
könnyebben ki lehetett védeni (sőt a teológus növendékeknek kü-
lön engedélyt kellett kérni, amit egy álnévvel történő kiadás nagy-
mértékben megkönnyített.) 

A címe eszünkbe juttatja Ady Endre Az Illés szekerén című köte-
tét, mely 1908-ban jelent meg. Magasi Artúr ismerhette ezt a kötetet, 
és bizonyára hatott is rá. Adynál istenes verseken kívül magyar-
ságverseket találunk, amelyek mot ívumukban nagyon hasonlí-
tanak egymáshoz. (Csokonai Vitéz Mihály költészete, vagy a jelen 
állapot kilátástalansága stb.) 

A cím ugyanakkor sokkal derűsebb felütést is jelent, könnyed 
verseket várhatnók. Ezzel az érzéssel szemben épp a pesszimista, 
csalódott hangulatú költeményeket gyűjtötte csokorba Magasi. 

Édesanyjának ajánlja a kötetet, verseiben többször is visszatér a 
szülői ház biztonságot adó világához. XX. századi életképek ezek 
XIX. századi tónusban. 

A nyitó költemény (Legbensőbb bensőm) és a záró (A vígság szeke-
rén) jól meghatározza költészetének jellemzőit: egyszerre nyit a vi-
lág felé és akarja megőrizni lelke titkát. 



„Nem mutatom meg a 
legbensőbb bensőm... 
a titok... a tervek, 
az álmok klastromát... 
Ne lássa senki 
sokoltárú szívem 
szentélyes mélyét, 
harangozó lelkem 
hegyek közé rejtett erdős várromát. . ." 

(.Legbensőbb bensőm) 

Ugyanakkor a zárkózottsággal szemben van valami nyitottság, 
derűs életszemlélet is: 

„Az sír legtöbbet, ki legtöbbet kacag, 
akinek mindig sugárzik az arca... 
Annak van legtöbb fájdalma és gondja, 
aki azt mindig mosolyba pakolja. 

Sok stációs vár a vígság szekerére... 
egyiktől másikig fényes az út. . . 
s a mosolygó arcú, virágos lovag 
ezalatt pajtás ... imádott nagyúr. . ." 

(A vígság szerekén) 

Ez a feszültség aztán végigvonul a legtöbb versen, a nyugvó-
pontra már jut el. 

Érettebb, mélyebb gondolatú versek gyűjteménye a Kristály és 
kaméleon kötet. Az egyéni élmény mélyülése, a vívódó hang erősö-
dése figyelhető meg. Ez a kétkedés éppen abból a kettősségből ered, 
hogy Magasi egyszerre pap és költő. A pap számára külön feladat 
a hivatás megőrzése. A választott hivatásnak a nehézsége a leg-
több ember számára túl egyéni probléma, nehézségét nem tudják 
átélni. Ezért lesznek ezek a versek túlságosan egyéniek, a nagykö-
zönség számára kevésbé érdekesek, mert ezzel a vívódással nekik 
nem kell megküzdeniük: 

„Nem bírtam élni csendben, egyedül. . . 
a társtalanság bús nyugtalansága 



szívemre szállt és szebb jövőt ígérve 
csiklandós indulókat hegedült . . . 
És itt maradtam... 
s oly jó így élni, búsan, egyedül: 
szívemben a társtalanság mély csendje 
elragadtatva látja szebb jövőjét 
és titka boldog békét hegedül . . ." 

(A szívek világvásárán) 

Az azonosulási nehézség mellett a végső megoldás is problé-
mát jelent az olvasónak. Túlságosan didaktikus, az előzményekből 
egyáltalán nem következik a zárlat megnyugtató hangneme. A pap-
költőknél egyébként ez gyakran visszatérő megoldás: a vívódást el 
kell fogadni, örömmel, alázattal. Csak ezt nem érzi mindenki elég 
őszintének, túl tankönyvízű, és éppen az egyéni megoldást kerüli 
ki a „hivatalos" válasz. A gyötrelem, amely az elbukáshoz vezet, 
nem mutatkozik meg a költeményekben. így néha a szenvedés és 
a t ragikum hiányát érezhetjük a versekben. 

Mivel leggyakrabban négy- vagy ötsoros strófákat, páros rímek-
kel használ, kissé népies hangzást, lüktetést kölcsönöz a soroknak. 
Ez mindenképpen zavaró, amikor a vívódásokat, töprengéseket is 
ilyen könnyen lezárja, nem hagyja úgy lebegni, mint a szabadver-
sekben olvashatók. 

N e m tartozik a jelentős költők közé Magasi Artúr. Kortársaihoz 
képest egyéni lírát alkotott, amelyikkel nehéz másoknak azonosul-
ni. Kortársai más témákon, más formai elemeken igyekeztek meg-
énekelni élményvilágukat, ezekkel jobban kifejezték saját érzései-
ket mások számára is. 



REZEK ROMÁN 

Élete 

Még javában tart az első világháború, mikor dr. Rezek Román 
írónak (akkor főhadnagynak)1 és feleségének, Alberti Máriának 
Sándor József nevű gyermeke 1916. augusztus 3-án megszületik 
Gödöllőn. Szülővárosában, a premontrei Szent Norbert Gimnázi-
umban szerez érettségi bizonyítványt 1934-ben.2 

Még ebben az évben, augusztus 6-án magára ölti Pannonhal-
mán a Szent Benedek-rend novíciusainak reverendáját és megkap-
ja a Román nevet. A kétéves novíciátus letöltése után, 1936. június 
26-án tesz fogadalmat. Filozófiai és teológiai tanulmányait a Szent 
Gellért Hi t tudományi Főiskolán végzi, Budapesten pedig a Páz-
mány Péter Tudományegyetemen francia-magyar szakon tanul. 
1940. június 16-án Angelo Rótta szenteli pappá Pannonhalmán. 
1940 őszétől 1941 nyaráig Budapesten tölti gyakorló tanári évét, 
majd 1941-ben káplán lesz a celldömölki bencés plébánián. 

1941-től négy éven keresztül a kőszegi bencés gimnáziumban 
francia nyelvet tanít. Tanítványai között találjuk Németh G. Bélát 
is, aki így emlékezik vissza: „[...] Mégis, különös, hogy már tud-
tam, tanár akarok lenni, Rezek Román volt a fő ösztönzőm sok 
mindenben. Akkor már verseskötetei jelentek meg, s filozófiai ta-
nulmányai , Bergsont fordított, és énekeskönyvet rendezett sajtó 
alá. - Csak kínálta a műveket - nem erőszakolta. Régit, ú ja t is 
[ . . . r 

1942-ben summa cum laude fokozattal doktori diplomát szerez 
a Pázmány Péter Tudományegyetem. Disszertációjának címe: Pro-
hászka intuíciója és átélése. 

1944-ben katonai szolgálatra hívják be. Először a székesfehér-
vári hadikórházban tartalékos kórházi lelkészként teljesít rövid 
ideig szolgálatot (áprilistól augusztus végéig), majd hamarosan az 
erdélyi a frontra viszik. 1945 áprilisában amerikai fogságba kerül, 
ahonnan csak fél év múlva szabadul. Ekkor már nem jön haza, ha-
nem a kényszerű emigrációt választja. 

1945 októberétől egy párizsi apácazárda fogadja be, ahol kilenc 
évet tölt. Közben filozófiai tanulmányokat folytat a Sorbonne-on 
1945-48 között,4 és ellátja a magyarok missziós munkáját . Húsz 



éven keresztül, 1965-ig az ottani magyar lelkészség vezetője. A fran-
ciaországi évek alatt ismerkedik meg komolyabban Péguy-vel, 
Sartre-ral, Bergsonnal és főleg Teilhard de Chardinnel , akinek 
azután egész hátralévő életét fogja szentelni. Ekkor rendi elöljárói 
kérésére Brazíliába utazik. A Sao Paolo-i, magyar alapítású bencés 
gimnáziumban hittant és filozófiát tanít. Idővel ezeket a tantárgya-
kat fogja oktatni a helyi szemináriumban is. 

1966-75-ig a növendékek magisztere, majd ezután a szemina-
risták lelki vezetője. Eközben egy közeli filián lelkipásztori munkát 
is végez. 

1972-ben alapítja a Teilhard-dokumentációs Központot (CDT= 
Centro Documentacao Teilhard). Súlyos szívműtéten esik át, ettől 
kezdve életereje lassan fogyatkozóban van, munkakedve, lendüle-
te azonban töretlen. Sorra fordítja le és sokszorosítja Teilhard mű-
veit. 

1986. május 8-án Sao Paulóban, néhány hónappal 70. születés-
napja előtt meghal. 

Tudományos és kulturális tevékenysége 

- 1939-41: négy tanulmányt írt Charles Péguy-ról (Vigília, Pannon-
halmi Szemle). 

- 1942^43: Prohászkáról (és Bergsonról) négy nagyobb tanulmány 
a doktori értekezésen kívül (Pannonhalmi Szemle, Theológia, Sor-
sunk, Athenaeum, Bölcseleti közlemények). 

- 1948-1967: Az Ahogy lehet című irodalmi és kulturális folyóirat 
megalapítás és szerkesztése5 előbb Párizsban, majd Brazíliában.6 

150 cikke és tanulmánya jelent meg e lapban. 
- 1945-65: a párizsi rádió magyar adásában lelki üzenet küld ma-

gyarok részére minden vasárnap. 
- Szent Ágoston: Hozzád kiáltok - a Solilocjuia egyes részeinek mű-

fordítása, Köln, 1952. 
-Mélyen szállunk, versek, Párizs, 1952. 
- Elmélkedések a szépségről (művészetbölcselet), München, 1954. 
- Istenkeresők. K. Barth könyvének fordítása. Köln, 1962. 
- 1959-1966: A Dél-amerikai Magyar Hírlap évkönyveiben hét filo-

zófiai tanulmány. 



- Deus ou nada (Isten vagy semmi) reflexiók a modern ateizmusról, 
Sao Paulo, 1975. 

-1962-1978: Teilhard de Chardin műveinek fordítása: 28 kötet, eb-
ből öt kötet megjelent könyvalakban is. 

- Út az Omega felé (válogatás Teilhard írásaiból), Budapest, Szent 
István Társulat, 1960. 

- Kommentárok Teilhard eszmevilágának megértéséhez, mintegy 
44 kötet sokszorosítása. 

- A különböző nyelveken és helyeken megjelent t anu lmányok 
portugálra fordítva, Sao Paulo-ban 1986 áprilisában 

- Magyar nyelven megjelent fordítások és tanulmányok: 
Embertől emberig - vallomások Teilhard munkájával kapcsolatban, 
alcím Kis történeketek egy nagy témáról. A kötet címe: Vallo-
mások Teilhard-ról, Róma, 1984. Golen K. szerkesztése. Teológi-
ai évkönyv, 1983. Szennay András szerkesztése. Rezek R. tanul-
mányának címe: Minden valóság központja. 

- Tagja: a budapesti Aquinói Szent Tamás Társaságnak és a brazí-
liai Filozófusok Katolikus Társaságának 7 

Költészete 

Rezek Románt elsősorban filozófusként és műfordítóként tartja 
számon az utókor. A tekintélyes Teilhard-fordítások, publikációk, 
előadások mellett azonban a versírással is korán próbálkozott. 

1934-ben a Gödöllői 44-es Rákóczi cserkészek táborozásán vesz 
részt, és versei jelennek meg a Tárogatóhangok című tábori lapban, 
sokszorosított formában. 

1938-ban az Életben jelenik meg a következő verse,1939-től pe-
dig a Pannonhalmi Szemle, a budapesti Vigília és a pécsi Sorsunk ad 
számára állandó publikálási lehetőséget. Emigrációba kerülve a 
költemények a maga szerkesztette Ahogy Lehetben látnak napvilá-
got. 

1952-ben adja ki egyetlen verseskötetét Mélyen szállunk címmel 
Párizsban, amely csokorba gyűjti az eddig megjelenteket, kiegészít-
ve néhány újabbal. Sajnos egy otromba kritika kettétörte a poézis-
próbálkozásokat.1 A vádakra még verssel válaszol, de ettől kezdve 
már csak elvétve jelenik meg néhány, azok is többnyire dél-ameri-
kai lapokban, és a korábbiakat adják ki ismét. Idejét és energiáját a 
többi munkakör töltötte ki, a poézisra pedig többet nem fordít . 



Magát Tűz Tamás és Pilinszky János nemzedékéhez tartozónak 
vallja. Ha nincs a már említett Horváth Béla-féle recenzió, akkor 
nem szegi kedvét a versírás, és hihetetlen távlatok nyíltak volna 
meg előtte. Bergson, Prohászka szellemi hatása biztosan figyelem-
mel kísérhető lett volna költészetében. így túl korán „letette a lan-
tot", még mielőtt teljesen kiforrta volna magát. így is nyomon kö-
vethethetjük majd poétikai érlelődését, még ha nem is jutunk el az 
áhított Parnasszusra. 

Korai versek 

Ide azokat a költeményeket sorolom, amelyek 1938 előtt jelen-
tek meg vagy maradtak kéziratban. A főiskolás évek alatt Rezek 
Román rendszeresen írt verseket , de ezek a zsengék még túl 
didaktikusak, erősen érződik az iskolás próbálkozás. Témájukat 
tekintve főleg olyan tájleíró versek, amelyek Isten csodálatához ve-
zetnek. Formailag négysoros strófákat használ , páros vagy ke-
resztrímes sorokat. /Tüzet akartam rakni...: Tüzet akartam rakni ré-
gen / valahol künn a faluvégen, / örömmáglyát rakni magamnak 
/ valahol künn a falu végen. . ." 

Az érett költemények korszaka 

A második korszak a nyomtatásban megjelent versek időszaka. 
A szerteágazó munka, a barátokkal történő találkozások, a front-
szolgálat olyan élmények lesznek, amelyek a költeményekben is 
újra és újra megjelennek, egyre átgondoltabb, érettebb lesz a felfo-
gása. Közülük is talán az egyik legszebb a Mai emberek karácsonya 
(Pannonhalmi Szemle, 1941/5.): 

Lásd, itt vagyunk sötétbe, 
a kezünk húsba-vérbe 
s szívekbe szúrdosott. 

Lásd, itt vagyunk sötéten, 
sok villanó sötétben 
a szívünk elfagyott. 



A szívünk elfagyott, 
a rongyunk is kopott, 
a melegünk lopott, 

s ha rád nézünk, te Gyermek, 
multunkból rád merednek 
gyermekkarácsonyok. 

Mondd, sírhatunk-e árván 
a barmok durva jászlán 
egy régi éneket: 

hogy angyal jött az égből... 
és bár e föld ma ránk dől, 
köszöntünk Tégedet. 

Eltűnik a gyermeki ártatlanság, az emberi igazságtalanság, a 
nyomor jelenik meg egy látszólag idilli helyzetben. 

A Mélyen szállunk 

Ezzel a címmel jelenik meg első és egyetlen kötete, amelyet 
részben a korábbi költeményekből válogatott, de néhány újabbal is 
kiegészített. A négy ciklus címe: Hazai hársak, Körötted forgok, Mé-
lyen szállunk, A csend. 

Mindenképpen fontos a kötet megjelenési évszáma és helye: 
1952, Párizs. Emigráció. Távol a Kárpát-medencétől, távol a koráb-
bi évektől. Ez a távolság, hazátlanság nagyon sok honfitársához 
hozza közelebb. Számukra még inkább fontos lesz a nyelv, hiszen 
egy idegen világba csöppentek bele, nyelvüket csak most tanulják. 
Hol lehet ilyen bizonytalanságban valami bizonyosat találni? Az 
anyanyelvben, a múltban, az egyre jobban idealizálódó gyermek-
korban. 

A kötetben található ötvenhat vers cím nélkül szerepel, csak a 
tartalomjegyzék ismerteti őket. 

A Hazai hársak ciklusban főleg a hazai tájversek szerepelnek. 
Könnyedség, lágyság, lebegés itatja át ezeket a költeményeket: 
„hogy most a szellő: pilleszárnyú szőke sellő: elsuhant ifjúkorom [...] 
Mézesízű lomha hársak/ hűs ölén remegnek árnyak." 



Akusztikailag pedig a csend állandóan visszatérő mot ívum: 
„Jaj, szeretném összetörni ezt csöndet". A versek fő rendező elve az 
ellentét, a szembeállítás: a múlt és a jelen, a valós és az elképzelt 
világ között. 

