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PANNONHALMI SZEMLE IV. ÉVF. (1929)
1. SZAMA JELENIK MEG.
A PANNONHALMI SZEMLE a pannonhalmi Szent Benedek-Rend kiadásában
évnegyedenkint jelenik meg hatíves számokban. Főszerkesztő: Dr. Strommer
Viktorin. A szerkesztő bizottság tagjai : Dr. Nlázy Engelbert, Dr. Kocsis Lénárd,
Dr. Klemm Antal, Dr. Sárközy Pál, Dr. Mihályi Ernő, Dr. Janota Cirill.
A szerkesztésért felelős: Dr. Kühár Flóris. Felelős kiadó: Dr. Radó Polikárp.
Előfizetési ára évenkint 6 pengő, mely egy összegben fizetendő. Egyes
szám ára 2 pengő. A folyóirat szellemi részét érintő küldemények a szerkesztőséghez, anyagi részére vonatkozó küldemények pedig'a kiadóhivatalhoz irányitandók. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Pannonhalma, Győrmegye.
A Pannonhalmi Szemlében megjelenő közleményekre vonatkozó minden
jogot fenntart a szerkesztőség. Folyóiratok, lapok csak a Pannonhalmi Szemlére
való kifejezett hivatkozással vehetnek át egészben vagy részben egyes közleményeket.
Az I. évfolyam 3 P-ért kapható kiadóhivatalunkban. A II. évfolyamból
már csak néhány teljes példány áll a kiadóhivatal rendelkezésére. A teljes
II. évfolyam 10 P-ért, a 2., 3., 4. sz. együtt 3 P-ért kapható kiadóhivatalunkban. Bekötési táblákért évfolyamonként 1-50 P küldendő.
A folyóirat cheque-számlája a Győri Első Takarékpénztárnál 4474 P. Sz.
Telefon : Győrszentmárton 5.

Szerkesztőségünknek megkvildöít könyvek.
Dr- Walter Brauer : Griechischdeutsches Wörterbuch zu den Schriften des
Neuen Testamentes. Giessen. Töpelmann. 1928. 38 M.
Dr. Szunyogh X. Ferenc: Liturgikus élet. 11. sz. A szentáldozás. 58 lap.
Budapest, 1928. Szent István-Társulat. 1 P .
Dr. Vértesi Frigyes: A lelki béke psychologiája. Pécs. Dunántúl, 1928. 5 P .
Keckeis, Gustav und I. Schmid: Der Fährmann. Freiburg. Herder. IL B.
VIII + 328 S. 1928. 9. M.
Dr. Paul Wilhelm v. Keppler: Die Armenseelenpredigt. Freiburg, 8 Herder.
VIII + 210 S. 1928. 4 M.
Pazmanita Tudósító az 1927—28. tanévről. Wien. Pazmaneum.
Collodi (ford. Czédly K.) : Fajankó. Paprikajancsi históriája. Arad. Vasárnap.
255 1. 130 Leu.
Bibliothek der Kirchenväter: 59 B. I. Gregor v. Nazianz Reden 1—20Übers. v. Dr. Phil. Häuser. XVIII + 414. — Lw. 8-50 M. — 60. B. Cyprian.
B. 2. Briefe. Übers, v. Dr. Julius Baer. XX + 410. Lw. 6'50 M. — 61. B.

Ephräm der Syrer. 2 B. Übers, v. Dr. A. Rücker. XXXII + 190. Lw. 6-50 M.
Ruth Schaumann: Der Rebenhag. Gedichte. 219 S. 1927. München. Kösel.
5 M.
Leo Weismantel: Die Blumenlegende. 124 S. 1927. Kösel. München. 8 M.
Dr. Fr. Murawski: Die aszetische Theologie. 504. S. 1928. Kösel. München.
Lw. 9-50 M.
Dr. E. Müller: Psychologie des deutschen Volksmärchens. XII. + 160. München. Kösel. 1928. f. 5 M.
A Szent István-Társulat karácsonyi kiadványai :
S. Bokor Malvin : Az esztergomi diák. Tört. regény. Vezényi E. rajzaival.
Vk. 5*50 P.
Mézes János : Kántorék Annuskája. Regény. Bauer E. rajzaival. Vk. 5*50 P.
Jacques Perícard (— Kertész K.) Egy apa regénye. Jaschik rajzaival. Vk.
5*50 P.
Blaskó Mária : Édesanyám. Márton rajzaival. Vk. 7*40 P.
Palásthy M. : A csodák szigete. Ifj. regyény. Márton rajzaival. 5*30 P.
Törőkné Kovács Hermin : Kormos Biri. Ifj. regény. Bauer E. rajzaival. 4*60 P.
H. Sienkiewitz (— Bányai K.) : Sivatagban, őserdőben. Mühlbeck rajzaival.
Vk. 7*40 P.
Florence L. Barclay (— Lendvai I.) : Az elválasztó fal. Regény. Vk. 7*40 P.
E. Baumann (— Várkonyi N.): A feláldozott. Regény. Vk. 8*20 P.
Coloma (— Jándi Bernardin): Juan Miseria. Regény. Vk. 5*70 P.
Pakocs Károly: Lélekzuhanás. Regény. Vk. 6*40 P.
Marion Crawford (— Pogány K.) : Küzdelmes szerelem. Vk. 9*20 P;
P. Pál Ödön: A felhők kapitánya. Regény. 6*60 P.
A. Manzoni : A jegyesek. Regény. Bevezetéssel ellátta Várdai Béla. Vezényi
rajzaival. 8*20 P.
Keresztény kis könyvtár : 25. Vágássy : Van-e Isten, van-e lélek ?
Cesare Orsenigo : Borromei Sz. Károly élete, ford. Nyisztor Z. 323 1.
Evetovics Kuno : A kereszt diadala. Zenés színjáték 4 felv. Zenéjét szerezte
Kalovits Alajos dr.
Feysz A. Hugolin : Karácsonyi misztérium. Bibliai szinmü.
Fr. Clarke : A nagy igazságok. Adventi elmélkedések. 82 1.
Özv. Báthory Nándorné : A lángész tüzében. 212 1.
Zborovszky Ferenc S. J. : A keresztény bölcselet. I. Természetbölcselet. 250.
lap. 7 P.
Dr. Szunyogh : A liturgikus élet. 8. A gazdák imádságai. 9. A haldoklókért. 10.
A bűnbánat szentsége. 11. A szentáldozás.
Perémy Imre (— Királymezey Tibor) : Kath. földmivesek imakönyve. Vk. 9 P.
Kiadta e köteteket: Szent István-Társulat. Budapest. 1929.
Dr. Pius Parsch: Das Jahr des Heiles. 1929. I. Advent—Ostern. Klosterneuburg. 1929. 5 S.
P. Siebertz : Wunder im Weltall. 396 S. 474 Bilder. München. KöseL 1928.
12 M.
Dr. Pogány Béla : Kísérleti fizika. Bp. 1928. Németh J. kiadása. 384 1. 20 P.
Schlachta Margit: A puszták rejtekéből az élet centrumába. Bp. 1928. Testvérszövetség kiadása.
Bulletin of the Catholic University of Peking. October. 1928.

Gertrud le Fort: Das Schweisstuch der Veronika. München. |Kösel. 1928.
356 S. 10 M.
Székely László : A szirtnek álma van. Versek. Szombathely. Martineum.
1929.
Festbericht über die Jahrhundertfeier St. Stephan in Augsburg. 1928. Stift
St. Stephan. Augsburg.
J. Garber: Tiroler Weihnachtspiel. 80 S. München. Kösel. 1928. 2-50 M.
Litteraturwissenschaftliches Jahrbuch der Görres-gesellschaft. Hg. v. G.
Müller. Bd. II. VI. + 150 S. 1927. 6. M. Freiburg, Herder.
Juliana v. Stockhausen : Greif. Die Geschichte eines deutschen Geschlechtes. 2. Buch. Das wahre Deutschland. 447 S. Kösel. München. 1928. 11 M.
Paul Claudel — Jacques Riviere : Briefwechsel. 1907—14. München, Kösel.
252 1. 6 M.
Sümeghy Dezső : Sopron vm. levéltárának oklevélgyűjteménye. I. R. Középkori oklevelek. 1236—1526. Sopron, 1928. 222 1.
P. Takács Ince O. F. M.: Assisi Sz. Ferenc iratai. Bp. 1929. 2 P.
Árpád könyvek : Szerkeszti Dr. Erdey Ferenc. 1—2. Erdey : Válaszúton.
Dráma. 3. Erdey: A mindentudó rádió. 4—5. Winkler Pál: A kalocsabácsi érsekség. 6—7. Erdey: Magyar bosszú. Dráma. — 8. Szabó Mária:
Pintyőke. 9. Koszterszitz: Aranyhid. 10. Erdey: Éjjeli őrségen. — 11—12.
Winkler: Kalocsa története. 13—14. Varga: Kalocsa és vidéke. 15. Erdey:
Jön a Mikulás. 16. Koszter atya: Hófehérke. 17. Koszterszitz: Spiritizmus a diákszobában. — 18. Erdey: A csatos könyv. 19. Mosza Mária:
Utazás a Marsba. — 20. Erdey: Lenesi hősök. — 21—22. Fodor Árpád:
Családvédelem. — 23. Anghern : A Haynald-obszervatorium. — Kalocsa.
Füzetenkint 1 P.
Sik Sándor: Gárdonyi, Ady, Prohászka. Pallas. 1929. 404 1.
Der Handel—Mazetti Almanach. J. Kösel. Pustet. 1929. 2 M.
Szarka G é z a : Elnémult ajkak. Regény. Pallas. Bp. 1929.
Kir. M. Természettud. Társulat Évkönyve. 1929.
Edmond Renard : Renan. Bloud et Gay. Paris. 226 1. 1929. 10 Fr.
R. P. Plus S. J. : La sainteté cttholique. Paris. Bloud. 148 1.
Sertillanges O. P . : Les grandes thèses de la philosophie thomiste. Bloud.
Paris. 246 1. 10 Fr.
J. Machens : Ansprachen und Gebete zum Gebrauch bei Taufen, Trauungenusw. Kösel. München. 62 S. 180 M.
A. Homscheid: Erlösung und Aufbau. 1928. Kösel. München. 218 1. 4-80 M.
Dr. Charles Szabó : En Marge de Strindberg. Paris. „Les Gemeaux". 166 1.
Dr. Révay József: Zarándokút a szenthelyekre. Előszót írta: Leopold Antal.
Budapest. Franklin. 1929. 504 1. Jaschik könyvdiszeivel ; 16 szines melléklet. Diszkötés.
Dolores Vieser: Das Singerlein. 1928. Kösel. München. 347 S. 8*50 M.
Zsinka Ferenc: Magyar Prot. Egyházt. Adattár. XII. Évf. Bp. M. Prot. írod.
Társ. 234 1. 1928.
Benno Lindenbauer: S. Benedicti Regula Monasteriorum. Florilegium Patristicum. fasc. XVII. Bonn. Hanstein. 1928. 3*50 M.
Franc. Sal. Schmidt: S. Anselmi Cur Deus Homo? Florilegium Patristicum.
fasc. XVIII. XVIII. Bonn. Hanstein. 1929. 2'80 M.
**

Dr. György Lajos : Két dialógus régi magyar irodalmunkban. Kolozsvár
1928. 43 I.
Nánássy László Dezső : Az emberi lélek. Bp, Szerző kiad. 182. 1. 1928.
Komáromi János : Régi ház az országúinál. Bpest. Genius. 1929. 344 I.
Szekfü Gyula: Bethlen Gábor. Magyar Szemle Társ. Bp. 1929. 344 1. 12 P.
Lippay Lajos : A pápaság a világ tükrében. Bpest. Szerző. 314 1. 7 P.
Csóka Lajos: Sopron vármegye kath. egyházi és tanügyi viszonyai a XVIII.
században. Pannonhalma. 1929. 96 1.
11 beati Abati Cavensi (1124—1295.) Badia di Cava. 1928.
Várkonyi Nándor: A modern magyar irodalom. Bécs. Danubia. 1929. 466 I."
Vk. 40 P.
Henri Bremond : Histoire littéraire du sentiment religieux en France depuis
la fin des guerres de religion jusqu'à nos jours. Tom. I—VIII. T. I. —
L'Humanisme dévot. T. II. L'invasion mystique. — T. Vil—VIII. La métaphysique des saints. — Paris. Libr. Bloud et Gay. 3. rue Garanciére 3.
Ára kötetenkint 36 fr.
Farkas Gyula : Mécs László. Budapest. Studium. 63 1.
Brisits Frigyes : A M. Tud. Akadémia Vörösmarty-kéziratainak jegyzéke. Bp.
Akadémia. 1928. 396 1.
Francis Jammes : La divine douleur. Libr. Bloud et Gay. Paris. 240 1.
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ARRABONA
Első disztemetkezési vállalata

Győr, Deák Ferenc-utca és Árpád-ut sarok.
Telefon nappal 3 3 .

Telefon éjjel 2.18.

Legolcsóbban

Temet.

Szállít.

Exhumál.

Vidéki s z á l l í t á s o k n á l t e l e f o n b e j e l e n t é s r e is s a j á t
autóval s teljes b e r e n d e z é s s e l ,

azonnal

halottszállító

rendelkezésre

állok.

Szállítási e n g e d é l y e k e t u g y bei-, m i n t k ü l f ö l d r e a l e g r ö v i d e b b
i d ő a l a t t elintézek.

Gyorsabb és olcsóbb a vasútnál.
Mérsékelt árak.

TARTALOM.
Tanulmányok.
Dr. Bárdos Rémig: Prologus
1
Dr. Strommer Viktorin: Szent Benedek egyénisége. .
.
5
Dr. Kálovics Adorján: A Regula forrásai. Szent Benedek műveltsége.
.
.
.
15
Molnár Bertalan: A Regula viszonya a korábbi és egykorú
regulákhoz. .
.
.
.
.
.
.
.
.
34
Kokas Rajmund: A Regula nyelve, stílusa
46
Dr. Kiihár Flóris: Szent Benedek Regulája mint törvénykönyv
58
Jándi Bernardin: Schola dominici servitii. .
.
77
D. Mázy Engelbert: A benediktinus lelki élet alapjai. .
. 84
Dr. Szalay Jeromos: A benediktinus család és a római familia 119
Dr. Schermann Egyed: A szerzetes fogadalmak a Regulában 126
Molnár Bertalan: A Regula szövegtörténete.
.
. . 1 5 0
Dr. Szunyogh X. Ferenc: A Regula és a liturgia.
. . 1 6 0
Dr. Horváth Ádám: A Regula elterjedése
170
Linzer Szilárd: A Regula és a szentek
178
Kollár Gedeon: A Regula paedagogiája
185
Dr. Macher Emmanuel: A Regula szociális jelentősége.
. 199
Dr. Szalay Jeromos: Szent Benedek rendje és a tudományok 2 1 0
Dr. Mihályi Ernő: Szent Benedek törvénykönyvének hatása a
művészetekre.
.
219
Dr. Szunyogh X. Ferenc: A Regula a reformkongregációk237
ban és a testvérrendeknél
Dr. Szunyogh X. Ferenc: Sz. Benedek rendje a missziókban 2 5 0
Dr. Erdélyi László: A Regula és Magyarország.
.
. 266
Dr. Balogh Albin: Szent Benedek régi képei római templomokban.
278
Dr Szunyogh X. Ferenc: A Regula irodalma.
.
.
. 285
Dr. Serédi Jusztinián: A Regula a mai társadalom bajainak orvosa.

Könyvek. — Comptes rendus. — Bücherschau.
Vallástudomány,

Wolkenberg: A kath. világmisszió. — W. Schmidt: Der Ursprung
der Gottessidee. — Garrigou—Lagrange: Mystik und christl.
Vollendung. — Dyroff und andere: Probleme der Gotteserkenntnis. — Wilmers: Geschichte der Religion. — P. ClaudelJ. Rivière: Briefwechsel. (Ism. Kühár F.) — Bertsche: Abraham a S. Clara. — Calmann: Frauengestalten der Romantik. (Bánhegyi J.) — W a t e r m a n n : Die Antike und der Unsterblichkeitsglaube (Kálovics A.) — Faragó János három müve.
Vértesi: A lelki béke. (Zoltán V.)

Szépirodalom.

Szarka: elnémult ajkak. — Váth János könyvei. — A Szent István
Társulat regényfordításai (Bánhegyi J.) •— Francia regények.
Collection La Nef., Cathlin, Latzarus, Montmorilon, Wilbois
művei (Szalay J.) — Handel—Mazzetti-Almanach (Zoltán V.)
Ifjúsági irodalom.

Szent István Társulat ifj. regényei. Tóth: Giovinezza pura. W .
Matthiesen: Die Katzenburg. Collodi—Czédly: F a j a n k ó .
(Szelecz A.) — L. Doxie: Ein Lebensbuch (Bánhegyi J.)—
Árpád könyvek. (Z< V.)
Irodalomtörténet.

Sík S.: Gárdonyi—Ady—Prohászka. — Brisits: Vörösmarty-kéziratok. — Aldanoff: Das Rätsel Tolstoj. — Irodalomtört. f ü zetek 28, 30, 31, 32. szám. — Farkas Gy.: Mécs László.
(Kocsis L.)
Esztétika.

Várdai Béla tanulmányai (Bánhegyi

J.)

Természettudomány.

Siebertz: W u n d e r im Weltall. — Keckeis: Der Fährmann. — Pogány Béla: Kísérleti fizika. (Holenda B.)
Hitélet.

L. Bertrand: Die hl. Theresia. — Báthory: A lángész tüzében. —Szunyogh: Liturgikus élet. (Kühár FI.) — Assz. Sz. Ferenc
iratai. — Clarke: A nagy igazságok. (Zoltán V.)
Szentbeszédek.

Vetter: Weisses Gewand.
(Gál G.)

— Linhardt:

Rendi hírek.
Halottaink.

Brennender

Dornbusch.
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STIMMEN aus PANNONHALMA.
Vierter Jahrgang.

No. 1. Febr. 1929.

Chefredakteur P. Dr. V. Strommer. Redakteur P. Dr. Florian Kiihár.
Kath. Vierteljahrsschrift für Geistesleben und Kultur.
Herausgegeben
von der Benediktiner-Erzabtei
Pannonhalma. Erscheint
vierteljährlich.
Redaktion und Verlag-. Pannonhalma,
Győr vm., Ungarn.
Abonn.
jährlich 6 p.

INHALT:
Erzabt Dr. Remigius Bárdos: Prolog.
P. Dr. Viktorin Strommer: Die Persönlichkeit des hl. Benedikt.
P. Dr. Hadrian Kálovics: Die Quellen der Regel.
P. Bartholomäus
Molnár: Die Beziehungen der Regel zu den früheren und zeitgenössischen Regeln.
P. Rajmund Kokas: Sprache und Styl der Regel.
P. Dr. Florian Kühár: Die Regel als Gesetzbuch.
Abt Bernardin Jándi: Schola dominici Servitii.
Abt Dr. Engelbert Mázy:
Die Wesenzüge der benediktinischen
Frömmigkeit.
P. Dr. Hieronymus
Szalay: Die benediktinische Familie und die
römische „familia".
P. Dr. Ägidius Scher mann: Die Gelübden in der Regel.
P. Bartholomäus Molnár: Die Textgeschichte der Regel.
P. Dr. Adam Horváth: Die Verbreitung der Regel.
P. Dr. Franz Xav. Szunyogh:
Regel und Liturgie.
P. Konstantin Linzer: Die Regel und die Heiligen.
P. Gedeon Kollár: Die Pädagogie der Regel.
P. Dr. Emmanuel Macher: Die soziale Bedeutung der Regel.
P. Dr. Hieronymus Szalay: Der Benediktinerorden und die Wissenschaften.
P. Dr. Ernst Mihályi: Die Wirkung des Regel auf die Kunst.
P. Dr. Franz Xav. Szunyogh: Die Regel bei den Reformkongregationen und Geschwisterorden.
P. Dr. Franz Xav. Szunyogh:
Der Benediktinerorden in den Missionen.
P. Dr. Ladislaus Erdélyi: Die Regel und Ungarn.
P. Dr. Albinus Balogh: Über Darstellungen des Hl. Benedikt in
stadtrömischen Kirchen.
P. Dr. Franz Xav Szunyogh: Die Ausgaben der Regel. Die Bibliographie der Regel.
5. Eminenz Kardinal Fürstprimas Justinian Serédi: Die Regel als
Heil der sozialen Nöte der Gegenwart.

REVUE de PANNONHALMA
No. 1. février. 1929.

4-ème ANNÉE.

Organe catholique d'intérêt général publié par l'Archiabbaye bénédictine de Pannonhalma.
Directeur: D. Dr. V. Strommer, secrétaire de rédaction: D. Dr. Florien
Kiihdr.Paraît
le 15. février, mai, août, novembre de chaque année.
Rédaction et administration:
Pannonhalma,
Győr vm.,
Hongrie.
Abonn. 6 p. par an.

SOMMAIRE:
Archiabbè Dr. Remigius Bárdos: Prolog.
D. Dr. Victorin Strommer: La personalité de S. Benoit.
D. Dr. Hadrien Kálovics: Les sources de la Règle.
D. Bartholomé Molnár: La relation de la Règle à les régies contemporaines.
D. Raimond Kokas: La langue et le style de la Règle.
D. Dr. Florien Kühár: La Règle de S. Benoit, comme code.
Abbé Bernardin Jándi: Schola dominici servitii.
Abbé Dr. Engelbert Mázy: Les fondementes de la piété bénédictine.
D. Dr. Jérôme Szalay: La famille bénédictine et la „familia" romaine
D. Dr. Egide Schermann:
Les voeux religieux dans la Règle.
D. Bartholomé Molnár: La histoire du texte de la Règle.
D. Dr. Adame Horváth: La répansion de la Règle.
D. Dr. F. Xav. Szunyogh:
La Règle et la liturgie.
D. Constantin Linzer: La Règle et les Saints.
D. Gedeon Kollár: La pédagogie de la Règle.
D. Dr. Emmanuel Macher: Le moment social de la Règle.
D. Dr. Jérôme Szalay: L'ordre de S. Benoit et les lettres.
D. Dr. Ernest Mihályi: La Règle et les arts.
D. Dr. F. Xav. Szunyogh:
La règle chez les congrégations réformées et chez les branches de l'Ordre de S. Benoit.
D. Dr. F. Xav. Szunyogh: L'ordre de S. Benoit dans les missions
étrangères.
D. Dr. Ladislav Erdélyi: La Règle et la Hongrie.
D. Dr. Albin Balogh: Sur des anciennes représentations de S. Benoit dans les églises de Rome.
D. Dr. F. Xav. Szunyogh: Les éditions de la Règle; la Bibliographie
de la Règle.
S. Eminence le Cardinal Primat Justinien Serédi: La Règle comme
médecin des maux de la société.

Mit talál a
>
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Pannonhalmi Szemlében?
Ezernégyszázéves kulturát őrző testület
tagjainak tudományos munkáját.
Az Egyház legrégibb rendjének lelkiségét.
A mai szellemi életnek sokoldalú megvilágítását.
Tárgyilagos, komoly, szakszerű beszámolót a hazai és külföldi irodalom minden fontosabb termékéről.
A magyar nemzet életcéljainak hűséges
szolgálatát.

Főszerkesztő Dr. Strommer Viktorin,
felelős szerkesztő

Dr. Kühár Flóris.

Kiadja a Pannonhalmi Szent Benedek
Rend ; megbízott

felelős

kiadó

Dr.

Radó Polikárp.

Megjelenik évenként négyszer.
Előfizetési ára 6 P, amely egy
szegben

fizetendő.

Egyes

ösz-

szám ára

2 P ; jelen jubileumi számé 5 P.
A régi évfolyamok közül az I. (1926) és III. (1928)
3 P-ért; a II. (1927) 10 P-ért kapható. A folyóirat csekkszámlája a Győri Első Takarékpénztárnál „4474 P. Sz."

Bencés reálgimnázium D i á k m e n z a
Telefonszám : 171.

^ ^t l
^ könyv-, zenemű-, irószeryy
és papíráru kereskedése.
P A P A , FŐ-UTCA 9 .
Telefonszám: 171.

Irodaszerek, levélpapírok, rajzpapir, másolópapír, milliméterpapirés vázlatpapírok méterenkint és tekercsenkint minden minőségben. író-, másoló-,
sokszorosító tinták minden színben. Olajfestékek, ecsetek és gombfestékek.
Iskolai tankönyvek. Katholikus Sortiment. Szépirodalmi-, ipari- és gazdasági szakkönyvek. Ifjúsági iratok. Divatlapok a legnagyobb választékban.
Bel- és külföldi irodalmi müvek és kegytárgyak nagy raktára. Bárhol, bárki
által hirdetett könyv nálunk is kapható. Névjegyek, eljegyzési és esküvői
meghívók ízléses kivitelben. Nyomdai és könyvkötészeti munkák felvétele.

A világpiac vezető traktormárkája a MASSEY—HARRIS-féle

Wallis traktor,
mert :

munkateljesítménye meglepően nagy,
tartóssága felülmúlhatatlan,
csekély üzemanyagfogyasztással sokat végez,
üzembiztonsága tökéletes.
A Wallis traktorokat 2 0 HP. és 30 HP. nagyságban ajánlja és
vonatkozó felvilágosításokkal szívesen szolgál :

Nemzetközi Gépkereskedelmi Részv.-Társaság
Budapest, V., Vilmos császár-ut 32.

Brunhuber Béla
udvari é s kamarai fényképész

Budapest, VIII., Baross-u. 61.

Telefon J. 341-78.

Művészi fényképei, aquarelljei, olajfestményei, brómolajnyomatai, tollrajzai a legkeresettebbek.
= z = =
Szolid polgári árak.

Szent Benedek élete.
Irta: Kelemen Krizosztom, a győri bencésgimnázium igazgatója.

A Szent Benedek Rend 1400 éves jubileuma alkalmából mindenki ismerje
meg a nagy rend alapitójának élettörténetét. Ezen 52 oldalas kis könyvecske alkalmas arra, hogy minden diák megszerezze, hogy áldozatkész
lelkek ingyen osztogassák a falusi iskolákban is. A könyvecske ára
csak 40 fillér. Kizárólagos elárusitója a F e h é r B o l t Győr, Baross-ut
33., ahonnan utánvéttel küldik mindenkinek, aki legalább 5 darabot rendel.

PALKA JÓZSEF
Magyarország ezüstkoszorus m e s t e r é n e k

= =

üvegfestészeti műterme

•,

BUDAPEST,
VIII., Baross-u. 59. sz.
Telefon : J. 3 0 2 - 2 8 .
Alapitva 1894-ben
1912-ben Pro ecclesia et Pontifice pápai arany érdemkereszttel kitüntetve.

Készít :
stilszcrű szines és festett
templomablakokat, a legegyszerűbbtől a leggazdagabb kivitelig

Ablakok javítását is vállalja.

A HIPNOTIZMUS
elméleti, gyakorlati, pedagógiai
orvosi és jogi szempontból ::
Irta T o w e r Vilmos tábori főesp., a Sz. István Akadémia tagja.
Kapható a Sz. István Társulatnál
és a szerzőnél (Székesfehérvár).
Ára 5 P.
::
Csekk : 58.394.

Telefon: Aut. 802—25.

: Alapíttatott 1899.

: Telefon : Aut. 802—25.

Legrégibb és legolcsóbb bevásárlási forrás!

SZŐNYEGEK
Templom-, oltár-, futó- és egyéb szőnyegek, valamint függönyök, bútorszövetek, matrac-csinvatok, pokrócok, takarók,
::
kárpitos és kocsigyártó kellékek stb.
::

Neumayer Fülöp Rt.
BUDAPEST, V., DEÁK F.-TÉR 1.
Egyházak, zárdák részére ár- é s fizetési k e d v e z m é n y !

Győri Falpari és Faértékesltő
Részvénytársaság
= GYŐR, 8. =

Bútorgyár! Ládagyár!
Épíiletasztalosság!
Telefon: Győr 2-19., 7-91.

Táviratcím : Arbor.

Csak az igazi jó h a n g s z e r a l e g o l c s ó b b 1

HŐRL

NÁNDOR

B u d a p e s t , II., Török-utca 8.
Országhirű

H a r m o n i u m é s Pianino
speciális cég.
Szolid árak ! Fizetéskedvezmény ! Javaslat ingyen l
Silány hangszereket, vagy szemre
kifényezett ócskákat nem tartok.

= =

DÉMUSZ =

Budapest, nyugati pályaudvar éttermében

jól é t k e z h e t ü n k !
Egyházi ruhák és zászlók.
Régi dolgok szakszerű javítása.
Olcsó á r a k . E l ő n y ő s f i z e t é s i f e l t é t e l e k .
Kolostorok, zárdák, intézetek, oltáregyletek és nagyobb mennyiség vásárlói
százalékos kedvezményben részesülnek. :: Részletes költségvetéseket
és képes árjegyzéket kívánatra küldünk.

Király Ferenc,Sopron
Várkerület 125. szám.
Magyar postatakarékpénztári számla 5.885.
A Feliinger

és

Hassinger

cég

vezérképviselete

és

raktára.

A p a n n o n h a l m i , győri, szombathelyi, veszprémi
és székesfehérvári
székesegyházak
szállítója.
A Szentbenedekrendi, Premontrei, Szentferencesrendi, Kapucinus-, D o m o n k o s , Karmelita-rendek,
az Angolkisasszonyok, I r g a l m a s Nővérek, Isteni
Megváltó leányai, Karmelita Nővérek, Orsolyiták
:-:
intézetének szállítója.

Cs. és kir. udvari szállítók.

A szent Benedekrendi Főapátság szállítója.

Harris, Zellinger és Társa
„A k é k csillaghoz"
Cégtulajdonos: KENDEFI VINCE.
Nagy raktárt iartunk
vászon, sifon, ágynemű, asztalnemű, törülköző, takarók, paplan, harisnyák,
zsebkendők, reverenda s z ö v e t e k , férfi, női és gyermek fehérnemüek és
menyasszonyi k e l e n g y é k
Alapitt. 1826.
B u d a p e s t , IV., Váci-utca 16.
Alapitt. 1826.

Magyarország a r a n y k o s z o r ú s mestere

SZLEZÁK LÁSZLÓ
h a r a n g - és é r c ö n t ö d e , h a r a n g felszerelés

Budapest, VI.,

és h a r a n g l á b g y á r

Frangepán-u. 77. szám.

T E L E F O N : LIPÓT 913-53. SZÁM.

Az 1900. évi párisi világkiállításon díszoklevéllel, az 1921—23.
évi vasipari kiállításokon aranyéremmel, az 1925—26. évi kézműtárlaton kormány-diszoklevéllel, az 1927-28. évi budapesti, székesfehérvári, szentesi és szombathelyi kiállitásoson nagy arany=====
éremmel kitüntetve.
-•- -. • • ;

Dr. S e r é d i J u s z t i n i á n b i b o r n o k , h e r c e g p r í m á s úr e l s ő h a r a n g s z e n t e l é s e a bpesti b e l v á r o s i f e r e n c e s e k n é l 1928. é v b e n .

Harangok súlyai: 3100, 1700. 850 és 350 kilogramm.

Szent Benedek atyánk kultuszát és a liturgikus apostolság
gondolatait akarja terjeszteni
a

Szent Benedek Hirnöke
Megjelenik havonként 8 oldal
r

terjedelemmel :: Ara számonként 16 fillér :: Előfizetési ára
egy évre 1 pengő 50 fillér.
Szerkeszti :

dr. Szunyogh X. Ferenc O.S.B.
Kiadóhivatal : Budapest, VIII.,
Baross-u.62. (Bencések háza)

Pannonhalmi Főapátság
Központi Gőztéglagyára
GYÖRSZENTMÁRTON.
Gyárt :
falitéglát kis és nagy méretben,
üreges-, párkány-, kémény-,
vastartó (traverz)-, kézivetésüés kuttéglát, hornyolt és sima
cserepet, gerinc-cserepet, alagcsövet, „ K n a p p e n " - c s ö v e t
(nedves épületek víztelenítésére), „Berra"-téglát (mennyezethez), kis- és nagy burkolólapot, virágcserepet és egyéb
fazekas árukat.
Legmodernebb berendezésű üzem! — Viszonteladóknak
és vállalkozóknak nagy kedvezmény ! — Melegen ajánljuk kitűnő gyártmányainkat, iszapolással készült tetőcserepeinket. — Bővebb felvilágosításokkal szolgál és
megkeresésekre készségesen rendelkezésre áll a

Főapátság Mérnöki Hivatala Győrszentmárton.
Telefon: Győrszentmárton 16.

A jubileumi ünnepségekre kedvezményes áron kaphatók a

LELKIÉLET KÖNYVEI.
S z e r k e s z t i és k i a d j a :

Dr. Szunyogh X. Ferenc O. S. B.

Eddig megjelent kötetei:
1. Germain Morin O. S. B. : Keresztény ősetnk élete
é s a s z e r z e t e s e s z m e n y . Fordította dr. Várkonyi Hildebrand
S. B. P a n n o n h a l m a , 2

0.

1922. ^234 1.) 2 P .

„A monasztikus szerzetes eszmény megrajzolása a c é l j a . . . rámutat
ennek az életnek lelkére, szivére. Mindegyik fejezete eredeti, teli színekkel,
élettel. A tudósnak önálló, mély gondolatait az igazi szellemes író élvezetesebbé, vonzóbbá, lelkesitőbbé teszi. Morin könyve messze kiemelkedik az ilyen
irányú munkák közül."
Várkonyi Fidél dr., Kath. Szemle. 1920.

2. Blosius Lajos O. S. B.: A tökéletesség felé. Fordították : d r .

Szunyogh

Pannonhalma.2

X.

Ferenc

és

Ekamp

R a j m u n d 0 . S. B.

1922. ( 2 1 2 1.) 2 P.

„Tartalmában méltó az elsőhöz. Különben az ismert aszkétikus irót
felesleges dicsérnünk. Inkábo a fordításról kell szólnunk. Ez meg szerencsés.
Alig látszik meg rajta az átültetés."
Mezgár Lajos, Kath. Szemle. 1920.

3. Beauduin Lambert O. S. B.: Az Egyház lelkiélete.
A 35-ik

francia

kiadás

O . S. B. P a n n o n h a l m a .

után fordította:

dr. S z u n y o g h X. F e r e n c

1 9 2 2 . ( 1 5 0 1.) 5 0 fill.

„A kath. Anyaszentegyház mélységes szeretete, tárgyában teljes jártas
tudós irónak komoly tárgyilagossága és egy apostoli léleknek okos buzgósága
jellemzik Beauduin művét. Szép missziót teljesít a" fordító, mikor a liturgikus
mozgalom terjesztésének úttörő munkájára vállalkozik itthon."
Várkonyi Fidél dr., Kath. Szemle. 1922.

4. Herwegen Ildefonz O. S. B. : Szent Benedek jellemrajza.

Fordította:

dr. S z u n y o g h X. F e r e n c .

Pannonhalma,

1922.

( 1 7 8 1.) 2. P .
„Herwegen Ildefonz bencés irása, a modern szent-életrajzoknak ez a
klasszikus példája a történeti tudást, áhítatot és művészi alakítást mesterien
egyezteti."
Alszeghy Zsolt. Élet. 1923.

5. Szunyogh X. Ferenc O. S. B. : A közös szentmiseáldozat. Pannonhalma,

1923. ( 4 5 1.) ( E l f o g y o t t jelenleg.)

Az u. n. „missa recitata" első kézikönyve hazánkban. Ennek alapján
terjedt el a sőentmisén való részvételnek ez a módja. Eredményét mutatja,
hogy eddig négy különböző kiadásban jelent meg 14 ezer példányban. Most
készül az 5—6. kiadásban 15—20 ezeredik példány.

6. Dr. Mázy Engelbert O. S. B.: Szent Benedek tanítása az alázatosságról. Pannonhalma, 1922. (174 1.) 4 P 50 f.
„Voltakép egy egész aszketikus világnézet foglaltatik benne, erős dogmatikai megalapozással és szentírási gazdag erudicióval. , . Egy világnézetet
szőrit bele szent Benedek alázatosságtanába a szerző, aztán ezt nagy virtuozitással kifejti belőle."
Várkonyi Hildebrand dr., Kath. Szemle. 1923.

7. Dr. Szunyogh X. Ferenc O. S. B.: Miért jöttél?
Elmélkedések

Szent

Benedek

szelleméről.

Pannonhalma,

( 1 7 2 1.) N é m e t ü l : In d e r S c h u l e d e s hl. B e n e d i k t .

1926.

Missionsverlag

St. Ottilien. 2 P .
„Alapos tudományos készültséget találtam benne. Ez a könyv segít Szent
Benedek szellemének tisztázásában."
Butler Cuthbert, downsidei apát.
„Az első pillantásra megnyilatkozik a valódi monasztíkus szellem, mely
az egész könyvből árad."
Herwegen Hildefonz, maria-laachi apát.
„Szívhez szóló és megkapó. Különösen a fejezetek végén levő imádság."
Hg. Schwarzenberg

Benedikta, szentgábrieli apátnő.

8. Dr. Szunyogh X. Ferenc O. S. B. : Az igazi katholikus
élet forrásánál.

Értekezések

a

liturgiáról.

Pannonhalma,

1926.

( 1 9 4 1.) 1 P .
„Mintegy megkapjuk e könyvben a liturgikus mozgalom eddigi magyarországi történetét. Ennek a mozgalomnak hazánkban a szerző a leglelkesebb
és legmunkásabb apostola.
Janota Ciril dr., Pannonhalmi Szemle. 1926.

9. Schneider Eduárd: Néhány óra a bencések között.
Fordították:

dr.

Szunyogh

X.

Ferenc és Tóth

Pelbárt

0 . S. B .

B u d a p e s t , A t h e n a e u m (é. n.) 4. P .
„A szerzetesi házak, karban mondott imádságok kapcsán vezet végig
bennünket a szerzetesházak napi életén . . . életadó gondolatokkal, a történelembe, a liturgiába, a filozófiába és az életbe való bekapcsolódással."
F. — Nemzeti Újság. 1927. nov. 6.
10. S z e n t

Benedek

r e g u l á j a . L a t i n u l és m a g y a r u l ,

beve-

z e t é s s e l és j e g y z e t e k k e l . ( K é s z ü l a j u b i l e u m r a . )
**

B I T T N E R LAJOS
ötvösművész,
Magyarország aranykoszorus
müötvös mestere.

egyházi

Budapest, IX. Kinizsi ucca 14.
Alapítva: 1879.

Alapítva: 1870.

T e l e f o n : Aut. 8 6 1 - 5 3 .
Saját készitményü kelyhek, cibóriumok,
szentségtartók stb. kegyszerekből dús
raktár.
Valódi tiiziaranyozás, ezüstözés és régi
kegyszerek szakszerű javítása.
Nem kereskedő cég, kath. műiparos,
első beszerzési forrása az egyházi kegyszereknek.
Forduljunk bizalommal a valódi szakemberhez, a művészi munkát végző,
aranykoszorus mesterhez.

Árjegyzékkel s tervrajzokkal
készséggel szolgálok.

SZENT GELLÉRT
G Y Ó G Y F Ü R D Ő ÉS S Z Á L L Ó
BUDAPEST
4 7 C°-os r á d i u m d ú s földes-meszes hőforrások.
—
Tökéletes
gyógyberendezés.
—

R h e u m a - , i s c h i a s-, i z o m-, i z ül e t i m e g b e t e g e d é s e k és csonttörések utáni állapotoknál p á r a t l a n
gyógyító hatású.
A f ü r d ő v e l k a p c s o l a t o s
szálló
b e r e n d e z é s e
a
l e g m o d e r n e b b

Egyágyas szobák 6 pengőtől 14 pengőig, kétágyas
szobák 14 pengőtől 28 pengőig. Nagyméretű társashelyiségek. Saját park, hullámzóvizü nyári uszodával.

WOLKENBERO ALAJOS Dr.

A Katholikus
Világmisszió Könyve
716

lap, 14 térkép.

A missziósirodalom
alaposabb

legnagyobb, leg-

és legjobb műve,

mely a

tárgyat minden vonatkozásban teljesen
kimeríti :: Bolti ára 25 pengő. Kapható
::

öthavi 5 pengős részletre is

::

A Szent István Könyvek legújabb sorozata :
63. sz. PetróJ.dr.: Az ősegyház élete. 5 P .
64—65. sz. Radó P. dr. : A kereszténység szent könyvei. II. Újszövetség. 8 80 P.
66—67. sz. Trikál J. dr. : A jelenségekből a valóságba . . . .
7'— P.
68. sz. Erdey F. dr. : Kant valláserkölcsi
világnézete .
4"— P.
69—71. sz. H. Grisar-Hoitsy
L. P.:
Luther Márton élete
. . . 12 — P.
72. sz. Tóth Á. : Bevezetés a meteorologiába
5-80 P.
73—74. sz. Bánhegyi J. dr.: A magyar
irodalom története. 1. A legújabb időktől Kisfaludy Károlyig . . . 6 60 P.
75—76. sz. Divald K. : A magyar iparművészet története . . . .
7 50 P.
77. sz. Balanyi J. dr. : A római kérdés
= = = = =
6*40 pengő.
======
Kaphatók

a Szent István Társulat köny vkiadóhivataláb n
Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28.

A bencésrend 1400 éves jubileuma alkalmával Pannonhalmára zarándoklók szives
figyelmébe! "TO

Sturm László
nagyvendéglője
Győrszentmártonban a festői szép Pannonhalmára
kirándulók találkozó helye. — Szép árnyas kerthelyiség, elsőrendű magyar konyha, kitűnő fajborok, rendkívüli olcsó árak. Figyelmes és pontos kiszolgálás.
A nagyérdemű közönség szives pártfogását kéri

Sturm László,
vendéglős.

M. Kir. Áll. Vas-, Acél- és Gépgyárak
BUDAPEST, X. KÖBÁNYAI-UT 21.
GYÁRAK : BUDAPESTEN é s DIÓSGYŐRÖTT.
Gőzmozdonyok, lokomobilok és motorok. Gőzkazánok. Teherautomobilok, autóbuszok, locsoló-, seprő- és tűzoltóautók. Traktorok,
vontatási és szántási célokra. Cséplőgépek és egyéb mezőgazdasági
gépek. Uthengerlők, utcaseprőgépek, lakókocsik, vizhordó- és öntözőkocsik. Különféle hengerelt áruk, vasúti felépítményi anyagok. Acélés vasöntvények. Vízvezetéki öntöttvascsövek. Hidak, daruk és magasépítési vasszerkezetek. JOBBÂGY-féle folytonégőkályhák fekete, nikkelezett, valamint zománcozott kivitelben és háromféle nagyságban, stb.

Keresztény Nemzeti Nyomdavállalat
Könyvkötészet.

Telefon: 157, szám,

R . - T .

Pápa,

Könyvnyomda.

Török Bálint utca 1.

Meghivók, névjegyek, levelezőlapok, eljegyzési kártyák, levélpapírok, gyászlapok, borítékok, üzleti-, egyházi- és jegyzői nyomtatványok pontosan,
ízlésesen és jutányos áron készíttetnek. Tankönyvek, üzleti- és könyvtári
könyvek kötése egyszerű és diszes kivitelben legolcsóbb áron készülnek,

BudapestSzenlMargitszipet
Százötvenholdas festői szépségű park,
é v s z á z a d o s fák, gyönyörű virágok.

Szent Margitsziget Szanatórium,
Magyarország legmodernebb berendezésű belgyógyászati,
diétás és fiziko-therápiás gyógyintézete. A szanatóriumi lakószobákban közvetlenül használható a szentmargitszigeti forrás
43'3 C hőfokú kénes és szénsavas rádioactiv ásványvize,
amely kiváló gyógyeredményeket biztosít köszvény, rheuma,
szív- és idegbántalmak valamint női bajok ellen.
Orvosilag vezetett diétás konyha cukor-, vese- és szívbetegek részére. Soványító és hizlaló kúrák. Röntgen intézet.
Laboratorium. Vizgyógyintézet. Rádium inhalatorium.

Külön park a szanatóriumi lakók részére.
Három állandó orvos. Az összes szobák:: ban városi és interurbán telefon ::

Szent Margitszigeti Nagyszálloda.
Közvetlen a gyógyfürdő mellett. Kényelmes, elegáns
szobák, központi fűtés. Elsőrendű ellátás. Állandó zene- és
táncestélyek. Tennis, csónak, nyári és téli sportok. Autogarage.

Úgy a szanatórium, mint a nagyszálloda
egész éven át nyitva. Kitűnő téli és
tavaszi kúrák. Közvetlen autobuszjára::
tok a város szivéből
::
Részletes felvilágosítással szolgál a

Szent Margitsziget Igazgatósága
III., Szent Margitsziget,
Sürgönyeim : Margotel-

Telefon : 206-20

WEISZ FRIGYES
Budapest IV.v Ferenciek-tere 3.,
mint a Iisieuxi Office Central (kármelita nővérek) megbízottja értesíti m. t.
vevőit, hogy a Sz. Benedek-Rend 1400 éves jubileumára emléktárgyaknak alkalmas igen szép aluminium, újeziist, valódi ezüst és arany érmekkel, továbbá
kis felállítható Sz. Benedek plakettekkel onyx, ébenfa és tölgyfa alapon szolgálhat. Sz. Benedek művészi kivitelű szobrai többféle nagyságban porcellánból
és kemény öntvényü anyagból szintén raktáron lesznek.
Ezenkivül mindenféle kegytárgyak : keresztutak, oltárlámpák, füstölők, oltárés sekrestyecsengők, perselyek, gyertyatartók, öröklámpák, első szentáldozási
képek, nagy és kis szentképek, álló és függő keresztek a legnagyobb választékban.

Olcsó árak!.
Pontos kiszolgálás!
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Tanulmányok.
PROLOG

US.

Ausculta, o fili, praecepta magistri! 1400 éve hallgatja
annyi
tanítvány a Mester szavát s követi parancsait. S kik szelleme szerint élnek, a szerzetesek
ezrei ünneplő lélekkel tekintenek e jubiláris évben Monte Cassino felé, a magas hegyen fekvő
hatalmas
monostor egy kis cellája felé, ahol Szent Benedek atyánk
Regulája készült 1400 év előtt. Tizennégy
évszázaddal
ezelőtt
sarjadzott a bencés szerzetesi élet bimbója, hogy azután egyre jobban erősödve, szaporodva, elárassza a világot tápláló, éltető
gyümölcseivel.
Tizennégy évszázada hangzott szerte a világon a benedeki
ajánlás: Ecce lex, sub qua militare vis. S a krisztusi
evangéliumi
tanácsokra is szóló: ,Sequere me' milliókat
toborzott
a Regula
zászlója alá.
1400 éves a Regula! Hála légyen neked, Istenünk! Ezer és
ezer benediktinus
szivéből száll az égbe az ünnepi Te Deum a
lélekmentő, a léleknevelö szabályokért,
melyek egész férfiakat,
boldog szenteket termeltek s átalakították
Európát.
Ecce lex! . . .
Törvény, mely 14 évszázadig
érvényes, nincs más,
csak a
még régebbi isteni törvény, a Szentírás. Érthető, hogy Sz. Benedek
életével s Regulájával Nagy Sz. Gergelytől kezdve (593) a századok során szerzetesek,
püspökök, bíbornokok, pápák,
tudósok
igen bőven foglalkoztak;
versekkel, himnuszokkal
is dicsőítették.
Azt látjuk a történelem folyamán, hogy valahányszor
romlásnak indult a világ, mindig támadtak az Egyházban
gyógyításra
birodalom
alkalmas nagy emberek. Így támadt s lépett fel a római
elsatnyulása idején Sz. Benedek, akit Sz. Hildegard
,,törvényhozó
Mózesnek"
magasztal, akinek testében — Sz. Brigitta szerint —
a Szentlélek tüze égett, aki semmit sem tett elébe az isteni szeretetnek s aki maga úgy rendelkezett,
hogy ,,nihil operi Dei praeponatur".
III. István pápa a népek tanítójának
nevezi, aki Ferreri sz.
Vince szerint többet tudott, mint Aristoteles vagy Ptolemaeus,
vagy
bármely filozófus. Nekünk bencéseknek
a legnagyobb:
szent alapítónk és atyánk, áldott
atyánk.
Sz. István — bizonyára Sz. Benedek hatása alatt — intelmeket írt fiának, Szent Benedek törvényt adott
Rendjének.

A Regula eredeti kézirata nincs meg, de van róla 2 hiteles
másolat s viszont ezekről igen sok értékes lemásolás, részint egykorit, részint későbbi kódexekben,
melyek tudományosan
egybevetve visszaadják
az eredetit, nagyon csekély s nem fontos eltéréssel.
A nyugati szerzetesség ezen alaptörvényét a szerzetesek
igyekeztek másolatokban
s emlékezetükben
sértetlenül, épen
fenntartani. Nemcsak kegyeletből,
hanem azon tudat miatt is, hogy a
s mivel a szerzetesi élet norSzentlélek sugallta Sz. Atyánknak
májának ismerték el annál is inkább, mert királyok és császárok
törvényekkel
szabták rá a szerzetesekre
a Regulát. A testvéri érzésből érthető, hogy egyik monostor még a legtávolabb fekvő újabb
• monostorral is kegyelettel, örömmel és kötelességszerűen
közölte.
Tanulták és magyarázták,
hogy értsék s helyesen
kövessék.
Kor és érték szerint is a Regula legelső és legkiválóbb
magyarázói közé tartozik
Hildemarus,
francia bencés (830
előtt)
apát.
A hagyomány
szerint Sz. Atyánk a Regula egy saját írású
példányát kedves tanítványának,
a Galliába törekvő
Maurusnak
adta át. így à Regula két föforrásból ágazott szét a müveit világra: Itáliából, magától Sz. Benedektől s Galliából, Sz. Maurustól.
*

Az 1400 éves Regula szelleme mélységével,
bölcsességével,
mérsékelt szigorúságával
átalakította a latin, a szász, a német népeket; a lelkeket felemelte a puszta anyagiaktól
az égiek felé,
anélkül, hogy az anyagiakban
való munkálkodást
mellőzné. A X.
század végén elér Magyarországba;
a harcos magyart
munkára
szoktatja s azután megfogja a Lélek tüzével a lelkét, hogy a munka
mellett imádkozni, Istenhez emelkedni is tudjon megtisztult
lélekkel. A Regula követői nagy magyar szenteket nevelnek a földi és
égi hazának.
A 14 évszázad alatt a sz. Regula az egész világon
ismertté
lesz s beteljesedik Sz. Atyánk csillagos víziója: amint a csillagok
szétterjednek
az égen, úgy terjed el Rendje a világon,
nemcsak
szám szerint, de főkép
szellemével.
Sz. Atyánk, a második Mózes, látván az erkölcsi romlást, bölcs
törvényeivel nemcsak egy-egy szerzetes ház életét akarja irányítani,
hanem az egész világot Isten felé terelni. Regulája éppen ezért a
régebbi szentatyák s a Szentírás oszlopain nyugszik, hogy szavainak súlyt
adjon.
A Regulában sürgetett szorgos és pontos munka a földi jólét, a megélhetés alapja; a másik fődolog, az imádság
kapcsoló
az égi jóléthez, az örök boldogsághoz,
a munkás és imádságos
lélek végcéljához,
Istenhez.
Minthogy a Regula „schola est dominici servitii", az Űr szolgálatának iskolája, úgy mint Sz. Atyánk akarta, rendszabálya
lett

ősidőktől nemcsak a szerzeteseknek,
hanem a Krisztus édes igája
alatt élő világiaknak, a vallásos családoknak, társadalmi
osztályoknak; jelentősen áthatotta a világi törvényeket is nem csupán a középkorban,
hanem később is.
Mégis első célja, hogy megvesse szilárd alapját a bencés lelki
életnek, — „nem kemény és nehéz dolgot rendelve", bár az üdvösség útja szoros, — hogy a Regula vezetése alól soha ki ne
vonjuk magunkat. Maga példájával erősítve társai elé állítja az
evangéliumi tanácsokat szigorú követésre, hogy a fogadalmak
súlyos pallosával küzdve, ,,katonáskodva
méltó részesei legyünk Krisztus
országának".
A testi, életfentartó munkán, a lelkeket tápláló, erősítő imádságon kívül más foglalkozásokat
is megszab a Regula nyíltan, vagy
burkoltan.
A nevelésre s oktatásra maga Sz. Atyánk adott példát Piacidus
és Maurus és mások tanításával. S példáját fiai századokon át követték.
Az egyházi élet, a breviárium, a liturgia alapvető
szabályait
megtaláljuk a Regulában. Legújabban a Szentszék az összes breviáriumokban
Sz. Benedek psalterium-beosztását
rendelte el. A
bencés liturgia világszerte elismert szépségben
fejlődött
ki.
A tudomány és művészet ápolása és fejlesztése, az ipar iizése
kezdettől fogva hivatása volt egyéb foglalkozáskörükkel
kapcsolatban a bencéseknek a Regula szellemében; s hogy ebben nem álltak meg, hanem folyton előre haladtak, az eredmények
mutatják
az egész művelt
világon.
Ismeretes, hogy a Regula az egész világon igen sok szentet
s kiváló ebereket nevelt; a Regula szelleme átjárta s
átalakította
kis és nagy emberek szivét és értelmét s részeseivé tette őket Krisztus
országának.
A Nyugat Pátriárchája regulájával uralkodóvá lett az egész
nyugaton a lelkek fölött, napjainkban
pedig az északi és keleti
misszióknak
új lendületet
adott.
*

A Regula tudvalevőleg Monte Cassinoban készült. A magyar
bencéseket ősi jogközösség
kapcsolja Monte Cassinohoz. E jogközösségnél sokkal értékesebb és fontosabb a lelki közösség, a testvéri egység.
Lelki szemem előtt áll az a kis cella a montecassinói
kapu
fölött, — most kápolna — hol Szent Atyánk akkori és későbbi
fiai iránt való szeretetből annyi imádság, elmélkedés, böjtölés, jócselekedet után megírta égi erőtől vezetett kézzel
törvénykönyvét.
Áttanulta a Szentírást,
a szent atyákat, Sz. Vazul, Sz.
Ágoston
szabályzatát;
megismerte a pogány és keresztény
élet
különbségeit; kipróbálta magán, mit lehet és mit kell tennie annak, aki lelkét menteni, emelni, tökéletesíteni akarja s mire kell törekednie an**

nak, aki szerzetesi közösségben akarja szolgálni az Istent az evangéliumi tanácsok
alapján.
Gondterhelten
hajtja fejét a 30 és néhány éves apát a pergamentre, majd fel-feltekintve
az égre rója a szabályzat
betűit,
ki-kitörölve egy-egy súlyosabb szabályt, hogy ,,kemény és nehéz
dolgot ne rendeljen", de mégis megkívánja
mindazt, ami fiait a
szoros úton célhoz vezeti. Szabályzata
73 szakasza intézkedik
az
elöljárókról és kormányzatról,
a fegyelemről;
a lelkiségről,
imádságról, liturgiáról; a különféle napi, testi és szellemi
munkáról;
az anyagi szükségletekről,
élelmezésről; betegekről, öregekről s fiatalokról. S mindezen szabályokat
a Sz. Szerző buzgó szivén át
juttatja kifejezésre;
egyszerű, könnyen érthető előadásban,
mint
az
evangélium.
E száraz felsorolás nem ad kifejező képet. Bele kell merülni;
elmélkedve,
elgondolkozva
tanulmányozni
s szellemét a szivbe s
akaraterőbe bocsátani, hogy értékelni tudjuk, hogy igazán
korszakalkotó műnek nevezzük, mely nemzedékeket
és nemzeteket
nevelt,
reméljük, még fog is nevelni.
Eletével, írásaival, szellemével lett Sz. Benedek — miként Sz.
Pál — a pogányok apostola Isten kegyelméből.
Hála, tisztelet és
minden dicséret neki érte.
„A halandóság porait letévén, most dicső szentek
seregében
örvendsz. Nyerj Atyánk, áldást, esedezve kérünk,
gyermekeidre".
*

E nagy és széles vo'nások csak részben érintik az itt következő tanulmányok
tárgyát, melyek Sz. Atyánk és Regulája
részletes képét nyújtják jubiláló lélekkel és hódolattal.
Sz. Atyánk fogadd kegyesen e csokrot fiaidtól, kik ünneplő
szivvel, tudásuk javával, szeretetük melegével szeretnék leróni hálájukat a jóságos atyának, ki 1400 év óta segíti őket
imádságos
munkájukban.
Mi magyarok is Sz. Benedeknek
s Regulájának
köszönhetjük,
hogy katholikus és müveit nemzet lettünk. Géza fejedelem hívta be
a bencéseket s rakta le Pannonhalma
alapjait. Géza
fejedelemtől
napjainkig dolgozik a haza javára Magyarországon
a benediktinus
lélek, hirdetve a Regula kezdő szavaival: ,,Ausculta, o fili, praecepta magistri", fogadd el a Mester parancsát, hogy
mindenben
Isten
dicsőítessék.
Dr.

Bárdos

Rémig,

pannonhalmi főapát.

S Z E N T BENEDEK

EGYÉNISÉGE.

Ez az Emlékkönyv — a Pannonhalmi Szemle IV. évfolyamának I. száma — a mi nagy rendi jubileumunknak, a Szent Regula
14. centenáriumának van szentelve.
Ezernégyszáz éve van az idén annak, hogy Sz. Benedek atyánk
Monte Cassinón rendjének törvénykönyvét, a Sz. Regulát megírta
s ezzel a bencés rendet, de a nyugati egyházban általában magát
a szoros értelemben vett szerzetes életet is megalapította.
Ezernégyszáz esztendő népek életében is óriási nagy dolog,
egy szerzetes testület történetében pedig nyilván még jelentősebb
tényező. Az ember szinte belefárad, amikor ezt a hosszú-hosszú
filmet az emlékezet és fantázia segítségével leperegteti. Mindenképen érthető tehát, ha Sz. Benedek fiai a jóságos Gondviselés
iránt mélységes hálával, szent alapítójukkal szemben pedig kegyeletes tisztelettel és meleg gyermeki szeretettel iparkodnak megülni
ezt a páratlanul álló s rájuk és az egész emberiségre is olyan emlékezetes évfordulót.
A Pannonhalmi Szemle tartalomban és külső formában is méltóképpen szeretné kivenni a maga részét ebből az ünneplésből.
Elvégre is bencés folyóirat vagyunk s a Rend minden dolga nekünk mélyen átérzett szívügyünk. Hozzá, a magyar katholikus kultúra és a bencés szellem szolgálatában állva, keresve sem találhatnánk jobb és kecsegtetőbb alkalmat a lelkűnkhöz nőtt célkitűzésűnk
eredményes szolgálatára ennél a magasztos rendi jubileumnál. A
benediktinus szellemnek a magyar katholikus kultúrával való ősrégi és bensőséges kapcsolata általánosan ismeretes, hiszen ez a
szellem volt ennek a magyar katholikus kultúrának a magvetője
és gondviselő dajkája, kilenc évszázadon át lelkes és hűséges munkása, s ha ha idő multával, viszonyok változtával a helyzet lényegsen módosult is, mi magyar bencések nyugodtan, még csak ellentmondástól sem tartva valljuk: a változott viszonyok között is
változatlan lelkesedéssel, meg nem ingó hűséggel állunk szolgálatára annak a magyar katholikus kultúrának, amelynek elődeink
magukat valamikor elkötelezték. Ennek a bencés szellemnek a bemutatására pedig ez a jubileum valóságai kapóra jött: Sz. Benedek
szelleme ott él a mi szent Atyánk Regulájában, amelyet a legkülönbözőbb szemszögből az olvasókkal megismertetni és megértetni
ennek az Emlékkönyvnek a feladata.
Amint a mondottakból kitetszik, azok a tanulmányok, amelyekkel ebben az Emlékkönyvben a nyilvánosság elé állunk, Sz.
Benedek Reguláját s a Regulán keresztül a rendalapító Sz. Benedeknek a szellemét, ennek a lelket formáló szellemnek az ismeretét akarják olvasóinknak közvetíteni. Mintegy bevezetésül legyen
szabad ebben a rövid fejtegetésben magáról Sz. Benedekről, az ő
kimagasló nagy egyéniségéről szólnunk. Mert akárhogy forgatjuk
is a dolgot, a Regula Sz. Benedek lelkének legsajátabb terméke,

minden lapján, sőt minden sorában kifejezésre jut az ő páratlanul
szép, vonzó, imponáló, minden szerénysége és alázatossága mellett
is majesztetikus és egészen sui generis egyénisége. S mert a dolog
természete szerint a nagy Isten kegyelme mellett ebből az egyéniségből fakad nála is minden, kívánatos, sőt egyenesen szükséges,
hogy mindenekelőtt ezt az egyéniséget vegyük szemügyre.
Mi is tulajdonképen az egyéniség? Mire gondoljunk, amikor
egyéniségről esik szó?
Manapság, csak úgy, mint más dologban, e körül is elég
nagy a fogalomzavar. Valami feltűnő, bizarr dologra, majdnem
azt mondhatnám, hogy szertelen valamire hajlandó gondolni sok
ember, amikor egyéniségről beszélünk. Ha valaki úgy Isten igazában túlteszi magát mindenen, ami jog, törvény, igazság, erkölcs
és általánosan elfogadott szokás szerint az embert köti, és senkivel és semmivel se törődve éli a maga külön életét, az ilyenről
egykettőre megállapítják, hogy egyéniség. Mentől több benne a
szabadosság, annál inkább egyéniség. Mintha a folyó mivoltához
is az tartoznék, hogy kilépjen a medréből, gátakat szakítson és
lehetőleg nagy veszedelmet, pusztulást okozzon. Pedig az egyéniség fogalmához ebből az elgondolásból semmi sem tartozik. E g é szen más valamiről van itt szó.
Az ember különböző testi és lelki adottságok foglalata. Adva
van a lelke s benne az értelem, az akarat csodás ereje, az érzelmek, indulatok, vágyak, hajlamok és törekvések tarka-barka egyvelege. Adva van a teste, szintén titokzatos erőkkel, rejtelmes v á gyak és indítások szilaj lobogásával vagy szunnyadó csiráival.
Adva van a test és lélek kölcsönös egymásrahatása, amelynek következményeit érezzük, sokszor keservesen nyögjük, de e kölcsönös hatás mibenlétét, mikéntjét egész terjedelmében felderíteni mindezideig nem tudjuk. S ezekbe az adottságokba belenyúl a miliő
és a nevelés ereje, belekap, hogy egészen új, sajátos típust teremtsen belőle, az öntudatra ébredt ember minden nemes és nemtelen
indulata, önzése és eleinte talán csak bátortalanul tapogatózó, de
aztán nagy, hősi, szinte legendás cselekedetekre is képes felelősségérzete, belenyúl a kegyelem titokzatos s titokzatosságában is
csodálatosan ható ereje s ezekből az adottságokból s a bennük és
értük végbemenő harcból kialakul az ember külön-külön arculatja.
Arc, amelynek más a szine, más a szabása, a szemek tüze, a száj
vágása, a homlok domborodása, más minden vonala, megmozdulása; más rajta az öröm, a bánat visszatükröződése, más a gondolatok és elhatározások tükörképe. Minden megegyezés és azonosság mellett is más egész valója, külön világ az ő világa. Ez az
egyéniség. Nem kell hozzá előkelő születés, nem kell rang és méltóság, igazában szellemi kiválóság és tudomány sem; csak az kell,
hogy a kapott testi-lelki valóságból a kegyelem, a nevelés (önnevelés), a ráható többi tényező ilyen külön emberarcot faragjon ki. Mert
ha nem válik el a többitől, ha nem emelkedik ki a felületből, h a -

nem, mint a tábori csukaszürke, belevész a környezetbe, akkor nem
lehet egyéniségről beszélni. Hogy aztán az egyéniség átok-e vagy
áldás, azt embere válogatja. Ahol a fentebb néhány szóval vázolt
munka és küzdelem eredménye az emberarcon az isteni képmás
diadalmas kiverődése, áldás fakad belőle, még pedig annál több
s annál hosszabb ideig, mentől nagyobb az az egyéniség s emberekről lévén szó, mentől g a z d a g a b b és mentől többrétiibb az öszszetétele. Ellenkező esetben kész veszedelem, s minden külső ragyogás, minden fascináló erő és történelmi nagyság mellett is köny
és fájdalom járnak a nyomában.
Sz. Benedek az áldásthozó egyéniségek közül való. Egyike
a legkiválóbbaknak, akik ebből a fajtából a világtörténelem színpadán mindezideig felléptek. Ebből az egyéniségből áldás, még
pedig csak felmérhetetlen áldás származott és áradt ki megszámlálhatatlanul sok lelki gyermekére és az egész emberiségre. S a
forrás csak egyre buzog s önti magából az életét, s fogja önteni,
erősen hisszük, még időtlen időkig.
Sz. Benedek egyéniségét kutatva, 1 ki kell térnünk, ha még
oly vázlatosan is, némely külső tényezőre, amelyek az egyéniség
kialakulását befolyásolják s nem egy jellegzetes vonásnak magyarázatát adják. Ezek közé kell sorolni a kort, amelyben valaki él;
a népet, amelyből származik; a családot, amelyből ered; a nevelést, amelyben részesül s a szellemi kultúrának azt a sokszor elhatározó fokát, amelyen az illető áll. Ezek hatása alól senki emberfia nem tudja magát teljesen kivonni.-Minden ember a maga korának gyermeke, s a korviszonyok kellő ismerete nélkül rendszerint
nem is lehet az illetőt megérteni. A kor mellett a többi elsorolt
tényező is rányomja a lélekre a maga bélyegét. Kivétel ez alól
csak az Istenember, épen mert nemcsak ember, hanem Isten is.
Korlátok között mozgó, véges ember, épen végességénéi fogva,
alá van vetve ennek a törvénynek, ez a mi véges voltunk egyik
megfellebbezhetetlen adója. Csökkenteni, illetőleg, ha már adóhoz
hasonlítottam, leszállítani és mérsékelni kellő erőfeszítéssel és utánjárással lehet, de végkép megszüntetni nem.
Nem irván életrajzot, mint már hangsúlyoztuk, ezeknek a figyelembe veendő tényezőknek csak vázlatos előadására, jóformán
1
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csak érintésére szorítkozunk, de tárgyunk szempontjából ez is elegendőnek mutatkozik.
A bencés Rend megalapítója Nursiában, a mai Norciában
született Kr. u. 480-ban. Családja előkelő római patricius család
volt, amelyből a hagyomány szerint a közélet nem egy nevezetes
embere származott: szenátorok, nagyhírű katonák, császárok és
szentek. Nevelése olyan volt, aminőt ilyen előkelő és mélyen vallásos szülők gyermeköknek adhattak: valláserkölcsi tekintetben
mintaszerű, az értelem kiművelése szempontjából az akkori viszonyoknak megfelelően elsőrendű. Alább Kálovics Adorján kollégánk
tollából közelebbi adatokat talál az olvasó Sz. Benedek műveltségéről. Mi itt csak utalunk erre, kiemelve, hogy, mint Regulájából
is igazolható, teljesen birtokában volt a rómaiak szellemi műveltségének és jogászi képzettségének; ismerte az addig termett keresztény patrisztikus és aszketikus irodalmat. Nem volt lenyűgöző
zseni vagy elképesztően szárnyaló lélek, de határozottan kiváló
tehetség. Szellemének szembetűnő tulajdonságai: világos, tiszta látás, biztos indicium, imponáló emlékezet, gazdag fantázia, üde s
férfiasan meleg kedélyvilág és a római lelket általában jellemző
praktikus érzék. A kor, amelybe ez a gazdagon felszerelt lélek
beleszületett, emberi szemnek vigasztalan, szinte kétségbeejtő. Az
akkor ismert pogány világban teljes az anarchia. A pogányság a
szó szoros értelmében kiélte magát s éppen felszámolóban volt.
A kereszténység nagy része az arianizmus és eutyehianizmus sivár
útjait járta s riadt, üveges szemmel bámult bele a világba. Recsegett-ropogott minden. Népek, birodalmak dőltek össze, társadalmak bomlottak alkotó elemeikre. Helyökbe új, félvad népek jöttek, amelyek egyelőre csak rombolni tudtak, de építeni és alkotni
képtelenek voltak. így visszafelé nézve s biztos fedezékből szemlélve tagadhatatlanul érdekesek az ilyen vajúdó átmeneti korok,
de akik a s a j á t bőrükön tapasztalták ki ennek a vajúdásnak keserves kínjait, azok természetesen az ószövetségi próféták sóvárgásával kívánkoznak a szabadító után. És nursiai Sz. Benedeket,
ami az ő közvetlen világtörténelmi hivatását illeti, ennek a szabaditónak a missziójával állította bele a világba az isteni Gondviselés.
Az a hivatás lett az osztályrésze, hogy Regulájával évezredeken át
atyja és vezére legyen sok-sok ezer léleknek, akiket a benediki
életeszmény vonz és inspirál s akik éppen ezért az ő ösvényein
akarnak haladni s embertársaikért dolgozni. Ez állandó cél, amely
egyszersmindenkorra megmarad. A közvetlen és világtörténelmi
célja pedig Szent Benedek küldetésének az volt, hogy Regulájának,
illetőleg Regulájából táplálkozó rendjével Európát megtérítse, katholkiussá tegye, civilizálja, a régi világ romjai felett új világot,
új társadalmakat; és államokat szervezzen és ennek az új világnak
a lehanyatlott, elmerült antik világ szellemi értékeit átmentse.
Ezt a világtörténelmi feladatot Sz. Benedek rendje annak idején nagyszerűen megoldotta. De azt hisszük, hogy nemcsak az általános szerzetesi hivatása, de ez a szóban forgó világhistóriai

missziója sem zárult le még végképen. Nem kell hozzá különösebb tehetség, hogy az ember észrevegye: megint forr, kavarog
és sistereg minden; a bomlás tünetei egyre szembetűnőbbek s nem
lehetetlen, hogy a világtörténelmi processzus talán még szemünk
láttára megismétlődik s elölről s erősen az alapoknál kell megint
kezdeni a munkát, s akkor nem mondom, hogy reám vagy erre
vagy arra a rendtársamra, de a Rendre, Sz. Benedeknek Regulájában lefektetett s a Rendben eleven erőként ható szellemére
újfent nagy, igen nagy szüksége leszen a világnak . . .
Fentebb Szent Benedek szellemének jogi képzettségét és fejlett gyakorlati fogékonyságát emeltük ki. Vegyük ehhez erősen
kidomborodó s nyilván a boldog gyermekkorból, a felejthetetlen
szülői házból magával vitt családi érzékét s megkapjuk egyéniségének rendalapító és törvényszerző működésének két karakterisztikus vonását: szervező képességét s ennek a szervező képességnek bájos familiáris jellegét. Sz. Benedek nagyszerű szervező erő.
Abban a kaoszban, amely körülötte, mint Regulájának első fejezetéből is kiviláglik, még a szerzetes élet terén is tombolt, egykettőre rendet teremt. Öntudatos, biztos kézzel fog a munkához,
de ennke a kéznek, még amikor látszólag és a szükséghez mérten valósággal is kemény a szorítása, mindig van megbékítő melege s a szorítás mellett egy kis vigasztaló simogatása, bátorító
cirógatása. Szeme előtt, amikor törvénykönyvét írja, a kereszténység első századainak tiszta, rendezett és szeretettel fegyelmezett
családi élete lebeg. Ezt akarja Rendjében megrögzíteni, állandósítani, hogy üdítő, felemelő és nemesítő hatása innét a Rendből
állandóan kiáradjon a világba.
Minden bencés kolostor egy-egy család. A kolostor feje és
legfőbb elöljárója ennek következtében nem szerzetes ruhába bújtatott parancsnokló tábornok, hanem abbas, atya, a szerzetes család atyja, a római páter familias, persze Krisztus tanításának szellemében, hamisítatlan keresztény katholikus értelemben. A kolostor tagjai az apáttal szemben gyermekek, az apát gyermekei, egymással szemben meg fratres, testvérek. Összekötő kapocs egymás
közt, de az apát felé is a kölcsönös tisztelet és a nemes, szent
szeretet, A családi életnek ez a levegője.
A kolostori életnek sok rendi szabály az őre, de legfőbb támasza és ébrentartója Sz. Benedek elgondolása szerint mégis azzal az említett kölcsönös szeretettel karöltve járó
tekintélytisztelet
és az apátban, nemkülönben a szerzetes család minden tagjában
mindig megkívánt eleven felelősségérzet.
Ez a tekintélytisztelet és
felelősségérzet Sz. Benedek egyéniségének ú j a b b kiemelkedő vonásai s talán nincs senki, aki az evangéliumnak ezt a két sarkalatos gondolatát annyi erővel és hatással vitte volna bele szerzeteseibe s ezek útján a világba, mint épen Sz. Benedek. Az apát,
általában a rendi előljáró az ő szemében és szerzetesei szemében
Jézus Krisztus helyettese, ezen és nem esetleges személyi kiválóságán alapszik a tekintélye. A felelősségérzetnek meg az a foly-

tonos ébrentartója, hogy nem győzi eléggé és elégszer hangsúlyozni, hogy az apát is, az egyszerű szerzetes is félelmetes számadással tartozik Istennek mindenért.
Nem szabad azt gondolni, hogy a tekintélytiszteletet túlhajtva
dalai lámát csinál az apátból s pórázon rángatott bábukat a szerzetesekből. Szó sincs róla, Sz. Benedek törvényhozásában és rendalapító munkásságában igen pregnánsan lép előtérbe a tekintély,
de hogy túlzásba ne essék s erőszegő s bomlasztó tényezővé ne
legyen, megfelelő fékről is gondoskodik. Ilyen mindenekelőtt a már
említett eleven felelősségérzet. Ilyen to.vábbá az a körülmény, hogy
nála minden, az apát parancsoló tekintélye csak úgy, mint szerzeteseinek gyermeki engedelmessége az alázatosságból nő ki. Az
őszinte, mélységes és az ember egész valóját átható
alázatosság
Sz. Benedek lelkének egy ú j a b b s nagyon jellemző tulajdonsága.
Élete nagy müvében, rendalapításában s törvényszerző munkásságában nem hajlandó a viágért sem nagy dolgot látni. Neki ez
mindössze dominici schola servitii, az Ur szolgálatának iskolája,
még pedig egészen elemi fokon. Szerény kezdet, a szerzetesi lelkiélet igénytelen megalapozása. Ennek a lelkiéletnek tökéletesítését
és betetőzését magánál különb emberek feladatának tartja. Hanem
azt meg kell adni, egyre alaposan kitanítja ebben az elemi iskolában a fogékony szivíí tanítványokat. S ez az egy épen az alázatosság. A nem affektált, hanem őszinte, tettetésnélküli s a lélek
mélyéből minden erőltetés nélkül, a bensőséges meggyőződés szükségképi korolláriumaként f a k a d ó alázatosság. Regulájának hetedik
fejezete bizonyítja, hogy mennyire tisztában volt vele s milyen
nagy súlyt helyez reá Rendje életében. Tudta, hogy a természetes
ember vaksi szeme gyöngeségnek nézi az alázatosságot, pedig
valójában ez a lélek legnagyobb ereje, minden lelkiségnek egyetlen biztos fundamentuma. Erre alapít mindent s bizonyára észre
sem veszi, hogy erről írva magából merít s akarva-nemakarva önmagát adja.
Ezzel a nagy alázatossággal karöltve jár nála lelkének vonzó
szelídsége,
bölcs mérséklete.
Ezek a dolgok különben is benső
összefüggésben vannak egymással. Az igazán alázatos ember, még
ha természetes temperamentuma az ellenkező irányba a k a r j a is
lökni, tud magán uralkodni s tudja heveskedő természetét nemcsak kordában tartani, hanem a szelíd Jézus képére szelídnek is
kialakítani s tud netáni ellenkező hajlamaival szemben bölcs mértéket tartani. Ez Sz .Benedek egyéniségében igen fontos vonás.
Mint törvényhozó, nemcsak szerzetes rendet akar alapítani, hanem
a körülötte zajló zűrzavarban és kínos összevisszaságban rendet
is kiván teremteni. Mind a két feladat komoly, szent, nagy és nehéz dolog s ugyancsak próbára teszi az embert. Vad, fékeveszett
indulatokat, a törvényt nyűgnek érző s lerázni óhajtó emberi h a j lamokat és szenvedélyeket megzabolázni, nevelni, nemesíteni és
megszentelni csak kivételes egyéniségeknek adatott meg. Kell
hozzá kritikán felüli s teljesen megedzett erkölcsi komolyság s tettre-

kész, a nehézségek elől meg nem futó, határozott energikus
lélek.
Sz. Benedeket a jó Isten a természet és a kegyelem rendjében
egyaránt bőségesen ellátta ezekkel a kellékekkel. És ne feledjük:
római volt s a kemény római jogot viszi bele s alkalmazza Regulájában is. Első pillanatra szinte félő, hogy merev, túlságosan
pedáns és paragrafusízű lesz az, ami az ilyen lélekből kikerül.
De ott van az ő nagy lelkében ennek, illetőleg a netáni túlzásnak
ellenszere is: szelídsége, nyugodt bölcsesége s szivének nagy, minden lehető alkalommal megnyilvánuló szeretete. Az ilyen lélek megtalálja a helyes középutat hangban, formában és tartalomban is.
Nem lágyul el, ahol erősnek kell lennie s nem lesz merev és feleslegesen energikus, ahol az ügy érdeke, a gondjaira bízottak java
mérsékletet parancsol, szelíd, szeretetteljes bánásmódot ajánl. Tessék csak, hogy példát említsek, a Regula amaz intézkedéseire gondolni, ahol a Rend centrális hatalma, az apát mellett rendtagok
belevonását is kívánja a rendi kormányzatba, ami — úgy mellesleg mondva — nem is egy állam alkotmányjogi fejlődésének lesz
kiinduló pontja idők folyamán. Vagy tessék pl. a Regula 36. fejezetét elolvasni. Mennyi féltő gonddal, atyai szeretettel gondoskodik ott a betegekről! Vagy amikor az élet egyik-másik külső
dolgának elrendezésében a viszonyok (pl. az éghajlat) figyelembevételével az apátra bizza az intézkedés jogát. Mi, akik az ő családjának tagjai vagyunk, lépten-nyomon tapasztaljuk, hogy a mi
Atyánk a szó legszentebb értelmében igazán atya: rendet tart a
családjában — erős kézzel, de mindig apai szívvel.
Az ilyen kiegyensúlyozott lélekben természetesen béke, nyugalom honol. Nem is kell külön benne meggyökereztetni, szinte
magától megterem. A békének meg lakótársa és ikertestvére a
derű és öröm. Ez a pax et gaudium in Spiritu Sancto, a béke és
öröm újabb vonás Sz. Benedek arcáról. Nem mint holt tőke jelentkezik, hanem mint formáló, alakító erő. Porhanyóvá, finommá teszi
a lelket, meleggé a kedélyt, csendesen derűssé az életet, természetessé, nyílttá és közvetlenné varázsol minden megnyilatkozást. A
bencés léleknek ez a kívülállók részéről is könnyen megfigyelhető
s annyiszor megcsodált színe és íze a szent alapító meleg, édes
lelkének a kisugárzása. Ezzel f ü g g össze, hogy Sz. Benedek nagy
és gazdag lelke szinte teljesen nélkülözi a negatívumokat.
Pozitívumnak veszi s mint pozitívumot
éli az életet.
A béke és öröm
mellett, ha igazán betöltik a lelket, ez egészen természetesnek és
szinte magától értetődőnek látszik. S mi csak azért mutatunk rá
erre a vonásra, mert roppant karakterisztikusnak, az egész bencés
rend, irányát eleve megszabó vonásnak gondoljuk s a Rend alapításakor határozottan gondviselésszerűnek. Akkor, tudjuk s néhány szóban e tanulmány során is láttuk,, kilyukadt a világ feneke.
Az élet mindenestől nagy kérdőjellé, vagy ha jobban tetszik, a
tótágast álló kérdőjelek vigasztalan és lehetetlenül nagy erdejévé
változott. Itt csak pozitív alkotó munka segíthetett, álmodozó vagy
tépelődő emberek csak növelték volna a zavart. Szent Benedek

masszív és minden porcikájában pozitiv strukturájú lelke kellett,
hogy a rengetegben útat vágjon s biztos kézzel irányt és célt mutasson.
Azzal kapcsolatban, amint az imént Szentünk meleg lelkéről,
fejlett kedélyvilágáról s most legutoljára egész belső világának
pozitiv berendezéséről mondottunk, hadd érintsünk valamit, aminek mi bencések még magunk között sem igen szoktunk hangot
adni. Szent Benedek egyéniségében és élete folyásában sok a fantáziát foglalkoztató bájos, poétikus elem. Ott van pl. az a kedves
történet, amikor a g o n d j a i r a bizott ifjú Piacid a vizbe esik s ott
is pusztulna, de az idősebbik tanítvány, a későbbi Sz. Maurus,
apátjuknak, Sz. Benedeknek parancsára utána megy a vizbe s mig
az apát imádkozik, Maurus a vizén, mint szilárd talajon járva,
kimenti a kis Placidot. Vagy ott van Sz. Benedek utolsó találkozása szent nővérével, Skolasztikával, aki Monte Cassino közelében
egy bencés női zárda főnöke volt. Sz. Benedek közbe-közbe meg
szokta látogatni az ő szent testvérhugát. Egy ilyen alkalommal,
amikor Sz. Skolasztika érezte, hogy ez az ő utolsó találkozásuk
a földön, a távozni készülő Benedeket kérte, hogy még maradjon,
de Benedek a szabály parancsszavára hivatkozva nem tágított s
mindenáron menni akart. Ekkor Skolasztika leborult s imádkozott
s amig imádkozott, rettenetes égiháború tört ki, úgyhogy Sz. Benedeknek lehetetlen volt hazamennie s kellemetlen kényszerhelyzetét látva, rászólt nővérére: Hugóm, mit csináltál? Sz. Skolasztika
a világ legtermészetesebb hangján feleli: kértelek s nem hallgattál
meg; kértem az Ürat s Ő meghallgatott. Menj haza, ha tudsz.
Nagy Sz'. Gergely pápa Vita S. Benedicti-jében egész sereg szebbnél szebb, ilyen történetet olvasunk s lelkendezve látjuk, hogy a
bencés „Fioretti" kifejlődése megindult. A Szent egyéniségén kívül kedveztek ennek a korviszonyok is. Jóformán mindenki szemeláttára folyt akkor nemcsak a szívek mélyén, hanem nyílt színen is
a kereszt és az alvilági hatalmak tusája életre-halálra. Pompás
atmoszféra arra, hogy a vallásos fantázia a valóság és képzelet,
a történet és költészet e bájos virágait kitermelje. De a bencés
^Fioretti" kifejlődésében megakadt. Hogy miért, nem tudjuk. E
sorok írója úgy érzi, hogy Sz. Benedek egyéniségében kell ennek
okát keresni. Erről az egyéniségről az imént azt mondottuk, hogy
massziv volt. Egyik fő karaszterisztikonja az erő. Az erő mindhalálig. Nem ágyban hal meg, ó nem. Mikor halálát közeledni
érzi, ïeviteti magát a templomba, megáldozik s utána állva, tanítványai k a r j á r a támaszkodva száll el testéből ez az erős lélek.
Ennek a keményveretü, massziv egyéniségnek a súlya nehezedett
később a lelkekre s nem engedte vele szemben szabadon csapongani a képzeletet. . . Azt hiszem, Sz. Benedek egyéniségéről írva,
a kép teljességéhez ez a néhány sor is hozzátartozott.
És most, last not least, ejtsünk szót arról is, amivel tulajdonképen kezdenünk kellett volna, s ami Sz. Benedek egyéniségének
nyitja, magyarázója és hordozója. Mélységes, komoly s mindent

felszívó, minden abszorbeáló vallásosságára
gondolunk. Ez nála
teljes és tökéletes meghódolás Isten előtt, imádságos belemerülés
a Végtelenbe. Minden ebből fakad, mindent ez inspirál. Ennek égi
világossága mellett látja meg a földi dolgok s a halhatatlan lélek
valódi értékét s a lelket fenyegető veszedelmeket. Innét meríti az
impulzust: mindent elhagyni, hogy lelkét megmentse. Ez az a nemes, az evangélium szellemétől sugallt Weltflucht, amelyet a m a g a
részéről szívesen vállalt s minden szerzetesére kötelezővé tett. Szegénységének, tisztaságának, alázatosságának, szeretetének, szelídségének, sok-sok lemondásának, erejének, boldog békéjének ez a
vallásosság a forrása, élesztője, nagyranevelője és fenntartója.
Különösen ebből él, ebből merít az a kettő, ami a benediktinus
szerzetes életnek kezdet óta és ma és mindörökké a lelke: az
imádság és a munka. Az opus Dei, aminél nagyobbat nem ismer,
az ecclesia orans hivatásos képviselete s boldogító kötelességének,
az imádásnak, örömteljes vállalása s a munka, az engedelmességből vállalt s Istenért végzett munka: ez Benedek lelkének legszebb
kivirágzása. 1
Ez a vallásosság nem erőtlen ellágyulás vagy kenetes érzelmesség, hanem mélységes meggyőződés, Sz. Benedek egész valóját átjáró s lefoglalva tartó férfias, komoly és erőteljes természetfelettiség. Külön b á j a és varázsa néki az a gyermeki tisztelet és
szívből fakadó szeretet, amellyel Benedek kora ifjúságától utolsó
pillanatáig a Szűzanya iránt viseltetett. Rómában ina is egy kápolnát mutogatnak egy régi-régi házban, amely a hagyomány szerint
anr.ak idején Sz. Benedek családjáé volt. Ide, ebbe a házba szállt
az ifjú Benedek, amikor tanulmányai folytatására a szülői házból
Rómába ment, s a szóban forgó kápolna nem volna más, mint az
a szoba, amelyben Szentünk római tartózkodása alatt lakott. Ennek
a kápolnának fő dísze és ereklyéje egy Mária-kép, amely előtt Sz.
Benedek a boldogs. Szűz iránti gyermeki szeretetének, hódolatának és rendületlen bizalmának gyakorlatait végezni szokta. Egy régi
distichon azt mondja e képről:
Hac puer hanc coluit Benedictus imagine Matrem.
Hanc puer, hanc cole vir, sic benedictus eris.
(Ez előtt a kép előtt tisztelte Benedek a Szűzanyát. Ezt az
Anyát tiszteld mint "gyermek, tiszteld mint férfi, s akkor az Isten
megáld.)
Dolgozatunk végére ártünk. Az volt a törekvésünk, hogy egyéniségének jellegzetesebb vonásait kiemelve lelki portrét fessünk Sz.
*E sorok írója 1928. dec. 16-án a Szent István Akadémia ünnepi
felolvasást tartott e cimen: Szent Benedek és a szerzetesi életeszmény.
bővebben szól a bencés életnek erről a kettős kötelességéről, legyen
talán erre utalni az olvasót. Ez a szóban forgó felolvasás a Szent
Akadémia Értesítőjének legközelebbi számában fog megjelenni.