Ritmikailag is jelentős újítást vehetünk észre: enjambement-t 
használ, de úgy, hogy a páros rím is megmarad: 

„Emlékszel gyermek-éveink felhőtlen kék egére, 
a kerti kis csatákra és a Rákos-
-patak papírhajóira s a mákos 
kalács ízére ünnepdélután" (Siratom önmagunkat). 

Az egzisztencializmus filozófiailag már ismert volt Rezek Ro-
mán számára. Az élettapasztalat, a halál azonban már élménnyé 
változtatta ezt az ismeretet. A halál keménysége, elfogadhatatlan-
sága éppen édesanyja elvesztésekor élhető át a legjobban: 

„Csönd. Ködben úszó télutói reggel. 
Tompán virrasztó fájó révülettel 
lépek szobádba, nagy halott: 
Anyám! Már jó két napja elhagyott 
égből kapott szíved, - és hűvös lett a föld, ... 
egész világ-viharában állok nélküled: 
karótlanul, panasztalan, tenélküled, anyátlanul." 

(Anyátlanul) 

A fájdalom egyre nagyobb méretű, szinte kozmikussá válik, 
miközben József Attilára emlékeztet a hangulat az anya elvesztése 
kapcsán, csak nem olyan perlekedő, hanem csendesen elfogadó. 

Az Őszi paletta című vers impresszionista remek: 

„Pár tarka folt még: 
sárga és vörös, 
a fáknak háta 
kéken lúdbőrös, 
pár cinke még 
és varjak szürke foltja, 
aztán csak köd, meg köd.. . 
a szíved összefojtja..." 



A költemény elején még elkülönülő színek lassan összeolvad-
nak a szürke ködben. A köd egyébként gyakran visszatérő motí-
vuma, amely egyszerre teremt bizonytalanságot, súlytalanságot, 
félelmet és kilátástalanságot. 

Önéletrajzi ihletettségű a Ki az árnyakból című szonett. A költé-
szetben a táj egyszerre lehet külső és belső: 

„Esténkint néha rám borulnak árnyak: 
a Rákos-parton fázva zsong a lomb, 
tar fűzek sánta tánca űz bolond 
játékot vele. Úsznak szürke szárnyak." 

Ezt a bizonytalanságot, egy kicsit didaktikusán oldja fel a költe-
mény végén: 

„Valahol messze fölcsillant a fény: 
ősz fűzek árnyán átverő remény: 
lihegve csak felé futok az állén: 
kis mécs, mögötte egész nagy világ: 
Jesse törzséből fakadt véres ág." 

A kamaszkiutat kereső fiatal így talál rá a papi hivatásra. 
A ciklus utolsó költeményei már a háború borzalmát érzékelte-

tik és Radnóti, Pilinszky érzésvilágát juttatják eszünkbe. Levél az 
erdélyi frontról című szonettje: 

Erdélyi ősz. Rászállt az est a dombra. 
Kigyújtja izzó lombjait a vérbükk, 
alatta holtak, holtak... Jaj, a vérük 
reácsorog az égő lomb-alomra. 

Elalszik fájó-csendesen a domb, 
vörösre izzón vérzik a vérbükk, 
virrasztó gondot rejtenek a szérűk, 
lappangó neszre les a sárga lomb. 

Várj! Egyszer majd lehull a rőt levél a fákról, 
a vérvörös rém messze fut e tájról; 
s mire sokszor elolvad majd a tél hava: 



új pattanó rügyekkel újra áll a vérbükk, 
alatta hősök, hősök. IJjra forr a vérük, 
s az új tavaszban egy szó zeng: haza! 

Radnótinál ezek az érzések így jelennek meg: Álomi táj: „Ha az éjsza-
ka korma lecsöppen,/ha leharvad az alkonyi, égi szeszély:/ fontolgatja 
fölöttem a mélyvízi csöndben /csillagkoszorúit az éj. Ha a hold feje vérzik 
az égen /s gyüriizo köröket ver a tóba a fény: /átkelnek az árnyak a sárga 
vidéken/ s felkúsznak a domb peremén...." 

Radnóti mint munkaszolgálatos élte meg a tragédiákat, Rezek 
sem sokkal könnyebb helyzetbe élte meg a mindennapokat, mert 
egy katonalelkésznek reményt kellett önteni a kiábrándult kato-
nákba. Ez a kincstári optimizmus jelenik meg a Tavasz 1945 című 
versben. Hangulatában mindenképpen Radnótit juttatja eszünkbe: 

„Valaki ránkuszított minden ősködöt: 
felnyög, vonaglik már a föld alattunk, 
- a nyáron még mily nótásan arattunk -
sötét rém les most ránk a hegy mögött. 
Mik törnek össze egy pár perc alatt!: 
szived s szivem. Csak kint a szél zokog: 
süvítő dörgés, vijjogó sasok: 
a gépek. Hátat fordít ránk a nap. 

A múzsák is hallgatnak. Nincs erőm, 
hogy színbe mártsam béna tollamat, 
virágok kelyhén éjsötét lakat 
s fejünk fölött a köd csak egyre női. 

Radnóti a Töredék című versében szinte kísértetiesen megegye-
ző élményekről számol be: 

„ [ . . . ] az ország megvadult s egy rémes végzeten 
vigyorgott vértől és mocsoktól részegen [...] 
Oly korban éltem én e földön, 
hogy a költő is csak hallgatott, 
várta, hogy talán megszólal újra [...]" 



A borzalom mind a két költőnek osztályrészül jutott. Radnóti 
tudta, hogy semmi esélye a túlélésre, származása lehetetlenné te-
szi, Rezeknek mint katonalelkésznek több esélye volt. 

Viszont neki a csüggedt és reményvesztett emberekben kellett 
a lelket tartania, osztoznia a bajtársak szenvedéseiben, fájdalmá-
ban. Ezek az élmények edzették meg szívét, és tárták fel a világ 
másik felét, amely szörnyűségektől, aljasságoktól, embertelensé-
gektől telinek bizonyult. 

A Körötted forgok ciklus a második a kötetben. A korábbi tájköl-
tészetet, a háború borzalmát egy sokkal nyugodtabb hang váltja 
fel. Szinte ellenpontozza ez a néhány istenkereső hangulatú vers a 
korábbi ciklus emberi poklát bemutatóinkat. Szent Anzelm Proslo-
gion]a erősen hatott a ciklust bevezető költeményre: 

„Körötted forgok - szépséged se látom, 
hallgatva leslek - nem szólal szavad, 
ízlelnélek - szájamra nincs a mézed, 
tapintanálak - Hozzád el nem érek, 
gondolnálak - maradsz csak szent igéret, 
ölelnélek - csak távolról vagy álmodott barátom 
s én egyre várom: arcod fényre váljék." 

Szent Anzelmben egy bizakodó hit kereste Isten megtapaszta-
lását, Rezeknél viszont a modern ember kétkedése, bizonytalansá-
ga jelenik meg, aki már nem jár a régiek kitaposott útján, hanem 
maga szeretne felfedezni valamilyen új utat. Sőt a régiekét mintha 
meg is tagadná, cinikusan hárítja el az ő próbálkozásaikat. Viszont 
Isten így elérhetetlen távolságba kerül az ember számára, nincs 
semmi, ami közelebb hozhatná. Azt is jól érzékelteti a paptanár , 
hogy mennyire nevetségessé válik, ha a régi utakra tévedne: 

„S ha mégis hívsz, hogy lássalak: 
körülforoglak, mint a vak 
kis esti pillék - s áldalak... 
Körötted forgok untalan,.. . 
Körötted forgok hontalan, 
mint lángbaforgó bódult esti pillék." 

A középkorban - Szent Anzelm szerint is - Istent a teremtett 
világ szépségéből fel lehet ismerni. A mai istenkereső bár lázasan 



keresi, már nem úgy találja meg, mint korábban. Kétely fogalma-
zódik meg ajkán: „Mondd, hol reméljem / arcodnak áldott fénysu-
garát?" 

A költeményeket észrevétlenül átszövi a költő hivatása; a sorok 
mögött a pap megszentelő gesztusa jelenik meg a Szomjúhozod cí-
mű versben. Egy misztikus átalakuláson megyünk keresztül a ver-
set olvasva. A kiinduló kép ugyanis így hangzik: „Oly egyszerűen 
ragyogsz e drága Borban"; a záró képben pedig már ezzel találko-
zunk: „Rád futok egészen, / szomjas vesszőként szívom csóknyi 
Részem, / én drága Vérem !..." 

A bor vérré alakult át, ahogy a pap elmondta az átváltoztatás 
szavait. Hirtelen minden megváltozott annak ellenére, hogy külső-
leg minden maradt a régiben. 

A szerzetesben, az istenkereső emberben különös igény van a 
csöndre, szíve mélyén így hallhatja meg az isteni kinyilatkoztatást. 
A Csöndes esti ima és az Egyszerű szonett erre az alapvető igényre 
irányítják a figyelmünket. - A katolikus vallásban fontos szerepet 
kap a gyónás, amikor a hívő ember beismeri Istennek a bűnösségét 
és megvallja, megbánja. A Gyónás című költeményben ilyen lélek-
kitárulkozással találkozunk. Itt viszont a bűnmegvallás felszaba-
dulás kerül előtérbe, nem a bűn megnevezése, hanem az Istenbe 
vetett szeretet megvallása. Érdemes lenne eltűnődni, hogy más 
írók, költők mennyire kételkednek Isten megbocsátó irgalmában. 
Rezekben szinte szikrája sincs ennek. 

Mint pap, önkéntelenül is tanúságot tesz, hogy Isten megbocsát 
a megtérőnek. Nem tépelődik, kétkedik. 

A ciklus végén egy Szent Ágoston-fordítással találkozunk. Egy 
rajongó, bizakodó, Istent megtaláló költemény ez, amelyben a lé-
lek az Istenben elérte a teljes feloldódást, a teljes odaadást: 

„ Hiszen mindenem vagy nekem, 
minden méznél édesebb". 

A harmadik ciklus a Mélyen szállunk címet viseli. Egy különös 
utazásra invitál a Hová? indító költemény. A lélek mélységeit kell 
megismerni a költőnek, egy olyan utazást kell tennie, mint Dantéé 
volt, aki Vergilius segítségével járta be az alvilágot: 



„Emberszívekből szőtt az Isten, 
de fejlehajtva mégis érzek: 
hogy víg lakásod nincsen itten 
s a kék végső nagy reményed. 

Le kell szállnod, hol nem kacagnak 
s hol nem forr kar s száj a karra, 
... magad mélyére kell leszállnod, 
hogy megpillantsd a tiszta kéket, 
magad mélyére kell levágnod, 
hogy átöleld az Első Véget." 

Új, szokatlan a magyar költészetben, hogy a középkori misz-
tikusokat felidézve keresi önmagát az ember. Igaz, hogy a korabeli 
pszichológia is erre hívja fel a figyelmet, a bajok forrása bennünk 
található, ott benn kell először rendet teremteni, oda kell leszállni. 
A ciklus m á s o d i k felében újra előjönnek a háborús versek , a 
maguk élénk érzékletességével. 

Ismét Radnóti képvilága úszik be a sorokat olvasva. „Nem sejti 
hogy', nem tudja mért lázas torokkal köpi a vért; / pokróca ráncán 
folyik a nyál, peregő könnye beletalál" (Nézem őt). - „Az ökrök 
száján véres nyál csorog/ az emberek mind véreset vizelnek, / a 
század bűzös, vad csomókban áll. /Fölöttünk fú a förtelmes halál" 
(Razglednicäk). A háborúról nem lehet, nem szabad szép verset írni. 
Szépséget a gyötrelemben, a pusztulásban az igazi költő nem talál-
hat. Ezért olyan megrázó mind a két költő háborús élménye. Az 
embertelenségben, ha gondolatilag is, de mindkettőnél megjelenik 
az otthon idillikus képe, a képzeletben adva gyógyírt a pusztulás 
sebeire: 

Rezek: 
„Bús cigány-módra kint az erdőn 
reád gondolok, szép hazám 
és sorba hívom kiket szerettem: 
a kicsi Máriát és anyám... . 
Istenem, milyen messze vagytok 
s utatok, most merre fut?... 
A szó mit írok, tompa, béna, 
mint kint a szürke permeteg 
s a könnyem sem tud megcsillanni, 
ha a szívem föl-fölremeg." (Gutenecki balladám) 



Radnóti: 
„Régi szelíd esték, ti is emlékké nemesedtek! 
Költőkkel s fiatal feleségekkel koszorúzott 
tündöklő asztal, hova csúszol a múltak iszapján? 
hol van az éj, amikor még vígan szürkebarátot 
ittak a fürge barátok a szépszemű karcsú pohárból?[...] 
[...] Hol van az éj, az a kocsma, a hársak alatt az az asztal? 
és akik élnek még, hol vannak a harcra tiportak?" 

(Ala recherche...) 

A ciklus utolsó verse a kötet címadó verse is: Mélyen szállunk. 
Tele lebegéssel, bizonytalansággal, ami némi könnyedséggel is pá-
rosul. A köd, amely gyakori motívum, feloldja az éles határokat, 
sejtelmessé teszi a létet. 

A kötet lezáró ciklusa A csend nevet viseli. Érdekes és talán egy 
kicsit meglepő verseket vonultat fel Rezek. Hangulatát tekintve a 
szerelmes versek kategóriájába sorolhatnánk a legtöbbet. Egyes 
versek megértéhez az Álarc nélkül életrajzi visszaemlékezés ad kul-
csot. 

„Másnap - nem tudtam megállni, hogy fel ne hívjam Máriát (fiatal-
kori szerelme - H. O.), pár pillanatnyi telefon-beszélgetésre. Alig ha-
gyott szóhoz jutni: 

- Sanyikám, olyan büszke vagyok rád. Olyan csuda-értelmesen olvas-
tál; én is megértettem. Tudod: az én életemnek is vannak hasonló kérdé-
sei, nem olyan magas színvonalon megfogalmazva, [...] majd meg fogok 
neked mindent írni, most nem tudom elmondani; de annyit akarok neked 
beszélni, hiszen úgyis elmúlik minden'. 

Megremegtem: elmúlik minden és előtte a még merészebb szó: úgyis. 
Mi ez? Honnan került ennek a kis gépírónőnek szájára az a pár szó, ame-
lyért én éveket verejtékeztem, s amelyet csak lassanként kezdek egészen 
végtelen mélységes következetességgel átérezni. [...] Es aztán csend, na-
gyon nagy csend. 

Bódult örömmel támolyogtam ki a telefonfülkéből. [...] Ezt a szót sze-
rettein volna hallani tőle órákon át, jelenléte nélkül, úgy hogy belézubogja 
a nagy tényt: úgyis elmúlik minden, tehát, csak a lélek él. Es a mi lelkünk 
halhatatlan, vagyis csak ebben lehet az élet, amely - el nem múlik: 
Istenben."2 



A költemények témái: tájköltészet, amelybe belevegyül az egyé-
ni lét, az útkeresés. Előszeretettel használja fel az őszt verseiben, 
mint az elmúlás oly gyakran megjelenő motívumát: 

„Aranysárga haldokló ősz, 
sír a szél, 
tar fák halvány árnyékában fekszem: 
sárga falevél 
a többi közt. Egymást lehelve, 
fekszünk őszben, áttelelve 
hosszú álmos zord telet. " (Egyszerű őszi dal). 

Érdekes, hogy nála ez nem a beérkezés, a megérés évszaka lesz, 
mint más költőknél, hanem a halálra készülés eszköze.3 A költe-
mény zárlatában Ady stílusára, a Léda-ciklus verseire emlékeztető 
sorok jelennek meg: 

„Ősz van, fekszünk sárgán zörgő színaranyban, 
végigsimogatom az őszt a te hajadban."4 

A zárlat mindenképpen elgondolkodtat, mert felveti a szerelmi 
költészet kérdését. Ady nem leplezi viszonyát, érzését Lédával 
szemben. Vajon hogyan oldja meg ezt az érzékiségi problémát egy 
olyan személy, akinek a testi szerelmet mellőzve kell élnie? Rezek 
Román vívódását nem is a költemények, hanem a naplója érzékel-
teti a legjobban.5 Túl didaktikusnak érzem azt a fajta megoldást, 
hogy a szerelmi érzést a Szűz Máriára való gondolással igyekszik 
megoldani. 

„Ó, be kár, hogy réten át, 
aranysárga lombon át, 
síró szellő húzza át 
Szűz Mária fátyolát, 
hogy csend legyen...." 

A napló ebből a szempontból sokkal őszintébb, mert az emberi 
vívódásnak nagyobb teret enged. 

Gyakran visszatérő motívum az istenkeresés, a szellem nyugta-
lansága és elpihenése a legfőbb abszolútum megtalálásában. Míg a 
„világi" költők a kiinduló partot mutatják be teljes részletességgel, 



(emiatt is tud könnyen azonosulni a mai olvasó), addig a papköl-
tőknél már a másik part jelenik meg, a célbaérkezés. Emiatt viszont 
túl „tisztának" tűnnek a költemények. Magány, többször találko-
zunk ezzel a témával is, amely az emberi lét egyik legalapvetőbb 
tapasztalata. Isten rámutat veled önmagára. 

Az ima, a fohász Istenhez szintén gyakori motívum. A szerze-
tesi élet szinte behatárolja Rezek gondolat- és érzésvilágát. 

Olykor-olykor egyfajta kincstári optimizmus is fellelhető a so-
rok között, a kötelezően reménykedő befejezés, a kétségek min-
dennemű feloldása, a kétely teljes megszüntetése.6 

A formai elemek kapcsán feltűnik, hogy előszeretettel marad a 
négysoros, páros rímű strófaszerkezetnél. Ez egy kissé népies han-
got kölcsönöz a költeményeknek. Szerves folytatása lehet a XIX. 
századi népies hangvételnek. A gondolatok azonban gyakorta el-
lenpontozzák ezt a formát. Idővel bátran használja az enjambe-
ment-t is: az Almavirágokban így fogalmaz: 

„Lágy susogásban 
szárnysuhogással 
telnek az ágak, 
lángba borul 
rét, patak. Állnak 
lángban a házak, 
titkos erőktől 
átnyög a rög...." 

Jelzői kapcsán azt vesszük észre: itt-ott, igaz, szerény mérték-
ben, de felismerhető a nyugatos költők jelzőhasználata. Többször 
megjelenik a bús minőségjelző, amelyet Babits, Kosztolányi és kor-
társaik előszeretettel használtak költeményeikben. A jelzők érez-
tethetik a legjobban egy köl temény élmény- és érzelemvilágát, 
illetve hiányuk más irányba indíthatja el a fantáziánkat. 

Rezek jelzői nem jelentenek rendkívüliséget, a megszokott szó-
készletet vonultatja fel. Nincs csak rá jellemző szóhasználat. 

Rezek Román ígéretes irodalmárnak indult. Főleg az egziszten-
cializmus, a francia irodalom állt hozzá közel. Komolyan foglalko-
zott a f i lozófiával is, élete középpont jába Teilhard de Chard in 
munkássága került. Nem a költészet volt munkásságának legfon-
tosabb területe, ahol szellemi képességeit kibontotta volna. Mint jó 
amatőr próbálkozott a versírással, de a mennyiségük és a minősé-



gük messze elmarad a mögött a kulturális, irodalmi érték mögött, 
amelyet a filozófiában vagy az esztétikában ért el. 

Rezek Román, a szerkesztő 
(Ahogy lehet) 

Rezek Román Párizsban kezdi el szerkeszteni az Ahogy lehet cí-
mű lapot, amelynek tizenkilenc évfolyama jelent meg 1948 és 1967 
között. Ez összesen 155 számot jelent. 

A lap első megjelenésekor a sokszorosítás viszonylagosan kez-
detleges állapotokat mutattott . A stencilezett példányokat 1950-
ben sikerült felváltania a nyomdai technikának, majd az utolsó 
számok szintén stencilezett formában jelentek meg. 

Kezdetben minden hónap 15-én jelent meg a lap, a későbbiek-
ben havonta, kéthavonta, és végül néhány tanulmány tartotta élet-
ben a lapot, amely végül is 1967-ben megszűnt. 

Az irodalmi és művészeti lap a menekült magyar if júságnak 
szólt elsősorban. Szerkesztői: Gáspár Lóránd, Csukássy Lóránd és 
Rezek Román. 

Az újság igazi szervezője, életben tartója Rezek Román volt. Ő 
írta a legtöbb cikket, ő gondoskodott a sokszorosításról és a kézbe-
sítésről. 

A lap elsősorban a fiatal magyar egyetemi hallgatóknak szere-
tett volna publikálási lehetőséget adni, illetve összekötőkapcsot te-
remteni a kényszerű emigrációban. „Egy nagy százalék emigráns 
úgyis mindig felszívódik az anyagi küzdésben, illetve 'elvész' a 
magyarság számára. Ezekben állandó 'injekcióval' legalább azt kell 
ébren tartani, hogy - ha nem is jön többé haza - legalább anyagi és 
erkölcsi súlyával / h a v a n / szolgálja még véreit az egyetlen igazi 
szabadságért." így a kulturális küldetés mellett a hazafiság ébren 
tartását is felvállalta a lap. Az otthoni híreket is publikálta, kom-
mentárokat fűzött hozzájuk. De nem ez volt a fő profilja. 

Felépítése 

Mindegyik szám közölt egy-egy filozófiai jellegű tanulmányt a 
Filozófiai negyedóra rovatban. Szerzőjük Rezek Román volt, és az őt 
érdeklő kérdéseket boncolgatta: emélkedések a szépségről, a sza-
badságról, az egzisztencializmusról. 



Szépi roda lmat rendszeresen közöl t a lap, költői: Csukássy 
L.,Temes-Tanai L., Zimányi Rudolf és Rezek Román. 

A líra mellett a próza is képviseltette magát. Többször jelente-
tett meg korábban publikált novellát is, ami az emigráció kényszerű 
helyzetéből fakadt. Főleg a nagyobb ünnepek kapcsán olvasha-
tunk ilyen jellegű írásokat. 

A folyóirat hidat teremtett a francia és magyar irodalom között 
az ál landó műfordításaival. így a magyar olvasó anyanyelvén is 
élvezhette a francia gyöngyszemeket. 



BÉKÉS GELLÉRT 

Élete 

1915. január 3-án született Budapesten. Gimnáziumi tanulmá-
nyait a budapesti Bencés Gimnáziumban végezte. Érettségi után 
lépett be a Szent Benedek Rendbe 1932-ben. Teológiai tanulmá-
nyait Rómában végezte 1933-40 között. Hazajövetele után a pan-
nonhalmi g imnáziumban tanított 1945-ig. Majd kétéves főapáti 
titkárság után ismét visszatért Rómába, és a Szent Anzelm Egye-
temen oktatott. 1994-ben végleg hazatért Pannonhalmára, és azóta 
több teológiai főiskolán tanít. 

A költő 

Békés Gellértnek viszonylag kevés verse olvasható. A Vigília, a 
Pannonhalmi Szemle, a Katolikus Szemle volt az a három folyóirat, 
ahol rendszeresen megjelent egy-két költeménye. 1968-ban jelenik 
meg első verseskötete Sorsom az Isten címmel, amely ez elmúlt har-
mincöt év terméséből válogat. Majd 1994-ben egy bilingvis kiad-
vány látott napvilágot: Úgy szomjazom Rád a címe, magyar nyelven 
írt versei olasz tükörfodítássál. 

Verseiben az Istenre találás nyugalma érződik. A vívódások, 
töprengések helyett az Isten megtapasztalásából sugárzó életigen-
lést szólaltatja meg. Tájleíró költeményeit szintén Isten fénye ra-
gyogja át: 

„Bennem is nagy csend mondhatatlan 
suttogása nesztelen bújik, 
eltűnik már a sás, a fűz s a rétek, 
de felfigyel a csendre szomjas lélek, 
- és hallgat a kuvik." 

(Esti szemlélődés) 

A vallásos költészet mindig belső bizonyosságot jelent vagy ép-
pen hoz létre, Isten megtapasztalását, létének elfogadását. Ez a bi-
zonyosság azonban nem nélkülözi olykor a drámai mozzanatokat 
sem, hiszen igazi költő nem is lehet az, aki világlátását nem küz-



delmekben alakítja ki. Ez a drámai feszültség, ha nem is olyan erő-
sen, de Békés Gellértnél is megjelenik. Ő is küzd, hogy megbizo-
nyosodjék a mélyebb igazságokról, megszabadul jon az emberi 
gyengeségtől. Nála is felbukkan a szolgálat gondolata: Isten szol-
gálata adja meg a személyiség összefogó erejét, a szabadságot és a 
belső nyugalmat. 

A szenvedés elfogadása és vállalása a lelket katartikus állapot-
ba juttatja. Erről beszél A mélységből kiáltok című költemény: 

„Verd át a testem félelmed nyilával, 
szegezz parancsaidhoz, Istenem" 

Költészetéről a függelékben olvashatunk bővebben, amely egy-
fajta önvallomás. Finom érzékkel vall a versek keletkezéséről és 
életében betöltött helyükről. 

Békés Gellért, a szerkesztő 

1948 végén Rómában néhány egyházi vezető és katolikus értel-
miségi elhatározta, hogy folytatni kellene a korábban Magyar-
országon megjelent Katolikus Szemle című folyóirat kiadását. Az 
elsődleges ok: a háború után a nyugati emigrációba került magyar-
ságot össze kell tartani. Ennek a megtartásnak pedig az anyanyelv 
lehet az egyetlen eszköze, amelyet a sajtótermékeken keresztül le-
het életben tartani. Az egyház központjából kiinduló próbálkozás 
aztán sikerrel járt. 1949 júniusában elég egyszerű, sokszorosított 
formában megjelenik Mihalovics Zsigmond előszavával az első 
szám. Az indulás ideje egybeesett a politikai élet bezárkózásával, 
dú l t a h idegháború , az emigráció erősen an t ikommunis ta lett. 
(Igaz, az otthoni események ezt csak fokozták, pl. a Mindszenthy-
per, a szerzetesrendek helyzete stb.) Emiatt a bátor, a későbbiek-
ben pedig a határon túli magyarsággal sorsközösséget vállaló lap 
nemkívánatos sajtóterméknek bizonyult idehaza. Legálisan nem 
lehetett hozzájutni , csak csempészáruként kerülhetett be az or-
szágba. A hatvanas évektől hangnemében is oldódik, a politizálás 
veszít jelentőségéből. Tömören így lehetne összegezni a Szemle 
szerkesztési elvét: a magyar sors; a nyugati kultúra és a keresztény 
életszemlélet képviselete. A lapra a nyitottság, az értékek elismeré-
se és tiszteletben tartása volt jellemző. 



ÖSSZEGZÉS 

A múltba tekintéssel, az elfeledett értékek számbavételével tud-
juk a jövőt építeni. A Pannonhalmi Helikon érdekes tervnek in-
dult, amely végül nem valósult meg. De így is, a „kísérletezést" fi-
gyelemmel kísérve jól láthatjuk, hogy a bencés közösség nemcsak 
az imádságnak szentelte az életét, hanem az irodalmi élet szerve-
zésében is jelentősen munkálkodott. Bátorítást, ösztönzést jelentett 
a Szent Hegy, amit jó lenne ma is folytatni. 

A Pannonhalmi Szemle szerkesztősége színvonalas lapot adott az 
olvasók kezébe. Széles tájékozottságával sikerült fennmaradnia, és 
magas mércét állítania az 1992-ben újrainduló folyóiratnak. A szer-
zőgárdában olyanok kapnak publikálási lehetőséget (Békés Gellért, 
Rezek Román), akik majd a folyóirat megszűnése után Magyar-
országon kívül folytatják irodalmi és szerkesztői tevékenységüket. 
A Szemle jó szellemi műhelynek, iskolának bizonyul majd ezek-
hez a későbbi szerkesztői munkákhoz. 

A Szemle az évek folyamán felnevelt egy új generációt, amely 
már szakított a konzervatív irodalomszemlélettel és nyugat-euró-
pai mintákat ismertetve hatott a magyar szellemi életre. 

A bencés papköltők a Szemle lapjain kaptak állandó publikálási 
lehetőséget. Igaz, nem a legjelentősebb költőknek bizonyultak, de 
nem is voltak hivatásos költők, a versírás csak sokadik tevékeny-
ség volt életükben. Idővel itt is komolyabb eredményeket lehett 
volna elérni. 



Felhasznált irodalom 

A Pannonhalmi Szent Benedek-Rend Névtára 1802-1986. 
Ahogy Lehet. Irodalmi és kulturális folyóirat (A menekült magyar ifjúság lap-

ja), Párizs,1948-1954. 
Az egység szolgálatában. Köszöntő Békés Gellért 80. születésnapján, Katolikus 

Szemle 3-4. Pannonhalma, 1994. 
Az Esztergomi Szentbenedekrendi katolikus Szent István Gimnázium Evkönyve 

1940-41-es iskolai évről. Esztergom, 1941. 
Bánhegyi Jób naplója: Életem és sorsom, kézirat (Pannonhalmi Főkönyvtár) 
Békés Gellért: Sorsom az Isten, Katolikus Szemle, Róma, 1968. 
Békés Gellért: Úgy szomjazom Rád. Bencés Kiadó, Pannonhalma, 1994. 
Galabos Ferenc: A Pannonhalmi Szemle Repertóriuma 1926-1944. I—II. Buda-

pest, 1973. 
Hegyi Béla: Távolsági beszélgetések. Rezek Román, Vigilia, 1980. 
Hein Tádé: Magasi Artúr költészete. Vasi Szemle,1936, 5-6. sz. 
Illyés Gyula: Iránytűvel, I. k. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1975. 
Magasi Artúr: Kristály és kaméleon,Budapest, 1932, az „Élet" kiadása 
Magyar Irodalom Lexikona I-III. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1963. 
Pannonhalmi Szemle, 1993.1. 
Pomogáts Béla: Békés Gellért 80 esztendeje, Magyar Napló,1995. április 
Prohászka Ottokár: Diadalmas világnézet, Székesfehérvár, 1925. 
Rezek Román: Mélyen szállunk, Ahogy Lehet kiadás,1952, Köln 
Rónay László: Erkölcs és irodalom, Vigilia, Budapest, 1993. 
Sík Sándor: A százgyökerű szív. Levelek, naplók, visszaemlékezések Sík 

Sándor hagyatékából. Magvető Kiadó, Budapest, 1993. 
Sík Sándor: Kereszténység és irodalom. Válogatott írások, Vigília könyvek, 

Budapest, 1989. 
Somogyi Ernő: A vígság szekerén, Győr, 1928, a „Győri Hírlap" kiadása 
Söveges Dávid: Szent Benedek családja, Szent Gellért Hi t tudományi Fő-

iskola, Pannonhalma, 1995. 
Szilasi László: Kis magyar egyháztörténelem, TKK-könyvek, Róma, 1981. 
Tűz Tamás: Hova tűntek a szitakötők? Amerikai Magyar írók, 1976, Soveregin 

Press, 872 Winston Churchill Boulevard, Oakville, Ontario, Canada, 
L6J 4Z2. 

Új Magyar Irodalmi Lexikon I-III. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1995. 
Várszegi Asztrik: Kelemen Krizosztom, METEM könyvek, Budapest,1990. 
Vigilia, 1994.1-12. 



Jegyzetek, felhasznált irodalom, hivatkozások 

A Pannonhalmi Helikon 

1 Ivasivka Mátyás: Keszthelyi Helikoni ünnepségek, in Nagy Lajos Gimnázium 
Évkönyve, Pécs, 1995. 

2 Rónay László: A francia példa, in Vigila, 1995, II. 55. 
3 Nyugat, 1933. április 1. 422-431. 
4 Rónay László: Mécs László, in Vigilia, 1995.135-143. 
5 Rónay: i. m. 
6 Bánhegyi Jób: i. m. 250. 
7 Harsányi Lajos levele Bánhegyi Jób pannonha lmi főiskolai tanárhoz 
8 Uo. 9 Uo. 10 Uo. 
11 A százgyökerű szív. Levek, naplók, visszaemlékezések Sík Sándor hagyatékból, 

158 -163. 
12 Uo. 13 Uo. 14 Uo. 15 Uo. 
16 Uo. 17 Uo. 18 Uo. 
19 Bánhegyi Jób: i. m., 250. 
20 A százgyökerű szív, 163. (Alszeghy Zsolt levele, 1934. dec. 30. ) 
21 I. m., 181. (Harsányi Lajos levele, 1936. XI. 9.) 
22 Nemzeti Újság, 1937. január 31.,18. 
23 Uo. 24. Uo. 
25 Pannonhalmi Szemle, 1938. IV. 243. 
26 Pannonha lmi Szemle,1943. V. 361. 
27 Vitnyédi N. István: A boldog költő a Hegyen, in Pannonhalmi Szemle, 1943. 