ülésén
Ebben
szabad
István

Benedekről. A kép nem művészi, még kevésbbé olyan, amilyent ez
a nagy Szent megérdemelne. De egy bizonyos: minden szó a szívünkből jött, tollúnkat a fiúi hódolat és a gyermeki szeretet vezette.
Mi sokat kaptunk ettől a grandiózus egyéniségtől. Biztosak vagyunk
benne, hogy más, készségesebb lelkek még többet k a p t a k ' a múltban s fognak kapni a jövőben is. Mert ez a szellem nem élte ki magat, más értékek feltűnése korántsem tette feleslegessé. Isten virágos kertjébe nem azért ültet égi kéz új virágokat, hogy a régieket kidobálja. Különben is aki nem ezt vagy azt a gyarló bencést
nézi, hanem azt a szellemet, amely ebből a nagy egyéniségből sugárzik, nem vitathatja el tőle a vitalitást. Mindig voltak s mint a
Rendnek a legújabb időben is nagy lendületet vett belső élete s
feltűnő gyarapodása mutatja, most is nagy számban vannak lelkek,
akik a szerzetesi, általában a lelki élet ügyében benedeki indításra
rezonálnak s maguknak és a beteg, fáradt, elerőtlenedett társadalomnak ebben a benedeki szellemben keresnek erőt és gyógyulást.
Hogy régi? Istenem, a forrásnál az a fontos, hogy bőségesen tiszta,
egészséges, üdítő vizet* adjon, amelyből új erőre, friss életkedvre
kapjon az élet fáradt vándora. És Sz. Benedek szelleme ilyen forrás.
Mint Herwegen mondja: Alte Quelle neuer Kraft.
Dr.

Strommer

Viktorin.

A R E G U L A FORRÁSAI.
S Z E N T BENEDEK

MŰVELTSÉGE.

I.
A RÉGI szerzetesek és remeték életmódjáról hamis képet alkotnánk, ha azt hinnők, hogy minden idejüket egyes-egyedül az aszketizmusnak szentelték. Az bizonyos, hogy sokat imádkoztak és
elmélkedtek, sokat foglalkoztak kézimunkával, de az is tény, hogy
ezeken kívül maradt idejük arra is, hogy az aszketikus élet keretein
belül szellemiekkel is foglalkozzanak. Kezdetben természetesen úgy
válogatták meg olvasmányaikat, hogy azok állapotbeli kötelességeik
lehetőleg tökéletes betöltésére tanulságosak legyenek. Legtöbbet a
Szentírás könyveit olvasták.
Ezen lelki célból végzett olvasmányokon és tanulmányokon
kívül idejük jelentékeny részét tudományos művelődésre fordították.
Az csak természetes, hogy a theologiát művelték különös kedvvel.
A legkiválóbb egyházatyák müvei, levelei legnagyobbrészt aszketikus
vonatkozású témákat boncolgatnak. De tollúkra kerülnek égetőn
fontos és nehéz dogmatikai kérdések is, melyeket annyira mélyenszántó elmével, oly felkészültséggel tárgyalnak, hogy azokat csak
a theológiában és egyéb tudományszakokban jártas olvasók tudják
megérteni. S ezen munka oroszlánrészét szerzetesek végezték. A IV.,
V. és VI. században kevés kiváló írót találunk, akik nem voltak
szerzetesek, vagy nem voltak velük legalább szoros vonatkozásban.
Gondoljunk csak Nagy Szent Vazulra, Nazianzi Szent Gergelyre,
Aranyszájú Szent Jánosra, Szent Ágostonra, Szent Jeromosra.
Szent Benedek nem tartozik a nagy egyházatyák közé. Másként küzdötte fel magát a legelsők sorába. Hogy a szellemi műveltségnek mekkora fokára emelkedett, annak beszédes bizonysága
Regulája. Aki csak egy kissé is ismeri a korabeli irodalmat, első
olvasásra észreveszi, hogy a Regula hű tükre Szent Benedek bámulatos olvasottságának, a korabeli irodalomban való alapos tájékozottságának, tudományos képzettségének. Hogy ezen tételünket bebizonyítsuk, tanulmányunk első részében foglalkozunk a Regula
forrásaival.
Butler Regula-kiadásának 187—191. lapjain „Index Scriptorum" címen táblázatos kimutatásban felsorolja mindazon auktorokat,
melyekkel a Regula bármiféle irodalmi kapcsolatba hozható. 1 Ezt
1

Butler: Sancti Benedicti Regula Monasteriorum, editio altera. Friburgi,
1929. — Fejtegetéseink során mindig erre hivatkozunk. — A túlságosan szkeptikus és hyperkritikus Schrörs ezt a Regula-kiadást mondja legjobbnak, bár
— szerinte — a kritika összes igényeit távolról sem elégíti ki. L. Das Charakterbild des heiligen Benedikt von Nursia und seine Quellen. Zeitschrift für kath.
Theologie, 1921. 173. 1.

követjük mi is, azonban már most jelezzük, hogy ezen forrásösszeállítás nem teljes. A nevezett mü első (1912) és második (1927)
kiadása közé eső időben végzett tudományos kutatás eredményei
— mint látni fogjuk — részben hiányoznak belőle. Egyébként is
a Regula forrásainak kérdése még korántsem befejezett és végleg
tisztázott dolog.
1. A Szentírás mint forrás. A Regula IX. fejezetében ezt
olvassuk : „Codices (autem) legantur in Vigiliis divinae auctoritatis
tarn Veteris Testamenti quam Novi; sed et expositiones e a r u m . . . "
Látjuk ebből, hogy Szent Benedek nagy súlyt helyez az ó- és újszövetségi Szentírás összes könyveinek olvasására. Hogy pedig
azok megértését megkönnyítse és előmozdítsa, megkívánja a s.zentírásmagyarázatok olvasását is. Saját tapasztalatából tudja, hogy a
könyvek könyvének ismerete milyen fontos és nélkülözhetetlen tápláléka a szerzetesi léleknek. Róla bízvást elmondhatjuk, hogy az
egész Szentírást nemcsak ismeri, hanem uralkodik rajta. Majdnem
minden szentkönyvnek nyomára akadunk Regulájában. Alig van,
amelyből ne idézne szószerint. De még gyakrabban öltözteti a Szentírásból veit gondolatokat saját szavaiba, vagy céljának megfelelően
átalakítja azokat. Általában oly biztossággal kezeli a Szentírást,
annak minden részletét, ahogyan csak olyan ember kezelheti, akinek valósággal vérévé váltak a kereszténység szent könyveinek igéi.
Legjobban kiaknázza és legtöbbet idézi a zsoltárokat, az evangéliumokat és Szent Pál leveleit. Butler említett kiadásában a Szentírás
236 helyét hozza több-kevesebb kapcsolatba a Regulával.
2. Acta Sanctorum, Regula Sanctorum Patrum, Vitae Patrum.
A Szentíráson kívül Szent Benedek a korabeli irodalom számos
más alkotását ismerte és olvasta. Hosszú, beható tanulmányainak
eredménye az volt, hogy az olvasott gondolatok mélyen emlékezetébe vésődtek, úgyhogy legtöbbször pusztán emlékezetéből idézi
fel azokat. Hogy tanulmányoznia kellett a szentek életét, bizonyítja
a Reg. VII. 96. és 75. Amott szószerint citálja az „Acta SS. Agapes,
Chioniae et Irenes in Actis SS. Chrysogoni et Anastasiae
inserta"-t,1
2
emitt pedig az „Acta S. Sebastiani" IV. 4-et.
Jól ismeri és nagyon felhasználja az egykorú szerzetesi Regulákat. A Szent Benedek korában és előtte ismert szerzetesi Regulák
Holstenius „Codex Regularum" c. müvében vannak összegyűjtve. 3
Ezen mű első része közli a Keleten élő atyáknak szerzeteseikhez
intézett rendszabályait. Az első rész I. fejezetében Szent Antal apát,
a II. fejezetben Izaias apát 4 Reguláját találjuk, a III., ránk nézve
1

L. Bolland.: Acta Srum, Apr. 1.
2 L. Migne: P. L. t. 17, 1027.
3
Codex Regularuin, editio Lucae Holstenii. Augustae Vindelicorum. 1759.
— L. ugyanezt Migne: P. L. t. 103.
4
Steph. Hilpisch szerint (Die Quellen zum Charakterbild des heiligen
Benedikt. — Zeitschrift für kath. Theologie, 1925. 364. 1.) Izaias Reguláját is
használta Benedek.

fontos fejezet pedig „ 5 5 . Serapionis,1 Macarii,2 Paphnutii3 et alteSzent Benedek ezen Regula
rius Macariii Regula ad Monachos."5
7. fejezetéből egy helyen szószerint idéz (Bened. Reg. LVIII, 4.),
10 más alkalommal pedig gondolatokat vesz át.
A Codex Regularum IV. fejezete „alia Patrum
Regula,"6
Ennek 1. paragrafusát két helyen is gyümölcsözteti Szent Benedek
(Reg. XLIX, 24. és XXXIII, 2.).
A Codex VI. fejezete Pachomius7
Reguláját
közli, melyet
Szent Jeromos fordított le latinra. Pachomius 194 pontból álló
Regulája tökéletlen munka, mert kizárólag egyiptomi viszonyokra
van tekintettel és azokhoz alkalmazkodik. Azonkívül a rendszer is
hiányzik belőle. Szent Benedek mégis gyakran felhasználja (28 helyen
lehet felfedezni nyomait), parciális rendelkezéseit összegezi és általánossá teszi.
A Codex IX. fejezete az ú. n. „Regula Orientális."8
Szent
Benedek Regulájával 10 különböző helyen hozható közelebbi kapcsolatba.
A Codex Regularum X. fejezete Nagy Szent Vazul
Reguláját9
tartalmazza, melyet Szent Benedek a Reg. utolsó fejezetében névszerint is megemlít. A „Regulae fusius tractatae" 55, a „Regulae
brevius tractatae" 313 kérdést és feleletet ölel fel. Rufinus 10 mindkettőt lefordította latinra, katekizmus formában átdolgozta és az
anyagot 203 kérdésre és feleletre redukálta. Az V. század elejétől
kezdve Szent Vazul Reguláját a nyugatiak Rufinus fordításában
olvasták. 11 Szent Benedek is valószintileg így ismerte. 12
Szent Vazul Regulája — bár a szerzetesi életnek csak bizonyos oldalát veszi figyelembe s egyébként is meglehetősen rendszer1

Serapion, az egyiptomi Arsinoe mellett épült kolostor apátja, a III—IV.
században élt. Körülbelül 1000 szerzetes elöljárója volt, akik jórészt kézimunkával és alamizsnálkodással foglalkoztak.
2
Macarius apát 390 előtt halt meg 90 éves korában. Szent Antal apát
tanítványa volt, 60 évig élt szerzetes életet. Feltűnő komolysága és szigorú
életmódja miatt már fiatal korában „kis öreg"-nek nevezték.
3
Paphnutius a thebaisi Heracleopolis magna mellett kolostort alapított
s annak apátja lett. 380 körül halt meg.
4
A „második", más néven alexandriai Macarius főként csodás életével
tűnt ki. Mint 5000 szerzetes elöljárója halt meg 408 körül.
5 Holstenius: i. ni. 9—14. 1. Jelzése: „Regula I." — 6 U. o. 14—16. 1.
Jelzése : „Regula 11."
7 Született 276—292 között, meghalt 346-ban. Reguláját 1. Holstenius:
i. m. 22—23. 1.
» Holstenius: i. m. 60—64. 1. — 9 Élt 329—379. L. Holstenius: i. m.
65—103. 1. Ugyanaz Migne: P. L. t. 31, 890—1320.
Latin egyházatya, élt 345—410. — 11 Schrörs i. m. 179. 1.
12 Hilpisch i. m. 365. 1. ; Albers Bruno (Scienter nescius, sapienter indoctus. Eine Untersuchung zur Lebensgeschichte St. Benedikts. Studien und
Mitteilungen, 1915. 540. 1.) azt bizonyítja, hogy görögül olvasta.

telen — a legnagyobb hatással volt Szent Benedekre. 4 alkalommal szószerint idézi, 16 más helyen pedig a tőle vett gondolatokat
saját szavaival átalakítja. — A Szent Vazulnak tulajdonított, 34 fejezetből álló „Constituliones
monasticae",
továbbá az „Admonitio
ad
filium spirituálém"
hatása szintén szemmel látható Szent Benedek
Reguláján.
Az egykorú szerzetesi rendszabályok közt megemlítjük a Codex
Regularum VIII. fejezetét, mely Orsiesius apát tanítását közli
„Doctrina S. Orsiesii de institutione
monaehorum"
címen. 1 Majdnem mindvégig a Szentírás szavaival ad útmutatást a szerzeteséletre. Csak Szent Jeromos fordításában maradt ránk. Szent Benedek Regulájában 4 helyen felhasználja gondolatait.
Caesarius Arelatensis2
minden idők egyik legnagyobb népszónoka, szintén írt szabályokat szerzetesek számára (ad Monachos),
melyek irányították a délgalliai kolostorok életét mindaddig, amíg
Szent Benedek Regulája ki nem szorította. Nőtestvére, Caesaria,
apáca-kolostort alapított, ahol Caesarius öreg napjaiban visszavonulva élt. Ezen szerzetesnők részére is írt admoniciókat (Regula
ad Virgines).
Szent Ágostonét nem számítva, ez a legrégibb, nők
számára írt rendszabály, mely az apácák kötelességei közt a könyvmásolást is megemlíti. — „Ad M o n a c h o s " c. szabályzatát Szent
Benedek 2 helyen szószerint idézi, 8 más helyen pedig a gondolat
kifejezési m ó d j a állítható vele párhuzamba. A „Regula ad Virgines"
hatását 7, a „RecapituIatio"-ét egy, az „Epistola hortatoria ad virginem Deo dicatam" nyomait egy helyen szintén felfedezhetjük.
Szent Benedek a Regula utolsó fejezetében kifejezetten hivatkozik a „Vitae Patrum'^-Yâ.
Az I. könyv c í m e : „Vitae." Itt találjuk — Evagrius latin fordításában — Szent Antal, Macarius és
Pachomius életének leírását (utóbbi Dionysius Exiguus fordítása).
Hogy mennyire ismerhette ezeket Szent Benedek, bizonyítja az a
világos tény, hogy a „vita Antonii"-t és a „vita Pachomii"-t egyegy helyen szórul-szóra követi, másutt pedig a kifejezés módja
mutat sok hasonlóságot.
A Vitae Patrum II. könyvének c í m e : „História
Monaehorum
in Aegypto."
Latinra Rufinus fordította. Ezt szintén értékesítette
Benedek 16 alkalommal (köztük 3 idézet).
A Vitae Patrum III.—VII. könyveinek összefoglaló c í m e :
„Verba Seniorum".
Nem számítva az V. könyvből vett idézetet,
tartalom szerint a III., V. és VII. könyvet 11 helyen aknázza ki
Benedek.
3. Szentatyák,
pápák, püspökök,
apátok. — Szent Benedek
Regulájának IX. fejezetéből a már egy ízben idézett szavakat vizsgáljuk meg újból : „Codices (autem) legantur in Vigiliis divinae
auetoritatis tarn Veteris quam Novi Testamenti ; sed et expositiones
1

Orsiesius Tabenna apátja, meghalt 380 körül. L. Holstenius: i. m. 47-60 1.
Arles szent érseke, élt 469—543.
s Editio Heriberti Rosweyd, 1616. —2U. a. Migne : P. L. t. 73.
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«arum, quae a nominatis et orthodoxis catholicis Patribus factae
sunt." Minden szó fontos, sokat mond és hangsúlyos. Szent Benedek különbséget tesz írók és írók közt. Kritikát gyakorol. Csak a
kiváló és orthodox felfogású egyházatyák szentírásmagyarázatait
olvassák. Aki ilyen kritikát tud gyakorolni, annak szükségképen
érett és erős theológiai képzettséggel kell rendelkeznie, mert csak
az tudja észrevenni a szentatyák tévedéseit s csak úgy tud visszatérni az orthodox felfogáshoz. Valóban Benedek mindenütt, ahol
Regulájában dogmákat érint (pl. Prologus és a IV. fej.), a hitelvekkel teljesen egyetértően beszél.
Kétségtelen tehát — pusztán ezen egy megjegyzésből is —,
hogy jól ismerte a szentatyák müveit. Ismereteit fel is használja és
értékesíti. Nemcsak egyszerűen reprodukálja a tartalmat vagy a
gondolatokat, hanem azokat kiegészíti, saját véleményének megfelelően csoportosítja és átalakítja, új formába önti és ezzel mutatja
ki, hogy azok már az ő saját egyéni tulajdonaivá lettek. A Regula
forrásainak jelektékeny részét a patrisztikus irodalomban kell
keresnünk.
Tökéletesen szellemi kincsévé tette az olvasottakat, mesteri
kézzel uralkodik az óriási anyagon. Legjobban kitűnik ez a Regula
IV. fejezetéből, mely — Schmidt szerint 1 — római Szent Kelemen
pápa iratából, a korinthusi egyházközséghez írt levelének IX. fejezetéből van véve. Ezt dolgozta fel benne. A lelki életre vonatkozó
parancsokból és tanításokból szisztematikus sorrendet tár az apát
elé a tökéletességre való törekvés kezdetétől annak utolsó fokáig.
Szent Irén egyházatya, lyoni püspök (130. táján) müvei közül
az „'ETttSe&s rov dTto6-io7.iy.ov x,VçvyuaTos" fordítását (Demonstratio
apostolicae praedicationis)
a Regula LXXII, 1—2-ben használta fel
Benedek.
Szent Ciprián kárthágói püspök (200—258) „De dominica
oratione" c. műve 4, 14, 15, 23-at összevethetjük a Reg. XIX, 1—3;
VII, 60; IV, 22 és LXXII, 13; XIII, 24. — „De habitu
virginum"
c. iratának 17-ét v. ö. Reg. XXVIII, 20—21. — 81 leveléből az
Epist. LIX, 15-öt v. ö. Reg. XXVIII, 20.
Szent Ambrus Epist. LXV1II, 85-öt v. ö. Reg. II. 54—55. —
A három könyvből álló „De officiis" II, 117. és 135-öt v. ö. Reg.
LIII, 15, 21, 32 és Prol. 73—74. — „De virginibus" III, 17-et v. ö.
Reg. XLIX, 10. — „ Apologia pro proph. David" 51-et v. ö. Reg.
II, 86—87.
Hilarius Pictaviensis (Poitiers püspöke volt a IV. században)
számos dogmatikai, egyházpolitikai, históriai és exegetikai művei
közül Benedek (Reg. Prol. 71—74) a „Tractatus super
Psalmos"-\.
ismerte és a CXXXVI, 14-et szabadon idézi.
Evagrius Ponticus híres aszkéta és egyházíró. Müvei aszketikus tartalmúak és a szerzetességről [szólnak, „t&v mtù povax&v
1

Über die wissenschaftliche Bildung des hl. Benedikt. Studien und
Mitteilungen, 1888. 66. 1.
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TtQyyuáTíor airia xa! fj -auif " ï)Gvyiav toút<ov rútodd-eGiç" (Senteiltiae üd Coenobitas) c. mtivét idézi a Reg. IV, 58. Rothenhäusler 1 azt bizonyítja,
hogy Benedek görögül olvasta a Sententiákat, nem a Rufinus fordításában, mivel a Regula szószerinti szövegéhez hasonlíthatatlanul
közelebb van Evagrius görög szövege, mint a Rufinus-féle latin.
Sulpicius Severus egyházatyának (365—420) saját életét tárgyaló Dialógusait
(I, 10) a Reg. III, 11-ben idézi. A rendkívül
vonzó formában megírt „ V i t a S. Martini" (10) és az Epist. II,
17. hatása szintén kimutatható a Regulára (XXXIII, 4. és IV, 77).
Palladius (368—431) egykor egyiptomi szerzetes, később Henopolis püspöke, Aranyszájú Szent János jóbarátja volt. 420-ban
összeállított egy iratot a remetékről és szerzetesekről, melyet a címzett Lausosról, egy magas állású állami hivatalnokról
,,História
Lausiaca"-nak
neveznek. A szerzetesség történetére nézve fontos
mű. A Reg. XLIX, 10—18. szerint Szent Benedek ismerte.
Optatus püspök 370 körül írta a donatisták ellen hét könyvből álló művét: ,,Contra Parmenianum
Danatistam".
A VII, 1-et
V; ö. Reg. VII, 96-tal.
Lucifer, a szardiniai Cagliari hitbuzgó, de erősen rigorista
felfogású püspöke (meghalt 370-ben). 5 műve közül a mi szempontunkból legfontosabb a régi keresztény irodalom alapos ismeretéről tanúskodó „Morienditm esse pro Dei filio" c. műve. Butler
nem említi a források jegyzékében, de Albers Bruno azt állítja,
hogy Benedek a Reg. IV., a jócselekedetekről szóló fejezetében*
felhasználta.
Szent Ágoston iratai közül legjobban kiaknázza Sz. Benedek
a CCXI. levelet. Ezt Szent Ágoston Regulájának is szokták nevezni.
Praefatióból és 24 paragrafusból áll. Egy már meglévő hippói női
kolostorra vonatkozik. Nem akar szoros értelemben vett rendszabály lenni. Inkább csak direktívákat ad az aszketikus életre. Sz.
Benedek hat helyen követi szószerint. Ezenkívül idéz még a IL.
és a CCIL. Sermo-bó\,
a ,,De opere monachorum"
c. művéből,,
mely a patrisztikus irodalomban elsőnek magasztalja a testi munka
végzését. 3 A helyett, hogy egyenkint felsorolnánk a vége-hossza nélküli irodalmi vonatkozásokat, általában megjegyezzük, hogy Sz.
Benedek Szent Ágostonnak legtöbb munkáját ismeri és sok gondolatát átveszi. Butler 28 helyet nevez meg, hol bizonyos fokú
egyezés található a Regula és Szent Ágoston művei közt.
Szent Jeromos (330—419) különböző irányú és nagyszámú
művei közül a középkorban különösen szerették és sokat olvasták
leveleit. A XXII. Epistolá-ban
pl. leírja az egyiptomi szerzetesek
szokásait.. Szent Benedekre nagyon hatott, különösen a Regula I.
1 Über Anlage und Quellen der Regel des hl. Benedikt. Studien und
Mitteil. 1917. 16. 1.
2 I. m. 536. 1.
3 Rauschen: Grundriss der Patrologie, Freiburg im Br. 1926. 8-9 366. L

fejezetében (de generibus monachorum). Epist XXII. 6, 15, 34,
35-öt v. ö. Reg. Prol. 74. és Prol. 6. (szószerint); I, 1—22; I,
3 5 — 3 7 ; XXX, 1; XXXVII, 5; XLVIII, 51. — V. ö. továbbá Szent
Jeromos Epist. II, 1; XVI, 1; CXXX, 11. és 19-t. Reg. XXVIII,
21. — Epist. XIV, és Reg. II, 8Ç. — Epist XXXVII, 4. és Reg.
LIII, 14. — Epist LIII, 8. és Reg. 1. 34. — Epist. LV1II, 1. és
Reg. LIII, 14. — Epist. LX, 7. és Reg. LXIV, 30. — Epist. XCVIII.
3. és Reg. VIII, 18—30. — Epist. CXVII, 6. és Reg. LX111, 2 8 . —
Epist. CXXV, 9. és Reg. I, 4—13.
A leveleken kívül v. ö. „Comment. in Psalmos" III, 1, 94. és
Reg. Prol. 71—74. — „Comment. in Ezech." XVI, 52. és Reg.
LXXII, 1—4.
Kasszián szerzetes és egyházatya volt (360—430). Szent Vazulon és Reguláján kívül az egyetlen szerző, akinek 2 munkáját címük szerint említi Benedek a Reg. LXXIII. fejezetében: „Nec non
•et CoIIationes Patrum et Instituta . . ." Ez utóbbinak, teljes címén
,,De institutis Coenobiorum et de octo principalium vitiorum reme•diis"-nek első négy könyvét nevezték Kasszián Regulájának. Nem
törvénykönyv ez, hanem történeti kifejtése az egyiptomi szerzetesek életmódjának. — A „CoIIationes Patrum" 24 könyvből áll és
az aszketikus élet ideáljához vezető útat rajzolja meg benne.
Hogy mennyire ismerhette Benedek mindkét müvet, bizonyítja
az a körülmény, hogy az Instituta-t 6, a Collationes-t 4 helyen
szórul-szóra követi; azonkívül az előbbit 62, az utóbbit 40 más
alkalommal úgy használja fel, hogy az átvett gondolat kifejezési
módja állítható velük párhuzamba.
Sőt Schmidt szerint a Regula VII. fejezete (de humilitate)
voltakép tudományos feldolgozása és nagyvonalú kifejtése egy
hosszabb mondatnak Kasszián Institutáiból (I, 4, c. 3 9 ) . Ez egyrészt bizonyítja azt, hogy minő kegyelettel használta fel Benedek
a régibb iratokat, másrészt pedig, hogy az anyagot teljes önállósággal és szabadsággal tudja kezelni. 1
Kasszián iratainak bő kiaknázásán nem szabad csodálkoznunk,
hiszen az ő művei az V. és VI. században a monasztikus életnek
mondhatni pillérei voltak.
Porcarius Lirinensis apát (490 körül), Caesarius Arelatensis
mestere, szerzetesei számára aszketikus tartalmú intelmeket (Monita) állított össze, melyeket Benedek a Reg. XLIII, 5. tanúsága
szerint szintén ismert.
Nagy Szent Leó (meghalt 461-ben) egyháztanító, az első pápa,
aki az irodalmi és politikai életben kiváló szerepet töltött be. 116
beszéde (Sermones)
közül a quadragesimáról szóló beszéd három
helyét (I, 2; II, 1; IV, 1, 6.) Benedek a Reg. XLIX, í—10-ben
három izben is szószerint követi.
Diadochus püspök (450 körül) a köv. címen írt munkát: ,,Ca1 Schmidt : i. m. 69. 1.

pita centum de perfectione spirituali." Weyman a Liter. Rundschau
1914. évf. 116. sk. 11.—in rámutat azon citátumokra — különösen
a 450. fejezetre — , melyeket Benedek ezen műből vett át. 1 Sőt
Albers Bruno azt bizonyítja, hogy Szent Benedek ezen munkát
nem is latin fordításban, hanem görög eredetiben olvashatta. 2 Butler a források közt Diadochusról említést sem tesz.
Cassiodorus
(szül. 480 körül) „Institutionum
divinarum
et
saecularium litterarum" c. iratát Albers Bruno szerint szintén ismerte Benedek, 3 bár Woelfflin ezen véleménynek ellene szegül. 4
Sőt ugyancsak Albers azt is vitatja, hogy Cassiodorus másik munkáját, a ,,Complexiones
in Psalmos"-1 is használta Benedek.' A
források táblázatában Butlernél Cassiodorus neve egyáltalán nem
szerepel.
Szent Fulgent (468—533) Rüspe püspöke, az arianizmus heves ostorozója, 18 morális és dogmatikus tartalmú levelet írt. Az
Epist. XVII, 47-t v. ö. Reg. Prof. 109. —
Mindezekből világosan kitűnik, hogy Szent Benedek, akit szentek, tudósok, pápák, fejedelmek, nevelők szinte megszámlálhatatlan
serege büszkén vall mesterének, maga is a szentatyák, tudós pápák és püspökök méltó tanítványának bizonyult.
4. Sacramentariumok.
A latin liturgiában azt a könyvet nevezik Sacramentariumnak, amely csak a celebráló püspök vagy felszentelt pap által mondható miseimákat vagy misével kapcsolatos
egyéb imákat tartalmaz. A rómaiak közül a legrégibb és legismertebb a Sacramentarium
Leonianum. Felfedezője nevezte el Leó p á páról. — A Sacramentarium
Gelasianum teljesen az egyházi év
beosztását követő, három részből álló misekönyv (de tempore, de
sanctis, missae et orationes communes). Walafrid Strabo óta L
Geláz pápának tulajdonítják. Szent Benedek ez utóbbi I. könyvének 5 helyét (XVI; XXXVII; XXXVIII; XLI; LV.) a Reg. Lili,
14. (szószerint); XVI, 5; II, 94; XXXVI, 28 (szószerint); XLIX,
18; — a III. könyvet (XXV.) egy helyen (Reg. Prol. 125—.6)
használta. A Sacramentarium Leonianumot mindössze egy alkalommal, ahol a szüzek konszekrációjáról van szó (v. ö. Reg. LXXII,
12.). 6
5. Profán auktorok. Vannak adataink, melyek a mellett tanúskodnak, hogy Szent Benedek a pogány római írók műveiben is
jártas volt.
1 L. Albers: i. m. 540. 1. — 2 U. o. — s U. o. 536. 1.
4
Benedikt von Nursia und seine Mönchsregel. Sitzungber. der bayer.
Akad. der Wissensch., München, 1895. 429. sk. 11. Idézve Albers i. m. 535-6. L
s Albers : i. m. 536. 1.
6
Pusztán a teljesség kedvéért megemlítjük Boehmer véleményét, aki a
Zeitschrift neutestam. Wissensch., 1911. évf. 287. 1-ján a mellett tanúskodik:
hogy Szent Benedek a „dtSayr, rav âùôsxa dTtooióXov"-t is ismerte. Idézve Schanz,
Gesch. der röm. Litt., VIII—4., 1920. 593. 1.

Plautus mellett a rómaiak legkiválóbb vigjátékírójának, Terentiusnak
(Kr. e. 200—159) 6 ránk maradt vigjátéka közül az
,,Andr ia' I, 1, 34-et közeli vonatkozásba lehet hozni a Reg. LXIV,
30. sorával.
Sallustius (Kr. e. 86—34) római történetíró „Bellum
Jugurthinum" c. müve XIX. c. egy gondolatát megtaláljuk a Reg. I,
34-ben.
Sextus Pythagoras
neve alatt pogány szellemet lehelő velős
mondások (Sententiae)
gyűjteménye maradt ránk a Kr. u. II. sz.ból. Rufinus görögből latinra fordította a IV. században. A mondások Alexandriai Kelemen életbölcseségét tükröztetik.
Hirdetik
Plato tanítását a megtisztulásról, hangsúlyozzák a mértéktartást
ételben, italban egyaránt, ajánlják a hallgatagságot. — Benedek
a Reg. VII, 184—5-ben szószerint idézi a Sententiae 134-t ( „ S a piens verbis paucis innotescit").
Porphyrius (szül. Kr. u. 233 körül) Plotinos tanítványa és a
platói filozófia tanára Rómában. Késő öreg korában feleségül vett
egy hétgyermekes özvegyet, Marcellát. Szellemi tehetségét elárulják
a kereszténység ellen intézett vitairatai. Nagyszámú müvei közül
Szent Benedek (Reg. IV. 46—49.) szabadon utánozza a n n ^ s
MàçwUav ywaty.a" (Ad Marcellam) XII, p. 282-t.
Ulpianus (meghalt Kr. u. 228-ban) hires római jogtudós volt.
Főbb művei: „ad edietum" 81 könyvben, mely a praetori jogot,
„ad Masurium Sabinum" 51 könyvben, mely a polgári jogot tárgyalja. A római jogászok kezdő fokon valószínűleg tankönyvül
használták az ő műveit. Rothenhäusler legalább is azt bizonyítja, 1
hogy Ulpianus „Liber singularis Regularum" c. műve I. és Benedek Regulája I. fejezetének kezdési módja közt feltűnő az egyezés. — Butler Regula-kiadásában Ulpianust sem említi a felhasznált auktorok közt.
*

Látva Szent Benedek óriási olvasottságát, nem mindennapi
otthonosságát egyrészt a keresztény, másrészt a profán irodalomban, látva a rendelkezésére álló források ügyes és képzett elmére
valló felhasználását, kételkedhetiink-e az ő magas műveltségében?
Ha semmi mással nem tudnók állításunkat alátámasztani, nem
volna-e elég, sőt döntő argumentum ez magában véve is, hogy
aki ennyi forrást fel tudott hajtani és ki tudott aknázni, annak tudományosan képzett elmének kellett lennie?
Azonban vannak még más bizonyítékaink is.2 Ezek ismertetése és kifejtése lesz tunulmányunk második felének feladata.
1 I. m. 14. 1.
2
L. erre vonatkozólag többek közt Regli tanulmányát: Benedikt von
Nursia als Pädagoge. Eine Darstellung und Würdigung seiner pädagogischen
Anweisungen. — Pharus, 1926. évf. 81—111. 11. és 161 — 181. 11.

II.
Szent Benedek életkörülményeire vonatkozólag egyetlen forrásunk Nagy Szent Gergely Dialógusainak második könyve. A későbbi életrajzírók az ő nyomán majdnem kivétel nélkül csak a nagy
szent erényeit és csodáit vizsgálták. Arról, hogy volt-e Szent Benedeknek műveltsége, mélyen hallgatnak. Ezt a mellőzést azzal magyarázhatjuk, hogy helytelenül értelmezték, illetőleg félremagyarázták Sz. Gergely egy nehéz mondatát. A Dialogusok második könyvének I. fejezetében u. i. ezt olvashatjuk: „recessit (igitur) scienter
necsius, sapientur indoctus." Azt hitték, hogy úgy is hiábavaló
minden ilyen irányú kutatás. Szinte magától értetődőnek tartották,
hogy Benedek nem volt birtokában semmiféle magasabb műveltségnek.
A mélyreható és pontosabb kutatás azonban egészen más eredményeket tud felmutatni. Ennek alapján másképen lehet és kell is
magyaráznunk Szent Gergely előbbi szavait. Ki tudjuk mutatni —
legalább is nagy valószínűséggel — hogy Benedek csak akkor
hagyta el az iskola padjait és akkor mondott búcsút a bűnös világnak, midőn már a magasabb képzettséget elsajátította. De ez
csak a szintér megváltozását jelentette. A magányban továbbra
is megmaradt autodidaktának, kitartóan, elmélyedve tanult és a
tanitás terén kifejtett működése másokra is nagy hatással volt.
Hozzá kortársai is úgy tekintenek rá s olyannak ismerik, mint akinek tudományos képzettsége kétségenkívüli. Ha pedig a Reguláját
vesszük szemügyre, akár annak belső tartalmát, akár külső formáját, azt fogjuk tapasztalni, hogy annak megírása magas szellemi
műveltséget kiván.
Bizonyítékainkat tehát két csoportra osztjuk. Az elsőben tárgyaljuk a nagy szent külső életkörülményeiből (neveltetése és tanulmányai, továbbképzése, hatása, kortársainak véleménye) kihalászható, más szóval közvetett (indirekt) bizonyítékokat; a második
csoportban tartalom és forma szerint tesszük kritika tárgyává a
Regulát és a belőle meríthető közvetlen (direkt) argumentumokat
boncolgatjuk.
1. Benedek, mikor látta Rómában, hogy a tanulótársai közt
grasszáló erkölcstelenség veszélyezteti lelkét, „despectis . . . littéral um studiis . . . soli Deo piacere desiderans" elhagyta Rómát és
a magányba vonult. Szent Gergely hallgat arról a fontos körülményről, hány éves volt Benedek, midőn elhagyta a világot. Általában
azt hiszik, hogy 14 éves korában. Ha ez igaz, akkor bizony nagyon
rövid ideig tarthatott az ő felső iskoláztatása és magasabb tanulmányai. Ha azonban másként van a dolog, ha sikerül kimutatnunk
a „14 éves" theória tarthatatlanságát, vagyis ha Rómából való távozása körülbelül a 18—20. évére esik, akkor viszont alig lehet
kétséges, hogy a felsőbb tanulmányok szokásos ideje alatt az általános" és magasabb műveltséget tökéletesen elsajátította.
Alighogy Rómából elutazva enfidei magányába vonult, ahol

theologiai studiomokat is végzett, 1 történt, hogy hű dajkája eltörte
a szomszédoktól kölcsönkért rostát és ezért keservesen sírt. Benedek, „a buzgó és istenfélő gyermek" (religiosus et pius puer) megsajnálta. Szent Gergely tehát „puer"-nek, gyermeknek nevezi itt
Benedeket. Ez az alapja annak a „14 éves" véleménynek. Azonban
ebből magából ezt következtetni nem szabad, mert a rómaiaknál a
fiúgyermeket egészen 17 éves korig — akárhányszor még jóval
idősebbet is — rendszerint a „ p u e r " szóval jelölték. Szent Gergely,
maga is sokszor használja „adolescens" ( i f j ú ) értelemben. Cicero
és Vergilius 19—20 éves ifjakat is gyakran neveznek ,,puer"-nek.
Ugyanígy Seneca is. Sőt Szent Jeromos 40 éves korában írja magáról: „dum essem adolescens, iino paene puer". Szent Gergely
előbb említett kifejezéséből, a „puer" szóból sem pro, sem contra,
semmit sem lehet bizonyítani. Hogy maga Gergely sem tulajdonít
neki nagy jelentőséget, az bizonyítja, hogy néhány sorral később
s ettől kezdve következetesen már „vir Dei"-nek nevezi az ifjú Benedeket.
Vannak más bizonyítékaink is a mellett, hogy Gergely nem
gondolhatott „gyerrnek"-re. Benedek szülei előkelők voltak. Bizonyosan állásukhoz i!lő nevelést és taníttatást akartak adni gyermekeiknek. Ezért küldték Rómába. Mielőtt azonban tanulmányait befejezte volna, elhagyta Rómát és a világ szeme elől félrevonulva,
remeteéletre adta magát. Három évet töltött a magányban Romanus
szomszédságában. Az a kérdés már most, csak 14 éves volt-e Benedek, amikor a magányban megkezdte éltéét? Három nehézséget
hozhatunk fel ez ellen.
Érthetetlen, hogyan hagyhatta el Benedek Rómát a nélkül,
hogv szülei vagy gyámjai ne tiltakoztak volna? Hogy ne kényszerítették volna őt természetes tekintélyükkel tanulmányainak folytatására? Hogy ne biztosították volna őt arról, hogy tanulmányait
lelkének kára nélkül folytathatja?
Hogyan képziehető el, hogy a magányban töltött három év,
a meg nem felelő lakás, a rendszertelen és kevés táplálkozás, a
ruházat, a klima viszontagságai nem gyakoroltak káros és soha
helyre nem hozható rossz hatást a 14 éves gyermek törékeny testére, aki még hozzá előkelő család sarja volt, tehát az ilyen f a j t a
nélkülözéseket nem szokhatta meg még kicsiben sem? Emberi számítás szerint ennek legalább is korai betegeskedés lett volna természetes következménye. Beteg testtel pedig aligha élhetett volna olyan
kemény életet és aligha lehetett volna a szigorú és munkás szerzetesi életnek mintaképe. Megtört testi erővel — ami gyakran az
értelemre és akarati elhatározásokra is visszahat — hogyan alapíthatott volna kolostort, hogyan tudott volna az apáti kötelességeknek mintaszerűen megfelelni? Képtelenség beteg embertől ilyent
kívánni! A Szent Gergely-féle életrajzban egy szóval sincs említve,
hogy Benedek betegeskedett volna. Pedig jó alkalom lett volna a
3
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betegség és a velejáró szenvedések türelmes elviselésében megnyilvánuló erényét kiemelni.
Nagy nehézség harmadszor az is, hogy Benedek a három évi
magányos élet után, tehát 17 éves korában már kész tanító és mester. Tanítványokat vesz m a g a mellé, sőt egy szomszédos kolostor
őt apátjává választja.
Ezen kérdésekre és nehézségekre csak akkor tudunk megnyugtató feleletet adni, ha feltételezzük, hogy Benedeknek Rómából' a
magányba való távozása előrehaladottabb korban, teszem 18 éves
korában történt. E mellett azért megmaradhatunk a tradíció azon
álláspontján, hogy Rómában az erkölcstelen légkör miatt kevés időt
töltött. Megmagyarázhatjuk- azzal, hogy a mai elemi és középiskolai műveltségnek megfelelő ismereteket szülővárosában, Nursiában szerezte meg. 1 Nursiának, mint akkoriban püspöki székhelynek, bizonyosan voltak ilyen iskolái, hol a tanulnivágyó ifjak a
magasabb studiumokra előkészülhettek. Az elemi és középfokú oktatás a gyermek 7. életévében kezdődött és 16—17. évéig tartott.
Ekkor kezdődtek a felsőbb tanulmányok. Benedek is ekkor mehetett Rómába s ott maradt körülbelül egy esztendeig. 2
Az elemi és középfokú tanulmányok köre akkor is, meg az
egész középkoron át — mint ismeretes •— a trivium és quadrivium
volt. Általános ismereteket, műveltséget adtak. Az alapelemeket
(írás, olvasás, számolás) a grammatista tanította. 10 éves korban
a grammatikus kezébe került a gyermek. Tanultak nyelvtant, irodalmat, olvasták a költők, különösen Vergilius műveit. Ezután jött
a szónoki képzés ideje. Hogy stílusuk kifejlődjék és csiszolódjék,
sokat olvasták a szónokok és a szónokias történetírók műveit, de
még többet gyakorolták magukat az előadásban. Az általános képzést befejezte a quadrivium (musika, arithmetika, geometria, astronomia).
Benedekről, a nemesi család gyermekéről nehézség nélkül feltehető, hogy ezen iskolázottságon keresztül ment, az általános műveltséget, a tudományos továbbképzés legszükségesebb és nélkülözhetetlen feltételét megszerezte és ilyen ismeretekkel felvértezve ment
Rómába felsőbb tanulmányokra. Hogy pedig az ifjú Benedek alapvető tanulmányaiban nem közönséges eredményeket ért el, arra
nézve bizonyság az ő rendkívüli tehetsége és komoly felfogása.
Szent Gergely azt mondja róla: „ab ipso suae pueritiae tempore
cor gerens senile." Talán éppen az elért szép eredmény biztatta a
szülőket, hogy tehetséges gyermeküket felsőbb iskolázásra Rómába
küldték. Itt az ambiciózus fiatalok számára sok jó lehetőség és
alkalom kínálkozott. Ezen felsőbb tanulmányokkal szerezték meg
a képesítést a magasabb állami hivatalokra. A felsőbb tanulmányok
kcrébe a katonai kiképzés, a filozófia és a jog tartoztak. Hogy
mindegyiket tanulta-e Benedek, adatok hiányában nem lehet eldön1
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teni. Legvalószinííbb, hogy jogot tanult. Schmidt nagyon tetszetős
gondolata szerint nem lehetetlen, hogy az isteni Gondviselés tervében benne volt, hogy a szerzetes élet jövendő törvényhozója még
elhivatása előtt megszerezze a szükséges jogi alapismereteket.
Benedeknek Rómából való távozása után sem kellett a tudományokat faképnél hagynia és szellemének további kiképzését megszakitania vagy örökre abbahagynia. Láttuk, hogy a remeték és
szerzetesek a magányban is foglalkoztak szellemi munkával. így
tett Benedek is s ebben segítségre is talált. Szent Gergely azt írja
Romanus nevü szerzetesről, hogy titokban tartotta Benedek tartózkodási helyét és „adiutorium impendit eique sanctae convers a t i o n s habitum tradidit, et in quantum licuît, ministravit". Néhány
sorral tovább ismét ezt olvassuk: „ministrare non desiit". Szent
Gergely e helyen arról beszél, hogyan táplálta Romanus Benedeket.
De nemcsak testi táplálásra kell itt gondolnunk, hanem másnemű
támogatásra is: minden olyan segítségre, melyre Benedeknek az új
miliőben szüksége volt. Tehát a szükséges szellemi táplálékra,
könyvekre is. Itt kezdte meg Benedek a Szentírás mélyreható tanulmányozását, a szentatyák műveinek állandó olvasását. Csak
magának, lelkének és tanulmányainak élt. Itt tette először magáévá,
lelki és szellemi kincsévé azokat a mély gondolatokat, melyek a
folytonos elmélkedés által valósággal vérévé váltak, melyeket később
a Regula megírásakor emlékezetéből, mint lelkében szunnyadó kincseket napvilágra hozott.
Érdemes foglalkozni azzal a kérdéssel is, minő véleménnyel
voltak Szent Benedekről kortársai? Elismerték-e, megerősítik-e ők
is az ő tudományos képzettségét, magas műveltségét? Előre bocsátjuk, hogy kifejezett, szóbeli nyilatkozatot itt se mtalálunk. De
annál jobban megerősítik bennfoglaltan, azaz cselekedeteikkel állításunkat.
A szent és csodákat művelő életet mindig Isten különös adományának hitték. Manapság is számos példa igazolja, hogy a mindennapi keretekből kiemelkedő aszketikus élet önkénytelenül magára irányítja a világ figyelmét, a társadalom minden rétegéét. Az
is igaz, hogy az Isten ilyen kiválasztott emberében nem keresik a
magasabb műveltség külső megnyilatkozási formáit. Sőt ha ez hiányzik is, szívesen szemet hunynak felette. Szent Benedek neve is
csodái révén hamar"ismertté lett és seregestül mentek hozzá, hogy
magukat imáiba ajánlják, szent életén épüljenek, szenvedéseikben
vigasztalását és támogatását kérjék. Nem szabad tehát azon csodálkozni, még kevésbbé szabad abból argumentumot kovácsolni tételünk bizonyítására, hogy Szent Benedeket is sokan felkeresték, mint
ahogyan Szent Gergely is írja róla. Kétségtelen, hogy szentségének kiáradása vonzotta magához elsősorban az embereket, de nem
csak ez. Mert midőn közelebbről megismerték egyéniségét, annak
súlyát, tartalmát, a szentnek kijáró tisztelet továbbra is megmaradt, de tekintélyét másnemű kiválóságaival és könnyen észrevehető szellemi kimagaslásával tartotta fenn és őrizte meg. „Vir dei

inter tot miracula, quibus in mundo claruit, doctrinae quoque verbo
non mediocriter fulsít" — mondja Szent Gergely. Ez vonzotta hozzá
a tanulnivágyó nemes ifjakat, mint ugyancsak Gergely előadásából
tudjuk: „Coepere etiam tune ad eum Romanae urbis nobiles et religiosi concurrere, suosque ei filios omnipotenti Deo nutriendos dare.
Tunc quoque bonae spei suas soboles Equitius Maurum, Tertullus
vero patrícius Placidum tradidít." Equitius és Tertullus csak példákként vannak névszerint felemlítve. Rajtuk kívül mások is voltak,
így pl. a IV. fejezet elején ezt találjuk: „Vir quidam nobilis, Theoprobus nomine, eiusdem Benedicti Patris fuerat admonitione conversus: qui pro vitae suae merito magnam apud eum familiaritatis
fiduciam habebat." Szent Gergely a Benedek-életrajz III. fejezetében említi, hogy volt Benedeknek egy püspök j ó b a r á t j a is, aki
őt gyakran meg szokta látogatni: „praeterea Canusinae antistes ecclesiae ad eundem Dei famulum venire consueverat, quem vir Dei
pro vitae suae merito valde diligebat."
Ezek a magas egyházi és előkelő világi jóbarátai tiszteletüket,
nagyrabecsülésüket és ragaszkodásukat Benedek iránt nemcsak sűrű
látogatásaikkal mutatták ki. Gyakran fejedelmi adományokkal és
kiváltságok osztogatásával is. Ezt bizonyítja a Subiaco környékén
épült 12 kolostor, melyeket jelentős segítség, bő adakozás nélkül
alig tudott volna Benedek felépíteni. A legnagyobb adományt Tertt<Jlus adta egyik montecassinói látogatása alkalmával, melyről az
„Acta S. Placidi et sociorum eius" is megemlékezik. E látogatás
— Boethius, Symmachus, Vitalianus, Gordianus, Equitius társaságában — a hagyomány szerint 529-ben történt. A látogatás históiiai dátuma nem fedi az igazságot, mert 529-ben a felsorolt kísérő társak közül három már nem volt az élők sorában. Maga a
látogatás és a vele kapcsolatos adományozás azonban történeti
tény, amit Zakariás p á p a 748-ban kifejezetten megerősít egy bullájával. 1
Az adományozó előzően bizonyosan körülnézett, érdeklődött,
garanciákat keresett, hogy adományát megfelelően és célszerűen
fogják-e felhasználni. Mivel pedig az adomány szabad rendelkezés
volt, ilyet csak olyan egyénre bízhatott, akinek intelligenciájáról,
magasabb műveltségéről saját maga meggyőződött.
Ha ezen most említett körülménynek sok bizonyító ereje nincs
is, valamit mégis csak ki lehet belőle olvasni. Ennél azonban sokkal súlyosabb a következő.
Ezek az előkelő, nemes emberek nemcsak vagyont adtak Benedek kezébe. Ennél sokkal többet: saját magukat és gyermekeiket
bízták vezetésére. Tanítványaivá lettek. Már pedig tanulni akaró
ember nem bízza önmagát, lelkiismeretes szülő nem bízza gyermekét olyan mesterre, akiben nem lát elég biztosítékot arra, hogy
magának vagy gyermekének erkölcsi és szellemi nevelést és képzést tud adni. Akadtak köztük magas képzettségű, meglett férfiak
'Schmidt: i. m. 236. 1.

is. Bár Szent Gergely IV könyvből álló Dialógusainak csak a II.
könyvét szenteli teljesen Benedeknek, azért a IV. könyvben is ittott visszatér rá. így pl. a IV. könyv 9. fejezetében szó van egy
előkelő származású, gazdag testvérpárról, kik a profán tudományokban már alapos képzést kaptak, midőn Szent Benedek kolostorába bekopogtattak. Ezeken kívül Péter diakónus, akivel Gergely
dialogizál, még két más, tudományosan képzett férfiúról beszél,
akik Szent Benedek tanítványaivá lettek: az egyik Marcus nevű
költő, a másik Faustus, Szent Mór életének megírója. Előkelő emberek belépése a Rendbe, ha nem is volt mindennapos dolog, de
nem volt szokatlan sem. Bizonyítja ezt a Reg. LIX. fejezete, melynek egy része a nemes emberek gyermekeinek felvételéről beszél.
Ha tehát előkelő állású nemes emberek, továbbá a profán tudományokban kellőkép kiképzett férfiak Szent Benedekhez csatlakoztak, őt mesterüknek választották, atyjukként tisztelték, ebben
már bennfoglaltatik az ő tudós képzettségének a feltételezése, illetőleg elismerése. Sokirányú ismerettel, tapasztalattal, praktikus emberismerettel kellett felruházva lenni Benedeknek, hogy ilyen férfiak vezetésében, irányításában feladatának megfelelhessen.
*

Tudjuk, érezzük, hogy mindaz, amit Benedek külső életkörülményeiről eddig felemlítettünk, nem feltétlenül döntő bizonyítékok
az ő tudományos műveltsége mellett. El kell ismernünk, hogy vannak bizonyos nehézségek, melyeket százszázalékban eloszlatni nem
sikerül. De ezen nehézségek viszont nem döntik meg tételünket,
legfeljebb — pozitív adatok hiányában — nem bizonyítják.
Egyik ilyen nehézség pl. Szent Gergely következő
néhány
szava: „despectis igitur Iitterarum studiis". Hogy Benedek lenézte,
megvetette a profán tudományt. Ez azonban helytelen értelmezés.
Nem szabad e szavakat úgy magyarázni, hogy tehát Szent Benedek
nem tanult semmit. Helyesebb értelme a következő: azért vonult
vissza Benedek a világtól, mert eddigi, profán tanulmányai a saját
lelki céljaira értéktelenek voltak, mások számára azonban nagyon
értékesek lehettek. 1
Második nehézség megint csak Szent Gergely Dialógusának
egy sora: ,,recessit igitur scienter nescius, sapienter indoctus". Különösen Woelfflin használja ki rosszindulatúan e szavakat, melyek
alapján Szent Benedeknek félműveltséget tulajdonit, 2 azonban igazságlalanul. E kétségkívül filológiailag nehezen érthető és magyarázható hely értelme egész szépen lehet ez is: tudós és bölcs (scientersapienter) volt Benedek a világi dolgokban, profán tudományokban, tanulatlan és tudatlan (nescius-indoctus) a lelki ügyekben (t.
i. Rómából való távozásakor). Ha ezt a magyarázatot elfogadjuk,
akkor tételünket még inkább megerősítve látjuk. Még valószínűbb,
l i b e r s Bruno: i. m. 541. 1.
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hogy Szent Gergely e szavakkal a középkori misztika ismert terminus technikusát, a docta ignorantiát írja körül. Hogy Benedek megtérhessen, eljuthasson Istenhez, felül kellett emelkednie az érzékelhető világ jelenségein, a képzeteken stb., vagyis tudatlanná kellett lennie, hogy közvetlen intuícióval merülhessen el Isten szemlélésében.
Félműveltséget tulajdonítani olyan embernek, akinek g r a m m a tikai iskolázottsága, nagy olvasottsága, sokoldalú képzettsége van,
aki nagy jártasságot árul el a szentatyák műveinek ismeretében —
amiket Woelfflin is elismer —, nem lehet.1
*

Van ezenkívül más megszívlelésre való gondolat is, ami szintén biznyít valamit. Nagyobb kolostorban sok minden előadódik;
miknek elintézése magasabb műveltséget kíván. Hogy a kolostor
tagjai kifelé üdvösen és eredményesen tudnak-e működni, az nagyrészt a tagoknak vagy legalább a tagok egy részének szellemi rátei mettségétől is f ü g g . A legnehezebb tudomány, az ars artium, a
lelkek vezetése bizony megköveteli az alapos tájékozottságot a theologiai disciplinákban. A hivatásuk szerint komoly lelkiéletet élő
szerzetesek irányítása pedig annál nagyobb tudományt kiván.
Ujabb időben komoly vizsgálat tárgyává tették azt a kérdést,
is, vájjon Benedeknek volt-e görög műveltsége i s ? Tudott-e görög
nyelven összefüggően olvasni? Albers Bruno 2 meg van győződve,
hogy Benedek meglehetősen ismerte a görög nyelvet; hogy Nagy
Szent Vazul Reguláját nem a Rufinus-féle fordításban és átdolgozásban, hanem görög eredetiben olvasta. Diadochus Capita-it ís hasonlóképen görög szövegében ismerte. 3 Boehmer — mint láttuk 4 —
azt bizonyítja, hogy a ^ « z í - t szintén felhasználta. Rothenhäusler
szerint Evagrius Pontícus Sententiáit is görögül olvasta Benedek. 5
Kétségtelen, hogy a felvetett kérdésekre adott igenlő felelet
nagyon alátámasztaná tételünket, azonban az argumentumok nem
feltétlenül meggyőzők. Adhuc sub iudice lis e s t . . .
2. Szent Benedek magas képzettsége mellett szóló eddigi indirekt bizonyítékainkat az ő külső életkörülményeiből vettük. Ezeknél nagyobb jelentőségűek és több, különösebb figyelmet érdemelnek azok a direkt argumentumok, melyeket a Regula nyújt. Ebből
tűnik ki, hogy Szent Benedek nemcsak kiváló tanítványa volt a
szentatyáknak, hanem maga is tökéletes mester és tanító, mint ahogyan Szent Gergely is mondja: „doctrinae quoque verbo non mediocriter fulsit". A Regula tartalmilag is, formailag is sokoldalú theoretikus és praktikus ismeretekkel felszerelt, nemes felfogású és mag a s képzettségű szellem érett alkotása. 8
Csak néhány gondolatot ragadunk ki a Regula
tartalmából.
1
2
5
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A szellemi foglalkozásról táplált véleményét, annak magasra értékelését Szent Benedek, mint a kolostor legfőbb elöljárója is megőrizte. Legjobb bizonyíték erre a Regula IIL. fejezete. Ebben megállapítja az olvasásnak mindenkire nézve érvényes sorrendjét és
idejét. Az olvasásra naponkint egy-két órát kell fordítani. Nagyböjti
időben és vasárnapokon ennél is többet.
Egyesek nehézségnek hozzák fel, hogy Benedek a Regulában
túlságosan hangsúlyozza a kézimunkát. Ezzel szemben mintha háttérbe szorúlna a szellemiekkel való foglalkozás megkövetelése. Tény,
hogy az összes kolostori törvényhozók — Szent Benedek is —
megparancsolták és nagyon szorgalmazták a kézimunka végzését,
mert ebben is a lelki továbbhaladás egyik nélkülözhetetlen eszközét látták. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a kolostori élet célja nem volt sem a testi munkával, sem a szellemiekkel
való foglalkozás, hanem a folytonos tökéletesedés. A kolostoroknak nem első, nem is legfontosabb céljuk, hogy tudósokat képezzenek, tudós iskolákat, vagy akadémiákat alkossanak. A munka, akár
szellemi, akár testi, csak eszköz a cél elérésére. Azt sem szabad
hinnünk, hogy mindazok, akik kolostorba léptek, intellektuális képzettséget vagy legalább is erre való képességet vittek magukkal.
Akik azonban ilyen ismeretek birtokában lettek szerzetesekké, akikben tehát megvolt az arravalóság, azoknak megvolt a módjuk és
alkalmuk is szellemük továbbmüvelésére. Szellemi irányítást és vezetést pedig Szent Benedektől kaptak, aki a kolostorok vezető állásaiba csak olyan szerzeteseket állít, akik jártasak a tudományokban. Akit szellemi foglalkozás terén gyengébb tehetsége miatt kevésbbé lehetett felhasználni, az inkább anyagiakkal és testi munkával foglalkozott.
Abból tehát, hogy a Regula erősen hangsúlyozza a kézimunka
szükségességét, egyáltalán nem lehet következtetni Benedek tudományos képzettségének hiányára vagy fogyatékosságára.
Ugyancsak a Regula IIL. fejezetében van szó a kolostori
könyvtárról is, ahonnét a szerzetesek könyveiket kapják. Szent Benedek, mint nagy emberismerő, számolt az emberi gyengeségekkel.
Azért az idősebb testvérekkel intézményesen ellenőrizteti, hogy a
szerzetesek a kezükbe adott könyveket valóban olvassák és tanulmányozzák-e. Mint gondos elöljáró, maga járt utána minden alattvalója minden lelkiolvasmányának. Kitűnik ebből állandó gondossága, okossága, a studiumok nagyrabecsülése. Ez csak olyan ember
felfogása és eljárása lehet, aki saját tapasztalatából tudja megbecsülni a tudás értékét.
Fontos bizonyítékok Benedek tudományos képzettsége mellett
a kolostori közösség céljait szolgáló könyvtár megalapítása és az
a viszony, mely a könyvtár és apát közt volt. Az apát válogatás
nélkül egyetlen könyvet sem adott ki olvasásra vagy tanulásra. Arra
is bizonyosan volt gondja, hogy minden alattvalója korának és szellemi képzettségének megfelelő könyvet kapjon. Vagyis nagy súlyt
helyez a szellemi és erkölcsi előhaladásra. Mindennek sine qua

non-ja, hogy az egész könyvtár tartalmát, annak minden egyes darabját jól ismerje. Ez pedig okvetlenül feltételezi az ő magasabb
műveltségét.
A Regula tartalmilag tökéletes alkotás. A kolostorban előadódható semmi lényeges kérdés vagy körülmény nem kerüli ki szerzőjének figyelmét. Sőt egyes fontosabb dolgokba nagyon belemélyed
és részletes utasításokat ad.
A Regula egyöntetű organikus egész. Az egyes részek, fejezetek tökéletes harmóniában vannak egymással. Semmit sem lehet
belőle elvenni az egésznek kára nélkül. Schrörs 1 ugyan azt állítja,
hogv a Regula bizonyos mértékben kompilációs munka, hogy a különböző forrásokból kiszedegetett gondolatok szervesebb összefüggés nélkül mozaikszerűen vannak egymás mellé rakva, hogy eredetiség a Regulában majdnem semmi sincs. Ezt azonban csak olyan hyperkritikus mondhatja, mint Schrörs, aki a Szent Gergely-féle életrajzot is elejétől végig pusztán legendának tartja, melyet a nagy
pátriárka jellemrajzának megalkotásánál figyelembe sem szabad
venni. Vele szemben a legtöbben, köztük a Regula egyik legalaposabb ismerője, Linderbauer, 2 aki filologiai kommentárt is írt a Regulához, ezt tökéletesen egységesnek és eredetinek mondja.
Meglepő a Regulában a sokat hangoztatott, még többet megcsodált discretio, melyek politikusok, államférfiak tőle tanultak el;
az a hajthatatlan komolyság, melyet a lényeges dolgokban mindenütt megtalálunk, és az emberi élet valóságos szükségleteinek
pontos figyelembe vétele. Bölcseségére nézve jellemző, hogy semmivel sem parancsol többet Regulájában, mint amennyit a természet szigorú parancsa is megkíván.
Magasabb szempont lengi át a Regulát, mikor az egyes tagok
jóllétét alárendeli az egész kolostori közösség érdekeinek.
Benedek maga is nagy tekintélyt tulajdonított Regulájának.
Mindig tisztelettel s bizonyos fokban szent félelemmel beszél róla.
Valóban, aki jól ismeri a Regulát, az szükségképen nagyrabecsiili,
mert benne látja az aszkézisnek és a monasztikus élet normáinak
kompendiumát. 3 Ilyen alkotás kétséget kizáróan teljes érvényű bizonyíték írójának m a g a s műveltsége mellett.
Hátra van még a Regulának formai megvizsgálása. Vájjon
így is kiállja-e a tudományos kritikát? Ha igen, megdönthetetlen argumentum lesz tételünk mellett. Mert épen a feldolgozott anyagelrendezése, formába öntése az a pont, ahol nagy különbség van
olyan ember közt, akinek csak istenadta tehetsége nagy s olyan
ember között, aki természetes talentumát logikailag kiiskolázta, kiművelte.*
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vánul az egész felépítésében, az egymásutánban, egyes részletekben
és fejezetekben — és precizitást, mely megtalálható a kifejezésekben. 1 Benedek nem törekedett irodalmi sikerre. A nyelv nála nem
cél, csak eszköz. A cél a könnyű megértés. A "tárgy jelentőségéhez
és méltóságához illő nyelvet választott. 2 Azért mégis vannak nyelvében, stílusában olyan sajátságok, melyek Benedek tudós felkészültségét bizonyítják. Ilyen pl. az, hogy a Regula a VI. század
legtisztább latinságú müvei közé tartozik, melynek filologiai értéke
is van. Éles elmére valló körülmény az is, hogy a Regula sok mondata nagyon is hosszú és sokfelé tagozódik, mégis arányosan van
elrendezve. Másik ismertető jel a stílus tömörsége, egyszerűsége,
individuálitása, ereje, öntudatossága. Minden mondata jogi szellem
műve. A római törvények szükséges kellékei mind felismerhetők
benne: bölcsek, éleselméjűek, sokoldalúak, a rómaiak fenséges,
nagyszerű és majesztatikus nyelvén vannak írva.
Vegyük hozzá még azt, hogy tökéletes és rendszeres törvénykönyvet az egyházi irodalomban nem tudott normaképen maga elé
állítani. E nemben az övé az első, a y-arèioy^v Regula, mely Nyugaton minden más szerzetesi szabályt kiszorított és évszázadokon
keresztül érvényben volt.
De mindennél jobban bizonyítja Benedek nagy műveltségét
a Regula legutolsó fejezete. Ebben arra tüzeli az ifjú szerzeteseket, hogy törekedjenek a tökéletesség legmagasabb fokára. Megmutatja az idevezető útat is; szívükre köti a Szentírás és a szentatyák müveinek olvasását e szavakkal: „ceterum ad perfectionem
conversationis qui festinat, sunt doctrinae sanctorum Patrum, quarum observatio perducat hominem ad celsitudinem perfectionis". Aki
ilyen lelkesedéssel tud beszélni a legnagyobb tökéletesség megszerzésének biztos útjáról, a szent tanulmányokról, aki ilyen buzgósággal és hévvel tudja azokat testvéreinek ajánlani, aki ennyire
kimutatja irántuk való szerelmét, annak magának is el kellett mélyednie a Szentírás és a szentatyák műveinek tanulmányozásában!
Dr. Kálovics
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*

A R E G U L A V I S Z O N Y A A KORÁBBI ÉS
EGYKORÚ

REGULÁKHOZ.

Amikor Szent Benedeket a nyugati szerzetesség atyjának mondjuk, ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy teljesen űj intézményt
alapított, mert előtte is virágzott már főleg keleten, de nyugaton
is a szerzetesi élet, melynek szálai a kereszténység első idejébe
nyúlnak vissza s az isteni Üdvözítő szavaiba vetik gyökerüket.
„Hozzájárulván egy valaki az Ür Jézushoz, mondá neki:' Jó Mester!
mi jót cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem? Ki mondá neki:
Ha be akarsz menni az örök életbe, tartsd meg a p a r a n c s o k a t . . .
Mondá neki az i f j ú : Mindezeket megtartottam fiatalságom óta;
minek híjával vagyok még? M o n d á neki Jézus: Ha tökéletes akarsz
lenni, menj, add el, amid vagyon és oszd el a szegényeknek és kincsed leszen mennyekben és jer kövess engem." (Mt. 19, 16—21.)
Sokan voltak már az első hivők közt, akik nem elégedtek meg
az Istenhez vezető rendes út követésével, az isteni és egyházi törvények egyszerű megtartásával, hanem az Ür Jézus tanácsára,
melyet az ifjúnak adott, n a g y o b b tökéletességre törekedtek, az Istenhez való eljutásnak biztosabb, de nehezebb útját választották
az úgynevezett evangéliumi tanácsok, az önként vállalt szegénység, szüzesség s engedelmesség által. Aki erre az útra vállalkozik,
szorosabban lép az Ür Jézus nyomdokaiba, mert hogy a h á r m a s
b ü n f o r r á s : „a szemek kívánsága, a test kívánsága, az élet kevélysége" (Jn. I. 2, 16.) ellen eredményesen küzdhessen, folytonos
harcban kell állania önmaga bűnre hajló természetével, a világ
vonzó g a z d a g s á g á v a l s az önistenítés átkos hajlamával. Ezt a küzdelmet tehát folytonos önuralom, lemondás, keresztviselés nélkül
sikeresen megvívni nem lehet. Azok, akik az v üdvösség keresésének
ezt a nehezebb útját választották, aszkéták voltak. Sokan ezek közül, éppen a kereszténység üldözése idején, hogy biztosabban folytathassák ö n m e g t a g a d ó életüket, pusztába vonultak vissza, mint
anachoréták,
remeték. Száz- és ezerszámra lepték el főleg Egyiptom pusztáit azok a férfiak, akik nem világmegvetésből vagy életuntságból, hanem tisztán n a g y o b b tökéletességre való törekvésből
elhagyják a világ vásári zaját, hogy lelkük finomítását zavartalanúl
végezhessék.
A remeteség fejlődésének új irányt ad Szent Antal (251 —
356), midőn az eddig külön élő remeték közt némi közösséget hoz
létre azáltal, hogy írásban is fennmaradt intelmeivel, de főleg példájával irányítja a lelkiélet terén azokat, akik vezetésére bizzák
magukat. N a g y lépést tesz az igazi szerzetesi élet felé Sz. Pachomius ( 2 8 6 — 3 4 6 ) , aki remete-tanítványait T a b e n n á b a n , a Nílus
mellett közös kolostorba gyűjti össze és külön cellákba helyezve

őket, írott szabályokkal 1 állandósítja a remeték zárt testületi életét. Ezek a szabályok még nem igazi alapozó törvények, intézményesen még nem biztosítják a szerzeteséletet, csak rövid (194)
útbaigazítások, tilalmak, vagy parancsok, melyek a legapróbb részletekre is kiterjeszkedve alkalmasak arra, hogy az együtt élők külső
életét irányítsák. Az apát (abbas.) korlátlan hatalommal rendelkezik a szerzetesek felett, akiknek lelki és fegyelmi ügyei mind hozzátartoznak s intézkedéseiben senkinek a tanácsát sem köteles kikérni. Mellette a főgazda (házgondnok) az anyagi ügyeket végzi,
de az apátnak felelősséggel tartozik. Felvétel előtt a jelentkező
testi és szellemi fejlettségét megvizsgálják, de igazi noviciátust a
szabályok nem kívánnak, hanem a felvettet azonnal munkába állítják. Közös imádságképen naponkint elmondják a tagok az összes
zsoltárokat s a nappal és éjjel nagyrésze ezzel telik el; a többi
időt celláikban kézimunkával töltik el. A napi elfoglaltságot, a
folytonos munkát nagyon hangsúlyozza Pachomius s ellenőrzésére
heteseket rendel. Étkezés kétszer van naponkint, de jóllakás csak
este van megengedve, szerdán és pénteken pedig csak egyszer
járulnak asztalhoz. Az ételnemek nagyon egyszerűek, jobbára főzelékfélék és gyümölcs; hust és bort csak az öregek és betegek
kaphatnak. A hármas evangéliumi tanács megtartását a szabályok
nagyon sürgetik, de fogadalmat még nem ismernek.
Ezek a Pachomius regulájának főbb intézkedései, melyekkel
az együtt élő remeték külső közös életét biztosította s a szerzeteséletnek alapját megvetette. A remeteség ezentúl a magasabb célkitűzés eszközéül szolgál azoknak, akik már előbb a kolostorban,
mint Szent Benedek írja Regulájában, „megtanultak az ördög ellen küzdeni s jól felkészülve társaik soraiból a magánharcra a
pusztába vonulnak" (1. f.). Pachomius regulája, bár merevsége és
szigorúsága nem engedte, hogy mindenkorra szóló, egyetemes jellegű szabályzata legyen a szerzetesi közös életnek, mégis hosszabb
időn át irányítója volt a keleti szerzetesség egy részének és ősmintája maradt minden későbbi szerzetesszabálynak. Különösen a
közös életre vonatkozó kettős intézkedésnek, a munkának és imádságnak harmonikus összekapcsolása, a közös együttélés és sok más
apró részlete is a későbbi regulákban feltalálható. Maga Szent
Benedek is ismerte Pachomius szabályait s több kisebb intézkedést
átvett tőle, melyeket a gyakorlati életben tnaga is helyesnek és
szükségesnek tartott, 2 így a tagok sorrendjére való rendelkezést
(63. f.). a szerdai és pénteki böjtöt, de Sz. Benedek csak arra az
időre írja elő, amikor a szerzeteseknek nagy elfoglaltságuk nincs
(41. f.). Pachonius hatására vall a vendégek szertartásos f o g a d á sának (53. f.) s ama tilalomnak elrendelése, hogy a világban járt
testvérek külső hireket ne vigyenek be a kolostorba (67. f.). Egyéb
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különösebb vonatkozása Benedek Regulájának sem Pachomiuséval,
sem az egy időben élő Izaiás, Serapion és az i f j a b b Macarius kis
szabályaival nincs. 1
Eredményesebb és állandóbb h a t á s t ért el a szerzetesi intézmény fejlesztésében a néhány évtizeddel fiatalabb Nagy Sz. Vazul
püspök ( 3 3 0 — 3 7 9 ) , aki h o s s z a b b remeteségben töltött élet után
a köréje gyűlt követői s z á m á r a P o n t u s b a n és C a p p a d o c i á b a n több
kolostort alapított s nagyon részletes szabályzatot szerkesztett.
Ez a regula még mindig nem igazi szerzetesi szabályzat, hanem inkább 203 kérdésre (Interrogationes) adott fejtegetések sorozata, melyeknek egyike-másika valóságos értekezéssé bővül, telve erkölcsi
oktatásokkal s kevés gyakorlati utasítással. Állandóbb h a t á s á t P a chomiusé mellett ez a regula annak köszönhette, hogy sok tekintetben enyhébb, nem annyira aprólékos, j o b b a n számol a való élettel s
így szélesebb körben érvényesülhetett. Egyébként az imádságot és a
munkát teszi ő is a szerzetesi élet gerincévé (Interr. 92. 137.), az
engedelmességet még j o b b a n hangsúlyozza (Interr. 80, 126.), mint
Pachomius; próbaidőt (noviciatus) még ő sem kiván, de már különbséget tesz a tagoknál kezdők, haladók és tökéletesek közt és
kívánja a világról való lemondást (denuntiatio), bár formális f o g a dalomtétel még nincs (Interr. 6.).
Szent Benedek nagyrabecsülte Szent Vazul szabályait, sokat
tanult belőlük s fiait is hozzáutasítja, mint a m a g a s a b b tökéletességre tanító mesterhez (73. f.). T ö b b kisebb intézkedésében meglátszik Vazul regulájának hatása. Egészen nyilvánvalóan tőle vette
a később oly nagy jelentőségre jutott oblátus-intézmény
gondolatát (Vazul Interr. 7 — R e g . 59. f.). Gyermekeket is f o g a d o t t be
kolostorába nevelés céljából, de míg Vazul megengedi, hogy utóbb,
ha nincs kedvük, s z a b a d o n elmehetnek, Benedek a
stabilitas-ioga.dalmával szorosabban fűzi őket a kolostorhoz, bár a Regula szövegéből nem okvetlen. következik, hogy az oblatio feltétlenül és
örökre kötötte volna a gyermekeket. 2 E g y é b vonatkozásokra a két
regula közt alább m u t a t u n k rá.
Bár Pachomius és Vazul regulái mellett több más helyi regula
is volt az egyes vidékeken, rövid idő múlva a Vazul-féle terjedt el
általában, mely még ma is alaptörvénykönyve a keleti szerzetességnek. Teljesen ennek a h a t á s a alatt indult meg az aszketikus élet
nyugaton is, elsősorban Itáliában, de c s a k h a m a r a római birodalom
más tartományaiban is. Előbb itt is a remeteség honosodott meg,
de m a j d n e m egyidőben a szerzetesélet is kifejlődött, főleg DélItáliában, ahol a bazilita szerzetesek telepedtek le, de Észak-Ttáliában és Galliában is mihamar sok kolostor keletkezett. Ez utóbbi
t a r t o m á n y b a n toursi Sz. Márton (f 401.) félig remete-, félig szerzetes-telepei említhetők. Egyáltalán az első nagy egyházatyák, mint
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Szent Jeromos ( f 4 2 0 ) , Ambrus (f 397), Ágoston (f 430) s mások is, kik részben remeteségben, vagy szerzetesi testületben élték
át fiatal éveiket, igen sokat fáradoztak a szerzetesélet terjesztésén, úgy hogy az V. században már a nyugati szerzetesség is terebélyes fa, melynek ágai az egész ismert nyugaton szétterjednek.
Írországban Sz. Patrik ( f 4 6 1 ) , Skóciában Sz. Kolumba ( t 597),
Franciaországban Sz. Kolumbán ( 1 6 1 5 ) alapítanak nagyszámban
kolostorokat. Csak az a baj, hogy ahány kolostor, annyiféle regula
és hogy e regulaírók nem tudják függetleníteni magukat keleti
mintáiktól, nem veszik tekintetbe nyugat sajátos éghajlati, vallási
viszonyait, lakóinak más temperamentumát, más műveltségét. 1 . Azért
nagy elterjedettsége mellett sem tudott a nyugati szerzetesség akkora szerephez jutni, amekkorát a következő századokban töltött
be az emberiség és műveltség történetében Sz. Benedek Regulájának útmutatása szerint.
A nyugati viszonyokhoz való határozott alkalmazkodást elő(Joannes Cassianus, f 432)
ször a szittya származású Kasszián
müveiben találunk, aki 14 évi szerzeteskedés után, melyet részben
Palesztinában, részben Egyiptomban töltött el, Dél-Franciaországban Massilia közelében két kolostort alapított, melyeket utóbb több
is követett. Elveit és szabályait két nagyobb munkájában írta meg.
Az egyik Collationes patrum, mely 24 beszélgetést tartalmaz az
egyiptomi puszta atyáival erkölcsi, filozófiai és vallási tételekről s
a másik De institutis coenobiorurn a szerzetesi élet szabályait Öszszegezi. Ez utóbbi sem igazi törvénykönyv, mert első felében a keleti szerzetességet ismerteti s ehhez fűzi újító intézkedéseit, a másik felében pedig a szerzetest fenyegető nyolc főbűnt részletezi,
amit a mű másik címe is jelez: De oeto principalium vitiorum remediis.2 Újításai mégis alkalmasak arra, hogy új lendületet vigyenek bele a nyugati szerzetességbe. Különösen a szerzetesek külső
életét szabályozó intézkedésekben sürgeti a nyugati sajátos viszonyok figyelembevételét. Általában enyhíti a keletiek szigorú fegyelmét, böjti túlzásait, rövidíti éjszakai istentiszteletét, hogy a szerzetesek nappal többet dolgozhassanak. Egy évi próbaidőt ír elő
(Inst. IV. 7.), de a kolostoron kívül a vendégek fogadására szánt
épületben és csak egy év után kezdődik az igazi szerzetesi nevelés az engedelmesség, szegénység, szüzesség, önmegtagadás erényeinek eszközeivel. A nevelés befejezését a szerzetbe való beesküvésféle (abrenuntiatio Inst. IV. 33.), bár nem formaszerinti fogadalom követi. Munka és imádság közt folyik ezentúl a szerzetes élete, de még mindig keleti hatás alatt, csak az imádság és étkezés közös, mig a munka helye mindegyik számára külön cella
(Inst. II. 14.).
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Kétségkívül a keletiek fölé emeli Kasszián szabályzatát ama
dicséretre méltó tulajdonsága, hogy számol az emberi gyarlósággal
s a keletiektől elütő viszonyokkal és ebben méltán lehet mintája
Sz. Benedek törvénykönyvének. De nagy hibája, ami általában a
vele egykorú s korábbi reguláké is, hogy nem kívánja meg a helyhezkötöttséget (stabilitas loci), pedig enélkül a szerzetesi fegyelem fenn nem tartható. Megengedi (Inst. IV. 4.), hogy a rendbontó szerzetes bármikor otthagyhatja a kolostort, kóborolhat s
mehet abba a kolostorba, mely az ő szabad életét jobban biztosítja. Fel is burjánzik, szinte általánossá lesz a sarabaiták,
girovágusok, a kóborló szerzetesek élete, akik nem hivatásból, hanem
csak könnyebb megélhetés kedvéért öltenek szerzetesruhát, vándorolnak egyik kolostorból a másikba és szabad életükkel sok botrányt okoznak. Hiába lépnek fel ellenük a helyi zsinatok, hiába
tiltják meg a kóborlást büntetés terhe alatt a püspöki rendeletek,
a kóbor szerzetesek tovább csatangolnak és lerontják a fegyelmezett szerzetesek tekintélyét is.1 Maga Sz. Benedek szintén kemény
szavakkal elitéli őket (Reg. 1. f.) s elsősorban velük szemben
akarja biztosítani az igazi szerzetesi életet új törvényeivel.
A szervezettség nagy hiányában szenvedett tehát eddigelé a
szerzetesi intézmény, amely így annyi hősies erőfeszítés, önfeláldozás mellett sem tudott jelentőségre vergődni, sőt, mint láttuk,
az elposványosodás, megsemmisülés veszedelme fenyegette. Ezt
akadályozta meg Sz. Benedek, amidőn 529-ben montecassinói kolostorát megalapította s számára Reguláját megírta. E kettős tényével lett ő a nyugati szerzetesség atyja.
A vikovárói szomorú tapasztalat győzte meg Sz. Benedeket
arról, hogy semmiféle szervezet szabály, jogi alap nélkül fenn nem
állhat. A legszebb eszme is torzalakká lehet, ha nem a törvényesség határai közt mozog. Látta, hogy éppen az az intézmény, melynek hivatása lett volna, hogy az akkori eldurvult kor jóra indító kovásza legyen, a szervezetlenség nagy hibájában szenved s korára
semmi jó átalakító hatása sincs. Megértette hivatását, hogy a sokféle kezdeményezés után még mindig a megindulás nehézségeivel
küszködő s bizonytalan alapokon nyugvó szerzetesi intézményt neki
kell egységes, szilárd szervezetté alakítania. Alkalmassá tette őt
erre a benne élő római jogász éles látása s a lelki ember lángoló
buzgalma. Valóban a Regulában összegezve van az ő nagy, nemes lelkének minden tulajdonsága, egész szeretete, teljes bölcsesége.' Amit törvényként előír, azt ő maga eszményi formájában
átélte már a subiacói barlangban és utóbb az anio-völgyi szerzetesgyarmat, majd a montecassinói kolostor a gyakorlati életben
is igazolta. Ez a Regula egészen az ő gazdag lelkének vetülete,
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az ő egészséges gondolkozásának, határozott Ítéletének, isteni kegyelemtől megvilágosított tiszta lelki látásának leszürődése. Ezen
belső értékekkel kapcsolódik bő élettapasztalata, melyet önmaga
lelkének kialakítása és más lelkek vezetése közben szerzett. A jó
tulajdonságok csiráit, melyek a szívben kifejlésre várnak, épen úgy
ismerte, mint az emberi gyengeségeket, melyek irányításra szorúlnak, valamint a tökéletesedésre vezető eszközöket is. Ezenkívül
lelke sokat töltözött a szent iratokkal, főleg a zsoltárok, evangéliumok, apostollevelek és a szent atyák szellemével.
Mindezen
összetevőkből együtt alakult ki az a Regula, mely véglegesen megvetette alapját s évszázadokon át egyetlen útmutatója volt a szerzeteséletnek.
Szt. Benedek se nem kezdeményező, se nem forradalmi újító
a szerzetesség terén. Hiszen célkitűzése és aszkézise ugyanaz, mint
Sz. Pachomiusé, Vazulé, Kassziáné, vagy más elődeié, csak számolva az általános emberi gyengeséggel, a nyugati sajátos viszonyokkal s a szerzetesség gyakorlati céljával, intézkedéseiben azon
van, hogy a szerzetesi eszmét életrevalóvá tegye s azért „semmi
kemény vágy nehéz dolgot" (Prologus) ne írjon elő. Uj tehát csak
a mód, ahogyan megírja szabályait s az a jogi keret, melybe minden intézkedését állítja s vele a „coenobitarum genus fortissimum"
(1. f.), vagyis az igazi szerzetességnek végleges szervezetet ad.
Nem egyszerűen oktató könyvet akart írni, sem elméletet a szerzetesi életről, hanem valóságos törvénykönyvet, mely minden téren
eligazítja a lelkiéletre törekvőket. 1
A Regula szerkezete
igen egyszerű. A szerzetesi életre buzdító Előszó (Prologus) után a 73 fejezet anyaga igy oszlik meg:
a szerzetesi alkotmány (1—3. f.), a szerzetesi erények (4—7.),
az istentisztelet (8-—20.), az általános szerzetesi fegyelem (21 —
30.), az anyagi ellátás (31—41.), a házirend (42—57.), a felvétel s az elöljárók választása (58—65.), egyes részletkérdések főleg a társaknak egymáshoz való viszonyáról (66—72.), végül befejező szavak a Regula fontosságáról (73. f.). Tárgya szerint is
tehát a Regula magában foglal mindent, amit a szerzetességnek
szóló törvénykönyvnek tartalmaznia kell, de fontosabb és újszerűbb ennél a szerzetesi intézmény jogi megalapozása.
Teljesen új tehát s ami lényegesen föléje helyezi Sz. Benedek
Reguláját elődei szabályainak, az a követelménye (58. f.), hogy
nyilvános fogadalmat tesz a szerzetes az önmagán való folytonos
tökéletesítő munkára (conversio morum), az apátnak való föltétlen engedelmességre (oboedientia) és az állhatatos kitartásra (stabilitás) és ezen fogadalmának bizonyságául sajátkezűleg írt vagy
legalább kezevonásával megerősített szerződést (petitio) helyez az
oltárra a kolostor védőszentjeinek tanúhívása mellett. A római jog
emlőin nevelkedett Benedek ezzel intézményesen biztosította a rend1
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szeres szerzetesi életet, mert a jog szilárdan álló alapjára állította.
Hogy e jogi kereten belül biztosan virulhasson a szerzetesi élet,
határozott alkotmányt ad és részletes törvényeket ír elő. Mindenek
előtt elődeitől elütően megkívánja, hogy a belépő a novicius-mester
vezetése mellett egy éven át teljesen a szabályok szerint éljen bent
a kolostorban és csak ha kitartott s rávalónak bizonyult, teheti
le a fogadalmat (58. f . ) . A kolostor élén áll az apát ( a b b a s ) , akit
az eddigi reguláktól eltérően 1 az egész testület választ. „Válasszák
pedig — így intézkedik — a választandót életjóságra és a szentek
tudományára való tekintettel, még ha utolsó volna is a testület sorrendjében" (64. f.). Pachomiusnál az apát a kolostor feltétlen
úra, akinek katonás engedelmességgel tartoznak az alattvalók;
Vazulnál inkább a tanító és tanítvány viszonya érvényesül az apát
és szerzetesei közt,2 Benedeknél az apát igazi atya (2. f.), aki,
mint a család (domus Dei) feje, Isten helyettese s a szerzetesek
az ő igazi gyermekei, akiknek minden testi s lelki szükségletéről
atyailag gondoskodik. Ő a törvény őre, aki az ellene vétőket bünteti is (23—25. f.) s egyúttal a Regula magyarázója, de minden
intézkedésében szeretettel és megértéssel kell lennie, mert „amint
a tanítvány kötelessége a mester iránt való engedelmesség, úgy
viszont illő, hogy ő is megfontolva és igazságosan járjon el mindenben" (3. f.). De hogy ezt megtehesse, az eddigi regulákkal
ellentétben Benedek kettős tanácsot rendel az apát mellé, egy általánosat, melybe a kolostor minden tagja hivatalos és a kisebb
ügyek elintézésében az öregek tan-ácsát. „És meghallgatván a
rendtársak tanácsát, fontolgassa azt magában s amit hasznosabbnak itél, azt cselekedje", de „mindenben mindnyájan a szabályt
kövessék útmutatóul és attól fontos ok nélkül senki el ne térjen"
(3. f.). Az apát segítségére vannak még a perjel (65. f.), a novi(31. f.) és a választott dékánok,
ciusmester (58. f.), a házgondnok
„akik a maguk osztályának (10—10 rendtársnak) mindenben szorgosan g o n d j á t viselik az Isten törvénye s az apátjuk rendelete
szerint" (21. f.). Ezen utóbbi állások megszervezése már a régi,
főleg a Kasszián-féle szerzetesi hagyományra vall ugyan, 3 de teljesen új, önálló felfogás szerint kidolgozva és pontosan kifejtve
minden szervnek a munkaköre, mégpedig úgy, hogy a kormányzás minden szála az apát kezében fut össze, akinek engedélye
nélkül még az önként vállalt imádság, böjt sem ér semmit, mert
hiúság és dicsőségkeresés lehet az alapja (49. f.).
Ezen finom jogi érzékkel felépített alkotmánnyal szilárd szervezetet ad Benedek a nyugati szerzetességnek és e szervezetet
elődeinél reálisabb, az élettel mindenképen számoló tartalommal
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tölti meg. Ami a gyakorlati életben bevált, céljának megfelelőleg szívesen átveszi elődeitől, de viszont sokszor ki is fejezi, hogy
ő máskép intézkedik (18., 40., 48., 49., 65. f.), mert ezt találja
megfelelőbbnek. Annál nehezebb volt ez az újító eljárás, mert
Sz. Benedek idejében a szerzetességnek meg volt a kijegecesedett hagyománya, a kialakult vélemény a szerzetesi élet legtöbb
kérdéséről, úgy ahogy azt Kasszián említett művében írásba is
foglalta. 1 Sok meggyökeresedett tradícióval kellett Benedeknek
megküzdenie új törvényeivel.
így nagyjelentőségű újítás volt a Regulában, hogy törvényei nemcsak egyeseknek, egyes hősies lelkeknek való erkölcsi
utasítások, mint a keleti regulák, hanem mindenkinek szóló szabályok, melyeknek megtartásával mindaz, aki a közös élet számára azokat elfogadja, eljuthat a lelki tökéletességre (73. f.).
Ennek eszközei, miként az eddigi regulák szerint is, az imádság
és a munka. Az előbbi a keleti vérmérsékletből folyó egyéni túlbuzgóság, fellángolások helyett az Egyházzal való szorosabb kapcsolódásnak jobban megfelelő liturgikus istentiszteletben nyilvánul meg, melynek középpontja az eucharisztikus áldozat. Eddig
semmiféle regula úgy nem intézkedett erről, mint Sz. Benedek,
aki 13 fejezetben részletezi a közös imádság végzésének módját
és a zsoltárok elimádkozását nem úgy, mint elődei, naponkint,
hanem egy hétre beosztva kívánja (18. f.). A munka jelentése
szintén más a Regulában, mint a régi szabályokban. A szellemi
munkának nagyobb teret enged Sz. Benedek, mint elődei s ezzel
lehetővé teszi, hogy magasabb műveltségű férfiak belépése s ilyenek nevelése után a kereszténység és a keresztény műveltség terjesztésére az ő szerzetesei több eredménnyel dolgozhassanak,
mint az eddigiek. Még feltűnőbb a testi munka szerepe Sz. Benedeknél. A korábbi és egykorú regulák szerint a testi munkának
tisztán aszketikus célja volt, mert a ,,dologtalanság ellensége a
léleknek" (48. f.). Pachomius szerzetesei szinte hivatásos munkások s regulája a munkára vonatkozó utasításokban merül ki,2
de az altruisztikus intézkedésnek semmi nyoma. Még Vazulnál
és Kassziánnál sincs oly egyetemes jelentősége a testi munkának,
mint Benedeknél. Ő is előírja a kézimunkát, de a szellemi foglalkozás mellett szoros napirendbe beosztva s a nehezebb munkát
csak kivételesen engedi meg, ha a helyi viszonyok, vagy a szegényes körülmények úgy kívánják (48. f.). És e munka nemcsak
az egyéni tökéletesedés eszköze, hanem nagy szociális célt is
szolgál egyrészt azáltal, hogy ama kor szabad embereiben is felébresztette a munka szükségességének gondolatát, mert a kolostorban mindenkinek „foglalkoznia kell bizonyos meghatározott időben kézimunkával s ismét bizonyos órákban lelki olvasmánnyal"
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(48. f.), másrészt Sz. Benedek azon rendelkezése alapján, hogy
a társak műveljék az ipar különböző ágait is s a felesleges termékeket másoknál jóval olcsóbban juttassák a szegény nép használatára, „hogy minden Isten dicsőségére szolgáljon" (57. f.). 1
.4 szegényügy
különösen gondja tárgya Sz. Benedeknek s azért
a kapusnak (66. f.), meg a házgondnoknak (31. 53. 55.) ismételten szivére köti a szegények felkarolását. Hasonló intézkedést
hiába keresünk elődeinek szabályaiban. A keleti kolostorok s a j á t
lelkük üdvösségének gondozása mellett alig gondolnak másra, a
felebaráti szeretetet csak a kolostor falain belül gyakorolják; Benedek szerzetesei alapítójuk szerint mások testi-lelki üdvén is
fáradoznak. Ezen külső világra ható karitativ-szociális jellegű
intézkedéseivel kapcsolódott bele Benedek alapítása a való élet
folyásába s a szerzetesség eszméjében rejlő nagyszerű lehetőségek
realizálásával, drága értékeinek apróra váltásával ez időtől kezdve
mélyen belevág az egyháztörténelem mellett az emberiség műveltségének történetébe is. A benedeki kolostorok ugyanis csakhamar
valóságos művelődési központok lesznek, körülöttük városok, falvak keletkeznek.
A szerzeteseknek ez az imádságos és munkás élete igazán
közösen folyt le. A közösség gondolatát Sz. Benedek elődeinél
jobban megvalósítja, amikor előírja, hogy „a kolostort lehetőleg
úgy kell építeni, hogy mindennemű szükséges dolgot, mint a víz,
malom, sűtőhely és kert, a monostor falain belül lehessen feltalálni és hogy a különböző mesterségeket is bent lehessen gyakorolni, hogy a szerzeteseknek ne kelljen künn bolyonganiok" (66. f.).
A Regula röviden érintett aszkézisére
kell még rámutatnunk,
mint amely bölcs mérsékletével és józan realizmusával az előzőknél jobban megfelelt az általános emberi erőnek. A régebbi Regulák szigorú követeléseinek csak egyes kiváltságos lelkek tudtak elegettenni; Benedek egyesítve magában az aszkéta szigorúságát az atya megértő szívével olyan mértéket állit fel, „hogy
legyen még mit kivánniok az erőseknek s a gyengék ne ijedjenek
vissza" (64. f.). Jákob pátriárka példájával igazolja óvatos eljárását: „Ha nyájaimat a járásban felette kifárasztom, egy nap
mind elhullanak" (Gen. 33, 13.). Meg is parancsolja az apátnak,
hogy vigyázzon, egyet se veszítsen el a reábizottak közül (27. f.)
és parancsaiban legyen körültekintő és óvatos; akár Istenre, akár
világi dolgokra vonatkozik is a munka, amelyet parancsol, bölcs
mérséklettel válassza meg" (64. f.). Tekintse az emberi gyarlóságot és a tapasztalt hibákat ne nézze ugyan el (2. f.), „de a büntetéseknél okosan járjon el és kelleténél többet ne tegyen, hogy
amikor az edényt túlságosan igyekszik megtisztítani a rozsdától,
össze ne törje" (64. f.). Ugyanilyen méltányos és megértő lélek1

Ut in omnibus glorificetur Deus bencés jelmondatnak rövidítése U.
I. O. G. D.

ről tanúskodik a Regula minden fejezete és ez az a finom aranyközépút szt. Benedek eljárásában és intézkedéseiben, amit életrajzírója, N. Sz. Gergely pápa „discretio" szóval jelez (Diai. 11.
33.) s amit a korábbi szerzetesi előírásokban nem találunk meg.
Benedek azon volt, hogy anyagiakban is mindenki megkapja,
amire szüksége van, ,,hogy Isten házában senki se szomorkodjék" (31. f.) s igy „a lelkek üdve is biztosítva legyen és a rendtagok is jogos zúgolódás nélkül végezzék teendőiket" (41. f.).
A régi szerzetesség szigorú felfogásának a naponkénti egyszeri étkezés felelt meg, mig Benedek a böjti napok kivételével
két étkezést enged meg, még pedig délben gyümölcs mellett két
főtt étellel ,,a különböző egyének gyengesége miatt hogy aki netalán egyikből nem ehetik, a másikból táplálkozzék" (39. f.) s a
nyári nagyobb munka idejére bőségesebbet rendel el, de a mértékletesség szigorú szemmeltartásával, mert ez az igazi erény. Bár
azt olvasta Benedek az eddigi rendalapítóknál, 1 hogy „a bor egyáltalán nem való a szerzeteseknek", ő mégis „tekintetbe vévén az
erőtlenek gyengeségét", a bort is megengedi mérsékelt mennyiségben, de hozzáteszi, hogy ahol a helyi viszonyok miatt borhoz nem juthatnak, „áldják az Úrat, akik ott laknak és ne zúgolódjanak" (40. f.).
A keleti szerzetesek puszta földön, vagy deszkán aludtak, Sz.
Benedek már ágyat, ágyneműt ír elő (22. 55. f.) és megkívánja,
hogy a szerzetesek „magukat kipihenve keljenek fel reggel" (8.
f.) s azért télen nyolc, nyáron hat órai alvást állít be a napirendbe,
sőt nyáron a nagy meleg miatt déli sziesztát is (48. f.). A remeték
s az első szerzetesek a belső élet gondozása mellett a külsővel,
a ruhanemüek tisztaságával nem sokat törődtek; Sz. Benedek a
váltás végett két felső és két alsó ruhát adat és megparancsolja,
hogy a ruhákat időnkint mossák ki és ha újat kapnak, a kopottat
adják a szegényeknek (55. f.). De máskülönben is a kolostor
tisztaságára s vele kapcsolatban az egész házi rendre nagy gondot fordít s büntetéssel fenyegeti azt, aki „a kolostor tárgyait
mocskosan vagy hanyagul kezeli" (32. f.).
Szent Benedek ezen részletes, megértő lélekre valló, de határozott intézkedéseivel a szerzetesi élet minden vonatkozásában
irányító törvényeket adott, melyekkel lehetővé tette, hogy az ő
kolostoraiban mindenki elhelyezkedhetik, aki tökéletesedni akar,
„mert akár szolga, akár szabad, Krisztusban mindnyájan egyek
vagyunk s egy Ür alatt vitézkedünk" (2. f.). A Regula szerint igazodó kolostorban mindenki megtalálja életének irányát, lelkének
békéjét. 2 Az Istenbe merülni szerető lélek felleli a szükséges magányt és csendet, mit Sz. Benedek a kolostorban mindenképen
1
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biztosítani akar (6. 42. f.). Akit a folytonos jobbulás szándéka
hoz a kolostorba, a Regula sok alkalmat és eszközt nyújt erre
az engedelmesség fogadalmának és az alázatosság erényének (5.,
7. f.) sürgetésével. Akit művészi gondolatok foglalkoztatnak, megtestesítésükre bő ihletet nyer az imádságos környezetben. Aki a
tudományokban akar elmerülni, a Regula mindenképen segítségére
van, mert előírja, hogy legyen a kolostorban könyvtár s azt a
tagok használják is (48. f.). Aki magasabb tökéletességre törekszik, a Regula erre is bőven szolgál eszközökkel és útmutatásokkal (73. f.). Meg is telik csakhamar a montecassinói kolostor a
legkülönfélébb lakókkal, mert tudós és tudatlan, római és barbár,
szabad ember és rabszolga, férfi és gyermek, felszentelt pap és
egyszerű klerikus mind helyet talál benne. 1 Ezen sokoldalúság és
egyetemes jelleg is hiányzik a korábbi és egykorú regulákból, melyek csak szűk körre, főleg a házi rendre s lelki térre terjednek
ki s nagy kívánalmaikkal csak egyes kiválasztott, magasra törő
lelkek irányítására szolgálhattak.
De nemcsak mindenkinek szánta Sz. Benedek Reguláját, hanem minden helynek és minden időnek is, mint az apostolok az
evangéliumot. Nincs igaza Schrörs 2 bonni egyetemi tanárnak, aki
azt vitatta, hogy Benedek épen úgy, mint Pachomius, vagy Vazul,
csak egy kolostor, Montecassino számára írta Reguláját. De hiszen már Subiacóban 12 kolostort hagyott Sz. Benedek, amikor
Montecassinóra vándorolt- és Sz. Gergely pápa értesítése szerint
(Dial. II. 22.) Montecassinón kívül még egy kolostort alapított
Terracinában. Természetesen nem úgy gondolta Sz. Benedek sem,
hogy Reguláját azonnal elfogadják a már nagyszámban meglevő
kolostorok, hanem törvényeit kétségtelenül azzal a szándékkal alkotta meg és rendezte be első alapításait, hogy azok szerint igazodjanak a többi kolostorok is. A Regula igen sok intézkedéséből
látszik, hogy Sz. Benedek nem egy hely, egy kolostor számára
írta, hanem figyelembe vette az esetleges terjeszkedést, új helyet,
más életviszonyokat és időjárást is. ,,Ruhaneműeket a rendtagoknak — írja az 55. fejezetben — lakóhelyük s az éghajlat milyenségéhez képest adjanak, minthogy a hideg vidékeken többre van
szükség, a melegeken kevesebbre. Ennek megítélése az apátra
tartozik". Ugyanígy rendelkezik a Regula számos helye (22., 31.,
40., 48., 65. fejezetekben) s azért bízza egyúttal az apátra a körülmények szerint való intézkedést (39., 55. 65. f.).
Egybevetve tehát Sz. Benedek törvénykönyvét a korábbi és
egykorú regulákkal, egyedül benne látjuk lerakva az alapokat,
melyeken a szerzetesség intézménye végleg felépülhetett. Egyes
köveket az alapokhoz a régi szerzetesi hagyományból is felhasz1
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nált Sz. Benedek, de egészében mégis új épületet emelt, mert mint
láttuk, egészen új ideákat is vitt bele a szerzetesi életbe. Utánzónak tehát egyáltalán nem mondható, mert nem volt senki, sem
elődei, sem kortársai közt, akit mintául választhatott volna Regulátja megírásában. 1 Ha Sz. Antal szerint írta volna meg, elég lett
volna a 4. fejezet, mely általánosságban sorolja el a tökéletesedés eszközeit; ha Sz. Pachomiust követte volna, a liturgikus imádságok (8—18. f.) előírásának módja szerint állította volna össze
szabályait; ha Sz. Vazul lett volna a mintája, az egész Regulát
a Prologus és az 5—7. fejezeteknek megfelelőleg kellett volna
megírnia, melyek t. i. értekezésszerüen szólnak a szerzeteséletről
s az egyes erényekről. Kasszián müveit pedig, bár sok gyakorlati
utmutatást tartalmaznak, maga Sz. Benedek is csak lelki olvasmányként ajánlja (42. 73. f.) szerzeteseinek. Ugy áll előttünk a
_ szent író a Regulában, mint aki nyitott szemmel járt és figyelt;
ismerte az emberi lelket, tisztán állt előtte fenséges célja, melyet
elérni akart. A szerzetesi hagyományból megtartja mindazt, ami
a lényeghez tartozik, a régi aszkézisből azt, ami hasznos és megegyeztethető a kor szükségleteivel s a nyugati viszonyokkal. De
mindent, amit átvett is, saját tapasztalataival ellenőrizte. A Regula mintegy a tanítványok szemeláttára készült, az ő életük, erejük, munkabírásuk, tehetségeik és gyarlóságaik szolgáltatták Sz.
Benedeknek a Regula egészét átható, főirányító gondolatot, amit
megértésnek, aranyközépútnak, vagy bölcseségnek mondhatunk.
Többször mintegy tanakodik magában a nagy rendalapító, melyik
volna a jobb eljárás s a megfelelők közül a legmegfelelőbbet választja (40. 49. f.). Az egész Regulán a legszebb optimizmus vonul végig, mely minden bajra tud adni orvosságot, gyengébbet,
vagy erősebbet, de mindig biztosan hatót. Szabályai az emberi élet
egész terére kiterjednek, mindenki mindenben megtalálja a támasztékát. Nem száraz törvények gyűjteménye a Regula, mint, pl.
az új egyházi törvénykönyv, bár maga Sz. Benedek is e néven
(lex) említi müvét, de csak azért, hogy ne egyszerű hitbuzgalmi
iratnak vegyék, hanem, aminek szánta, igazi vezető, irányító életszabálynak. Közel másfél ezer év alatt a szentek, pápák, püspökök,
fejedelmek, nevelők és más tanítványok megszámlálhatatlan serege
nevelődött a szent Regulán, de még ma is sok ezren élnek irányítása mellett. Valóban „nincs semmi meglepő abban, ha erről a
Reguláról azt mondjuk, amit a régi zsinatok állapítottak meg
róla, hogy minden apostoli és evangéliumi tökéletesség meg van
benne és hogy szerzője a Szentlélek sugalmazására írta"."
Molnár

1
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Bertalan.

A R E G U L A NYELVE ÉS STÍLUSA.
Ha valamely irodalmi emlékről elmondható, hogy korának
függvénye, melyből megismerhető az illető kor nyelve, esetleg érzés- és gondolatvilága, egész életberendezése, elmondható ez Szent
Benedek Regulájáról a latin nyelvre vonatkozólag. Ha ismerni akarjuk a késői vulgáris latinság nyelvét, mélyedjünk el a Regula tanulmányozásába.
Vannak ugyan más forrásaink is, elsősorban a fennmaradt
feliratok, ezek azonban vagy csak egyes jelenségekre, különösen
a tulajdonnevekre vonatkozólag nyújtanak adatokat, vagy pedig
sokszor nem is lehet idejüket megállapítani. Az is bizonyos, hogy
a feliratok készítői, a kőfaragók nem ritkán tanulatlan emberek
lévén, nem mindig megbízhatók. Az irodalmi emlékek ismét csak
nem tudnak bennünket eligazítani. Ki vagyunk téve u. i. annak a
veszélynek, hogy egyes feltűnő sajátságokat a másolók hibáinak
tartsunk, viszont ha elfogadjuk a korrigált szöveget, akkor meg a
javítást esetleg jobbnak tartjuk az eredetinél.
A Regulánál ebből a szempontból szerencsés helyzetben vagyunk. Egyrészt ugyanis nagyon régi kéziratok állnak rendelkezésünkre, másrészt pedig joggal feltételezhetjük, hogy Sz. Benedek törvénykönyvét mindig a legnagyobb gonddal másolták az
egyes korok szerzetesei. így tehát biztosan remélhetjük, hogy a
lehető legjobban visszaállíthatjuk a Reg. eredeti szövegét. Tanulmányainkban Lindenbauer Brúnó kritikai szövegét vesszük alapul.
Tanulmányunkhoz használt források a következük:
Benno Lindenbauer: S. Benedicti Regula Monaehorum. Metten, 1922.
Eduard Wölfflin: Die Latinität des Benedikt, von Nursia. Arch. f.
lat. Gramm, u. Lexik. IX. 493—521.
Eduard Wölfflin: Der reflexive Gebrauch der Verba transitiva. Arch,
f. lat. Gramm, u. Lexik. X. 1—10.
Eduard Wölfflin: Der Infinitiv neminere. U. o. 10. o.
Friedrich Morx: Die Beziehungen des Altlateins zum Spätlatein. (Neue
Jahrbücher für das klass. Altertum. XXIII. 434—448.)
Einar Löfstedt: Spätlateinische Studien. Uppsaja.^ 1908.
Friedrieh Stolz: Geschichte der lateinischen Sprache. Leipzig, 1910.
Josef Schmalz: Lateinische Syntax u. Stilistik. München, 1910.
/. Ph. Krebs: Antibarbarus der lat. Sprache. Basel, 1888.
E. Georges: Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch, Leipzig

1896.
Thesaurus linguae Latinae.
Szunyogh Xav. Ferenc dr.: Szent Benedek jellemrajza. Pannonhalma,

Mielőtt belekapnánk tanulmányunk tárgyalásába, röviden határozzuk meg az u. n. vulg. latinság fogalmát. Csak a legújabban
tisztázódtak .erre vonatkozólag a vélemények. A vulgáris latin
nyelven nem a műveletlen nép által használt nyelvet kell értenünk,
hanem olyan nyelvre kell gondolnunk, mely a népnyelv és az irodalmi nyelv között foglal helyet; szemben áll az utóbbival és közeledik az előbbihez. Ezen a nyelven írta meg Szent Benedek a
Regulát.
a) Több érdekes hangtani sajátsággal találkozunk a vulgaris
nyelvben. Magánhangzók és mássalhangzók sok esetben az átalakult kiejtés szerint megváltoznak.
Gyakori e helyett i (pl. disc/dere, hosp/s) ; o helyett u (apostolus, diabí/lus), az au kettőshangzó helyett o vagy u (obscultare,
ck/sura — clausura). Egymással felcserélik a b és v mássalhangzókat (ferfror, parous, stavilitas). Eltűnik a h a szavak elején
(ebdomadarius), máskor váratlan az aspiratio a szó elején (habundantior, heremita). A szóvégi m néha hiányzik, máskor fölöslegesen szerepel ( a q u a ( m ) in manibus d a t ) .
Assimilatio jelenségét látjuk oly alkalommal, amikor ez az
irodalmi nyelvben nincs meg: amministro (administro), ammoneo
(admoneo).
Végül az is jellemző, hogy geminált mássalhangzót találunk
ott, ahol egyszerűt várunk, viszont ahol hosszú mássalhangzó a
szabályos, ott csak egyszerű használatos: rennuo, repperio; musitatio, scurilitas.
*

b) A szótani jelenségeket szófajok szerint csoportosítva vizsgáljuk.
Az ige,

igeragozás.

A népnyelvnek általában tulajdonsága, hogy egyszerűségre,
egyromaságra törekszik. Ennek tulajdonítható, hogy a coniugatiokat is egyformásítani iparkodik és az egyik coniugatiot
a másikkal összeolvasztja. 7, 100-ban benedicent praesens gyanánt
áll: falsos fratres sustinent et maledicentes se benedicent.
A vulg. nyelvnek sajátos formái a következő igealakok is:
adiuvasti me (35, 3 7 ) ; ehhez hasonló a domaverunt alak Porphyr.nál. Memini igének praes. inf.-a: meminere (2, 3). Először Serv.
Commodiusnál olvasható a meminere inf. — Szokatlan infinitivus
forma odire, amelyet kétszer is használ Szent Benedek (4, 41 és
4. 47). Hasonlóképen kétszer fordul elő a Regulában offerit (49,
17 és 59, 2), melyhez hasonló az Itala-ban differit.
Gyakori a Regulában a körülírt igeragozás használata olyankor, amikor csak egyszerű jövő időt akar kifejezni a szerző. Pl
Ipse dicturus est: ,,Hospes fui et suscepistis me" (53, 3 ) ; redditurus est ( = reddet) rationem (2, 79).

Az inf. futurum helyett az egyszerűbb praes. inf. használatos: promiserit se omnia custodire (58, 25).
Itt kell említeni azokat a sajátságokat, melyek az igenemek
jelentésére vonatkozólag észlelhetők. — Transitiv igék, mint corrigo, deiungo, emendo, pulso, reficio, reflexiv jelentéssel bírnak.
Pl.: non convertenti ex servitio praeponatur ingenuus (2, 3 8 ) ;
1. még 28, 3; 48, 23; 4, 40; 48, 24 és 38, 23 helyeket. — Ez
a jelenség minden időben megtalálható, néha még a klasszikusoknál is. — U g y a n c s a k reflexiv jelentésük van néha a szenvedő
igéknek is. Pl.: qui plus indiget, humilieter ( = se humiliet) pro
infirmitate (34, 6 ) . Hasonlóképen 25, 4; 58, 45; 62, 18 és 43,
24 helyeken. Caesarnál (Bell. civ. 2, 5, 3) és Liv.-nál (39, 48,
8) is találunk erre a jelenségre példát. Némely helyen a gerundirum activ jelentést vesz fel: tertia pars servetur cenandis ( = cenaturis). Viszont a fordított esetre is találunk példát: sciens se rationem redditurum (=sibi reddendam esse) (3, 22). L. még 60,
6. sorát.
Ugyancsak ide tartokzik az a jelenség is, hogy egyes deponens igék, mint veneror, meditor, partior, praevaricor activ igék
formáját öltik magukra. PI.: partial onera sua (21, 7). L. még
4, 49; 48, 43 és 58, 9. sorokat. Partire már a régi latinságban,
sőt Sallustiusnál és Tacitusnál is olvasható.
Declinatio.
A névszók ragozásában szintén az igeragozáshoz hasonló ingadozást, keveredést látjuk:
Ismételten előfordul, hogy az a deci. szerint van ragozva olyan
főnév, amely a II. v. III. deci.-hoz tartozik. Pl.: très lectiones cum
responsona sua sequantur (9, 2 0 ) ; de sedilia sua surgant (9,
15. — Anima többes számú dat.-ban animabiis formában fordul elő: non expedit animabus (66, 15). Az egyházi íróknál gyakran olvasható anima szónak ezen alakja, úgylátszik, Tertullianus
használja első ízben.
A II. deci. a IV. deci.-val van néha összekeverve és viszont:
de mensura cibus (=cibi) 39, 1; V. ö. 49, 10, Prol. 57, 67, 8.
A III. deci. ragozására vonatkozólag is van megjegyezni
való. Infans többes genitivusa infantum: 1. 31, 13; 70, 6. — Mensis többes gen.-a mensuum, mintha u tövű főnév volna. Érdekes,
hogy mensuum néha még Cic.-nál is előfordul (Verr. II. 2, 182).
Acer 3 melléknév a több. sz. abl.-ban -is végzettel olvasható (30,
6 ) . A középfokú melléknevek egyes abl.-ban a végzet legtöbbször -/: de minori . . . substantia (2, 79). L. még 30, 1; 53, 3;
63, 13. Előfordul azonban a szabályos e is: seniore consilio (64, 5).
A névszók ragozásánál emlékezünk meg arról is, hogy a
mondatban a jelző többször nem egyezik tneg a jelzett szó ne-
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mével. Pl.: cor . . . rescipit murmurantem (5, 3 3 ) ; opus peculiaris
(55, 3 ) ; tria cantica, quas (11, 13). V. ö. még 18, 55 és 31,
21 o.-kat.
Számnevek.
Unus nem egyszer határozatlan névmás helyett áll: legát unus
( f r á t e r ) ; lectionem de Apocalypse unam (12, 7). L. még 13, 3 7;
17, 7; 17, 20 s.-t. Hasonló példákat találhatunk már Plaut.-nál,
sőt egyszer-kétszer Cic-nál is (De or. 1, 132; Att. 3, 10, 2).
Ter szorzó számszó helyett ismételten használja a szerző tertio
adverbiumot. Pl.: hoc tertio repetatur (35, 20). L. még 9, 2; 35
27; 38, 7; 58, 42. s.-ket. Közben azonban a rendes jelentésben
is előfordul: usque tertio repetatur (29, 7). Tours. Gerg. mindig
tertio-1 ír ter helyett.
Quoties mindig quotiens alakban használatos. L. 3, 2; 3 0 , 4 ;
36, 13; 56, 3.
A névmások alakjára vonatkozólag a következő sajátosságok
vannak: Ipsum mutató névmást a Regula nem ismeri, helyette
mindig ipsud a használatos (42, 20; 47, 7; 49, 17; 53, 32; 62,
9), ami az Itala ford.-ban és Commodiusnál nagyon gyakori.
Alius az egyes dat.-ban állandóan alio formában olvasható.
Alio ne faciat (4, 8 ) ; 1. még 61, 29; 67, 10; 70, 12; 72, 9. —
Már a régi íróknál is találunk példát erre.
Quod vonatkozó névmás több. acc.-a egy esetben qua (7,
22). Ez nem másolási hiba, hisz még a klasszikusoknál is előfordul. A névmások jelentésénél itt nagyon meglátszik a nyelvérzék hanyatlása. A vulg. nyelv már nem tudja jól megkülönböztetni azokat a finom jelentésbeli különbségeket, melyek mindegyik
névmásnak megadták a pontos használatot. Nincs meg már a pontos distinctio, egyiket a másik helyett használja.
Alius teljesen felvette alter jelentését: quod sibi quis fieri non vult,
alio ne faciat (4, 8); vagy: nulli liceat alium puro appellare nomine (63,
22). L. még 39, 4 és 69, 4. Vitruviusnál gyakori alius-nak ez a jelentése.
Idem is illetőleg ille helyett áll. Pl.: 22, 7. omnes in uno loco dormiant . . . candela iugiter in eadem cella ardeat. Hasonlóképen 39, 10.
s.-ban. lile mutató névmás is, ea, id vagy hie, haec, hoc jelentésű: (Abbas)
in suis factis indicet non agenda . . . ne quando illi ( = ei) dicat D e u s . . .
(2, 31); 1. még 35, 14; 64, 2 és 65, 31. — Néha pedig annyira meggyöngül a jelentése, hogy puszta névelővé síílyed: tunc ille fráter novicius . . .
prosternatur . . . pedibus (58, 45) ; épen így 58, 38; 58, 56. s.-ban.
Ipse különösen sokszor szerepel névelőként.
Ille, hic, is jelentésben is előfordul: videant ipsi ( = ii), per quorum
manus . . . . ( 5 8 , 7); V. ö. még 59, 5; 64, 14; 16, 7; faciant petitionem
et . . . ipsam ( = hanc) petitionem . . . involvant (59, 5 ) ; 64, 14 ad
cuius dioecesim pertinet locus ipse ( = ille). L. még 16, 7; 53, 36; 65,

17. s.-at. — 65, 7. s.-ban idem jelentése van: ab ipsis ( = iisdem) est ordinatus, a quibus et abbas. — Két helyen pedig visszaható névmás szerepét tölti be: petat pro se orari, ut avertat ab ipso Deus spiritum elationis (38, 6 ) ; volvat se . . . omnium vestigiis, ut orent pro ipso (44, 9).
Ez utóbbi jelentés a klassz. íróknál sem ismeretlen. Az idem jelentés pedig már Enniusnál és az ezüst-kori íróknál található.
Sajátságos talis használata. Olyankor is olvasható, amikor is, hic,
vagy ille volna kívánatos: si voluerit stabilitatem firmare, non renuatur
talis voluntas. Hasonló helyek még 43, 11; 58, 10 és 63, 28.
Si, nisi part.-k után vagy tagadó mondatokban gyakran olvashatjuk
aliqiús alakjait: ne aliquam de ovibus perdat (27, 13). L. még 42, 20;
33, 3; 33, 11; 38, 16; 42, 16 és 60, 10. sorokat. De vannak helyek, ahol
a szabályos quis alak található. Pl.: sí cui (68, 2).

Végül meg kell emlékeznünk a névmások használatában
tapasztalható pleonazmusról.
— Érdekes, hogy sz. Benedek gyakran használ reflex, névmást, amikor ez felesleges: augeamus nobis (49, 10); voluerit legere sibi (48, 11); vagy még 43, 17;
50, 8, 52, 6 és 62, 13. s.-ban. — Néha két névmás van egymás
mellett teljesen ok nélkül: idem ipse propheta (16, 7 ) ; haec ipsa
oboedientia (5, 2 4 ) ; hoc idem repetatur (35, 30).
Hoc idem egy alkalommal Cic.-nál is olvasható (De imp. Cn.
Pomp. 5, 13). — Érdekes pleonazmus van az 1, 27. s.-ban: de
quorum omnium horum conversatione melius est silére, quam loqui.
Adverbiumok.
Van néhány határozószó, amelyről részint jelentésük, részint
pedig a mondatban előforduló szerepük miatt kell megemlékeznünk:
Alius az irodalmi nyelvben használt jelentéseitől eltérőleg módot, ill. állapotot fejez ki: concedatur . . . si tarnen iusserit ei a b bas; sin alias, nullatenus . . . praesumat (60, 9 ) . L. még 2, 41.
sorokat.
Foris ugyanazt jelenti, mint foras: foris mittit timorem (7,
153). Hasonlóképen intus a 43, 19. s.-ban intro v. introrsum helyett áll: ingrediantur intus. — Egy-kétszer foris-1 praepositioként
is alkalmazza Sz. Benedek: foris monasterium (67, 10); foris o r a torium (43, 6 ) .
Minus, minime nem ritkán non tagadó szó helyett áll: qui
minus intellegere possunt . . . (30, 4 ) ; 1. még 56, 3; Prol. 45, 82;
18, 34. s.-kat. Az aranykor írói is használják ezt a jelentést, de
csak si és quominus után.
Procul praepositioként szerepel: procul dubio (3, 19). Először Ennius használja így, Hor., Liv., Tac. szintén praepositio
szerepet ad neki, Cic., Caes., Nepos műveiben azonban mindig
adverbium.
Sic módhatározó szócska sokszor időhatározói jelentést kap

és deinde helyét tölti be: primitus orent et sic sibi socientur (53,
8 ) . L. még 23, 8; 29, 5; 38, 9. s.-kat. De azért a rendes, szokott
jelentésben is előfordul: sic eum offerant (59, 6 ) .
Itt említjük meg a praepositiokat
is. Ezeknek a használatában szintén nagyon meglátszik a nyelvérzék hanyatlása.
Az emberek nem figyelnek már arra, hogy melyik praep. milyen esettel áll; acc.-t kivánó praep.-k után abl.-t használnak és viszont
abl.-al járó praep.-k után acc.-t alkalmaznak: eunt in perditione (65, 18);
post lectionibus sequantur . . . psalmi (11, 9 ) ; propter infirmitatibus (39,
4 ) . L. még 21, 12; 7, 64; 7, 92; 28, 6; 60, 14; 62, 10., 17, 15, 48, 9. h.ket. Sajátságos, hogy csak in, post és propter praep.-k használata szabálytalan; propter is csak az említett egy helyen.
A praep.-k másik csoportjában már több szabálytalanságot látunk.
Vegyük betűrendben őket. Első az a, ab: a calendas Novembres (8, 2);
a caput (18, 55). Hasonlóképen a és acc. olvasható még 41, 3; 41, 11;
41, 12: 48, 19 s.-ban. — Cum és acc. látható a köv. helyeken: 9, 7 (cum
•antiphonas); 9, 20; 11, 9; 17, 2; 49, 18; 59, 3. — De és acc. szintén sokszor olvasható: de evangelia (17, 17); de colorem et crassitudinem (55,
10); L még 9, 14; 11, 19; 12, 9; 13, 19. s.-kat. — A köv. p r a e p , a hol
kérdésre felelő in: in nos habet natura (Prol. 83); hasonló példák vannak még Prol. 28; 7, 158; 48, 21; 65, 6. s.-ban.
Sine litteras található 7, 154; 26, 2; 31, 6; 33, 4; 61, 28. helyeken.
Egy esetben sub is acc.-al áll, pedig abl. volna a szabályos: sub hanc
dissensionem (65, 16).
Érdekes az a pleonasmus, mely az 58, 28. s.-ban olvasható: de sub
•iugo Collum excutere. V. ö. Sen. Contror. 1, 311 virgo de sub saxo.
A praep.-ok használatára vonatkozólag is van egy-két apró megjegyezni való.
A praep.-k jelentésében is van egy-két eltérés az irod. nyelvtől. De
praep. többször ex jelentéssel fordul elő: elegatur . . . de congregatione
<31, 2); 1. még 29, 1; 29, 33, 2. sorokat.
Circa néha de praep. szerepét tölti be: curam gerat . . . circa delinquentes fratres (27, 3). V. ö. még 7, 40 és 13. h.-ket. — Iuxta pedig
secundum jelentésű: iuxta considerationem rationis (8, 3 ) ; előfordul azonban a rendes jelentés is: iuxta se non habeant lectos (22, 13).

A kötőszókra

vonatkozó sajátságok a következők:

A szavak, illetőleg mondatok kapcsolására a kapcsoló kötőszók közül
legtöbbször az et szolgál. A többi alig használatos. A Prol.-ban például
ac, atque csak egyszer fordul elő, et pedig több mint harmincszor. Ugyan
ez az arány az egész Regulában. — Et nem ritkán is ( = e t i a m ) jelentésű. Pl.: unde et Dominus (Prol. 66); inter quas et tria cantica (9, 11).
A klasszikusoknál ez a legritkábban fordul elő és csak felsorolásnál. —
Nec egyszer non helyett áll: ut nec totum perdant (43, 19).
Nagyon sokszor kapcsoló kötőszó helyett aut, sine és vet választó
kötőszók használatosak. Pl.: condonatur post abbatem stare et benedicere
.aut missas tenere (60, 9).
**

Hasonló ehhez, midőn et-et
helyett aut-vet
található: R e g u l á m . . .
descripsimus, u t . . . vei honestatem morum aut initium conversationis nos demonstremus habere (73, 4-5).

At ellentétes kötőszó egyetlenegyszer (36, 15) fordul csak
elő a Regulában. — Tarnen jelentése — bár előfordul a szokott
értelemben is — többször eltolódott. Néha az elválasztó autem,
máskor pedig az et kapcsoló kötőszót helyettesíti: hoc tamen ( =
autem), quod unusquisque offerit, abbati suo suggérât (49, 17).
Nam magyarázó szócska ellentétet fejez ki (2, 49; 13, 15; 1 6 , 8 ) .
A következtető kötőszók közül majdnem kizárólag ideo és különösen ergo használatos. Itaqne csak egyszer (7, 24), igitur pedig kétszer fordul elő. Érdekes, hogy sokszor ideo helyett ideoque
vagy et ideo használatos; az et - que = és kapcsoló szó jelentése
teljesen elgyengült. V. ö. 6, 14; 20, 7; 27, 5; 30, 3; 40, 3; 42,
3; 48, 4. A késői lat. nyelvben ez nagyon gyakori jelenség. Egy
alkalommal ergo és ideo pleonasztikusan együtt található: cavendum ergo ideo malum desiderium (7, 55).
Ezzel be is fejeztük a szótári sajátságok tárgyalását.
*

Mondattan.
c) A mondattani jelenségek vizsgálatához érve legelőször is
foglalkozzunk.
az egyes casus-okkal
A román nyelvek *a genitivus helyett legtöbbször praepositios
szerkezetet alkalmaznak, különösen a gen. partitivus helyett. Ennek a jelenségnek már a régi latin nyelvben is megtalálhatók a
nyomai. Így pl. Plaut.-nál olvasható: dimidia de praeda. — Néha
Cicero és Caesar is használja: aliquam partem de istius imprudentia (Verr. 1, 3 2 ) ; pauci de nostris (Bell. Gall. 1, 15, 2 ) .
Később mindig gyakoribb lesz használata; a késői latinságban már
egészen általános. Ezt mutatja a Regula is. A Regulából ezek a
példák hozhatók fel: ne aliquam de ovibus perdat (27, 13); tertia
pars de eadem libra (36, 5). L. még 10, 6; 31, 28; 39, 10; 59,
2. h.-ket.
Csak egyetlenegy helyen van gen. part.: si operis in agris
habuerint (41, 7).
A gen. subiectivus ill. obiectivus helyett tulajdonságjelzős szerkezetet használ Sz. Benedek: Prol. 90. dominici schola servitii
( — Domini schola servitii); dominicum praeceptum ( = Domini praeceptum 14, 4 3 ) ; 1. még 1, 9; 1, 18; 2, 49; 13, 21; 14, 3. —
V. ö. Plaut. Poen. 75: filius hospitalis. — Cic.-nál is találunk
példát, azonban csak nagyon elvétve (pl. De or. 2, 327). — Itt
lehet említeni az u. n. gen. identitatis ill. gen. inhaerentiae alkalmazását, amely a későbbi latinság legszembeszökőbb sajátságai
közé tartozik. A Regulában is sok példa található: 3, 8 humilitatis subiectione (=humili subiectione) ; 20, 5 puritatis devotione).

Hasonló példák vannak még 9, 3; 21, 8; 25, 2; 27, 8; 31, 22:
40, 7; 58, 17. s.-ban.
Reus, securus mellékszavak nem genitivussal, hanem de p r a e p val állnak: reus de peccatis (7, 145); securus de spe (7, 88).
Memor mellett acc.-os szerkezet áll: memores dominicum praeceptum (4, 4 3 ) . V. ö. még 7, 6; 7, 26; 31, 11. s.-kat. De előfordul a gen.-os szerkezet is: memor periculi (2, 5 8 ) ; memor
divini eloquii (31, 27).
Me\moro ige ellenben gen.-t vonz: memorentur Ananiae et
Saphirae (57, 10). A Szentírásban szintén így található. Tac.
mindig acc.-t, Sallust. pedig de praep.-1 alkalmaz.
Curam, sollicitudinem
gerere, rationem reddere alicuius helyett de praep.-s körülírás használatos. L. 2, 78; 2, 86; 3, 21;
31, 6; 63, 6; 64, 17; 65, 43. — Másutt super és pro praep.-val
kapcsolatosak ezek a kifejezések (21, 4; 31, 15).
Egyes igék, egyszerűek és összetettek, melyek az irodalmi nyelvben
rendszerint dativus-1 vonzanak, a Reg.-ban vagy acc.-sal vagy valamilyen
praep.-s kifejezéssel kapcsolatosak. így ad praep.-s szerkezetet találunk a
köv. helyeken: 19, 4 ad opus divinum adsistimus; vitia ad abbates claruerint (64, 11); V. ö. 48, 38; 7, 105; Benedico, maledico, studeo vonzatai
acc.-ban vannak: V. ö. 40, 7; 7, 100; 42, 2.
A most említett jelenségnek fordítottja, hogy olyan igék után, melyek mellett a cselekvés körülményét a klassz.-ok legtöbbször praep.-s
szerkezettel fejezték ki, a Reg.-ban dat. áll: (58, 7) persistere petitioni (de
60, 5 persteterit in hac supplicatione) ; sociari choro (43, 24); stratus omnium pedibus (44, 5); 58, 45; 60, 6; 67, 7.
A dativus-nál
kell említeni iubeo szerkezetét is; Sz. Benedek t. i.
mindig dat.-t használ mellette. Pl.: abbas alicui iusserit, ut quiescat (42,
20). Előfordul még 44, 16; 47, 6; 53, 16 és sok más helyeken. Tac.-nál
Stat.-nál is találhatók már ilyen példák.

Az ablativus használatában nagyon sok eltérést találunk az
írod. nyelvtől.
Legelőször is az abl. loci-ról szóljunk. Amig az irod. nyelv
a hol kérdésre felelő helyhatározót, amikor a helyet locus szóval
jelöli meg, és a locus szót jelzővel kapcsolja, puszta ablativust
használ, a Regulában ilyenkor is in praep. áll: in omnibus locis
<6, 17) ; hasonlóképen 4, 31; 19, 3. s.-ban. — De azért előfordul
a szabályos szerkesztés is: omni loco (7, 3 3 ) .
Az idő kifejezésére, ha a szó m a g a időt jelöl, nem puszta
abl. szolgál, amint ez szabályos volna, hanem in vagy ad praep.-s
szerkezet: in hoc tempore (7, 6 ) ; in die dominico (11, 2 4 ) ; néha
in és acc. is, pl.: in diem iudicii (31, 15). Ad praep.-ra példa:
ad sextam (horam) reficiant (41, 2).
A cselekvés eszközét sz. Benedek sokféleképen fejezi ki. Először is
in praep.-val: in suis factis indicet (2, 30). — Azután de praep.-val: de
monitionibus emendationem subministrat (2, 90). Előfordul a per praep. is:

per quam (suspicionem) perire possit (59, 15). Legtöbbször azonban a
cum praep. használatos: lintea, cum quibus fratres manus . . . tergunt 35,.
13); 1. még 7, 103; 27, 16; 65, 2. s.-kat. — Per praep.-t Caes. (Bell. civ.
3, 55, 3) és Sallust. (lug. 7, 1) is használja. — Itt említhetjük utor szerkezetét: 55, 14 non sunt vestimenta curta utentibus ea (több. seml. acc).
V. ö. Commod. 2, 15, 9 abuteris mandata.
Az okhatározót nemcsak puszta abl. fejezi ki, hanem de, in, per
praep.-s formák is találhatók: 66, 17; 4, 49; 43, 29.

A módhatározó kifejezésére nemcsak a cum praep. szolgál,
hanem ex, in és per, sőt néha még sub is (11, 10; 52, 7; 11, 5 ) .
Összehasonlításnál a, ab és de praep.-t használ sz. Benedek:
meliores ab aliis (2, 4 6 ) ; amplius de media nocte (8, 4 ) . L. még
Prol. 38; 5, 3; 10, 8; 18, 56; 55, 22. s.-kat.
Abl. limitationis helyett egy esetben per praep.-s kifejezés olvasható: per omnia détériorés sarabaitis (1, 26).
Miután egyes mondatrészek szerkesztési módját láttuk, vizsgáljuk meg a mondatok, nevezetesen a mellékmondatok szerkezetét.
Általában azt kell mondanunk, hogy a Reg. mondatszerkesztése
a törvénykönyv természetének megfelelően nagyon egyszerű és
majdnem mindig egyforma. Azonban ha csak egy kissé is komplikáltabb mondatfűzési alkalmaz a szerző, akkor nagyon ritkán
korrekt és szép. Túlzás volna ugyan azt mondani, hogy a Regula
tele van anakoluthiával, mégis bizonyos, hogy nagyon sok laza,,
zavaros, néha bizony nehezen érthető szerkezeteket találunk. Különösen áll ez a part.-os szerkezetek használatára, melyről később
fogunk tárgyalni. Most vizsgáljuk az egyes mondatfajoknál található sajátságokat.
Gyakran olvashatunk a Regulában alanyi és tárgyi m o n d a tokat, melyeket quia kötőszó fűz a főmondathoz; az irod. nyelv
szabálya szerint acc. c. inf. szerkezetnek volna helye. Pl.: promittant, quia . . . nunquam . . . aliquid dant . . . occasionem habendi
(63, 6 ) . V. ö. 2, 67; 2, 12.
Időhatározói mondatokban ubi primum, ut primum,
simulac
egyszer sem találhatók, helyettük ut simul, mox ut, vagy egyszerűen mox használatos. Pl.: mox ut coeperint oriri peccata (2, 57),*
mox aliquid imperatum fuerit (5, 6 ) ; qui . . . non occurrerit, ut
simul dicant versum . . . corripiatur (43, 27). L. még 11, 21; 42,
4; 58, 40; 66, 6. s.-kat. — Cum temporale és cum iterativum helyett nem egyszer dum vagy quotiens található: Quotiens aliqua
agenda sunt, convocet abbas . . . congregationem (3, 2 ) ; dum e x pletur opus Dei, . . . . petant (fratres) orationem (67, 5) ; V. ö.
még 30, 5; 32, 6; 46, 2; 55, 19; 58, 40; 67, 6. h.-ket.
A célhatározói mellékmondatokban, ha tagadást fejeznek ki,
ne kötőszó helyett gyakran ut non használatos: procurentur solacia,
ut non cum tristitia . . . faciant (35, 6 ) ; hasonlóképen 31, 27;
43, 4; 48, 44; 69, 1; 70, 1. s.-ban.

A megengedő mondatok kötőszavai a Regulában dum, etiamsi és licet.
Quamvis is többször olvasható, azonban sohasem megengedő kötőszó szerepében, hanem mindig adverbiumként használatos. Pl.: pars quamvis parva
(64, 4 ) ; hasonlóképen 67, 14; 6, 8; 71, 13. s.-ban. V. ö. Cic. de or. 3,26,
103 quamvis vitiosissimus orator.
Licet néha coniunctivusi, néha pedig indic.-t vonz: licet legamus (40,
11); licet omni tempore . . . debet (49, 2). Etiamsi mindig coniunctivussal
áll. V. ö. 4, 42; 5, 32; 51, 4; 54, 5; 64, 7. s.-at.
A föltételes mondatokban a szokott kötőszókon kívül szokatlanul cum,
dum is előfordul: bonum aliquid in se cum viderit, Deo applicet (4, 25);
V. ö. 46, 8. Ne forte ugyanannyit jelent, mint a si forte: petant orationem
propter excessos, ne qui forte subripuerint . . . visus aut auditus. — Az
irod. nyelvben használatos ita-si helyett mindig tunc - si olvasható: tunc
vere monachi sunt, si (48, 16); 1. még 2, 22; 28, 7; 28, 15; 58, 19; 58,
26; 58, 55; 65, 39. s.-kat.

Érdekes jelenségre kell még rámutatnunk a fölt. mondattal
kapcsolatban. Sz. Benedek majdnem minden egyes esetben coni.-t
használ, még pedig legtöbbször a perf.-s alakot, olyankor is, amikor ez egyáltalán nem indokolt. Csak néhány példát említünk, mert
valamennyit nehéz volna felsorolni: si maior fuerit congregatio,
elegantur decani (21, 2 ) ; si reverti voluerit . . i n ultimo gradu
recipiatur (29, 4 ) ; si emefldare noluerit, deiciatur (21, 11). Ha•sonló példa körülbelül száz található a Regulában.
Kérdő mondatokban — f ü g g ő kérdés esetén — kérdőszók
gyanánt si és ne partikulák használatosak: lecta scrutanda sunt
propter opus peculiare, ne inveniatur (55, 2 7 ) ; sollicitudo sit, si
révéra Deum quaerit (58, 12); 1. még 48, 34; 61, 9; 29, 1; 33,
1 ; 34, 1. s.-kat. — Si = vájjon már Cic., Hor., Liv.-nál is előfordul.
Néhány helyen kérdő névmás helyett vonatkozó névmást használ Sz.
Benedek: sciat, quod dat, aut quod recipit (35, 17); ut sciat, quod ingreditur (58, 22); amice, ad quod venisti? (60, 7). — Az igemód használatában nincs következetesség: egyszer coni.-t, máskor pedig indicativusi
használ Sz. Benedek az indirect kérdésekben. Ind. található a következő
helyeken: 2, 2; 2, 66; 2, 68 (sciat, quam difíicilem . . . rem suscipit) ;
3, 3; 32, 7; 35, 17; 58, 12; 64, 16. — Coni.-ra csak egy helyet idézünk:
consideramus, qualiter oporteat (19, 8). — Az aranykori írók is használnak néha indic.-t, különösen bizalmasabb hangú írásaikban.

Nagyon szereti Sz. Benedek a perf.-s szerkezeteket alkalmazni. Az irodalmi nyelv aranykorában participiumos szerkezet
mérsékelten használatos; arra szolgál, hogy a mondatszerkezetekbe
változatosságot vigyen és hogy arányosan váltakozva a mellékmondatokkai a körmondatokat szép formákba kerekítse. Ez Ciceróról különösen elmondható, kevésbbé azonban már Caesar-ról. A
latin nyelv hanyatlásával mind gyakoribbá válik a participiumok
használata. És nemcsak hogy nagyon gyakori a particip.-os szerkezet, hanem nagyon laza összefüggésben van a főmondattal.

Ezért nagyon sok esetben találunk a Regulában zavart mondatszerkesztéseket. Az abl. absolutus teljesen szabadon, minden
mondattani kapcsolat nélkül fűződik egy másik mondathoz.
íme, egy szembetűnő példa: Quartus humilitatis gradus est,
si in ipsa oboedientia . . . patientiam ainplectatur et sustinens non
lassescat . . . dicente Scriptum: „Qui perseveraverit . . . hic salvus
érit." (7, 7 9 — 8 3 ) ; V.o. 7, 127—30.
Sajátságos és nem ritka participiumos szerkezet a Regulában
a nominativus absolutus, amelyet először Lucif. Calar.-nál találhatjuk. A hatodik fej. 104. s.-ban pl. ezt olvassuk: mala commissa . . .
abbatem non celaverit . . . hortans nos Scriptura dicens: „Revela
ad Dominum viam tuam." V. ö. még 7, 34; 35, 28; 58, 2; 42,
15; 40, 18.
Egy helyen acc. absolutus is előfordul a Regulában: repetantur psalmi . . . dispositionem servatam (18, 24).
A Regula

stílusa.

A következőkben foglaljuk össze röviden a Reg. stílusára vonatkozó sajátságokat.
Legelőször megállapíthatjuk, amit igazában már eddig is tudunk, hogy a gyakran előforduló laza mondatfűzés nagyon sok
helyen pongyolává, néha nehezen érthetővé teszi a Regula stílusát.
A szavak, mondatok elrendezése általában egyszerű, áttekinthető.
A klassz, nyelv gördülékenysége, kellemes jóhangzása legtöbbnyire
hiányzik, sőt néha bizony kemény és merev a stílus. Mindazonáltal vannak helyek, melyek ritmikailag jobban sikerültek s — bár
ritkán — de feltétlenül észre lehet venni, hogy egyes helyeken
öntudatosan törekedett Sz. Benedek a jóhangzásra. Az akkori időben szokásos, jól kiszámított szerkezet, a megfelelő ellenmondatok
ritmikus váltakozása mindig meg van azon részeknél, amelyeknél
a beszéd kissé szabadabban fejlődhetik ki.
Stilisztikai eszközök használatáról a Regula természete szerint nem igen beszélhetünk. A törvénykönyv sajátos jellege kívánja,
hogy ilyenek mellőzve legyenek. Mégis azt tapasztaljuk, hogy nem
hiányzanak teljesen a stilisztikai alakzatok.
Az előforduló alliteratiokat legtöbbször talán öntudatlanoknak
kell mondanunk. (5, 26 non trépidé, non tarde, non tepide; corda
et corpora Prol. 81; dilectionis dulcedine Prol. 97; propter taciturnitatem debere tacere 6, 5 ) . — Egy-kétszer szójátékra is bukkanunk (vö. indigentium — invidentium 55, 36). — Metaphorák
és hasonlatok is találhatók, különösen azon fejezetekben, melyek
aszketikus tanításokkal foglalkoznak. Ezek sem eredetiek; a Szentírás és a patrisztikus irodalom hatását mutatják.
Általában jellemző Sz. Benedekre a Szentírás nagy hatása.
Számtalan helyen olvashatunk szentírási idézeteket; sőt nemcsak

szószerinti idézetek, hanem egyes Szentírásból vett kifejezések és
szavak is át meg átszövik a Regula szövegét.
Főjellemvonása a Regulának az erőteljes rövidség és imponáló határozottság. Szava mindig találó, tiszta és hathatós.
Nyugodt méltóság ömlik el kifejezésén. Rómának s különösen a
római jognak valódi nyelve. A szavakban való takarékossághoz
hozzájárul az atyai, komoly és mégis szelíd ékesszólás, mely a
szívből fakad és a szívbe jut.
A nyelv a szellem megnyilatkozása. A hivatott törvényhozó
és az Istennel eltöltött gondolkozó szól a Regulából.
Kokas

Rajmund.