V.361-362. 

A boldog költő a Hegyen 

Eljött a költő. Járt itt máskor is, 
merész inakkal kaptatott előre. 
De most a lelke (fehér gémmadár ) 
pihenni szállt az ősi hegytetőre. 
A gazdag percek kék tavánál szállt le, 
a nefelejcsek bokrai tövén 
és napszemével boldogan kereste, 
ami az ember, szépség, költemény. 
O, gémmadár ! Be jó is 
p ihenni itt! A szédült szárnyalás 
kavargó köreit kötözni nem kell 
a tébolyult föld romjai felett, 
most nézni kell, 
szívvel és szemmel inni a pillanatok 



nektár-illatát, testvéri jóság csendjét, 
századok illatát, imádság-harmatát 
s felejteni, hogy voltak rossz napok, 
fekélyek, rontó villanások, 
csüggedés és értetlen szívek. 
Itt fönn, az Ormon nincsen senkinek 
más vágya most, mint Téged körülállni, 
és nézni: mit mond égre nyílt szemed, 
mit mond a szád, ó milyen éneket 
virít a lelked itt az ős pataknál, 
a ha szép napod az évek delelőjén 
túl is jutott, Te ifjúnak maradtál, 
költőnek, jónak, szívnek, szeretetnek, 
boldognak, bölcsnek, akit csak szeretnek, 
rigók és nádak, testvérek karéja, 
s szeret nagyon a mondhatat lan ég. 
O, gémmadár! Boldog barátok 
a pár csöndes költő csodál a Hegyen 
s ujjongva szül: királyi szárnyak, 
égig lendülök, 
takarjátok be ezt a rút időt 
s szegény ember elfakult szemét 
vonjátok a szikrázó magasba. 
Lássatok szépet, nagyot, nagyszerűt, 
felejtsetek el minden keserűt, 
hisz fölöttetek lángol egy kométa, 
szép égi-földi jel, édes biztatás, 
magyar pap, ember, tündöklő poéta." 

28 Rezek Román: Álarc nélkül, 165. 
29 Rezek Román: i. m. ,166. 
30 Rezek Román: i. m., 169. Az alábbi belső vívódásról és találkozóról szá-

mol be: „Én keresek kiutat, még ebben a fájdalmas feszülésben, ebben a 
tipikusan költői sikolyban, én - az Aquinói Szent Tamás- társaságnak 
és a Faludi-Társaságnak (Szombathely) rendes tagja, a Sorsunk, a Pan-
nonhalmi Szemle, az Élet, a Vigília, a Magyar Szemle, a Forrás, a Böl-
cseleti Közlemények munkatársa, és sok más helyre firkáló bencéske, 
aki Sopronban a saját verseiből szavalt, Kőszegen is egy kultúrdélutá-
non a fiúk és a szüleik előtt; aki Puszta Sanyit elkedvetlenítette azzal, 
hogy - azt hiszem: a múlt nyáron - Leányfalun nagyobb sikert ért el a 
verseivel a finom lelkű közönség előtt, mint ő a bombasztos szavalásál, 
aki most majd a székfoglalóját fogja megtartani verseivel Szombathe-
lyen a Faludi-Társaság, aki egy hét múlva aztán (jan. 30-án) Győrben 



fog szavalni a Kisfaludy-körben, hiába jegyzi meg egy kanonok, hogy 
nem lehet ilyen bátor verseket papnak szavalnia; aki Nagyváradra ké-
szül a Pannonhalmi Szemle egyik matinéjára szavalni (lányok előtt a 
Ha visszajönnél verset és a Férfisorsomat meri szavalni, aki azt kérdezi 
magától: csak ez a boldogság?)" 

31 Tűz Tamás: Hová tűntek a szitakötők, 309-310. 
32 „... és a legfontosabb társadalmi, világnézeti, esztétikai kérdésekben 

egységes szellemet és közízlést alakítson ki. A magyar katolikusság 
sem politikai, sem szellemi téren nem küzdötte ki magának az ország 
életében azt a szerepet, amely számarányánál és intézményeinek, isko-
láinak, egyesületeinek jelentőségénél fogva megillette volna. [...] Egyé-
nileg csak azzal vádolom magamat, hogy keveset írtam a mi nagy kato-
likus költőinkről, különösen Mécs Lászlóról és Sík Sándorról, aki nem 
egyszer gyengéden célzott is erre a mulasztásomra. [...] nem írtam hát 
róluk egy alapos, kimerítő monográfiát a nagy katolikus triászról, ami-
lyen nem volt és aligha lesz egyhamar minálunk" (Bánhegyi Jób: Eletem 
és sorsom, 236. ) 

33 Bánhegyi Jób: i. m., 234. 
34 Bánhegyi Jób: i. m., 213. 
35 Bánhegyi Jób: z.m., 

A Panonhalmi Szemle matinéi 

1 Sopron vármegye, 1936. március 31. 
2 Pannonhalmi Szemle, 1944/2. 160. 
3 Bánhegyi Jób : Eletem és sorsom, 131. 
4 Bánhegyi Jób: i. m., 212. 
5 Beszélgetés Vanyó Tihamérral, Pannonhalmán, 1996. július 23-án. (Kár, 

hogy idősödő természete miatt egyre nehezebben marad a témánál, más 
emlékekkel keveri őket.) 

Egy szemtanú visszaemlékezése: 
A népes szerző és résztvevők közül ma már csak dr. Vanyó Tihamér 
él. 92 esztendős korában néhány apró részletre jól emlékezik. Érdekes, 
színes egyéniség voltam, az előadásom is töretlen d inamizmus jelle-
mezte. Ezért a szervezők mint utolsó előadót szerepeltették, addigra 
ugyanis a hallgatóság szellemileg egy kissé megfáradt. A harsány ki-
áltásokból, lendületes, humorra l és ízes magyarsággal előadott be-
szédem azután minden álmot kivitt az emberek szeméből. Főleg a női 
hallgatók előtt arattam nagy sikert a lelkialkatról és lelkiéletről.4 



Pannonhalmi Szemle 

1 Magyar Irodalmi Lexikon, Bp. 1963. 
2 A kiragadott példa a MIL II. kötetéből való 
3 PSZ. 1926.1 
4 A dolgozatnak nem témája az 1992-től újra induló Pannonhalmi Szemle 

bemutatása. 
5 Pannonhalmi Szemle, 1930.113., Mihályi Ernő beköszöntője. 
6 A renden belül nem mindenki osztotta maradéktalanul az ú j vállalko-

zást. Többen voltak, akik arra hivatkoztak, hogy „nincs elég írónk, tu-
dósunk ahhoz, hogy tar tósan le tudnánk kötni az érdeklődést. Más-
részről hogy is versenyezhetnénk a Katolikus Szemlével, a Magyar 
Kultúrával? "- teszik fel a kishitűek a kétkedő kérdéseiket. (Bánhegyi 
Jób: i. m., 129. ) 

7 PSZ. 1926.1 
8 Uo. 
9 Várszegi Asztrik: Kelemen Krizosztom, a főapát élete - bölcsészdoktori ér-

tekezés, METEM-könyvek 257.:„Az I. világháború végével a történelmi 
Magyarország romokban, a romokat további for radalmak próbálják 
eltakarítani. Ez a történelmi háttér konkrét hatással van a Rend életére. 
Anyagi bázisa, mely intézményeit szolgálja, megrendül a veszteségek 
és korszerűtlen gazdálkodás következtében [...] A belső rendi tehetet-
lenség miatt a krízis sokáig húzódik, a mélypontot az 1926. esztendő-
ben éri el." 

10 A Pannonhalmi Szent Benedek-rend Névtára 139.: dr. Sarudi (Strommer) 
Viktorin Ignác teol. doktor 1875-1948. 1920-26. perjel, 1926-31-ig fő-
iskolai igazgató, 1931-1939 házfőnök Budapesten, 1933-39 apát Ti-
hanyban, 1940-1948-ig nyugalomban Zalaapátiban. 

11 PSZ. 1938. IV. 311. Rövid méltatás Strommer Viktorin munkásságáról: 
„Dr. Stormmer Viktorin tihanyi apátúr, akinek a Pannonhalmi Szemle 
megalapításában nagy része volt s aki állambölcseleti cikkei, konferen-
ciái és lelkigyakorlatai révén országszerte ismert nevével nagyban hozzá-
járult a Pannonhalmi Szemle felvirágoztatásához, tihanyi tartózkodása 
miatt már nem folyhatott be olyan közvetlenül a Szemle irányításába, s 
így megválik a főszerkesztőségtől. A főapát úr Szemlénk főszerkesz-
tőjévé Blazovich Jákó főmonostori alperjelt, kiváló cikkírónkat tette." 

12 Bánhegyi lób: Életem és sorsom, 129. 
13 Bánhegyi lób: i. m., 130. 
14 Bánhegyi lób: i. m., 130. 
15 PSZ. 1933. III. 
16 Rónay László: A Katholikus és a Katolikus Szemle Az egység szolgálatában. 

in Katolikus Szemle, Pannonhalma, 1994. 117. 



17 A Magyar Kultúra szellemiségére erősen hatott Prohászka Ottokár Dia-
dalmas világnézet című munkája. Felületesen elintézi a modern irodal-
mat „.. .Bátran mutathatok e részben a modern irodalomra, a modern 
költészetre, melynek nincs művészete, mert nincs vallásossága, maga is 
kétségekben vajúdik. Hogy emeljen, hogy lelkesítsen akkor másokat. 
Lantja el van repedve, húrjai elszakadtak, tapogatódzó keze reszket, 
nem is siralmak költészete ez, hanem inkább siralmas költészet. A nagy 
problémákat fölveti, de nem bírja megoldani: kérdéseket feszeget s 
nem tud rájuk felelni [...] Hát miféle költő az, aki az életről felvilágosí-
tást nem ad? Hát miféle látnók az, aki nem lát?" - Prohászka: Diadalmas 
világnézet, 34-35. 
Prohászka nemcsak támad és megveti a liberális eszmeiséget, hanem ki-
jelöli a követendő utat is, pontosan meghatározza a művészet feladatát: 
„Nekem ideálok, reális ideálok kellenek! Ideálokkal, melyek az ember 
szubjektív világának illúziói, be nem érem! .[...] Az kell nekünk, hogy 
az örök élet, az erény, az érdem, valóságok legyenek, s az élet határán 
ránk várjanak." (Prohászka: i. m., 35. ) 

18 Sík Sándor: Egyetemesség és forma, in Vigilia, 1935. II. 
19 Pomogáts Béla: A római Katolikus Szemle, 86. 

A Pannonhalmi Szemle és a magyar irodalom kapcsolata 

1 Főiskolai évkönyvek 1941/42, szerk.: Kocsis Lénárd 
2 Bánhegyi Jób: Erdős Renée, in Pannonhalmi Szemle, 1932.1.13-26. 
3 Uo. 4 Uo. 5 Uo. 6 Uo. 
7 Uo. 8 Uo. 9 Uo. 10 Uo. 
11 Bánhegyi Jób: P. Gulácsy Irén, in Pannonhalmi Szemle, 1933.1. 27-40. 
12 Uo. 13 Uo. 14 Uo. 15 Uo. 
16 Hein Tádé: Szederkényi Anna, in Pannonhalmi Szemle, 1932. II. 140-151. 
17 Uo. 18 Uo. 19 Uo. 
20 Sík Sándor: Egyetemesség és forma, in Vigilia, 1935. II. 

A Pannonhalmi Szemle és a magyar költészet kapcsolata 

1 Kocsis Lénárd recenziója Babits Mihály Versek című kötetéről, in 
Pannonhalmi Szemle, 1929. 391-393. 

2 Uo. 3 Uo. 4 Uo. 5 Uo. 



A Pannonhalmi Szemle és a papköltők kapcsolata 

1 Bánhegyi Jób: Harsányi Lajos költészete, in Pannonhalmi Szemle, 1934. I. 
34-38. 

2 Uo. 3 Uo. 4 Uo. 
5 Uo. 6 Uo. 7 Uo. 
8 Hein Tádé: Mécs László, in Pannonhalmi Szemle, 1932. III. 326-340. 
9 Uo. 10 Uo. 11 Uo. 
12 Uo. 13 Uo. 
14 Rezek Román: Az Isten fiatal. Sík Sándor új versei, in Pannonhalmi Szemle, 

1940. IV. 313. 
15 Pénzes Balduin: Mécs László: Élőket nézek, in Pannonhalmi Szemle, 1939. 

IV. 303. 
16 Kolos Endre: Sík Sándor lírája, in Pannonhalmi Szemle, 1942. II. 97-105. 
17 Kocsis Lénárd: Pakocs Károly: Lélekzuhanás, in Pannonhalmi Szemle, 1929. 

II. 394. 

A Pannonhalmi Szemle kapcsolata a magyar folyóiratokkal 

1 Pannonhalmi Szemle, 1927. 207. 
A főiskola igényeit szolgáló folyóiratok: a Társadalomtudomány (Buda-
pest), a Protestáns Tanügyi Szemle (Budapest), a Dunántúli Tanítók Lapja 
(Szombathely), a Történeti és Régészeti Közlemények (Miskolc), a Had-
történeti Közlemények, a Hadimúzeumi Lapok (Budapest ) , a Magyar 
Paedagogia (Budapest) , a Természeti Közlöny (Budapest), a Földrajzi 
Közlemények (Budapest), a Közegészségügyi Értesítő (Budapest), a Ma-
gyar Középiskola (Budapest), az Irodalomtörténet (Budapest), a Magyar 
Nyelv (Budapest), a Balaton (Balatonfüred) és a Soproni Szemle (Sop-
ron). 

2 Uo. 3 Uo. 
4 Pannonhalmi Szemle, 1927. 155.: A magyar szellemi élet újabb szervei című 

cikk. „A Debreczeni Szemlén nemigen látszik a szivárvány-híd építésé-
nek a szándéka." 

5 Pannonhalmi Szemle, 1927. 207. 
6 Magyarországon három gimnáziumban és három reálgimnáziumban 

2561 tanuló végezte tanulmányait 1929-ben. Észak-Komáromban pedig 
430 növendéke volt az ottani g imnáz iumnak, közülük 71 leány. Az 
egyetlen magyar bencés iskola volt az elszakított területen. 

7 1930-ban, amikor Mihályi Ernő lesz a szerkesztő, Kühár Flórisról mélta-
tó cikket ír. Itt jegyzi meg, hogy a Szemle már 67 folyóirattal került cse-
reviszonyba. „Nem vergődő, hanem lendületben levő, fejlődésre alkal-
mas orgánumot adott át utódjának." 



A Pannonhalmi Szemle és a világirodalom kapcsolata 

1 Rezek Román: Péguy művészete az antiintellektualizmus sodrában, in Pan-
nonhalmi Szemle, 1942. V. 340. 

2 Uo. 3 Uo. 
4 Nyugat, 1910. II. 945-961: Babits Mihály: Bergson filozófiája 
5 Vigília, 1935. II. Sík Sándor: Egyetemesség és forma 
6 Rezek Román: Péguy művészete az antiintellektualizmus sodrában, in Pan-

nonhalmi Szemle, 1942. V. 340. 
7 Uo. 8 Uo. 
9 Szalay Jeromos: Mauriac, in Pannonhalmi Szemle, 1941. IV. 254-268. 
10 Uo. 11 Uo. 12 Uo. 
13 Szalay Jeromos: Maxence van der Meersch, in Pannonhalmi Szemle, 1944. I. 

3-22. 
14 Uo. 15 Uo. 16 Uo. 17 Uo. 
18 Olajos Elréd: G. K. Chesterton, in Pannonhalmi Szemle, 1942. IV. 242-254. 
19 Uo. 20 Uo. 21 Uo. 
22 Olajos Elréd: Hilaire Belloc, in Pannonhalmi Szemle, 1943.1.16-23. 
23 Uo. 
24 Kurzweil Géza: Katolikus világnézet - modern német irodalom, in Pannon-

halmi Szemle, 1930.1. 57 -62. 
25 Uo. 26 Uo. 27 Uo. 
28 Blazovich Jákó: Gertrud von le Fort, in Pannonhalmi Szemle, 1932. IV. 