S Z E N T B E N E D E K REGULÁJA MINT
TÖRVÉNYKÖNYV.
I.
A NYUGATI szerzetesség megalapítója Regulájában többször
beszél saját művéről. Ahogy a Regulát maga Sz. Benedek megnevezi, abból nyilvánvaló, hogy ő valóban törvénykönyvet, törvénygyűjteményt akart alkotni.
Az 58. fejezetben, mely a monostorba való felvételről szól, 1
elrendeli, hogy a jelöltnek jelentkezése után két hónap múlva olvassák fel ezt a Regulát sorjában és mondják neki: íme a törvény,
mely alatt katonáskodni akarsz; ha meg tudod tartani, lépj be;
ha nem, szabadon távozhatsz. Ecce lex, sub qua militare vis. Néhány sorral később azt m o n d j a : et lege Regulae constitutum (a
Regula törvényével is el van rendelve). A „lex" pedig Sz. Benedek
idejében, mint Regulájának összefüggéséből is kitűnik, az írott
törvényt jelentette, még pedig úgy egészében, mint részeiben; vagy
pedig m a g á t a törvényt, úgy a tételes, mint a természettörvényt.*
Sz. Benedek tehát m a g a írott törvénynek, törvénykönyvnek
nevezi Reguláját.
Ugyanez a jelentése munkája címének is. Kétségtelen, hogy
Sz. Benedek Regulának címzi munkáját, csak abban van eltérés
a kézíratok közt, hogy az eredeti cím Regula
Monasteriorum-e
vagy R. Monachorum.
Mi Buttler nyomán eredeti címnek: „Benedict Regula Monasteriorum" címzést tartjuk. A Regula jogi fejlődése már leszármaztatott jelentés az eredetibb „pálca, mérővessző,
vonalzó" jelentésből. Paulus római jogász a Digestákban így határozza meg a Regulát: regula est, quae rem quae est breviter
enarrat (Dig. L. 17. l . ) ; s ez tehát nem más, mint egy jogi tartalomnak egyetemes formába való összefoglalása. A jog regulái közmondásszerű rövid tételek, melyek mintegy a törvény velejét fejezik ki. Pl. impossibilium nulla obligatio est (a lehetetlenre nem lehet kötelezni), (Dig. L. 17. 185), vagy „tres faciunt collegium"
(Hárman alkotnak'testületet) (Dig. L. 16, 85). 4
Sz. Benedek Regulája telve van ily értelemben vett regulákkal, közmondásszerű jogi, erkölcsi alapelvekkel, majd minden fejezete m a g á b a n foglal megokolásként, magyarázatként ilyeneket,
de főleg az apátról szóló 2. fejezet, a cellerariusról szóló 31. f.
1
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és az apáiavatásról szóló 64. f. van tele regulákkal. Ez utóbbi fejezetben pl. a következő — ma a világ közkincsét alkotó regulák
vannak: Prodesse magis, quam praeesse (inkább használjon, mint
méltóságoskodjék) ; oderit vitia, diligat fratres (gyűlölje a bűnt,
szeresse az embert); „ne quid nimis" (semmit sem túlhajtani);
ne dum nimis eradere cupit aeruginem, frangatur vas (míg a rozsdát akarja ledörzsölni, el ne törje az edényt); calamum quassatum non conterendum (a hajlott nádat nem szabad eltörni). Plus
amari, quam timeri (inkább szeressék, mint féljék). 1
A jog reguláit foglalja össze a római jogban a Kr. u. 3. században Ulpianus: Liber singularis Regularum; továbbá Modestinus.2
A Regula szó egyházi használatában további fejlődést jelent a Regulának a görög canon-nal való azonosítása. A canon egyházi
törvényt jelent; így a regula is. Cassiodorus írja pl. Dionysius
Exiguus-ról: totus paternis regulis perseveranter adiunctus. Már
most nyilvánvaló, hogy Sz. Benedek művének címzése ezen minták
után történt; feltűnő csak az, hogy ő egyesszámban használja a
szót és az egész művet jelöli vele.
Müve folyamán ezt a könyvet különböző jelzőkkel említi: hanc
minimam inchoationis Regulám (c. 73.); contemptor sanctae Regulae (c. 6 6 . ) ; regulám decanis vei praepositis constitutam (visszatérés a R. eredetibb jelentéséhez).- A „Sancta" Regula elnevezés
legjobban mutatja, mily jelentőséget tulajdonít Sz. Benedek s a j á t
törvénykönyvének.
A Regula törvényjellegét mutatják még a következő kifejezések: Regulae auctoritas (c. 3 7 . ) ; lex Regulae (c. 58.); Regulae
oboedientia (c. 62.); Regulae disciplina (c 6 0 . ) ; iugum Regulae
(c. 58.); magistra Regula (c. 3.).
Jogi műszavakkal fejezi ki Sz. Benedek intézményének megalapítását: Constituenda
est ergo nobis dominici schola servitii.
In qua institutione. Constituere = jogi értelemben vett testület-alapítást jelent; v. ö.: constitutor collegii (Corp. Inscr. Lat. VI. 1251.)
az institutio műszó pedig a jogilag művelt Sz. Benedeket emlékeztethette azokra a tankönyvekre, melyeket Rómában használt. PL
Gaius és Ulpianus Institutio-ira.
II.
Hogy milyen jellegű törvénykönyvet akart Sz. Benedek alkotni, azt világosan megmondja művének címe: R.
Monasteriorum.
A monostorok, a közösségben, apát vezetése alatt katonáskodó
szerzetesek számára írja a munkát. Ad coenobitarum fortissimum
genus disponendum (a közösen élő szerzetesek kiváló nemének
rendezésére) (R. c. 1.)". Az Úr szolgálatának seholáját alapítja
meg; a schola itt nem a mai értelemben vett iskolát jelenti csu1
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pán, hanem t á g a b b a n : a katonai egyesülések, collegiumok gyülekező helyiségét, otthonát. Ezért nevezi művét törvénynek, mely
alatt a jelentkező katonáskodni akar. Az Úr szolgálata (servitium)
katonáskodás; „mindenütt egy Urat szolgál a szerzetes, egy Király zsoldjában katonáskodik" (c. 61), egyenlő hadi szolgálat terhét vonszolja (c. 2), mint a világbiró császárok katonája.
III.
Sz. Benedek azon időtájt született, mikor a nyugati római
birodalom, mely a római jogot megalkotta és vele az egész világot
a civilizációval megáldotta, elbukott. A győzőknek, a nyugati császárságot megdöntő germánoknak azonban most is a legyőzöttek
melyet 438, febr. 15-én
adtak törvényt. A Codex Theodosianus/
II. Theodosius keleti császár tett közzé és II. Valentinianus római
császár is elfogadott (438), érvényben maradt a gót uralom alatt
is. A római jog elvei tovább éltek az iskolában és a gyakorlatban;
az új kormányzatnak is hozzájuk kellett alkalmazkodni. A gót
uralkodók udvarában ott éltek Cassiodorus és Boethius, akik a
közigazgatásban a római törvények szerint igazodtak.
Jellemző az is, hogy mikor a világ Sz. Benedek Regulájának
1400 éves fordulóját ünnepli, ugyanakkor kellene a jogászvilágnak a római jog örökértékű forrásának, az első codex Justinianusnak, (529. ápr. 7.) ugyancsak 1400 éves jubileumát megülnie.
Igaz, hogy ez a gyűjtemény nem maradt ránk, csak a második
Justinianus-féle kódex 534-ből. Kissé merésznek látszik ugyan Sz.
Benedek szerény Regulájának és Justinianus óriási művének párhuzamba állítása; pedig ha történelmi hatásában kutatjuk, akkor
azt kell mondanunk, hogy Sz. Benedek Regulája Nyugaton ép úgy
hozzájárult Róma legértékesebb örökségének, az államalkotó jogi
szellemnek az átalakult Európában való fenntartásához, mint a
római jog hatalmas kódexei. A Regula kis kötete eltörpül ugyan
a Theodosius-féle vagy a Justinianus-féle kódexek foliansai mellett; de ahogy az Evangélium mustármagvából fejlődött Egyház
országok és világbirodalmak fölé nőtt, ugyanúgy terjesztette a
Regula szelleméből élő szerzetesség — jobban minden kódexnél,
törvénynél — a római jogot az élet erejével a holt betű fölött.
A haldokló római birodalom a s a j á t lelkét rögzítette meg II.
Theodosius és Justinianus törvénykönyveiben; összefoglalva bennük mindazt az értéket, amit törvényhozás és jogtudomány a birodalom ezeréves fennállása alatt létrehozott.
Ezek a kódexek akkor készültek, mikor a római birodalomban
már a kereszténység volt az államvallás. Ahogy a szentatyák megalkotják Justinustól Origenesen át Augustinus-ig a hellén bölcselet
és az evangélium szintézisét a patrisztikus gondolkozásban, filozófiában és theologiában, úgy törekszik a kereszténységet a Kon1
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stantin-utáni római jogtudomány, törvénykezés beolvasztani a római jogba. Ez a jogi mü azonban — alapjában véve — Nyugaton
sikertelen maradt. Keleten megteremtette a bizánci államegyházat,
mely az idők folyamán nemzeti autonóm egyházakká bomlott; de
Nyugaton — mondhatjuk gondviselésszerűleg épp. akkor bukott
meg a római politikai hatalom, amidőn a kereszténység egészének
az államba való beolvasztása, az államhatalomnak való alávetése
legjobban fenyegetett. Mert nem szabad felednünk azt, hogy a
kereszténnyé lett császárság ép úgy magáénak érezte a legfőbb
vallási hatalmat, mint a pogány császárság és ennek törvénykönyveiben is, a gyakorlatban is kifejezést adott, midőn az egyházi,
vallási törvénykezést is a maga hatáskörébe vonta, mint ezt a C.
Theod. XVI. kve és a C. just. I. kve világosan mutatják.
A nyugatrómai birodalom bukása megadta lassankint az önjogú egyházi törvényhozás fizikai lehetőségét a pápaság intézményének politikai erősödésével. így a császári törvényhozás mellett
kialakul a pápai törvényhozás — mint a maga területén a másikkal egyenrangú fél, amely a keleti egyházi törvényhozástól formailag is különbözik. A keleti kereszténység életét vagy császári törvények, vagy zsinati határozatok szabályozták, de a zsinati határozatok is a császár jóváhagyásával lettek állami törvények. A pápaság, bár a zsinati törvénykezés elvét nem vetette el, a gyakorlatban kevesebb működési teret adott neki. A IV. és V. század
pápái már azzal a kifejezett öntudattal képviselik a pápai f ő h a talomnak az egyházi tanban, törvényben és kormányzatban való
praerogativáit, mint VII. Gergely vagy IX. Pius a későbbi s z á z a dokban. A zsinati határozatok mellett a pápai levelek, dekrétumok
lesznek Nyugaton az egyházjog alkotó tényezői, mint ahogy ez
eléggé kitűnik már a nyugati egyház első nagyszabású, eredeti
törvénygyűjteményében, Dionysius Exiguus szerzetesnek, Sz. Benedek kortársának Collectiojában, melynek második része 38 decretalist tartalmaz.
Ez nagy vonásokban az állami és egyházi jognak, törvényhozásnak a képe az időtájt, midőn Sz. Benedek Reguláját megírta.
IV.
A szerzetesség, mely az evangéliumi életeszmény teljes megvalósítására vállalkozott, az üldözések megszűnése után az államnak és az Egyháznak mindinkább számottevő tényezője lett. A
vallási enthusiasmus teremtette meg á szerzetességet; kialakulásának külső formáiban sokan keresnek messzevivő érintkezéseket —
úgy egyes ószövetségi jelenségekkel, mint pedig a kereszténységen
kívüli tényekkel.
A szerzetesség lényeges jegyeinek kialakulásához azonban teljesen elég az evangéliumi eszmény a szegénység, tisztaság és engedelmesség tanácsával. Az eredeti, ősibb formája a szerzetességnek a remeteség. Még a c. Theod. törvénye (kiadta N. Theodosius

390-ben — 1. 16. 3.) csak így ismeri a szerzetességet; megparancsolja, hogy a szerzetesek vonuljanak a pusztákba és kerüljek a
városokat. A keleti szerzetesség megszervezésében nagy állomásokat jelölnek meg Sz. Pachomius és N. Sz. Vazul szabályai, melyek a remeteségből közös életet létesítenek. Ezen fejlődés menete
világosan meglátszik, ha a C. Theod.-t a Justinianus-féle törvényhozással összehasonlítjuk.
A C. J. már jogi személyként
kezeli a monostorokat, megadja
nekik a vagyonszerző és birtokjogot, a bíróság előtt való képviseletet. A szerzetesség lényegét klasszikusan fejezi ki a C. Just.
I. 2. 13. törvénye: Ingressi monasteria ipso ingressu se suaque dedicant Deo; nec ergo de his testentur: utpote nec domini rerum. 1
A törvény Valentinianus és Marcianus caesaroktói való.
Mig a monostornak a törvényhozás jogi személyiséget ád,
mely rokon az egyházéval, ugyanakkor a szerzetességet, mint társadalmi osztályt is közelíti a clerushoz. A szerzetest a püspök
bírósága elé utalja ugyanazon ügyekben, mint a clericust (C. I.
I. 3. 32.) ; a püspök pedig felette secundum legem et sacras régulas ítélkezik. Ebben a törvényben mintha a szerzetesreguláknak
bennfoglalt állami elismerése volna megtalálható.
Valószínűbb
azonban, hogy a Sacrae regulae alatt a törvény a zsinati törvényeket, kánonokat érti. A szerzetest épp úgy, mint a clericust kiveszi a tutcla és a patria potestas alól (1. I. 3. 51. és I. 3. 54.),
a fiú atyja akarata ellenére is beléphet a szerzetbe. A rabszolga
pedig ura engedélyével tett professiojával a monostor szolgálatába
kerül uráéból (I. 3. 37). Halálbüntetés s ú j t j a a szerzetesnőkön
való erőszakot (I. 3. 53).
Ezen és hasonló törvényekből világosan kitűnik, hogy Szent
Benedek korában a szerzetesség jogi fejlődésének már magas fokát érte el; még pedig a közös életet élő szerzetesség. Látni fogjuk, hogy Sz. Benedek ennek tudatában van és Regulája ezen
f e j l ő d é s t ' m á r föl is tételezi. A Justinianus-féle kodifikálás tudvalevőleg régebbi törvényeket gyűjt össze, melyek Sz. Benedek előtt
ismeretesek lehettek, akkor is, ha a Regulájával kb. egykorú kódexet nem is ismerte.
Dionysius E'xiguus törvénygyűjteménye, 2 mely kizárólag az
egyházi törvényhozás tényezőitől eredő törvényeket közöl, körülbelül egykorú a C. Just.-szal. Feltűnő azonban, hogy a szerzetességre vonatkozó törvényhozása soványabb, mint amaz. A gyűjtemény első felében a zsinati határozatok közül a chalcedoni zsinat
1
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foglalkozik részletesebben a szerzetesekkel (450. év). Donysius
sorrendjében a 182, 186. c. feltételezi a szerzetességnek a püspök
fennhatósága alá tartozását; a 202. c. a monostort szent helynek
minősíti és nem engedi profán célokra való felhasználását.
Az egyes törvények megkívánják, hogy ajánló levél nélkül
püspök idegen clericust vagy laikust ne fogadjon egyháza szolgálatába. A carthagói zsinat (418. év) megtiltja, hogy a püspök
idegen monostorból ne szenteljen saját egyházának clericust és ne
szerezzen saját monostorának eliiljárót. Itt nyilván a szerzetesség
sz. ágostoni formáját tételezi fel a törvény, mely voltakép a káptalanok ősi mintája. A pápai dekretálisok közül több foglalkozik
a méltatlan szerzetesek megbüntetésével és a szerzeteseknek az
egyházi rendbe való felvételével. Sem Siricius (384—98), sem I.
Ince (401—17), sem I. Gelasius (492—96) nem kifogásolják azt,
hogy a szerzetesből pap legyen, de I. Ince hangsúlyozza, hogy
a pappá lett szerzetes — maradjon meg szerzetesnek. „De monachis, qui diu morantes in nionasteriis postea ad clericatus ordinem pervenerint, non debere eos a prioré proposito deviare. Aut
enim sicut in monasterio fuit, et quod diu servavit, in meliori gradu
positus amittere non debet. 1 Lehetetlen rá nem ismerni itt a Regula 62. fejezetében foglaltak rokonságára.
Ezekben adtuk meg röviden a Regula közvetlen jogtörténeti
hátterét; a Regula megfelelő fejezeteiben könnyű meglátni, hogy
Sz. Benedek, ha nem is említi kifejezetten a megfelelő törvényeket,
de azokat ismeri és az általuk teremtett jogi helyzeten épít tovább.
V.
Az igazi törvényhozók képzelete bizonyára művészi képzelet
lehet. Teremtő erő kell hozzá, mely a rendezetlen, formátlan anyagot megtölti az eszmék formáival. Mert a jog is alakít, formál,
csak anyaga nehezebben gyúrható, önthető, mint a művészé. A
jog anyaga a társadalom élete. Élet, szabadon hullámzó, a forrásokból feltörő élet — érzések, szenvedélyek, erények, bűnök, tetiek és kísérletek: ez a jog materiája, melyből az igazi törvényhozó
évszázadokra, sőt évezredekre alkotja a maga művét: az eszmék
szerint rendezett társadalmat.
Sz. Benedek maga látta a s a j á t társadalmát, a vallási lelkesedésben fogant, de a világ, bűn és gonoszlélek által tépázott szerzetességet — a maga rendezetlenségében. Jól ismerte kezdetleges
formáit — átélte a remeteséget a subiaco-i magányban — úgy,
mint a keleti remeték; látta azt a fajt, melyet szarabaitáknak nevez, a maga kénye-kedvén járó, zabolátlan, eszem-iszom, munkát
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aki sokáig tartózkodván a monostorban, felvétetett a
hivatásától el ne térjen. Hisz amit sokáig gyakorolt,
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és igát utáló álszent vicovaroi társaságban; találkozott azokkal a
csavargókkal (girovagusok), akik a jámborság köpenyét vitték
falura, városra, hogy megéljenek belőle. Megkísérelte Subiacoban
keleti minta szerint a kolostor-közösség létesítését kisebb csoportokkal. Volt tapasztalata elég, ismerte a szerzetest, de még jobban ismerte az örök emberi lelket, tudta, hova szeretne repülni
az Istenszeretet szárnyán, de tudta azt is, mitől és mikor lankad
le a szárnya. Mindehhez benne volt a római lélek praktikus érzéke és a jogász műveltsége. Fölismerte, hogy a szerzetessséget
bele kell illeszteni a világegyháznak, az ecclesia Romana-nak (Reg.
c. 13.) fejlődő életébe és szolgálatába; az egyéni enthusiasmus
tüzét bele kell kapcsolni a vallási és polgári közösség tűzhelyébe.
Ha az a polgári közösség, a régi Róma el is bukott, de az évezredes élet megmaradt a maga szokásaival, törvényeivel és Benedek
ennek az intézményeiben találta meg azokat a kereteket, melyek az
ő közösségét, társadalmát szilárd formákhoz segíthetik.
A római jog már a tizenkéttáblás törvények idején ismeri az
.egyetemes polgári társadalomnak kisebb egységeit, mesterséges,
nem természetes egységeit, a collegiumokat.1 Szent Benedek, mikor
jogi formát keresett a szerzetességnek, nem is gondolhatott mint
római jogász másra, mint a collegiumra.
Ennek az intézménynek ezeréves múltja volt már a római
jogban az ő idején. A család és a városi közösség természetes
egységein belül — melyek a római birodalom kialakulásának az
alapjai, hivatás, foglalkozás, társadalmi rend és rang, munka és
ipar szerint kisebb, mesterséges közösségek, egyesületek alakultak,
melyeknek a törvény jogi létet, jogi személyiséget adott, melyek
szervezete utánozta a városi, állami közösség szervezetét. Mintegy concentricus körök rendszerében helyezkedett a városi közösség társadalma a család, collegium, város mindig nagyobbodó köreibe. Gaius összefoglalja a collegiurnok jogi szervezetét a következőkben: collegia . .. ad exemplam rei publicae habere res communes, arcam communem et actorem sive syndicum (Dig. III. 4. 1).
A collegiurnok kezdetben a társadalom vallási és polgári személyeit foglalták magukba. A különböző papi rendek tömörültek
ily egyesületekbe; ezek voltak a legtekintélyesebb collegiurnok.
Mellettük a polgári collegiumoknak is meg volt a vallási színezetük. Mindnek meg volt a maga védő istene, kiknek ünnepeit istentisztelettel és lakomával megülték. A legkülönfélébb foglalkozási
ágak létesítettek ily egyesületeket, mondhatnók szakszervezeteket;
a nők és a gyermekek rendszerint ki voltak belőlük zárva (de nem
a specialis vallási egyesületekből: a collegia cultorum-ból és a főként temetkezési célokat szolgáló collegia tenuiorum-ból), a más
szakmabeliek is — a munkások, iparosok, kereskedők egyesületéből.
1
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A hadsereg keretei közt csak a császárság idejének vége felé
alakultak collegiumok. A legrégibb collegiumok a veteránoké voltak, ezek már nem is tartoztak a hadsereg kötelékébe. Majd az altisztek és a hadsereghez tartozó különböző mesterek, iparosok stb.
alkottak egyesületeket, collegiumokat.
Az ilyen egyesületeknek voltak alapszabályaik, melyeknek lex
volt a nevük. A C. Inscr. Lat. több ily Iex-töredéket tartalmaz.
Ezek közt fontosabbak a Lambaesis-i katonai állomás cornicinescollegiumáé 1 és a Lanuvium-i Diana és Antonius-tisztelők collegiumáé. 2
Ez utóbbiban található a következő intés a jelentkező új tagokra vonatkozólag: Tu qui novos in hoc collegio intrare voles,
prius legem perlege et sic intra, ne postmodum queraris . . . (Mintha
csak a Regula 58. fejezetét olvasnók).
A szabályzatot, lex-et, maga a collegium gyűlése (conventus)
alkotta. Az ilyen szabályokra állt a regula iuris: ius publicum privatorum pactis mutari non potest (Dig. II. 14. 38.), az általános
törvényt a részleges nem változtathatja meg.
Az alapítás a tagok szabad akarata által történt. A kezdeményezőt nevezték constitutor collegii-nek. Az egyesület kebelén
belül elüljárók, tisztviselők és egyszerű tagok voltak. A patrónus
volt az egyesület jótevője, védője; a magister az elnöke, aki az
egyesület sacralis és polgári ügyeit intézte; a curator anyagi ügyeit,
a quaestor pénztárát kezelte. Volt sacerdos is az egyesületben. A
tagok decuria-kat alkottak, melyek élén a decurio állt (katonai
egyesületeknél gyakran decanus a neve). A tisztviselők választással nyerték el a hivatalukat, mely határozott időre szólt. A tagok
rangsorát a belépés rendje szabályozta.
A collegiumoknak meg volt az egyesületi helyiségük, a schola,
a tehetősebbeknek, saját házuk, palotájuk, melyben gyűléseiket tartották. A szabályok megsértői fölött maga az egyesület (a magister és a conventus) ítélkezett, bíráskodott. Pénzbüntetés, jogfosztás vagy kizárás voltak a büntetések.
A collegiumok vagyont szerezhettek, birtokolhattak. A római
jogban a jogi személyiség fogalma a testületeknél nem volt kellőkép megkülönböztetve a testület tagjainak egyetemétől (universit a s ) ; a nem elismert egyesületekben csakis a tagok voltak különkülön (mint certi homines) birtokképesek; az elismertekben pedig
maga a testület, melynek vagyonát közös vagyonnak, bonum commune, tekintették. A vagyonszerzés szempontjából a testületek bizonyos korlátozásnak voltak alávetve (pl. nem lehetett javukra
végrendelkezni). A testület védőistenét is alkalmasnak tekintette
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a római jog birtokszerzésre. így történnek adományok az istennek
és a testületnek javára (deo et collegio).
A hadseregben keletkező egyesületek szorosabban simulnak
szervezetükben, alkotmányukban magához a hadsereghez. A collegiurnok szervezetében is vannak katonai vonások; ezek még inkább előtűnnek a katonai egyesületekben, főleg akkor, midőn a
császárság vége megteremti a különböző /réflyszer-egyesiileteket,
melyek a hadsereg céljait szolgálják. Szállítás, fegyvergyártás, katonai ruhák készítése stb. alkotja ezen kényszeregyesületeknek a
•célját. Szolgálatuk neve: militia, tagjaik £z államnak, császárnak
szolgálnak (servire).
Műhelyük officina, melyről pontos inventariurnot vezetnek. Ily kényszeregyesületek N. Theod. uralma alatt
is előfordulnak.
Vegyük ezekhez még hozzá, hogy összehasonlításunk alapjaitkiszélesítsük, a katonai élet néhány jellemző vonását. A katonától
esküt vettek ki harcba indulás előtt. Az esküben megfogadta az
engedelmességet
és azt, hogy a zászlót el nem hagyja.1 Az eskü
épségén a haragvó isten (iratus deus) őrködött. A táborban tizentizen sátoroztak együtt; a sátor feje a decanus. 2 A főparancsnok
neve: magister. A katonai büntetések között az alsóbbak: zsoldmegvonás, a lándzsa elvétele (censio hastaria), a sátorból való
eltávolítás (locum, in quo tenderunt, mutare), az állva való étkezés
(cibum stantes capere), az étel egyszerűsítése (hordeo pasci),
lefokozás (gradus deiectio), a táborból való kizárás (castris segregari). A szigorúbbak közt az első a megvesszőzés (virgis caedi).
Amikor Sz. Benedek az „isteni szolgálat iskoláját" (schola
dominici servitii) meg akarja alapítani, nyilvánvalólag a római
hadsereg és a római collegium kereteit tartja szeme előtt. Ez mintegy a forma, melybe a szerzetességet illeszti. Ha a római jog keretein belül akarta a szerzetességet megszervezni, nem is tehetett
mást, mint hogy a katonai collegiumokat vegye mintául.
Erre az útra könnyen segíthették maguk az evangéliumok,
az apostoli iratok, melyek előtt a keresztény élet gyakran jelenik
meg a katonáskodásnak, harcnak, küzdelemnek képében. De az
őskeresztény lelkület is iparkodott konkretizálni a militia christianat a gyakorlatban; a vigilia-k és a statio-k ezen katonai felfogás lecsapódásai — az ősi liturgiában. Szent Benedek azonban
jogász volt; számára a hagyományos allegória jogi keretet jelentett. Ahogy ezt a keretet kidolgozza, ahogy széteső analógiákból
eleven valóságot alkot, abban a törvényhozó művészi képzejete
is, eredetisége is, gyakorlatiassága is megnyilvánúl. Mert szintézist
csak összeillő elemekkel lehet alkotni. Sz. Benedeknek pedig az
evangéliumi életeszményekhez kell összhangba hoznia a római jogi
kereteket, úgy hogy az evangélium csorbítatlanúl megmaradjon az
új keretben.
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Vegyük csak sorba Sz. Benedek művének egyes részeit.
Szent Benedek az istenszolgálat iskolája constitutor-\knak
érzi
m a g á t . (Prol.) Az általa alapítandó schola katonai jellegű (militans sub regula vei abbate. Reg. c. 1.) Mint alapító, törvényt,
lex-et ád intézményének; erre a római collegium-i törvény is fölhatalmazza. Törvényét a Prologussal, mely tartalmilag nem más,
mint toborzó Krisztus Király zászlaja alá — hirdeti ki — a római
törvénykönyvnek mintájára.
Intézményének szervezetében — a formák a római egyesüléti jogból valók, néha feltűnő analógiákkal, de a lényeg, az egésznek a lelke — az, hogy „minden hatalom onnan felülről adatik"
és hogy a „mi életünk Krisztus." A szervezetben a sarokkő: az
abbas, a monostor feje. Sz. Benedek nyilván egyesíti benne a collegium fejének (magister) hatáskörét, a vezetést, kormányzást,
tanítást, ellenőrzést, büntetést, a hadvezér hatáskörével — és mivel mindez nem elég; a paterfamilias
méltóságával is. Az abbas
(magister-nek is nevezi Sz. Benedek) az ő teremtő képzeletében
a legtökéletesebben kidolgozott személy, akiben a mindenség Atyjának, az ő egyszülött Fiának eszményi vonásait akarja kifejezni.
Ebből -látszik leginkább, hogy Sz. Benedek teremtő genie,
nem kompilátor. Bármennyi mozzanat van is az apát méltóságában a magister és páter familias hatásköréből, ez mind csak analógia, hasonlat; ezt a típust, az abbas-ét a római jog sohasem
teremthette meg; ehhez a krisztusi kinyilatkoztatás kellett.
A monostor tisztviselői közül csak az apát nyeri el választással hivatalát, de őt is a püspök iktatja be hivatalába (az akkori
egyházi törvények szerint) (c. 6, 68.), a többinek hivatala is, annak tartama is az apát akaratától függ. Itt inkább a hadsereg,
mint a polgári collegium adja az analógiát. A monostor tagjait
decania-kra osztja; egy-egy decania élén a decanus áll. (c. 21.)
jellemző, hogy a dékánokról szóló fejezet után mindjárt arról tárgyal, hogyan aludjanak a szerzetesek; mintha csak a római tábor
sátrai lebegnének szeme előtt; ha nagyobb a testület, akkor szét
is osztja őket tizével, húszával külön hálótermekbe; egy-egy senior ( = dékán) őrködik fölöttük. Akiknek éjszaka is föl kell kelniük a vigiliára, azok úgy alusznak, hogy bármikor készen legyenek (vestiti dormiant) (c. 22.), mint a táborozó katonák, szemben az ellenséggel.
A dékánok mellett a cellerarius, a monostor g a z d á j a — emlékeztet a collegiumok curator-ának és quaestora-nak hivatalára.
A monostor kapusa — a tábor őreinek a hasonmása.
A monostor a maga egészében: schola dominici servitii. Az
istenszolgálat, a szerzetesi militia pedig két főrészből áll: az egész
napra felosztott közös imádságból, mely az éjszakai vigiliával
kezdődik — és a napi munkából (solitum pensum servitutis
nostrac — c. 49), melynek részei a lectio és a kézimunka (opus mamuum) a műhelyben, konyhán, szántóföldön stb. A monostor egész
**

fölszereléséről inventariumot kell tartani (breve — c. 32.), akárcsak a katonai collegiurnok officináiról.
A monostornak a vagyona közös vagyon (bonum commune).
A szerzetesség hozzá adta a római testületi joghoz azt, hogy csak
a közösség birtokolhatott, az egyed nem. (c. 33.) A monostor
egész vagyona szent vagyon (acsi altaris vasa sacrata. c. 31).
A vagyonszerzés fő eszközei a Regulában a testvérek munkája
(tunc vere monachi sunt, si laboré manuum suarunt vivant. —
c. 48. c. 57) és az adományok. A fogadalmat tevő vagyonát —
facta sollemniter donatione -— törvényes formában a d j a át fogadalomkor a monostornak (c. 58) vagy a szegényeknek. (V. ö. C.
J. I, 2. 13.)
A gyermeküket felajánló szülők ugyancsak adhatnak adományt a monostornak, megtartva maguknak a haszonélvezetet (c.
59). Szent Benedek amúgy is ügyel arra, hogy minden tény jogilag érvényes legyen. Mily pontosan leírja pl. a petitio, a kérvény
tulajdonságait (c. 5 8 ) ; ép elégségesek az ő adatai ahhoz, hogy
a római régiségek megfelelő fejezetét alkossák. Az idegen szerzetest az apát nem veheti át apátja engedélye nélkül — vagy ajánló
levél nélkül (v. ö. a fentebb említett egyházi törvényeket). Az engedetlen, vétkes pap büntetésének a püspök előtt kell történnie
(c. 62).
A monostorba való felvétel rendjének 1 szabályozásában Szent
Benedek messze felülmúlja a korábbi szerzetesi szabályokat, de
itt is kiviláglik a collegiumi törvényekre való támaszkodása. Háromszor felolvastatja a Regulát egy év folyamán a jelöltnek (ut
sciat, ad quod ingreditur c. 58. V. ö. a lanuviumi lex-szel!). A
szerzetnek fogadalma által lesz tagja. A fogadalom tárgyának két
része: oboedientia —- stabilitas — voltakép — mutatis mutandis
— azonos a római katonai eskü két tagjával: engedelmesség, a
zászlóhoz való hűség. A stabilitas második jelentése: a helyhez
kötöttség közvetlenül a clericus-nak egyházához, templomához való
kötöttségét viszi át a szerzetesnek monostorához való viszonyára,
de közvetve ez is a római jog analógiájára történik és tükrözteti
a katonai colonus (telepes) helyhez kötöttségét. 1 A katona esküvel erősíti fogadalmát; a szerzetes is esküvel erősíti fogadalmát,
melynek épségén az Isten és szentjei őrködnek.
A fogadalom tényét — hogy bizonyítható és jogérvényes leg y e n — petitio-ba kell foglalni és ezt a petitiot az apát
gondosan őrzi. Ehhez hasonlóan kell a szülőknek, gyámoknak petitiot
kiállítani, ha kiskorút adnak át (pueri oblati) a monostornak. A
római paterna potestas idején nem volt a korszellem ellen a gyer1
V. ö.: Rothenhäusler: Zur Aiifnahmeordung der Reg. S. Benedicti.
Munster. 1912. — Herwegen: Gesch. der bened. Professformel. Münster.
1912. és Schermann Egyed cikkével folyóiratunk jelen számában.
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mekek ily felajánlása, átadása a monostornak; (monachum aut
propria professio facit aut paterna devotio, — szerzetessé vagy
a fogadalom tesz valakit, vagy atyja felajánlása), volt a régi egyházjog elve kb. a XI. századig), viszont a kiskorú atyja akarata
ellenére is szerzetessé lehetett és atyja ezért nem zárhatta ki őt
vagy a monostort a legitim örökségrészből. Talán ez az oka, hogy
Sz. Benedek Regulája sehol sem írja elő a szülők beleegyezésének kutatását a szerzetbelépőnél.
A szerzetesek rangsorát az anciennitas szabja meg a belépés időpontjának sorrendjében. Ebben egyezik a Regula a collegiumok ismert rangsorával. A rangsor élén a monostor tisztviselői
állanak, az apat, a monostor papja (c. 60. concedatur ei post
abbatem stare), a praepositus, a dékánok — következnek a szerzetesek a belépés rendje szerint (c. 68).
Szent Benedek Regulájában a büntető kódex is jelentős helyet foglal el (23—30 és 43—46 fejezetek; emellett a legtöbb
fejezet végén van bűntető-clausula). A büntetéseket a 23. fejezet
a következőkben foglalja össze: 1., 2. két intés egymás után (secrete, a senioribus); 3. nyilvános dorgálás a közösség előtt; 4.
kiközösítés a szerzetestestiiletből — annak számára, aki megérti,
minő büntetés ez; 5. testi fenyítés, gyermekek, durvább lelkűek
s z á m á r a ; 6. az apát — ha mindez nem segít, alkalmazza, ami
mindennél több, a saját imádságát és társaiét a bűnösért, ha ez
sem segít, vesse ki a javíthatatlant a monostorból (28. fej.). A
27. és 28. fejezet egyik legszebb dokumentuma Sz. Benedek lelkének, mely a jog keménységét oly szépen tudja összeegyeztetni
a j ó Pásztor szelídségével!
Ezek mellett ismeri még a Regula a súlyosbított böjt (ieiunia
nimia — c. 30. — gyermekek számára), továbbá a degradatio,
depositio büntetését (c. 21, c. 63, c. 6 5 ) ; a saját műhelyéből, foglalkozásából való kizárást (c. 57).
Az excommunicationak Sz. Benedeknél két foka van: a kisebb
vétségekért úgy bűnhődik a szerzetes, hogy a kóruson nem intonálhat, lectiot nem olvashat és nem eszik a többi testvérrel, hanem
külön és később. A nagyobb vétségekért a nagyobb kiközösítés jár:
ki van zárva a karimádság és az asztal közösségéből; senki sem
állhat vele szóba, egyedül végzi büntetésből munkáját; később és
egyedül étkezik és áldásban nem részesül.
Mondhatjuk, hogy ez a bűntető-kódex Sz. Benedek jogásztalentumát ép úgy ragyogtatja, mint nevelő, lélekvezető készségét.
Rövid fejezeteiből az egyházi büntetés jogi, paedagogiai alapelveit,
melyek ma is érvényben vannak, össze lehet állítani. Néhány regula aurea-t ide illesztünk: Secundum modum culpae . . . poena
debet extendi (a bűn mértékéhez kell . . . szabni a büntetést)
(c. 24). — Noverit abbas, se infirmarum curam suspecisse animarum, non super sanas tyranindem. Jegyezze meg az apát, hogy
beteg lelkek gondját vállalta, nem egészségesek elnyomását) (c.

27.). — Quod maius est — adhibeat orationem! (És ami még;
fontosabb: használja fel az imádságot) (c. 28.). — Omnis aetasvei intellectus proprias habet mensuras. (Minden kornak és lelkületnek megvan a m a g a mértéke.) (c. 30.). — Dum delictum per
alium cognitum fuerit, maiori subiaceat emendationi. (Ha a bun
más által lett ismertté, nagyobb elégtétel sújtsa.) (c. 46). — Si
peccati causa fuerit latens, tantum abbati . . . patefaciat, qui sciat
curare, . . . non detegere et publicare. (Ha a bün dolga rejtett
volna, csak az apátnak tárja fel, aki tudja azt gyógyítani s nem elárulni s kibeszélni.) (c. 46.)
Ami pedig az egyes büntetéseket illeti, azokat nem nehéz három forrásra visszavezetni.
1. A két titkos intés, az utána következő nyilvános intés, a
kiközösítés — az evangéliumban "foglaltatnak. A vesszőzés is elégszer említtetik főleg az ószövetségben (Mt. 18, 15). 2. A kiközösítés gyakorlati módjának lényege — kizárás az istentisztelet és
a társas érintkezés közösségéből — az ősegyház fegyelméből ered.
3. A kiközösítés egyes részletei, a büntetések sorrendje és egyes
büntetés-nemek — a különétkezés, az étkezés egyszerűsítése, a
lefokozás, a monostorból való kizárás, a megvesszőzés — nemük
és sorrendjük szerint is — római katonai büntetések. Nem mondjuk azt, hogy mindezeket közvetlenül vette át Sz. Benedek a katonai fegyelemből, csak azt, hogy ezek — részben a régi egyházi,,
vagy monostori fegyelem közvetítésével — de a katonai fegyelemre
vezethetők vissza.
Nagyjelentőségű az egyházi bűntőjog fejlődésében az ősegyházi excommunicato 1 átalakítása és beleillesztése a monostori fegyelembe. Az egyházi excommunicatio eredetileg a Krisztus misztikus testéből való leválasztást jelentette, mely a vétkest kizárta
az egyház kegyelmi közösségéből és ennek kifejezéseképen az istentisztelet, szentségek, imádságok stb. közösségéből. Szent Benedek excommunicatio-ja nyilván nem ezt akarja jelenteni, nem is
jelentheti. Először is: az egyházi excommunicatio-hoz joghatóság
kell; csak püspök, vagy a bűnbánók fegyelmével megbízott presbyter mondhatta ki az ősegyházban. Szent Benedeknél pedig kétes, hogy volt-e nagyobb egyházi rendje, diaconatusa vagy presbyteratusa. Az apát — ki a monostori kiközösítést kimondja, —
nem szükségkép presbyter, Sz. Benedek idején a szerzetesség tagjai,
elöljárók és alattvalók — általában laikusok, nem clericusok. Ez
a monostori kiközösítés tehát nem a kulcsok hatalmán (potestas
clavium) alapszik, hanem a szerzetesi család fejének atyai (potestas paterna) és dominativ hatalmán. A szerzetes nem is az egyház közösségéből lett kizárva, ennek tagja maradt tovább is; sőt
tagja maradt jogilag a monostori közösségnek, hisz a monostor1
Rauschen: Eucharistie und Buss-Sakrament in den ersten 6. Jh-en.
Freiburg. 1910.

ból való kizárás Sz. Benedeknél a kiközösítést követő, későbbi
büntetés. Azután — az ősegyházi excommunicato legalább Nyugaton lényegében nem ismert fokozat-, csak időtartambeli különbséget és a paenitentia „laboriosum opus"-ának, vezeklő fényeinek
különbségét. Lényege szerint azonban az egyházi közösségből való
kizárás — mindegyiknél ugyanaz volt.
Sz. Benedek bűntető kódexe tehát átmenetet alkot az ősegyház
bűnbánati fegyelmétől a középkorihoz; és a maihoz, mely a bűnbánattól különválasztja egyrészt a nyilvánosságot (Sz. Benedek
Regulájának 46. fejezete világosan kifejezi az elvet, hogy titkos
bűnért — titkos bűnhődés), ami az ősegyházban nem volt mindig
következetesen végrehajtva, legalább is nem igazolható eléggé;
másrészt — az elégtételtől, satisfactiotól, vezekléstől megkülönbözteti a monostori fenyítéket, censurât. Ennek a két ténynek az eredménye: a forum internumnak, a lelkiismeret fórumának megkülönböztetése a forum externumtól; a szentségi paenitentiának és
az egyház nyilvános fenyítő hatalmának elkülönítése; az excommunicatio-nak mint büntetésnek elválasztása a gyónási elégtételtől és vele a feloldozást!ak nem az excommunicatio végén, hanem
a gyónás után való megadása.
A jogi analógiáknak igen nagy a jelentőségük a jogfejlődésben; így viszi tovább Sz. Benedek excommunicatio-ja, mely nem
is egyházi, még kevésbbé szentségi fenyíték, az egyházi büntetőjog átalakítását. Egy további mozzanat is figyelemre méltó: az
excommunicatio maior és az excommunicatio minor Sz. Benedeknél, mely ugyancsak hatott az egyházjog eme megkülönböztetésére — mely a toleratus és vitandus, tűrt és kerülendő kiközösítettek osztályában — a mai jogban is megtalálható.
Mielőtt a Regulának a római jogi intézményekkel, a collegiummal és a hadsereggel; továbbá az ősegyház jogfejlődésével való
párhuzambaállítását lezárnók, nem mulaszthatjuk el, hogy újra ne
hangsúlyoznók: Szent Benedek nem kompilator, hanem teremtő
jogász; analógiák vezetnek művéből a római élet minden vonalára,
de az egész: kizárólag az ő műve.
Lelkének nagyságát legjobban mutatja jogi munkájának célja:
mesterséges társadalmat kell szerveznie, és a római jogban mesterséges keretekre tnámaszkodott: a collegiumra és a hadseregre —de ezt a társadalmat, közösséget tőle telhetőleg közelíti minden
társadalom forrásához és eszményéhez: a családhoz.
Ezért lesz az általa alakított közösség a római famíliának nagyobbított képe — az evangélium lelkével átitatva. Már említettük, hogy az apátban a hadvezér, a collegiumi magister és a paterfamilias hatásköre egyesül. A római paterfamilias 1 a családi
kultuszközösség feje, a család felügyelője, védője, büntetője és a
1
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gazdasági érdekközösség irányítója. A „páter abbas", a magiszter, a dominus — ugyanezen hatáskörrel, méltósággal rendelkezik. Erről a feladatáról folyóiratunk más értekezése tárgyal.

VI.
Szent Benedek úgy akarja fölépíteni monostorát, hogy az
fizikailag is zárt közösség legyen. „A monostort pedig úgy kell
megalkotni, hogy minden, ami szükséges, tehát: víz, malom, kert,
a különböző mesterségek gyakorlására alkalmas műhelyek a monostoron belül legyenek" (c. 6 6 ) . „Az én házam — az én vár a m " — ez a szó legjobban illik Sz. Benedek monostorára —
fizikailag is, jogilag is. A monostor jogilag is zárt terület; Sz. Benedek úgy alkotja meg a monostor törvényeit, hogy a monostor
a maga nemében más tényezőktől független legyen. Egyik monostor nem függ a másiktól, mindegyik önjogú, autonóm. Önjoguságát — az apát kezében levő patria potestas-ra alapítja Sz. Benedek.
A paterfamilias s a j á t családjának a római jogban — mondhatni
kizárólagos üra; a patria potestas egyúttal patria maiestas is.
De vájjon mi a viszonya a monostornak az egyházi joghatóság hordozóihoz: a püspökhöz és a római egyházhoz? A püspököt
Sz. Benedek háromszor említi művében. A 62. fejezetben a monostor papjairól szólva azt mondja, hogy a törvénysértő papot az
apát gyakrabban intse meg és ha nem javúl, a püspököt is hívja
meg tanúnak (etiam episcopus adhibeatur in testimonio). — A 64.
fejezetben viszont azt rendeli, hogy ha a convent méltatlan apátot
választ, a püspök, kinek megyéjéhez a monostor tartozik, továbbá
a szomszédos apátok és keresztények, akadályozzák meg a gonoszok egyetértését és az Isten házának méltó kormányzót állítsanak. A 65. fejezetben feltételezi, hogy nemcsak a monostor apátját, hanem prépostját (perjelét a mai szóhasználat szerint) is a
püspök vagy a szomszédos apátok ordinálják — iktatják be hivatalába.
Szent Benedek Regulája tehát híven tükrözi az egykorú egyházjogi állapotot. Az apátválasztásban a monostornak van választójoga. A méltatlant a püspök visszautasíthatja és — ez a jogátháramlas, ius devolutivum követelménye — helyette ő nevez ki apátot
és minden esetben ő iktatja be hivatalába. Az analógia iuris alapján ebből az is következik, hogy a méltatlanná vált apát fölött
is ő ítélkezik. Egyes helyeken
a monostor második tisztviselőjét, a perjelt is a püspök iktatja be hivatalába. Sz. Benedeknek azonban az a törvénye — és ezzel az apát hatalmát erősíti —
hogy a perjel kinevezése is, elmozdítása is az apáttól függjön
(65. f.), aki társainak tanácsát hallgassa meg, de intézkedjék ebben is, mint más ügyekben, legjobb belátása szerint. Nem egész
világos, mit jelent az apát és prépost-perjel beiktatásánál az apátok közreműködése. Pusztán „ad augendam pompám" vesznek-e
részt ebben, vagy valami hatalmuk is van? A 64. fejezet hatalmat

ád nemcsak nekik, hanem a szomszédos keresztényeknek is —
a méltatlan választás meghiúsítására. Ez nyilván azt mutatja, hogy
mivel Sz. Benedek a monostor végzetének tartja a méltatlan a p á tot, minden eszközt igénybe vesz ennek megakadályozására. Lehet, hogy a keleti mintájú monostor-közösség, kongregáció lebeg
accidentaliter szeme előtt, ahol több monostor áll szövetségben —
vagy pedig — az akkori püspökválasztás analógiájára gondol,
melyben a szomszédos püspököknek volt nagy szerepük.
Mindent egybevetve: Szent Benedek érzi, hogy az egyházi
közjog az apátválasztás terén még határozatlan — ő igyekszik
a bajon segíteni; jogilag elégtelen eszközökkel is — pl. a kisebb,
de józanabb rész választásának ád érvényt (mi a mértéke a kisebb rész józanabb voltának, azt ő sem tudja megállapítani), és
mivel ez sem elégséges, az egyházi joghatóság tényezőjét és a
szomszédos keresztények fizikai hatalmát hívja segítségül.
A másik pont, ahol a Regula a püspöknek a monostor benső
ügyeibe való beavatkozását kifejezetten megemlíti, a monostor
p a p j á n a k fegyelmi ügyeire vonatkozik. Ez is jellemző Sz. Benedek jogi érzékére. Hangsúlyozza ugyan, hogy a monostor papja
és klerikusai az apátnak és a Regulának engedelmességgel tartoznak, de mégis érzi, hogy a pap, a klerikus szorosabban tartozik a püspök joghatósága alá, mint a nem-ordinált szerzetes. Viszont ezen a ponton — a döntő szó mégis az apáté A püspök
tanúja a fenyítésnek; de a fenyítő az apát és a javíthatatlan klerikust is ő zárja ki a monostorból.
Az egykorú polgári törvények — és velük az egyháziak is
a clericust a püspök bírósága elé utalják (C. J. I. 3. 32). Szent
Benedek a reguláris observantia — szerzetesi fegyelem-ügyében nem akar ugyan a püspök tudta nélkül eljárni, de viszont az
apát fegyelmi hatáskörét sem engedi át a püspöknek. A clericus
ép úgy megfogadja a reguláris engedelmességet, mint a többi szerzetes; ezzel önként aláveti magát az apát fegyelmi hatáskörének.
Hogy a Regula az „ecclesia Romana" jogkörét teljes tiszteletben tartja, bár nem említi, csak egyszer (c. 13), midőn hangsúlyozza, hogy a zsolozsmázás módja úgy legyen, mint a római
egyházban — az csak természetes. A római egyházhoz való következetes hűség Sz. Benedeknek is, rendjének is állandó öröksége.
Ha mindezeket tekintetbe vesszük, látjuk azt, hogy Sz. Benedek nemcsak más monostorokkal szemben, hanem, amennyire az
akkori egyházjogi keretek közt lehetséges volt, a püspökkel szemben is •— önjogúvá teszi monostorát. Ennek az alapja a patria
potestas autonómiája. Hangsúlyozzuk, még nem arról van szó, hogy
a monostor apátjának a püspökétől független egyházi
joghatósága
volna, hiszen laikusokból álló testületben ez egyházjogi non-sens
lenne, hanem a monostor benső kormányzatának autonómiájáról.
Ez azonban elégséges arra, hogy mihelyest a korviszonyok változásával a monostor képe megváltozik, úgy hogy apátja is fel-

szentelt pap és szerzetesei közül is többen vannak ordinálva, a
püspöktől való függetlenség exemptio formában a joghatóság terén is megadassék a Szentszék különös kegye alapján kezdetben,
később pedig az általános egyházi törvények erejével.
VII.
A Regulának, mint törvénykönyvnek beosztása is figyelmet
érdemel. Sz. Benedek a régebbi szerzetes-utasításokkal szemben,
melyek inkább voltak aszketikus tanító munkák, mint törvénykönyvek, a törvénykönyv típusát utánozza, bár -— a szorosan vett erkölcsi, aszketikus oktatásokat — természetszerűleg nem mellőzheti.
Műve első felében (Prol. 1—7) ez az aszketikus jelleg látszik túlnyomónak; épp úgy az utolsó, később hozzáírt fejezetekben is
(71-^-73). A Regula törzse azonban kifejezetten törvény-jellegű,
mint a fejezetek címei is elárulják. Az erkölcsi, aszketikus elvek
— egy-egy rövid megjegyzés, közmondás, szentírási idézet, szentatyáktól vett hivatkozás formájában kicsillannak ugyan végig, mint
gyöngyszemek az apáti mitrán, de az egyes fejezetek tenorja —
a törvény parancsa.
Szent Benedek művének beosztása nem ragaszkodik a római
jogi tankönyvek, institutiók bevett sorrendjéhez. Gaius Institutióitól (II. sz. Kr. u.) kezdve" a jog anyagát a szakmunkák három
csoportra osztották: personae, res, actiones. Ezt a beosztást követik az Institutiones c. jogi tankönyvek
általában, Gaius-é, Florentius^, Ulpianus-é, Justinianus-é. A törvénygyűjteményeknek,
codex-eknek beosztása nem ily egyöntetű, szabályos. Azt azonban
ki lehet érezni Sz. Benedek művéből, hogy a personae, res, àctiones sorrendje lebeg szeme előtt, de nem erőlteti, hanem a műve
megírásában önkényt adódó gyakorlati összefüggések szerint rendezi be anyagát.
Vegyük most már sorra beosztását.
Bevezetésül a Prologus szolgál, mintegy promulgáló írás gyanánt. Aztán következnék a personae csoport: a szerzetesek nemei
(1 c.), az apát (2), az apáti tanács ( 3 ) , a szerzetes erényei és
kötelességei ( 4 — 7 ) . Ide tartoznának még a dékánok (21), cellerárius (31), a fölvétel, papok, apátválasztás, prépost stb. fejezetek
(58—66), de ezeket a tartalmi összefüggések miatt más helyen
tárgyalja; a dékánokat — a hálóteremmel, a cellerariust a monostor vagyonával kapcsolatban és igy tovább.
A res: csoportban első helyen ( 8 — 2 0 ) a monostori istentiszteletet tárgyalja. Utána áttér a monostor berendezésére, hálóterem,
műhelyek, magánvagyon, konyha, étkezés, napi munka. Amint mondottuk — az összefüggő személyi kérdéseket is ide iktatja be.
Jelentősebb sorrendváltozást okoz, hogy az actiones csoporthoz
tartozó bűntető kódexet ketté osztva — szintén itt tárgyalja —
1
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az első csoportban (23—30) mintegy a büntetés elméletét adva,
a második csoportban — az egyes büntetéseket (43—46). —
A Regulát eredetileg voltaképen a kapusról szóló 66. fejezettel zárta
le; az utána következő fejezeteket novelláknak tekinthetjük jogi
szempontból.
Az 58—65. tartó fejezetek az előbbiekkel szemben a monostor
succrescentiáját tárgyalják, míg az 1—58. fejezetek a kész monostor benső rendjét. Látjuk tehát, hogy a Regula sorrendjét több
szempont szabályozza; ezek egymásközt összefüggő csoportokat
-— mondjuk titulusokat alkotnak (bár ezt á szöveg nem fejezi ki),
melyek fejezetekre oszlanak.
Az egyes fejezetek közt — vannak, mint már mondottuk,
inkább aszketikus oktatás-jellegűek (2—7, 71-—73); a fejezetek
zöme azonban törvényjellegű. Ezek közt benső beosztás szempontjából két típust különböztethetünk meg: az első típusban a
rendelkező, szabálytadó rész a fő; ez mintegy az edictumok, decretumok természetét követi. A második típus hasonlít a régi (és
mai) zsinatok anatematizmusaihoz. Pl. c. 23. Sí quis fráter contuinax . . . vindictae subdatur. C. 26. Si quis fráter . . . sortiatur excommunicationis vindictam. Ugyanígy c. 28, 29, 45, 46. stb.
VIII.
Végül fölvetjük a kérdést: honnét ered a Regulának kötelező
ereje? Szent Benedek, aki írta, a montecassinói monostori közösség
feje volt; állásánál, hivatalánál fogva egyházi törvény
hozására
nem volt feljogosítva. Eredetileg tehát — ha a Szentlélek közreműködését itt figyelmen kívül hagyjuk, bár az életírók többször
utalnak erre — a Regula kötelező ereje egyrészt a közösség fejének, a collegium magisterének szabályt, lex-et alkotó jogából
származott — a római jog elvei szerint; másrészt pedig a f o g a dalom tényéböl, mely által a szerzetes önmagát a Regula megtartására kötelezi.
Hogy a Regula egyházi törvénnyé lett, azt akkor érte el, midőn az egyházi törvényhozó hatalom birtokosai, pápák, zsinatok,
püspökök a Regulát elismerték. A nyugati egyházi törvényhozás
Nagy Sz. Gergely óta nem szűnt meg Sz. Benedek müvét dicsérni,
ajánlani, terjeszteni. Évszázadokon keresztül renlkívüli tekintélynek
örvendett két társával, Sz. Vazul és Sz. Ágoston rendszabályával
együtt. Nagyrabecsülésében Nagy Károly óta az állami hatalom
versenyzett az egyházival.
Még assziszi Sz. Ferencet is kötelezni akarta az egyház, hogy
a három regula valamelyikét f o g a d j a el intézménye számára. Az
ő rendszabálya társult negyediknek a három előbbihez. Ez a négy
ősregula. Más szerzetes szabályokat nem szabad Regulának nevezni. Ezek az ősregulák szövegükben változást nem szenvedhetnek; a fejlődő élet-követelte szabályokat nem szabad a Regulák
szövegébe bevenni, hanem kiegészítő statutumok, constitutiók

gyanánt kell hozzájuk illeszteni. Az egyházi törvényhozás ezzel is
ki a k a r j a tüntetni azon örök értékeket, melyek ezen ősi Regulákban rejlenek.
Szent Benedek müve tehát, mint törvénykönyv ma is a világegyház törvénygyűjteményének egészéhez tartozik. Értéke örök.
Egyik legszebb kifejezője, megvalósítója azon ősi elveknek: Ecclesiae utitur iure Romano; és évezredekre szóló szintézise a legklasszikusabb jognak — a rómainak — és Krisztus égből hozott
törvényének.
Dr.

Kühár

FIóris.

S C H O L A DOMINICI

SERVÍTIi.

A S Z E R Z E T E S élet regulájának elejére Sz. Benedek az állandó szokás szerint prologust, előszót írt. Belepillantat velünk
műve vezető gondolataiba, indítóokaiba, minden egyes szabálya
szellemébe. Törvénykönyve az évek múlása során lassankint jött
létre, amennyiben előbb a gyakorlatban próbálta ki s aztán majd
az egyik, majd a másik részt jegyezte föl. A prologus tehát mindezeket a részeket általános szempontjaik szerint fűzi össze.
A dolog természete kivánja, hogy első sorban annak a
servitiumnak, szolgálatnak értelmével jöjjünk tisztába,
melynek
számára Sz. Benedek iskolát akar szervezni. Optimus interpres
verborum quisque suorum elvét követve ezt az értelmet a prológusban kell keresnünk és meg is találjuk.
Valami jóleső melegség leng az előszónak már első soraiból.
Mintha hosszú vándorlásról hazatérő fiához szólna az édesapa.
A szeretetnek közvetlen, gyöngéd szavai peregnek ajkáról s lassanlassan egészen hatalmukba kerítik az olvasót. Mert nem általánosságban szól a hozzá érkezőkhöz, hanem külön-külön bizalmasan
nyitogatja kinek-kinek „szíve a j t a j á t " s csepegteti bele a bizalomnak és szeretetnek balzsamát, akárcsak az Úr, aki szintén külön
és titokzatos nyelven szólogatja a lelket, melyet szeretetére méltat.
Hiszen szeretet dolga a szerzetes életpálya választása. Nem az
evangéliumi családapa szól-e itt, aki gazdag kamrájából a körülmények szerint majd tüzes új-, majd meg az évek hosszú során
át kiforrott óbort vesz elő?
Az előszó három részre oszlik. Az első szól a szerzetes élet
természetéről. A második ez életre való hivatásról. A harmadik
az eszközökről s használatukról, melyeket az Ür szolgálatának iskolájában kell megtanulni.
A szerzetes élet mivoltát Sz. Benedek röviden a fáradalmas
engedelmességben, az önakaratnak a szolgálat céljának való alárendelésében vagy ahogyan ő mondja: az engedelmesség fegyvereinek forgatásában állapítja meg. Az önakaratról való lemondás az
engedelmesség áldozata. Ez az ember tökéletes megtérése, mellyel
hátat fordít a sátánnak és minden cselekedeteinek és pompáinak,
szóval mindannak, ami a világban van és a világé; csak azért, hogy
isten embere legyen. Nem valóságos hadűzenet-e ez az elhatározás? Hadüzenet a világnak és a világ fejedelmének.
Sz. Benedek nem az első, aki Isten szolgálatát hadiszolgálatül fogja fel. Már a jámbor Jób alkalmazta e kifejezést Isten minden hűséges szolgájának életére, Sz. Pál apostol pedig részletezi
ezt a hasonlatot. Még nagyobb joggal húzható rá annak az em-

bernek életére, aki csak Istent keresi. Mennyi támadás, mily feneketlen gyűlölet, szinte elképzelhetetlen alakulatban jut az ördögrészéről osztályrészül annak, akit nem birt visszatartani a kolostorba való lépéstől. Hosszú történetet lehetne írni erről a háborúról s a szentek élete valóban e háborúnak, de egyúttal Isten győzelmének is a története. Épen nem csoda, sőt a dolog velejének
igazvolta, hogy Sz. Benedek előtt is, meg utána is a szerzetes élet
más törvényhozói is éltek e hasonlattal.
Ez a gondolat egyébként sem volt idegen a keresztény világnézetben, amely szóban és írásban háromféle hadsereget emlegetett, melyek egy és ugyanazon zászló alatt küzdenek: a Kereszt
jele alatt, és amelyeknek egy és ugyanaz a vezére: az igazi Király,
a mi Urunk Jézus Krisztus. Melyik hát ez a három hadsereg?
Az égi lelkek, a lovagok és a szerzetesek serege. Fenséges
szavakkal emlékszik meg a Szentírás az angyalok győzelméről,
melyet az Isten parancsolatának való engedelmességükkel vívtak
ki. A római Pontificale pedig megható szertartások keretében avatja
fel az igazság és engedelmesség szolgálatára az új lovagot, kinek
felajánlását egyértékünek tekintette a szerzetes fogadalmával. E
kettő között áll a szerzetes hadsereg. Nemesebb a lovagokénál,
mert lelki természetű s életmódja meg fegyverei mind természetfölöttiek. Ezért is Isten lovagjának nevezik a szerzetest, az engedelmesség fegyverzetét pedig fényesnek és erősnek; mert hisz Isten fegyverei, melyeken rajtok ragyog az ő vérének bíbora s istenségének tündöklő zománca; Isten tervezte és készítette őket s a
vágás, melyet velők keze mért, acélos keménységök bizonysága.
S nem ok nélkül mondja őket Sz. Benedek az engedelmesség fegyvereinek. A benedektinus monostorban ugyanis az engedelmesség
irányít mindent: a belső és külső lemondást, a munkát, a folytonos
önmegtagadást, az imádságot és ez az engedelmesség a d j a meg
mindamaz eszközöket, melyek legyőzhetik az üdvösség eljenségeit
s támadásai ellen is megvédhetik.
Krisztusnak, az Úrnak és igazi királynak szolgálatában hadakozni nem csekélység és nem is könnyű dolog. Hiszen az, aki
a szerzetes élethivatást választja, visszavonhatatlan kötelességeket
vállal vele magára. Abban az időben, mikor Sz. Benedek Reguláját írta, mindenki nagyon jól tudta, mi volt szokás a hadiszolgálatban. T u d t a ezt ő is. Szó sem esett többé a római légiókról.
Mi lett azokból? Keleten és nyugaton új hódító népek jelentek meg
és velők új szokások. A harcosok rendszerint meg nem határozott
ideig követték a hadvezért minden vállalatában; de az is megesett,
hogy a vezér csak a háború tartamára toborzott katonákat s ezek
aztán a végén eltávoztak. Mindakét esetben azonban a vezérhez
való hűség volt, amit a harcolóktól föltétlenül megkívántak.
Sz. Benedek gondolata szerint a szerzetes katonáskodása élethosszig tartó szolgálat. A hadakozás ugyanis, melyre vállalkozik,
már őelőtte is folyt s véget majd csak akkor ér, ha már nem lesz

ember e világon: az Ür végleges győzelmével. Minden ember az
élettel kezdi meg ezt a harcot s halála pillanatában teszi le a fegyvert; mert oly ellenséggel áll szemben, aki soha bele nem fárad
a támadásba, sem meg nem hal. És aki Krisztus katonájává szegődik, a harc egész tartamára kötelezi magát azaz élte fogytáig.
Nagy dolog ez. Csoda-e, ha Sz. Benedek ezt a kötelességet nem
tudta máskép elképzelni, csak ha eskü pecsételi meg. Az ókorban
sem volt ez máskép. Szent kötelékkel kell hát magát megkötnie
annak, aki a szerzetes életpályát választotta. Hűséget, a katonának ezt a legfőbb erényét kivánja Sz. Benedek attól, aki az ő fia
és tanítványa akar lenni s ezt ő így fejezi ki: Krisztusnak senkit
és semmit eléje nem tenni!
Engedelmesség, harc, hűség és kitartás az Ür Jézus szolgálatában: ezek az elvek és föltételek, melyeket Sz. Benedek közöl
a prologus első részében avval, aki tanítványául akar szegődni.
Ezek alkotják a szerzetes élet mivoltát. Szigorú föltételek, zord élet!
Kinek lesz elég ereje ezen élet élésére, amely ellene mond a természet hajlamainak, amely ellenkezik és folyton harcban áll a világ egész irányzatával? Sz. Benedek, a jó atya és bölcs tanítómester megmondja a módját, hogyan érhet el sikert az ő fia. Alázatosságra oktatja mindjárt kezdetben, aztán bizalomra az isteni
malaszt segítségében, amely kitartóvá és győztessé fogja tenni,
végül e segítségért való buzgó imádságra. Ez utóbbit tartja mindvalamennyi között a legfontosabb föltételnek. Mert a kolostori
életnek nemcsak a kezdetén kell gyakorolni, hanem egész végesvégig. Ez adja meg cselekedeteinek a vallás kenetét, biztosítja az
Ür segítségét s a természetfölötti életben az eredményt.
A sz. patriarka ugyan általánosságban buzdít; bármi jót kezdesz cselekedni, őtőle kérjed mentül buzgóbb imádsággal végbevitelét; mégis akkor a legszükségesebb, mikor valaki Krisztus seregébe csap fel katonának. Ma még, úgymond, amikor a kolostor
küszöbén állasz, szabad vagy; a keresztség által Isten gyermeke
s evvel beérheted, többre nem vagy köteles. Ha azonban a szerzetnek akarod magad lekötni, anélkül, hogy biztosítanád a segítséget, melyet az Ür senkitől sem tagad meg, aki kéri, a legnagyobb
veszedelemnek teszed ki magad, jöhet ugyanis egyszer egy nap,
melyen a mennyei atya gonosz szolgának fog találni. Jóságában
és szeretetében talán meg fog fenyíteni, csakhogy bűnbánatra késztessen; te mégis megszomorítottad s ez a te nagy bajod. A szerzetes élet útján nem a tökéletességre, hanem vesztedbe rohantál.
A második részben a hivatás szívhez szóló történetével foglalkozik a sz. patriarka; azzal a titokzatos szólogatással, melynek
kezdetben nincsen más tanúja, csak az Isten és a lélek, melyhez
szól. És hányféle alakban jelentkezik ez a szólogatás! Az egyes
lelkek egyéniségének megfelelően: majd simán, egyszerűen, majd
meg sok akadály legyőzése árán. Ebben a részben látható tán legszebben. mennyire ismerte Sz. Benedek az emberi lelket legtitko-

sabb rejtekeiben s mily finom tapintattal elemzi azt a folyamatot,
mely benne végbe megy, míg a célnak teljes felismerésével h a t á rozza el magát a szerzetes életre egészen: testtel és lélekkel.
A harmadik részben aztán pontos és részletes szabályokat ismertet Sz. Benedek azokkal, akik tanítványokul szegődnek hozzá.
A katonáskodni készülőnek meg kell tanulnia a fegyverekkel való
bánást. Nem elég csak ismernie a fegyelmi szabályzatot és tudnia,
mílyfokú áldozatokat követel tőle a szolgálat. Szakasztott az az eset,
sőt még inkább, a magasabb lelki művészetben. Előbb meg kell
tanulni, csak aztán lehet gyakorolni. Magától ez nem megy és
magára hagyatva azt sem tudja az ember, „mikép kell kérnie, amit
kér." „Evégből tehát — úgymond — fel kell állítanunk az Úr
amely intézkedésünkben úgy reméljük;
szolgálatának
iskolájátr
semmi kemény vagy nehéz dolgot nem fogunk rendelni; de ha a
méltányosság követelése szerint vétkeink megjobbítása vagy a szeretet fenntartása végett egyik-másik dolog némileg szigorúnak
tűnnék fel, ne ijedj mindjárt vissza félelemtől megrettenve az üdvösség útjától, amelynek kezdete szoros és keskeny ugyan, de a
lelki életben való haladás s a hit növekedtével nekihevült kebellel,
a szeretet kimondhatatlan édességével lehet járni az Úr p a r a n csolatai-kijelölte úton; hogy az ő vezetése alól soha ki nem vonván
magunk s mindhalálig az ő tanítása mellett a kolostorban megmaradván, béketűréssel vegyünk részt Krisztus szenvedéseiben,
hogy így méltók legyünk országának is részeseivé lenni".
A régi rómaiknál a fiú rendesen folytatta atyja foglalkozását.
Ennélfogva tőle sajátította el azon ismereteket és fogásokat, melyekre szüksége volt. Ebben a családi iskolában volt része Sz.
Benedeknek is, aki szüleitől a leggondosabb nevelésben részesült.
Csak amikor már tágult a társadalom kerete, mikor a görög tudományok és művészetek térhódításával már magasabb műveltségre
volt szükség, csak akkor alakultak, mégpedig elsősorban Rómában nyilvános iskolák ama paedagogusok vállalkozása folytán,
akik eleinte házhoz járva házi oktatással készítették elő az ifjú
nemzedéket mind a nyilvános, mind a magán élet magasabbrendű
műveltsége és tudományai számára. Erre meg annál is inkább volt
szükség, mert hova-tovább a fiatalember nem csupán a maga,
hanem mások érdekeinek is volt kénytelen szolgálni. Ilyen iskolák
már nemcsak a tudományok és művészetek terén alakultak, hanem más foglalkozások számára is, mint teszem a gladiatorok stb.
számára. így kerül Sz. Benedek is a fővárosba, hogy a családi
iskolában szerzett ismereteit nyilvános intézetben mélyítse és bővítse. S a j á t tapasztalatából tudta tehát, hogy a szerzetes élet ismereteit is ilyen iskolában kell megtanulnia annak, aki önként,
szabad elhatározásból vállalkozott erre. De tudta azt is, elég alkalma volt ezt tapasztalnia Subiacóban, a magányban, mily nehéz
és veszedelemteljes ez az élet, ha valaki mindenkitől elszakítva,
okos vezető nélkül kénytelen a szerzetes élet gyakorlatait végezni.

Hisz elvégre nem mindenki részesül a kegyelemnek akkora támogatásában, mint aminőt neki juttatott az isteni szeretet.
Nem szabad továbbá felednünk, hogy a szerzetes nemcsak
önmagáé, hanem másoké is. Kis társadalomban él, nincs-e hát
már ezért is fokozott szükség szabályokra, melyek rendezik külső
és belső életét a rendben? Ezek a szükségletek szültek minden
regulát és Sz. Benedek is ez okból szerkesztette meg a magáét.
Maga mondja: Fel kell állítanunk az Ür szolgálatának
iskoláját.
Egyszerű, himezetlen cím, mellyel müvét illetni akarja.
Nein lehet-e napjainkban is itt-ott hallani: voltaképen mit is
tesznek-vesznek egy-egy benediktinus kolostorban? Röviden, de
velősen felel erre a sz. patriarka: tanulják és végzik az Úr szolgálatát. Ám a modern ember nem hagyja magát s tovább kérdez:
aztán mire jó ez? És ha jóakarat, meg némi rokonszenv is van
benne, hát mentségül szépítve, szinte vállveregetve megdicséri a
benediktinusok tudományos működését. Nem így kérdezte-e valamikor azt is, mire való az a sok erdő? És mint hasznot nem hozó
nagy területeket, szépen ki is irtották. Most aztán megvan a nagy
szánom-bánom, mikor a hegyekről gát nélkül rohannak le a vizek s tengerré dagadnak a termékeny területeken. Igaz, a kolostor
élete nagyon elüt a világ életétől . Hát még a mai kor életétől!
Amott a szabályok medrében rendszeresen folyó munka, emitt a
hanyatt-homlok ide-oda való kapkodás; amott a tényleges állandóság, emitt a lázas, forrongó nyugtalanság, mely megőrli az embereket s fennálló intézményeket össze-vissza halomra dönt. Nem
szól-e ez a való ellentét Sz. Benedek monostorainak haszna mellett?
Nincs és sohasem is volt Sz. Benedek fiainak restelkedésre
okuk a szemükre vetett költött mihasznaság miatt. Bár soh'se kellett volna átszőniök a Regulát oly foglalkozásokkal, melyek e rajok fogott naplopás szépítgetésének ürügyéül szolgálhatnak. A
Rend történetében vannak időszakok, mikor a külső foglalkozások
miatt nem törődtek valami különösen a Regulával, mikor lényeges
dolgokban tévesen magyarázták, végre sokszor feledésnek, sőt
sajnos, hellyel-közzel lebecsülésnek is tették ki. Ilyen körülmények
nagyban hozzájárultak a világ ítéletének kialakulásához a szerzetes
intézményről.
Hiszen igaz, jók a külső buzgóságnak müvei, szükségesek is,
mert nemcsak Isten, hanem a felebarát szeretete is parancs; és
ahol Rendje virágzott, mindenütt nyomdokaiban jártak fiai. Mégis
e termékenység formájának és mértékének ez az egy volt az irányítója: a kolostor az isteni szolgálat iskolája. Sohasem szabad a
szerzetesnek megfeledkeznie arról, hogy elsősorban ennek a szolgálatnak szentelte magát; hogy nem szabad rabszolgává alacsonyodnia, a világ, változó szeszélyei, földi vágyai kifejezett rabjává. De nem kap-e néha megbízást külső tevékenységre? Hogyne!
De akkor is legyen a kolostor a felebarát számára is az isteni szolgálat iskolája. Ne alakuljon át akadémiává, ezen vagy azon tu-

tlomány főiskolájává, szakismeretek szerzésére szolgáló intézménynyé. Mindez jócselekedet ugyan, azonban a főfeladat mellett csak
alárendelt jelentőségű. A történelem igazolja, hogy Sz. Benedek
fiai külső tevékenységökben nem maradtak meg mindenkor ezen
a természetfölötti állásponton, melyet nemcsak a benediktinus Regula, hanem maga a kereszténység is hirdet. Pedig áldás és boldogság csak akkor és addig lesz a Rend osztályrésze, míg tiszteletben tartja alapítójának ezt a világosan kifejezett akaratát.
De minden egyes rendtagnak kötelessége is atyja és tanítómestere iránt ezt az érzületet ápolni. Vájjon nem tartozik-e ez is
az isteni szolgálat iskolájához? Nem azért jött-e mindegyik, hogy
tanuljon oly elöljárótól, aki egyúttal mester is, és jött a tanulni
akarás érzésével: tudatlansága, tanulékonysága tudatával és bizalommal a mester iránt? Mert ha nincs meg benne ez a bizalom,
miért jött akkor épen ide? Van még számos más iskola, 'élhetett
a szabadsággal, hogy ott keresse élete feladatát. Annak azonban,
aki Sz. Benedek iskolájába lépett, nem szabad bizalmatlankodnia,
nem szabad foglalkoznia azzal a mellékgondolattal, hogy majd a
maga eszméjéhez szabja ezt az iskolát. Az ilyen ember mívelésre
alkalmatlan talaj. Szóval alázatosnak kell lennie.
S a mester, aki ez iskolában tanít, csupa szív-mester. Tanítványait nem f o g a d j a morc arccal, szigorú tekintettel. Azt mondja:
remélli, semmi kemény, semmi nehéz dolgot nem fog rendelni.
Olyan lesz, mint a jó atya, kinek tanítványa biztos lehet abban,
hogy útja nem lesz csüggesztő akadályokkal kirakva. Sz. Benedek
iskolája egészen olyan, mint az Ürnak iskolája, ,,kinek igája édes,
terhe könnyű" mindazoknak, akik szelíd szívűek és alázatosak.
Hát talán az evangélium nincsen tele nehézségekkel? Pedig
ugy-e ezeket is mind vállalnia kell annak, aki a világban marad.
Nem szabad hát meglepődni, ha a szerzetben is megleli a könnyűség és nehézségnek ezt a vegyületét. Sz. Benedek gyöngéden és
apai szeretettel jelzi is, hogy megesik, ez vagy az a szabálya kissé
szigorúnak fog tán látszani; de hozzá teszi, nem tőle függ, hogy
elnézzen az életszentség e követelményei fölött. Mit jelentene ez
ugyanis? Kitenné tanítványát annak a veszedelemnek, hogy nem
törődnék hibáival s kár érhetné Isten és a felebarát szeretetét.
Szent Benedeknek arra is van gondja, mi a teendő, ha a zabolátlanságra hajló természet többször oly szabályba botlik, mely
keménynek tűnik fel. Szeretettel biztat: ne ijedj mindjárt vissza
félelemtől megrettenve az üdvösség útjától, melynek kezdete föltétlenül szoros és keskeny. Később majd neki hevül a kebel. Mily
ismerete az emberi léleknek! Nemcsak bátorítás az ingadozó kezdő
számara. Bár bele tapadna nemcsak minden novícius, hanem az öreg
tanítványok emlékezetébe is! Amaz láthatja, hogy ebben az iskolában nincs semmi, ami kedvét szegheti, bárha kezdetben vagy a szerzetes élet első éveiben itt-ott nehézségekbe botlik is. Ez a dolgok
rendje s más nem is volt várható. Az nem volna rendjén, ha köny-

nyírnek találna mindent, ha semmi se tenné próbára lelkét, ha repülve haladna az úton s minden akadályon mint madár vetné át
magát ama buzgalom szárnyán, melyet szent atyánk fiatalos buzgalomnak
nevez. Evvel szemben legyen bizalmatlan a kezdő, az
öregek pedig féltékenyen vigyázzanak a fiatalokra s óvakodjanak,
hogy beléjök ne csöpögtessék ezt az iskola szabályainak meg nem
felelő buzgalmat. Bárhol tapasztalható az ifjú tanítványnak ez a
kényelmes és könnyű előretörése, meg kell vizsgálni az útat s félelem nélkül utána nézni: vájjon csakugyan akadálynélküli-e? Mert
nem lehet nem igaz az evangélium állítása: a széles út kárhozatra
visz, míg az üdvösség útja keskeny és igen sokan nem találják meg
a portát.
Ez az út azonban, mint már hallottuk, kiszélesedik, mégpedig
oly mértékben, amint tanítványának második természetévé válik
a szerzetes élet. És itt jut el a sz. patriarka az ő iskolájának céliához, az eszményhez, melyre tanítványát nevelni akarja. S mi ez
vájjon? Az isteni mintakép, melyről szemét az egész úton le nem
veszi: a kereszt áldozata, életének középpontja. Már szentünk
előtt regulájok volt a puszta szerzeteseinek: Crux vitae nostrae
disciplinaeque princípium est et oportet nos cum Christo pati. Életünk és miveltségünk alapja a kereszt és a Krisztussal való szenvedés. Ebből fakad minden jó, minden erő, minden öröm. Ez az
ő iskolájának homlokirata. Ezzel pecsételte meg élete művét s azt
akarta, hogy tanítványai is a kereszt jelével jelöljék meg Isten
szolgálatára szentelésük diszoklevelét: fogadalmukat.
Ki nem érezte magát e sorok olvasása közben közel azon
időkhöz, mikor minden gondolat középpontja a fájdalmak férfia
volt: Jézus? Ott áll valamennyi sebből vérezve, egyik felől János,
másik felől Magdolna között: az ártatlanság és a bűnbánat között.
Mindakettő szeméből peregve gurulnak a könnyek: a szeretet és
bánat könnyei; de mindakettő imádkozik.
Jándi

Bernardin,

dömölki apát.

A B E N E D I K T I N U S LELKI ÉLET ALAPJAI.
1. A LELKI ÉLET mivolta. Az ember életének, hogy emberhez méltó legyen, lelki életnek kell lennie. Még testi életünk irányvonalait is a léleknek kell kiszabnia. Testi életműveleteink ugyanis,
például étkezésünk, ruházkodásunk, testünk tisztántartása, mozgási és nyugalmi helyzetei épen az által különböznek az állat h a sonló műveleteitől, hogy észszerűek és erkölcsösek, azaz lelkiek
lehetnek. De a lelki élet, amely egyrészt abban mutatkozik, hogy
testi életünket is lelkünk szabályozza, másrészt pedig a megismeréssel és szeretettel járó erőkifejtésben: tudományos és művészi
munkában és a természetes erkölcsi törvényhez igazodó cselekvésben, még nem az a lelki élet, amely Isten akarata szerint az emberhez méltó. Az Isten akarata ugyanis a mi megszentelésünk
(1. Tessz. 4, 3.): az Isten lelkiségében, bölcseségében, szentségében, természetében, életében és boldogságában való részesedés,
és ehhez képest a lelki élet alapjai Jézus Krisztusban vannak, aki
nekünk az Istentől bölcseség és igazság, megszentelés és váltság
lett (1. Kor. 1, 30.).
A lelki élét tehát, amely az emberhez és egyben az Istenhez
is mindenképen méltó (Kolossz. 1, 10.), a teljes
Szentháromság
egy Istenből való élet. Előfeltétele a Szentháromságba való bekapcsolódásunk: az az egység, melyért Jézus Krisztus főpapi imádságában könyörgött, hogy az apostolok és mindazok, akik általuk
hinni fognak, őbenne eggyé legyenek, amint ő egy az Atyával (Ján.
17, 21.). Ennek a Szentháromságból
eredő életnek közvetítője
Jézus
Krisztus. Ő az Atyából él, és mi őbelőle élünk (Ján. 6, 58.), mint
a szőlővessző a szőlőtőkéből, és nála nélkül semmit sem cselekedhetünk (Ján. 15, 5.). Ellenben ha Krisztusban vagyunk és Krisztus
mibennünk vagyon, a test ugyan halandó a bün miatt, de a lélek
él a megigazulás,
a megszentesülés által (Róm. 8, 10.). A lelki
élet megigazulás,
a Szentlélek megszentelő
munkájából való élet.
Ezt a Lelket az Atya küldi nekünk a Fiú nevében (Ján. 14, 26.),
és ő a Fiúéból veszi és adja nekünk az életet (Ján. 16, 14.). Ő a
kegyelem és imádság Lelke (Zak. 12, 10.), ki az Úr Jézus áldozatából vesz'és a szentségek útján és az imádság révén ad nekünk
kegyelmi életet, a bűntörlő és az isteni természetben részesítő (2.
Pét. 1, 4.) megszentelő kegyelem életét. Ő az igazság Lelke, ki
az Isten Igéjéből, Krisztus tanításából vesz és hirdeti nekünk az
Igazság szerinti életet (Ján. 16, 13.). Ő a szeretet, a pünkösdi
tűz Lelke, aki kiönti szivünkben a szeretetet és megalapozza bennünk a szeretet életét (Róm. 5, 5.), hogy Istent mindenek fölött
szeressük, felebarátunkat pedig úgy, ahogy Krisztus szeretett ben-

iiünket (Ján. 13, 34.)'. Ő bennünk lakik (I. Kor. 3, 16.) és t a g jainkat a maga templomává teszi (1. Kor. 6, 19.), és mi Lélek
szerint járunk és a test kívánságait véghez nem visszük (Gal.
5, 16.), hanem kiformáljuk magunkban a lelki testet, mert ha annak Lelke, ki feltámasztotta Jézust halottaiból, mibennünk lakik,
az, ki feltámasztotta Jézus Krisztust halottaiból, megeleveníti a mi
halandó testünket is az ő mibennünk lakó Lelkéért (Róm. 8, 11.).
A lelki élet örök élet, az örök Isten örök mértékeihez igazodó élet.
ö r ö k élet már e földön is, mert mindaz, amit e földön a Szentháromsággal, Krisztussal egysülten, a kegyelem állapotában, az
igazság útmutatása szerint, Isten akaratához mérten, Lélek szerint cselekszünk: akár eszünk, akár iszunk, akár tudományt művelünk vagy művészetet ápolunk, akár más valamit cselekszünk,
összes cselekedeteink az örök Isten örök mértékei szerint örök értékűek és érdemül szolgálnak a másvilági örök életre, cselekedeteink követnek bennünket (Titk. Jel. 14, 13.). A lelki élet Krisztus
követése, Krisztus kialakítása önmagunkban
(Gal. 4, 19.), hogy
az, ami Krisztusban nincs, a bűn, bennünk se legyen, s ami Krisztusban meg van, de bennünk nincs, a szentség, az Igazság, a szeretet, a lelkiség mibennünk is meglegyen, hogy hasonlók lehessünk
az Isten egyszülött Fiához, ami az örök életnek, a mennyei boldogságnak záloga (Róm. 2, 29.). Aki a lelki élet részletesebb és
a legtöbb ember számára szemléletesebb rajzát kivánja, a fentiek
kiegészítésére olvassa el bölcseségre éhes és szomjas lélekkel a
hegyi beszédet (Mát. 5—7. fej.).
2. A benediktinus
lelki élet sajátos stílusa. Eredő helyét és
forrását, mivoltát és természetét, szóval alapjait tekintve, a benediktinus lelki élet sem más, mint a Szentháromságból eredő, Krisztus áldozatában forrásozó élet, megszentesülés és megigazulás, kegyelem és igazság, szeretet és lelkiség, örök élet, Krisztus kialakítása és követése. Van-e tehát értelme, hogy a benediktinus lejki
$let alapjait keressük? Van, mert a benediktinus lelki életnek sajátos stílusa van, amely még az alapok felfogásában is érvényesül.
Honnan van, miben gyökeredzik ez a sajátos stílus? Honnan van,
hogy, bár minden lelki életnek alaptípusa Jézus Krisztus, mégis
a gondviselésszerű nagy szentek is alakítanak ki sajátos típusokat
és stílusokat? így például Szal. Szent Ferenc lelki életének egészen sajátos stílusa van, és sokan járnak hozzá iskolába lelki életük
kiépítésében. De van Szent Bernát-tipus is, Szent Norbert-, assisi
Szent Ferenc-, Szent Domonkos-, Szent Ignác-, Kalazanti Szent
József-típus és még egyebek.
A teremtés merőben isteni munka, ebben az embernek semmi
közreműködése nincs. A megváltás istenemberi munka, ebben az
ember csakis Jézus Krisztus emberi természetében működik közre.
Ellenben a megszentelés, a lelki élet kiépítése, isteni és emberi
munka: a megszentelő, megvilágosító, megerősítő és vigasztaló
Szentléleknek és az isteni kegyelemmel sajátos egyedisége,
sajátos

személyisége szerint közreműködő embernek közös munkája. És az
emberi közreműködésnek tág tere és sokféle lehetősége van. A Szentlélek az Atyáéból és Fiúéból vesz és ad nekünk kegyelmet a hitre;
de hinnie, erős, állhatatos és élő hittel hinnie az embernek kell.
A Szentlélek kegyelmet ad a parancsolatok megtartására, esetleg
az evangéliumi tanácsok követésére; de a parancsolatokat megtartani, az evangéliumi tanácsokat követni nekem, az embernek kell.
A Szentlélek a kegyelmet a szentségek, a szentelmények és az
imádság révén árasztja ki arra, aki a kegyelem ezen eszközeit
megfelelően használja. A Szentlélek az Isten Igéjéből, Jézus Krisztus tanításából vesz és hirdeti nekünk; de az Igazságnak meghódolni, az Igazságból világnézetet formálni, a tévedéseket, balfogalmakat, ötleteket és hazúgságokat elkerülni, az Igazságot az
életben érvényesíteni az ember dolga. A Szentlélek kiönti szivünkben a szeretetet; de a szeretetet egyre jobban elrendezni, akadályait, a rendetlen hajlamokat szabályozni, támasztékait, a törvénytiszteletet, a lelkiismeretességet és az erényeket kialakítani, m a g á b a
a Jóságba meghódolással bekapcsolódni és mindig jót akarni és
tenni az embernek kell. A Szentlélek tagjainkat a maga templomává avatja; de ezt a templomot meg nem fertőztetni, a test cselekedeteit: a paráznaságot, a bálványozást, ellenségeskedést, versengést, haragot, pártütést, gyilkosságot, részegeskedést és ezekhez hasonlókat véghez nem vinni (Gal. 5, 19—21), hanem ellenkezőleg a lélek gyümölcseit: a szeretetet, örömöt és békességet, a türelmet, kegyességet és jóságot, a szerénységet, szelídséget és tisztaságot ápolni (u. o. 22—23.), röviden Lélek szerint járni az ember feladata. A Szentlélek elhinti bennünk az örök élet magvait:
a kegyelmet, a hitet, reményt és szeretetet, az okosságot és igazságosságot, a lelkierősséget és mértékletességet; de ezekkel és egyéb
ajándékaival úgy élni, hogy mindenben dicsőíttessék az Isten, és
minden cselekedetünk az élet bármely munkaterén az örök életre
érdemes legyen, mindez az ember szándékának, szabad választásának, a körülmények mérlegelésének dolga. A Szentlélek ráállít
bennünket a kereszt útjára, hogy Krisztust kövessük; de a kereszt
útján járni, önmegtagadással és lelki függetlenséggel rajta előre
haladni, a régi embert levetni és az újba öltözni (Efez. 4, 24),
az életet elveszteni és Krisztusban megtalálni (Mát. 10, 3 9 ) : mindezt az embernek kell megoldani, hogy végül mondhassa: élek én,
de már nem én élek, hanem Krisztus él bennem (Gal. 2, 2 0 ) .
A köteles közreműködés e tág terén minden egyes
embernek
azon talentumokkal
kell közreműködnie,
amelyeket Istentöl
kapott
(Mát. 25, 14—30). Mivel pedig e talentumok sem számra, sem
értékre nem azonosak, maga a közreműködés sem lehet egyforma,
hanem annyiféle, ahányféle az ember egyedi temészete és sajátos személyisége szerint. Valójában mindenegyes ember lelki életének sajátos stílusa van, amelynek jellegét és irányvonalait egyedi természete és sajátos személyisége szabja ki a kegyelemmel együtt, ame-

lyet épen egyedi természetéhez
és sajátos személyiségéhez
mérten
kap. A kegyelem ugyanis, amellyel közre kell működni, nincs ellentétben az emberi természet mivoltával, azzal, ami Istentől van
benne, sem sajátos egyedi és személyi tulajdonságaival és erőivel,
hanem ellenkezőleg föltételezi ezeket és alkalmazkodik hozzájuk.
Sőt, ha közreműködünk vele, fokozza hatékonyságukat azzal, hogy
lerontja az egyedi természetben és sajátos személyiségben azt, ami
nem Istentől van bennük, ami erőiket leköti és tartóztatja (Róm.
1, 18): a bűnt, az ész homályát, a szívbeli és akarati rendellenességeket, a test uralmát, s ezzel megkönnyíti a köteles közreműködést és lehetővé teszi az egyedi természet és sajátos személyiség
összes erőinek érvényesítését a megszentelés, a megigazulás, a
lelki élet munkájában. A kegyelem és az egyedi természet együttműködését fejezi ki Szent Pál, mikor mondja: „Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és az ő kegyelme nem volt bennem sikertelen, mert többet munkálkodtam mindnyájuknál, nem én ugyan,
hanem az Isten kegyelme énvelem" (I. Kor. 15, 10). Még többet
is jeleznek ezek az igék: azt, hogy a lelki élet stílusa nemcsak a
kegyelemtől és az egyedi természettől és sajátos személyiségtől
függ, hanem a közreműködés
fokától is. Méltán inti az apostol
kedves tanítványát, Timótheust: „Ne hanyagold el a kegyelmet,
amely benned vagyon" (I. Tim. 4, 14). „Mert lehet a talentumot
kendőbe takarni és felhasználatlanul hagyni; lehet hanyagul és
buzgón felhasználni. Lehet ahhoz, ami van, többet kapni, és lehet
a keveset, ami van, el is veszteni (Mát. 25, 2 9 ) . Lehet a kegyelmet
bűnnel, az Isten igazságát hamissággal, a szeretetet rendetlen h a j lamokkal, a lelkiséget elpuhultsággal tartóztatni (Róm. 1, 18.), és
lehet a bűn testét lerontani (Róm. 6, 6), az Igazságnak meghódolni, a szeretetet elrendezni és a lelkiséget önmegtagadással biztosítani. Minden a közreműködés mértékétől függ.
Ez alapon immár megfelelhetünk a felvetett kérdésre, hogy
honnan van, miben gyökeredzik Szent Benedek atyánk lelki életének s ezzel kapcsolatban a benediktinus lelki életnek sajátos stílusa?
Első sorban mindenesetre Istennek
kiválóan nagy
kegyelmében.
Nemcsak Szent Pál mondhatta: Isten kegyelméből vagyok, ami
vagyok, hanem általában minden ember, és különösen oly emberek,
akiket Isten a maga kegyelme számára sajátlagosan választott edényeivé tett. Szent Benedek Rendjének 14 százados történelme mutatja, hogy Szent Benedek atyánk Istennek ily sajátlagosan kiválasztott edénye, hogy gondviselésszerű férfiú volt. Rendkívüli hivatása szinte Szent Pál csodás hivatására emlékeztet. Erről mondta
az Ür: „Nekem választott edényem ő, hogy hordozza nevemet a
pogányok, fejedelmek és Izrael fiai közt" (Ap. csel. 9, 15). Szent
Benedek is hordozta az Ür nevét a pogányok, fejedelmek és Izrael
fiai közt, mert a szerzetes intézmény megszervezésével az volt a
rendkívüli hivatása, hogy a maga személyében és fiai útján a népvándorlással Európa szinterére lépett és hogy az itt hullámzó pogány

népe kel megtérítse, megkeresztelje, civilizálja és kultúrizálja.
Ennek
a hivatásnak betöltésére kapott Szent Benedek megjelelő
kegyelmet.
Mert mire volt itt szükség? Arra, hogy a pogány népek a pogányságból a kereszténységre térjenek s erkölcseiken fordítsanak (conversio m o r u m ) , pogány erkölcseiket levessék és Krisztusba öltözzenek. Továbbá arra, hogy hullámzó, mozgó, vándor életükkel felhagyván, hont foglaljanak és helyhez kötődjenek (stabilitas). Végre
arra, hogy tökéletes társasággá, az államisággá való kialakulás
kovászát magukba fogadják, vezetőségükben Isten helyetteseit lássák és nekik Isten akaratához, parancsaihoz igazodva, engedelmeskedjenek (oboedientia(. És Szent Benedek Szent Pál
készségével
követte az isteni hivatást: mint ez Arábiába, Szent Benedek a kegyelem érintésére Rómát elhagyva, a subiacói magányba vonult,
ahol bizonyára isteni kijelentésből jutott tudomására hivatásának
titka (v. ö. Efez. 3, 3) és hathatósan közreműködvén a kegyelemmel, tanítómesterré, apáttá, atyává, törvényhozóvá, szentté és
mindenkinek mindenévé képződött (I. Herwegen, Der hl. Benedikt.)
és annak a Regulának megírására képesült, amelynek szegletköveiként 14 század elmultával ma is erősen állnak a morum conversio,'
vagyis az erkölcsfordulás, a stabilitas in monasterio, vagyis a helyhezkötöttség és az oboedientia secundum Regulám, vagyis az Isten
akaratához való hozzáigazodás mindabban, amit a Regula előír.
Ha ehhez még Szent Benedek sajátos egyedi és személyi
tulajdonságait is figyelembe vesszük, amelyek őt ily rendkívüli kegyelem
és hivatás elfogadására alkalmassá tették, teljesen megértjük lelki
életének s a j á t o s stílusát. Értelme éles és határozott, inkább gyakorlati, mint elméleti, gondolkodó-működésében szigorúan következetes, a kolostori élet megszervezésében a jogi viszonylatok meglátásában biztos és mélyen látó, ha emberekkel kerül szembe, belelát a lelkükbe és lélektanilag erősen megalapozott emberismeretet
árul el. Akarata erős, m a g a s célokra tartósan irányuló, határozott, energikus, a virtus Romana, az igazi férfiasság hordozója;
jog és igazságosság iránt fogékony és hatékony: elmondható, hogy
értelme és akarata erősen kialakult jogi érzésben és gondolkozásban, a római honestas-ban egyesülnek. Érzelemvilága csak mérsékelten mozgalmas, temperamentumában a kholerikus jelleg uralkodó, ami Regulájának stílusán is mutatkozik. Képzelete kevésbbé
szárnyaló, inkább reális és_ hű. Szent Benedek tehát nem kifejezetten művészi talentum, nem mondható okvetlenül nagy gondolkodónak sem; de mindkettőből megvan benne az, ami lényeges:
a művészből a lelki szépség szemlélete, amely finoman hangolt harmóniaként ömlik el nagy alkotásán és ebben főleg a kialakított
liturgián; a gondolkodóból a nagy feladatokba való mély belátás,
amely az élet problémáit megérti és a maga hatáskörében meg is
oldja. Különös jellemzője a lelki érettség, amelyet Nagy Szent
Gergely már fiatal korára is megállapít. Szigorú erkölcsi felfogás
jellemzi őt gyermekkorától Regulájának utolsó soráig: a szabin

erkölcsi szigor és komolyság, amely még halála órájában is mutatkozik, mert a templomban tanítványaitól támogatva, az oltár
előtt állva, lehelte ki lelkét (Herwegen, Der hl. Benedikt. S. 135—139). E természettől való kiváló tulajdonságok
és a velők kapcsolódó rendkívüli isteni kegyelem, a közreműködésnek
hatalmas energiája értetik meg Szent Benedek lelki életének sajátos
stílusát.
Ez alapon lett Isten megismerésével, szeretetével és szolgálatával
szentté; ez alapon oldotta meg másodrendű feladatát: a nyugati
szerzetes intézmény megszervezését; ez alapon töltötte be messzebb
fekvő gondviselésszerű hivatását: az antik műveltség átmentését
és az evangélium közlését a népvándorlás népeivel. E
tulajdonságokkal, e kegyelemmel,
e közreműködéssel
rakta le a benediktinus
lelki élet alapjait és alkotott sajátos típust, sajátos stílust
mindazok számára, kik iskolájába felvételre
jelentkeztek.
3. A benediktinus lelki élet alapjai. A benediktinus lelki élet
alapjait a szent Regulában kell keresnünk. E szerint (LVIII. fej.),
ha új jövevény jelentkezik a szerzetes életre, ne f o g a d j á k őt tárt
karokkal, hanem nehézkes, szinte akadályozó, a reá váró nehéz és
kemény dolgokat feltáró magatartással próbálják ki, vájjon igazán
Istent keresi-e. Ez az Isten-keresés az egyedüli jogcím a felvételre.
Ha tehát e szándéka mellett kitart, két hónap lefolyása után olvassák fel neki a Regulát sorban és mondják neki: íme a törvény,
amely alatt vitézkedni akarsz; ha meg bírod tartani, lépj be; ha
nem birod, szabadon távozzál.
A Regula tehát a benediktinus szerzetes törvénykönyve; ez
jelöli meg fogadalmának tárgykörét: e törvénykönyv szerint fogadalma keretében kell élnie, mert tudnia kell, hogy ha valaha
másképen cselekednék, az fogja őt elkárhoztatni, akit kigúnyolt
(Reg. LVIII. f.). Szent Benedek szellemében tehát a lelkiélet állhatatos Isten-keresés,
állhatatos Istenhez fordulás (morum conversio) az engedelmesség
útján. Ezt különben mindjárt a Regula bevezető soraiban is olvassuk: „Figyelemmel hallgasd fiam, mestered rendeleteit, hogy fáradalmas engedelmesség
útján
visszatérj
ahhoz, akitől tunya engedetlenséggel
eltávoztál" (Prol.). És e viszszatérésben állhatatosnak kell lennie: nem szabad többé rossz cselekedeteivel Istent megszomorítania, hanem ellenkezőleg Istennek
engedelmeskedve fel kell használnia a kapott kegyelemajándékokat,
talentumokat és értékeket. Csak így érheti el örök célját.
A lelki élet, a benediktinus lelki élet tehát mivolta szerint
erkölcsfordulás,
morum conversio. Szent Benedek e megállapításában előzetes szerzetesi hagyományra támaszkodott. A keresztség felvételekor előírt hármas lemondást szem előtt tartva, a szerzetes életben is hármas lemondással fejezték ki a keresztény tökéletesség fokozatait. E lemondásokat életmódoknak (conversationes)
vagy megtéréseknek (conversiones) is nevezték. Az első a világi
életről a szerzetes életre való megtérés; a második a bűnről az
erényre, az erkölcsi gyengeségből és ingatagságból az erkölcsi erőre

és következetességre való megtérés, vagyis a morum conversio;
a harmadik a teremtményektől
szemlélődés útján Istenhez való fordulás, ami főleg a keleti szerzeteseknek volt szokásos irányzatuk
(Herwegen, i. in. 9 1 — 9 4 ) . Szent Benedek atyánk e három megtérés közül egyiket sem zárja ki. Regulája első fejezetében világosan megmondja, hogy a lelki élet iskoláját a világból a kolostori
életre térő szerzetesek számára szervezte meg. A harmadik fordulás útját pedig a Rendszabály utolsó fejezetében jelzi. A fősúlyt
azonban a másodikra, a morum conversióra
veti.
A morum conversio állhatatosságot
tételez fel. Szent Benedek
tudja, hogy mi emberek egyetlen egy értéket sem bírhatunk a maga
befejezett teljességében, hanem minden értéket csak rátörekvés
alakjában mondhatunk magunkénak. A fáradalmas engedelmesség
útja, amelyen Istenhez térünk és amelyen az erkölcsfordulás végbemegy, szintén hosszú út, egy egész életnek útja és munkája. Azért
hangoztatja oly erősen és újra meg újra a kitartást és állhatatosságot. Már azt is, hogy megvan-e az új jövevényben a fáradalmas engedelmesség útján való haladás készsége, abból állapítja
meg, hogy állhatatosan zörget-e. És a Regulát addig fel sem olvassák neki, míg állandóságáról és kitartóságáról biztosítékuk nincs.
Ugyanezt hangoztatja a Prologus végén, ahol a Regula és a vele
szervezett szerzetes intézmény célját jelöli meg. „Az Úr vezetése alól
soha többé ki nem vonván magukat s mindhalálig az ö tanítása
mellett megmaradván,
béketűréssel veszünk részt Krisztus szenvedéseiben és méltók leszünk országának is részeseivé lenni." S hogy
ezt az állhatatos és kitartó haladást mindenképen biztosítsa, Szent
Benedek fogadalmat tetet az állhatatosságra.
Az erkölcsfordulásban
határozódó lelki életnek
alaptörvénye
az engedelmesség.
Fáradalmas engedelmességgel vissza kell térnünk ahhoz, akitől tunya engedetlenséggel eltávoztunk. Isten ugyanis
életünk kútfeje és végső célja. Mindenünk, amink van: összes testilelki és kegyelmi talentumaink tőle vannak, s azért az ő akarata
szerint használandók, annyival is inkább, mert az ítélet nagy n a p ján felhasználásuk módját számon fogja kérni. Az Istentől való
eltérés az ő akaratától való eltérés, vagyis engedetlenség, és minden visszatérés az Isten akaratához való igazodás, vagyis engedelmesség. Azért mondja atyánk: Tehozzád intézem beszédemet, ki
lemondván saját akaratodról (a kívánságok és ötletek akaratáról,
Efez. 2, 3), mint Krisztus Urunknak, az igaz Királynak leendő
harcosa, az engedelmességnek
hatalmas és dicső fegyverzetét
magadra veszed (Prol.), egyben ezért tetet az engedelmességre is
fogadalmat, még pedig a Regula szerinti engedelmességre, amelyben a másik két evangéliumi tanács: a szegénység és tisztaság is
bennfoglaltatik.
A stabilitas in monasterio, vagyis a kolostorhoz, egy meghatározott helyhez való kötöttség és az állhatatosság, továbbá a
Regula szerinti engedelmesség, az oboedientia secundum
Regulám

nekünk benediktinusoknak ép úgy anyánk, mint assisi Szent Ferencé a szegénység. A népvándorlás népeinek ily eszményekre
volt szükségük ép úgy, mint Szent Ferenc korának a szegénység
eszményére. Mindkettő a benediktinus
lelki élet alapjaihoz
tartozik. A magja azonban ennek a lelki életnek a morum
eonversióban
határozódik.
4. De mi a morum eonversio? Fogalmi meghatározását a Regulában hiába keressük. Szent Benedek atyánknak mindig gyakorlati gondolkodása nem tárja fel elméleti fejtegetéssel a szavainak, kijelentéseinek hátterében rejlő megokolásokat. De szavai oly
világosak és szabatosak, velősek és tartalmasak, hogy e megokoló
gondolatait könnyen megtaláljuk. Fogalmi meghatározásokat sem
találunk nála. Nem mondja meg például, hogy mi az alázatosság.
E helyett azonban kategorikus imperativusokban jelzi: tedd ezt,
tedd azt, s akkor alázatos vagy. Akárcsak az Üdvözítő, ki apostolait utasította, hogy tanítsák a nemzeteket megtartani,
amit ő
mondott nekik (Mát. 28, 19—20). A morum conversiót sem határozza meg. Útmutatásokat azonban ad reá: Fáradalmas engedelmességgel térj vissza ahhoz, akitől tunya engedetlenséggel
eltávoztál; majd a Szentírás szavával: Távozzál a gonosztól és cselekedjél jót. Ugyanezt ugyancsak a Szentírás szavával Prológusában
részletesebben is rajzolja és hozzáteszi, hogy ha ez uton sikereket
érünk el, legyünk mindig alázatosak és magasztaljuk az Úrat,
mert a bennünk levő jó tulajdonok őtőle erednek. Utal egyben az
Isten parancsolataira,
melyeknek engedelmeskednünk kell. Ugyanilyen gyakorlati útmutatások valójában a Regulának a lelki életre
vonatkozó összes rendelkezései.
Szent vallásunkban minden a teljes Szentháromság egy Istenen
alapszik. A lelki élet is, a morum eonversio is. És Szent
Benedek
atyánk a morum conversiót valóban a Teremtőistentöl
megállapított, az ember bűne miatt felborúit, a megváltás alapján
megszenteléssel helyreállítandó
természetfölötti
rend kereteiben
szemléli,
s épen ezért egyetemes, minden embert kötelező
követelménynek
tekinti. Nem is tekintheti másnak, mert különben hitelvbe ütköznék. Az áteredő bűnről szóló hitcikkelyből és a Szentírás azon megállapításából, hogy minden ember többé-kevésbbé bűnös (Róm.
3, 23. — 5, 12. — 1. ján. 1, 8.), következik, hogy minden embernek vissza kell térnie ahhoz, akitől eltávozott. A Szentírás szava:
Távozzál a gonosztól és cselekedjél jót (Zsolt. 33, 14—16), egyetemes törvény. Szent Benedek ép ezért többnyire általános alanyt
használ, valahányszor a morum conversióra nógat. Nemcsak annak szól, aki épen jelentkezik, hanem bárki kopogtatna is, mindenkinek szól az intelem, hogy fáradalmas engedelmességgel viszszatérjen ahhoz, akitől tunya engedetlenséggel eltávozott. A különbség világi ember és benediktinus közt csak az, hogy amaz a
világban a parancsolatok útján térhet vissza Istenhez, emez
pedig a kolostorhoz kötöttség és a Regula szerinti engedelmesség

útján, a parancsolatokhoz ínég az evangéliumi tanácsokat is kapcsolva.
A morum eonversio Szent Benedek szellemében az Isten akarata szerint való, a bíin miatt felborult, a megváltással
lehetővé
tett és a megszenteléssel
valósitható természetfölötti
életrend helyreállítása, mégpedig a benediktinus szerzetes számára
fogadalom
alapján kötelező állhatatos haladással a Regula szerinti
engedelmesség
útján.
A morum eonversio fontossága megokolttá teszi, hogy e meghatározást elemezzük és megállapítsuk, hogy miben határozódik
a Teremtöisten akarata szerinti természetfölötti életrend, hogyan
borult fel a bün folytán, hogyan tette a Fiúisten megváltással lehetővé a visszaállítását és hogyan valósítható e visszaállítás a Szent1-lek Úristen megszentelő működésében való közreműködéssel az
egyes ember életében.
Isten az embert a maga képére és hasonlatosságára (Gen.
T, 26) igazságban és valóságos szentségben teremtette (Efez. 4,
2 4 ) . Testének a Teremtő bölcseségét hirdető sokféle erőn és
ügyességen felül lekiséget és halhatatlanságot
adott, úgy hogy
összhangzásban állott a lélekkel, sőt Istennel, aki Lélek, és nem
kellett neki szenvednie, sem meghalnia..Halhatatlan lelket adott neki
gondolkodni
tudó értelemmel és szeretni tudó akarattal és mindkettőt önmagába kapcsolta: értelmét magába az Igazságba, a k a r a tát magába a Jóságba. Végre még megszentelő
kegyelmet
adott
az embernek, amely által "az isteni természet részesévé, Isten fogadott gyermekévé, a mennyország örökösévé, Istenhez hasonlóan
szentté tett. Az ember dolga volt, hogy e természetfölötti életrendet
megtartsa és a szerinte való élet teljességét szabad elhatározással
kiérdemelje. Evégre Isten, mint egykoron az angyalokat, az embert próbára tette. Az ember azonban a próbát nem állotta: Isten
igéje ellen (Gen. 2, 17.) hitetlenséggel, Isten fensége ellen kevély(Gen.
séggel (Gen. 3, 4 — 5 ) , Isten akarata ellen engedetlenséggel
3, 17) vétkezett. És felborult a természetfölötti életrend: Az ember elvesztette a megszentelő
kegyelmet,
kiesett az isteni természetben való részességéből, megszűnt szent, Isten gyermeke és a
menyország örököse lenni; értelme kikapcsolódott
az
Igazságból
és a hazugságok, az ötletek és balfogalmak útjára tévedett; akarata elfordult a Jóságtól és a rendetlen hajlamok, a kevélység, az
irigység, a bújaság, a fösvénység, a torkosság, a harag és a jóra
való restség i g á j á b a görnyedt; teste elvesztette a lelkiséget és a
halhatatlanságot,
és az embernek sokat kellett szenvednie és végre
meghalnia. Elszakadván az élet kútfejétől, a halál lett úrrá az ember életének összes viszonylataiban:
többé nem Isten életének
centruma, és nem áradnak élő vizek területeire; hanem Isten szeretete helyébe a rendetlen önszeretet lépett, amely, mivel gyökérszálai nem mélyednek többé az élet kútfejébe, maga is tengődés
és halál és egyben tengődést és halált okoz maga körül.

Ámde Isten örök szeretettel szereti az embert, azért nem engedte halálos egoismusában elveszni, hanem könyörülvén rajta,
magához vonzotta (Jer. 31, 3). Mindjárt a bűnbeesés után még
ősszüleinknek Megváltót igért (Gen. 3, 15) és az idők teljében
el is küldötte Fiát engesztelésül a mi bűneinkért (1. Ján. 4, 10).
Uj teremtményt állított a föld színére: egy asszony férfiút vett
körül (jer. 31, 22), és a testté lett Ige miköztünk lakozék és telve
volt kegyelemmel és igazsággal (Ján. 1, 14) . Őbenne élet vala
(Ján. 1, 4), és azért jött e világra, hogy az embereknek életük,
még pedig teljes életük legyen (Ján. 10, 10), hogy az embertől
visszaszerezhetetlenül
elvesztett életértékek visszaszerzését
lehetővé
tegye. Evégből önmagában, a keresztfán bemutatott áldozatában
a kegyelem forrását nyitotta meg és egyben hét csatornát épített
ki magából, a hét szentséget, hogy mindnyájan, akik benne hisznek, az üdvözítő forrásokból megszentelő kegyelmet meríthessenek. Valamint Mózes felmagasztalta a kígyót a pusztában, úgy
kell felmagasztaltatni az ember fiának, hogy minden, aki őbenne
hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen (Ján. 3, 14—15).
Arról is gondoskodott, hogy a kegyelem e forrása és vezetéke,
a szentségek, az egész világot behálózzák, mert Egyházának áldozatot adott, mely a keresztáldozat megújítása, a szentmiseáldozatot,
és rábízta a szentségek kiszolgáltatását. Nem egy helyen, hanem az
egész világon kell az ő emlékezetére cselekedni azt, amit az utolsó
vacsorán cselekedett (Luk. 22, 19. — 1. Kor. 11, 2 5 ) , és nem
egy helyen, hanem minden nemzetek közt kell az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében keresztelni (Mát. 28, 19). De nemcsak a megszentelő kegyelem visszaszerzését tette lehetővé, hanem az Igazságba és Jóságba való visszakapcsolódásunkat
is. Egyrészt segítő kegyelmével, mely a szőlőtőkéből a szőlővesszők számára való életerő (Ján. 15, 5) s amely értelmünket megvilágosítja
és akaratunkat a jóra hajlandóvá teszi, másrészt tanításával, mely
igaz világosság és megvilágosít minden embert (Ján. 1, 9), úgy
hogy, aki e világosságot követi, nem jár sötétségben, hanem az
igazságban él és az élethez vezető úton jár, mert Krisztust követi,
aki az út, az igazság és az élet (Ján. 14, 6 ) . És a világ világossága (Ján. 8, 12) arról is gondoskodott, hogy £z igazság hirdetése
állandósuljon a földön, mert az isteni kinyilatkoztatást az Anyaszentegyházra bízván, mely az igazság oszlopa és erőssége (1.
Tim. 3, 15), mindig vannak, akiknek kötelessége, hogy elmenvén
tanítsanak minden nemzeteket, tanítván őket megtartani az Igazság tanítását (Mt. 28, 19). S épen ezzel, hogy e világosság az
igazság megtartására tanít, nemcsak az értelem homályát oszlatja
el, hanem az akarat működésére, a szeretetre is szabályozólag hat.
Mert az igazság felszabadítja (Ján. 8, 32) az akaratot a testszervezeti ellenkezés törvénye és a rendetlen hajlamok nyomása alól;
kaput nyit az élet igaz értékeihez és valódi javaihoz és megismerteti a mindenekfölött szeretetreméltó Jóságot, magát a Jóságot és

egyben minden teremtett jóság forrását, az Istent. Ezzel lehetővé
válik, hogy az ötletek és kívánságok akarata (Efez. 2, 3) az isteni akarathoz igazodó, az Isten parancsolatainak engedelmeskedő
kegyelmes akarattá, a rendetlen szeretet pedig rendezett szeretetté
váljék, főleg ha úgy szeretünk, ahogy Krisztus gyakorolta a szeretetet és a szeretetben az összes erényeket (Ján. 13, 34), ha Krisztust alakítjuk ki magunkban (Gal. 4, 19) és erényeinek követésében jóravaló készségekkel szabályozzuk magunkban a rosszra való
készségeket, a rendetlen hajlamokat. Az igazságban való hittel
magába az Igazságba, a parancsolatok
útján magába a Jóságba
kapcsolódunk
bele. — Végre a testi épség visszaszerzését, a halhatatlan, a lelki test kialakítását azzal tette a Megváltó lehetővé,
hogy egész életében keresztúton járván, a keresztfán elszenvedett
halálával legyőzte a halált (2. Titn. 1, 10) és dicsőségesen feltámadván, napfényre hozta az életet és halhatatlanságot (i. h.)
és megalapozta a test feltámadásában való hitünket. Egyben kijelölte számunkra az élethez vezető útat: az önmegtagadással járható szűk és meredek keresztútat (Mát. 7, 14. — 16, 24).
A Fiúisten a bűnnel elvesztett életértékek visszaszerezhetéséről való gondoskodását még azzal tette teljessé, hogy elküldötte
a Szentlelket,
ki az Atyától és Fiútól öröktől fogva származik s
ki az Ür Jézuséból vesz (Ján. 16, 14) és ad nekünk kegyelmet,
igazságot, jóságot és lelkiséget, ha ugyan közreműködünk
vele.
A Szentlélek Úristennek tulajdonítjuk a megszentelést.
Ez
valójában a minden embert kötelező morum eonversio (I. Tessz.
4, 3). S a megszentelés, mint már fentebb is megállapítottuk,
isteni és emberi munka: a Szentlélek-é, ki az Ür Jézuséból vesz
és ad nekünk, és az ember-é, kinek a Szentlélekkel közre kell működnie. Akiben megvannak a közreműködés előfeltételei: az Istenben való kegyelmes hit és a bűn állapotából való kiemelkedés,
az Istenhez való visszatérés készsége, s aki valóban közreműködik,
azt a Szentlélek abból az állapotból, amelyben az első Ádám fiaként született, áthelyezi a kegyelem és istenfiúság állapotába a
második Ádám, Jézus Krisztus által. /I Szentlélek ugyanis a kegyelem forrásából, Jézus Krisztus áldozatából vesz és ad az embernek a keresztségben,
a bűnbánat szentségében
és a többi szentségben megszentelő
kegyelmet,
vagy ha ez már megvan benne,
növeli a kegyelmet. Az embernek pedig kegyelmes hittel, alázatossággal és bűnbánattal, lelkiismeretvizsgálással, bánattal, erősfogadással, gyónással, elégtétellel, általában az egyes
szentségeknek
megfelelő tevékenységgel
közre kell működnie. Ki kell használnia
a szentelményekben
és az imádságban rejlő kegyelemnövelö
erőt.
Súlyt kell vetnie a jócselekedetekre,
mert a kegyelem állapotában
végzett jócselekedetek szintén növelik a megszentelő kegyelem
állapotát. Legfontosabbak azok a jócselekedetek, amelyek a parancsolatok megtartásával és a hivatásbeli kötelességek teljesítésével
kapcsolatosak. E tárgykörben tehát a bűnnel való leszámolás, az

istenhez való visszatérés és a kegyelem állapotának
kialakítása,
állandó megtartása és folytonos növelése a megszentelés, a morum
conversio igen nagy feladata.
A kegyelem állapota ugyanis az
eredeti igazságnak és valóságos szentségnek legfontosabb eleme.
A kegyelem állapota a Jézus Krisztussal és e réven a teljes Szentháromsággal való életközösséget jelenti. Amint a vas, ha tűzbe
tesszük, a tűz tulajdonságait ölti magára, vagyis tüzesedik, azonképen az ember is, ha a szentségek, a szentelmények, az imádság
és a kegyelmes jócselekedetek által a kegyelmes Krisztussal érintkezik, Krisztus tulajdonságait ölti magára. Ép ezért a megszentelő kegyelemnek első sorban bűntörlő hatása van. Krisztusban
ugyanis bűn nem lévén, a vele való érintkezés bűntelenít. Másik
hatása pedig, hogy felemel az istenemberi élet magasabb rendjébe, mert Krisztus Istenember. E magasabb életrendben az ember,
Krisztushoz hasonló lévén, Isten előtt kedves, igaz és szent, Isten
gyermeke, a mennyország örököse, a Szentlélek temploma, az isteni természet részese, és cselekedetei az örök életre érdemesek.
A megszentelés, a morum conversio második nagy feladata:
a lelki épség visszaszerzése: visszakapcsolódás
magába az Igazságba és magába a Jóságba. A conversio, a fordulás, amelyet itt
tennünk kell, elfordulás a hazugságtól, a_tévedésektől, az ötletektől és balfogalmaktól és visszatérés az igazsághoz, Istenhez, aki
maga az Igazság és minden földi igazságnak forrása. Továbbá
elfordulás a rendetlen hajlamoktól: a kevélységtől és haragtól, az
irigységtől, fösvénységtől és torkosságtól, a bujaságtól és jóra való
restségtől, és visszatérés a jósághoz, Istenhez, ki inaga a Jóság
és minden földi jóságnak kútfeje. E fordulások is a Szentlélek segítségével történnek, ki az Ür Jézusból, az Igéből vesz igaszságot
és jóságot és közli velünk. A magunk részéről szükséges, hogy
az isteni kinyilatkoztatást
a hitoktatás útján mentül jobban
megismerjük,
hogy főleg elmélkedő imádsággal megismerjük
Jézus
Krisztust, ki út, igazság és élet, hogy a teremtményekben
keresett
és talált igazságokat
összhangzásba
hozzuk
hitünk
tartalmával,
az Igével, az Igazsággal. Szükséges továbbá, hogy a bennünk levő
rendetlen hajlamokat, a rosszra való készségeket ellentétes jóra való
készségek, erények
kialakításával
szabályozzuk
s így, a parancsolatok útján járva, rendezetté tegyük szeretetünket, vagyis magába a Jóságba bekapcsolódva, mindig jót akarjunk és tegyünk.
Végre a megszentelésnek, a morum conversiónak még feladata: a testi épség, a halhatatlan, lelki test kialakítása. Idevágóan
mondja az apostol: halandó test vettetik el, halhatatlan test támad
fel, állati test vettetik el, lelki test támad fel (1. Kor. 15, 44.).
Szükséges, hogy még a földr élet során a lelkiség legyen úrrá a
testen. Az Ige azért lett testté, hogy megtörje a test uralmát és a
testi emberek Lélek szerint járhassanak. A morum conversio itt
is fordulást jelent: elfordulást a test cselekedeteitől és odafordulást
a lélek gyümölcseihez (Gal. 5, 19—23). E területen is a Szent-

lélek segítségével boldogulunk:
ráállít bennünket a keresztútra,
amelyen Krisztus is járt, és vezet rajta erősítő és vigasztaló kegyelmével. Nekünk önmegtagadással
kell vele közreműködnünk.
És könnyű belátni, hogy önmegtagadással és csakis önmegtagadással, még pedig lépésről lépésre, pillanatról pillanatra való önmegtagadásal vihetünk bele lelkiséget testi életünkbe és hajthatjuk
testünket a lélek uralma alá, sőt a Szentlélek uralma alá, úgyhogy
istenben élünk, mozgunk és vagyunk (Ap. Csel. 17, 18), és Krisztus él bennünk (Gal. 2, 20), aki legyőzte a halált és feltámadott,
és akin alapszik a test feltámadásában való hitünk.
5. Morum conversio és missio. A morum conversio a teljes
Szentháromság egy Isten teremtő, megváltó és megszentelő világtervében egyetemes, minden embert kőtelező követelmény.
Ilyennek
tekinti Szent Benedek atyánk is. Neki Istennek az emberiség üdvözítésére irányuló tervében az volt egyik nagy missiója, hogy
munkásokat neveljen legközelebb az európai népek krisztianizálására. E munkásokban meg kellett lennie annak, amit a nemzeteknek aclniok kellett. Szent Benedek tehát e munkások lelki életének
kialakításában a morum conversiót állapította meg legfőbb követelménynek, mint amely Isten akarata szerint a nemzetek krisztianizálásának is legfőbb követelménye. így a benediktinus
lelki élet,
mint morum conversio, mivoltát tekintve
semmiben sem
különbözik a kath. keresztény ember lelki életétől. Mindkettő megszentelés, megigazulás, morum conversio a természetfölötti életrend
helyreállítására. Egyben mindenkép alkalmas arra, hogy a nemzetek megtérítésében kovász, világosság és só legyen (Mát. 5, 13—
16). Nincs benne semmi rendkívüli, olyan, ami az emberek, a nemzetek számára, akik között jelentkezik, elérhetetlen volna. Szent
Benedek még a szegénység és tisztaság evangéliumi tanácsára sem
tetet kifejezetten fogadalmat, hanem mintegy beleburkolja e tanácsokat a Regula szerinti engedelmességbe. A különbség a benediktinus és a nemzetek morum conversiója közt legföllebb az, hogy
Szent Benedek fiait a morum conversióra fogadalommal is kötelezi. De e fogadalomnak csak az állhatatossággal és a Regula
szerinti engedelmességgel kapcsolatban van értelme, mert f o g a dalmat oly dologra, amely ' különben is kötelesség, nem tehet és
nem kell tenni. Az az értelme, hogy a benediktinus a megtérés
általános követelményein felül a Regulában foglalt terv, stílus szerint, a Regula nyújtotta eszközök felhasználásával is intézi a morum
conversiót. És ez a terv, ez a stílus, ezek az eszközök sem olyanok, hogy a világi ember is többé-kevésbbé nem követhetné és nem
használhatná, sőt, hogy bizonyos fokig nem kellene követnie és
felhasználnia. A helyhezkötöttség, a stabilitas in monasterio, amelyen a benediktinus szellem családias jellege nyugszik, a családhoz kötöttség alakjában a világi emberre is kötelező, a hazához
kötöttség alakjában a nemzeteknek is hasznára válik. A Regula
szerinti engedelmesség az Egyház és haza törvényei iránt való
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engedelmesség alakjában a világi embernek is kötelessége. A többlet, amit Szent Benedek ezen egyetemes kötelességhez hozzáad,
a szabadon választott elöljáró iránti engedelmesség. Az összhang,
amely a benediktinus szerzetes és a kath. világi ember lelki élete
közt fönnáll, érteti meg azt a nagy és eredményes hatást, amelyet
Szent Benedek fiai kezdettől a kereszténységnek Európában való
tnegerősödéseig kifejtettek és azóta is kifejtenek. Külön tanulmány
tárgya lehet, hogy milyen hatása volt a Regulának az európai népek kormányformáinak és életrendjének kialakulására. A magyar
szent Benedekrend jelenleg főleg középiskolai oktatással és neveléssel foglalkozik. Középiskolai Rendtartásának egy pár pontja világosan mutatja, hogy érvényesül, hogyan érvényesülhet a Regula
szelleme az ifjúság nevelésében és oktatásában. Ideiktatjuk a Rendtartás azt a részét, amelyben „Szent Benedek szellemében" cím
alatt erre útmutatást ad.
„Szent Benedek szellemében. A schola servitii dominici családias jellegét érvényesítjük iskoláinkban is. Az igazgató a tanári
karnak és az egész ifjúságnak, az osztályfő a maga
osztályának,
mindenegyes tanár a maga tanítványainak
atyja. A mennyei Atyának Jézus Krisztusban személyesen jelentkező atyai tulajdonságait
másolta Szent Benedek atyánk az apátról írt rajzában (Reg. cap.
II. és LXIV.). E tulajdonságokat utánozzuk és követjük oktató és
nevelő tevékenységünkben. Szent Benedeknek minden fia ismeri
ezeket, azért csak példaképen iktatunk egyet-kettőt ide: Amit törvényellenesnek jelent ki tanítványai előtt, tetteivel mutassa meg,
hogy olyant tenni nem szabad; egyenlő szeretetet tanúsítson mindenkivel szemben; ne legyen személyválogató; ne szeresse egyiket
jobban, mint a másikat; mindenkinek egyediségéhez vagy értelmi
fokához alkalmazkodjék; az erkölcsi jót inkább cselekedetekben,
mint szavakban szemléltesse; inkább használni (prodesse) akarjon, mint sem uralkodni (praeesse) ; megítéléseiben mindig az irgalmasságnak adjon elsőséget; igyekezzék inkább azon, hogy szeressék, semmint, hogy féljenek tőle stb. Ily benedeki mérték szerint
való és a szülői elfogultságtól mentes atyai gondviselésünkből tanítványaink kiérzik, hogy gyermekeinknek tekintjük őket, és összeforrnak velünk. A családias jelleg követelménye továbbá, hogy a
tanulók egymásközt
testvérek legyenek. Ne álljanak, mint idegenek, egymással szemben. A fiatalabbak az öregebbeket tiszteljék,
az öregebbek a fiatalabbakat szeressék. Valamennyien alma matert lássanak a nevelő iskolában, amelyhez éltök későbbi idejében
is ragaszkodnak (diákszövetség). Mindezt gondosan ápoljuk bennök; a családi közösséget éltető stabilitas érvényesül ezzel.
A schola servitii dominici másik jellemzője, hogy az istentiszteletnek
semmi se tétessék eléje. Ehhez képest a benediktinusoknak az istentiszteletben mindenkor ki kell tünniök és e kitűnőségüket nevelő és oktató eljárásukban is érvényre kell emelniök.
Tanítványainknak szinte tiindökölniök kell az istentisztelet erényé-

nek gyakorlásában: a szóbeli és elmélkedő imádságban (vallásoktatás, exhortatio), az egyházi énekben, a szentmiseáldozat értékelésében, a szentségek felvételében, a mindennapi lelkiismeretvizsgálásban és a szentelmények használatában.
A szegénység fogadalmát biztosító vita communis követelménye, hogy a diákjóléti intézményekre
nagy gondot
fordítsunk.
Tanítványaink közül a szegények, a gyenge szervezetüek különös
figyelemben részesüljenek, szintúgy a betegek is. A diáksegélyző
működés ne szorítkozzék a tandíj-, a tankönyv- és ruhasegélyre,
hanem vonja a maga körébe az elszállásolás, a sorkosztolás, a tízórai étkezés, az orvossággal való ellátás, a diákasztal, a napközi
otthon ügyét is. A segélyezés nevelő hatása fokozódik, ha végrehajtó műveleteiben a tanulók közreműködését is biztosítjuk.
Fogadalmi formulánknak az a jellemző sajátossága, amely a
morum conversióban nyer kifejezést, tanítványainkkal szemben
a lelki élet gondos ápolására késztethet bennünket. E tekintetben
és egyúttal józan világnézet kialakítására való törekvésünkben
gyönyörű és könnyen alkalmazható zsinórmértékül szolgálhat Regulánk VII. fejezete. Röviden e jelszavak fejezik ki programmunkat: Isten félelme — Isten jelenléte — kegyelmiállapot; engedelmesség Istennek, egyházi és világi elöljáróknak, engedelmesség
nehéz és bajos helyzetekben; bizalom és közlékenység a nevelő
tanárokkal, főleg a vallástanárral, osztályfővel és igazgatóval szemben; megelégedettség, anyagi és érzéki javaktól való lelki függetlenség; embertársaink megbecsülése; családi, iskolai, egyházias,
hazafias szellem; bűnös beszéd kerülése; lelki öröm ennek műveletlen megnyilatkozásai nélkül; igaz beszéd; lelkiség, műveltség a
táplálkozásban, ruházkodásban, a test ápolásában, nyugalmi és
mozgási helyzeteiben.
Benediktinus szellem továbbá a kirótt munkának az engedelmesség szelllemében való pontos elvégzése. E címen
tanítványainkat vallási és iskolai kötelességeik
pontos teljesítésére kell nevelnünk. A kötelességérzet és a kötelességteljesítés értékes útravaló
az egész életre, amelyet úgy alakíthatunk ki tanítványainkban, ha
magunk pontos kötelességteljesítéssel mindig jó példát adunk és
a kötelességteljesítést állandóan és következetesen megköveteljük
tőlük.
Tökéletességünk Szent Benedek atyánk szellemében és tanítása szerint a szeretetben határozódik. Azért tanítványainkat
is az
isteni és felebaráti szeretet gyakorlására
neveljük. Szeretni annyit
tesz, mint jót akarni és jót tenni, vagyis végelemzésben azt akarni
és fenni, amit Isten akar. Adjunk tehát tanítványainknak alkalmat
az isteni és felebaráti szeretet gyakorlására. Ide tartozik: a ministrálás, az oltárnak, szobroknak virágokkal való díszítése, osztálytársaikkal szemben az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek
gyakorlása (beteglátogatás, a segélyezésben való közreműködés,
az elhunytakért való imádság, instruálás stb.).

Végre Rendünk sajátlagos kormányformája, amelyben az apáti
patria potestas oly erősen érvényesül, s amely szerint minden kolostor viszonylagosan önálló közösség, az osztályfő-rendszer
erős
kiépítésére int bennünket. Általában is, de különösen népes intézetekben és nagyobb városokban a tanulók iskolai nevelése és főleg iskolánkívüli életviszonyaiknak kézbentartása enélkül a lehetetlenséggel határos. Amint továbbá az apátságok életfolyamatának szálai a főapát kezében futnak össze, emellett azonban minden
egyes apátság viszonylagosan önáiló közösség; azonképen az intézet nevelő és oktató életfolyamatának szálai is az igazgató kezében összpontosulnak, az egyes osztályok azonban viszonylagosan
önálló közösségek, amelyeknek ügyeit egyenkint egy-egy osztályfő
intézi Istennek és az igazgatónak tartozó felelősséggel."
6. A morum conversio mint állhatatos Istenhez fordulás a Regula szerint való engedelmesség útján. E címen felépítjük a benediktinus lelki életet Szent Benedek atyánk stílusában. Itt csak kevéssé érdekelnek bennünket a szent Regula azon fejezetei, amelyek a kolostor közös életét és kormányzását szabályozzák. A lelki
élet tekintetéből ugyan ezek a részek sem közömbösek, mert a
schola servitii dominici szervezetét
állapítják meg, amelynek keretében a lelki élet kiépítése folyik. De ezzel foglalkoznom tiltja
kitűzött tárgyköröm, és nem szabad másnak osztott aratás-területbe
vágnom. Azért azon fejezetekre szorítkozom, amelyek a lelki élet
tekintetéből fontosak, és ezek közül sem foglalkozom részletesen
azokkal, amelyekbe vágnom a más aratása címén tilos.
a) Szent Benedek atyánk elméleti fejtegetéssel sehol sem jelöli meg azt a magaslatot, amelyre a lelki élet gondozásával fel
kell emelkednünk, vagyis ily módon nem határozza meg a lelki
élettel elérendő célt. Mindazonáltal Prológusának végső akkordjából, továbbá a Regula VIl. fejezetének befejező részéből és a
Regula utolsóelőtti fejezetéből biztosan megtudjuk, hogy ez a magaslat, ez az elérendő cél a szeretet, az Isten szeretetének és a felebaráti szeretetnek
magaslata, amely magaslaton a benediktinus
szerzetes, Krisztusnak elébe semmit nem helyezvén, Istenhez méltó
életet él, Istennek dicsőségét, embertársainak
és önmagának
boldogságát munkálja. A Prologus végét fenntebb már idéztük, a VII.
fejezettel részletesen kell foglalkoznunk, mert a benediktinus lelki
élet stílusát mutatja, az utolsóelőtti fejezet idevágó részét közöljük. ,,Van jóravaló buzgóság, amely a vétkektől elválaszt és Istenhez és az örök életre vezet. Ezt a buzgóságot iehát a legforróbb szeretettel gyakorolják a szerzetesek: azaz egymást tisztelettel előzzék meg, egymásnak akár testi, akár erkölcsi gyengéit békével tűrjék, egymásnak vetélkedve engedelmeskedjenek, senki se
kövesse azt, amit magára hasznosnak ítél, hanem ami a többieknek hasznos, a kölcsönös szeretetet tiszta érzülettel gyakorolják,
Istent féljék, apátjukat őszinte és alázatos szeretettel szeressék,
**

Krisztusnak semmit se tegyenek elébe, aki bennünket egyenlőképen
az örök életre vezessen."
Igazában mégis Regulájának IV. fejezetében rajzolja meg Sz.
Benedek atyánk azt a lelkületet, amelyet a benediktinus szerzetesnek a morum conversióval ki kell magában alakítania. Gyakorlati
irányzatához híven mondja:
Minden előtt (kötelessége a szerzetesnek, az embernek) szeretni az Úristent teljes szívből, teljes lélekből, teljes erőből; továbbá felebarátját, mint önmagát; továbbá nem ölni, nem p a r á z nálkodni, nem orozni, hamis tanúságot nem szólni, tiltott gyönyöröket nem kivánni, minden embert megbecsülni, és amit az ember
nem akar, hogy vele történjék, azt másnak se cselekedje.
Megtagadni önmagát és Krisztust követni; testét sanyargatni;
tilos vagy veszélyes gyönyörélvezetekre nem adni magát; a böjtöt
szeretni. A szegények sorsán enyhíteni; a meztelent ruházni; a
betegeket látogatni; a halottakat eltemetni; a nyomorban levőkön
segíteni; a szomorúakat vigasztalni.
A világ cselekedeteitől távol tartani magát. Krisztus szeretetének semmit elébe nem tenni. A haragnak nem engedni; a h a r a got nem tartogatni; a csalárdságot szívében nem ápolni; békességet álnokul nem színlelni; a szeretettől el nem pártolni. Nem esküdni, hogy esetleg hamisan ne esküdjék; szívvel és szájjal igazat mondani. Rosszat rosszal nem viszonozni; igazságtalanságot
nem cselekedni, de a mástól elkövetettet békességgel elszenvedni;
ellenségeit szeretni; átkozóit viszont nem átkozni, hanem inkább
áldani; az igazságért való üldözéseket eltűrni. Nem lenni kevélynek, nem részegesnek, nem étkesnek; nem aluszékonynak, nem restnek; nem zúgolódónak, nem rágalmazónak. Reményét Istenben helyezni. Ha mi jót lát magában az ember, Istennek tulajdonítsa,
ne önmagának; a gonoszt ellenben mindig magától eredetinek ismerje el és magára vessen. Az ítélet napjától félni, a gehennától
rettegni; az örök életet teljes lelki vágyódással kivánni; a halált
naponkint gyanakodva szem előtt tartani.
Életének tetteit minden órában figyelemmel kísérni; bizonyosnak tartani, hogy az Isten őt mindenütt látja.' A szívében t á m a d ó
gonosz gondolatokat azonnal Krisztushoz csapni és korosabb lelkiatya előtt feltárni. Száját a rossz és gonosz beszédtől megőrizni;
a sokbeszédűséget nem szeretni; hiú és nevetséggerjesztő szavakat nem szólni; a sok nevetést vagy a hahotázást, nem kedvelni.
A szent olvasmányokat örömest hallgatni; az imádsággal gyakran
foglalkozni.
Elmúlt bűneit könnyhullatással és fohászkodással mindennapi
imádságában Istennek megvallani, s hibáit ezentúl megjobbítani.
A testi kívánságokat be nem tölteni; saját akaratát gyűlölni; az
apát parancsolatjainak mindenben engedelmeskedni, habár ő maga
(mitől isten mentsen) máskép cselekednék, megemlékezvén az Úr

a m a parancsáról: „Amiket mondanak nektek, mind cselekedjétek,
de amiket cselekesznek, ne cselekedjétek (Mát. 23, 3 ) .
Nem akarni, hogy szentnek mondják, míg valóban nem az,
hanem inkább azzá lenni, hogy némi igazsággal annak mondhassák. Az Isten parancsolatait mindennap cselekedetekkel teljesíteni;
a tisztaságot szeretni; senkit sem gyűlölni; féltékenységet és irigységet nem táplálni; a civódást nem szeretni; a felmagasztaltatást
kerülni; az öregebbeket tisztelni; a fiatalabbakat Krisztus szeretetéből szeretni; ellenségeinkért imádkozni; haragosaival még naplemente előtt kibékülni; és Isten irgalmassága felől soha kétségbe
nem esni."
Mindez útmutatás jócselekedetekre. A morum eonversio bennük és általuk nyilatkozik. Aki mindezt cselekszi, mindig jót akar
és jót tesz, azaz rendezetten szeret: szereti Istent minden fölött,
szereti felebarátját és ö n m a g á t ; Istenhez méltó életet él, munkálja
Isten dicsőségét, felebarátjának és önmagának javát, boldogságát;
visszatért fáradalmas engedelmességgel Istenhez, akitől tunya engedetlenséggel eltávozott; elérte a morum conv er sióval
elérendő
célt, a lelki élet
magaslatát.
6. Mielőtt Szent Benedek atyánk e célkitűzés után a lelki élet
stílszerű kiépítése tekintetéből legfontosabb VII. fejezetre rátér,
két fejezetet iktat be Regulájába: az egyik az
engedelmességről,
á másik a hallgatagságról
szól. Mindkettő a morum eonversio komoly megindításának, a lelki élet stílszerű kiépítésének előfeltétele.
Az állhatatos Istenhez fordulásnak a Regula szerint való engedelmesség útján kell történnie. Aki erre vállalkozik, annak tudnia kell,
hogy mi az engedelmesség és milyennek kell lennie. Szent Benedek
atyánk tehát megmondja, hogy az engedelmesség
mindig
Istennek
való engedelmesség:
az emberi akaratnak Isten akaratával való
összehangolása, és hogy Krisztus iránti szeretetből kell engedelmeskedni.
A jövevényre, akinek a Regulát egyszer, kétszer, háromszor felolvasták és aki a jócselekedetekre való útmutatásban
kifejezett eszményi cél hallatára bizonyára megütődött és a vele
való összehasonlítás folytán megsebződött (compunctus est — A p .
Csel. 2, 37), akinek ajkára megsebzett szívéből a megütődött Saul
kérdése tódult: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem (Apóst. Csel.
9, 6), e jövevényre okvetlenül megnyugtatólag hat, hogy Isten
akaratát kell teljesítenie, Istennek kell Krisztus iránti szeretetből
engedelmeskednie, s hogy ezt az isteni akaratot, mint Saulnak
Ananiástól, az apátnak rendelkezéseiből kell megtudnia (V. ö.
Germain Morin—Várkonyi, A monasztikus szerzetes-eszmény. 7—
28. I.). Szent Benedek atyánk azt is megmondja, hogy annak
az engedelmességnek
haladék nélkül valónak kell lennie, hogy Isten előtt akkor lesz kedves, ha a kapott parancsot nem
habozva,
nem késlekedve,
nem tunyán vagy zúgolódva,
nem kelletlenül s
ellenmondással hajtjuk végre. S valóban a morum eonversio, a lelki
élet kiépítése még pedig stílszerű kiépítése csak úgy lehet sikeres,

ha a tanítvány a mester rendeleteit, a fiú az atya intelmeit f o g a natosan teljesíti. De a sikerhez hallgatagság, összeszedettség,
szerénység is szükséges, mert a hallgatagság a lélek csendes m a g á nya, amely mindennemű lelki fejlődésnek és növekedésnek kedvez.
Csendes magányban fejlődik a talentum. Szent Benedek atyánk
tehát megmondja, hogy a lélek csendes magánya kedvéért néha
még a jó beszédektől is tartózkodnunk
kell, mert szólni és tanítani
a mestert illeti, hallgatni és figyelni a tanítványra tartozik. A csélcsapságot pedig, vagy a haszontalan szavakat örök zár alá (aeterna
cJausura) helyezi.
c) A lelki élet útján való sikeres előhaladás feltételeinek megállapítása után Szent Benedek atyánk elénk tárja a
benediktinus
lelki élet tervrajzát (cap. VII. de humilitate). A jövevénynek,
aki
a morum eonversio útjára rálép, az evangéliumi vámos
lelkületével
kell megindulnia:
megütődött,
sebzett, törődött lelkülettel, amelyből kirí, elősir az alázatos vámos szava: Isten! légy irgalmas nekem, bűnösnek. E lelkület nélkül nincs megigazúlás,
megszentesűlés, nincs morum eonversio (Luk. 18, 10-—14). Tudnia kell, hogy
az életnek, a lelki életnek Isten a forrása, mert ha Isten ellen ágaskodik, ha felmagasztalja lelkét, olyan, mint a csecsemő, ki anyjától elválasztatott
(Zsolt. 130, 2 ) , tehetetlen és elpusztul. Szent Benedek atyánk a Szentírás e két helyét annak igazolására idézi,
hogy, aki magát felmagasztalja, megaláztatik (Mát. 23, 12), hogy
tehát a morum conversiót, a lelki életet az alázatosság
fundamentumára kell állítani. De nemcsak alapúi szolgál, hanem a lelki élet
kereteit is az alázatosság szabja ki. ,,Ha, kedves testvéreim, az alázatosság legfőbb fokát el akarjuk érni s arra a mennyei felmagasztalásra, amelyre a jelen élet alázatossága révén emelkedhetünk, gyorsan el akarunk jutni: égnek irányuló cselekedeteinkkel
kell olyan lajtorját felállítanunk, aminő Jákobnak mutatkozott álmában, s melyen az angyalokat fel-alájárni látta (Gen. 28, 12).
Ezen le- és felmenést kétségkívül csak úgy érthetjük, hogy felrnagasztalódással leszállunk és alázatossággal felemelkedünk. Ezen
felállított lajtorja pedig a mi földi életünk, amelyet az Úr, ha alázatos a szívünk, egekig. felemel. Ezen lajtorja oldalainak pedig
lelkünket és testünket mondjuk, és ezen oldalok közé az isteni
meghívás az alázatosságnak és fegyelemnek különböző lépcsőit
illesztette, hogy rajtuk felfelé haladjunk." Ezen idézetből megájjapítható, hogy Szent Benedek a földi életet, mint lelki életet és az
alázatosságot egyjelentésünek veszi, s hogy az alázatosságnak tizenkét fokozatban megállapított tervezete a lelki élet, a morum
eonversio tervezete. Valamint egv nagy épület mindenegyes részének, mindenegyes szárnyának van alapja, és magában az alapban
megvan az épület alakja és tagoltsága; szintúgy a keresztény élet
és tökéletesség nagyszabású és nemesstílű épületének is mindenegyes részében megvan az alapja, t. i. az alázatosság, s ez az
alap, ahogy Szent Benedek az alázatosságról szóló fejezetben le-

rakta, a lelki élet és keresztény tökéletesség egész alakját, tagozódását és irányvonalait szembeszökően mutatja.
Szent Benedek atyánk az alázatosság fogalmi meghatározását nem közli. Gyakorlati mentalitása szerint alázatos az, aki az
alázatosság
12 fokán támasztott követelményeknek
megfelel. Fundamentális fontossága s tervezetének teljes megértése azonban
megkívánja, hogy mivoltát tisztázzuk. Megindulásul a fennti idézet szolgálhat. Eszerint egész földi életünknek az
alázatosságon
kell felépülnie és berendezkednie.
Azért mondja, hogy a mennyei
íelmagasztalásra a jelen élet alázatossága
révén emelkedhetünk.
A lajtorjáról pedig, amellyel az alázatosság útján való felemelkedést
szemlélteti, azt mondja, hogy a felállított létra a mi földi életünk,
amelyet az Úr, ha alázatos a szívünk, egekig felemel. És a lajtorja
oldalai a mi testünk és lelkünk, s ezen oldalak közé az isteni meghívás az alázatosságnak különböző lépcsőit illesztette. Ez alapon
Szent Benedek szellemében mondhatjuk, hogy az ember beleszületik a mindenségbe és az a feladata, hogy környezetében megfelelő
módon elhelyezkedjék. És az alázatosság az az erény, amellyel az
ember Istenhez, önmagához
és embertársaihoz
való
viszonyának
megfelelően a földi lét körében elhelyezkedik.
A megfelelő elhelyezkedés tekintetéből Szent Benedek egyik tanítványa szerint az
alázatosság
igazság szerint való magamegismerés
és ehhez mért
tettetés nélküli magatartás (Sauter, Kolloquien über die hl. Regel.
3. kiad. 78. I.). Az igazság szerinti magamegismerés a felvetett
kérdésre: mi vagy te magadtól, azt feleli: semmi vagy önmagadtól,
semmi voltál, semmivé lennél Isten nélkül, akinek életedet, minden
javadat és fennmaradásodat köszönöd. „Mid vagyon, amit nem
kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna
(1. Kor. 4, 7). Istené vagy, aki teremtett, s akinek összes testi,
lelki, kegyelmi erőidet köszönöd.. Nem kell-e tehát mindezeket Isten akarata szerint használnod? Lehetsz-e önkénykedő viselkedésedben, szemed, szíved, eszed, akaratod felhasználásában? Nem
kell-e mindenben Istennek engedelmeskedned? És embertársad is
Isten teremtménye. Neki is Isten adott talentumokat, talán többet,
mint neked. Nem kell-e tehát vele szemben előzékenynek, figyelmesnek, udvariasnak, jóságosnak, türelmesnek lened? íme, ez az
igazság szerint való magamegismerés és magatartás. De van ennek
egy másik oldala is, amelyre Szent Benedek atyánk a morum conv e r s i o n való tekintetből szinte nagyobb súlyt vet. A kérdésre, mi
vagy te önmagadtól, az igazság szerint azt is kell felelned: bűnös
vagy önmagadtól,
az ördög rabszolgája, sokféle tudatlanságban
leledző, rossz hajlamoktól telített ember vagy magadtól, sok nyomorban, fájdalomban és halálos gyötrelmekben fuldokló ember,
kinek egyedüli mentődeszkája a Megváltó szent Keresztje. Miért
vonakodol tehát elviselni azt, amit elviselt az Isten báránya, ki
elvette a világ bűneit? Ő szegénységet, engedelmességet vállalt,
egyszerű életviszonyok közt élt, vérrel verejtékezett, kínszenvedése

idején arcúi ütötték, leköpték, megostorozták, tövisekkel koronázták, és mily sok testi-lelki zúzódást viselt el, a keresztfát hordozva
és a kereszthez szegezve! Embertársad is, igaz, bűnös. De he neked jólesik az Isten irgalma, miért vagy vele szemben irgalmatlan, bosszúálló, figyelmetlen, udvariatlan? Miért nem bocsátasz
meg az ellened vétőknek, holott magad bocsánatot kérsz és vársz
Istentől? íme az igazságszerinti magamegismerésnek és tettetésnélküli magatartásnak ez a szelleme lengi át Szent Benedek atyánk
tervezetét; amelyet az alázatosság 12 fokán ismertet. 1
Megütődött, sebzett szívvel lépjen az alázatosság első, alapvető fokára a jövevény. Visszatérni Istenhez, távozni a gonosztól:
ez itt a követelmény. Rövid tartalma ez: Járj szüntelen Isten félelmében; gondolj állandóan Isten parancsolataira, a pokol büntetésére és a mennyország boldogságára; vigyázz minden időben magadra és tartsd távol a vétkeket, a bűnös gondolatokat, szavakat
és cselekedeteket, sőt a gonosz vágyakat is; gondold meg, hogy Isten szeme rád szegeződik s nézi az égből cselekedeteidet, hogy
féltékeny buzgalommal őrködik azon, vájjon az ő akarata, törvénye érvényesül-e életedben; végre értsd meg azt is, hogy a magad
akaratát követve, biztosan vesztedbe rohansz.
Isten félelme, Isten jelenléte, kegyelmi állapot: e három fejezi
ki az alázatosság első fokának velejét. Az Ür félelme a bölcseség
kezdete. Vele indul meg a morum conversio, az állhatatos Istenhez
fordulás, mert megindítja a gonosztól való távozást (Jób 2 8 , 2 8 ) .
E fokon a bűnnel le kell számolnunk. Ha még kereszteletlen volna
a jövevény, — a népvándorlás népeinek megtérítése során ily eset
is előfordulhatott — , minden előtt meg kell keresztelkednie és kiemelkednie abból az állapotból, amelyben az első Ádám fiaként
született. És a megkereszteltnek is le kell rontania magában a bűn
testét (Róm. 6, 6), nemcsak a halálos bűnöket, hanem a lehetőségig a bocsánatosakat is, és hogy többé ne szolgáljon a bűnnek
(Róm. 6, 6 ) , ellenőrzés alá kell vennie az ész homályából fakadó
ötleteit és balfogalmait, a szeretetet zavaró rendetlen hajlamait,
a lélek ellen törő testi kívánságait. A bűnnel való leszámolásban
és az ellenőrzés munkájában hathatósan támogatja az Isten jelenlétének szemmeltartása.
Mivel Isten szeme rá szegeződik s nézi az
égből cselekedeteit, szüntelen Isten jelenlétére kell gondolni és úgy
viselkednie, hogy őt gonoszra elhajolva és haszontalanná válva
ne lássa (Zsolt. 13, 3 ) . De nem elég a gonosztól távozni; nem
elég a szakadékot, mely Istentől elválaszt (Iz. 59, 2) kitölteni:
vissza is kell hozzá térni az atyai házba és befogadását kérni
(Luk. 15, 18). Az Isten jelenlétének valóságosnak kell lennie:
kegyelmi állapotnak, istenfiúságnak, az isteni természetben való
részesedésnek, bekapcsolódásnak abba az egységbe, amelyért Krisz1

Ezt a tárgyat bőven kifejti a szerző
alázatosságról" szóló müvében. Szerk.