305-315. 
29 Kocsis Lénárd: Két évforduló. Ibsen - Tolsztoj, in Pannonhalmi Szem-

le,1928. IV. 336-343. 
30 Uo. 31 Uo. 32 Uo. 
33 Blazovich Jákó: A gyermek Sigrid Undset költészetében, in Pannonhalmi 

Szemle, 1933.1. 17-26. 
34 Kolos Endre: Délszláv írók, in Pannonhalmi Szemle, 1941. IV. 297-298. 
35 Uo. 36 Uo. 

A Pannonhalmi Szemle és a környező országok 
magyar irodalmának kapcsolata 

1 Kolos Endre: Irodalmi élet a Felvidéken, in Pannonhalmi Szemle, 1940. IV. 
268-277. 

2 Uo. 3 Uo. 4 Uo. 
5 Uo. 6 Uo. 
7 Kolos Endre: A trianoni Erdély regényköltészetének világa, in Pannon-

halmi Szemle, 1941.1.13-30. 
8 Uo. 



9 Danczi Villebald: A pánszlávizmus első költői megjelenése, in Pannonhalmi 
Szemle, 1942. II. 115-128. 

10 Uo. 

A Pamwnhalmi Szemle kritikái 

1 Dr. Kocsis Lénárd: Makkai Sándor könyve Adyról, in Pannonhalmi Szem-
le,1927. 261-269. 

2 Császár Elemér: A régi és új magyar irodalom. Elnöki megnyitó beszéd a 
Petőfi Társaság 1927. március 13-án tartott ünnepi közgyűlésén, in Bu-
dapesti Szemle 596. sz. 

3 Pannonhalmai Szemle, 1927. 261. 
4 Uo. 5 Uo. 6 Uo. 7 Uo. 
8 Uo. 9 Uo. 10 Uo. 11 Uo. 
12 Uo. 13 Uo. 

Magasi Artúr költészetéhez 

Az esztergomi gimnáziumi évkönyvből: 
„Első verseiben a külső világ ihletésére szökkennek könnyed, kedves 

dalokba gondolatai, érzései, hangulatai. A fiatalság derűjét, üde életszem-
léletét sugározzák a pillanatfelvételekre került röpke hangulatok. Rövide-
sen kiszélesedik témaköre, elmélyül élményvilága s kiteljesedik a színská-
lája. A költemények hangulati eleme mellett egyre jobban kicseng a reflexió, 
látó és felfogó szeme a külső világról befelé fordul. Az élet szépségeiben 
gyönyörködő elszemlélődő strófái után az élet mélyebb értelmét kutató 
versek sírnak és keresnek. Ott kötnek, ahol megsimul az ágaskodó hullám 
s magarendező nyugalommá próbál csendesülni a zajlás és háborgás. Az 
óda magas la tá ig r i tkán erősödik és tel jesedik az é lmény, inkább a ki-
egyensúlyozot t hangula tú dalban talál kifejezést. A hangula t elmélyí-
tésére gazdagon és egyénien kezelt képekkel szolgál. Ezeknek nyelvében, 
r i tmusában kerüli a feltűnőt és rendkívülit. Élményben, formában a mű-
vészit adja és keresi. 'Jöjj el Theokritos'-ában sóvárgóan együttérző hangot 
és lelket pendít meg az őserős szicíliai Múzsával. Édesanyja magasan álló 
alakja az egymásra utalt lélek és test bársonyosan gyermekarcú írásait 
íratja vele. Pár, az emberi egyenlőtlenség visszás képe sugallotta írása a 
szociális kérdések e fájó időszerűségét kiáltja és kesergi. A mai kor líráját 
író papköl tők sok értéket mutató ígéretes együtteséből az ő alakja sem 
hiányozhatik." (Vértes Zoárd OSB írása, in Esztergomi Szentbenedekrendi 
katolikus Szent István Gimnázium Évkönyve, 1941.) 



Rezek Román életéhez és költészetéhez 

1 Rezek Sándor Román: Iratai, naplótöredéke, fényképei. Pannonhalmi 
Főkönyvtár (A továbbiakban: PF), BK 911/10 I., Álarc nélkül - önélet-
rajzi írás '{' jelzetű oldala. 
Egy 1966-ban keletkezett írásából még az alábbi információkat ismer-
hetjük meg: Apja Rezek Román regényíró, dramaturg, a Nemzeti Újság, 
a Budapesti Szemle munkatársa, a Széher Árpád-díj nyertese. 
PF BK 911/10 I . - h - o l d a l 

2 Álarc nélkül 124-125. oldal 
2 Jeles eredményű vizsgát tett. Az érettségi vizsgabizottság elnöke dr. 

Jámbor György volt, a Pannonhalmán élő Jámbor Mike bencés édesap-
ja. Magyar nyelv és irodalom tanára Kolumban Virgil volt. 

3 Az Új Ember 1982. január 24-i írásában az Új írás 1981. novemberi szá-
mából, Nádor Tamás cikkéből idéz. 

4 PF - BK 911 / h oldal 
5 Borbándi Gyula: A magyar emigráció életrajza, 1945-1985,147.: 

„Rezek Román - aki Rezek Sándor néven költőként is jelentkezett, de 
egy mérges kritika hatására abbahagyta a versírást - több tehetséges 
fiatalt indított el az irodalom útján és személyes befolyásával hosszú 
évekre biztosította a folyóirat megjelenését. A belső munkatársi körhöz 
tartozott Báthori Miklós, Csukássy Loránd, Somogyi B. Gerő, Tamás P. 
Gábor és a később francia költővé lett Gáspár Loránd. 
Egy későbbi, Golen Károlyhoz írt levelében szintén visszatér a költésze-
tére. A pesti barátja aztán saját költeményeit küldi el brazil honba." 

6 (Szerk.: Béládi Miklós) A magyar irodalom története 1945-75. IV, A hatá-
ron túli magyar irodalom. BP., Akad. 
A Nyugati folyóiratok és kiadók című fejezetéből: „Az AHOGY LEHET 

volt a leghosszabb életű, 1948-ban indult Párizsban és 1967-ben szűnt 
meg Sao Paulóban. A folyóirat az akkor induló fiatalok lapja volt [...] 
Józan gondolkodásra, önálló véleményalkotásra törekvés, kevés politi-
zálás jellemezte a folyóirat munkáját." 

7 A magyar bencések 50 éve Brazíliában. A Szent Gellért Kolostor kiadása, 
Sao Paulo, 1981. 

Költészete 

1 Erről az eseményről így emlékezik vissza: 
Hegyi Béla: Távolsági beszélgetések (Vigília, 1981. árpilis, 223-229.) „ - Ha 
jól tudom, a költészettel is próbálkoztál. Miért hagytad abba a verselést? 
- Valamikor régen, ifjúkoromban a Tűz Tamás és Pilinszky János költő 
nemzedékéhez tartozónak éreztem magamat. [...] Párizsban, 1952-ben 
adtam ki egyetlen verseskötetemet, Mélyen szállunk címmel. Ebből idé-
zek: 



Egyszer csak mondtad: minden elmúlik. 
Nyugodtan félretoltad esti kávéd, 
az éjbe súgtál, csengőhangú A vét, 
hallgattad: mit szól rá a vak kuvik. 
Jánosbogárkák fénye tiszta kvarc: 
a fákról már a titkok permeteztek, 
imádkoztak a tarlón a keresztek, 
fehéren rád nézett egy Mária-arc... 

Történt pedig, hogy az 'emigr i t i szben ' - a N y u g a t o n élők egymás t 
marásnyi betegségében szenvedő Horváth Béla, az akkori müncheni Lá-
tóhatár c. folyóirat egyik szerkesztője 'ütni akart egy papon' és éppen 
engem választott célpontul: még a kevés szenteltvizet is leszedte vers-
kötetemről. Én még versben válaszoltam neki - igen-igen szelíden - az 
általam szerkesztett párizsi Ahogy Lehet folyóiratban, és aztán - lévén 
túlságosan érzékeny emberke, soha többé nem írtam egyetlen verssort 
sem. Manapság egyesek úgy vélik, hogy minden esztétikai haj lamom a 
költőibb Teilhard-részletek fordí tásában talál magának szabad teret 
[...]" 

2 Rezek Román: Álarc nélkül, kézirat, 124-125. 
3 Vö. Kosztolányi Dezső versei 
4 Vö. Ady Endre: Lédával a bálban 
5 Álarc nélkül önéletrajzi visszaemlékezéseiben így ír erről az érzésről: 
„Még sohasem értem le ennyire a Beatrice-megoldás mélyére; misztéri-
u m ez, amelynek megoldása van, hanem csak adódó megoldása. Mi 
kellene ahhoz, hogy ezt vers is meg tudná érzékeltetni? Tehetség? Talán 
szavak? Azok is... De ide csak maga az én lelkem elég. Nem hiszem, 
hogy a szavak elegek lennének erre. Vagy ha a Lélek vinne a szárnyain, 
akkor talán adódnék még nekem is, hogy szép szavakban is szólni tud-
jak. Valahogy n e m ez érdekes most nekem; mintha már csak a tényem 
számítana; mintha az én existenciámban nem a szavakról és nem a szép 
versről volna szó. . . ." Álarc nélkül, 186. 

6 A kimondhatatlan isteni édességről című versben így fogalmaz: 
„Szeretlek, én biztos erő, 
menhelyt adó sziklatetőm. 
Hogy szeressek, szabadíts meg, 
erőm tornya, ó segíts meg, 
édes remény, csillapíts meg.. . 
Jöjjön halál, nem kell élet 
és a létem Krisztusé lesz. 
Telt tüdővel szív a lélek, 
nagy örömben égve élek, 
mégsem, mégsem látlak Téged." 



Kritikai fogadtatása: 
A méltatásokat csak Horváth Béla kritikája töri meg, amit aztán Hanák 

Tibor próbál tisztába tenni. Miket kifogásol Horváth Béla?: 
- „új írásjelek használata, a felkiáltójel és kérdőjel után kettőspontot 

tesz" 
- „Aki még az igekötőket sem ismeri, minek nyomtat verseskönyvet." 
- „Korcs mondatok, melyek ijedten kiáltoznak segítségért és keresik 

nemlévő alanyukat" 
- „Szavunk nemcsak a szerzőnek szól, de számos társának, jeles egy-

házi fé r f iaknak, akik rejtélyes ér thetet len módszerekke l egyre-másra 
nyomtatják ki szerelmi dalaikat a külföldi magyar irodalom nagy szeren-
csétlenségére. Csak annyit mondunk a báj-irodalom egyházi és nem egy-
házi művelőinek, ne rontsák tovább a könyvnyomtatás hitelét. [...] Lássák 
be, hogy hasztalan minden igyekezet: a költészetet megtanulni sohasem 
lehet. Minket pedig, ha lehetséges, ne sújtsanak átkukkal, mert vissza-
utasítottuk nyelvrontó dolgozataikat. " 

Az Ember című lapban jelent meg egy „megrendel t" kritika, amely 
elég maró és nem a költeményekről szól, hanem egészen másról, ami az 
emigrációban nem volt ritka: 

„[...] az emigráció már megint utat téveszt és a nyugati demokrácia 
helyett megint csak valamelyik lejárt, értéket vesztett színnel kísérletezik. 
Nem a nyilasokról beszélek, hiszen azok odahaza is elvesztették minden 
becsületüket. Azok jobban tennék, ha berendezkednének az örök emigrá-
cióra. Én a fekete színű emigrációra gondolok, amely még remél és ismét 
'szanálni' szeretne. Ennek az emigrációnak a székhelye Franciaországban 
van, tagjai meg vannak győződve, hogy valaha is még tettekkel tényezők 
lehetnek majd az Óhazában; Franciaországban tanuló katolikus magyar 
diákoknak nevezik magukat, a vezetőjük pedig Rezek Sándor, az ismeret-
len költő." . . .Nem olvastam a verset, nem is fogom azokat elolvasni. 
Olvastam azonban Horváth Béla, az emigrációban élő kiváló költő tol-
lából egy bírálatot a Látóhatár című folyóiratban, amely kétségbeejtő." 

(Látóhatár, München, 1952) 

Békés Gellért költészetéhez 

Pomogáts Béla: Békés Gellért 80 esztendeje. Magyar Kultúra ,1995. április 
Személyes beszélgetés Pannonhalmán 1996. július végén 



FÜGGELÉK 

1. 
Találkozások Pannonhalmán 

Szent Márton hegyére mindig sokan zarándokol tak el. Most 
csak azokat a találkozókat fogjuk vizsgálni, amelyek idejüket te-
kintve hosszabbak egy kétórás rutinvezetésnél, a vendégnek bő-
ven van alkalma találkozni a házbeliekkel, beszélgetni, véleményt 
cserélni a dolgok alakulásáról. A folytatás reményében köszönnek 
el a beszélgető partnerek. Levelek, újabb találkozók követik az el-
sőt. Ezeknek van igazi jelentőségük. 

Ebből a szempontból érdekes, de további folytatás nélküli egy 
1922. július 5-i látogatás. A Pesti Napló munktársa, Szabó Lőrinc lá-
togat el Pannonhalmára. Az a Szabó Lőrinc, aki oly sok költemény-
nyel, műfordítással gazdagította a magyar irodalmat. Figyelmes 
beszámolót ír, a legfontosabb, ismertebb dolgokon kívül a saját ér-
deklődése is kibukkan a sorok között. Nem titkolja meglepődését 
és elismerését: 

„[...] De minden elvonultságuk mellett is állandó érintkezésben 
állnak korukkal és világi ember nem is hinné, hogy meglehetősen 
egyoldalú információk mellett is mennyire tájékozottak a politika, 
a modern irodalom és művészet terén. Délelőtt órákon át beszél-
gettem Mihályi Ernő főtisztelendővel, aki a művészettörténet taná-
ra és meglepett az a megértés, amellyel a legújabb törekvésekről 
nyilatkozott, Cézanne- és Hodler -képeket mutatott , új német folyó-
iratokat, futurista reprodukciókat." 

Az egyik legjellegzetesebb stílusirányról, az expresszionizmus-
ról faggatja a tanár urat, aki így összegzi a véleményét: „Szövege 
kissé zavaros, de sok érdekes kép van benne". Ez bölcs mérséklet, 
amikor úgy m o n d véleményt, hogy ismeri a kritika tárgyát, a szá-
mára kevésbé jelentős mellett észreveszi és elismeri az értékest. 

A beszélgetés nem egyoldalú, hanem a legfontosabb információ-
kat, véleményeket most gyűjti be Ernő atya: „Hosszasan kérdezős-
ködött a Nyugatról , munkatársairól, a 'destruktív ' lapok és írók 
hazafias, erkölcsi és politikai felfogásáról [...]" 

Mayer Iván, az irodalom tanára szintén nagy érdeklődéssel fag-
gatja a vendéget. Kiemeli az újságíró, hogy jól ismeri a kortárs ma-
gyar irodalmat, sőt ajánlja a növendékeinek is. „Épp a napokban 



rendelte meg Babits Mihálynak Tímár Virgil fia című új regényét, 
amely papi tárgyánál fogva különösen érdekli a rendtagokat." 

Lehet, hogy dúl a nagy irodalmi vita az egyes szekértáborok 
között, de a találkozók, ismerkedések mindenképpen közelebb vi-
szik egymáshoz a résztvevőket. Közben állandóan csiszolódnak, 
alakulnak, ami szintén serkentően hathat a későbbi irodalmi életre. 

Hasznosak és fontosak az ilyen rövid találkozók, mert nem tűn-
nek el nyomtalanul, de ha nincs utána újabb folytatás, az ígéretes 
beszélgetés abbamarad. Ezek csak halványan tovább gazdagítják a 
palettát, de a legfontosabb áramba már nem csatlakoznak be.1 

2. 
Találkozások Pannonhalmán 

Feljegyzések a Perjeli Napló alapján 

A Perjeli Naplóban, mint amolyan História Domusban a leg-
fontosabb eseményeket örökíti meg a kolostor második embere. 
Utólag persze sok egyéb részletre is kíváncsi lenne az olvasó, de a 
rövid bejegyzések akkor még nem számítottak kordokumentum-
nak, csak később váltak azzá, amikor sajnos már nem volt lehető-
ség a részletek alapos ismertetésére. Tájékozódásul mindenképpen 
hasznos és biztos kiindulópontok. Mivel csak 1932-től álltak ren-
delkezésünkre a Naplók, így csak a harmincas évektől mutathat-
juk be őket. 