„Szent Benedek tanítása az

tus főpapi imádságában könyörgött. Az alázatosság első fokára
emelkedett lelkület legszembeszökőbb tulajdonságai: a Jézus Krisztusban való kegyelmes hit, az üdvös félelem, a bizalom és remény,
a gerjedező szeretet, a bűnbánat és az Isten akaratának
teljesítésére való készség.
Szent Benedek atyánk a lelki élet kialakítását belülről kifelé
haladva tervezi. Az alázatosság első fokán az ember legbensejében végbemenő átalakulást:
az újjászületést, a megigazulást követeli meg. Az ószövetségi templom legbensejében, a szentek szentjében állott a frigyszekrény, amelyen jelen volt az Úr; az újszövetségi templom szentélyében is jelen van az Úr kenyér és bor
színében; a templomban, amely mi vagyunk (1. Kor. 3, 16), legyen szintén állandóan jelen az Úr. E jelenlét a kegyelem állapota
bennünk. Ez alapon, a benső átalakulás után, történhetik biztosan
és foganatosai! a kialakulás. Erről Szent Benedek az alázatosság
további fokozatain gondoskodik.
Az állhatatos Istenhez fordulás az engedelmesség
útján megy
végbe. És lelki életünk gyökérszálainak legbensőbb és legmélyebb
talaja akaratunk. Azért Szent Benedek atyánk legközelebb, az alázatosság második, harmadik és negyedik fokán akarati
életünk
elrendezését
veszi tervbe és munkába, s mivel akaratunk alapindulata a jóra: szeretet, vagyis jót akarni és jót tenni,
szeretetünket
rendezi el (Ének. éneke 2, 4). Mindkettő engedelmességgel
történik. Isten ugyanis mindig jót akar és tesz; az ő parancsolatjai
jelzik, ami neki jó és ami nekünk jó (v. ö. pl. Tizparancs.). Ha
tehát akaratunkat az ő akaratához hangoljuk, azaz neki engedelmeskedünk, mi is jót akarunk és teszünk, vagyis rendezetten szeretünk.
Az alázatosság
második foka tehát: „Ha (az ember) nem
szeretvén saját akaratát, nem gyönyörködik kívánságai teljesítésében, hanem tettel követi az Úrnak ismeretes szavát, aki m o n d j a :
Nem jöttem, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem azért,
aki engem küldött (Ján. 6, 38). Hasonlókép mondja egy írás: A
kéjgyönyör bűnhődéssel jár, s a kényszerűség koronát szerez ( P a s sió S. Irenei insert. passioni S. Anastasiae)."
Az alázatosság első fokán az Úr félelmének gyakorlásával az
embernek Istenhez és a teremtményekhez való viszonya szabályozódik; az igazság szerint való rend helyreáll; az Úr imádságának
első és második kérése: szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a
te országod, a kegyelem állapotának megfelelő élettel valósúl: a
második fokon ez imádság harmadik kérésének magaslatára emel
bennünket atyánk; Isten akaratának teljesítését biztosítja az egész
vonalon; a sátánnak, a kevélységnek, az irigységnek, a bujaságnak,
a fösvénységnek, a torkosságnak, a haragnak a jóra való restségnek, röviden az ember akaratának, a kívánságok és ötletek akaratának (Efez. 2, 3 ) , végre a bűnös világnak uralmát töri le, hogy
meglehessen az Isten akarata miképen a mennyben, azonképen a

földön is. Az Isten szabad akaratához hasonló szabad
akarat,
amely az Isten szabad akaratának kereteiben az Isten fiainak szabadságával szinte mindenható; a végelemzésben mindig csak Istennek engedelmeskedő, törvénytartó,
lelkiismeretes akarat, az ellentétes erények kialakításával a rendetlen hajlamokat szabályozó
erényes akarat az az eszmény, amelyet Szent Benedek atyánk fiaival meg akar közelíttetni. És ez az akarat tud rendezetten szeretni:
szeretete törvénytartó,
lelkiismeretes,
erényes szeretet,
engedelmes
szeretet. A lelkületet, amely az alázatosság második fokának megfelel, az Isten fiainak szabadsága,
törvénytisztelet,
lelkiismeretesség, erényes élet jellemzi.
Az Isten akarata azonban nemcsak a parancsolatokban, nemcsak a lelkiismeret útján nyilatkozik, hanem a világi és egyházi és
a szabadon választott szerzetes elöljárók rendelkezéseiben
is nyilvánul. A világi és egyházi elöljáróknak részt adott az emberi és
kegyelmi életadásban és életnövelésben; rész engedett tehát a maga
életadó erejéből és tekintélyéből is: azért nekik engedelmeskedve,
Istennek engedelmeskedünk. A szabadon választott elöljáróknak
fogadalommal kötjük le magunkat, azért nekik Regula szerinti engedelmességgel tartozunk.
Ez alapon értjük meg az alázatosság második fokát kiegészítő harmadik fokot, amelynek veleje: Engedelmesek
legyetek
minden teremtménynek
Istenért (I. Pét. 3, 13). Szent Benedek
atyánk természetesen első sorban a szerzetes elöljárót tartja szemelőtt, habár kicsendül Regulájából az engedelmesség kötelezettsége minden személyes és személytelen tekintély iránt is. A testvérek is „vetélkedve engedelmeskedjenek egymásnak".
,,Az alázatosság
harmadik foka abban áll, hogy az ember
Isten iránti szeretetből teljes engedelmességgel vesse magát alája
elöljárójának, követvén az Ürat, akiről az apostol azt mondta:
Engedelmes lön mindhalálig."
Az elöljárónak tartozó engedelmesség legközelebb kiegészíti
az Istennek tartozó engedelmességet és segíti kialakítani azt a
lelkületet, amely az alázatosság második fokának felel meg. Az
elöljáró ugyanis „mitse tanítson, rendeljen vagy parancsoljon az
Ür törvénye ellen (amitől Isten mentsen); hanem az ő parancsolatja
és tanítása az isteni igazság kovásza gyanánt legyen elhintve tanítványai szívében" (Reg. II.). A harmadik foknak megfelelő engedelmesség igazában
mégis a Regula szerinti
engedelmesség,
amely a szent tisztaság és a tökéletes szegénység fogadalmát is
magában foglalja. Az e foknak megfelelő lelki állapot tehát az
evangéliumi-tanácsoknak megfelelő lelki állapot, vagyis benediktinus nyelven szólva, a szoros értelemben vett, fogadalmon alapuló
tökéletes engedelmesség állapota, amely hármas kötelességet foglal magában: az állhatatosságot
(stabilitas in monasterio), vagyis
a közösség fejéhez és tagjaihoz való állhatatos ragaszkodást, a.
közösség feje iránti tiszteletet, szeretetet és engedelmességet és a

testvéri szeretetet, figyelmességet és előzékenységet; az engedelmességet a lelki élet dolgában a Szabályzat szelleme szerint, vagyis
az Istenhez fordulást, a megigazulást,
az engedelmes
szeretetet
(morum conversio), végre az engedelmességet
a Szabályzat
megtartásában (oboedientia secundum Regulám). Ebből látszik, hógy
az engedelmesség
sarkán nyugszik és fordul az egész
benediktinus
szerzetes élet.
Az alázatosság negyedik foka betetőzi a második és harmadik
fokot. Az engedelmesség könnyű volna, ha az igazságszerinti magamegismerés és magatartás csak azt jelentené, hogy, mivel minden javunkat Istentől és elöljáróinktól kaptuk és kapjuk, nekik
engedelmességgel tartozunk. Ámde azt is jelenti, hogy bűnösök vagyunk, s azért bűnbánatot kell tartanunk és büntetést elviselnünk.
Ez pedig nehéz és bajos dolog. Azért Szent Benedek atyánk ily
esetekre is gondol az engedelmesség megkövetelésében.
„Az alázatosság
negyedik foka, úgymond, ha (az ember)
az engedelmesség gyakorlásában még nehézségek és
kellemetlenségek, sőt bármely sérelmek és méltatlanságok^ mellett is nyugodt
elmével felkarolja a türelmet és a békességes tűrésben el nem f á rad, vele fel nem hagy, az írás szava szerint: Aki állhatatos lesz
mindvégiglen, az üdvözül (Mát. 10, 2 2 ) . "
Isten akarata a gondviselésszerű
intézkedésekben
is nyilatkozik. E gondviselő intézkedések üdvösségünket célozzák, arravalók,
hogy bűneinkért eleget tegyünk, az erényben gyarapodjunk és a
mennyországra érdemeket szerezzünk. Formájuk Jézus Krisztuson
szemlélhető: az Isten bárányán, ki vállalta a világ bűneit és ki
Bethlehemtől a Golgotáig nehézségeket és kellemetlenségeket, sérelmeket és méltatlanságokat tűrt. Ä megszentelésiinkben való közreműködésünknek egyik igen fontos követelménye, hogy Krisztussal
együtt szenvedjünk, hogy Krisztussal együtt meg is dicsőülhessünk (Róm. 8, 17). Ezért kell nekünk is nehézségeket, kellemetlenségeket, sérelmeket és méltatlanságokat tűrnünk. Isten próbára
tesz bennünket, és próbára tesznek elöljáróink és testvéreink, embertársaink is. Az ördög, a világ és a magunk rossz hajlamai pedig kísértenek bennünket. E próbák és kísértések során, mint az
aranyérc a tűzben, tisztulunk: hitünk edződik, reményünk erősödik,
szeretetünk áldozatossá lesz, okosságunk élesedik, igazságosságunk
mindenkinek megadja a magáét és egymás terhének elviselésére
képesít (Gal. 6, 2), lelki erőnk fokozódik és mértékletességünk
józanúl. Az alázatosság negyedik fokának megfelelő lelki állapot:
a bűnbánat szelleme, állandó önmegtagadás
és viaskodás az erényért
Belülről kifelé haladva, akaratvilágunk, szeretetünk elrendezése után Szent Benedek atyánk az alázatosság következő négy
fokán értelmünk világát, gondolkodásunkat
szabályozza.
Az alapot
hozzá már az előző fokokon a bűntől való megtisztulással raktuk
le. Eszünk tévedéseinek, balfogalmainknak forrása ugyanis első-

sorban romlott szívünk, a testi kívánságok és ötletek akarata, a
sötétség fejedelme és a hazugság atyja, az ördög, a világ és rendetlen hajlamaink uralma alatt álló akaratunk. Ha tehát az alázatosság négy első fokán az ördögöt akaratunk várköréből kivetettük és akaratunkat isten akaratával összhangzásba hoztuk; ha
a kívánságok és ötletek akarata ellen a küzdelmet felvettük; ha
az engedelmesség útján járunk és keresztünket hordozzuk: már
eszünket, gondolkodásunkat is hathatósan megóvtuk a tévedésektől
és balfogalmaktól; legalább is alapot kaptunk egészséges
világnézet kiépítésére. Maga a kiépítés azonban a lelki életnek egy további folyamata és abban áll, hogy értelmünket
visszakapcsoljuk
az Igazságba, Istenbe, Istennel és Isten igazságaival gondolkodunk.
Amint akaratunk jósága az isteni akarattal való megegyezéstől
függ, azon képen függ eszünk alaki és tartalmi igazsága az isteni
értelemmel való megegyezésétől.
Alaki igazsága oly értelemben,
hogy a gondolkodásnak az igazság érdekében az Istentől megállapított törvényszerűségét kell követnie; tartalmi igazsága úgy, hogy
isteni gondolatokat kell gyűjtenie, gondolatokat, amelyeket Isten
fejezett ki a természet nagy könyvében és az isteni kinyilatkoztatásban. Az Ür az én világosságom, és Krisztus az igazság.
Szent Benedek atyánk tehát legközelebb azon gyakorlásokat ismerteti, amelyek gondolkodásunk igazságát biztosítják és Isten igazságainak megfelelő világnézet kiépítésére kepesííenek bennünket,
ísten gondolataival kell gondolkodnunk, hogy az Ür ne legyen kénytelen rólunk is elmondani: a ti gondolataitok nem az én gondolataim; amily magasan van az ég a föld fölött, annyira különböznek az én gondolataim a ti gondolataitoktól (Iz. 55, 8 ) . Szent
Benedeknek idevágó gondolatai nagy gondolatok, mert isteni gondolatok.
„Az alázatosság ötödik foka — úgymond — az, ha (a szerzetes) az elméjében felmerülő rossz gondolatokat vagy titkon elkövetett rossz cselekedeteket alázatos vallomásban apátjának feltárja . .
Gondolatainknak, főleg rossz gondolatainknak, cselekedeteinknek, főleg rossz cselekedeteinknek megvallása azért szükséges,
hogy esetleges vagy igazi tévedéseink, esetleges vagy igazi ballépéseink kiigazítást nyerjenek, hogy a tévedést elkerülhessük, hogy
Isten gondolatai és szándékai érvényesülhessenek életünkben és
cselekedeteinkben. Az alázatosság igazság szerinti magatartás. Az
igazság megvallása tehát az alázatos magatartásnak természetes
megnyilatkozása. A nyilvánosság, a bírálat mindig barátja, előmozdítója a jónak, ellensége és megakadályozója a rossznak. A
megvallás egyúttal szent, a tiszteletre méltó, a felszabadító és üdvözítő igazság követelménye, a tiszta, nyilt, egyenes és őszinte
jellem szükséglete. A vallomástétel gyümölcse a bűnöktől való
szabadulás, a kísértések legyőzése; gyümölcse még a megkönnyebbülés, a lelkiismeret megnyugvása, a szív békessége. A hitből élő

igaz embernek, mivel elöljárójában Isten helyettesét tiszteli, a vallomás nem okoz nehézséget. Ö egyenes, nyilt, őszinte lelkülete miatt
elöljárója, sőt a világ előtt sem akar másnak látszani, mint Isten
előtt, ki a szíveket és veséket vizsgálja (Zsolt. 7, 10). ö nem latolgatja, meddig terjed a vallomás kötelessége, hogy minő határokat jelölnek ki az egyházi rendelkezések és a Rendszabály intézkedései; ő a vallomást erénygyakorlatnak tekinti, melynek semmiféle rendelkezés sem szab határt. A magát kendőző és aranyozó
világ úgyis elég hazugságot rak magára, legalább ő akar az igazságnak mindig tiszta mezében helytállni. Nem akar más világnézetet, mint krisztusit, mint Igazság szerint valót.
Az alázatosság hatodik fokán Szent Benedek atyánk arra tanít, hogy miképen gondolkodjunk, ha tévedni nem akarunk, a földi
dolgokról, az anyagi és érzéki javakról. „Az alázatosság
hatodik
foka az, ha a szerzetes minden csekélységgel
vagy a legsilányabb
dologgal megelégszik, s mindenre nézve, amit rábíznak, mintegy
haszontalan és méltatlan munkásnak tartja m a g á t . . ."
Az alázatosság keretében szemlélve e követelményt, mivel magunktól semmi vagyunk és magunktól semmink sincs, mivel magunktól csak bűnösök vagyunk, akik büntetést érdemlünk, az alázatosság hatodik fokának hálás, szerény, megelégedett,
bizonyos
fokig független és szentül közömbös magatartás felel meg. Másrészt azonban azt, ami valóban rendelkezésre
áll,
lelkiismeretesen
fel kell használnunk ideiglenes és örök emberi feladataink megoldására, mert különben gonosz é s ' r e s t szolgák vagyunk (Mát. 25,
2 6 — 3 0 ) . Szent Benedek e tanítása nem ellenkezik az emberi tökéletesség, a haladás gondolatával, a művelődéssel, javaknak és
értékeknek mentül nagyobb mennyiségben való termelésével és a
termelt javak és értékek mentül szélesebb körökben való elterjesztésével. Ellenkezőleg a művelődés története igazolja, hogy nagy
erőt rejt magában a haladás biztosítására. Hisz az, aki ezt az utasítást adta, az európai művelődés bölcsőjét ringatta, és fiai közvetlenül vagy közvetve megalapítói, magvetői és munkásai voltak ezen
művelődésnek és maradandó javakat és értékeket termeltek és terjesztettek. A szentek megelégedettségükkel és a rendelkezésükre
álló dolgokkal Isten módjára alkotnak: teremtő, alkotó cselekvésükben az önmaguktól, a semmiből, a csekély és silány dolgokból való teremtő cselekvés törvénye mutatkozik. Isten lélek. És
mi emberek antul hasonlóbbak vagyunk hozzá, mentül több lelkiség van bennünk. S egyedül a lélekben van teremtő erő, a törékeny testben csak annyi, amennyi lelkiség van benne. A lelkiség
erősítése és biztosítása a csekélységről szóló tanítás célzata, vagyis
az, hogy az ember mindenbe, ami rendelkezésére áll, lelket vigyen
bele. Abból, amit az emberek a földiekben dúskálódva, gazdasági
téren, társas intézményekben, tudomány és művészet címén és a
vallás jegyében alkotnak, nem minden értékes és maradandó; hanem csak az, ami örök, halhatatlan, amin a lelkiség, az Isten böl-

csesége és jósága érzik, ami Isten akarata szerint valósul, minden
más csak szappanbuborék és hamarosan foszlik. Szent Benedek
tanítása a csekély és silány dolgokról különben nem zárja ki azt
a bőséget, amellyel sokan a földiekben rendelkeznek. A fődolog
a megelégedettség
és a rendelkezésre
álló dolgok
felhasználása.
Szerinte minden földi dolog csekélység. Nem az fontos, hogy valaki szükölködik-e vagy bővelkedik anyagi és érzéki javakban,
hanem az, hogy felhasználja-e az egyedül értékes és nagy isteni
javak biztosítására. Ehhez megelégedettség kell, mely a lelki függetlenségen, a lelki szegénységen alapszik, és a meglevők felhasználása. Aki a meglevő csekélységekkel elégedetlen és ezeket felhasználatlanul hagyja, más után, sokszor elérhetetlen után kapkod, sokat J o g és keveset markol. Az alázatosság hatodik fokának
megfelelő lelki állapot: a megelégedettség
és hála, a rendelkezésre
álló dolgok készséges felhasználása,
a lelki függetlenség
és a lelkiség
érvényesítése.
Az alázatosság hetedik fokán Szent Benedek atyánk abban
tájékoztat, hogy miképpen gondolkozzunk
az emberekről, illetőleg
magunkról és az emberekről, az emberekhez való viszonyunkról.
„Az alázatosság
hetedik foka, ha magát mindenkinél
alábbvalónak és csekélyebbnek
nemcsak szájjal vallja, hanem lelke mélyéből annak hiszi is, megalázván magát és mondván a prófétával:
Én pedig féreg vagyok és nem ember (Zsolt. 21, 7) . . ."
E nehéz követelményt csak Istennel, az igazság szerint gondolkodva, érthetjük meg. „Alázatossággal egymást többre becsülvén, kiki nem maga hasznát, hanem másokét tekintvén, ugyanazon
érzés legyen bennetek, mely a Krisztus jézusban, ki Isten alakjában Istennel egyenlő lévén, kiüresítve magát, szolgai alakot vévén
fel. Megalázta magát, engedelmes lévén a keresztnek haláláig"
(Filipp. 2, 3 — 1 1 ) . Szent Benedek az apostol tanítását fejezi ki.
Egymást többre becsülvén, ugyanazon érzés legyen bennetek, mely
a Krisztus Jézusban, akire az Egyház a próféta szavait alkalmazza:
Én pedig féreg vagyok és nem ember, vagyis mindenkinél
alábbvaló és csekélyebb,
a legutolsó az emberek közt (Izai. 63, 3.J.
S ha végig tekintünk Jézus életén, magatartása valóban olyan volt,
mint aki az utolsó az emberek közt. És ez a magatartása az igazság szerinti magamegismerés, az alázatosság követelménye volt,
mert, mint Isten báránya, az egész emberiség bűneit hordozta magán. És nekünk az Ür Jézussal, ki az Egyház feje (Kolossz. 1,
18), életközösségünk, bünközösségünk
is van, amelynek forrása
ősszüleink bűnében, továbbá az idegen bűnökben van, amelyek
kiszámíthatatlan terjedelemben és körzetekben hatnak a leszármazás és az oldalág irányában. így ezer tekintetben közös a felelősség és elégtétel is Jézus Krisztusban, vagyis mindegyikünknek
nemcsak a maga bűneiért kell helyt állania, hanem a bűnért általában is, s antul jobban helytállunk, mentül közelebb állunk Jézus
Krisztushoz,
a legutolsóhoz
az emberek közt, és megalázódásunk

fokához méri Isten majd felmagasztaltatásunk fokát, egyéni boldogulásunkat és örök üdvösségünket, mint Krisztus is megalázódásának mérhetetlen fokához képest mérhetetlenül felmagasztaltatott (Filípp. 2, 3 — 1 1 ) . Nem vesztünk tehát, hanem csak nyerünk,
és az igazságot semmiesetre sem ütjük arcúi, ha lehetőleg legközelebb állunk a legutolsóhoz és mindenkinél alábbvalónak és csekélyebbnek tartjuk magunkat. Még pedig antúl kevésbbé, mivel
Isten az, aki ítél (1. Kor. 4, 4), mi pedig a bűnöknek e bonyodalmában ítéletre sem képesek, sem többnyire illetékesek nem vagyunk. Mi emberek csak a külsőt látjuk, Isten pedig a szívet vizsgálja. íme, két lator függ a keresztfán. Te mindkettőt alávaló latornak tartod. Isten másképen ítél: az egyiknek mondja, még ma velem leszes? a paradicsomban.. Kérdés, vájjon te, ki a latornál jobbnak tartod magadat, üdvözülsz-e? Lelkünk, szívünk tele van helyzeti erőkkel, jóra és rosszra egyaránt. Csak alkalom kell, hogy eleven erőkké legyenek és téged lesüllyesszenek, társadat pedig felemeljék. Mit tudod, hogy ő nem csiszolatlan, sárral szennyezett
gyémánt-e, míg te megaranyozott sár vagy! Isten tudja, Isten látja.
Ne tarts senkit tenmagadnál gyarlóbbnak! Az embert ne tartsuk
magunknál alábbvalónak, egyes felszínre kerülő rossz cselekedeteit
nem kell, mert nem lehet, jóknak tartani. De akkor is kíméletes
légy ítéletedben és mindig avégből ítélj, hogy Isten kegyelmét
közvetítsd, azzal, akit megítélsz. Micsoda áldás származott azzal
az emberiségre, hogy Jézus megalázta magát és legutolsó lett az
emberek közt! A mi megalázódásunkból is áldás árad. Az alázatos
és másokat nagyrabecsiilő ember mindig előzékeny, figyelmes, udvarias, szolgálatra kész, türelmes, megbocsátó, irgalmas, mert
tudja, hogy mindezekre maga is rászorul. Amíg az alázatosság
útján járunk, az üdvösség útján járunk, amely pillanatban felmagasztaljuk magunkat, a kárhozat útjára léptünk.
Az ember társas lény. A társaság célját és eszközeit, a vezetőség teendőit, a tagok jogait és kötelességeit írásba szokták foglalni. Szent Benedek atyánk is alkotott Rendszabályt a maga szerzete, társasága számára. Ennek a Rendszabálynak és a szerzet
hagyományainak megtartását köti lelkünkre, általában a szerzethez, mint társasághoz való viszonyunkat szabályozza az alázatosság nyolcadik fokán, illetőleg megtanít, hogy az alázatos
ember
hogyan gondolkozik
társas
viszonylatairól.
„Az alázatosság nyolcadik foka, ha semmi egyebet nem tesz
a szerzetes, hanem csak azt, amire őt a kolostor közös
szabálya
vagy az elödök példája serkenti."
A jó állampolgár megtartja az állam törvényeit és szereti hazáját. A jó keresztény ragaszkodik Jézus Krisztushoz, megtartja
tanítását és követi példáját, amely az evangéliumban tükröződik,
végre egybeforr az Egyházzal. Természetes tehát, hogy a benediktinus szerzetesnek meg Szent Benedekhez kell ragaszkodnia, Szent
Benedek Reguláját megtartania és a Rendhez tapadnia. Szent Be-

nedek gondolatai az ő gondolatai, a Rend hagyományai az ő hagyományai, Szent Benedek és a kiváló elődök az ő példái. A közös Rendszabály megtartása és az elődök példájának követése biztosítja befelé azt az egységet, amelynek példája és biztosítéka,
ereje és dísze a teljes Szentháromság egy Isten, és amely oly gyönyörűen nyilatkozott meg az első keresztények életében, akikről
az írás mondja, hogy egy szívük, egy lelkük vala. Kifelé pedig
az egységes fellépést, az egységben mindig bennerejlő erő fokozott hatékonyságát teszi lehetővé. Csak ez alapon alakulhatnak ki
a tiszteletre méltó benediktinus jellemvonások és mellőzhetők el
a mindig káros és összhangot bontó különcködések. Rendünkben
mindig voltak erős egyediségek és határozott személyiségek, jeléül annak, hogy az egységes benediktinus gondolkodás, a rendi
közösségbe való beolvadás, a kiváló példák követése ilyenek kialakulásának nem állja útját.
Hátra van, hogy a templomnak, amely mi vagyunk, utolsó
részét, az előcsarnokot, testi és érzéki életünket is Istennek
szenteljük. Templomunk e részében az ö r d ö g különösen hatalmas, úgy
hogy még akkor is, amikor lelkűnkön már Krisztus uralkodik, a
test a lélek ellen kiván és az elme törvényével ellenkező törvényt
éreztet. Világos, hogy nem a testnek a lelken, hanem a léleknek a
testen kell úrrá lennie. Lélek szerint járjatok, mondja az apostol
(Gal. 5, 6 ) , s ha lélek szerint járunk, akkor a test cselekedeteit
véghez nem visszük, hanem inkább a testre is kiárasztjuk a lélek
alázatosságát.
A lélek gyümölcsei pedig: a szeretet, öröm, békesség, türelem, kegyesség, jóság, hosszútűrés, szelídség, hit, reménység, megtartóztatás, tisztaság (Gal. 5, 22—23). Szent Benedek
atyánk tehát, miután a kegyelem állapotát biztosította bennünk,
miután akaratunk világát, szeretetünket elrendezte és értelmünk
körét, gondolkodásunkat szabályozta, az alázatosság négy utolsó
fokán testi és érzéki életünket hozza az alázatosság követelményeivel összhangzásba.
„Az alázatosság kilencedik foka, ha a szerzetes nyelvét a beszédtől tartóztatja, és gyakorolván a hallgatagságot,
nem szól, míg
csak nem kérdezik, mivel az írás tanítja, hogy a sok beszédben
nem kerülhető el a bűn (Példabesz. 10, 10), és hogy a nyelveskedő ember meg nem áll a földön (Zsolt. 136, 12)."
Lelkünk tartalmának érzékeink a kifejezői: kifejező a szem,
a fül, az arc és az egész test, minden fölött pedig a nyelv, akár
beszédszerv értelmében vesszük, akár ama lelki tartalom értelmében, amelyet nyelv és irodalom néven jelzünk. A nyelv és a lelki
tartalom viszonyának
alaptörvénye:
a kettő közötti összhang és
egybevágóság törvénye, vagyis az igaz beszéd. Nem volna pedig
igaz beszéd és az alázatossággal ellenkezik a dicsekvő
beszéd,
mert mid van, amit nem kaptál; ha pedig kaptad, mit dicsekszel,
mintha nem kaptad volna (Kor. 4, 7 ) . Ugyanezen okból kerülni
kell a zúgolódó és panaszkodó
beszédet, mert Isten kinek-kinek

annyit ad, amennyit akar, amennyit az illető elbír és megérdemel,
és bűnösségünk miatt a szenvedésekre és csapásokra nincs okunk,
jogunk, panaszkodni. Nincs helyén a mentegetödzö
beszéd
sem,
mert bizony legtöbbször rászolgálunk az intésre, korholásra és
megrovásra. Végre a hiábavaló beszéd sem egyeztethető össze az
alázatos magatartással, mert minden hivalkodó igéről számot kell
adnunk (Mát. 12, 96). Ha még figyelembe vesszük, hogy nyelvvel
lehet az Isten nevét hiába venni és jóformán mind a tiz parancsolat ellen véteni, megértjük, hogy Szent Benedek a beszédtől való
megtartóztatást kívánja, egyben látjuk, hogy ilyen beszédek a lelki
élet épületén rongálások, dísztelenségek és hiányok volnának. De
a jó beszédtől is hasznos tartózkodónak lenni, mert a sok beszédben nem kerülhető el a bűn. Nem lett volna-e jobb az apostoloknak hallgatniok, mikor az isteni Mester mondotta, hogy még az
éjjel valamennyien megbotránkoznak benne! Hány ember esik az
elbizakodottság bűnébe, mikor embertársával szemben minden áron
a maga igazát hangoztatja, vagy a figyelmetlenség bűnébe, mikor
a maga bőbeszédűségével mást nem enged szóhoz jutni! És a próféta szavát is érdemes figyelembe venni, amely szerint hallgatásban van a ti erősségiek (Iz. 30, 15). Nem a kapkodásban, lármában, fecsegésben, lótás-futásban, hanem a nyugodt viselkedésben, a reménységben és hallgatásban. A hallgatagság a lélek magánya, amely mindennemű lelki fejlődésnek kedvez. A hallgatagság nemcsak a kimondott, hanem az írásba foglalt,
nyomtatott
szóra is vonatkozik. Az emberek, főleg napjainkban, igen sokat
írnak, és e sokból igen kevés az igaz, az értékes írás. Azok is írnak, akiknek még nincs mondanivalójuk, mert még nem mesterek.
Akik pedig érettek az írásra, sokszor lázas sietséggel írnak, és ennek sokszor sok az alja. Természetes, hogy Szent Benedek nem
tiltja az igaz, az alázatosság keretében maradó, az Isten dicsőségére, önmagunk és felebarátunk javára szolgáló beszédet. Beszédünkben is a lélek érvényesüljön. Hallgatással maradjunk kapcsolatban az élet, az igazság forrásával és maradjunk önmagunknál, lelkünknek az igazságból gyarapodó tartalmával, mint Szent
Benedek atyánk, kiről életírója azt mondja: egyedül lakott magánál — habitavit secum, azaz magára eszmélt, azzal foglalkozott,
hogy minő szándékai vannak vele az isteni gondviselésnek. És e
magányban magánál lakva, annyira megerősödött, hogy azután
oly nagy igazsággal szólhatott és cselekedhetett Isten dicsőségére
és a népvándorlás népeinek javára!
Az alázatosság tizedik foka, ha az ember nem egykönnyen
hajlandó és kész a nevetésre, minthogy írva van: A bolond felemeli
szavát a nevetésben (Eccl. 21, 2 3 ) . "
Nagy hivatás, nagy gondolatok súlya alatt álló, nagy felelősséget érző és hordó emberek, rendesen komolyak; az üres fejűek
és üres szívűek pedig könnyen és sokszor hahotáznak. Szent Benedek, jellemének alapjellegét tekintve, szintén inkább komoly férfiú

volt, mintsem jókedvű. Az Ür Jézus is ilyen volt, ki a megváltás
hivatását és nagy gondolatait hordta magában. Mindazonáltal az
öröm, a derűit világfelfogás nem ellenkezik Szent Benedek utasításával, nem ellenkezik az alázatosság követelményével, hanem ellenkezőleg ennek gyümölcseként jelentkezik. Felemelkedvén az
alázatosság fokain, egymásután elhárulnak azok az akadályok,
amelyek attól, ami igazi örömöt szerez, elzárnak, és az ember
lelke egyre inkább örvendez Üdvözítő Istenében. Csak a bűn és
a halál szomorú, az erény és az élet mindig örvend és mosolyog.
Egyébként fel sem tehető, hogy Szent Benedek, az Istennek e választott edénye, akit az Ür, mint Szent Pált, a népek apostolává
tett, a szent hagyományok e kiváló képviselője, ellenkezésbe juthatott volna a kereszténység diadalmas világnézetével. E világnézet szerint pedig: a szeretet, az öröm, a békesség a Szentlélek
gyümölcse, a jókedvű adakozás (2. Kor. 9, 7), a
jócselekvésben
való öröm, a szív békessége, a lelkiismeret nyugalma, az Istenre
való rátámaszkodásból merített biztonság a megigazultság jele.
Az Ül Jézusnak voltak isteni és megváltói örömei. A Táborhegyen
és más alkalmakkor a teljes Szentháromság szemlélésébe elmerülve, isteni örömöket élvezett; az Anyaszentegyház gyarapodásában, a szent pátriárkákban, apostolokban, vértanúkban, a hitvallókban, a szüzekben, a szent, a megváltott lelkekben megváltói
örömök fakadtak számára. Szent Benedek örömei is ilyenek voltak.
Bízvást örülhetünk tehát mi is. De örülvén maradjunk a szerénység határai közt és ne legyünk könnyen hajlandók és készek a
nevetésre. Kinek virág kell, nem hord rózsaberket, a látnivágyó
n a p b a nem tekint: a mi szívörömünk se legyen megnyilatkozásában szertelen.
,,Az alázatosság
tizenegyedik
foka, ha a szerzetes beszélvén'
szendén és nevetés nélkül, alázatosan és komolyan, keveset és okosan beszél és nem lármás a beszédben, amint írva van: a bölcset
a kevésbeszédüségből ismerhetni meg."
Az alázatosság tizenegyedik foka, mint látni való, kiegészíti
a két előzőt. Szabad beszélnünk is, de beszédünk legyen a lélek
gyümölcse, alázatos lelkület megnyilatkozása. A hallgatagság a
lélek magánya, amely mindennemű lelki fejlődésnek és növekedésnek kedvez. E minőségben szellemi foglalkozásra, lelki elmélyedésre alkalmas nyugodtságot, zavartalanságot (otium) jelent.
4 mindent látó, halló, mindenbe beleszóló, mindenről beszélő ember híjával van annak a lelki összeszedettségnek és testi nyugodtságnak, mely szükséges arra, hogy az ember a törvényből, a szerzetes az evangéliumi tanácsokból, mindenki a lelkiismeret szavából, a kegyelem sugallatiból és gondviselésszerű intézkedésekből
kiolvashassa és a gyakorlati élet egyes eseteire alkalmazhassa az
Isten akaratát. Még kevésbbé alkalmas erre az az ember, akiben kél
és száll a szív, a rendetlen hajlamok, a nyugtalan vágyak vihara,
mint a tenger vésze, mert ily lármás helyzetekben lehetetlen nyu-

godtan, higgadtan látni, megfigyelni, meghallani és meghallgatni
a természetnek és a természet Órának, Istennek kijelentéseit. Ily
•értelemben vett hallgatagság nélkül nincs tudományos elmélyedés,
művészi ihlet. Hallgatagság, lelki összeszedettség, nyugodtság és
zavartalanság nélkül mély és terjedelmes, értékes és bőséges lelki
tartalom soha ki nem alakul. Akinek pedig nincs lelki tartalma,
az sohase beszéljen, mert sohasem kérdezik. Ellenben akinek van
mondanivalója, annak sokszor lesz alkalma a beszédre, mert sokszor fogják kérdezni. Kérdezni fogja az Úr, mint egykor az apostolokat (Mát. 16, 15—16). Kérdezni fogják az Isten gyermekei,
kik lelki életük útján el akarnak igazodni. Kérdezni fogják őt tudományos és művészi kérdésekben. Kérdezni fogják tanítványai, a
tudatlanok, a kétkedők, a szomorúak, és neki kötelessége lesz felelni, beszélni. Midőn az Úr befejezte isteni, nagy gondolatokban
gazdag hegyi beszédét, csodálkozának a seregek az ő tudományán,
mert úgy tanította őket, mint aki hatalommal bír (Mát. 7, 28—29),
nem az emberi bölcseség hitető igéivel, hanem a léleknek és erőnek megmutatásával, a lelkiekről lelkiképen szólván (1. Kor. 2,
4—7, 13). Mi is beszélhetünk a lelkiekről lelkiképen a vallásos
hitben, az isteni törvényben, a szentségekben, az emberi lélekben
és az Anyaszentegyházban tevékeny Lélekről, a nagy természet
lelkéről, eszmei tartalmáról, törvényeiről és az ember sajátos világának, a kultúrának lelkéről — lelkiképen, szendén és nevetés
nélkül, alázatosan és komolyan, keveset és okosan és sohasem lármás hangon.
Az alázatosság
tizenkettedik
foka, ha a szerzetes az alázatosságot nemcsak szívében táplálja, hanem külső
magatartásával
(ipso corpore) is megmutatja mindeneknek, akik őt látják, vagyis
az isteni szolgálat alatt, az imateremben, a monostorban, a kertben,
az úton, a mezőn, vagy bárhol ül, jár vagy áll, mindig lehajtott fővel és földre szegezett szemmel legyen. Mindenkor bűnösnek tartván magát vétkei miatt, lélekben már is ama rettenetes ítélőszék
elé állítva lássa magát, szüntelen ismételvén szívében azt, amit
az evangéliumbeli vámszedő földre függesztett szemmel mondott:
Uram, nem vagyok méltó én bűnös, hogy szememet az égre emeljem (Luk. 18, 13), és hasonlóan a prófétával: Egészen meggörbültem és megaláztattam (Zsolt. 37, 9 ) .
Az alázatosság tizenkét fokán az ember a morum conversio,
a lelki élet legmagasabb
fokára emelkedik. Testünk természetes
nehézkességénél fogva, amely miatt mindig a földhöz húzódik, továbbá a törvény miatt, amely benne van és az elme törvénye ellen
küzd, tömérdek akadályt gördít a lelkiség érvényesülése elé. És
ha lelkünk készséges is arra, hogy az Isten Lelkének sugallatait
kövesse, a test mindig gyenge (Mát. 26, 41). Ez a kétségtelenül
fennálló nehézség az oka, hogy a lelki élet elé, akár a bűntől való
megtisztulásról és a kegyelmi állapotról, akár a szeretet elrendezéséről vagy a megvilágosodásról, krisztusi világnézet kialakításáról,

akár az Istennel való egyesülésről van szó, mindig a test gördít
legtöbb akadályt. Azért, ha Isten kegyelmével, az alázatosságnak
a testre és tagjaira való kiáramlásával sikerül testi életünket az
egész vonalon lelkivé tenni; ha sikerül elérni azt, hogy testünk
lelkünk uralma alá hajlik, lelkünk pedig az Isten Lelkének uralma
alá: ez az eredmény a lelki életnek legmagasabb fokát, az Istennel
való egyesülés fokát jelenti; amint viszont a test uralma az egész
vonalon az Istentől való elpártolás legmélyebb fokát. Nem marad
meg az én lelkem az emberben, mivel ö test (Gen. 6, 3 ) , mondta
Isten a bűnök özöne idején. És az Ige, telve kegyelemmel és igazsággal, azért lett az idő teljében testté, hogy diktáló hatalom legyen a testen és az embereknek hatalmat adjon, hogy lelkiekké,
Isten gyermekeivé lehessenek, ha ugyan őbenne hisznek.
Szent
Benedek tanítása tehát, hogy az alázatosságot neesak szívünkben
ápoljuk, hanem külső magatartással is mutassuk, megfelel a lelki
élet szükségletének és az alázatosság követelményének. Az igazság
szerint való magamegismerésből tudjuk, hogy testünket és tagjait,
fejünket és szívünket, szemünket és szánkat, kezünket és lábunkat
is Istentől kaptuk, s így ugyancsak az igazságnak megfelelő magatartást kell tanúsítanunk, vagyis testünket és tagjait is Isten akarata szerint használnunk. Azt is tudjuk, hogy testünk és tagjai
résztvettek a vétkezésben, azért részt kell vennünk a bűnbánatban
is. Tanusítsunk tehát az alázatosságnak megfelelő külső magatartást az isteni szolgálat alatt, az imateremben, a monostorban, a
kertben, az úton, a mezőn és bárhol ülünk, járunk vagy állunk —
lehajtott fővel, földre szegezett szemmel. Imádkozzunk lélekkel;
de imádkozzunk testtel is. Vigyünk bele lelki alázatot étkezésünkbe,
ruházkodásunkba, testünk ápolásába, mozgási és nyugalmi helyzeteibe.
7. Finis praecepti — a parancsolat végcélja a tiszta szívből,
a jó lelkiismeretből és a tettetésnélkiili hitből való szeretet (1. Tim.
1, 5). Szent Benedek tanításának és rendelkezéseinek végcélja
szintén a szeretet. „Felemelkedvén tehát az alázatosság mindezen
fokain, a szerzetes csakhamar eljut az Istennek ama
szeretetére,
mely tökéletes lévén, kizárja a félelmet, úgy hogy mindazt, amit
előbb bizonyos félelemből tőn, minden f á r a d s á g nélkül, mintegy
természetszerűleg és szokásból kezdi teljesíteni, már nem a pokol félelméből, hanem Krisztus szeretetéből,
csupa jó szokásból
és az erényben való gyönyörködésből.
És ezt kegyes lesz az Ür
a bűnöktől és vétkektől megtisztúlt munkásában a Szentlélek által
megmutatni."
A szeretet a jónak akarása. Ennek első követelménye, hogy
a rosszat ne akarjuk. És az alázatosság egyes fokozatainak megfelelő gyakorlatok legközelebb épen ezt a követelményt elégítik
ki. Az első fok ugyanis a bűnnel való leszámolást köti lelkünkre
és Istenhez, ki maga a Jóság, megfelelő viszonyba hoz. A második
fok még szorosabban köt a legfőbb Jóhoz, mert Isten akaratát ál-
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íítja fel követendő zsinórmértékül szemben a kívánságok és ötletek akaratával. A harmadik fok azzal, hogy az Isten akaratát érzékelhető módon megmutató elöljárók alá rendeli az embert, megkönnyíti a rossznak elkerülését és Isten akaratának teljesítését.
A negyedik fok küzdeni tanít a rossz ellen s az akadályok legyőzésére szoktat, hogy mindenképen elérhessük a jót. Az ötödik fok
a jóra való törekvésünk ellenére is jelentkező rossznak bevallására,
az elkövetett bűnnek jóvátételére ad útmutatást s az ötletek helyett
elvek szerinti cselekvésre, végelemzésben Istennel való gondolkod á s r a tanít. A hatodik fok azon veszedelmektől óv meg, amelyek
az anyagi és érzéki javak használatában fenyegetik az embert.
A hetedik fok önismeretre serkent, bűneinkre, hibáinkra, foglalkozásainkra, gyöngeségünkre és állhatatlanságunkra figyelmeztet
bennünket és az igazságnak megfelelő magatartást követel embertársainkkal szemben. A nyolcadik fok ugyancsak ötletes, tévedő
gondolkodásunknak állja útját azzal, hogy a közös Szabályzatnak
és az elődök példájának tárgyilagos zsinórmértékére hívja fel figyelmünket. S hogy necsak akaratunk világában, necsak gondolkodásunkban, tehát necsak bensőleg kerülhessük el a bűnt, hanem
külsőleg is, az alázatosság további fokai megfelelő külső magatartást írnak elő.
Ez alapon a rosszat nem akarván, a jót pedig akarván, könynyüvé tesz a jó cselekvése és gyakorlása és teljessé lesz a szeretet.
Mert bár a szeretet a hittel és reménnyel és a sarkalatos erények
csiráival együtt belénk öntött erény, gyakorlásra mégis rászorúl,
hogy naggyá nőjön és kizárja a félelmet. Az első fokon a kegyelemmel együtt megkapjuk a szeretetet. A következő három fokon,
mint törvénytartó szeretet
jelentkezik. A következő négy fokon,
ahol az igazság kérdése lelkiismereti kérdéssé lesz, a lelkiismeretes
szeretet köntösébe öltözik. Végre a négy utolsó fokon a jónak
külső, cselekvő gyakorlásával jóra való készségek, erények alakulnak ki, és a szeretet, az erényes szeretet alakját ölti magára.
A hit és a remény, szintúgy az okosság, igazságosság, lelki erősség és mértékletesség ugyanis egyrészt csak a szeretet által kapcsolódnak a legfőbb Jóval s lesznek tökéletes erények, másrészt
a szeretet nemes kíséretéül szolgálnak, egyengetik az útját és biztosítják az egész vonalon egyeduralmát. Ezen erényeknek a szeretettel kapcsolatos gyakorlására pedig az alázatosság tizenkét fokán bőséges alkalom kinálkozik. (L. erre vonatkozólag és általában a lelki élet stílusának ismertetését illetően a szerzőnek: Szent
Benedek tanítása az alázatosságról c. müvét.)
Felemelkedvén tehát az alázatosság fokain, Istenhez, ü legfőbb
jóhoz emelkedünk fel. A szentek az égben, Istenhez a szeretet kötelékével kapcsolódva, már nem tudnak tőle elszakadni, mert akkora a legfőbb Jóban való gyönyörködésük, hogy nem tudnak többé
vétkezni. S a jó Isten többé-kevésbbé már a földön is érezteti
azokkal, akik őt szeretik, amit nekik az égben készített: magában

a Jóságban való gyönyörködést
és boldogságot. És ezek mindazt,
amit előbb bizonyos félelemből tettek, minden f á r a d s á g nélkül,
mintegy természetszerűleg és szokásból kezdik teljesíteni, már nem
a pokol félelméből, hanem Krisztus szeretetéből, csupa jó szokásból s az erényben való gyönyörködésből.
S ezt kegyes lesz az Ür
a bűnöktől megtisztult munkásában a Szentlélek által megmutatni.
8. Kimerítvén ezzel tárgykörömet, nem kell írnom a benediktinus lelki élet eszközeiről, illetőleg azon gyakorlásokról és szolgálatokról, amelyek ezt a lelki életet mindenképen biztosítják: a
benediktinus imádságról, munkáról és aszkézisröl. Már csak azért
sem, mert ezek részben vagy egészben másnak osztott a r a t á s területhez tartoznak. Azért hálás szívvel megcsókolom tizennégy
százados szent R e g u l á n k a f é s megköszönöm Szent Benedek atyánknak azt a közreműködésem hiányossága miatt tökéletlen lelki életemet, amellyel mégis több-kevesebb eredménnyel szolgálhattam
Istennek, Anyaszentegyházunknak és Hazánknak.
Dr.

Mázy

Engelbert,

tihanyi apát.

À BENEDIKTINUS C S A L Á D ÉS A RÓMAI FAMÍLIA.
Szent Benedek a római birodalom azon részében született, hol
a római népet jellemző erények, miket az írók a Romana virtus
összefoglaló nevével jeleznek, nagy becsülésben állottak a római
erkölcs fénykorában, és ahol az ősi erkölcsök és tiszteletreméltó
szokások nem vesztek ki a hatalom és erkölcs hanyatlásának korában sem.
Sabinum és kicsi városa, Nursia nagyon sokszor fordul elő
a római írók műveiben elismerő kifejezésekkel. Virgilius az Aeneis
VII. énekében a seregszámlánál nem feledkezik meg a sabin harcosokról, quos misit frigida Nursia (Aeneis, VII. 715). A Rómától való távolság, a hegyes vidék segítette megőrizni a régi erkölcsöket. Nagylelkű, kissé érdes, szabadságszerető nép képzete bontakozik ki a régi írók elszórt adataiból, akik hódolattal adóznak
ezen igazán római f a j ősi erényeinek. Homines severissimi, mondja
Cicero (M. P. Vatinium testem interrogatio, c. 36.). Strabo a nursiaiknál gyakori szép öregségben ékesenszóló bizonyságát látja
tiszta életüknek (Geographica, V. 3.). Ugyancsak Strabo dicséri
bátorságukat. Suetoniusból tudjuk, hogy a nursiaiak emlékoszlopot
emeltek a szabadságért Mutinánál elesett polgártársaik emlékére.
(Suet. Divus Augustus, c. 12). A kis város szülöttei közül többen jelentős szerephez jutottak a történelem folyamán. Sertorius,
Vespasianus nursiaiak voltak. Szóval a kis város nagy tradicióval
dicsekedett, lakosai tudatában erősen élt a régmúlt dicsősége Szent
Benedek korában is. Nagy Szent Gergely is azt mondja, hogy
Szent Benedek a régi Nursiából való volt, vetusta urbe Nursia
(Dialog. IV. c. 10). De nemcsak a dicső mult hagyománya élt
Nursiában, hanem a régi Róma férfias erkölcsei is. A nursiai szívósság, a Nursina durities közmondásszerü volt Rómában (M. Cornelius Fronto: Principia Históriáé). A római birodalom sűlyedésével sem pusztultak ki ezek az ősi erények, hanem a 3-ik, 4-ik században, amint a kereszténység terjesztői legyőzték azokat a nehézségeket, miket , az ilyen becsületes, egyeneslelkü népnél a régihez való ragaszkodás okoz, ezek a természetes erények, jótulajdonságok átalakultak, a kegyelem hatása alatt megnemesedtek. Ez a
kegyelemtől megmunkált talaj adta Szent Benedeket, az Áldottat,
áldásul az emberiségnek.
Római hagyománytól átitatott, kereszténységtől megszentelt
talajon fakadt Szent Benedek, a nyugati szerzetesség és az európai
művelődés atyja. Életrajzírója családjáról csak annyit mond, hogy
a régi nemességhez tartozott. Szüleivel nem foglalkozik, csak húgáról, Skolasztikáról beszél. De amint a két testvér szentsége bi-

zonyságot nyújt a szülők lelki nemességéről, hasonlóképen bizonyítja az atyai házban uralkodó, szeretettől meleg családi boldogságot az a bensőséges vonzalom, mellyel a testvérek viseltettek
egészen a sírig, jegyzi meg találóan Herwegen (Herwegen—Szunyogh: Szent B.J.
Hódító, szervező fajból származik, családjában szemlélve fajának nemes hagyományait, nem csoda, hogy akkor, mikor egy
rómainak tehetségével szervezi, Nyugat szükségleteihez alkalmazza
az előtte már virágzó szerzetességet, kohéziót, állandóságot ad
neki, Istentől ihletett szelleme a római hatalom és szervezettség
kiindulópontját, a családot veszi alapul. Szent Benedek koncepciójában a kolostor családi tűzhely, melynek fia valamennyi szerzetes, elöljárója, irányítója az apát, az atya teljes hatalommal és
egyedül az Üristen előtt v a l ó felelőséggel. Anélkül, hogy túlzásba
mennénk, megállapíthatjuk, hogy Szent Pál mellett, akire Szent
Benedek nagyon gyakran hivatkozik, akivel Regulájának ezt a
i észét alátámasztja, Szent Benedeket ezen elgondolásában a római
patria potestas sugallta.
A rómaiaknál az atyai hatalom nem annyira a természetes
jogon alapult, mint inkább a valláson. Az atya volt a házi vallásnak a feje, p a p j a , rendelkezett gyermekei élete és szabadsága felett. Mint a vallás feje, ő felelős a cultusnak és így a családnak
folytonosságáért. A házi vallás erejénél fogva a csalâçl egy kis
szervezett testületet, egy kis társaságot képezett, melynek feje és
kormányzója v o l t . . . E régi időben az atya nemcsak erős férfi,
ki megvédelmez . . . ő egyúttal a tűzhelynek papja és örököse,
elődeinek folytatója és utódainak törzse, a cultus titokszerű szertartásainak és az ima titkos formuláinak megőrzője. Az egész
vallás benne honol (Foustel de Coulange: Az ókori község, 118.
1.). A természetes szeretet, a vallásos érzelem, az egymással szemben tartozó odaadás voltak az elemei annak az erénynek, mit
pietas-nak nevezték és az erények közé sorolták. Lehetetlen itt
hasonlóságra nem ismerni, Szent Benedek stabilitas-a, az egy
házhoz való tartozás közt a rokonságot fel nem fedezni.
Hogy a gyakorlatban sok visszaélés volt ezen hatalommal,
bizonyság Livius, ki több helyen beszél a sacra paterna-ból folyó
patria potestas-ról (Ab urbe condita, lib. IV, 45. VIII, 7. XXIII,
8.), megjegyzi, hogy: Patria potestas in pietate debet, non in atrocitate consistere (IV. 4 5 ) . De Virgilius, aki a rómaiak nemzeti
époszát írta, ahol tehát a római nép kegyeletes hagyományait egy
világkép keretében adja, a pius Aeneas alakjában a pius páter
alakját teremti meg, amint azt a gyakorlat és a hagyomány alapján
a költő össze tudta állítani.
A római család szervezete adja meg a kulcsot Szent Benedek koncepciójának megértéséhez. Szent Benedek elgondolásában a
kolostor elöljárója az apát, az atya. Amint a régi római famíliában a sacra paterna-n alapult a családfői hatalom, Szent Benedek-

né! is az apáti hatalom Krisztustól származik. A kolostort Isten
hazának nevezi (Reg. 31, 53, 64. f.). Szent Pálnak az Egyházról szóló tanítását ismétli meg a kolostorról. A fundamentum, az
alap Krisztus a kolostorban is. Szent Pálnak a rómaiakhoz írt leveléből vett kifejezésekkel alkotja meg Krisztusból az apát ideálját. A családfő római felfogása, hagyománya volt Szent Benedek
kiindulópontja, de a inegokolás már Szent Pálból van véve. Az
apát Krisztus helyettese, Christi vices agere creditur. Mint a római
családban minden hatalom a családfő kezében van, Szent Benedek
kolostorában is az apát kezében van az intézkedés és irányítás
joga. Az apáti tekintély forrása Istenben van. Nem a közösségtől
származik, bár ő jelöli ki a személyt. Kétszeresen is Istentől származik az apáti tekintély: mint tekintély és mint lelki tekintély.
Szent Benedek mikor az apátot a szerzetesi élet fundamentumává
tette, tudta, hogy sem erő, sem ügyesség, sem szellemi felsőbbség
nem képesek tekintélyt teremteni, nem adnak jogot akkora hatalom gyakorlására, mint amekkora a lelkek igazgatásához és megszenteléséhez kell. Ez a hatalom csak Istentől jöhet. Nec quisquam
sumit sibi honorem, sed qui vocatur a Deo. A kolostor az Isten
háza, mert ott lakik az Ur J.ézus, Ő annak az igazi k ö z é p p o n t j a . . .
Ö az igazi és egyetlen tulajdonosa a kolostornak. Ha az Ür láthatóan mutatkoznék, minden engedelmesség, minden tisztelet rája
vonatkoznék. A pásztorbotot is az ő kezébe kellene tenni (Szent
Gertrud: Legátus div. pietatis. IV. k. II. fej.).
Tehát a bencés kolostorban a hatalom a Krisztust helyettesítő
apát, a családfő kezében van letéve. Minden élet, minden mozgalmasság az apáttól származik, minden fejlődés rajta nyugszik. Minden hatalom nála van, de minden felelősség is. Szent Benedek az
apátot tevén meg kolostora szegletkövévé; két fejezetben foglalkozik az apát személyével. Ez a két fejezet Szent Benedek igazi
mesterműve. Miközben megismertet bennünket, milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie annak, kinek kezébe oly nagy hatalmat
tett le, a szent pátriarka a legmélyebb betekintést engedi egyéniségébe, és egyre jobban kibontakozik a családfő alakja, kolostorának családias jellege.
A 2. fejezet elején kijelenti, hogy az apát Krisztus helyettese
a kolostorban. A 63. fejezetben azt mondja, hogy az apátot úrnak
és apátnak nevezzék, mert Krisztus helyettese. Nem a saját személye miatt részesül ebben a nagy megtiszteltetésben, hanem a tisztség és Krisztus szeretete miatt. De állandóan gondoljon arra a
nagy méltóságra (memor sit) és méltónak mutassa magát rája.
Gondolja meg, micsoda ő, milyen nevet adtak neki. Atya az apát
szó igazi jelentése. Amint az atya családjának, az apát kolostorának igazi pásztora. Két helyen is foglalkozik ezzel az eszmével
(c. IL, XXVII.). Az uralkodó gondolat mindenütt az, hogy az apát
nem veszthet el egyet sem a rája bízott nyájból. Az apát kolostorának bölcs orvosa, aki mindegyik szerzetes b a j á r a a megfelelő

orvosságot használja és csak a végső szükség esetében használja
a keményebb eszközöket, ne una ovis morbida totam gregem contagiet. Az apát a mester, akinek a szerzetesek engedelmeskednek,
aki a fegyelem szigorát megmutatja a fegyelmezetleneknek, mester ő, akinek kötelessége tanítani tanítványait minden jóra és
szentre (omnia bona et sancta) szavaival, de főkép példájával.
Az Isten házának s á f á r a az apát, akinek minden dologról igazsággal és okossággal kell rendelkeznie. A követelményeknek egész
sorozatát állítja fel az apáttal szemben. Megértjük ezt a sok követelményt, ha meggondoljuk, milyen nagy hatalmat adott az apát
kezébe. Ezen határtalan, diskrecionális hatalom ellen az egyedüli
garancia, mit szerzeteseinek nyújtott, hogy ezt a hatalmat felelőssé tette az Úristen előtt, a fék, a korlát az apát kötelességei.
Az apátnak ezt a hatalmat, ezt a m a g a s tekintélyt bölcseséggel
és mértéktartással azon célra kell használnia, mely miatt kezeibe
tettek, vagyis szerzetesei lelkiüdvére. Tudnia kell, hogy a hatalom
és tekintély nem hatalmaskadás miatt adatott (XXVII.). Korlát
nélküli hatalmának és tekintélyének gyakorlása közben nem szabad igazságtalanul rendelkeznie. Amint illik, hogy a testvérek engedelmeskedjenek, az apát is mindent igazságosan és előrelátóan
intézzen el (III), követve mindenben az igazság sugallatát (II.).
Mindent az Isten félelmével és a Regula megtartásával kell intéznie, tudván, hogy tanításáról és szerzetesi törvénytartásáról egyaránt számot kell adnia (Doctrinae suae vei discipulorum oboedientiae . . . in tremendo iudicio Dei facienda erit discusso (II.).
Találja meg mindenki benne a segítséget, melyre szüksége van,
hogy szomorúság és megokolt elégedetlenség nélkül teljesíthesse
kötelességét (XXXV. LIII). Több helyen buzdítja szerzeteseit,
hogy ne zúgolódjanak (XXXIV. XL.), de főkép az apátot buzdítja,
hogy ne adjon egyszerű okot az elégedetlenségre.
Különös gondot foglalnak el Szent Benedek szívében a gyöngék és beiegek. Különösen ezek gondját köti az apát szívére. Minden legyen mértékkel a gyöngék miatt (c. XLVIII.). A gyöngéknek és betegeknek könnyű feladatot ad, hogy ne legyenek tétlenek,
de a nagyon terhes munka ne terhelje meg és bátortalanítsa el
őket Számításba kell venni gyöngeségüket,. Nem szabad megengedni, hogy az erősebbek szabják meg az ütemet az önmegtartóztatásban, a munkában. Mindent mérsékelni kell, hogy az erősek
még mindig többet kívánhassanak, a gyöngék számára pedig ne
legyen lehetetlen a szabály megtartása. Az apátnak számolnia
kell a jellemek és vérmérsékletek különféleségével (multorum servile moribus), alkalmazkodnia kell az egyesek képzettsége fokához. Némelyiket szelíd szóval, rábeszéléssel, másokat korholássai,
erősebb eszközökkel vezessen a helyes úton. Szóval, amire a modern pedagógia olyan büszke, az egyéniséghez alkalmazkodó pedagógiának Szent Benedek Szent Pál apostol nyomán egész elméletét a d j a (II. Tim. IV, 2). Az apát feladata, hogy az eszközö-

ket klo, hely, az egyéniség szerint megválassza. Miscens temporibus tempóra (e. II.). A lelkek vezetését nein lehet néhény hagyományos, közszájon forgó gyakorlati, sokszor felületes formulával
elintézni. Iparkodjék inkább használni szerzeteseinek, mint parancsolni (Prodesse magis quam praeesse). Mikor javít, büntet, okossággal és tapintattal, minden túlzás elkerülésével teszi,
mindig
szem előtt tartva, hogy miközben a rozsdát akarja az edényről
letisztítani, ne törje el az edényt. Ítélet, javítás közben mindig gondoljon saját gyöngeségére és képzelje magát annak lelkiállapotába,
akit javítani akar. Izaiásnak a Messiásra alkalmazott szavait juttatja az apát eszébe: Calamum quassatum non confringet (Isaias,
XLII. 3 ) . Mindez azonban nem jelenti, hogy a tapintat és szeretet
címén megengedje a visszaélések felburjánzását. Ha már a bölcs
orvos, a jó pásztor közbelépése nem használ, vegye akkor kezébe
az amputáló kést.
Ez a kormányzási, igazgatási feladat magával hozza, hogy az
apát szerzeteseinek valósággal lelkiatyja. Minden lelkigyakorlat,
önsanyargatás, imádság az apát tudtával és tanácsával történik.
Tanácsért, vigasztalásért a szerzetesek minden nehézségben az
apáthoz fordúljanak. Mentől nagyobb bizalommal fordúlnak a
szerzetesek apátjukhoz, annál jobban valósítják meg Szent Benedek
gondolatát. Az emberi lélek mély ismerete, a rája bízott lelkekért
való aggódás sugallta azt az intézkedést, hogy ahhoz a szerzeteshez, akinek az apáthoz nincs elég bizalma, hibázás esetén tapasztalt, idősebb társat küld, hogy vigasztalja és jobb belátásra bírja
a megtévedt rendtársat (c. XXVII.). Öröm és béke hassa át az
egész szerzetes-családot, az Isten házának lakóit, ahol pedig, mint
azt egy másik viszonylatban mondja, senkinek sem szabad szomorkodni (Ut nemo contristetur in domo Dei. c. XXXI.).
Szent Benedek elgondolásában az apát tehát nem egyszerűen
csak elöljáró, még a lelkivezetőnél is több, ő atya, ki nem tarthat
távolságot szerzeteseivel szemben. A paternitás az alapjelentése
az apáti címnek. A második fejezet elején hivatkozik is Szent Pál
szavára: Abba, atya. Az apátot egyszerűen a kolostor atyjának
nevezi (c. XXXIII.). Ezt a címet használja rendesen Szent Gergely is: pater monasterii (Dialogi, II. 3. 4. 7). Pedig Szent Gergely a legrégibb és legilletékesebb képviselője a bencés tradíciónak. Ez az intenciója Szent Benedeknek, ezt valósította meg a
gyakorlatban is. A szerzeteseknek szeretniük kell az apátjukat igaz
érzülettel (LXXII.), az apát igyekezzék megnyerni szeretetüket
(studeat amari, LXIV.), igyekezzék az atya gyöngéd érzületét mutatni velük szemben (pium patris ostendat affectum, II.). Szeresse testvéreit egyenlő szeretettel. Szent Pálnak a rómaiakhoz írt
levelét idézi: Non est personarum acceptio apud Deum, csak azokat különböztesse meg, akik életszentségben kiválnak. Si meliores
aliis in operibus bonis et humiíes inveniamur (II.).
Azok után, miket a Regula után az apátról mondottunk, nyil-

vánvaló, hogy Szent Benedek a p á t j a egy atya, ki pátriárkái hatalom és tekintély teljességével kormányozza kolostorát, vezeti szerzeteseit. Kétségkívül az apát terheinek és tekintélyének ez a felfogása a római törvény páter familias-ának koncepciójából származik, amint a római sajátos jelleme, reális egyénisége is könnyen
felfedezhető az egész Regulán át. Szent Benedek a keleti szerzetesség hagyományait átalakította, életképessé tette, évezredekre szóló
törvénykönyvet adott a lelki tökéletességre törekvőknek. Rómának
a költőtől megénekelt hivatása újul meg Szent Benedek törvénykönyvével. A római, kinek neve legelőször is az erő képzetét juttatja eszünkbe, a Kelet misztikus, álmodozó egyéniségével szemben a cselekvés megszemélyesítője, az állam-társadalomszervező.
A költőtől megénekelt hivatása, hogy a jognak az uralmát alapítsa
meg az egész földön (Verg. Aeneis, VI. 847—853. Tu regere imperio populos, Romane, memento . . . pacisque imponere inorem).
Jogtudósaik magukat papoknak hirdették hivatásuk miatt. Iustititiam namque colimus, mondja Ulpianus (Institut, lib. I.), másutt
pedig azt mondja: Iurisprudentia est divinarum et humanarum rerum notitia. — Regül. I.). Keletnek efemer, helyi törvényeivel szemben a római minden idő, minden hely számára alkotta törvényeit.
A tekintély elvére és a szolidaritásra épített, az Egyháztól javított,
szelídített jogrendszere örököse lett a római imperiurnnak, uralmát máig megtartotta és meg f o g j a tartani időtlen időkig. Ennek
a törvényhozó s római szellemnek mintegy utolsó remekmüve Szent
Benedek Regulája, melynek már tömör, határozott, világos stílusa
is a törvénykezés nyelvére emlékeztet. Határozottsága, szabatossága az akaratnak, az energiának, elhatározásnak emberét mutatja
azon gránitszilárd fajtából, amilyennek az ókori írók a nursiaikat
rajzolják.
A római család hagyományaiban nevelkedve, örökölve f a j á nak törvényszerző érzékét, adta meg Szent Benedek kolostorának
a család, família jellegét. A családi tűzhelyhez való ragaszkodásból, mint már megjegyeztük, származott a Benedek-rend fennmaradásának és életképességének egyik eszköze, a stabilitas, az állandóság fogadalma. Szent Benedek a kolostort famíliává, családdá
alkotta, melyhez a szerzetes mindörökre köti magát. A szerzetes
általa él és cselekszik, megosztja mindenben tagjainak örömét, bánatát. Adja és k a p j a azt a segítséget, vigasztalást, erőt, mely származik a kölcsönös vigasztalásból, segítésből, abból a körülményből, hogy az előljáró egyúttal atya is. „A család Szent Benedek
törvényhozásának középponti eszméje", mondja Gasquet bíboros,
Szent Benedek szellemének egyik legilletékesebb magyarázója
(Sketch of Monastic History, LXIV. I.). Itt az alapvető különbség Szent Benedek rendje és más rendek között. Szent Benedek
rendjében a szerzetes egy házhoz tartozik, más rendekben az egész
rendhez. Más rendekben a családi és testvéries érzés egészen más
elveken nyugszik. Az apátról szóló fejezeteken kívül még más

helyeken is szól a Regula a családi élet feltételeiről. A szerzetesek
nemcsak apátjukat, de egymást is kölcsönösen szeressék (LXIII.),
a fiatalok az időseket tiszteljék, az idősebbek a fiatalokat szeressék, minden javítás, megrovás az apátra tartozik stb.
Ezek az elvek nem mások, mint azok az örök alapelvek, melyek biztosítják a bensőséges családi életet és a családi élet fegyelmét a mindennapi életben is. Ez a bensőséges, meleg viszony atya
és fiai között az alapja a Benedekrendi kolostor életének, ahol
az apátot és szerzeteseit a kölcsönös szeretet, tisztelet és n a g y lelkűség köti össze, mindeniket élteti a kivánság: dolgozni a közösség jólétéért inkább, mint önmagáért. A kitűzött ideál a keresztény család eszménye, ahol kölcsönös szeretetben és megértésben dolgoznak a családtagok a családatya tekintélye és vezetése
alatt, kinek nincs más célja, mint családjának jóléte, aki mindent
elkerül és elkerűltet szerzeteseivel, mi ezt a családias szellemet
megzavarhatná.
A végére értünk tanulmányunknak, melynek célja volt megmutatni, hogy Szent Benedek kolostor-koncepciójának megvolt a
talaja a római társadalmi berendezkedésben, és amint az egész
Regulán láthatók a római karakter vonásai, itt is római hatással
állunk szemben. Nem szabad túlzásba esnünk, hiszen a családatya
szerepét a Szentírás számtalan helyén kidomborítja, de a rómaiak
családkoncepciója, miután a kereszténység átalakította, megszelídítette, nagyon alkalmas volt egy olyan szervezet alapjának, melynek életképességét és nagyrahivatottságát immár kétezer év igazolja
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A SZERZETES F O G A D A L M A K A R E G U L Á B A N .
HOGY EZEN fejtegetésünkben némi rend és áttekinthetőség
legyen, lássuk először, mi a fogadalom és hányféle; majd a szerzetesi fogadalmak letevésének szükséges előzményeiről lesz szó ;
ezután bebizonyítjuk, hogy Szent Benedek igazi fogadalmakat tétetett le a belépőkkel; utána vizsgáljuk, hogy milyen és hány fogadalmat kívánt; majd azt, hogy mi a fogadalmak letevésének módja
és mi volt a hatása, következménye.
I. Mi a fogadalom ? Hányféle a fogadalom ?
a) A fogadalom általában Istennek kellő megfontolással és
szabad akaratból tett ígéret valamely lehetséges és (az ellenkezőnél) értékesebb jóra nézve (1307. K, 1. §.).
A fogadalommal tehát az ember Istennek valami jócselekedetet ajánl fel és igér az ő tiszteletére és azért a fogadalom az istentisztelet erényének körébe tartozik ; még pedig nemcsak maga az
ígéret szolgál Isten tiszteletére, hanem az ígéretnek beteljesítése is
és ezen beteljesítésnek kettős jósága van.
b) A fogadatom nyilvános, ha a törvényes egyházi előljáró az
egyház nevében elfogadja; máskülönben /nagwzfogadalom.
Ünnepélyes, ha az egyház ilyennek elismeri; máskülönben
egyszerű.
Fenntartott az a fogadalom, mely alól csak az Ap. Szentszék
adhat fölmentést (1308. K.). A szerzetes fogadalom fenntartott.
Ideiglenes, mely meghatározott időre szól, örökös, mely az
egész életen át kötelez.
MogYÍrtfogadalmat bármely hívő, söt bármely ember tehet.
Ezzel az egyház csak a lelkiismeret belső terén foglalkozik, de
a külső bíráskodás terén általában nem ; ellenben a nyilvános fogadalom letevése jogi ténykedés, amelyet az illetékes egyházi előljáró
az egyház nevében tanuk jelenlétében elfogad, amely tehát egyúttal
legalább hallgatag kétoldalú szerződés jellegével is bír, vagyis
egyúttal professzió, beöltözés, bekebelezés, felvétel valamely egyházi
testületbe.
e) Az a cselekedet tehát, melyet a szerzetes fogadalomtevéskor
végez, fogadalom és professzió egyszerre. Fogadalom,
amennyiben megigéri Istennek, hogy az evangéliumi tanácsok közül követi
mindazt, amit az egyház a szerzetesi életre kötelezővé tett, vagyis
a szegénységet, tisztaságot és engedelmességet, a három lényeges
fogadalmat megtartja; professzió,
beesküvés pedig, amennyiben
(rendesen esküvel vagyis Istennek tanúbizonyságul való hívásával)
megigéri a szerzetnek, illetőleg Istennek is, hogy 1. törekedni fog
az erkölcsi tökéletességre, tehát annak eszközeit is fel fogja használni vagyis az illető szerzetnek szabályait megtartja ; 2. tagja lesz

a szerzetnek akár meghatározott időre, akár élethossziglan s viszont
a szerzet, illetőleg illetékes képviselője, ezt az igéretét Isten nevében elfogadja, a beesküvőt a szerzet tagjának tekinti és gondoskodik róla.
d) A szerzetes professzió tehát kettős tényt foglal m a g á b a n :
fogadalmat és kétoldalú szerződést. Fogadalmat, amennyiben a
szerzetes megigéri Istennek, hogy elvállalja a szerzetes életnek
három lényeges fogadalmát, amelyek nélkül az egyház igazi szerzetet nem ismer el ; kétoldalú szeroődést pedig, amennyiben az illető
istenes élet végett átadja magát a szerzetnek, tehát kötelezi magát
az erkölcsi tökéletességre való törekvésre és annak az illető szerzetben használatos eszközeire, a szerzet illetékes képviselője pedig
az egyház nevében elfogadja ezt az önátadást és viszont (bár csak
hallgatagon) megigéri, hogy a szerzet tagjának tekinti és testileglelkileg gondoskodik róla.
A szerzetes életnek három oly fogadalma van (szegénység,
tisztaság és engedelmesség), melyeket maga az egyház megkövetel
és épen azért mint a szerzetes életnek lényeges fogadalmai egy
igazi szerzetben sem hiányozhatnak, bármilyen is valamely szerzetben a használatos formula a felvételkor.
e) A szerzetesfogadalom vagy egyszerű, vagy ünnepélyes,
Egyszerű, ha semmi más következménye nincs, mint ami természetéből önként következik, vagyis hogy a fogadott tárgy kötelező
ugyan, de a vele ellenkező cselekedet csak tilos ; ünnepélyes pedig,
amelyet az egyház mint ilyent elismer és amelyhez a szerzetes és a
szerzet közt létesülő viszonynak szorosabbá és szilárdabbá tétele
végett oly következményeket is csatolt, melyek természetéből önként
nem következnek vagyis amelyek az egyház intézkedése folytán a
velük ellenkező cselekedeteket nemcsak tilosakká teszik, hanem ha
érvényteleníthetők, érvénytelenítik is (579. k.) és éppen ebben áll
lényeges ünnepélyességük.
De miként az egyház ezt a következményt egyes fogadalmakhoz lassanként hozzácsatolta és így őket ünnepélyesekké tette (jogi
értelemben), ép úgy el is veheti megint, amint meg is teszi, ha
a rendnek ünnepélyes professzusa törvényesen átlép egyszerű fogadalmas szerzetbe és ott professziót tesz (636. k.), vagy egyébként
is, főleg ha a szegénység fogadalmára vonatkozólag egyes országokban a politikai törvények miatt engedményeket tesz.
II. A fogadalmak letevésének előzményei.
Sz. Benedek az új tagoknak felvételét Regulájának 58—61.
fejezeteiben szabályozta. A főfejezet erre vonatkozólag az 58., mert
a többi már csak részletkérdésekkel foglalkozik, t. i. az 59. fejezet
a gyermekeknek felajánlásával, a 60. a papoknak felvételével, a 61.
pedig idegen szerzetesek felvételével. (Mi itt a Labach-féle fordítást
használjuk.)
A mai jog szerint a professzió érvényes letevésének egyik
lényeges feltétele, hogy az 555. k. szerint érvényes novitiatus előzze
meg, vagyis az illető szerzetbe lépését ne gátolják az 542. k.-ban

említett akadályok, a betöltött 15. év után kezdje a novitiatust és
egy teljes és összefüggő évet töltsön az újoncházban (572. k. 1. §.).
Lássuk tehát, hogy ezen feltételek közül Sz. Benedek mit
követelt Regulájában.
1. P o s t u l a t u s . a) „Ha a szerzeteséletre új jövevény jelentkezik, ne engedjék meg neki egy könnyen a belépést; hanem az
apostol szava szerint: „Próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől
vannak-e ?"
Tehát mindenekelőtt megvizsgálandó
az illető. Mivel ugyanis
az újoncok felvételétől a kolostornak egész jövője függ, azért azt
akarta, hogy ne minden különbség nélkül bármely jelentkezőt vegyenek fel, hanem csak azokat, kiket Isten lelke vezérel a kolostorba,
vagyis akiknek hivatásuk van a szerzeteséletre, akikben nincsenek
meg azok a hiányok és akadályok, melyek miatt jóravaló szerzeteséletre alkalmatlanok, hanem megvannak bennök a szükséges testi
és lelki tulajdonságok. Egyébiránt szabadok és szolgák közt nem
tett külömbséget a felvételnél (v. ö. Cap. 2.) Továbbá papokat és
papnövendékeket és idegen szerzeteseket is felvett, mint később
látni fogjuk.
A szerzetbelépés akadályait a bencések és a későbbi szerzetek
tapasztalatai és gyakorlati eljárása alapján az egyházjog egyre jobban körvonalazta. így főleg V. Sixtus pápa 1588-ban és legújabban az egyházi törvénykönyv az 542. Kánonban.
b) „Ha a jövevény állhatatosan zörget és ha látják, hogy a
rajta elkövetett méltatlanságokat és a belépése elé gördített nehézségeket négy-öt napon át türelmesen elviseli és megmarad kérése
mellett, engedjék meg neki a belépést". 2
Sz. Benedek előtt a várakozási idő 3—10 nap volt. Pl. Pachomius és a legtöbb keleti Regula 7 napot kivánt, Sz. Dávid és
Fructuosus 1. Regulájában 10 napot; ugyanaz 2. Regulájában egyptomi Sz. Antal példájára 3 napot állapított meg. 3
Sz. Benedek tehát középidőt szabott meg.
A jelentkezőknek próbára tételét ezen szavak jelzik : ha a
rajta elkövetett méltatlanságokat és a belépési nehézségeket türelmesen elviseli. 4 A legrégibb Regula-magyarázók szerint mondják
neki ezt: Mí nem ismerünk téged; talán rabszolga vagy és megszöktél, vagy lopást vagy házasságtörést vagy egyéb gaztettet követtél el és most itt másokat is meg akarsz rontani ; vagy parancsoljanak neki valami lealázó cselekedetet, pl. valami piszkos helynek
megtisztítását vagy valami hasonlót.
c) „És legyen néhány napig a vendégszobában." 5
1

Regula 58. fej. 1—5. sorai és 1. Ján. 4. 1.
Regula 58. fej. 6—11. sor.
3
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Régente ott a vendégeknek kiszolgálására (fűtésre, szobatisztogatásra, felszolgálásra stb.) kötelezték az illetőt.
Az eddigi próbatétel és kolostori tartózkodás a későbbi postulatus intézményének némi kezdete.
2. A n o v i t i a t u s . „Utóbb pedig legyen az újoncok szobájában, ahol elmélkedjék, egyék és aludjék." 1
Ez a szoba a szerzeteseknek lakosztályától el volt különítve,
sőt néhány nagy apátságban, pl. Sz. Gallenben, mintegy külön
kolostor volt különféle helyiségekkel.
Később azonban, főleg a clugnyek, felhagytak evvel az elkülönítéssel, míg végre VIII. Kelemen 1603-ban a régi fegyelmet
vissza nem állította. Jelenleg is általában el kell különíteni az újoncokat (564. k. 1. §.).
a) Ott elmélkedjék, egyék és aludjék.
Az elmélkedésen a legrégibb magyarázók olvasást és tanulást
és mindennemű imádságot is értenek, szóval az újoncnak egész
elfoglalását.
Sz. Benedek szerint az újoncok az étkezésben is el legyenek
különítve a konventtől és ez sokáig így is maradt, de később
maguk a cassinóiak is a közös étkezésre bocsátották őket, bár külön
asztaluk volt és manap is ez az általános gyakorlat.
A régiek gyakorlata szerint az újoncok mesterükkel együtt
aludtak, hogy így sohase legyenek felügyelet nélkül. Csak a testi
munkában és a közös karimádságban bocsátották az újoncokat a
többi közé.
b) Az újoncmester. „És adjanak melléje oly öregebb rendtársat, aki meg tudja nyerni a lelkeket". 2
Ezen rövid sorokban bentfoglaltatnak az újoncmesternek szükséges tulajdonságai : Korosabb legyen, akinek már tapasztalatai
vannak a lelki életben és aki már higgadtabb erkölcsű; továbbá
alkalmas legyen a lelkek megnyerésére, amihez tudomány és okosság, igazi buzgóság és a szabályok példás megtartása, a bánásmódban való szelídség és barátságosság és sok türelem szükséges.
Szóval a mester az újoncoknak ragyogó példaképök legyen.
Ezeket a követelményeket az egyházi törvénykönyvnek 559.
K-ja jobban körülírja.
Megmondja Sz. Benedek azt is, hogy az újoncmesternek a
lelkek megnyerése végett mi a feladata : „aki ugyancsak gondosan
ügyelve reá (az újoncra), puhatolja ki, vájjon igazán keresi-e az
Istent, vájjon buzgó-e az isteni szolgálatban, az engedelmességben
és a méltatlanságok eltűrésében. Mondják meg neki előre mindama
nehéz és kemény dolgokat, amelyek által eljuthatni az Istenhez". 3
Azt, vájjon igazán keresi-e az Istent, épen azzal bizonyítja be
az újonc, ha állhatatos buzgóságot tanúsít az istentisztelet összes
1 U. o. 14—15. sor.
2 U. o. 16—18. sor.
3 U. o. 18—26. sor.

gyakorlataiban, a készséges és gyors engedelmességben, és a méltatlanságok azaz mindennemű megaláztatások és testi-lelki önmegtagadások eltűrésében és gyakorlásában.
Mondják meg neki előre a nehéz dolgokat. Először a bejáratnál a bebocsátás előtt, másodszor a postulatus alatt, harmadszor az
újoncév folyamán. De melyek ezek a nehéz dolgok? Cassinói Bernát
szerint az egész szerzetesi fegyelem egy egész életen át : az élelem
mennyisége és minősége és mindenféle önmegtagadás, a kemény
ágy, a hallgatagság, a hosszú istentisztelet, a sok virrasztás, az
önlealázás, az apátnak kemény parancsai, a világról, az élvezetekről, a vagyonról és a saját akaratáról való lemondás és minden
viszontagságban való türelem. 1
c) „Ha állandóságot és kitartást ígér, olvassák fel előtte két
hónap lefolyása után e rendszabályt sorban és mondják neki : „íme
a törvény, mely alatt vitézkedni akarsz; ha megbírod tartani, lépj
b e ; ha nem bírod, szabadon távozzál." Ha megmarad, ismét próbálják ki minden béketűrésben. Majd hat hónap múlva ismét olvassák fel előtte e rendszabályt, hogy tudja, mire lép be. És megmaradása esetén négy hónap múlva újra olvassák neki ugyanezen
rendszabályt." 2
Ezen hármas felolvasáson kívül, (a korábbi Regulák Szent
Cézár kivételével csak egyszeri felolvasást kívántak), az aacheni
zsinat (817.) elrendelte, hogy az összes szerzetesek lehetőleg tanulják meg könyv nélkül a Regulát.
Természetesen kezdettől fogva nem elégedtek meg a puszta
felolvasással, hanem meg is magyarázták a Regulát. Épen az is
egyik feladata volt az újoncmesternek, hogy az újoncokat a Regula
szellemébe és a háznak szokásaiba bevezesse és egész módszeresen megismertesse a szabályt. Alkuin (743). azt kívánja, hogy honi
nyelven magyarázzák a Regulát, hogy igazán jól megértsék valamennyien és Cassinói Bernát szerint (1263—1282.) úgy kellett
könyv nélkül tudni a Regulát, mint az egész Psalteriumot.
A hármas felolvasásra kitűzött időből kitűnik, hogy Szent
Benedek a korábbi Regulák példájára egy teljes évet szabott meg
a novitiatusra. Bár előtte is egyesek bizonyos okokból megrövidítették az újoncévet és utána is Sz. Izidor és főleg a clugny-ek sokszor nagyon rövid novitiatussal elégedtek meg, amit Venerabiiis
Péter apát hosszasan meg is okolt, 3 II. Sándor pápa épen Sz.
Benedekre és N. Sz. Gergelyre való hivatkozással helytelenítette ezt
a gyakorlatot. 4 III. Ince pedig 1198-ban kijelenti, hogy érvényes a
professió a megrövidített novitiatus után, ha mindkét fél beleegyezésével történt, de a jövőre megtiltja. 5 Végre a trienti zsinat érvény1
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Martène i. m. 750. 1.
Regula 59. fej. 27—42. sor.
Lib. Ï. epist. 28. Martène i. m. 752. 1.
C. 1. c. XVII. q. 2. (Decret. Grat).
C. 16—17. X. de Regül. III. 31.