1932 

Császár Elemér és Thienemann Tivadar gyakori vendége a kolos-
tornak 1922 januárjától. Évente legalább háromszor keresik fel 
az apátságot. Az itt töltött napok a találkozásokon kívül kutató-
munkát is jelentenek. Mind a ketten jelentős szerepet töltöttek 
be a világháború után kialakuló irodalomtörténeti életben. Igaz, 
szemléletük inkább a konzervatív irányzatnak kedvezett.2 

Február 10-én Kocsis Lénárd Budapestre ment a Pintér Jenő fő-
igazgató és irodalomtörténész tiszteletére rendezett bankettre. 

Szeptember 11. Vendégül érkezik Móra Ferenc író és múzeum-
igazgató Szegedről, célja a könyvtár megtekintése. 



1933. 

Augusztus 8. Vendégünk volt Bársony Jánosné és Miss Humphrey 
New York-i írónő. 

Június 5-én Császár Elemér egyetemi tanár a vendég. 
Június 10-én itt voltak Lónyai herceg és Stefánia főhercegnő, Gatter-

burg osztrák gróf és felesége, Julianna von Stochausen írónő. 
Október 29-én Bánhegyi Jób Győrött a Kisfaludy-körben székfog-

lalóját tartotta. 
Nov. 16. Délben vendégeink voltak: Dsida Ottó ny. főigazgató, 

Mécs László premontrei királyhelmeci plébános, Nyisztor Zol-
tán, a Magyar Kultúra szerkesztője és Gálos Rezső igazgató. 
Ebéd után Mécs László szavalt saját verseiből, Nyisztor Zoltán 
előadás tartott Mécs László költészetéről. 

Dec.5. Főapát úr Budapestre utazott, hogy este a Nemzeti Színház-
ban meghallgathassa Sík Sándor ünnepi színjátékát, melyet Hor-
thy Miklós kormányzó tiszteletére adnak elő. 

Dec. 12-én: Hozzánk érkezett Gulácsy Irén írónő, Jób Győrig elébe 
ment. 

Dec. 15-én A palotában előadást tartott Gulácsy Irén a növendé-
keknek. 

1934 

Febr. 16. Győrbe ment Bánhegyi Jób, aki a Schola Emericanaban a 
„Modern magyar líráról" előadást tart. 

Március 28-án este hozzánk érkezett Herczeg Ferenc író. 
Március 31-én a priortól elbúcsúzva kijelentette, „Nagyon jól érez-

tem magam ebben a három napban." Prior megjegyezte, hogy 
ezt a naplónkban megörökíti. Herczeg válaszolta: „Azt gondol-
ják, hogy író embertől több is telhetett volna." 

Április 14-én Császár Elemér egyetemi tanár hozzánk érkezett. 
Június 3-án Ádám Éva írónő vendégeskedik. 
Július 14-én vendégünk volt Trunkhamhn Lipót budapesti posztó-

gyáros két fiával. (A Pannonhalmi Szemle hirdetés-rovata állan-
dóan közli termékeit - H. O..) 

Augusztus 15- én itt járt Pethő Sándor a Magyarság szerkesztője. 
Este az itteni leventeegyesület zenekara toronyzenét adott , a 
nagy szél miatt nem lehetett jól élvezni a zenekar darabjait. 



1935. augusztus 18-án Iván Mihály a Szeged Új Nemzedék szer-
kesztője és felesége. 

Augusztus 27-én: reggel 7 órakor Főapát úr Sárközy Pál perjellel 
és Kocsis Lénárd rendi főigazgatóval autóval Visegrádra ment 
Császár Elemér meglátogatására. Ott Császár csatlakozik hozzá-
juk s együtt mennek Keszthelyre, majd Badacsonyba, ahol Her-
czeg Ferenc vendégei lesznek. 

Október 2-án: Délután kedves vendégünk volt Harsányi Lajos 
papköltő tanítványunk személyében. Fél 6-kor előadóestet ren-
dezett a növendékeknek, vacsora után pedig a presbitereknek 
recitált egy párat költeményeiből. 

November 2: A növendékek délután Pázmándon voltak P. Hor-
váth Endre sírjánál. 

November 5. ideérkezett Császár Elemér egyetemi tanár és Gálos 
Rezső igazgató. 

November 25-én délben vendégünk volt Kéky Lajos, a színművé-
szeti főiskola tanára, Kosztolányi Dezső és Falu Tamás írók és 
Rédey Tivadar múzeumi tisztviselő. 

December: Sárközy Pál perjel és Kocsis Lénárd a mai napon láto-
gatták meg Budapesten Herczeg Ferencet, akinek neve napja 
van. 

December 30-án Karsai Géza Győrött volt, a Kisfaludy körben meg-
tartotta székfoglalóját. 

1935 

Március 24-én hozzánk érkezett Tóth László, a Nemzeti Újság fő-
szerkesztője. 

Április 17-én este érkezett pár napi pihenésre Hóman Bálint val-
lás- és kultuszminiszter. 

Június 7-én este hozzánk érkezett Balogh József igazgató, a Nou-
velle Revue de Hongrie főszerkesztője. 

Augusztus 25-én délben vendégünk volt Lippay Zoltán esztergo-
mi teológia tanár, a Magyar Sión szerkesztője. 

Szeptember 22-én délben vendégünk volt Pető Sándor, a Magyar-
ság főszerkesztője. 

Október 19-én hozzánk érkezett Szekfű Gyula egyetemi tanár és 
felesége. 

November 2. Növendékek délelőtt a kriptában, délután Pázmánd-
falun a temetőben tartottak kis ünnepélyt. 



November 4-én hozzánk érkezett Császár Elemér budapesti egye-
temi tanár. 

1936 

Január 2. hozzánk érkezett Herczeg Ferenc, a magyar irodalom fe-
jedelme, továbbá Császár Elemér egyetemi tanár. 

Március 28. Mihályi Ernő, Vanyó Tihamér, Gál Geláz, Csóka Lajos 
Sopronba mentek a Pannonhalmi Szemle-matiné tartására. 

A u g u s z t u s 5. Hozzánk érkezett Bangha Béla jezsuita, Nyisztor 
Zoltán pap, szerkesztő és Nagy Miklós papköltő. 

November 19. Mayer Sixtus és Vanyó Tihamér Kőszegre utazott, 
hogy ott Bánhegyi Jobbal ma este megtartsák a Pannonhalmi 
Szemle matinéját. 

December 10. Kocsis Lénárd Budapestre utazott, hogy részt vegyen 
a Középiskolai Katolikus Főhatóság ülésein - Bánhegyi Jób és 
Kollár Gedeon Győrbe ment, hogy részt vegyen Mécs László 
premontrei papköltő estély én. 

1937 

Január 4-én hozzánk érkezett Tihanyból Császár Elemér egyetemi 
tanár. 

Január 16-án vendégünk volt Kassay-Krantz Dezső, az Emerikana 
folyóirattól. 

Január 24-én hozzánk érkezett Gáspár Jenő a Nemzeti Újság szer-
kesztője, aki növendékeinknek előadást tartott. 

Január 27-én hozzánk érkezett Harsányi Lajos rábapatonai plébá-
nos, költő, Mécs László premontrei plébános, költő és Géczy La-
jos győri tábori lelkész. 

Január 30. Elutazott tőlünk Mécs László, Harsányi Lajos és Géczy 
Lajos. 

Március 11. Bánhegyi Jób és Vanyó Tihamér elutaztak, hogy Deb-
recenben, Miskolcon és Nyíregyházán a Pannonhalmi Szemle 
estjén szerepeljenek. 

Október 30. két rendtársunk Kaposvárra utazott, hogy a Pannon-
halmi Szemle estjén részt vegyen. Hozzánk érkezett Tóth Lász-
ló, a Nemzeti Újság főszerkesztője. 



November 2. délután Pázmándi Horváth Endre sírjánál tartottak 
megemlékezést. 

1938 

Január 5. Császár Elemér budapesti bölcsészkari dékán ide érke-
zett. 

Január 26-án ide érkezett Mécs László királyhelmeci plébános, köl-
tő. 

Január 29-én ölbői vadászaton részt vett Mécs László. 
Június 14-én vendégünk Császár Elemér egyetemi tanár. 
Augusztus 3. ma jöttek el először az ún. Pannonhalmi Helikon tag-

jai: Harsányi Lajos elnök, Mécs László, Németh István, Mentes 
Mihály költők, Géczy Lajos író, Bánhegyi Jób. Este a társalgóban 
szavaló estet rendeztek. 

Augusztus 4.: katolikus költőink ma délelőtt Pázmándra mentek, 
hogy kegyeletüket leróják Pázmándi Horváth Endre sírjánál. 

1939 

Január 13. Mécs László előadóestje. 
Április 6. Hóman Bálint kultuszminiszter Pannonhalmára érkezett. 
Április 21.: Főapát úr, Grősz József püspök és Kocsis Lénárd Rába-

patonára utaztak Harsányi Lajos költő, plébános meglátogatásá-
ra. 

Október 5. Budapesten ma avatták egyetemi magántanárrá Karsai 
Géza rendtársunkat. 

November 2.: koszorúzás Pázmándon Horváth Endre sírjánál. 
November 17-én vendégeink voltak Mécs László és Géczy Lajos. 
November 26. Győrött a Kisfaludy Körben a szegedi Dugonics 

Társaság szerepelt. A főmonostor részéről Kocsis Lénárd és Mi-
hály Ernő vettek részt. 

1940 

Január 29.: Vadászatra jöttek Hennyei Gusztáv tábornok, Mécs 
László, Géczy Lajos. Sok hó és a nagy hidegek miatt nagy zava-
rok voltak a vasúti forgalomban. 



Május 5. Mécs László, Sík Sándor és Géczy Lajos érkeztek ide. Si-
keres költői estet rendeztek. Nagy közönség volt, vidékről is jöt-
tek. 

November 2. Növendékek Pázmándi Horváth Endre sírjához men-
tek. 

November 9. Szunyogh Xavér hozzánk jött, hogy a növendékpap-
ságnak a modern irodalomról beszéljen. 

1941 

Április 16. Herczeg Ferenc hozzánk érkezett. 
Június 12-én Itt volt Wagner József, a Juventus diáklap szerkesztő-

je-
November 3-án: Szokásos gyászünnepség Pázmándon Horváth 

Endre sírjánál az eső és a sár miatt elmaradt. 
December 16. Vendégünk volt: Somogy vári Gyula író, Hunyad i 

Ilona. 
1942 

Január 3.: Megérkezett Friedeczky József író, aki elhozta Főapát 
úrnak a „Roma aeterna" című regényét (Szent Benedekről szól), 
feleségével és kisfiával érkezett. 

Január 19.: Délben vendégünk volt Zilahy Lajos, aki internátusi 
fiát hozta el. 

Március 2.: Tóth László, a Nemzeti Újság főszerkesztője volt itt. 
Április 4.: Hozzánk érkezett Herczeg Ferenc író, Kocsis Lénárd 

eléje ment Győrbe. 
Június 22. Délfelé jöttek Lónyay hercegék. Vendégünk volt Pohár-

nok Jenő, a győri Nemzeti Újság szerkesztője. 
November 2. Növendékek Pázmándon voltak, a költő sírját meg-

koszorúzták. 
November 11. Vendégek voltak: Zilahy Lajos író, Jekelfalussy ny. 

tábornok. 

1943 

Február 7. Blazovich Jákó Budapestre utazott a Pannonhalmi Szem-
le ügyében. 



Szeptember 13. Este érkeztek Főapát úrnak munkatársai (Közokta-
tásügyi Tanszék): Imre Sándor, Alszeghy Zsolt és Bassola Zol-
tán. 

Szeptember 30. Vendégeink voltak: Harsányi Lajos, Mécs László, 
Tűz Tamás, Németh István papköltők és Géczy Lajos. 

1944 

Február 4. Mihályi Ernő és Vanyó Tihamér a Pannonhalmi Szemle 
nagyváradi matinéjáról szép eredménnyel visszaértek. 

A találkozások jelentó'sége 

A személyes találkozás a korábbi olvasmányélményeket teszi 
teljessé, kijelöli az ú j irányokat. Újabb ösztönzést adhat a további 
művelődésre, kutatásra. 

(1932. július 17-i bejegyzés: Császár Elemér könyvtárunkban érdekes 
felfedezést tett: csak úgy találomra, mitsem sejtve kivett egy kötetet, 
Gyöngyössynek „Kemény János emlékezete" kéziratos másolatát, amely-
ről az alapos feltevés, hogy régibb a nyomatásban megjelent legelső kia-
dásnál s mint ilyen igen értékes.) 

Valódi kincsestár lenne, ha alaposan végignéznénk a Perjeli 
Naplót. Szempontom volt, hogy csak az irodalmi jelentőségű ese-
ményeket emeljem ki. A tekintélyes vendéghadból a legtöbb így 
kimaradt, kimaradtak azok a kedves hírek is, amelyek az időjárás-
ról szóltak. 

Külön téma lehetne a politikai élet alakulását végigkísérni (A 
Gömbös-kormány pannonhalmi ülését, vagy amikor a főapát meg-
tagadja Szálasy Ferenc pannonhalmi látogatását stb.). 

Vannak visszatérő vendégek, pl. Császár Elemér, akik hosz-
szabb-rövidebb időt töltöttek a Szent Hegyen. Elő szellemi életet 
csak így lehet fenntartani, a gyakori találkozásokkal. Ezek tovább 
éltek, meghatározták a pannonhalmi irodalmi életet. 

A mai olvasó számára lehangoló, hogy rövidek a feljegyzések, 
hiszen néhány találkozóról többet olvasna, pl. Kosztolányiról vagy 
Móráról. 



Horváth János professzor levele Magasi Artúrhoz, 
amelyben tanácsot ad szakdolgozatához 

Bp., 1925. május 22. 

Tisztelendő ú r munkatervét általában helyeslem. Csak arra a 
tévedésre f igyelmeztetem, mely szerint Karinczy programja az 
eredet iség volna. Az Kármán programja , s még mélyebben, a 
nemzeti eredetiség kívánalmaiként kifejtve, a Kölcseyé (1. „A nem-
zeti hagyományokból" c. értekezését). Kazinczy programja csak a 
nyelvet és stílust érdekli, ő valósággal időszerűt lennek tartotta 
még ez eredeti művekkel való próbálkozást, - a folyóiratok átvizs-
gálása a jelzett szempontból: helyes és okvetlenül szükséges. - Ott 
fog találni nyilatkozatokat arra nézve, hogy ki miként értelmezi az 
„irodalmat"; több nyilatkozat az akkor már avult felfogásnak ad 
hangot, de találni már elég világos megállapításokat is a valóságos 
tényekre nézve, melyek a régi elméleteket már nem magyaráz-
hatják. Az önálló népirodalom részben vetélytársra bukkan a poli-
tikai irodalomban (zsurnalisztikában): s erre nézve is fog találni 
érdekes nyilatkozatokat. Kevesebbet a szépirodalomnak a vallásos 
műveltség szempontjából való megítélésére, de ha ilyet is talál, az 
anná l é rdekesebb lesz. Alka lmadtán keressen fel, mutassa fel 
beadványát. Üdvözli 

Horváth J. 



Kései beszélgetés Békés Gellérttel a korai költészetről 

(Pannonhalmán, 1996. július 27-én) 

Hogyan érzett rá a versírásra? 
Amúgy csak ilyen amatőr költő vagyok, amikor éppen hangu-

latom van, nem vagyok főállású költő. A költészet, a versírás in-
kább fiatalkoromban foglalkoztatott. Számos versem van, ami nem 
jelent meg. Ezek egyike a Szárnyak című. 

Talán 16 éves lehettem, most is emlékszem rá, „Wings" - Szár-
nyak- címmel egy angol filmet láttam, amely egzaltált hangulatot 
ébresztett bennem. A repülés, az emelkedés olyan, mint a szellemi 
emelkedés. Az akrobata katonai repülők hősi gesztust keltettek 
bennem. E benyomások után írtam ezt a verset. 

Miért volt fontos a versírás, mit jelent az Ön számára egy költemény? 
Az amatőr költőnél a versírás belső szükséglet. Amikor valakit 

megragad egy élmény, akár természeti, akár valami olyan más 
emberi vagy istenélmény, akkor az, egyfajta belső telítettséget 
okozva, valamiképpen kikívánkozik az emberből. A költő meg-
szállottja lesz ennek az őt megkapó élménynek. Papírra veti az 
első fogalmazást, ahogy hirtelen előtör belőle. Később, átnézve a 
már leír takat , h iggad tabban csiszolgatja, jobban észre veszi a 
botlásokat. Úgy is mondhatjuk, hogy van egy első impulzus, amit 
egy kis időre félretesz, majd újra elővesz. Akkor a költő átéli 
másodszor vagy harmadszor is az őt megkapó élményt. A kiin-
dulópont az élmény. Emelkedett élmény, ez a lírára jellemző. 

Hogyan készüti egy vers, mi kellett ahhoz, hogy elkészüljön? 
Két dolog kell egy vers elkészültéhez. Élmény és objektivitás. 

A költő először az élmény hatására papírra veti a benne levő han-
gulatot, majd utána higgadtan, önkritikával kell, hogy újra elolvas-
sa és megkérdezze magát, hogy élményének tartalma, az kifejezés-
re jut-e. Bizonyos objektivitással kell ehhez rendelkeznie. Nem 
szeretem az ún. kripto-, rejtett élményt, ahogy Cs. Szabó László 
használta. 

Két irány van: van, aki csak merő hangulati élményeket akar 
kifejezni, van, akiben a hangulati elemek más gondolatokat is éb-
resztenek. Én nem játszom a szavakkal, gondolati elem is van az 
engem értek mögött. Ezt a gondolati elemet valamilyen formában 



kifejezésre juttatom. Számomra szükséges kontroll, az önkontroll, 
újra megkérdezni, magamtól, hogy amit gondoltam, az kifejező-
dött-e az általam leírtakban. Egy esetleges második vagy egy har-
madik alkalom után átélem és még jobban átgondolom az élmény 
rám tett hatását. Ez egyfajta leszűrődés. 

Volt-e fejlődés a költészetében? 
Természetesen. Egészen más, amit egy tizenhét éves fiatal írt, 

akkor főleg Ady és József Attila hatása alatt álltam. Pilinszkyt már 
csak később ismertem meg. Ady Endre érettségi témám volt. An-
nak idején Szunyogh Xavér Ferenc vezetésével i smer tem köl-
tészetét. Amikor a költő dolgozatom témája volt, akkor Szunyogh 
Xavér elfogadta a verset is dolgozatnak. Hetedikes-nyolcadikos 
koromban írtam verseket. Akkor erősen Ady hatása alatt voltam. 
Tóth Árpád is hatott rám bizonyos fokig. Nagyon szerettem Arany 
Jánost is. Tulajdonképpen magyarul Arany Jánostól, az ő költé-
szetéből tanultam meg igazán. A Toldiból fejezeteket tudok kívül-
ről idézni. Mindezt Szunyogh Xavér követelte meg tőlünk. Száz 
verset kellett tudn i az érettségi vizsgára. Köztük volt Arany Já-
nostól a Toldi-előhang is. Arany János versein keresztül éreztem rá 
a magyar nyelv gazdagságára, kifejező képességére. Egy időben 
Petőfi is foglalkoztatott. Egy kicsit felszínesnek éreztem. Arany 
János költeményeiben mélyebb gondolatokat fedeztem fel. Bár a 
Szeptember végén című verse mély vers. Ady érzelmi és értelmi iz-
gatottságával, feszültségével és az új keresésével, a kifejezésmód 
modernségével hatott rám. 

József Attila költészetében a szociális érzék, az érzelmi mélység 
játszott szerepet. Teológiai munkám mellett kortárs költőket csak 
elvétve olvastam. Pilinszkyn kívül alig tudnék még valakit említe-
ni. Az erdélyi költők közül Kányádi Sándor verseit olvastam. Dsi-
da Jenőtől a Psalmus Hungaricust. Nem szeretem a kriptikus költé-
szetet, azt, amikor el van rejtve az értelmi tartalom. Amikor már 
nem is lehet megragadni az élményt. Nekem nem mond semmit a 
geometrikus formák, a szavakkal való játékok és a szójátékszerű 
dolgok. A szavak halmozása, amikor nem az értelem a fontos, úgy 
érzem, csak játék és nem költészet. 



Milyen témák ihlették meg? 
A Balaton, egy gyermekkori élmény és Róma. 

Megfelelőnek tartja a „papköltő" kategóriát? 
Nem szeretem ezt a kategóriát. Az istenélmény egy papnál mé-

lyebb, mint egy világi költőnél, ha egy papköltő papos, az rossz. 
Egy papnak intenzívebb vallási élménye van. Ez a kategória, de pl. 
Claudel nem volt pap, és mégis olyan mély. Az istenélmény a dön-
tő. 

Kik hatottak a költészetére? 
Ami hatott rám Rómában, az a 100 vers Szerb Antal szerkeszté-

sében. Ezt nagyon szeretem. Ezek közül tematikailag sok érdekelt. 
Rilke költészetét is nagyon kedvelem. 

Figyelemmel kísérte-e Rezek Román verselését? 
Csak keveset tudtam vele foglalkozni. Azt viszont tudtam, és 

sajnálattal olvastam, hogy Horváth Béla nagyon nekiment a Látó-
határban. Mélyen szállunk kötetét így csúfolta ki: „Alacsonyan repü-
lünk".Rezek Román is a gondolati líra vonalán helyezkedett el. 

Hogyan tetszett Tűz Tamás költészete? 
Nagyon érzékeny lírai költőnek tartom. Modern hangú, forma-

gazdag versei vannak Vallási ihletettségűek között a legjobb volt 
Nyugaton. Nagyon érzékeny ember volt. Veszélyes egy költőnek, 
ha túlságosan az élményre helyezi a hangsúlyt, mert egész élete egy 
élményhajhászás lesz. Az élményt nem szabad hajszolni, az vagy 
jön, vagy nem. Én azért választottam a teológiát és nem a költésze-
tet, mert inkább az igazságra, mint az élményre akartam életem-
ben a hangsúlyt rátenni. Mert az élmény akkor igaz, ha igazságból 
ered. Az igazság nem az absztrakt igazság, hanem a valóság. Vala-
mennyire materiálisén fogható kell legyen az igazság. Ezért nem 
szeretem a kriptikus költészetet, a játékos költészetet, mert nincs 
mögötte valóság. Tudniillik a valóságot lehet merőben absztrakt-
nak, szépnek ábrázolni, végső fokon ezek a legmagasabb kategóriái 
a létnek. A skolasztika olyan jól megfogalmazta: ez az esse, a ve-
rum, bonum és a pulchrum. Ezek a legmagasabb rendű traszcen-
denták. Szerintem egy művészi és egy irodalmi alkotás akkor ér-
ték, ha ez a három találkozik benne. 



A háború előtti papköltők összefogásáról, a Pannonhalmi Helikon pró-
bálkozásairól mit tud? 

Az igazat megvallva, nem sokat. 1933-ban elkerültem Rómába. 
A verseimet Mihályi Ernő bácsi szerkesztője, Harsányi Lajos el-
küldte, és ő elég pozitívan nyilatkozott, biztatott, hogy folytassam. 

Egy kicsit naivak voltak az akkori versek. Most úgy érzem, 
hogy újra olvasom. 

Amiket kiválogattam azokra nagyon hatott a Balaton. Kievez-
tem a Balaton közepére, és ott írtam a tó közepén. Ez is az élmény-
világába tartozik. 

A tó és a lélek 

Hallod a habot, 
a csengő hangú tiszta zenét? 
A tó dalolgat: 
nedves ezüstjét szórja feléd. 

Alkonyi parton 
halk remegéssel zizzen a nád 
alkonyi csillag 
a titkok fényét szórja le rád. 

A szellő lankad 
de benned fények dallam kél 
és zeng a lelked, 
s véle zeng a kéktavú tér. 

A tó s a lelked, 
testvérként lám egymásra talált, 
s most együtt zengik 
a mindenség tiszta dalát. 

(1934) 

Itt együtt van az élmény és a gondolatiság. Minden gyermek-
kori nyarat ott töltöttem. A cserkésztábor után, ami júliusban volt, 
augusz tusban Alsóörsön voltam. Az utolsó vers is, Itáliában, ha-
sonló módon keletkezett. Róma szintén nagyon hatott rám. 



O Roma Nobilis 
Hétköznapod zaja mögött 
Isten ősi csend reszket 

A legmélyebb mosoly 

Nem volt más, csak esti kék és csillag, 
ódon oszlopsor meg kupola, 
nem volt más, csak tiszta csend és illat, 
s szétáradt az Isten mosolya... 

(1953) 

E mögöt t a vers mögött is ott van a konkrét római é lmény. 
Szent Péter téren egy esti élmény volt. 



A Pannonhalmi Helikon 
működési szabályzat-tervezete 

Jelvénye a magyar hármas halom a kettős kereszttel. 

2. §• 

Protektora a mindenkori pannonhalmi főapát. 

3.§. 

Társelnökök: Mécs László, Babits Mihály, Pintér Jenő, Surányi 
Miklós. 

Ügyvezető: 
Elnöksége: három tagú elnökség, melynek egyike mindig Pan-

nonhalmán lakó, tényleges irodalmi munkásságú bencés szerzetes. 
Az első ideiglenes elnökség tagjai dr. Bánhegyi Jób, Harsányi Lajos 
és Sík Sándor. Az első, ideiglenes ügyvezető elnök, míg a szerve-
zet ki nem épül és munkája nem indul, tehát legalább egy évig, 
Bánhegyi Jób. A három tagú elnökség, mint legfőbb intéző szerv, 
minden ügyben szótöbbséggel dönt. Hatásköre: meghívja az általa 
kiszemelt katol ikus írókat há rom napon át tartó „Helikon"-ra , 
minden második évben Pannonhalmára, a közbeeső évben olyan 
városba, amelynek püspökétől, rendfőnökétől, vagy polgármeste-
rétől előzetes tárgyalás után vendéglátó meghívást kap. Megálla-
pítja a lehetőleg június-júliusban tartandó „Helikon" idejét és mű-
sorát. Szerkeszti az ügyvezető elnök (Bánhegyi Jób) felelőssége 
mellett a „Pannonhalmi Helikon" című évkönyvet, amely idővel 
esetleg negyedévi, vagy havi irodalmi folyóirattá fejlődik. Meg-
szervezi a „Pannonhalmi Helikon könyvei" nevű sorozat kiadása-
it, melyben évenként hat katolikus könyv: regény, elbeszélés, úti-
rajz stb. jelennék meg. Verseskötet évenként egynél több nem lehet 
a sorozatban. Az elnökség megkíséreli a Helikon könyvsorozatá-
nak kiadására és ügynökölés útján leendő terjesztésére elsősorban 
a Szent István Társulatot, vagy más katolikus könyvkiadót meg-
nyerni. Esetleg saját kiadásában jelenteti meg a sorozatokat és e 



célra a meginduláshoz kellő anyagi eszközről gondoskodik és 
ügynöki karát is maga szervezi meg. Végső esetben valamelyik vi-
déki nyomdával köt megállapodást, vagy a nyomdát megvásárol-
ja. 

4- §• 

Tiszteletbeli elnök több lehet. A Helikon ezek közé választja a 
legkiválóbb katolikus írókat, akik azután a Helikon minden ülésén 
részt vehetnek s ott különös tiszteletben részesülnek. Első tisztelet-
beli elnökök: Babits Mihály, Mécs László, Pintér Jenő, Surányi 
Miklós. 

5. §. 

A tanács. A három elnökkel együtt összesen tizenkét tagból áll. 
Első tanácsosok: dr. Alszeghy Zsolt, Aradi Zsolt, Balla Borisz, dr. 
Brisits Frigyes, Gáspár Jenő, Ijjas Antal, Kállay Miklós, Kocsis 
László, Nagy Miklós. A Tanács elé visz az elnökség minden kér-
dést. A Tanács választja az elnökséget és az egész tisztikart, titkosan, 
szavazattöbbséggel. A Tanács előtt történik minden beszámolás. 
Ő adja meg a pénzügyekben is a felmentést. Indítványokat terjeszt 
elő, melyeket elfogadás után, végrehajtás céljából az elnökséghez 
utal. A Tanács ülésén az egyik elnök elnököl. Ülést évenként egy-
szer tart a Helikon idején. 

6 . § . 

Könyvbírá lók: há rom tagú bizot tság, mely az e lnökséggel 
együtt a „Pannonhalmi Helikon könyvei" című könyvsorozatban 
megjelenő könyvek kéziratát bírálja. Első tagjai: Alszeghy Zsolt, 
Brisits Frigyes, Kállay Miklós. 

7.§. 

Főpénztáros: a Pannonhalmi Helikon minden vagyonának ke-
zelője. Első pénztáros: dr. Karsai pannonhalmi tanár. 



Számvizsgálók: a pénztáros évi jelentésének fölülvizsgálói és a 
Tanács előterjesztői. Első számvizsgálók: dr. Kocsis Lénárd és Nagy 
Miklós. 

9-§. 

A Pannonhalmi Helikon célja: a katolikus lelkiségű magyar 
írók minden lelki, erkölcsi, anyagi ügyének felkarolása. Érdekeik 
előmozdítása a kiadókkal és munkaadókkal szemben. Műveinek 
k iadásának támogatása . A katol ikus könyv sorsa. A katol ikus 
könyv elterjesztése a Kat. Akció kultúrszakosztályai útján. 

Az elhunyt kat. írók emlékének ápolása. A testvérei érzés és 
együvé tartozás fejlesztése. Barátság... (a kézirat itt megszakad!) 
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Óra H é t f ő Kedd Szerda 

S-9 

Bevezetés a szentírástudo-
mányba. Dr. Deák 
Anasztáz tanár. 

Ágozatos hittan. Dr. Kolos 
Bertold tanár. 

Egyháztörténet és patro-
lógla.Dr. Hermann Ipoly 
tanár. 

Szerzetesjog. Dr. Dezsényi 
Lóránd tanár. 

Magyar történet 1526—1608. 
Dr: Mihályi Ernő tanár. 

Paleografia és diplomatika. 
Dr. Lovas Elemér tanár. 

A gerincesek rendszertana. 
Dr. Gál Geláz tanár. 

Általános ásványtan. Eszter-
gálos Tibor tanár. 

A német barokk-irodalom. 
Dr. Karsai Géza tanár. 

Nyelvemlékeink ismertetése. 
Dr. Sámson Edgár tanár. 

Quantumcchanika. Dr. Ke-
lemen Szulplc tanár. 

Analitikus sikgeometria. Vida 
Szabolcs tanár. 

A legújabb magyar irodalom. 
Dr. Bánhegyi Jób tanár. 

Elméleti pedagógia. Kollár 
Gedeon tanár. 

A gerincesek rendszertana. 
Dr. Gál Geláz tanár. 

Vergilius : Aeneis. Dr. Rados 
Tamás tanár. 

Általános ásványtan. Eszter-
gálos Tibor tanár. 

Görög történet 43i-ig. Dr. 
Csóka Lajos tanár. 

Finnugor hangtan. Dr. Sám-
son Edgár tanár. 

Elektrodinamika. Dr. Kelemen 
Szulpic tanár. 

Analitikus sikgeometria. Vida 
Szabolcs tanár. 

9—10 

Ágozatos bittan. Dr. Kolos 
Bertold tanár. 

Ószövetségi szentlrásma-
gyarázat és segédtudo-
mányok. Dr. Deák 
Anasztáz tanár. 

Ontológia. Kollár Gedeon 
tanár. 

Általános társadalomtudo-
mány. Blazovich Jákó tanár. 

Irodalomelmélet. Dr. Bán-
hegyi Jób tanár. 

Európa története a hitújítás 
korában. Dr. Mihályi Ernő 
tanár. 

A virágtalan növények. Mayer 
Szixtus tanár. 

Általános állattan. Dr Gál 
Geláz tanár. 

Kőzettan, Esztergálos Tibor 
tanár. 

Magy. történet 1196-ig. Dr. 
Csóka Lajos tanár. 

A német barokk-irodalom. 
Dr. Karsai Géza tanár. 

Magyar nyelvemlékek olva-
sása és elemzése. Dr. Sám-
son Edgár tanár. 

Fénytan. Dr. Kelemen Szulplc 
tanár. 

Differenciál- és integrálszámí-
tás, Vida Szabolcs tanár. 

Magyar irodalomtörténeti sze-
minárium. Dr. Bánhegyi 
Jób tanár. 

Magyar történet 1526—1606. 
Dr. Mihályi Ernő tanár. 

Újkori bölcselettörténet. Kol-
lár Gedeon tanár. 

A virágos növények. Maycr 
Szixtus tanár. 

Általános állattan. Dr. Gál 
Geláz tanár 

A császárkori római irodalom 
története s a latin verstan 
alapfogalmai. Dr. Rados 
Tamás tanár. 

Rendszeres ásványtan. Eszter-
gálos Tibor tanár. 