telennek jelentette ki azt a professiót, melyet nem előzött meg egy
teljes évi megszakítatlan próbaidő. 1
Az űjoncév kezdetét sokáig nem egyformán számították, bár
a Regula szavai szerint az újoncok cellájába való bevezetéstől számítandó. A keleti szerzetesek már Sz. Benedek előtt beöltöztették
az újoncokat, ő szerinte pedig ezek saját ruhájukban maradtak
meg. Később azonban aniani Sz. Benedek, a clugnyek és a cisz-terciek már beöltöztették az újoncot 3 és ekkor ettől számították az
újoncévet.
d) Milyen koruakat akart Sz. Benedek felvétetni? Előtte a
keleti egyházban általában a házasságkötésre polgárilag megállapított
kort vagyis a serdültség korát követelték. Ő pedig erről külön nem
beszél kifejezetten és mivel a kis gyermekeknek szüleik részéről
való felajánlását is elfogadta, 3 azért általában azt mondták a magyarázók, hogy ő akármilyen koruaknak fölvételét is megengedte. Ha
azonban figyelembe vesszük azt, hogy ő a rendtagoknak felvételéről
ex professo az 58. fejezetben beszél, míg a gyermekeknek és a
papoknak és idegen szerzeteseknek felvételéről csak kiegészítésképen
intézkedik; ha figyelembe vesszük azt is, hogy az 58. fejezetben
ismételten hangsúlyozza, hogy mindenképen próbálják ki az újoncot
és előre figyelmeztessék a szerzetesi fegyelem nehézségeire és háromszor olvassák fel előtte a Regulát és ha ö érett megfontolás után
igéri, hogy mindent meg fog tartani és akkor a professzió után már
nem vonhatja ki magát a rendszabály igája alól, melyet oly hosszas
megfontolás után szabadságában állott elvetni vagy elfogadni; ha
másrészt figyelembe vesszük azt, hogy a gyermekek szerinte (63.
fej.) mindenütt felügyelet alatt legyenek, míg értelmes kort el nem
érnek; továbbá a 70. fejezetben azt mondja, hogy a gyermekek
15 éves korukig mindenki részéről gondos fegyelem és felügyelet
alatt legyenek, ebből az összevetésből azt következtethetjük, hogy
nem tekintve a gyermekek felajánlását, egyébként csak 15 éveseket,
vagyis érett megfontolásra alkalmas, cselekvő képességgel birókat
bocsátott a próbaévre. — Nagy Sz. Gergely az angoloknál már a 18.
évet kívánta a professzióhoz, Venerabilis Péter idejében a clugnyiek
a 20. évet, IX. Gergely pedig eleinte 18, majd a clugnyiek javára
csak 15 évet állapított meg. 4
e) Ki vette fel az újoncokat ? — Mindenesetre az apát.
Sz. Benedek itt nem beszél a testületnek vagy a senioroknak beleegyezéséről, de mivel a Regula 3. fejezetében azt mondja,
hogy valahányszor kiváló fontosságú ügyek fordulnak elő a kolostorokban, hivja egybe az apát az egész testületet s adja elő önmaga,
miről van szó és meghallgatván a rendtársak tanácsát, fontolgassa
1 Sess. 25. de Regül. c. 15.
2 Marténe 778. 1.
a Regula 59. fej.
4
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azt magában és amit hasznosabbnak ítél, azt cselekedje, az újoncoknak felvétele pedig elsőrendű fontosságú ügy a kolostorra nézve,
azért Sz. Benedek bizonyára maga is kikérte ebben a rendtársaknak
véleményét.
Lassanként ezt a kérdést egyre jobban tisztázták és a későbbi
bencés congregatiók statutumai már a konventnek
beleegyezését
kívánták az érvényes felvételhez. 1
III. Kivánt-e Sz. Benedek a rendjébe belépőktől igazi fogadalomtevést ?
Fogadalomtevés az első keresztények közt természetesen nem
volt ismeretlen, mert hiszen már az ószövetségi zsidóknál és a
pogányoknál is gyakran tettek fogadalmat, de ezek magán fogadalmak voltak.
A keresztény szüzek azonban, részben már Tertullián idejében,
a templomban a hívek jelenlétében, tehát nyilvánosan, tettek tisztasági fogadalmat a püspök kezébe. 2 Legalább a 4. század közepétől
ezzel beöltöztetés is járt (velare, consecrare virginem).
A férfiaknál, a szerzeteseknél is Sz. Benedek előtt igazi kifejezett és nyilvános fogadalmakról ritkán van szó. Sz. Vazul szerint
csak hallgatagon kötelezték magukat a tisztaságra, bár ő maga
kívánta, hogy kifejezetten, a feltett kérdésekre feleletek alakjában
kötelezzék magukat a szerzetes állapotra.
Maga a szó „votum" azaz fogadalom Sz. Benedek egész
Regulájában nem fordul elő, de ebből épen nem következik az,
hogy a belépő bencések tehát nem is tettek ilyent. A votum szó
helyett a promissio, ígéret szava szerepel a Regula 58. fejezetében. Mivel pedig a fogadalom a bevezetésben adott meghatározás
szerint Istennek tett igéret valamely lehetséges és (az ellenkezőnél)
értékesebb jóra nézve (1307, k. 1. 9.), és mivel a szerzetesi fogadalmak a professzióban a testületbe való bekebelezésben foglaltattak,
a Regula szavaiból és egyéb érvekből látni fogjuk, hogy Sz. Benedek
a professzióval, a rendjébe való végleges felvétellel együtt igazi
fogadalmakat is tétetett a fölveendőkkel.
A professzió-tevés lényege a Regula szavai szerint így történik: „a fölveendő pedig mindenek jelenlétében az imateremben
ígérje meg állhatatosságát (promittat de stabilitate sua), erkölcseinek
megjavítását (conversione, illetőleg a hiteles szöveg szerint conversatione 3 morum suorum) és engedelmességet (et obedientia) Isten
1 Calmet i. m. 227. 1.
2
Heimbucher: Die relig. Orden und Kongreg. I. 89. I.
3
Lásd Rothenhäusler Zur Aufnahme-Ordnung der Regula S. Bened. in
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Heft 3. 20—39. S. és ugyanott Herwegen Geschichte der bened. Professformel.
Heft 3. 11. Teil. 4—67. S. és Butler : S. Benedicti Regula Monasteriorum Ed. 2.
Herder. 1927. pag. 108. és főleg pag. 149. Különben a conversatio szó a Szentírásban is előfordul. Pl. 1. Petr. 1, 15: In omni conversatione sancti sitis; és
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és az ő szentjei előtt, hogy, ha valaha másképen cselekednék, tudja
meg, hogy az fogja őt elkárhoztatni, akit kigúnyol. És ezen Ígéretéről készítsen folyamodványt azon szenteknek, kiknek ereklyéi
ott vannak és a jelenlévő apátnak nevére. E folyamodványt sajátkezüleg írja, vagy ha nem tud írni, legalább az ő kérésére más
írja meg és ama novitius jelet csináljon reá, és saját kezével tegye
oda az oltárra. Mihelyt oda tette, azonnal kezdje maga a novitius
ezt a verset : „Végy fel engem, Uram, beszéded szerint, hogy éljek
és ne szégyeníts meg engem várakozásomban." 1
Ezen szavak szerint a volt újonc ígéretet tesz állhatatosságáról, erkölcseinek megjobbításáról és engedelmességéről.
Az igazi fogadalomnak két lényeges eleme tehát megvan : az
ellenkezőnél értékesebb lehetséges jó és a reá vonatkozó ígéret.
De kérdéses, vájjon ez az ígéret igazán Istennek tett igéret-e, ami
a fogadalomnak harmadik lényeges eleme.
Mielőtt e kérdésre felelnénk, megjegyzendő, hogy Sz. Benedek előtt és az ő korában a terminológia, a kifejezésmód még nagyon
határozatlan volt a jogi és aszketikus irodalomban. A szerzetesélettel szakszerűen foglalkozó törvényhozók és írók majd propositumról, majd professióról és promissióról, majd votumról beszéltek.
A keletiek pedig azt, amit a fogadalmat tevő tesz, elég gyakran
abrenuntiatiónak mondták a keresztségi fogadás mintájára.
Ezek után az új tagnak a Regula szerint való felvételét elemezzük kissé Rothenhäusler dolgozata alapján és ebből meglátjuk
majd, vájjon igazi fogadalomtevés történt-e Sz. Benedek szándéka
szerint.
Amit a bencés a Regula szerint a szerzetbe való felvételkor
tesz, az egyrészt promissióból, ígéretből, másrészt egy okirat kiállításából áll.
1. Az ígéret, a) Ennek tartalma. Az újonc megígéri, hogy a
társaság tagjainak kötelességeit alapszabályszerüleg teljesíteni fogja.
Ezek a kötelességek pedig az erkölcsök megjobbítása (conversio
vagy conversatio morum) vagyis erényes élet az Evangelium útmutatása szerint és ez a főkötelesség és a társaságnak célja (a tökéletességre való törekvés).
Az ezen cél elérésére való különös szerzetesi eszközök pedig
az alapszabályoknak rendelkezései és az apátnak parancsai iránt
való engedelmesség (obedientia) és a társaságban való állhatatos
megmaradás (stabilitas).
b) Külső alak. Nem tudni, vájjon az ígéret eredetileg az ígérőnek egyszerű állításában, kijelentésében, vagy pedig kérdés és felelet
alakjában történt-e, miként a római jogi ügyletek régebben történtek.
A keletieknél, legalább részben, kérdés és felelet alakjában történt
az ígéret Sz. Benedek előtt. Sz. Vazul is kívánta, hogy a férfiszerzetesek kifejezett kérdésekkel köteleztessenek állapotszerü kötelességeikre. Tehát feltehető, hogy kolostoraiban így járt el. Az ő
1

Regula 58. fej. 54—74. sorok.

szokásai pedig Délolaszországban is gyakorlatban voltak, ahol
Sz. Benedek is megismerhette, miként Sz. Vazul írásait is jól ismerte.
A legrégibb bencés formula professionis,
melyet ismerünk,
mely a francia Albi városában volt használatban, valószínűleg a 7.
század első felétől kezdve valóban kérdés és felelet alakjában történt; 1 de a legtöbb formula szerint az újonc kérdezés nélkül csak
egyszerűen kijelentette ígéretét.
c) A kötelezést forma. 1. Isten bizonyságul
hívása. (Coram
Deo történjék az ígéret). Nagy jelentősége miatt és hűséges, szent
megtartásának biztosítása végett Sz. Benedek esküvel erősíttette
meg az ígéretet.
Istennek a szerzetesi kötelességek elvállalásakor való jelenlétére Kasszián is többször utal; ugyancsak Sz. Vazul szabálya, a
görög euchologium és Pseudo-Kelemen is.
Más ugyanazon korbeli írók a szerzetes kötelességek elvállalását mint votumot (fogadalmat), 2 mint Istennek való önszentelést
(se Deo devovere, Deo sacrare), 3 mint Istennek tett ígéretet 4 határozzák meg.
2. Kinek szólt az ígéret ? (promissarius). Itt merül fel most a
döntő kérdés, vájjon a belépőnek ígérete, mint promissio iurata az
apátnak szól-e, vagy pedig a felveendő Istennek tesz-e ígéretet,
aki angyalaival együtt jelen van és ki elé lép, azaz promissio Deo
facta-e.
Néha a vovere szót általánosabb értelemben vették ugyan és
az ígéreti esküt is votumnak mondták 5 , de Sz. Jeromos, Sz. Eucherius, Sz. Ágoston és Sz. Leo, mint az imént láttuk a szerzetes
ígéretet Istennek tett ígéretnek mondják, azaz szoros értelemben vett
votumnak, Sz. Vazul pedig részint Istennek való önszentelésnek,
részint az egyptomi Schenute apáttal a professiót Istennel való szerződésnek, Istennel való szövetségnek mondja, 6 akihez a szerzetes
ígéretét intézi.
Tegyük fel, hogy ezen felfogásokkal és értelmezésekkel szemben a régebbi szerzetesek csak esküvel erősített ígéretet tettek, ezek
a felfogások bizonyára lassanként befolyásolták az ígéretet tevőknek szándékát, úgyhogy az ember, akihez az ígéretet eredetileg intéz1

Herwegen i. m. 38. 1.
Sz. Ágoston Enarrat. in Ps. 75. és Ep. 127. ad Armentarium n. 8. —
Pachomii Monita (Holst. Codex Regül. I. 95. és 96.). — Nagy Sz. Leó pápa
(Decret. Grat. c. 1. C. XX. q. 3.).
3 Sz. Vazul Sermo ascet. 2. és Regül. fus. tract. XIV. és XV. — Chalced. zsinat (451.) 4. can. és Sz. Methodius Conviv. virg.
4
Sz. Jerom. Ep. 14. (PL. 22. 351.) és Eucharius Lugdun. Homil. 8. ad
monach. (PL. 50. 853.)
5
Mansi Ampi. coll. Cone. XII. col. 18. (Acta conc. Tolet. XV. anno 688.)
6
Regulae fus. tr. XIV. és XV. és Ep. 1. ad mon. laps, és Leipold,
Schenute von Atrépe. Texte und Untersuch, Neue Folge X. 109. és 110. és
Butler Hist. Laus. c. XXI. pag. 64, 17.
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ték, lassanként háttérbe szorult Istennel szemben, vagyis többé nem
embernek tették az ígéretet, hanem Istennek, az ember pedig csak
az ígéret elfogadójává lett, annyival is inkább, mivel az előljáró,
az apát, mint Isten helyettese állott ott a szerzetes előtt. Tehát már
Sz. Benedek előtt is a legnagyobb valószínűség szerint az Isten
volt az, akinek az ígéret szólt, akár kifejezetten, akár hallgatagon
történt az ígéret, a professió.
Esmein szerint a középkori kánonjog az esküvel erősített Ígéretet mint Istennek tett Ígéretet, mint egyedül Istennel való szerződést fogta fel és tárgyalta. Az uralkodó tanítás szerint az ilyen ígéret kettős kötelességet létesített ugyanazon tárgyra vonatkozólag :
a fő- és lényeges kötelességet Isten iránt és egy mellékes kötelességet az ember iránt. 1 Valószínűleg Sz. Benedek is így fogta fel
a dolgot.
Az egész eddigi elemzésből pedig látható, mily közel állottak
egymáshoz az esküvel erősített igéret és a fogadalom.
Ha a megkeresztelkedő nem embernek, hanem Istennek igéri
meg, hogy igazi keresztény életet akar élni (promissio = Christiana
professio) és ha az Istennek szentelt szüzek is magának az Istennek
ígérték meg a tiszta életet és ha az összes korábbi szerzetesek is
Istennek szentelték életüket és neki Ígérték és fogadták meg az
igazi erkölcsös életet, az életjobbulást, akkor a bencésekről is
ugyanaz állítandó.
Sz. Benedek Regulájának összes magyarázói és az összes
bencések és velük az egyház vezetősége, a pápák és a zsinatok,
a kánonjog és az összes egyházi írók és az összes hívek mindenkor meg voltak győződve, hogy a bencések a professzió letételekor
igazi fogadalmakat tettek és tesznek, bármilyen is a formula professionis.
Nagy Sz. Gergely pápa, aki nemsokára Sz. Benedek után
maga is bencés volt, bizonyos Venantiusnak, aki szerzetesből olasz
kancellárrá lett, azt írta, hogy, ha Ananiás, aki csak pénzét ajánlotta fel Istennek, (Deo voverat) és igéretét megszegvén, halállal bűnhődött, akkor Venantius is gondolja meg, milyen büntetésre méltó
ő, aki a szerzetes öltöny alatt önmagát ajánlotta fel a mindenható
Istennek (temet ipsum omnip. Deo sub habitu monachli devoveras)
és igérétét megszegte. 2
2. Az okirat kiállítása. Ez talán az új tag felvételének legeredetibb része és jellemző Sz. Benedekre, mint igazi jogászra.
A Regula szavai ezek: Ezen Ígéretéről (az újonc) készítsen
folyamodványt (petitio) azon szenteknek, akiknek ereklyéi ott vannak és a jelenlévő apátnak nevére. E folyamodványt sajáfkezüleg
írja, vagy ha nem tud írni, legalább az ő kérésére más írja meg
és ama novitius jelet csináljon reá és saját kezével tegye oda az
oltárra. 8
1
3

Lásd Rothenhâuslernél i. m. 7. 1. —
Regula 58. fej. 61—69. sorok.
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a) A folyamodványnak
jelentősége és tartalma.
Ezt az okmányt rendesen professziós okiratnak mondják, de
ez a szó nem fejezi ki pontosan a tényt.
Sz. Benedek nem beszél egyszerűen iratról, okmányról, hanem
petitiot rendel el, mely a római egyházi és polgári jogi irodalomban a folyamodványoknak, kérvényeknek közös neve volt. Az irat
tehát kérvény a testületbe való felvételért, amelybe indítóok gyanánt
a tett ígéretet kell belefoglalni. Az újonc tehát az Ígéretre mint
indítóokra hivatkozva kéri a testületbe való felvételét. Az ígéret és
a kérvény egy egésszé olvadnak össze és így az okirat a fogadalomnak is bizonyítéka és a felvételért való kérvény is.
Az okmánynak mint kérvénynek elkészítése lényegileg hozzátartozik a cselekményhez, annak sarkpontja, amely a folytatást
közvetíti.
b) A kérvény címzettje és tanúi. A kérvény címzettje csak az
apát lehet, mert ő a kolostor feje és a hatalomnak képviselője.
Tehát a Regula szerint ő illetékes új tagok felvételére és őt érdekli
legjobban a fogadalomnak és professziónak bizonyítása, amennyiben ezekből jogok és kötelességek származnak.
A testületnek jelenléte a dolog természetéből érthető, de a Regula
szerint nem lényeges része a felvételnek, mely nem ismeri a testületnek activ közreműködését mint jogi ténykedést. A jelenlétnek
célja az ünnepélyesség emelése és talán a formális tanúskodás.
Az irat tehát a jelenlévő apátnak mint címzettnek nevére
készül. De kívüle még azok a szentek is címzettek, akiknek ereklyéi ott vannak.
Az iratban megemlítendő az apátnak jelenléte. Ezen követelménnyel Sz. Benedek teljesen az okmányok készítésének akkori
római gyakorlatához csatlakozott. A verborum obligatio, vagyis a
szóbeli megegyezés csakis jelenlevők közt volt érvényes. Midőn
pedig a szóbeli megegyezéssel egyenjoguvá lett az okirat, mindkét
fél jelenlétének követelménye az okirat kiállításába m e i t át és azért
az okmányok valami módon mindig megemlítik a másik szerződő
félnek jelenlétét.
c) Alakszerű követelmények.
A kérvény alakszerűségében is
megfelel az okmányokra vonatkozó akkori jognak. A bizonyító okiratoknál a bizonyító erő nem a cimzettnek, hanem az irat kiállítójának, a készítőnek vagy megbízottjának kezeirásában állott. Azért ez
az okmány írójának azonosítása és meghatározása végett megemlíti
nevét. Aláírás nem volt szükséges, mivel annak nem volt több
bizonyító ereje, mint az ugyanazon kézzel megírt szövegnek. De ha
az okmányok készítője (illetőleg megrendelője) nem tudott írni,
ahkor a 472., 478. és 528. évi császári törvények szerint szükséges
volt az ő aláírása, jobban mondva írásjegye, pl. keresztjel.
Ennek megfelelően Sz. Benedek is az íráshoz értő újonctól
csak a sajátkezű leírást, az íráshoz nem értőtől a kézjeggyel való
aláírást kívánja.

Tanúk nem szükségesek. Ha pedig egyes okmányok érvényességéhez a jogszerű tanúskodás végett az egész testületnek jelenlétét kívánta a jog, elég volt a szövegben való megnevezésük, de
aláírásuk nélkülözhető volt.
d) Az átadás. Az okmány mint bizonyító irat is az érdekelt
fél kezébe adandó és mint kérvény is átnyújtandó.
Az okmány átadása a 6. század óta azon megjegyzéssel történt, hogy super s. Evangelio történt és ez különös szentesítést
jelentett.
Valószínűleg a traditio super altare is ugyanilyen jelentésű.
Egyes jogi ügyleteknél az okmány átadásával egy másik nagyjelentőségű jogi gondolat volt kapcsolatos, a jognak átengedését, a róla
való lemondást jelentette, pl. rabszolgának felszabadításánál.
Egyes okok amellett szólnak, hogy Sz. Benedek az okmánynak super altare való átadásával a jelképes cselekedetnek egy szép
új és hatásos vonását akarta egyesíteni. Néhány sorral később
ugyanis az önakarati rendelkezésről való teljes lemondást a befejezett felvételi cselekmény hatása gyanánt jelöli meg. A szerzetes
aszketikus írók a szerzetesnek professióját általánosan Istennek
bemutatott áldozatnak, neki való szentelésnek, szolgálatára való odaadásnak mondják, mint már láttuk. így Kasszián is, Sz. Vazul is,
kiknek iratait Sz. Benedek különösen használta.
Hasonlóan a sz. atyák majdnem általánosan liturgiái alakoka*
használnak arra, hogy a szerzetesi fogadalmak tartalmát és hatása
megjelöljék. Természetesen főleg az oltár volt nagyon alkalmas ezen
gondolatnak kifejezésére. A gyermekek felajánlásánál, melyről később még szó lesz, az oltár szintén bele van vonva a jogi szimbolikába. Bár itt a felajánlási gondolat sokkal szembetűnőbb és
világosabban emelkedik ki az áldozati adományok által és a gyermek kezének és a kérvénynek az oltár kendőjébe való burkolása
által, mégis talán szabad visszakövetkeztetni a professziót tévő
újoncnak cselekedetére: a már cselekvőképes újonc a kérvényt
sajátkezüleg helyezi az oltárra ; a cselekvőképtelen gyermeknek kezét a kérvénnyel együtt szülői az oltár kendőjébe burkolják.
így a legfőbb szentesítésnek gondolata egyesült az áldozat
eszméjével.
3. Felvételi
imádság.
A kérvénynek átadásával a kérvényezőnek jogszerű cselekedetei
befejeződtek. De az átadás és a felvétel közé Sz. Benedek kis
imádságot iktat, mivel minden jócselekedethez Isten kegyelme
szükséges. 1
A Regula szavai ezek: Mihelyt odatette (t. i. az okmányt az
oltárra), azonnal kezdje meg az újonc ezt a verset : „Végy fel engem,
Uram, beszéded szerint, hogy éljek, és ne szégyeníts meg engem
várakozásomban." 2 E verset az egész testület háromszor ismételje e
1

V. ö. a Regula előszavának 13—15. és 135—136. sorait.
2 Zsolt. 118, 116.

hozzáadással : „Dicsőség az Atyának istb." Azután az új testvér
boruljon le az egyesek lábaihoz, hogy imádkozzanak érte. 1 — A
Zsoltár szava nagyon megfelelően van megválasztva és a felvétel
gondolatához alkalmazva. Mivel pedig a Regula szerint 2 a kolostori család igazi feje az Isten, azért a felvételért való kérvény végső
elemzésben neki szól. Az újonc Istennek hozta áldozatul személyét
és mindenét, az ő szolgálatára szentelte magát. Ezért azt kéri, hogy
az Úr kegyelemben fogadja el őt és szolgái közé vegye. Leendő
munkatársainak közbenjáró imádságát is kéri ehhez.
így tehát a jogi alakszerűségekhez meleg és bensőséges vallásos szertartás is járul, valamint a szeretet a közös közbenjárásban, mely a sziveket egybeforrasztja. — Ezt a vallásos szertartást
később jobban kifejlesztették.
4. A felvétel. Az összes alakszerűségek után, melyek a felveendőnek akaratnyilvánítását tartalmazzák és a felvételi imádság
után maga a felvétel következik, mely a felvételi kérvénynek elfogadásában áll és magában foglalja a benne kifejezett fogadalmaknak
(promissio) elfogadását is. Külső kifejezését abban találja, hogy az
apát a szóbeli ígéretet és az okmánynak az oltárra való helyezését
tudomásul veszi, majd onnan elveszi és megőrzés végett elteszi. 3
Sz. Benedek tehát külön élőszóbeli ígéretet és írásbeli kérvénynek átadását kívánta és több századon át így maradt. Később
azonban, mivel a kérvényben is megvolt említve az ígéret, mint
már megtett, a külön élőszóbeli ígéretet elhagyták és a kérvényben
mint jelenleg történőt említették, szóval összevonták a két külön
cselekményt és a kérvényt felolvasták.
IV. Hány fogadalmat
kívánt Sz. Benedek ?
Az eddigi fejtegetésekből láttuk, hogy a bencések a Regula
szerint a professiónál valóságos fogadalmakat tettek, melyekkel átadták magukat Istennek istenes életre. D e kérdés az, vájjon letették-e mind a három fogadalmat, melyeket a szerzetesélet lényeges
fogadalmainak m o n d u n k ?
A Regula szavai szerint ugyanis „a felveendő . . . ígérje meg
állhatosságát, erkölcseinek megjobbítását és engedelmességet Isten
és az ő szentjei előtt." Ebben az utasításban csak az engedelmességről történik nyilt említés, ellenben a szegénységről és tisztaságról nincs szó, legalább kifejezetten és a későbbi sokféle formula professionis is legtöbbször csak ismétlése a Regula szavainak.
Hasonlóan a karthausiak, premontreiek, dominikánusok, kármeliták és Ágoston-rendü remeték és kanonokok sem fejezik ki ezt
a két fogadalmat. 4
Vájjon tehát tettek-e egyúttal szegénységi és 'tisztasági fogadalmat is ?
1 Regula 58. fej. 69—79. sorai.
2 2. és 64. fej.
3
Kimerítőbben lásd Rothenhâuslernél i. m. 2—19 1.
* Marténe í. m. 761. 1. és Calmet i. m. II. 233. I.

Hogy a bencések professziójuk alapján e két fogadalomra is
köteleztetnek, vagyis a kettőt is leteszik, azt III. Ince pápa a subiacói
apáthoz és konventhez 1202-ben intézett iratában így fejezte ki :
A tulajdonról való lemondás (vagyis a szegénység) és a tisztaság
megóvása annyira összefügg a monachalis regulával (vagyis Sz.
Benedek Regulájával), hogy ettől még a pápa sem menthet fel, 1
oly értelemben, hogy az illető a fölmentés után is szerzetes maradjon.
Ez az irat később a Corpus iuris canonici-be is belekerült. 2
Hogy pedig a pápa nagyon helyesen értelmezte a Regulát,
azt Rothenhäusler és Herwegen fényesen bebizonyították már
többször említett dolgozataikban, melyekben kimutatják, hogy a
Sz. Benedektől kivánt conversatio morum teljesen magában foglalja a szegénységet és a tisztaságot ís.
A három lényeges fogadalmat kifejezetten először Sz. Ferenc
regulája említi meg és onnan később egyes bencés professziós
formulákba is bevették, még pedig először Angliában 1270-ben a
Ware kolostorban. 3 Máshol is megtörtént ez, ahol a Regula szellemével és a rendi hagyománnyal kevésbbé voltak tisztában.
A pannonhalmi régebbi formula, melyet most az ünnepélyes
professziónál használunk, rendtörténetünk III. kötetének 415. lapján
az egész szertartással együtt, továbbá V. kötetének 632. lapján olvasható. Az egyszerű fogadalomtevésre 1864-ben. szerkesztett formula
pedig ugyanott a VI. B. kötetnek 923. lapján olvasható.
Mindkét formula megmaradt az ősi bencés traditio és a Regula
alapján, vagyis stabilitast, eonversio morum-ot és obedientiát említ.
Folyamodványra is van magyar mintánk 1650-ből (Rt. IV. 807. 1.),
midőn Kartely Piacid újonc Magger Piacid főapáttól jun. 19. kéri,
hogy professzióra bocsássa.
Hogy pedig Sz. Benedek nagyon megfelelően járt el, midőn
övéit az említett fogadalmakra kötelezte, azt Menard maurinus cassinoi
Bernát nyomán úgy okolja meg, hogy mivel az emberi lélek áll latatlan, azért annak gyógyítására való az állhatatosság fogadalma,
és mivel nem elég csak a monostorban való egyszerű tartózkodás,
hanem igazi szerzetes életet is kell ott élni, vagyis erkölcsi tökéletességre törekedni, azért kell az erkölcsök megjobbításának fogadalmát is letenni; és mivel végül sokadalomban nézeteltérések és
eltérő törekvések fordulnak elő, azért az összeütközések elkerülése
végett szükséges az állandó tekintély, mely valamennyit egységesen
vezeti és amelynek magukat alávetni kötelesek és erre szolgál az
engedelmesség fogadalma.
Végül mivel Sz. Benedek a Regula 1. fejezetében a szerzeteseknek négyféle faját említi és ezek közül az együttélőket vagyis
a kolostorban apát vezetése alatt élőket fogadja el és ezek számára
írta szabályát, azért szerzeteseit határozott fogadalmakkal is meg
1 Potthast Regest. Pontif. Rom. I. pag. 150. n. 1734.
2 Decret. Greg. IX. Tit. 35. cap. 6.
3
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akarta különböztetni a többi három fajtól, még pedig a kóborlóktól
(gyrovagi) az állhatatosság által, a sarabaitáktól 1 az erkölcsök megjobbitásának fogadalmával, végül a remetéktől az engedelmesség
fogadalmával. 2
Hogy ezeket a fogadalmakat egyenkint is méltassuk, Sz. Benedek szerint a leglényegesebb követelmény, az egész szerzeteséletnek
célja és feladata az önmegszentelés és erre szolgál az erkölcsök
megjobbításának fogadalma, a conversatio
morum.
1. Hogy a Regula szövegébe a conversatio helyébe miért és
hogyan jutott bele a eonversio, azt Herwegennek már többször említett értekezése mutatja ki. 3 Annak megértésére pedig, hogy a conversatio Sz. Benedeknél mit jelent, kis történeti kitérést teszünk
Rothenhäuslernak szintén már említett dolgozata alapján.
Tudjuk, hogy Sz. Benedek szabályának megírásakor főleg
Kassziánt és Sz. Vazult használta fel nagyobb mértékben.
Kasszián szerint a szerzeteséletnek választása lemondást (abrenuntiatio) foglal magában : lemond minden földi vagyonról. Ez a
prima abrenuntiatio vagy eonversio. De ez a külső lemondás még
nem ér sokat, ha nem követi a második, az abrenuntiatio vitiorum.
Ennek az akkori aszketikus irodalomnak mükifejezései szerint egy
másik neve: vita actualis, conversatio actualis, vagy görögül
Ennek ellentéte a ^ p « - ; , a szent igazságok tanulmányozása. —
A vita actualisnak gyakorlatai az erkölcsi tökéletesedést akarják előmozdítani. Tehát a vita vagy conversatio actualisnak sarkpontja az
erkölcsösség. Az erről szóló tudomány a scientia vagy disciplina
actualis vagy ethica. És a tevékeny életnek küzdelme is erkölcsi
küzdelem. A conversatio actualistól kívánt erkölcsi viselkedés tehát
a vétkektől való tisztulást és az erényeknek beültetését kívánja. Jelszava az erkölcsöknek megjobbítása. 4
Lelkesen beszél Kasszián az Isten iránt való szeretetről is.
Amit pedig Sz. Benedek a szívnek tisztaságáról és az Isten tökéletes
szeretetéről mond, az a Szentírásnak, a régebbi szerzetes és egyházi aszkétikus irodalomnak visszhangja. Ö a szívnek megtisztítását,
az erkölcsi tökéletesedést, az erénynek gyakorlását, az Isten tökéletes szeretetére való törekvést Regulájának leikévé tette és ez a
Regula eme célokat a nyugati egyházban nagyon előmozdította. 5
1

Lásd Heimbucher : Die relig. Orden und Kongregationen I. 148.
2 Marténe 761. 1.
3
Épen Cassinóban a monostornak a lombardok által 581-ben való kirablása és a szerzeteseknek Rómába való menekülése folytán megszűnt az ősi
hagyomány. Midőn pedig 717-ben Petronax odatelepedett és az angolszász
Willibaldnak 729-ben való odaérkezése jután ismét bencésélet indult meg ott,
az új szerzetesek már nem ismerték az ősi szokásokat, már nem értették a
Regula egyes szavait sem, nem tudtak mit csinálni a conversatióval és azért
Paulus Diakonus mindenütt conversiot írt helyébe.
4
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Az egyptomi remetékkel szemben, kiknek legfőbb törekvése a
szemlélődés volt, Sz. Benedek nagyon hangsúlyozza a gyakorlati
életet, a cselekvést, a conversatio morumot. 1
A remeteségben a szemlélődés tud kifejlődni, a közös monostori élet pedig bevezet, gyakorol és irányít az aszkezisben. A jól
vezetett kolostorban számos erénynek kell felvirágoznia, melyekre
a remetének nincs alkalma. így a kolostor egyre jobban mint iskola
jelentkezett, még pedig mint a conversatio actualisnak, a cselekvő
erkölcsös életnek iskolája, mint az emendatio morumnak, mint az
életszentségnek gyakorlótere. 2 Kasszián szerint a kolostorban felviruló
erények a türelem, a kitartás, a nagyfokú szelídség, igazi alázatosság
és a Krisztus példája szerint való engedelmesség és a vagyon
okozta gondokkal szemben a szívnek függetlensége és nyugalma.
A remete ugyanis kénytelen magáról gondoskodni, míg a közösen
élő szerzetesekről elöljáróik gondoskodnak.
Tehát a szemlélődés csak a remeteségnek lehet általános célja,
programmja. A szívnek kiművelése, nemesítése legjobban a kolostorban van biztosítva, ahol azonban a szemlélődésre is van alkalom. 3
Szóval a kolostornak számos előnye van a remeteséggel szemben. A kolostor tehát Kasszián szerint iskola. Tantétele a conversatio actualisnak célja. Ez az iskola a lelki hadiszolgálatnak, az
erkölcsösségnek iskolája. 4
Iskola Sz. Benedek kolostora is, miként ő maga annak nevezi a Regula előszavában (Dominici schola servitii, az Úr szolgálatának iskolája). És ezen iskolának programmja, célkitűzése a conversatio actualisnak, a disciplina ethicanak programmja. Az egész
Regulát ez a szellem hatja át. Ha Sz. Benedek közben nagyon
hangsúlyozza az Isten parancsai iránt való engedelmességet, ebben
Sz. Vazul volt reá hatással.
Kasszián abrenuntiatioról beszél, Sz. Benedek pedig conversióról, illetőleg conversatioról.
Ö tehát az abrenuntiatio príma helyett conversatio prímáról
szólna (venire ad conversationem), amelyre a conversatio morum
következik. Ehhez a conversatio (— conversio) morum-hoz legközelebb a Kassziántól és Rufinustól (Sz. Vazul regulájának fordítójától) használt emendatió morum áll.
Ezt az emendatio-t, megjobbítást Sz. Vazul, Sz. Jeromos, Sz.
Ágoston és Kasszián a coenobiták különös feladatának mondták.
1 u . o. 52. l.
2 U. o. 58. 1.
3 U. o. 60. 1.
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Mivel az egyes remete magára van hagyva a lelki harcokban, azért a
remeték csakhamar bizonyos csoportokba egyesülve egy idősebb és tapasztaltabb remetének vezetésére bízták magukat és végre közös életre, Coenobitismusra egyesültek. A tapasztalat alapján mint célszerűbb fokonként alakult
ki a szerzetesség, a közös élet.

Ezen légkörben mozgott Sz. Benedek, midőn a conversatio
morum fogadalmát kívánta övéitől. 1
Bizonyos tehát, hogy ez a fogadalom a szegénységi és tisztasági fogadalmat is magában foglalja.
Ezen erényes életnek biztosítására, mint különös monostori,
szerzetesi eszközök az engedelmességnek és a stabilitásnak fogadalmai szolgálnak.
A mondottak röviden így foglalhatók össze : Az elméleti akkori
aszkézis a világi embernek az Isten szolgálatára való megtérésében három fokozatot külömböztetett meg, melyek a Kasszián-féle
hármas lemondásnak felelnek meg.
Az első fok a világnak elhagyása és a szerzetbe való belépés,
a conversio prima. A második fok a hibáknak folytonos irtogatása és az erényeknek gyakorlása : a conversatio actualis, ethica
(morum). Végre a harmadik a szemlélődés, a világra vonatkozó
gondolatoknak teljes kizárása és a mennyei dolgokba való elmerűlés. Ez az utolsó Sz. Benedeknél, aki Reguláját a közösen élő
coenobiták számára, még pedig a kezdők számára írta, nem jött
tekintetbe. Ö tehát csak két tényezővel számol : a kereszténynek
kolostorba lépésével, a conversióval, melyet egyszer történő, külsőleg észrevehető cselekedetnek tekint és az erkölcsi életnek átalakításával, megjobbításával, mely tisztára belső folyamat és amelyet
conversatio morum-nak nevez. Evvel a kifejezésével egy ősrégi szerzetesi fogalmat köznyelvre fordított. Ez az utóbbi megtérés az egész
életen át tart és azért szerzetesi fogadalom tárgyává tehető. 2
2. Az engedelmesség. A bencés Isten szolgája. Ő is azt akarja,
amit az összes ősi szerzetesek az ő propositumukkal, professziójukkal akartak : önmagának az Isten szolgálatára való teljes átadását, szentelését.
Az engedelmesség fogadalmával a bencés az apátnak hatalmába adja át magát. De nem az apát az ő igazi úra, mert ő csak
Isten helyettese. Igazi úra tehát az Isten, kinek különös szolgálatába lépett.
A bencés tehát közvetlenül Isten szolgája és csak közvetve
áll az apátnak mint Isten helyettesének hatalma alatt.
Az apátot Isten arra hívta meg, hogy szolgálatára tagokat
vegyen fel és hogy nevében a szolgálati viszonyt szabályozza és
megvalósítsa. Azért az újonc a fogadalomtevéskor okmányát sajátkezüleg helyezi az oltárra, onnan pedig az apát mint Isten helyettese elfogadja. így tehát az újonc egy és ugyanazon cselekedettel
Isten szolgájává és az apát alattvalójává lesz. Kötelezi magát, hogy
különös módon szolgál Istennek, de nem a remete módjára magában állva, hanem elöljáróinak vezetése alatt. A remetének magának
kell figyelnie Isten sugallatára, magának kell kutatnia Isten akaratát,
a bencés pedig ezt az akaratot Isten helyettesétől tudja meg, ami
1 U. o. 66. 1.
2

Herwegen i. m. 48. 1.

biztosabban kizár minden önámítást. Épen azért a fiatal és tapasztalatlan remeték is elég hamar tapasztalt lelkivezető alá rendelték
magukat.
Épen ez a gondolat, amely a kezdő remetéket rábirta, hogy
tapasztalt lelkivezetőt válasszanak, a kolostoroknak alapítására vezetett. Ugyanaz a gondolat éltette az egyes közösen élő szerzetest is,
ha a többi aszketikus segédeszközhöz a legjobb fegyvert is csatolta
vagyis az a belátás, hogy mily fontos a természetfölötti módon felfogott engedelmesség a tökéletesség elérésére. Az engedelmesség
szolgáltatta a nélkülözhetetlen lelki vezetést, megtisztította az akaratot és benne megérlelte az Isten iránt való tökéletes szeretetet.
A remetének és szerzetesnek engedelmességét még egy másik
gondolat is áthatotta: Krisztus engedelmességének példája, kinek
életét a szerzetes lehetőleg utánozni akarja.
Tehát kettős forrásból jutott a szerzetesség a természetfölötti
engedelmesség nagy jelentőségének ismeretére az erkölcsi tökéletességre való törekvésében : az emberi természetnek rászorulásából és
az istenembernek példájából, aki Istennek igazi szolgája, sőt még
egy harmadik belátásból is táplálkozott a kolostori engedelmesség,
a kötöttség előnyeinek, a solatium multorum-nak ismeretéből, a
kölcsönös biztatás és példaadás gondolatából.
A közösen élő szerzeteseknek engedelmessége kettős elemet
foglal magában : oly engedelmességet, mely közvetlenül aszketikus
megfontolásból ered és mint ilyen régibb a kolostoroknál ; továbbá
a szoros társulás, egyesülés fogalmával adott alárendelést a társulati hatalom alá. 1
Ez az engedelmesség a társulat alapszabályai iránt való engedelmesség ([coenobitarum genus) militans sub regula vei abbate,
cap. 1. ; Ecce lex, sub qua militare vis, cp. 58.), tehát obedientia
secundum Regulám, és az előljáró személyes parancsai iránt való
engedelmesség (praeceptis abbatis in omnibus obedire, cap. 4.;
in coenobiis degentes abbatem sibi praeesse desiderant cap. 5.).
3. A stabilitas. Az állhatatosságnak ezen fogadalma nemcsak
stabilitas loci, vagyis egyszerű megmaradás a kolostorban, bár
első sorban az, hanem stabilitas status is, vagyis az elvállalt szerzetes életmódban való állhatatosság is a Regula pontos megtartásával, tehát ez is magában foglalja a tökéletességre való törekvést.
Hogy így ezen kettős jelentésben értette Sz. Benedek a stabilitast,
ezen szavaiból tűnik ki : tudja meg (a fogadalomtevés előtt álló),
hogy a rendszabály törvénye is elrendeli, hogy ama naptól fogva
nem szabad a kolostorból kilépnie vagy magát a rendszabály
igája
alól kivonnia,2
Ezen fogadalomnak az épen akkor nagyszámú
kóborlókkal szemben igen nagy jelentősége volt. így vetett Szent
Benedek biztos alapot a szerzetes életnek.
Bár a stabilitas loci-val együtt járt a clausura intézménye,
1
2

Rothenhäusler i. m. 82, s k. 1. és 9?. és k. 1.
Regula 58. fej.

a férti bencések mégsem kötelezik magukat a kolostorban való
örökös bezárásra. A Regulának ezen szavai : hogy ama naptól
fogva nem szabad a kolostorból kilépnie, nem a testi kilépést
jelentik, mert többszörös észszerű okból, amilyeneket a Regula több
fejezetében maga Sz. Benedek is említ, kimehetnek a kolostorból,
hanem a hűtlen elszakadást, az apostasiat jelentik, melynél fogva
a professzus szerzetes mindenkorra le akarja rázni a szerzetes
köteléket.
V. A fogadalmak
letevésének
módja.
1. Bár Sz. Benedek az egész szertartás végén emlékezik meg
a vagyonjogi intézkedésről, mégis mivel azt m o n d j a : „Ha valami
vagyona van (a fogadalomtevőnek), vagy ossza ki előbb a szegények közt, vagy ünnepélyes adományozással adja a kolostornak,
semmit sem tartván fenn magának belőle, hisz tudnia kell, hogy
ama naptól fogva még saját testével sem rendelkezhetik, — azért
mindenekelőtt erről szólunk.
Ez az előzetes intézkedés nem Sz. Benedek- találmánya, mert
már az összes előző regulákban is hasonló rendelkezés van. 1
így tehát a régiek nyomdokán haladván és jól tudván, mily
veszedelmes a szerzetesekre a földi javak birtoklása, senkit sem
akart professzióra bocsátani, aki előbb teljesen le nem mondott
mindenéről.
Sz. Benedek szerint tehát a meglévő vagyon vagy a szegények közt osztandó ki, (és a régi egyiptomiak csak ezt akarták),
vagy ünnepélyes adományozással a kolostornak adandó. Ebből
később az a visszaélés támadt, hogy egyes kolostorok meghatározott összegnek átadása nélkül senkit sem vettek fel, ami ellen a
II. nicaeai zsinattól (787) kezdve egész sereg zsinat küzdött.
Ünnepélyes adományozáson pedig Sz. Benedek írásbeli hiteles
okmánnyal tanúk jelenlétében történőt értett, és ennek az oltárra
helyezését, miként a Regula magyarázói értelmezik.
A trienti zsinat ezt a lemondást, illetőleg vagyonjogi rendelkezést az ünnepélyes professzió előtti két hónap folyamán engedte
meg. 2 Most pedig az egyházi törvénykönyvnek 581. kánonja kötelező.
2. A professió szent helyen tanúk jelenlétében történjék. „A felveendő pedig mindenek jelenlétében az imateremben igérje meg
állhatatosságát" stb.
Tehát a) az egész testtitetnek jelenlétét kívánja Sz. Benedek
és így a szerzetesi fogadalmak igazán nyilvános fogadalmak.
b) Az imateremben azaz szenthelyen történjék bizonyos jogi
és liturgiái ünnepélyességgel, mert a fogadalomtevés istentiszteleti
ténykedés. A liturgiái ünnepélyesség Sz. Benedeknél, mint már láttuk, még nagyon rövid volt, de idővel ezt a Rendben nagyon
1 Butler i. m. 109. 1. Martène i. m. 771—776. 1.
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fokozták és a királyok megáldása, az apátok megáldása mintájára
igazi szerzetes-megáldássá fejlesztették sok helyen.
3. „ígérje meg állhatatosságát stb., hogyha valaha másképen
cselekednék, tudja meg, hogy az fogja őt elkárhoztatni, akit kigúnyol."
ígérje meg, azaz tegye le fogadalmát.
"És ezen Ígéretéről készítsen folyamodványt" stb. „és saját
kezével tegye oda az oltárra".
A vagyonról való írásbeli rendelkezést már a korábbi törvényh o z ó d is kívánták, de Sz. Benedek egy lépéssel tovább ment és
mint a római nagy jogász-családnak tagja, a fogadalmaknak okmányba való foglalását és az okmánynak a felvételért való kérvényező okirattá vató alakítását, az egész testület előtt való sajátkezű
megírását vagy legalább aláírását, az oltárra való sajátkezű helyezését és a kolostorban való mindenkori megőrzését is elrendelte. —•
Ezt az iratot az egyház most is nyilvános okmánynak tekinti (1813.
K. 1. §. 4.).
Idővel, mint már említettük, nagyon különböző professziós
formulák fejlődtek ki.
4. Imádság. A fogadalmaknak letevése, de főleg megtartása
oly jelentős és nehéz dolog, hogy erre az emberi erő nem elégséges, hanem Isten kegyelme szükséges hozzá. Azért Sz. Benedek
elrendelte, hogy az okmánynak az oltárra való helyezése után az
illető azonnal kezdje e verset: „Végy fel engem, Uram, beszéded
szerint, hogy éljek, és ne szégyeníts meg engem várakozásomban."
E verset az egész testület háromszor ismételje (respondeat) e hozzáadással : „Dicsőség az Atyának."
A respondeat szó már némileg jelzi, hogy maga a beesküvő
háromszor mondja és a testület háromszor ismétli e verset, még
pedig, ha éneklik, mindig magasabb hangon.
„Azután az új testvér boruljon le az egyesek lábaihoz, hogy
imádkozzanak érte." Jól ismerte Sz. Benedek a közbenjáró imádságnak erejét és azért elrendelte, hogy az új testvér necsak maga
kérje Isten segítségét, hogy jó szerzetes lehessen, hanem reudtársainak érte való közbenjárását is kérje. — Lassanként egyre bővítették az egész szertartást.
5. Beöltöztetés.
„Erre mindjárt az imateremben vetkőztessék
ki saját ruháiból, melyekbe öltözve vala és öltöztessék a kolostor
ruháiba." 1
Mint már említve volt, Sz. Benedek csak a professzióval k a p csolatban rendelte el a beöltöztetést, addig pedig az újonc saját
ruháit viselte. Ekkor kapta tehát az illető a szerzetes habitust. Miben állott ez? A clugnyeknál az újonc csak kukullát nem kapott, de
többi öltönye egyezett a professzusokéval. És ettől kezdve az összes
bencéseknél általános lett az újoncoknak beöltöztetése, bár valamiféle különbség rendesen volt. Ahol pedig nem volt különbség az.
1

Spreitzenhofer, pag. 54. sgg. és pag. 73.

újoncoknak és a professzusoknak habitusa közt, ott kezdetben csak
az utóbbiakat átdották meg a 10. századig; későbben azonban az
újoncoknak öltönyét is megáldották a beöltöztetéssel kapcsolatban.
Egyébiránt a szerzeteseknek öltönye kezdetben alig különbözött a
komoly világiaknak öltönyétől, csak épen egyszerűbb, szerényebb
és szegényebb volt. 1 A rendtagok ruházkodását a Regulának 55.
fejezete szabályozza.
6. Valószínűleg azon felfogásból, hogy a szerzetes professzio
második keresztség, az a szokás fejlődött ki, hogy a beötöztetéssel
vagy a professzióval kapcsolatban új nevet vettek fel.2
7. A tonsura. Bár Sz. Benedek itt nem emlékezik meg róla,
közvetlenül a beöltöztetés előtt megnyírták és kiborotválták az illetőnek a haját, Ezen teljes tonsurának első nyomai a vezeklők példájára Pachomius szabályában (cap. 96.) találhatók és Sz. Jeromos
idején már az olasz szerzetesek is követték a példát és ő maga
ajánlotta is ezt (Ep. 22. ad Eustoch.). Nolai Sz. Paulin ezt a
helyes leborotválást az igazi szerzetesek általános ismertető jelének mondja (Ep. 23.). Ez a szokás csakhamar az egyházi rendek tagjainál, a clericusoknál is követésre talált, de úgy, hogy a
nyugati egyházban a hajnak egy részét koszorú alakjában meghagyták. 3
A hajkoronáról Sz. Benedek a Regulának 1. fejezetében beszél,
ahol a szarabaitákról azt mondja, hogy mindig a világhoz ragaszkodnak és így hajkoronájukkal nyilvánvaló hazugságot követnek el
Isten előtt.
Hogy a bencések is viselték a szerzetesi hajkoronát, erre
tanúk a Regula Magistri, 4 az angol cloweshovi zsinat 747-ben, 5
az aacheni zsinat 34. kanonja (787), Hildemár 840 körül, Lanfranc
statutumai, a clugnyek szokásai Ulrik szerint és a cassinóiak Bernát
szerint. 6
8. Kinek volt joga a fogadalomra bocsátás? Erre vonatkozólag Sz. Benedek e helyen nem nyilatkozik. De mivel az apátnak
ajánlotta, hogy mindent a testvéreknek tanácsával (3. fej.) tegyen,
azért ez a fontos ügy bizonyára kezdettől fogva az egész Konventnek tanácsától függött. Már Hildemar említi, hogy az újoncok felvétele a konvent elé tartozik. Szerinte és Smaragdus szerint az
apát a konventnek javaslata után az öregebbekkel még külön
beszélje meg a dolgot és miután ő maga eléggé gondolkodott róla,
döntését közölje a konvettel. Később azonban, midőn a rend kebelében congregatiok alakultak és ezek számára statútumokat készí1 Calmet, i. m. II. 243. 1.
2 Calmet, i. m. 238. 1.
3 Sägmüller, Lehrbuch des k. KR. 3. Aufl. I. 199.
4
Martène i. m. 752. 1.
5 U. o. 794 1.
« U. o. 778 s kk. 11.

tettek, ezek már megkötötték az apátnak kezét és a már részint
említett fontosabb ügyekben már a konventnek beleegyezését követelték. Trithemius János apát (f 1516) már nyolc ilyen fontos
ügyet említ. 1
Később a pápák és a római congregatiók jobban szabályozták
ezt az ügyet és jelenleg az 543. K. és az 575. K. 2. §. mérvadók.
9. „És ezen naptól fogva már a testület tagjának tekintették."
Mivel a Sz. Benedek-rendben 1857-ig csak egy professzió volt,
azért a professzusnak ettől kezdve megvoltak összes jogai és kötelességei, hacsak egyes jogokra vonatkozólag a későbbi statutumok
bizonyos korlátozásokat nem tettek, pl. a nevelésnek befejezését,
vagy a professzió letevésétől számított bizonyos éveket nem kívántak, főleg a választójogra vonatkozólag.
A rendtársaknak sorrendjéről a Regulának 63. fejezete intézkedik. E szerint általában a belépés ideje szerint tartanak sorrendet.
De ettől az érdem miatt, vagy az apátnak rendelete miatt el lehet
térni.
A professzió-tételnek következményei, hogy az újonc igazi
szerzetessé, még pedig coenobitává, bencéssé, az illető kolostornak
tagjává lesz, a bencés Regula megtartására köteleztetik és tagsága
az ő részéről visszavonhatatlan volt (az új egyházi törvénykönyv
szerint azonban az egyszerű professzió csak ideiglenes), az apát
azonban bizonyos meghatározott okokból és bizonyos eljárással
kizárhatta őt a testületből (Regula 28. fej.). A fölvett többé nem
sui iuris, hanem az apátnak alattvalója, akinek a már említett
értelemben és terjedelemben jogi hatalma van fölötte. 2
10. A gyermekeknek
felajánlása
(oblatio puer or um). Hogy
Sz. Benedek ezen intézkedését megértsük, tudnunk kell, hogy az
ó-szövetségben még a zsidóknál is az atyának oly hatalma volt
gyermekei fölött, mint állatai fölött: adták-vették, feláldozták. 3 A
görögök és rómaiak minden aggály nélkül kitették gyermekeiket
és veszni hagyták, ahogyan a kínaiaknál még ma is történik. Szóval a római családatya korlátlanul rendelkezett gyermekeivel és így
az Istennek is felajánlhatta őket. Sz. Vazul is elfogadott gyermekeket
a szülők felajánlásából, de ő azt akarta, hogy ezek a serdültség beálltakor dönthessenek, vájjon végleg szerzetesekké akarnak-e lenni.
Sz. Benedek ellenben, aki előtt a római családatya korlátlan hatalma
lebegett, azt akarta, hogy a gyermekek a szülők felajánlása által
élethossziglan a szerzetes életre köteleztessenek. 4 Az ő befolyása
alatt a régi bencések úgy gondolták, hogy az Evangelium korlátozta ugyan az atyai hatalmat, de nem annyira, hogy gyermekeiket
nem ajánlhatnák fel. Szerintük ahogyan a keresztény szülőknek
1

Martène i. m. 94. 1. és Calmet i. m. 227. 1.
Rothenhäusler i. m. 96. 1.
3 Exod. 21, 7; 22, 3. Levit. 25, 39.; Gcnes. 22, 10. Bir. 2, 30—32. 4.
Kir. 16, 3.
4
Lásd Regula 59. fej.
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joguk és kötelességük gyermekeiknek megkereszteltetése és a gyermekek nevében ők, vagy megbízottjuk teszik le a hitvallást és
mondanak ellene az ördögnek, tehát megígérik, hogy a gyermek
keresztény lesz és a hitben haláláig kitart, ép úgy nem ártanak
gyermekeiknek, ha szerzetes professzióra szánják őket, hanem
inkább használnak nekik, mert a világ veszélyeitől megóvják őket
és megkönnyítik üdvözülésüket. — Megfeledkeztek arról, hogy a
keresztség az üdvösségre szükséges és azért felvétele kötelező,
ellenben az evangéliumi tanácsok követése nem kötelező, mert a
világban is lehet üdvözülni a parancsok teljesítésével.
Különben az előbb említett felfogást nemcsak a bencések
vallották, hanem mások is. Maga az egyház is ezen álláspontra
helyezkedett több századon át. A 4. toledói zsinat (633.) 49. kánonja
szerint monachum aut paterna devotio, aut propria professio facit.
És a zsinat az oblatusoknak megtiltotta a világba való visszatérést.
Hasonlóan intézkedett a wormsi zsinat (868.) 22. kánonjában, ismételvén II. Gergely pápának Sz. Bonifáchoz intézett feleletét, és
a triburi zsinat is (895.) 6. kánonjában.
Különben nemcsak a bencéskolostorokban voltak Istennek
örökre felajánlott gyermekek, hanem a székesegyházaknál is. 1
Ezen intézmény a középkor folyamány fokozatosan vesztett
jelentőségéből és a trienti zsinattal teljesen megszűnt.
11. Egyházi személyeknek f elvé ele. a) Ha püspök, vagy felszentelt pap kért felvételt (mert a sacerdos szón a bencéseknek
régi gyakorlata szerint a püspököt is kellett érteni 2 ), Sz. Benedek
azt akarta, hogy „ne nagyon gyorsan egyezzenek bele kérésébe", 3
vagyis ugyanúgy kell őt kipróbálni, mint a világiakat, neki is egy
évig kell újoncnak lennie az összes próbákkal. 4
„De ha mindenképen megmarad kérése mellett, tudja meg,
hogy a szabályszerű fogadalmat egész terjedelmében meg kell tartania s nem fognak neki semmi engedményt tenni." 5
De hol marad a professzió? Mivel erről az 58. fejezetben
intézkedett a törvényhozó, azért itt kifejezetten nem tér ki rája,
hanem egyszerűen feltételezi az ott elrendelteknek megtartását. Ha
az illetőnek a szabályszerű fegyelmet egész terjedelmében meg kell
tartania, akkor a professziótevés is úgy kötelezi, mint másokat,
mert sz is a szabályban foglaltatik. — Neki is a sorrendet a belépés szerint kell megtartania. 6
b) „Ha pedig valaki a növendékpapok közül akarna ugyanily
szándékkal a kolostor tagjává lenni, középhelyre rendeljék; de az
ilyeneket is csak úgy, ha megígérik a rendszabály megtartását és
saját állandóságukat." 7 Itt már az állandóságot is kifejezetten említi,
ellenben a conversio morumot nem. De ha nincs is említve ez,
valamint az elöljárók parancsai iránt való engedelmesség sem,
i Calmet i. m. 247. 1. — 2 Martène i. m. 794. 1! — 3 Regula 60. fej. —
Martène 795. 1. — s R e gul 60. fej. — e Regula 60. és 63. fej. — 7 Regula
63. fej.
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azért mégis mind a felszentelt papok, mind a növendékpapok, mivel
belépésük, illetőleg felszentelésük esetére a szabályszerű fegyelem
egész teljességében kötelezi őket, egészen úgy kötelesek professziót
tenni, mint a belépő világiak.
De vájjon a püspök nem tilthatta-e meg papjainak a szerzetbe lépést? A régi jog e tekintetben nagyon enyhe volt. A II.
toledói zsinat (623.) 49. kánonja szerint a püspök tartozik engedélyt adni az egyháziaknak a belépésre, ha kérik. így intézkedett
a 952. évi augsburgi zsinat is, II. Orbán pápa (1088—1099.) törvénye szerint, aki maga is bencés volt, a világi papoknak csak
egyszerűen be kellett jelenteniök szerzetbe lépési szándékukat az
Ordinariusnál és ő nem tilthatta meg a belépést. 1
VI. A fogadalmak
hatása.
1. Már Sz. Benedek előtt is Sz.* Vazul, 2 Sz. Cézár 3 és Sz.
Aurelián 4 azt vallották, hogy aki egyszer a szerzeteséletre szánta
el magát és megkezdte azt, annak többé nem szabad visszatérnie
a világba. Sőt a chalcedoni egyetemes zsinat (451.) az ilyen elpártolókra a kiközösítést szabta. 5 Ugyanezeket az elveket képviselték I. Siricius pápa (384—398.)/ I. Ince (401— 417) 7 és I. Sz. Leo
pápa (440—461.). 8 Ez utóbbi hivatkozott is a chalcedoni zsinat
határozatára.
Azért Sz. Benedek is úgy rendelkezik, hogy ha az illető érett
megfontolás után igéri (az előzetes igéret), hogy mindent meg fog
tartani és a parancsokat teljesíteni fogja, „fogadják be a testületbe ;
de tudja meg, hogy a rendszabály törvénye is elrendeli, hogy azon
naptól fogva nem szabad neki a kolostorból kilépni vagy nyakát
a rendszabály igája alól kivonnia, mint amelyet oly hosszas megfontolás után szabadságában állott elvetnie vagy elfogadnia. u í )
2. Szóval a professzió örökös volt vagyis az egész életre
szólt. 10 És mivel a fogadalmak nyilvánosak voltak vagyis az egész
testület jelenlétében tették le őket, sőt irásbelileg is bizonyos jogi és
liturgikus ünnepélyességgel szent helyen, azért a magánfogadalmakkal szemben a szerzetesi fogadalmakat bizonyos idő múlva
ünnepélyeseknek
kezdték mondani. De a fogadalmak jogi
ünnepélyességét Sz. Benedek még nem ismeri. A középkori jog ennek
kialakításában épített tovább Sz. Benedek jogi müvén.
D r . Schermann

1

Egyed.

C. 2. C. 19. q. 2. — 2 Constit. monast. cap. 11. — a Regula cap. 1. —
Regula Monach. cap. 2. — 5 Acta 5. can. 7. — 6 Epist. 1. ad. Himeric. —
7
Ep. ad Victorinum. — 8 Ep. 2. ad Rusticum. — 9 Regula cap. 58. — 10 Ha
egyesek mégis elpártoltak később, a Rendbe másodszor, sőt harmadszor is
megengedte a visszavételt kellő vezeklés után (Regula 29. fej.), de utolsó helyre
^került az ilyen a sorrendben alázatosságának kipróbálása végett.
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A REGULA

SZÖVEGTÖRTÉNETE.

SZÖVEGTÖRTÉNETEN értjük azon változásoknak szemmelkísérését, melyeken valamely írásos emlék keletkezésének idejétől
napjainkig átment. Amikor tehát Sz. Benedek Regulája szövegének
történetét akarjuk megírni, vizsgálnunk kell azokat a körülményeket, melyek közt a szöveg keletkezett, azokat az okokat, melyek a
szöveg romlását előidézhették s végre azon törekvéseket, melyekkel
a szöveg eredeti tisztaságát mindenkor megőrizni iparkodtak s
napjainkba átszármaztattak így a Regula szövegének története szorosan összefügg Sz. Benedèk rendjének történetével, úgyhogy a
Szentíráson kivül alig van még más régi szöveg, melynek oly biztos
története volna, mint a Regulának.
Sz. Benedek a maga visszavonult életében mindazt előbb
már átélte, amit Regulájában mások számára megtarthatónak előir.
Minden jel arra mutat, hogy nem egyszerre irta müvét. Mindenesetre azok a fejezetek teszik a Regula magvát, melyek a szerzetesi élet főbb elemeiről, a közös imádságról, a fegyelemről szólnak,
mert ezen előírások nélkül komoly szerzetesi munka nem folyhatott
volna. S ezek bizonyára megvoltak már Subíacóbn is az első 12
kolostor lakói részére. Más fejezetek írására az utóbb felmerült
alkalmak adhattak okot. így a Regulának sok része meglehetett már
s mint szórói-szóra tudott szabály ismert lehetett, amikor Sz. Benedek az egészet összeállította, bevezetéssel és befejező résszel ellátta
(529.). Ez a feltevés, mely szerint a Regula csak lassankint, egyes
alkalomszülte okokból fejlődött, érteti meg velünk a Regula egyöntetűségének néminemű hiányát; de a feltevés erős bizonyságot
nyer magából a Regulából is. Az 59. fejezetben hosszú tapasztalatára hivatkozik Sz. Benedek a szerzetesi életben és csak erre
támaszkodva intézkedik véglegesen. A 66. fejezet végén pedig,
mely a kapus teendőiről szól, elrendeli, hogy „e rendszabályt a
testületben gyakrabban olvassák fel, hogy senki a testvérek közöl
ne menthesse magát azzal, hogy nem ismeri". Nyilvánvaló tehát,
hogy e fejezet az első szövegezésben befejező volt és csak utóbb
csatolt hozzá a szent szerző újabb 7 fejezetet a társas életről. De
hogy maga Sz. Benedek és nem más valaki irta hozzá utóbb e
fejezeteket, a szellem, a nyelv s a kifejezések azonossága és megegyezése az egész Reguláéval kétségen kívül helyezi. 1
Bizonyára már Sz. Benedek életében s az utána következő
időkben hamar megszaporodtak az eredeti kézirat másolatai. A 9.
századi Faustus-féle Maurus-életrajz 2 szerint szent Maurus is vitt
1 B. Linderbauer, S. Benedicti Regula. Metten 1922. 416. 1.
2
Mabillon, Acta Sanctorum Ord. s. Benedicti. 282. 1.

magával eredeti Benedek-kéziratot Franciaországba. Sz. Benedek
halála után alig 50 évre Nagy Sz. Gergely pápa több kolostort
alapított Ravenna körül s ugyanő Sz. Ágoston szerzetest 30 társával Angliába küldte térítői munkára. Az új nagyszámú kolostorok
részére bőségben készültek az eredeti regula-szöveg másolatai.
Az ilyen kéziratok készítésére minden kolostorban volt írószoba
(scriptorium) épen Sz. Benedek intézkedése alapján, aki elrendelte,
hogy a szerzetesek a nap bizonyos részét olvasással töltsék s e
végből legyen minden kolostorban könyvtár (Reg 48 f.) A Regula
szövegtörténetével kapcsolatban megemlíthető a hires reichenaui
scriptorium, melyben Reginbert mester dolgozott tanítványaival, akik
közt Tatto és Grimait a leghíresebbek, a sangalleni regula-kódex
készítői. Reginbert Reichenauban többszáz kézírásos könyvből álló
könyvtárt állított össze, amint a 821-ből fennmaradt könyvjegyzék
mutatja. 1 A könyveket tehát maguk a szerzetesek irták és másolták.
Már ez a körülmény is megérteti, hogy az eredeti szöveg a folytonos átirás folytán könnyen megromolhatott. Hogy azonban a
Regula másolására mindig nagy gondot fordítottak, a fennmaradt
sok szépen kiállított kézirat tanúskodik róla. Értelmet másító hiba
azért sem igen csúszhatott bele, mert a szerzetesek maguk mindennap átélték a Regula legnagyobb részét imádságban, munkában s
így a nagyobb változtatást észrevették volna. De minden emberi
munka többé-kevésbbé tökéletlen s azért a legnagyobb vigyázat
mellett is megtörténhetett némi szövegromlás.
De még egy sajátos okot is fel kell említenünk, mely épen a
Regula szövegének egyes variánsait okozta Sz. Benedek Reguláját
az 5—6. század vulgáris latin r nyelvén irta, mely telve van népies
szólásokkal és kifejezésekkel. 0 ugyanis nem egyszerűen irodalmi
művet akart írni, hanem világos, könnyen megérthető törvénykönyvet, hiszen nemcsak műveltekhez akart szólni, hanem római parasztokhoz, barbár rabszolgákoz is, akiket egyaránt felvett kolostorába
(Reg. 2. f.). Az első idők tudós másolói és magyarázói közül egyesek nem találták elég finomnak a Regula egyszerű nyelvét s azért
egyes szavakat, vagy. kifejezéseket iparkodtak átsimítani, avagy még
inkább az akkori helyesírás szabályainak megfelelőleg átírni 3 és ez
a némileg megváltoztatott (interpolált) szöveg honosodott meg mái
a 6. századtól kezdve az itáliai, angol, francia és ír kolostorokban.
Németországba csak jóval később Sz. Pirmin ír szerzetes révén
jutott el a Sz. Regula, midőn 724-ben Reichenauban kolostort alapított s ezzel mihamar a többi német kolostorok is, melyek eladdig
különféle regulákat követtek, Sz. Benedekét fogadták el. 3 És épen
Németországgal, közelebbről Nagy Károly császárnl függ össze a
9. század elején a Regula tisztultabb, eredeti szövegének elterjedése
s ezzel kapcsolatban a kolostorokban a benedeki szellem felújulása
és megerősödése.
i Die Kultur der Abtei Reichenau. München 1925. I. k. 265. 1. —
bauer, i. m. 28. 1. — 3 Die Kultur der Abtei Reichenau. I. k. 12. 1.
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A montecassinói kolostorban ugyanis Sz. Bendek halála után
(543) a következő négy apát, Constantinus, Simplicius, Vitalis és
Bonitus idejében körülbeiül három évtizeden át eredeti üdeségében
élt tovább a szerzetesi élet, melynek irányítója a magától Sz. Benedektől sajátkezüleg írt Regula, melyet a nagy Mester szellemében
törekedtek a tagok megtartani. 581-ben azonban, mint Paulus Diaconus História Longobardorum 1 c. müvében leírja — a longobárdok támadtak a kolostorra, kirabolták, a szerzeteseket hontalanokká
tették, akik most Rómába menekültek, de legdrágább kincsüket, a
Regula eredeti szövegét is magukkal vitték.- Közvetlen a pápai
Laterán mellett épült Szent János-kolostorukból, ahol a száműzött
szerzetesek meghúzták magukat, a Regula kézirata, úgylátszik, a
pápa könyvtárába került. Amidőn ugyanis 717-ben Petronax apát
alatt Möntecassinő újra felépült s a szerzetesek anyakolostorukba
visszakerültek, Zakariás pápa 742-ben a kéziratot ismét visszaadta
nekik. 3 De 883-ban a szaracénok elöl kellett megint menekülniök
a kézirattal együtt, még pedig Teanóba, Cassino és Capua közt.
Ez a kolostor azonban 896-ban leégett és vele a Sz. Benedek-féle
kézírat is elpusztult. De szerencsére Nagy Károly császár már egy
századdal előbb, 787-ben hü másolatot készíttetett róla magának.
Amikor ugyanis a nagy császár Itáliában jártában a montecassinói
kolostort is meglátogatta s Theodemár apáttól értesült Sz. Benedek
eredeti Regula-kéziratáról, másolatot kért róla, melyet a már említett tudós cassinói szerzetes, a longobárd származású Warnefrid,
másnéven Paulus Diaconus végzett el nagy hozzáértéssel és lelkiismeretességgel. A kísérőlevélben, mellyel együtt a másolatot
Aachenbe juttatta a császárhoz, jelzi is, hogy az eredeti kéziratot
Benedek sajátkezüleg írta; 4 egyúttal a császár kérésére, aki a cassinói szerzetesek belső s külső éiete iránt is érdeklődött, hymnusokat mellékel a másolat végéhez, melyeket CaSsinón istentiszteletek alkalmával az alapító rendelkezése szerint énekelni szoktak.
Ha meggondoljuk, hogy ebben az időben már Sz. Benedek
Reguláját követték N Károly egész birodalmában a szerzetesek,
megérthetjük a vallásos lelkű császár szándékát, midőn a montecassinói szerzeteséletet tanulmányozta s a Regulát lemásoltatta: teljesen autentikus Regula-szöveget akart szerezni a kolostorok számára, melyek eddig a cassinóitól némileg elütő szöveget használtak és l a ' á b b fegyelemben éltek. Már a 802. évi aacheni, majd a
813. évi mainzi zsinatokon egybegyűlt apátok ezen eredeti szöveg
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után készült másolatot fogadták el. N. Károly eme törekvését, hogy
a kolostorokban mindenütt Sz. Benedek eredeti törvénykönyve és
szelleme érvényesüljön, folytatta fia és utódja, Jámbor Lajos, akinek legfőbb tanácsadója anianei Sz. Benedek, indái apát volt,
nursiai Sz. Benedek szellemének mindenben örököse. Már Nagy
Károly reformtörekvéseinek is egyik mozgatója volt, a frankfurti
nagy zsinaton (794.) a Regula szorosabb megtartását sürgette és
utóbb a már említett aacheni és mainzi birodalmi zsinatokon is
vezetőszerepet játszott. 1 817-ben pedig több napon át előadásokat
tartott Aachenben az egybegyűlt szerzeteseknek a benedeki Reguláról. Lelkesedésében két nagy munkát is irt a Regulával kapcsolatban : a Codex regularum-ban
összegyűjtötte a különböző szerzetesi
szabályokat, a Concordia regularum-ban
pedig egybevetette a benedeki Regulát a korábbi és egykorú regulákkal. Mindkét müvében
már az aacheni Regula-szöveget használta s így ezek szövegtörténeti szempontból is fontosak. Kolostorának híre-neve messze elterjedt, úgyhogy Jámbor Lajos el is rendelte, hogy a szerzetesi házak
anianei Benedek kolostora szerint igazodjanak.
Haito, Reichenau apátja szintén küldött két tudós szerzetest
az indái minta-kolostor megtekintésére, a már említett Tattót, ki
utóbb Reichenauban híres tanítómester lett és örimaltot, a későbbi
sangalleni apátot. 2 A reichenaui neves könyvtáros, Reginbert mester egyúttal megbízta e két kiváló tanítványát, hogy másolják le
hiven az aacheni kéziratot. A hálás tanítványok nagy ügyességgel
igen szépen kiállított másolatot készítettek nemcsak a Regula szövegéről, hanem a Paulus-féle levélről is és elküldötték mesterüknek
szerfelett érdekes és a Regula szövegének helyes megállapítására
nagyon fontos levél kíséretében, melyben jelentik, hogy szó- és
betű szerint lemásolták az aacheni kéziratot, mely Sz. Benedek
eredeti szövege után készült, de egyúttal a szélén megjelölték azokat a szavakat és kifejezéseket, melyek, mint nem egészen a nyelvtan szabályai szerint valók („non secundum artem"), az eddigi
kódexekben át voltak javítva, továbbá azokat a helyeket is, melyek
viszont ama kódexekben kimaradtak. 3 Reginbert e szép Regulamásolatot a kísérőlevéllel együtt könyvtárába sorozta. Utóbb Grimait,
mint sangalleni apát kölcsönkérte, vagy talán, mivel az ő kézírása
volt, végleg elkérte ezt a kéziratot Reichenauból s a hitelesség
bizonyságául a kísérőlevelet is a szöveg kéziratával együtt a sangalleni kolostori könyvtárba helyezte. Ez a teljes kézírat „Codex
Sangallensis 914" néven (jele : A) ma is megvan s mint a Sz.
Benedek Regulájának megbízható másolata a legszilárdabb támaszték az eredeti szöveg visszaállításának munkájában, mert maga az
1 Sz. Benedek-rend története. Budapest, 1902. 12. 1.
2 Die Kultur der Abtei Reichenau. I. k. 267. 1.
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moderna)." 1. m. 268. 1.

aacheni kézírat, mely viszont az eredetinek volt a másolata, elveszett.
Bár az A-kúdex nagyjelentősége és értéke a Regula-szöveg
története szempontjából megbecsülhetetlen, egymaga mégsem elég
biztosíték arra, hogy valóban a helyes szöveget nyújtja. Mert hogy
az eredetiről készült aacheni kéziratba ís több hiba csúszhatott be,
megérthető abból, hogy nem lehetett könnyű dolog a 6. század
első feléből való Sz. Benedek-féle kéziratot a helyesírási és nyelvtani különbségek miatt a 8-ik század írójának lemásolnia, annál
kevésbbé, mert a több, mint kétszáz éves kézirat is kopott lehetett
s bizonyára már abban is előfordúltak az eredeti kéztől származó
helyesbítések, kisebb változtatások, melyeket a másoló tetszése szerint leírt, vagy nem. 1 Vegyük még hozzá, hogy az A-kódex másolói
az addigi romlott szöveg hatása alatt állván, melyet könyvnélkül
tudtak, a legnagyobb figyelem mellett is könnyen az ismert szöveg szavait írták le. Szükség van tehát arra, hogy az A-kódex
szövegének megbízhatóságát ellenőrizzük az egyidejű s hasonló
eredetű kódexekből, melyek elég nagy számban maradtak fenn már
a 9. század elejéről. Mert nemcsak Reichenau, hanem mihamar
mintegy 80 kolostor csatlakozott anianei Sz. Benedek reform-irányához s az ennek alapját tevő aacheni Regula-kéziratot siettek
maguk számára lemásoltatni. A legnevezetesebb kódexek, melyeknek eredete az aachenire vezethető vissza, a bécsi Codex Vindobonensis (jele : B), a müncheni C. Monacensis (jele : C) és ugyancsak Münchenben levő C. Tegernseensis
(jele : T). Bár ezekben
másolóik tudatlansága, vagy kisebb ügyessége folytán nyilvánvalóan
több hiba van, főleg a T-kódexben, mégis az A-kódex-szel való
közös eredetük miatt, amint ezt a tudományos kritika kimutatta,
nagyban segítik a sangalleni kézirat szövegének helyes megállapítását. 2
Sőt még egy fontos körülmény figyelembevételét sem szabad
mellőznünk, amikor a Regula szövegének történetét kutatjuk. Említettük, hogy Sz. Benedek eredeti kézirata, melyről az aacheni másolat 787-ben készült, 896-ban Teanóban a tűz martaléka lett. Ezen
idő alatt bizonyosan lemásolták, még pedig több példányban az
eredeti kéziratot. Erre ugyan oly írásos bizonyíték nincs, mint az
A-kódex hitelessége, mellett Tatto és Grimait levele, de természetesnek mondható, hogy épen Montecassinón törekedtek megőrizni
legjobban a szerzetesek Sz. Benedek szellemét és a Regula szövegének eredeti tisztaságát. (Traditio Cassinensis). Már a 10. század
elejétől kezdve sok Regula-kódex maradt ránk a montecassinói
kolostorban, melyeknek szövege igen csekély eltérést mutat a sangalleni A-kódexétől. Nyilvánvaló tehát ebből is, hogy az A-kódex
eredete a montecassinói kolostorba nyúlik vissza, az ős-forrásig.
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Germaine Morin, maredsousi tudós bencés, mutatott rá előjzör a
cassinói kódexek (közös jelük: K.) fontosságára, midőn azoknak
variánsait a A-kódex szövegével együtt kiadta. 1 Mi sem bizonyítja
jobban a cassinói hagyományos szöveg értékét, mint az a körülmény, hogy a 10. századtól fogva az egész középkoron át, sőt napjainkig a montecassinói szövegkiadások voltak használatban a bencés kolostorokban (textus receptus).
A Regula szövegkritikai munkájának megindítását s ezzel
együtt az első kritikai kiadást E. Schmidt,'2 metteni bencésnek köszönhetjük. Voltak előtte is egyes Regula-magyarázók, így E. Marténé6
és A. Calmed francia bencések, akik egyes régi kéziratokat is felhasználtak már, de Schmidt volt az első, aki a Regula főbb kéziratait tudományosan átvizsgálta s keletkezésük idejét és közös
eredetüket illetőleg két csoportra osztotta, amelyek azonban nem
lényegben, hanem csak helyesírásban és egyes szavakban különböznek egymástól. Az első csoportbeliek korábbiak, melyeknek
főbb képviselői az oxfordi Codex Oxoniensis (jele: O) a 7. századból és a C. Sangallensis
916 (jele: S), a veronai C. Veronensis (jele: V), mindkettő a 8. századból; a második csoportbeliek
későbbi eredetűek, némileg javított szövegüek, melyekhez, mint legjellegzetesebb, a már említett T-kódex tartozik a 9. századból.
Szöveg-kiadásában egészben véve ezen utóbbi kódexre támaszkodik, de 1892-ben kritikai jegyzetek nélkül megjelent kiadásában
főleg az A-kódexet vette már alapul, melyet akkor legjobbnak
talált. A kéziratok kétféleségét abból magyarázta, hogy az első
csoporthoz tartozók Sz. Benedek első fogalmazású kézirata után
készültek, a második csoportbeliek pedig azon szöveg után, melyet
maga Sz. Benedek utóbb átjavított. Ugyanezt a nézetet vallja, sőt
még tovább megy E. Wölflin, a vulgáris latin nyelv nagy ismerője,
aki a Regula-kiadásában 5 azt vitatja, hogy Sz. Benedek kétszer,
vagy háromszor is kiadta a Regulát s mindig javításokkal. Következtetését főleg arra alapítja, hogy a legrégibb s szerinte legjobb
kézíratok egyik részében, pl. az oxfordiban a Prologus rövidebb, 0
másokban, pl. a T-kódexban hosszabb 7 záradékkal fejeződik be s a
rövidebbet gondolja régebbinek. Az újabb kritikusoknak azonban
nem volt nehéz bebizonyítani azt, hogy a rövidebb záradék onnan
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származott, hogy az első másoló olyan kéziratot használt, melynek
utolsó lapja hiányzott s a rövidebb befejező mondatot maga irta
hozzá. 1 Különben a hosszabb befejező rész tartalomban és stilusban is annyira hozzátartozik a Prologushoz, hogy nélküle igazában befejezetlen volna. Nem is valószínű, hogy Sz. Benedek, mint
valami modern író, miután az első kiadás elfogyott, még kétszer,
vagy háromszor is kiadta volna Reguláját s mindig változtatásokkal. Wölflin, mint Chapman megállapítja, kiadásához kevés kéziratot használt fel s a szöveget teljesen a soloecizmusban bővelkedő O-kódexböl vette nagyobb kritikai megválogatás és összehasonlítás nélkül, céljának megfelelőleg, hogy bemutassa a 6. század köznapi (vulgáris) latinságának nyelvét. Ezzel azonban semmivel
sem vitte előbbre a Regula helyes szövegének megállapítását.
Az egyenes irányt a Regula eredeti szövegének visszaállításához L. Traube, hires müncheni tanár mutatta meg 1898-ban
megjelent komoly, sok tanulmányra valló munkájában. a Traube a
Regulát a bencés rend életének egyik jelenségeként vizsgálta és
történetét a rend törtenetével szoros kapcsolatba hozva azt kutatta,
hol maradt az eredeti kézirat s mi történt vele. S mivel ilyen, az
egész rend történetével erősen összefüggő története csak az A-kódexnek van, amint föntebb elég részletesen vázoltuk, azért a Schmidt—
Wölflin-féle kettős-hármas kiadás elméletének teljes mellőzésével
csak az A-kódexet tette a regulaszöveg vizsgálatának gerincévé és
25 kritikus hely összevetésével (i. m. 9—29. 1.) bebizonyítja, hogy
e kéziratnál idősebb OSV-kódexek, mint interpolált kézíratok, csak
másodlagos értékűek. Eredetüket egy forrásra viszi vissza s abban
látja, hogy Sz Benedek halála után második utódja Simplicius apát
akár tudatlanságból, akár könnyelműségből a szent szövegen kisebb
változtatásokat tett. Bizonyítja pedig ez állítását Traube azzal, hogy
legtöbb interpolált kéziratban s épen ama régiekben (OSV), a Prologus előtt 11 gyarló verssor áll, melyek szerint Simplicius nevű
szerzetes mesterének eddig elrejtett müvét általánosan ismertté tette,
amiért olyan örök jutalmat vár, mint mestere. 3 Az eredetibb szöveget tartalmazó, de későbbi kéziratokban (ABCT) e sorok nem találhatók. Nyilvánvaló tehát, véli Traube (i. m. 77. 1.), hogy az első
változtatott szövegben már megvoltak s a változtatás igen korán
megtörtént.
Traube ezen utóbbi állításából azonban csak az bizonyos,
hogy mindjárt az első időben Sz. Benedek halála után beállott
némi szövegromlás, de hogy épen Simplicius okozta-e és hogy ez
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a Simplicius azonos-e Sz. Benedek második utódjával, ama sorokból be nem bizonyítható, sőt épen az ellenkezője következtethető.
Hogyan illenék annak a jámbor szerzetesnek jelleméhez, akit maga
Sz. Benedek tanított az alázatosságra s akit a Rend szentjei közt
tisztel, hogy ugyanazon jutalorpra tartsa magát érdemesnek s egy
sorba helyezze magát mesterével? 1 De bizonyos Traubénak az a
megállapítása, hogy N. Károly előtt ez az interpolált szöveg volt
általánosan elterjedve s az említett régi szöveg-kódexek (OSV)
mellett az akkori magyarázatok is ezt használták. 2 így
Donatus,
vesontiói püspök (8. sz.) Regula ad virgines cimmel a női kolostorok számára irt szabályzatában legtöbbet sz. Benedek Regulájából
merített; ugyanígy Chrodegang, metzi püspök (8. sz.) papjai számára irt Statuta Canonicorum c. müvében ; Theodulf,
orleansi
püspök (9. sz.) két pásztorlevelében (capituluria) a Regula 4. fejezete alapján fejti ki a jócselekedetek, erények tanát. Mind a hárman
a Regulának csak a változtatott szövegét ismerik. A 7. századból
fennmaradt Regula Magistri, valamelyik francia kolostor részére
összeállított szabályzat, szintén legnagyobb részében Sz. Benedek
Regulájának átírása, még pedig az interpolált szöveg szerint, de
már egyes részeiben szerzőjének római útja alkalmával láthatott
eredeti kézirat hatását is mutatja. Nyilvánvaló ezen emlékekből,
hogy N. Károly előtt az A-kódex tiszta szövege (textus purus)
Montecassinón kívül alig volt ismeretes, mig azóta viszont ez a
szöveg vezet a kéziratokban, még a magyarázatokban is.
Nagy érdeme Traubénak, hogy az A-kódex fontosságát észrevette s ezzel helyes irányba terelte a regulaszöveg eredetére vonatkozó kutatás munkáját. Ma már minden bencés kritikus ezt az
utat követi, de következtetéseiben nem értenek vele mindenben
egyet. Mindnyájan elfogadják, hogy Sz. Benedek halála után némi
szövegromlás állott be, de a Simplicius-féle szövegrontást egyhangúlag elvetik és a változtatás okát másutt keresik. Hogy a Regula
lassankint alakult ki, említettük. így pl. a 4. fejezetet (Instrumenta
bonorum operum) már jóval az irásbafoglalás előtt könyv nélkül
tudhatták a szerzetesek, hiszen az őskeresztény aszkézis szabályai,
az irgalmasság testi s lelki cselekedetei vannak benne egybefoglalva. Sz. Benedek is bizonyára már régóta tanította az alázatosság
12 fokát (7 f.); a tagok kezdettől fogva végezték az isteni szolgálatot (servitium Dominicum) s az egyes hivatalokat, pontosan
tartották a házi rendet úgy, amint utóbb a szent rendalapító a
Regula 66 fejezetében azt leírta. Az utolsó 7 fejezetet később toldotta hozzá, miután szükségét látta, hogy egyes általánosan érintett
kérdéseket, különösen a szerzetesek társas életére vonatkozólag
bővebben kifejtsen ; de annyira egy a szelleme, nyelve ez utolsó
fejezeteknek az előzőkkel, hogy más utóbb, mint Traube is gondolja (i. m. 90. 1.), nem is írhatta. Halála után pedig az eredeti
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kézírást szent ereklyeként tisztelték, azon szándékosan változtatni
sem Simplicius, sem más valaki nem mert. De már kezdetben is
volt bizonyára a kolostorban több teljes, vagy épen csonka másolat
is, melyekből a tanítványok a Regulát tanulták s amelyekbe már
akkor belecsúszhattak elírás folytán azok a kisebb hibák, amikről
tudunk. 1 Mivel ugyanis a másolatokat részben talán emlékezetből,
részben nem mindig hozzáértők készítették, de utóbb azon törekvés
miatt is, hogy nyelvi és helyesírási szempontból simítsanak az
egyszerű szövegen, a variánsok rövid idő alatt megszaporodtak.
Már most Simplicius apátnak annyiban lehetett része a szövegrontásban, hogy azokba a kolostorokba, melyek Montecassino szerint akartak berendezkedni és regulát kértek, elküldte a Regula
egy-egy ilyen másolatát anélkül, hogy előbb összehasonlították volna
az eredetivel, hogy lássák, nincs-e benne valami javítgatás, vagy
nem híányzik-e belőle valami rész. Bizonyos, hogy már maga Sz.
Benedek látta Regulájának elterjedését, bár az egy terracinait kivéve
nem tudunk arról, hogy ő maga alapított kolostorokat. De a következő apátok alatt már tömegesen csatlakoztak szerzetesi házak
Montecassinóhoz. Ezekben és ezek révén nemcsak Itáliában, hanem
Angol- -és Franciaországban is az említett módon kissé megmásult
regula-szöveg terjedt el. Csak kevés emléke maradt meg ezen időből azon kéziratoknak, melyekben az eredeti tiszta szöveg hatását
is látjuk. Ilyen a Regula Magistri mellett, melyről föntebb szóltunk,
Paulus diaconusnak magyarázata a Reguláról a 8. század második
feléből. 2 Végre N. Károly parancsa kiszólította ereklyetartójából a
szent rendalapító eredeti kéziratát.
A sangalleni A-kódex tehát a benedeki Regula leghívebb s
legmegbízhatóbb másolata, hiszen csak egy láncszem, az elveszett
aacheni másolat választja el az eredeti kézirattól (autographum),
mely a tűz martaléka lett. Ennek kétségtelen megállapítása Traube
nevéhez fűződik. De hibája, hogy nem értékelte a cassinói hagyomány kéziratainak jelentőségét s a szövegegybevetés munkájában
nem vette azokat eléggé figyelembe. E hibának pótlására, de Traube
hatása alatt már a mult század végén nagy szövegkritikai munka
indult meg a kiváló történettudós, Amelli Ambrus,
montecassinói
perjel, jelenleg firenzei apát vezetésével. Első eredményeként, mint
már említettük,. Germaine Morin kiadta az A-kódex pontos szövegét, egybevetve vele 12 cassinói kéziratnak variánsait, melyek legalkalmasabbak arra, hogy a sangalleni példány alapján helyre
tudjuk állítani az eredetihez legközelebb álló szöveget, hiszen Montecassino őrizhette meg hagyományképen legtisztábban a Sz. Atya
szellemével együtt Regulájának szövegét is. Már teljes kritikai felkészültséggel jelent meg 1912-ben Cutbertus Butler angol apátnak
regula-kiadása. 3 Butler a Regula kéziratait három csoportra osztja :
1
2
3

2. 1927.