Magyar történelem 1196-ig. 
Dr. Csóka Lajos tanár. 

Elméleti mechanika. Dr. Ke-
lemen Szulpic tanár. 

Differenciál-geometria. Vida 
Szabolcs tanár. 

10—11 

Egyháztörténet és patro-
lógia. Dr. Hermann 
Ipoly tanár. 

Ismeretelmélet. Kollár Ge-
deon tanár. 

Logika, Dr. Kolos Bertold 
tanár. 

Lélektan. Blazovich Jákó 
tanár. 

Görög nyelvtan kezdők szám. 
Dr. Niszler Teodóz tanár. 

Az Irodalmi műveltség meg-
oszlása 16. sz.-ban. Dr Bán-
hegyi Jób tanár. 

Újkori bölcselettörténet. Kol-
lár Gedeon tanár. 

Növénymorfológia. Mayer 
Szixtus tanár. 

Tacitus, Annales, I—III . Sze-
melvények Ovidius Meta-
morhoses-éből, Cicero, IV. 
Verrina, fordítás és értel-
mezés. Dr. Bados Tamás 
tanár. 

Ásványhatározási gyakorlatok 
Esztergálos Tibor tanár. 

Mérések és elméletük. -Dr. 
Kelemen Szulpic tanár. 

Determinánsok elmélete, Vida 
Szabolcs tanár. 

Görög nyelv a latin-, de nem 
görögszakosok számára. Dr. 
Niszler Teodóz tanár. 

Magyar irodalom története 
szeminárium. Dr. Bánhegyi 
Jób tanár. 

A 17. sz.-i francia irodalom, 
Corneille. Dr. Szalay Jero-
mos tanár. 

Újkori bölcselettörténet. Kol-
lár Gedeon tanár. 

Növénymorfológia. Maycr 
Szixtus tanár. 

Történelmi forrásgyakorlatok 
az Árpád korból. Dr. Csóka 
Lajos tanár. 

Európa leíróföldrajza. Dr. 
Vanyó Tihamér tanár. 

Német tört. hangtan. Dr. 
Karsai Géza tanár. 

Kísérleti fizika. Dr. Kelemen 
Szulpic tanár. 



Csütörtök Péntek: Szombat 

Szerzetes jog. Dr. Dézsányi Lóránt 
tanár. 

Európa története a hitújítás korá-
ban. Dr. Mihályi Ernő tanár. 

Újkori bölcselettörténet. Kollár 
Gedeon tanár. 

Általános állattan. Dr. Gál Geláz 
tanár. 

Földtan. Esztergálos-Tibor tanár. 
A római birodalom története a 

klasszika-filológusok részére. 
Dr. Csóka Lajos tanár. 

A német barokk-irodalom törté-
nete. Dr. Karsai Géza tanár. 

Elektrodinamika. Dr. Kelemen 
Szulplc tanár. 

Differenciál- és integrálszámítás. 
Vida Szabolcs tanár. 

Egyháztörténet és 
patrológia. Dr. Hermann 
Ipoly tanár. 

Ismeretelmélet. Kollár Ge-
deon tanár. 

Logika. Dr. Kolos Bertold 
tanár. 

Lelkipásztorkodástani szeminá-
rium. Dr. Faludi Marcellin 
tanár. 

Az esztétika és a művészettan. 
Dr. Kocsis Lénárd tanár. 

Állatbonctanl gyakorlatok. Dr. 
Gál Geláz tanár. 

Kőzettani gyakorlatok. Eszter-
gálos Tibor tanár. 

A magyar nyelvtudomány törté-
netének vázlata. Dr. Sámson 
Edgár tanár. 

A fény hullámhosszának és a 
folyadékok felületi feszültségé-
nek mérési elmélete. Dr. Kele-
men Szulplc tanár. 

Analitikus síkgeometria. Vida Sza-
bolcs tanár. 

Mennyiségtani szeminárium. Dr. 
Sárközy Pál tanár. 

Gazdasági és társadalmi ismeretek. 
Dr. Mihályi Ernő tanár. 

Lefró francia nyelvtan. Dr. Szalay 
Jeromos tanár. 

Elméleti pedagógia. Kollár Gedeon 
tanár. 

Latin hang- és alaktan. Dr. Itados 
Tamás tanár. 

Kőzettan. Esztergálos Tibor tanár. 
Az Északnyugati Felvidék leíró 

földrajza. Dr. Vanyó Tihamér 

Német történeti alaktan. Dr. Kar-
sai Géza tanár. 

Elméleti mechanika. Dr. Kelemen 
Szulpic tanár. 

Ágozalos hittan. Dr. Kolos 
Bertold tanár. 

Ószövetségi szentlrásma-
gyarázat és segédtudo-
mányok. Dr. Deák 
Anasztáz tanár. 

Lélektan. Elazovich Jákó 
tanár. 

Ontológia. Kollár Gedeon 
• tanár. 

Lelkipásztorkodás tan. Dr. Faludi 
Marcellin tanár. 

Poétika. Dr. Kocsis Lénárd tanár. 
Görög-római művészet. Dr. Mi-

hályi Ernő tanár. 
Növényrendszertani gyakorlatok. 

Mayer . Szixtus tanár. 
Állatbonctani gyakorlatok. Dr. 

Gál Geláz tanár. 
Kőzettani gyakorlatok. Eszter-

gálos Tibor tanár. 
Nyelvrokonaink. Dr. Sámson Ed-

gár tanár. 
Differenciálegyenletek. Vida Sza-

bolcs tanár. 

Erkölcstan. Dr. Faludi Marcellin 
tanár. 

Bevezetés a francia filológiába. 
Dr. Szalay Jeromos tanár. 

Tacitus, Annales I—III. Szemel-
vények Ovidius Metamorphoses-
éből. Cicero, IV. Vcrrlna, fordí-
tás és értelmezés. Dr. Itados 
Tamás tanár. 

Kristálytani gyakorlatok. Jísztcr-
gálos Tibor tanár. 

Görög történet 43l-ig. Dr. Csóka 
Lajos tanár. 

Az eróziós völgyek. Dr. Vanyó 
Tihamér tanár. 

Nyelvrokonaink. Dr. Sámson Ed-
gár tanár. 

Középiskolai kísérletek és műhely-
gyakorlatok. Dr. Kelemen Szul-
pic tanár. 

Ágozatos hittan. Dr. Kolos 
Bertold tanár. 

Bevezetés a szcntlrástudo-
jnányokba. Dr. Deák 
Anasztáz tanár. 

Egyháztörténet és patro-
lógia. Dr. Ilcrmann 
Ipoly tanár. 

Lélektan. Blazovich Jákó 
tanár. 

Erkölcstan. Dr Faludi Marcellin 
tanár. 

A gerincesek rendszertana. Dr. 
Gál Geláz tanár. 

A császárkori római irodalom 
története. A latin verstan alap-
fogalmai. Dr. Itados Tamás 
tanár. 

Vegytan a természettan és ter-
mészetrajz-szakosok részére. 
Esztcrgálos Tibor tanár. 

Nyelvrokonaink. Dr. Sámson Ed-
gár tanár. 



Óra Hétfő Kedd Szerda 

11—12 

Ószövetségi szentlrásma-
gyarázat é3 segédtudo-
mányok . Dr. Deák 
Anasztáz tanár. 

Egyházjog. Dr. Hermann 
Ipoly tanár. 

Bölcseleti lélektan. Dr. 
Kolos Bertold tanár. 

A legújabb magyar irodalom. 
Dr. Bánhegyi Jób tanár. 

A XVII. sz-i francia irodalom 
Racine. Dr. Szalay Jeromos 
tanár. 

Erkölcsi neveléstan. Kollár 
Gedeon tanár. 

A virágos növények. Mayer 
Szixtus tanár. 

Latin alaktan tekintettel a 
történeti és összehasonlító 
idg. nyelvészetre is ; fone-
tikai alapfogalmak. Dr. Ra-
dos Tamás tanár. 

Ásványhatározási gyakorla-
tok. Esztergálos Tibor tanár. 

Az Alföld lei ró földrajza. Dr. 
Vanyó Tibamér tanár. 

Finn szövegfordítás és nyelv-
tan. Dr. Sámson Edgár. 

Gyakorlati fizika. Dr Kelemen 
Szulpic tanár. 

Erkölcstan. Dr. Faludi Mar-
cellin tanár. 

Leíró francia nyelvtan. Dr. 
Szalay Jeromos tanár. 

Kartográfiai szeminárium, 
Mayer Szixtus. 

Latin . filológiai szeminárium. 
Dr. Rados Tamás tanár. 

A szilárd kéreg természeti 
földrajza. Dr. Vanyó Tiha-
mér tanár. 

Kísérleti fizika. Dr. Kelemen 
Szulpic tanár. 

Felsőbb analízis, Vida Szabolcs 
tanár. 

12—1 
Bevezetés a szentirástudo-

mányba. Dr. Deák 
Anasztáz tanár. 

Egyházjog . Dr. Hermann 
Ipoly tanár. 

A magyar Irodalom klasszi-
kusai (nem magyarszakosok 
számára). Dr. Bánhegyi 
Jób tanár. 

Mennyiségtani földrajz. Mayer 
Szixtus tanár. 

Észak-Európa leíró földrajza. 
Dr. Vanyó Tihamér tanár. 

Gyakorlati fizika. Dr. Kelemen 
Szulpic tanár. 

Neveléstörténet. Kollár Ge-
deon tanár. 

Lelkipásztorkodástan. Dr. Fa-
ludi Marcellin tanár. 

4—5 
A nyersanyagok földrajza. 

Dr. Vanyó Tihamér 
tanár. 

Homiletika. Dr, Radó P0IÍ7 
kárp tanár. 

5-6 Általános liturglka. Dr. 
Ktthár Flórls tanár. 

Homiletika. Dr. Radó l'oli-
kárp tanár. 

6-7 
Missziológia és Actio Ca-

thollca. Dr. Kühár 
Flóris tanár. 

Katechetika. Dr. Radó Poli-
kárp tanár. 



Csütörtök Péntek Szombat 

Erkölcstan. Dr. Faludi Marcellin 
tanár. 

Állatrendszertani gyakorlatok. Dr. 
Gál Geláz tanár. 

Római állam- és magánrégiségek ; 
vallás és kultusz. Dr. Rados 
Tamás tanár. 

Kristálytani gyakorlatok. Eszter-
gálos Tibor tanár. 

Nyelvrokonaink. Dr. Sámson Ed-
gár tanár. . 

Kísérleti fizika. Dr. Kelemen 
Szulpic tanár. 

Difrercnclál-gcometria. Vida Sza-
bolcs tanár. 

Egyházjog. Dr. Hermann 
Ipoly tanár. 

Ószövetségi szentírásma-
gyarázat és segédtudo-
mányok. Dr. Deák 
Anasztáz tanár. 

Bölcseleti lélektan. Dr. 
Kolos Bertold tanár. 

A XVII. sz.-i francia irodalom ; 
Racine. Dr. Szalay Jeromos 
tanár. 

Növényrendszertani gyakorlatok. 
Mayer Szixtus tanár. 

Livius, I—III . X X I — X X I I . , 
Cicero : De imp. Gn. Pompei, 
In Catilinam I—IV. Dr. Rados 
Tamás tanár. 

Rendszeres ásványtan, Eszter-
gálos Tibor tanár. 

Német irodalomtörténeti szemi-
nárium. Dr. Karsai Géza tanár. 

Számelmélet. Vida Szabolcs tanár. 

Lclkipáaztorkodástan. Dr. Faludi 
Marcellin tanár. 

Nő vényszövettani gyakorlatok. 
Mayer Szixtus tanár. 

Állatrendszertani gyakorlatok. Dr. 
Gál Geláz tanár. 

Német társalgás. Dr. Karsai 
Géza tanár. 

Magyar mondattan. Dr. Sámson 
Edgár tanár. 

Felsőbb analízis. Vida Szabolcs 
tanár. 

Bevezetés a szentirástudo-
mányba. Dr. Deák 
Anasztáz tanár. 

Egyházjog. Dr. Hermann 
Ipoly tanár. 

Növényinorfológia. Maycr Szixtus 
tanár. 

Latin alaktan, tekintettel a 
történeti és idg. összehasonlító 
nyelvészetre is ; fonetikai alap-
fogalmak. Dr. Rados Tamás 
tanár. 

A magyar népmese. Dr. Karsai 
Géza tanár. 

Emberfőidrajzi kérdések (Szemi-
náriumi gyakorlatok). Dr. Va-
nyó Tihamér tanár. 



PAPKÖLTŐK PANNONHALMÁN BÁNHEGYI JÓB HAGYATÉKÁBÓL. 



PANNONHALMI FÜZETEK 
ALAPÍTVA: 1926 

1. Koller Pius, Faj és haj, Budapest 1926. 
2. Rados Tamás, Horatiusi nyomok Ausonius költészetében, Pannon-

halma 1928. 
3. Hercegh Frigyes, Sopron vármegye a Hunyadiak korában, Ph 1928. 
4. Vanyó Tihamér, A katolikus restauráció Nyugatmagyarországon, Ph 

1928. 
5. Kurzweil Géza, A forma, mint kifejező eszköz Klopstock ódakölté-

szetében, Bp 1928. 
6. Nagy K. Amadé, A Zala-Sárvíz-csatorna szögének földrajzi viszo-

nyai, Ph 1928. 
7. Csóka Lajos, Sopron vármegye katolikus egyházi és tanügyi viszo-

nyai III. Károly és Mária Terézia korában, Ph 1929. 
8. Kokas Endre, Az 1880-as évek irodalmi élete, Ph 1929. 
9. Brunner Emőd, A francia felvilágosodás és a magyar katolikus hitvé-

delem, Ph 1930. 
10. Monsberger R. Ulrik, A hazai német naptárirodalom története 1821-

ig, Bp 1931. 
11. Kelemen Atanáz, Keresztély Ágost herceg katolikus restaurációs 

tevékenysége a gyó'ri egyházmegyében, Ph 1931. 
12. Jámbor Mike, Prohászka Ottokár természetszemlélete, Ph 1932. 
13. Piszker Olivér, Barokk világ Győregyházmegyében Zichy Ferenc gróf 

püspöksége alatt (1743-1783), Ph 1933. 
14. Tardos Vida, Térgörbék szinguláris szempontjairól, Ph 1934. 
15. Juhász Gergely, Klopstock magyar utókora, Bp 1935. 
16. Nemes Vazul, Tertullianus görög műveltsége, Ph 1935. 
17. Jánosi Gyula, Barokk hitélet Magyarországon a XVIII. század köze-

pén a jezsuiták működése nyomán, Ph 1935. 
18. Kelemen Szulpic, Ujabb vizsgálatok a szénmonoxid-molekula IV. 

pozitív sávrendszeréről, Ph 1936. 
19. Pénzes Balduin, Az úgynevezett „almanach-Hra", Ph 1937. 
20. Gacs B. Emilián, Szoszna Demeter György kéziratos énekeskönyve 

(1714-15), Ph 1938. 
21. Hets J. Aurélián, A jezsuiták iskolái Magyarországon a 18. század 

közepén, Ph 1938. 
22. Pados Ottokár, Vörösmarty természetszemlélete, Bp 1938. 



23. Kerényi Oláf, A magyar irodalmi népiesség úttörői, I. Nagy János 
szanyi plébános élete és irodalmi munkássága, Ph 1939. 

24. Markos János, Kultsár István (1760-1828), Ph 1940. 
25. Pálos L. Ferenc, Kovács János Márk (1782-1854) énekeskönyvének 

szerepe a katolikus egyházi reformok történetében, Ph 1940. 
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Pannonhalma a magyar szellemiség 
meghatározó központja volt és maradt. 
A lelkiség, a tudomány és a művészet 

szinte minden területén 
maradandót alkottak 
a bencés szerzetesek. 

Ebben a században formálódott ki 
az az irodalmi jelenség, 

amelyet spirituális vagy katolikus irodalomnak 
nevezünk, 

s amelyet jeles papköltők egész sora 
gazdagított alkotásaival. 

Pannonhalma a 30-as években 
olykor irodalomi központ volt, 

amely sajátos jegyeket mutatot t 
a kor magyar i rodalmában. 

E törekvések mindenképpen érdemesek arra, 
hogy bemutatásukkal teljesebbé tegyük 

irodalmunk színképét. 
E feladat megoldására vállalkozott 

doktori értekezésében 
Hegedűs József Odó osb. 

F. ára (ÁFÁ-val): 560,- Ft 
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