Chapman, i. m. 512. 1.
Pauli Warnefidi in s. Regulám Commentarius. Montis Cassini 1880.
Sancti Benedicti Regula Monachorum. Friburgi Brisgoviae 1912. Ed.

1. melyek montecassinói eredetre vezethetők vissza, miként az
ABCTK, 2. melyek legrégibbek, de interpolált szöveget adnak, mint
az OSV és 3. melyek a 10. századtól az egész középkoron át általában használt szöveget nyújtják (textus receptus). E harmadik
csoportbeli szöveg, mely a montecassinói hagyományos szöveg
hatása alatt alakult ki, alapja a későbbi összes kiadásoknak is
egész napjainkig, E. Schmidt említett kritikai kiadásáig. Butler
kiadásának értékét emeli, hogy a források részletes megjelölése
mellett a szerzetesek számára szép összefoglalásokat is ad a Regula
anyagából. Az összes kódexek és egyéb segítőeszközök felhasználásával, de inkább nyelvi, philologiaí szempontból vizsgálva legújabban Linderbauer Benno, metteni bencés adta ki a Regulát
(1921), melyeta fentiekben többször idéztünk. Az említett szövegkiadáson kívül igen sokat tett a Regula szövegének tisztázására
G. Morin, aki elsősorban a Revue Bénédictine, kitűnő maredsousi
bencés folyóirat hasábjain az utolsó három évtizeden át megjelent
cikkeivel, főleg az előbbi két kiadás tudományos megbírálásával 2
nagyban hozzájárult, hogy ma már a Regula szövege teljesen megállapítottnak mondható.
Az u. n. interpolált szövegek és magyarázatos kézíratok
mellőzésével, melyeket azonban a tudományos kritika nagyra értékel és felhasznál, a Regula szövegének helyreállítására szolgáló
főbb kódexek kapcsolata a következőképen ábrázolható:
Elpusztult eredeti kézirat (autographum)

Elveszett aacheni kézirat

A

B

C

T

Traditio Cassinensis

K

Textus receptus

Az a nagy tisztelet, mellyel Sz. Benedek fiai nagy rendalapítójuk szabályait mindenkor övezték, eredményezte azt, hogy a
Regula szövege nagy változásoknak nem volt kitéve, úgyhogy,
lényegében teljesen változatlanul, csak kisebb, értelmet nem zavaró,
főleg a helyesírás körébe tartozó hibákkal jutott ránk, melyektől
azonban a szorgalmas kritikai munka ma már mentesítette s így
azt mondhatjuk, hogy eredeti tisztaságában adta vissza a bencés
családnak szent Atyja törvénykönyvét.
Molnár

2 R. B. 1912. és 1922.

Bertalan.

À R E G U L A ÉS A LITURGIA.
1. A REGULA magyarázata alkalmával felmerülhető problémák
közül az egyik legérdekesebb és sok tekintetben döntő fontosságú
kérdés, melyet a kiszabott keretek közt röviden óhajtunk kifejteni.
Tény az, amint másutt 1 adatokkal is iparkodunk bebizonyítani,
hogy ha Sz. Benedek rendje n e m - i s „propter chorum", a közös
karimádság végzésére alakult, azért a liturgia ünnepélyes végzése
a legelső és legfontosabb benedeki életmindig Popos_principale"
program m volt.
Ehhez a programmhoz kettő tartozik. Az egyik az ünnepélyes
konventmise, amelyen részt vesz az egész kolostori család és amelyëTTeljésen a rubrikáknak megfelelően gregorián énekkel kisértek.
A másik pedig a zsolozsmának közös végzése, szintén a szabályoknak megfelelően szépen, ahol és amikor kell, énekelve. Ez a bencés közösség liturgikus életének két fő tényezője és amikor a cél
a liturgikus élet bencés módon való kialakítása, akkor legelső
sorban erről a kettőről szólunk.
2. A bencés közösség liturgikus életének két fő alkotó eleme
közül a Regulában a konventmisérőLkevés szó van. Maga a „missa"
szó ugyan többször előfordul ä Regulában, de nem mindig a mai
értelemben. így a 17. fejezetben, mely a hórák alatt mondandó
zsoltárokról szól, többször is előfordul: „Post expletionem vero
trium psalmorum, recitetur lectio una, versus et kyrie eleison et
missas." Néhány sorral alább a vecsernye zsoltárairól szólva így
fejezi b e : „oratione dominica fiant missae." A completorium vége
is az, hogy „et benedictione missae fiant".
A „missa" szó jelentéséről alapos tanulmányt írt 0 . Rottmanner, 3 ebből a Regulára vonatkozóan elég a következőt kiemelni.
A latin nyelv szaktudósai egyhangúan azt állítják, hogy missa
annyit jelent, mint nűssio, amint ezt látjuk a collecta — collectio,
remissa = remissio szóknál is. Tehát annyit jelentett, mint az
egyházközség elbocsátása, akár a zsolozsma bóráinak a végén, akár
az eucharisztikus áldozat után. Ezt a jelentést őrizte meg a misekönyv mai alakjában az „Ite, missa est." — De a fent idézett
helyek szerint a missa jelentette az egyes hórák befejezését és
mert több hóra van, azért ebből magyarázható a többes szám :
missae. így magyarázza már Híldemár a Regula-kommentárjában:
„Missae fiant, id est orationes sive supplicationes
monachorum
transmissae ad Deum." Nagyon helyesen jegyzi meg Lindenbauer
1

A Regula a reformkongregációkban.
O. Rotthmanner : Über neuere und ältere Deutungen des Wortes Missa.
(Theol. Quartalschr. 1881. — 531 és köv. lap.
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O. S. B, hogy a transmissae már mintegy az etymologikus magyarázat féle, amint ebben az időben ez kedvelt forma is volt. 1 Hogy
pedig minő lehetett ez a hórákat befejező missa, arról a zsolozsmával kapcsolatban szólunk.
3. Ezenkívül még három helyen fordul elő a missa szó a
Regulában. így a 35. fejezetben a konyhában szolgáló hetesek
számára azt rendeli el Sz. Benedek, hogy hétköznap kapjanak
valami kis ennivalót a többinél előbb, hogy zúgolódás nélkül végezhessék munkájukat, d e ; az ünnepnapokon a „missa"-ig ők is tartsanak ki. — A 38. fejezetben a hetes olvasó számára pedig azt
rendeli el, hogy hetének megkezdésekor kérje a „missa" és a
szentáldozás után a többiek imádságát. — Végül a 60. fejezetben
a kolostorban levő papoknak megengedi „missas tenere", hogy
„missa"-t tartsanak. Itt a szöveg összefüggéséből és a dolog természetéből világos, hogy a mai értelemben vett szentmiséről van
szó. Bár egyesek ezt is a hórák befejezésének mondják, mert ebben
ma is a napi mise collectáját mondja el legtöbbször a breviárium,
és ezt, ha volt a kolostorban pap, csak annak lett volna szabad
mondania. Mi azonban azt hisszük, hogy valóban a szentmiséről
van itt szó, mert ebben az értelemben fordúl elő a missas tenere
kifejezés Ducange szerint a Concilium Agathense 21. k á n o n j á b a n : 2
„Clerici, qui missas facere aut tenere voluerint" — továbbá Hormisdas pápa levelében: „ne quis missas foras civitatem teneret." 3
4. A misével kapcsolatban felmerülhetnek a következő kérdés e k : Sz. Benedek korában mondtak-e mindennap szentmisét?
Vájjon milyen könyvet használtak? Miért nem szól többet a Regula
a szentmiséről ? És vájjon Sz. Benedek pap volt-e ? Ezekre a kérdésekre a legalaposabb kutatókra: Schmidtre, Cabrolra és Berliere-re
hivatkozva felelünk.
5. A megértéshez legfontosabb azt tudnunk, hogy eredetileg
a bencés kolostorok lakói majdnem kivétel nélkül laikusok voltak.
Még magának az apátnak sem kellett papnak lennie. így tehát
Sz. Benedek korában még kivétel volt a pap vagy diákonus szerzetes. A papok tehát Sz. Benedek idején a laikus rendben a püspök
joghatósága alatt állottak és így a szentmise bemutatásában az
egyházmegye megállapított liturgiáját követték. Ezért nem szól
Sz. Benedek a szentmise bemutatásának szertartásáról. Ellenben a
zsolozsmákat mindnyájan végezték és mert ez még sehol nem
volt törvénykönyvben összefoglalva, azért erről a Iegaprólékosabb
gondossággal intézkedik Sz. Benedek.
6. Sz. Benedek korában Róma környékén a „Sacramentarium
Gelasianum" volt használatos. 4 A valószínűség is azt mondja, hogy
i Benno Lindenbauer O. S. B. : S. Benedicti Regnla Monachoruni. Metten, 1922. (Ennél a szómagyarázatnál Butler kiadásán kívül főként erre a munkára támaszkodunk.) — 2 L. Migne, P. L. 103, 1314.
3 Az egészre Lindenbauer i. m. 253—254. lap.
4
Bäumer Suitbert O. S. B. : Über das sogenannte Sacramentarium Gelasianum. München, 1893.

Sz. Benedek ezt használhatta. De a Regula szövege is ezt bizonyítja. A Regulában előforduló liturgikus terminusok, mint agenda
matutina, vigília matutina, dominico die, codex (—liturgikus könyv),
in capite quadragesimae stb. teljesen megegyeznek a Gelasianum
szóhasználatával. Sőt hogy még mélyebb nyomokat is hagyott a
liturgikus szöveg Sz. Benedek lelkivilágában, azt szépen bizonyítja
Cabrol összeállítása, 1 amely Sz. Benedek huszonhárom kifejezéséről mutatja ki a liturgikus eredetet. A legfőbbekről és legjellemzőbbekről íme egy-kettő :
Regula :

Sacr. Gelasianum :

Nostrae servitutis officia, solitum
pensum servitutis nostrae, servitutis
militiam. (c. 2, 16, 49.)

Debitum nostrae servitutis, (305)
debitae servitutis officio (61.) nostrae
servituti augmento (357), sacrae servituti (32).

Ut mens nostra concordet voci nostrae. (c. 19.) (Ez azért fontos, mert ez
Szent Atyánk programmja a liturgikus
lelkiéletre vonatkozóan.

Concordet illorum (monaehorum)
vita cum nomine. (290.) (Ime, ehhez is
találunk analógiát ebben a liturgikus
könyvben.)

Et Pastoris boni . . . in sacris humeris reportare. (c. 27.) (A Jó Pásztor
tisztelete a Krisztus-ájtatosságnak őskeresztény és benedeki alakja!)

Boni Pastoris humeris reportatum,
(298, 299. 1.)

Processu vero conversationis . . . dilatato corde . . . curritur via mandatorum Dei. (Prol.) (Szent Benedek lelkére mily jellemző szavak!)

Viani mandatorum
curremus, (247. 1.)

dilatato corde

íme, ez a néhány, de Sz. Benedek lelkivilágára oly jellemző
idézet is forrását egy liturgikus könyvben találja. Nem példa tehát
maga Sz. Atyánk is, hogy mennyire bele kell élnünk magunkat a
litu.gia világába, gondolatkincsébe, hogy mint kell azt az ő példája szerint ezt magunk lelkének és magunk gondolatvilágának
kifejezőjévé tennünk.
7. Pedig Sz. Benedek korában még nem volt mindennap
szentmise. A nagyböjt hétköznapjain Rómában az 5. vagy 6. században kezdtek mindennap misét mondani. De ettől kezdve már
többször szó van mindennapos magánmiséről. Nagy Sz. Gergely
pápa már említi ; Sz. Bonifác majdnem mindennap misézik. —
Ugyancsak vasárnaponként járultak a szentáldozáshoz, amely után
a lectorok és a többi hetesek a többiek imádságát kérték és így
kezdték meg heti munkájukat. (Cf. c. 38.) Hogy a vasárnapi és
ünnepnapi misén kívül más misében áldoztak-e, azt nem lehet
2

Cabrol : Les origines liturgiques, Paris, 1906. 235—236. lap.

bebizonyítani, bár valószínű, hogy igen. így például Beda Venerabilis írja, hogy mikor Wearmuthi Ceolfrid 716. június 5-én Rómából való elindulása előtt misézett, a jelenlevő szerzetesek mindnyájan megáldoztak. Egyébként az erre vonatkozó kolostori fegyelem
megegyezett a kor általános felfogásával és a helyi felfogással. 1
A szentáldozat iránt való ájtatos tisztelet, mint atyai örökség, mindig jellemző maradt a nagy bencés szentekre. A katholikus
Egyház Eucharisztia tanának egész sereg harcosa van közöttük:
Nagy Sz. Gergely, Beda Venerabiiis, Paschasius Radbertus, Rhabanus Maurus, Lanfranc, Szent Anzelm, Petrus Venerabilis stb. —
Az ő tanításaikból kellene összeszedni az áldozatnak fogalmát, mely szerintünk a legjobban megmagyarázná a szentmisét,
mint áldozatot.' 2 Az elméleti okoskodás mellett életrajzuk az áhítatos gyakorlatnak is ezer és ezer megható példáját hozza fel.
8. A szentmisénél sokkal bővebben tárgyalja a Regula a
szent zsolozsmát. „A zsolozsma Sz. Benedek felfogásában a pensum servitutis, a kötelező szolgálat, mellyel a szerzetes hódolni tartozik Isten felségének. Ez a dicséret adója a Teremtőnek „az ő
igazságos rendelkezései miatt" (Reg. c. 16.), ez az „ájtatosság szolgálata" (Reg. c. 18.). Első sorban a zsolozsmázás alatt kell magát
a szerzetesnek Isten jelenlétében éreznie; az angyalok sorsának
ekkor lesz igazán osztályrészese és ennek megfelelően oly félelemmel,. tiszteletel és alázatos testtartással kell azt végeznie, mint Isten
felenlétében illik (Reg. c. 7 ; az alázatosság 12. foka.). Azért értelmesen mondják: psallite sapienter, a szöveg jelentését is tudva és
ismerve ; mert a zsoltározó szerzetes értelmének és szívének ajkával
összhangzásban kell lennie (Reg. c. 13.). Ezért bárhol van, a
kóruson vagy a mezőn vagy úton, kötelező szolgálatát egyforma
hódolattal kell elvégeznie (Reg. c. 49.). Ezért kell éjtszaka felkelnie
{Reg. c. 22) és mikor napközben a harang szava zsolozsmára
hívja, ezért kell minden munkáját abbanhagyva a kórusra sietnie
(Reg. c. 43.). Gondosan kell rákészülnie, mert a zsolozsma énekei
és olvasmányai a zenének és a szöveg értelmének tudását kívánják,
hogy a hallgatóknak épülésére lehessenek. Ezért alázatosan, de
méltóságteljesen és mély tisztelettel kell ezt végeznie (Reg. c. 47.)
A zsolozsma iránt való búzgóság oly feltétlenül szükséges bencés
lelRivonás, oly lényeges alkotó része a benedeki szerzetesi életnek,
hogy Sz. Benedek épúgy megkívánja ezt a felvételre jelentkezőktől,
mint az engedelmességet és a megaláztatásokra való készséget
(Reg. c. 58.). " 3 Ebből megérthetjük, hogy a zsolozsmát miért nevezi Sz. Benedek isteni munkának „opus divinum"-nak, mert szerinte ez az Isten számára végzett munka : az „opus Dei."
1
V. ö. Edm. Schopen : Die tägliche Kommunion in der christlichen
Antike. (Der Katholik, 1912, 158—158. 1.)
2 Ez egy másik tanulmány tárgya lesz. V. ö. Berlière: i. m. 152. és következő lap.
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9. Tiz fejezeten keresztül foglalkozik a zsolozsmának a szabályozásával (8—18. fejezetekben.). Butler összeállítása szerint Sz.
Benedek „cursus psalmodiae"-\a
a következő: 1
a) Vigiliae (ma Matutinum a neve) VIII., 6 ; IX., 19; XL
cím, 1, 2. 2 8 ; — XIV. c í m ; — XVIII. 16, 59, 69.
Vigiliae nocturnae: IX/28, X 10, XVI/8, XLIII/7.
Nocturni XV/6, XVII.
O r d o : in Feriis, hiemis tempore IX,
in Feriis, aestate X,
in Dominicis XI,
in Sollemnitatibus et Festivitatibus Sanctorum XIV,
ordo psalmorum XVII/16, 57—62.
b) Matutini (seil „Laudes") VIII 12, Xl/27, XII/1, XIII. tit,
XV/8, XVI/12, XVII/1, XXXV/26.
Matutinorum Sollemnitas XII. tit, XIII/1.
Agenda matutina XIII 24.
O r d o : in Dominicis XII.
in Feriis XIII.
c) Prima )
d) Tertia \ XV, XVI, XLVIII.
e) Sexta
( Ordo XVII/1 —15, XVIII/1—33.
f ) Nona
)
g) Vespera XV/9, XVI/13, XVI1I/34, 42, XLI/17, XLII/12.
Vespertina Synaxis XVII/16.
Agenda vespertina XIII 24.
Ordo XVI1/16—20, XVIII/34—53.
h) Completorium XVL5, 13, XVIÍ/21, XVIII/54, XLII. tit. 19.
Ordo XVII/20—25, XVllI/54—56.
10. Kérdés most az, hogy mily időben mondták el a zsolozsmának ezen részeit? Azután hogyan végezték és mennyi ideig tarthatott? Nem könnyű ezekre megfelelni, mert alaposan át kell először tanulmányozni a Regula napirendjét és ismerni kell a Szent
Benedek korabeli időszámítást. Ezeket a tanulmányokat elvégezte
Butler 2 úgy, hogy az ő megállapításait elfogadhatjuk. Szerinte a
Regula rendes napi beosztása a következő:
Opus Dei . . .
Studium orationis
Olvasmány
Munka
Alvás
Étkezés

3 és
*
4
6 és
8 és
1
24

1 i. m. 216. lap.
2 Butler : Bénédictin Monachism, London, 1922.

V2 óra
V2 „
„
a
/2 „
Va »
„
óra

De hogy ezek pontosan mikor kezdődtek és hogyan voltak
elosztva, azt nem lehet egységesen megállapítani két okból. Először, mert a római számításban egy óra nem volt egyforma. Az
időt napkeltétől napnyugtáig 12 nappali órára és napnyugtától
napkeltéig ismét 12 éjjeli órára osztották be. Természetes tehát
hogy míg nyáron a napnak egy órája 75 perces óra volt, a mai
számítás szerint, addig az éjjelnek egy órája csak 45 perces volt.
Viszont fordítva volt ez télen. — A másik ok ezzel függ össze és
ez az, hogy a Regula háromféle napirendet közöl : egyet télre,
egyet nagyböjtre és egyet a nyári időre és ezek közt több-kevesebb eltérés van.
Hogy mégis megkísérelhessük az órabeosztás összeállítását,
még azt is kellene tudnunk, hogy mint végezték a zsolozsmázást :
egyszerűen elmondották-e, vagy pedig énekelték. Sz. Benedek nem
tesz különbséget a' dicere, canere, cantare, modulare és psallere
igék között. Például egy fejezetben van a következő három kifejez é s : „Tria responsoria cantentur ; duo sine Glora dicantur; qui
cantat, dicat Gloria." (IX. 13—15.) De minthogy az egyszerű mondásra sohasem lehetne a canere, cantare igéket mondani, fordítva
azonban az éneklő módon végzett zsolozsmázásra ráillik a dicere
ige, azért azt mondhatjuk, hogy énekelték a zsoltárokat, de nagyon
egyszerű tónusban ; a responsorimumokat pedig feltétlenül énekelték. Minthogy azonban a zsolozsmázás alatt a legnagyobb részben álltak, azért Sz. Benedek bölcs mértéktartással nem nyújtotta
az officiumot, hanem még a hosszabb zsoltárokat részekre is osztotta. A zsolozsmában csak a lectiók alatt ültek, de a Glori Patri-ra
a Szentháromság iránt való tiszteletük kifejezésére felállottak.
11. A vigília végzésére éjfél után valamivel keltek fel. A
Regula szavai szerint: octava hora noctis surgendum est, tehát
nyolc órai alvás után kellett felkelniök. Minthogy az éjszakai flórákat napnyugtától, azaz körülbelül 6 órától számították, tehát éjféi
után 2 óra tájban keltek fel, de azért magukat mindnyájan jól kialudták. A vigilián a bevezető 3. zsoltár és a 94. zsoltár eléneklése ntán következett a himnus, majd 6 zsoltár. Ezután a lector 3
olvasmányt mondott el a Szentírásból és annak „hírneves, igazhitű és katolikus atyák"-tól való magyarázataiból. A második részben ismét 6 zsoltárt mondottak el rövid olvasmánnyal és a szokásos befejezéssel. Vasárnaponként még egy harmadik rész is következett 3 énekkel, evangéliummal és Te Deummal. Az egész tehát
tarthalott körülbelül másfél óra hosszat.
A vigília elvégzése után a hajnali imádságig hátralevő időt
Sz. Benedek atyánk arra szánta, hogyha valaki a zsoltárok és a
szent olvasmányok megértésében még tanulásra szorul, ezt az időt
szentelje a meditációnak. De itt a meditatio szó nem a mai értelemben vett elmélkedést jelenti, hanem Calmet szerint egyes szövegek betanúlását. Sz. Benedek kolostorában tanulatlan gót testvérek és gyermekek is voltak, másrészt könyvek hiányában az egész
psalteriumot kívülről meg kellett tanúlniok, így tehát szükséges is

volt ezeknek a tanúlására is időt szentelni. Továbbá a lectoroknak
is készülniök kellett, hogy jól tudják felolvasni a szent szöveget,
ami bizony a rosszírású, rövidítésekkel teli kódexekből, az alig
világító, füstölgő mécses mellett nem volt könnyű dolog. A szent
zsolozsma méltósága pedig megkívánta a megfelelő előkészületet,
ezért Sz. Atyánk a csendnek és összeszedettségnek ezt a szent
óráját választotta erre a célra.
Egyébként is a zsoltárok szövege megkívánja az állandó
tanulmányozást és az elmélkedő belemerűlést napjainkban is. 1
Szent Benedek Atyánk liturgikus programmja csak ez a néhány szó : ut mens nostra concordet voci nostrae. De ennek teljesítése mennyire megkívánja, hogy a ma is kötelező félórás elmélkedésben első sorban a liturgia szövegeit használjuk fel és azoknak szellemébe iparkodjunk elmerülni. Hogy mennyire szívén viselte
Sz. Benedek, hogy fiai értsék a zsoltárokat, arra érdekes adatot
hoz fel L' Huillier. Elég meggyőzően bebizonyítja, hogy Cassiodorus találkozott Sz. Benedekkel és ekkor a szerzetesek pátriárkája megkérte őt, hogy írja meg a zsoltárok magyarázatát. Cassiodorus teljesítette is kérését és a zsoltárok magyarázatáról szóló
könyvét egyenesen Sz. Benedeknek ajánlotta. 2
Hajnalban „incipiente luce" (c. VIII.), kezdődött a reggeli
istendícséret, a laudes. Eredete a zsidók hajnali tömjénáldozatára
vezethető vissza, azért örvendetes és dicsérő jellege van. Négy
zsoltárból, egy énekből, rövid olvasmányból és feleletből, himnusból, a Benedictusból és a befejező könyörgésekből áll, tehát körülbelül fél óráig tartott az elvégzése. Itt mondja ki Szent Atyánk
azokat a szavakat, amelyeket a mai bencés liturgikus mozgalom
programmjának is vehetünk. Azt rendeli el, hogy az ószövetségből
vett éneket úgy mondják el, „sicut psallit Romana Ecclesia", amint
végzi a zsolozsmát (bővítsük ki: a liturgiát) a római Egyház. íme,
ez az „oremus cum Ecclesia sancta Dei" más megfogalmazása.
A „sicut psallit Romana Ecclesia" örök érvényű és általános elv
lehet az egész imádságos életünk kialakítására.
A nappalt megszentelték a kis hórák. A prima imádkozása a
szerzetesi közösségekben kezdődött és a napi munka megkezdésekor (tehát kb. 6 óra tájban) a munka megszentelésére mondották.
A tertia délelőtt a Szentlélek Isten eljövetelének óráját szentelte
meg imádsággal. A sexta délben volt, amikor az Úr Jézust keresztre
feszítették. A nona pedig kora délutáni hóra, amikor az Úr Jézus
meghalt. Ezek a nappali hórák rövid, körülbelül 15 percig tartó
imádságok voltak. A nap gerincét alkották.
1

Szebb lelki életprogrammot bencésnek nem tudnék találni, mint amit
ez a régi sírfelírat kifejez :
I Dum vixi, divina mihi laus unica cura ;
j Post obitum sit laus divina mihi unica merces.
2 L. részletesebben : Szent Benedek és Cassiodorus. Ph. 1919. 20—32.1-

A vespera a hajnali dicséretnek esti párja. Szintén a zsidók
estszürkületi tömjénáldozatából lett, azért ma is a legünnepélyesebb hóra. Erre a vecsernyére Sz. Benedek 4 zsoltárt rendelt és
utána következik a himnusz, a Magnificat és a befejező imádság.
Ez körülbelül félóráig tartott. De ezzel még nem voit befejezett az
egész napi istenszolgálat. Hogy tehát ezt befejezetté tegye és így
megvalósuljon a próféta szava : „Napjában hétszer mondok neked
dicséretet" (118. Zs. 164.), azért Sz. Benedek hozzáfűzött még egy
imádságos hórát, mely teljesen az ő alkotása.
A completorium "a napot befejező esti imádság, naplemente
után fél órával kezdődött. Előtte lelkiolvasmány volt. Rendesen
Cassianus konferenciáiból olvasták fel. Ezért később szokásos lett,
hogy az apát maga tartott rövid konferenciát a szerzeteseknek. Ma
esetleg a másnapi elmélkedés anyagát olvassák fel. Az olvasás alatt
egybegyűltek mind a szerzetek és így megkezdhették az esti imádságot. Ez Sz. Benedek atyánk szerkesztő művészetének örök alkotása, melynél szebb esti imádságot ma sem tudnánk találni. Becsüljük meg Szent Atyánk alkotását és a családok, obláta-csoportok
stb. tegyék ezt közös esti imádságukká.
Szent Péter apostol rövid intőszava után a közgyónással kezdődött. Ez a lelkiismeretvizsgálat ideje, hogy az alázatos „mea
culpá"-val jóvá tegyük a nap folyamán elkövetett hibáinkat, botlásainkat. Ezután következik három zsoltár. Az egyik a 4. zsoltár,
amelyet már Sz. Basilius is a „lucernarium", az esti vecsernye
zsoltárának szánt. Ugyancsak ilyen esti hagulatot sugároz a 90.
zsoltár Istenbe vetett bizakodása és a 133. zsoltár. Mindennap ezt
a három zsoltárt mondották. Az esti himnus és Isten oltalmát, az
angyalok segítségét kérő imádság után befejezték ezt a szép imádságos órát. Ma még a Mária-antifonát énekelik el a bencések és
utána nyugovóra tértek. De szigorú parancs volt, hogy „a completorium után senki ne beszéljen." (Reg. 42. 7.) Mily szép és
megnyugtató befejezése ez egy napnak ! Schneider írja a bencés
hórákról szóló költői könyvében : „Eloltva lámpámat . . . még hallottam lelkem visszhangját, mely dallamosan, csendesen, elhalkulóan
suttogta: completorium, completorium . . . S azóta is sokszor csendült meg már szívemben ez a borongós, alkonyi szó. Mikor az est
leszáll és árnyékában elpihennek a nappal fáradalmai, sokszor hallom fülemben megcsendülni ezt a dallamos szót, mely úgy él tovább
, a lelkemben, mint a tengeri kagylók mélyén a tenger zúgása."
12. Térjünk itt ki egy kissé a flóráknak befejezéseiil szolgáló „missae" szónak nehéz és sokat vitatott, de nagyon tanulságos kérdése. A Regula-magyarázók közül Martène, Mège és
L'Huillier foglalkozott ezzel a kérdéssel, továbbá Cassianus müveit kiadó tudós maurinus: Alard Gageur. Szól a missaról már a
Sz. Cyrillus korabeli leírás a jeruzsálemi liturgikus szokásokról, a
Peregrinatio Sylviae, de különösen Cassianus. Ez utóbbinál világos, hogy az egyesszámban „missa", a szentmisét jelenti nála,
míg többes számban szereplő „missae"-ről ezt találjuk: „Azon

időben, amikor a missae van (tempore quo missae fiunt), legyen
az nappal vagy éjjel és amikor hosszabb ideig kell állni (quando
diutius ad orationem standum est), vigyázzanak a testvérek, hogy
a fáradtság el ne nyomja őket és ok nélkül el ne távozzanak
r ó l a . . . Aki ezt megteszi, az hibázik." 1 Magyarázatként azután Cassianus elmondja, hogy a zsolozsmák végén az első keresztényeknél szokásos orante kéztartással, azaz kitárt karokkal imádkoztak
és csak rövid időre borultak le, hogy utána az adott jelre felkeljenek. Ekkor az imádságvezető az egyesek csendben végzett imádságát egy közös, hangos imádságban „Összefoglalta". Ennek neve
collecta = összefoglaló közös
imádság.
Szent Benedek Atyánk életében is van egy jelenet, amely
megerősíti ezt a magyarázatot. Azt olvassuk, hogy a subiacoi 12
kolostor egyikében volt egy szerzetes, aki ezen imádság alatt ismételten kiment és oly dolgokkal foglalkozott, amelyek szórakozottá
tették lelkét. Szent Benedek elment a kolostorba, a zsolozsma idején, amikor a zsoltárok mondása befejeződött és a testvérek imádságba merültek és látta, hogy egy kis fekete fiú ruhája szegélyénél
fogva húzza kifelé azt a szerzetest, aki nem tudott az imádság
a-latt bentmaradni." Ezért azután Sz. Benedek, mikor harmadszor
is előfordult, megbüntette.
Ezekből L'Huilier 2 azt következteti, hogy a missae-n az officium végén mondandó csendes, benső imádságot kell érteni, mely
után következett a collecta.
13. A zsolozsmán valamennyien résztvettek, amint később
Alkuin írja egyik levelében: „Senki se vonja ki magát az istendicséretből. Hanyagságból egy helynek sem szabad üresnek lennie
Isten színe előtt. Az isteni szavakat a szív legbensőbb érzelmével
kell mondani ; a mindenható Úr officiumát nagy tisztelettel kell
végezni; Krisztus szolgálatát alázattal és áhítattal kell folytatni." 3
A közös zsolozsmázás szeretetének megható példáját olvassuk
Beda Venerabilis életében. Mint oblátus-gyerek került a yarowi
bencés apátságba. Itt Sz. Biskop Benedek apát vezetése alatt szívja
magába az igazi bencés szellemet, melynek egyik legjellemzőbb
vonása a liturgia szeretete. Mint gyermek élte át azt a nagy pestisjárványt, mely kipusztította a yarowi kolostort. Már csak ketten
maradtak a kóruson : az öreg apát és az egészen gyermek oblátus
Béda. De azért soha el nem hagyták az istentiszteletet és a zsolozsmát a két gyönge hang : az öregnek és a gyermeknek hangja
végezte nap nap után, míg el nem múlt a járvány és újra be nem
népesült a kolostor. Mily hatással lehetett ez az esemény Béda
egész életére! És mily szépen tanít ma is az „operi Dei nihil
praeponatur" elv megvalósítására !
1 Mígne, P. L. CHI. 443.
2 i. tn. 218. 1.
a Ep. 74. (ÍV. k. 116. 1.)

Szent Bédáról tanítványa, Alkuin írja, hogy egy alkalommal
így szólt : „Tudom, hogy az angyalok eljönnek a zsolozsmázásra
és meglátogatják a szerzetesek közösségét. Mit szólnának, ha engem nem találnának a testvérek között? Isten után nincs nagyobb
dolog, mint a közös imádság és a szeretetnek a közössége." 1 Ezt
is Sz. Benedek Atyánktól tanulta, mert ő figyelmeztet, hogy úgy
végezzük a szent zsolozsmát, amint Isten és az ő angyalainak
jelenlétében illik. (Reg. c. 19.)
És az egész bencéstörténelmet fel lehetne bizonyságúl sorakoztatni amellett, hogy akkor és ott virágzott az igazi benedeki
szellem, amikor és ahol a zsolozsmát Sz. Benedek Atyánk rendeletének megfelelően végezték. Mikor a két Wolter testvér 1863-ban
Beuronba bevonult, ketten alkották a kórust, de első kötelességnek
mindig a közös imádságot tartották. És az eredmény: alig mult
el hatvan év az alapítás óta és a rend legelső kongregációja lett,
mert az Isten dicsérete lehozta rájuk az Isten áldását. A történelem tanúlságát élni akaró ága a rendnek nem hanyagolhatja el.
Dr.

Szunyogh

X.

Ferenc.

i Ep. 284. (IV. k. 443. 1.) Lásd még a 269. levelet. (IV. k. 428. 1.)

A S Z E N T REGULA

ELTERJEDÉSE.

ISMERVE a szent Regulának sok jó tulajdonságát és a korában használatban levő szerzetesi szabályokkal szemben mutatkozó
sok előnyét, amelyeket Molnár Bertalan cikke is kimutatott, megérthető, hogy mindenkor közel állott a gondolat, hogy a szent Re- '
gula gyorsan terjedt el a Szent Benedek életében már nagy számban levő kolostorokban és hogy a szent Regula alapján alakuló
kolostorok szaporaságát is előidézte. Ezt az általános nézetet vallja
Montalambert is nagy műveiben, melyet a nyugati szerzetességről
írt: „ W ä h r e n d des letzen Lebensjahre Benedikts und gleich nach
seinem Tod ging diese Verbreitung rasch vor sich.1
Azonban bármily valószínűnek látszik is ez a gyors elterjedés, történelmi adatokkal még sem bizonyítható, sőt ezen adatok
hiánya az ellenkezőre utal.
Tudott dolog, hogy Szent Benedek korában a nyugati egyházban is sok szerzetes kolostor volt már és ezekben sokféle rendszabály. Helyesen állapítja meg Balanyi György a szerzetesség történetéről írt munkájában, 2 hogy a szerzetesi rendszabályok sokfélesége és ennek következtében az egységes szervezet hiánya a
legfőbb oka annak, hogy bár nagy számmal vannak szerzetesek ez
időben, még sem töltik be azt a szerepet az egyház életében, amire
hivatva vannak és amit később be is töltenek. Ez a körülmény és
a rendszabályoknak tökéletlenségei, hiányai fölkelthették az óhajt
egy olyan teljes és tökéletes törvénykönyv iránt, mint amilyen
Szent Benedek Regulája. É p azért föltételezhetjük, hogy mikor
tudomást szereztek erről és meggyőződtek ennek kiválóságáról,
akkor szívesen vették a meglevő szabályok kiegészítésére vagy
azok elhagyásával egyedüli törvénykönyvükké a sz. Regulát. Azonban ép ez a tudomásulvétel nem történt olyan gyorsan. A sok meglevő regula mellett, amely többször csak az élő apátnak írásba
foglalt akarata volt, nem tűnt fel az, hogy egy új kolostornak
apátja új szabályt ad szerzeteseinek. Akkor még az egyházi élet
nem volt annyira központosítva, mint most, az új szabályt nem
kellett jóváhagyás végett a római szentszék elé terjeszteni, mint
napjainkban, és ezért nem is szereztek róla tudomást. A szerzetesek hivatásszerűen visszavonúltan éltek és maga Szent Benedek
a legkeményebb szavakkal ostorozza a csavargó, kolostorról kolostorra vándorló szerzeteseket, tehát az ő kolostorának és Regu1

Montalambert—Brandes: Die Mönche des Abendlandes. Regensburg,
1860. 88.
2
A szerzetesség története. Budapest, 1923. 97.

Iájának hírét sein viszik messze széjjel a többi kolostorba. Szentünk életírója, Nagy Sz. Gergely is csak az egyetlen terracinai kolostor alapítását említi Vita-jában* a subiacóin és a montecassinóin
kívül. Manap már sem a Gordianusnak tulajdonított Vita Placidi-t,
amely szerint Sz. Piacid még ;J Sz. Benedek életében alapított volna
kolostort Szicíliában, sem a Faustus-féle Vita Mauri-t, amely Sz.
Maurusról mondja, hogy glanfeuili alapításával Franciaországba
vitte volna a sz. Regulát, nem f o g a d j á k el hiteles történeti okmánynak. Heimbucher a szerzetesek általános történetéről írott
müvében 4 1896-ban még hitelt ad ez életrajzoknak, de az 1907.
évben megjelent második kiadásban már nem mer reájuk támaszkodni és felfüggeszti a bennük foglaltakra vonátkozó ítéletét.
Grützmacher 5 utal arra, hogy Petrus Diaconusig ( f i 118) senki
sem említi Sz. Piacidnak kolostoralapítását. Ez pedig mindenesetre
nagyon távol van már időben az eseménytől, sem hogy bizonyíték
nélkül leírt állítása történeti adatnak számítson. Nem tulajdoníthatunk több értéket annak a levélnek sem, amelyet állítólag F u n danum város mellett épült kolostor a p á t j a Simpliciushoz írt, amely
szerint egész Itália (omnia monasteria Campaniae, Samniae, Valeriae, Tusciae, Liguriae et aliarum provinciarum Italiae) kolostorai
elhatározták, hogy Szent Benedek- Reguláját fogják megtartani.
A levél stílusa sehogy sem illik a VI. század végére, amelyben állítólag írták és ellene szól, hogy N. Sz. Gergely nem említi a sz.
Regula gyors elterjedését, pedig ezt alig hallgatta volna el Szent
Benedek iránt érzett nagy tiszteletében. Még az sem bizonyítható,
hogy mikor N. Sz. Gergely 575-ben szülői házát Szent András
tiszteletére 0 kolostorrá alakította, amelynek ő is tagja lett, vájjon
ezt Sz. Benedek Regulája szerint tette-e. A híres Baronius azt
vitatta, hogy a kolostorban az „Instituta abbatis Equitii" szolgált
a szerzetesek életszabályáúl. Nagy Szent Gergelyről a régebbi
följegyzésekben toursi Szent Gergely, ven. Béda, Paulus diaconus,
a Liber Pontificalisban levő Vita csak általánosságban mondják,
hogy szerzetes lett, de hogy milyen regulát követett, arról hallgatnak. Abból pedig, hogy ő maga nem említi semmiféle írott
munkáját Equitius apátnak,
akit egyébként magasztal
a
csodái miatt, inkább Baronius ellen lehet érvet kovácsolni.
De
amikor 580 körül a montecassinói kolostort a longobárdok elpusztították és a kolostor tagjai Rómába menekültek, ahol Pelagius
pápa a laterán mellett adott nekik helyet, akkor — ha nem előbb
!

Migne Patr. Lat. LXVI. p. 174.
Die Orden und Kongregationen des kath. Kirche. Paderborn, 1896.
5
Die Bedeutung Benedikts von Nursia und seiner R e g e l . . . Berlin,
1892. 52.
8
Utóbb az alapító N. Sz. Gergelyről lett elnevezve a kolostor és temploma, amely most rendünk büszkeségének, Dr. Serédi Jusztinián bíboros
hercegprímásnak blborosi temploma.
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— bizonyára megismerte N. Sz. Gergely is a Regulát, amelynek
elterjedésére később oly nagy hatással volt.
Az isteni gondviselés sokszor megengedi, hogy nagy csapások váljanak egyeseknek vagy testületeknek javára. így engedte
meg, hogy Szent Benedek ősmonostorának pusztulása legyen oka
annak, hogy az egyház fejei, a római p á p á k közvetlen tapasztalatukból ismerjék meg Szent Benedek alkotásának, a sz. Regulának
kiválóságát és legyenek ennek hatalmas terjesztői. A Montecassinőról menekült szerzetesek Rómában a pápák akkori lakásának,
a lateránnak közvetlen szomszédságában kaptak új otthont, ahol
jó fegyelmük, buzgó lelki életük, szépen végzett istentiszteletük a
pápák elismerését szerezte meg és okot szolgáltatott arra, hogy
Nagy Szent Gergely, aki egyebekben is igyekezett az egyházi életet, liturgiát, egyházi éneket stb. szabályozni és egyöntetűvé tenni,
a szerzetesi fegyelem javítására Sz. Benedek Reguláját terjessze.
Nemcsak a Szent életrajzát írta meg oly tisztelettel és kegyelettel,
hogy Dialógusainak II. könyvét egészen ennek szenteli, nemcsak
ebben ír a legnagyobb dicsérettel a sz. Reguláról, mikor „discretione praecipua sermone luculenta"-nak mondja, hanem mint leveleiből kitűnik, a Szicíliában tőle alapított kolostorok törvénykönyvévé ezt teszi, most már semmi kétség sincs arra, hogy a
római Sz. András kolostorban is ezt követik.' Ha az Egyház feje
ezt az életszabályt alkalmazza az ő koloostoraiban, akkor mindenesetre más szemmel tekintik ezt a Regulát más kolostorok elüljárói
is. A langobard uralom alatt álló Itáliában a sz. Regula elterjedéséhez közvetve közreműködhetett az a körülmény is, hogy Nagy
Sz. Gergely Theodolinda királynőnek a Dialógusai egy példányával kedveskedik, amelyben Sz. Benedeknek, mint a szerzetesek
atyjának, oly maradanó emléket állított. Hasonlókép szintén közvetve hathatott Szent Benedek alkotásának elterjedésére a frank
birodalomban a nagy pápának szoros összeköttetése a királyi családdal. De mindezt felülmúlja hatásában az az intézkedése, hogy
a római Sz. András kolostor apátját Sz. Ágostont 596-ban több
társával
az angolszászok megtérítésére
a britt szigetországba
küldte. Ezek a katholikus hittel együtt terjesztették Sz. Benedek
rendjét is. A hit terjesztésével ugyanis lépést kellett'tartani az
ottani egyház szervezésének is. A megtérített területeken püspökségeket szerveztek, a püspökségek mellett a püspöki székesegyházban szokásos istentisztelet végzésére káptalanokra is volt szükség; ezt itt eltérően az eddigi szokásoktól nem világi papokból
állították össze, mert ilyenek nem voltak, hanem a Benedek-rendi
szerzetesekből. Canterburytól Yorkig terjedő 24 püspökség mellett mindmegannyi szerzetes káptalan vagy kolostor is van. Ezek
a szerzetes káptalanok megmaradnak egészen a X—XI. századig.*
7
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A VI. század végén tehát vannak a sz. Regulát követő kolostorok Itáliában, Szicíliában, Angliában és talán Franciaországban. Hogy a következő időkben hogyan terjed a sz. Regula,
azt vidékenkint külön kell vizsgálat tárgyává tenni.
Franciaország
területén a virágzó szerzetes életnek több nyomát találjuk a VI. szt-ban. Szent szerzetesek életrajzai azonban
a század végéig Sz. Antal, Sz. Makárius, Sz. Vazul, Kasszián és
mások szabályait említik, nem Sz. Benedekét, csak későbbi eredetű
vagy később átdolgozott Vita-k vallják azt, hogy a sz. Regula
mindjárt érvényre jutott itt is. A régi regulák mellett az arlesi Sz.
Cezárius, Sz. Aurelián és usezi Ferreolus regulái vannak használatban." 620 tájáról van az első kétségbevonhatatlan adat, hogy
Sz. Benedek Reguláját használják Galliában, akkor sem eredeti
formájában, hanem Donatus besançoni püspök kompilációjában
Cézárius és Kolumbanus szabályaival keverve.10 Mivel a Sz. Kolumbán regulájával való együttes használat később nagyon elterjedettnek látszik, erről bővebben kell szólnunk.
Kolumbán egyike volt a sok ír szerzetesnek, akik miután kolostorukban kemény fegyelem alatt megtanultak a föld örömeiről
lemondani az égiekért, Krisztus szeretetétől tüzelve vándorbotot
vettek a kezükbe, hogy pogány népek között hirdessék az igaz
vallást, az erkölcstelen életből Istenhez emeljék a lelkeket. Ö is
a nagyhírű Bangorban volt szerzetes, ahonnan 570 körül több
társával jött a kontinensre igaz hitet és jó erkölcsöt terjeszteni.
Először Franciaország területén működött és alapított több kolostort, amelyek közül a luxeuili lett a leghíresebb és sok másnak
szülő anyja vagy fegyelmet megújító példaképe, azután a mai
Schweizon át Olaszország területére jutott és a híres bobbioi kolostort alapította, ahol be is fejezte szent életét. Mindenfelé az ír
kolostorok rendkívül szigorú, a keleti anakoreták aszkézisére visszamenő fegyelmét terjesztette, amelyet „regula coenobialis"-ában
részben írásban is reánk hagyott. Mivel azonban ez a szabály a
szerzetes életnek csak nagyon szűk részletét öleli föl, egymagában elégtelen arfa, hogy a szerzetesek törvénykönyve legyen, azért
szívesen fogadták melléje sok kolostorban Sz. Benedek Reguláját,
amely sok dologban ugyan lényegesen enyhébb, de viszont a kolostori élet minden ágára kiterjed. így a VII. század közepén
Franciaország sok kolostorában együtt használják Sz. Benedek és
Sz. Kolumbán reguláit. Ilyenek: Luxeuil, Solignac, S. Denys, Resbais, Sens, Barisy, Béze, Corbie és mások. 11 A kétféle regula közös használatát rendesen ily módon fejezik ki: „regula (néha regula et cursus) s. Benedicti et modus Luxoviensis." Hellyel-közzel
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hozzáteszik: „quem s. Columbanus tenuit." Máskor: „trames religionis sanctorum virorum Luxoviensis monasterii et regula beatissimorum patrum Benedicti et Columbani, quam in inonasterio
Luxoviensi tenent. 12 ) A VII. század közepén Sz. Honoratus híres
kolostorába a Lerin szigetére is beviszi a sz. Regulát Aigulf apát,
aki az előbb a fleuryi kolostor t a g j a volt és állítólag Sz. Benedek
és Sz. Skolasztika ereklyéit Montecassinóról ide hozta. A 670 körül tartott autuni zsinatra szoktak hivatkozni, mint a sz. Regula
egyedüli használatát bizonyító első adatra, amelynek 15. canonja
így hangzik: De abbatibus vero vei monachis ita observare convenit, ut quidquid canonicus ordo vei regula S. Benedicti edocet et
implere et custodire in omnibus debeant. 13 Ez azonban legföllebb
a szent Regulának mással együttes használatára bizonyíték, de
nem a kizárólagos használatra, aminthogy vannak is adatok, hogy
Sz. Kolumbán regulája később is használatban van. Sz. Bercharius
683-ban a dervi kolostor alapításánál még mind a két regulát említi, 684-ben pedig Aredius még Sz. Makáriusét is.14 Szent Benedek
Regulája egyedül az Altaripa kolostor alapításánál van először említve Konstancius albi püspök idejében (625—647), 1 3 de egyedüli
és általános elfogadását a 743-ban a mai Estinnesben (Belgium)
tartott liptinai zsinat iratai bizonyítják, amikor a galliai püspökök
is magukévá teszik az előző évben ugyancsak Sz. Bonifác elnöklete alatt tartott német nemzeti zsinat (Augsburgban vagy Regensburgban?) határozatait. Ezek között azt is találjuk, hogy az
apátok és szerzetesek a fegyelem helyreállítására Sz. Benedek Reguláját fogadják el: Abbates vero et monachi receperunt regulám
s. patris Benedicti,
ad restaurandem normáin reguláris vitae.18
Franciaország területén tehát ez időtől fogva bizonyosan általános a szent Regula használata.
Spanyolországban
először sevillai Sz. Izidor (f 636) regulája
tanúskodik a szent Regula ismeretéről, mert ebben feldolgozta a
szerző Sz. Benedek müvét. Még jelentékenyebb a szerzetesség terén
Sz. Fruktuozus brágai püspök ( t 665) működése; „regula
communisa"-ban szintén megtaláljuk a sz. Regula nyomait. Bár
Sz. Izidor regulája még a XI. században is használatban van, mint
a coyacai 1050. évben tartott zsinat 2. canonja bizonyítja," mégis
elterjedtnek • kellett lenni Spanyolországban Sz. Benedek életszabályainak is, mert a legújabb kutatások bizonyítják, hogy egyik
lelkes terjesztője, Sz. Pirmin innen származott.
Mint a VI. század végén az írországi úgynevezett kelta ko12
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lostorokból, úgy jó századdal később az angolszász kolostorokból
is tömegesen jöttek lánglelkű szerzetesek a középeurópai népek
megtérítésére. Ezek közé szokták sorozni Szent Pirmint is, aki
Dél-Németországban
volt a kolostori élet buzgó apostola és Szent
Benedek regulájának terjesztője. A sz. Regula eredeti szövegének
keresésében buzgó L. Traube vetette fel először azt a véleményt,
hogy Szent Pirmin Spanyolorszápból jött, amit G. Morin a szent
nevének eredetével és a románoknál gyakori használatával valószínűvé tett, végre G. lecker18 a szent fenmaradt prédikációjából,
az u. n. scarapsusból, ennek spanyol forrásokra való támaszkodásából, az ottani szokások ellen szóló részleteiből, házasságjogi felfogásából, nemkülönben a kolostorok spanyol mintára való szorosabb összekapcsolásából, végül Sz. Bonifácnak a szenttel szemben gyakorolt hidegebb magatartásából a legnagyobb valószínűséggel bizonyította Sz. Pirmin spanyol eredetét, akit valószínűleg
az arab uralom terjedése űzött ki hazájából és tett a sz. Regula
vándor apostolává. Legfontosabb alapítása a Bodeni tavon fekvő
Richenau 724-ből, amelyet több más (Niederaltaich, Pfäffers,
Murbach, Maursmünster, Schwarzach, Hornbach) is követett; valamennyi Sz. Benedek Reguláját használta.
Németország
apostolai mégis az angolszász Sz. Bonifác és
honfitársai voltak, akik előtt Közép- és Északnémetországban alig
volt Sz. Benedekrendi kolostor és akik a sz. Regula elterjedésére
döntő befolyást gyakoroltak nemcsak azzal, hogy mindenfelé e
Regula alapján álló kolostorokat alapítottak (Amanaburg, Ordruff,
Fitzlar, Eichstätt, Heidenheim), amelyek között a leghíresebb a
Montecassinóval összeköttetésben álló Fulda volt, hanem különösen
avval, hogy Sz. Bonifác a szerzetesi fegyelem biztosítására a már
említett német nemzeti zsinaton 742-ben a püspökökkel elfogadtatta azt a határozatot, hogy minden férfi és női kolostorban Sz.
Benedek Reguláját kell követni. A Concilium Germanicum VII.
canonja így hangzik: Decrevimus quoque . . . ut monachi et ancillae Dei monasteriales juxta regulám sancti Benedicti coenobia
vei xenodochia sua ordinäre, gubernare, vivere studeant: et vitám
propriam degere secundum praedicta patris ordinationem non negligent.19
Szent Bonifác honfitársai és szerzetes testvérei Wilfid, W i g bert és Willibrord térítették a frízeket és Ven. Beda egyháztörténelme szerint alapítottak közöttük kolostorokat a mai Belgium és
Hollandia területén. Ezeken a tájakon tehát 700 körül szintén a
szent Regula van használatban.
Angliában a szent Regula terjesztői közt különösen említendők: Biscop Sz. Benedek, Wilfrid és Sz. Kuthberg. Az előbbiek
18

Die Kultur des Abtei Reichenau. Herausg. v. K. Beyerle. München,
1925. 19. és köv.
19
Mansi, i. m. XII. 367.

inkább kolostoralapításokkal (Wearmouth, Jarrow, Ripon, Ely),
az utóbbi pedig azzal, hogy a szentbenedeki Regulát a lindisfarnei kelta kolostorba bevitte. Ezek az u. n. kelta kolostorok már
Sz. Patrik ideje óta virágoztak a britt szigeteken, különösen Írországban, és nemcsak a szerzetesek nagy számával — magában
az ulsteri Bangorban állítólag 3000 szerzetes élt —, hanem a keleti
szerzetesektől vett szigorú életmódjukkal is kitűntek. Mikor a Nagy
Sz. Gergelytől küldött bencés hithirdetők a britt szigeteken a kath.
hittel a római liturgiát is terjesztették, ezek a kelta szerzetesek
ez utóbbi ellen foglaltak állást, kitartva az ő régi szokásaik mellett különösen ami a húsvét napjának idejét illeti. És amint ebben
szívósan kitartottak, ép úgy a szentbenedeki Regula visszautasításában is. Ezért nagyjelentőségű, hogy Sz. Kutberg a kelta kolostorok kapuit megnyitotta a sz. Regula előtt. A VIII. század
elején Angol- és Írországban általános a használata. 20
Itália kolostorai a VII. század folytonos háborúskodása alatt
sokat szenvednek és így nem csodálkozhatunk, ha a sz. Regula
terjeszkedéséről sincsenek adataink. Mégis föltehetjük, hogy Nagy
Sz. Gergely intézkedései, Sz. Benedek iránt tanúsított kegyelete,
sz. Regulájának alkalmazása az ő általa alapított kolostorokban,
nem maradtak hatás nélkül az őt követő században sem. Mindössze egyetlen jelentőséggel bíró adatunk van és ez az,
hogy
Sz. Kolumbán híres kolostorában, Bobbióban 640-ben Bobolenus
apát alatt az alapító szabályai mellett Sz. Benedek Reguláját is
használják. 21 Ebből is következtethetünk arra, hogy más kolostorokban is követik azt.
Nemcsak Itáliában, hanem az egész Egyházban volt döntő
befolyású a Sz. Benedek rendre a VIII. század első felének három
p á p á j a : II. és III. Gergely és Zakariás. Az ő intézkedésük és bőkezű pártfogásuk következtében újra fölépül a több mint egy századig romokban hevert montecassinói ősmonostor, eddig nem élvezett és ezután is csak keveseknek jutott kiváltságokat kap, jóidéig a fegyelem mintaképe, a szentbenedeki hagyományok és a
csorbítatlan eredeti sz. Regula őre lesz. II. Gergely (715—731)
előbb maga is a lateráni Sz. Benedek-rendi kolostor szerzetese,
mint pápa megbízta Petronaxot, hogy a montecassinói kolostort
építse fel, ahova a lateráni kolostor tagjai újra kiköltöztek. Ugyancsak ő bízta meg Sz. Bonifácot a még pogány németek megtérítésével, ami által szintén a sz. Regula nagy körben való elterjedését idézte elő. III. Gergely az elárvult laterani kolostort újra benépesítette és Sz. Bonifácot az érseki palliummal ajándékozta meg.
Zakariás püspök 748-ban a fölépült montecassinói kolostor templomát személyesen szentelte fel, visszaadta a kolostornak a sz.
20
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Regula eredeti kéziratát és még eddig szokatlan kiváltsággal, a
püspöki joghatóság alól való teljes kivonással és közvetlen a p á p a
joghatósága alá való rendeléssel: a „nullius" joggal ajándékozta
meg. 22 Sz. Bonifác buzdítására Sz. Sturmius is ide jött az ősi fegyelmet és eredeti sz. benedeki szellemet megismerni, hogy azt
hamisítatlan formában ültesse át a fuldai kolostorba. Innen vette
a mintát Sz. Boonifác is, mikor legkedvesebb kolostorának, Fuldának 751-ben a püspöki joghatóság alól való exemptiót megszerezte. Zakariás pápa még az egyház keleti felébe is elárasztotta
Sz. Benedek dicsőségének fényét azáltal, hogy a N. Sz. Gergelyféle életrajzot görögre fordította le.
Körülbelül két század alatt az egész Egyházban
ismert
volt Szent Benedek neve és Regulája az Egyház nyugati felében a VIII. század közepén általános használatnak örvendett.
Oly általános volt e Regula, hogy félszázaddal utóbb már az
emléke sem él a többi reguláknak és Nagy Károly 811-ben
kérdezi, hogy vannak-e oly szerzetesek, akik más szabályt követnek, és hogy Galliában vájjon milyen regula szerint éltek a
Sz. Benedeket megelőző szerzetesek." 3 Megerősítette még ezt az
általános használatot Nagy Károlynak az az intézkedése, hogy
Montecassinóról elkérte a szent Regula hiteles másolatát és birodalmában ezt a szövegformát terjesztette el.24 így a nyugati szerzetesség eme kiváló törvénykönyvével és ezen az alapon fejlődött
egységes fegyelmével nagy feladatok megoldására lett képes, és
hogy ezeket meg is oldotta, arról az egyház- és világtörténelem
tanúságot tesz.
Dr.

HOrváth

Ádám.
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A REGULA ÉS A S Z E N T E K .
„IME a nagy hitvalló, aki életében gondot viselt nemzetére és
megszabadította azt a veszedelmektől. . . Mint a hajnali csillag a
ködben és mint a tele hold idejében világít. És mint a fényes nap,
úgy tündöklött ő az Isten templomában. Mint a fénylő szivárvány
a dicsőség ködében és mint virágzó rózsák tavaszi napokban és
mint vizfolyamnál a liliomok és mint jóillatú tömjén nyári napokban, mint a lobogó tűz és tűzben égő tömjén. Mint a mindenféle
drágakővel ékesített tiszta aranyedény. Mint a termékeny olajfa
és a m a g a s r a emelkedő ciprusfa. Mint a cédrus Libanon hegyén;
mint a pálma ágai, úgy állottak körötte minden fiai az ő dicsőségükben."
Ezen sokoldalú, színes és élethű jellemképét adja Szent Benedek atyánknak a katholikus Anyaszentegyház, amikor őt legegyetemesebben és legméltóbban ünnepli: Szent Benedek miséjében. És méltán teheti ezt, mert a Gondviselésnek e kiváló férfia,
e nagy hitvalló tizennégy század messzeségéből is hajnali csillag
a szerzetesség egén; tündöklő nap az Egyház megdicsőültjeinek
fényes seregében, életerőket megújító, tavaszthozó virágzó rózsa,
ösztönösségtől megtisztult nemes emberi érzéseket tükröző fehér
liliom az élet folyampartján, lobogó tűz, amelynek hatalmas lángjai közel másfél évezred óta világítanak az el-elsötétülő föld látóhatárán azoknak, kik útat, békét, harmóniát keresnek; tűz a fagyos
szíveknek, hogy melegében felolvadjanak; jóillatú tömjén azok
számára, akik életük rendjében Istenbe akarnak kapcsolódni, akik
leborúlni, imádkozni, imádni tanulnak. E termékeny olajfa belegyökereződött ezelőtt 1400 évvel a földbe és azóta gazdagítja az
életet a kultúra legkülönbözőbb területein.
Most, amikor ez ős olajfa századok viharaival dacoló dús
gyökérzetének, Szent Benedek atyánk Regulájának hatalmas múltját, keletkezését és évezredes nagy hatását ünnepeljük, szemünket
ez életfa legvirulóbb ágaira is fölemeljük, azokra az ágakra, melyeket a gyökérzetnek, a. Regulának és a törzsnek, Szent Benedek atyánknak életereje a maga g a z d a g s á g á b a n legsajátosabban
járt át és a tanulni, élni vágyó lélek testvéries, bízó szeretetével és
tiszteletével lépünk Szent Benedek megdicsőült fiainak és leányainak, a bencés szenteknek társaságába. Meg akarjuk figyelni körükben azt, hogy milyen szerepe, hatása volt a Szent Regulának
az emberi élet e földön elérhető legmagasabb rendjében.
Előre kell bocsátanunk, hogy a bencés szentek sok ezerre
menő hatalmas seregében, mindannyiuk életében a Regulának egyformán érvényesülő hatását tapasztalni és erről pontos képet al-

kötni nem lehet, még pedig kettős okból: az egyik ok a szentek
életében, a másik a Regulában rejlik.
A szenteknél ugyanis, akár benediktinusok, akár nem, a kegyelmi világ természetfölötti életfolyamataiban a legintenzívebb
működés nyilvánul; a hősies Istenszeretetnek mindent felfokozó
ereje lelküket a legmagasabb szellemi, akarati, érzelmi élet kibontakozásához segíti és ez a kibontakozás épen az életműködések
felfokozottsága miatt a legegyénibbé válik. Ezért a szentek életében sok, sajátosan egyéni mozzanatot tapasztalunk és így lelkiviláguknak ezen egyéni életjelenségei miatt nem lehet bennük az
intézményeknek és minden más külső hatókörülménynek egyforma
érvényesülését fölismerni.
A szent megőrzi továbbá Istentől kapott egyéni alaptermészetét, mely megnemesedik a kegyelmi élet sugárzatában. Lelki élete
kialakulásában fontos szerepe van a nemi különbségnek, a vérmérsékletnek, a faji vonások erejének, a kor hatásának és a társadalmi környezetnek. Mindezen körülmények akadályai annak, hogy
a szentek életnyilvánulásairól általános, mindenkire illő megállapításokat tehessünk.
Még legtöbb közös vonás ismerhető fel azon szentek lelkében, kik kolostori környezetben éltek. A kolostor egészséges szelleme, az átértett és átérzett szerzetesi közfelfogás és közlelkesültség talán még a legegyetemesebben hat reájuk.
A benediktinus szentek azonban a Regula szellemétől átjárt
közös élet mellett is egyéniek. Szent Benedek, kit az Egyház miséjében fénylő szivárványnak nevez, Regulája útján megőrizte szentjei világában is az élet gazdag színpompáját.
A Regula ugyanis nem akarja a lelket bizonyos kötött formákba kényszeríteni, csak a szemet a k a r j a kinyitni az élet felé,
szerzetesi világnézetet kiván nyújtani, bencés életelveket ad. Ahelyett, hogy megmásíthatatlan programmot tűzne ki, megelégszik
azzal, hogy nagy vonásokban határozott irányt jelöljön meg a természetfeletti élet világában. Ezért mindenegyes bencés szentnek,
aki a Regula szellemében vezetett dominici schola servitii-ben nevelődött, egyéni stílusa, életének egyéni verete van, amelyet senki
mástól nem örökölt.
A bencés szent Isten felé szárnyaló lelke számára lendületet
kap a Regulától és boldogító perspektívák nyilnak meg előtte. Tökéletesedését nem az egyéni képességek fejlesztésében keresi, hanem az Istenszeretet erejétől legyőzött én elfelejtésében. Erre az
ént felejtő életfelfogásra neveli őt a Regula gyönyörű prologusa,
előszava. Szeresd az Istent és tégy, amit akarsz, ez a szentágostoni gondolat sugárzik ki annak soraiból, ez járja át szentjeink
életfelfogását és odaadó, önfeláldozó lelkük minden tevékenységét
arra irányítja, hogy a kegyelem indításait hathatósan és hűségesen
támogassák, oltalmazzák és áldásdús erejének semmi akadályozó
körülményt útjába ne tegyenek. Szentjeinket tehát különösképen
**

jellemzi a lélek gyengéd figyelme az isteni vezetéssel szemben és
az a gond, mellyel a meggyújtott lángokat őrzik.
A szent Regula ható erejének ezen általános megjelölése után
igyekezünk bemutatni néhány képben azon benedeki életelvek érvényesülését, melyeket szentjeink évszázadokon át magukévá tettek
és valóra váltottak. Vizsgálódásunkból azonban kikapcsoljuk Szent
Benedek atyánk személyét, hisz ő m a g a az élő Regula volt.
Szent Benedek a benediktinus élet alapvető .princípiumául tűzi
ki az alázatosság
gyakorlását és a gyakorlati alázatos életre a
Regula leghosszabb fejezetében neveli azokat, kik a szerzetben Istent keresik. Az alázatos lélek ismeri meg igazában minden életnyilvánulására kiható érvénnyel azon viszony valóságát, mely közte,
Teremtője és embertársai között létrejött, amikor Isten a világba
állította őt. És e viszony valóságának felismerése, átértékelése,
átélése állítja bele a lelket a Regiában megjelölt és ebből folyó
életelvek, az engedelmesség, hallgatagság, felelősségérzet, az E g y ház lelki életébe való eleven belekapcsolódás, az igénytelenség,
és az apostoli munka további folyamába. Alázatossága emelte a
benediktinus szentek között is oly magasra Nagy Szent
Gergelyt,
az első bencés pápát, aki mélységes tudománya, világhírű nagy
tekintélye mellett is oly alázatos volt, hogy minden levelében „servus servorum Dei", Isten szolgái szolgájának nevezte magát, amely
elnevezéssel azóta élnek a pápák. Alázatossága alakította ki életét
oly nagyvonalúvá, nagystílűvé, működését oly egyetemessé. Szent
Anzelm, a legnagyobb bencés hittudós, nagy tudománya és életszentsége ellenére is nehezen f o g a d t a el az apáti méltóságot, később pedig, midőn Canterbury érsekévé nevezték ki, könyörögve
kérte az angol királyt, hogy mentse fel őt e méltóság alól, de a
király ragaszkodott akaratához, a jelenlevő püspökök és főurak
pedig kezébe erőltették a püspöki pásztorbotot, templomba vitték
és Te Deum-ot énekeltek. Szent Vendel, skót királyi herceg, aki
ifjú korában sertéspásztor munkáját végezte, hogy magát megalázza és később a tolleyi bencés kolostor apátja lett, alázatos lélekkel hallgatott királyi származásáról, csak tapintata, bölcs t a n á csai és intézkedései, melyekkel a kolostort kormányozta, és műveltsége, mellyel a magasrangúakat hivatalában fogadta, ezek gyaníttatták társaival, hogy apátjukat gyermekkorában nem szolgának és pásztornak nevelték. Ismeretes továbbá Boldog Mór magyar bencésnek, a későbbi pécsi püspöknek esete, akit Szent István király, hogy alázatosságát próbára tegye, ártatlanságában keményen megdorgált, de ő a király lesújtó szavait nemcsak némán
és szótlanúl fogadta, hanem a legalázatosabban megköszönte s az
apát előtt térdre hullva erősen f o g a d t a jobbulását.
Az alázatosságnak ilyen és ezekhez
tai útján „csakhamar eljut a szerzetes az
mely tökéletes lévén, kizárja a félelmet,
előbb bizonyos félelemmel tett, minden

hasonló hősies gyakorlaIstennek ama szeretetére,
úgy hogy mindazt, amit
f á r a d s á g nélkül mintegy

természetszerűleg és szokásból kezdi teljesíteni, már nem a pokol
félelmétől, hanem Krisztus szeretetéből, csupa jó szokásból és az
erényben való gyönyörködésből" (Reg. VII. fej.).
Az alázatos lélek, aki eleven valóságként éli át Teremtőjéhez
és embertársaihoz való viszonyát, engedelmes azzal szemben, aki
öt, mint létének örök forrása, beleállította az életbe és hatalmában
tartja; engedelmeskedik továbbá azon embertársának, akit a Teremtő helyetteséül rendelt ki számára. A Regulának De oboedientia
szóló 5. fejezete az alázatosság első fokává teszi az engedelmességet. Ez azonban a Regula szerint „csak akkor lesz kedves az
Isten előtt és kellemes az embereknek, ha a parancsot nem habozva,
nem késlekedve, nem tunyán vagy zúgolódva, nem kelletlenül és
ellenmondással visszük végbe". Ilyen szellemben engedelmeskedett
Szent Maurus Szent Benedek atyánknak és ez úton Teremtőjének,
amikor azt a parancsot kapta, hogy mentse ki a vízből a kis Piacidust. A parancs teljesült és megtörtént az engedelmesség csodája,
Maurus vízen járt. Szent Anzelmnek a Regula erejétől átjárt engedelmes lelkületére pedig jellemző ezen gondolata: „ H a az ember saját akaratát követi, Isten dicsőségét és fönségét rabolja meg;
mert, valamint a korona csak a királyt illeti meg, úgy az akarat
is egyedül az Istené".
A Regulától kitűzött életelvek egyike továbbá a
hallgatagság,
amely elmélyíti a lélek benső életét és megóvja azt az elernyedéstől. A 6. fejezetben írja ezt elő Szent Benedek atyánk, még
pedig olyan formában, hogy a hallgatagság kedvéért néha még
a jó beszédektől is tartózkodjunk. Az önfegyelmezés nélkülözhetetlen eszközét látja ebben és azért kívánja oly határozottsággal
a hallgatagság következetes keresztülvitelét. Nem kíván teljes hallgatást, hanem csak annyit, hogy mindig a maga idejében és megfontoltan, bölcsen használjuk nyelvünket. Ezen életelvnek szellemében járt el Szent Piacid, az első bencés vértanú, aki mint apát is
keveset beszélt s míg maga sohasem szólt mások hibáiról, úgy
nem is engedte, hogy valaki az ő jelenlétében másokat kíméletlenül
megítéljen. Amikor azonban szükség volt rá, akkor tudta használni
nyelvét és tüzes beszédekkel bátorította szerzetestársait a vértanúság előtt úgyannyira, hogy a tengeri rablók vezére dühében kitörette szentünk fogait, és nyelvét kiszaggatta. Szent
Skolasztika,
Szent Benedek nővére is nagyon szerette a Regulától előírt hallgatagságot. Ez volt az ő igazi magánya, ez volt számára, mint maga
mondotta, az ájtatosság őrangyala. Szent Gertrud ajkáról soha
felesleges szó vagy haszontalan fecsegés el nem hangzott; napokat,
sőt heteket tudott szent hallgatásban tölteni és ezalatt mily gyönyörű bencés aszkézis virágzott ki lelkében. Mily lélekgezdagság
sugárzik ki munkáiból, különösen a Legátus divinae pietatis-ból.
Ebben volt mondanivalója és beszélt is szívhezszólóan.
A bencés szenteknek további életelvük az is, hogy felelősségük
tudatában élnek és dolgoznak ott, ahová a Gondviselés őket állí-

totta. Az Isten előtt való felelősség súlyos gondolatát a Regula
nemcsak az apátról szóló 2. és 64. fejezetekben hangsúlyozza,
hanem másutt is, és mások, mindazok előtt, akik közösségben élnek és életükkel, szavaikkal, cselekedeteikkel építő vagy romboló
munkát végezhetnek környezetükben, szerzetestársaik között. Aki
felelőssége tudatában él és dolgozik, az nem lesz túlzó optimista,
még kevésbbé opportunista. Nagy Szent Gergely pápa ezt a felelősségérzetet vitte magával a római Szent András kolostorból a
pápai trónra és ettől áthatva látott meg minden bajt, szükséget,
ahol segítenie kellett, ezért volt magával szemben oly szigorú és
minden más emberrel szemben oly jóságos atya. VII. Szent Gergely pápa, mint a híres Clugny bencés kolostor Hildebrandja szívta
m a g á b a azt a felelősségérzetet, mellyel az Egyház kormányzását
átvette és annak szabadságáért oly páratlan küzdelemben szállt
síkra. El volt készülve arra, hogy a harcban elesik és ellenségei
győzedelmeskednek személye fölött, de amellett szent meggyőződése volt, hogy eszméi diadalmaskodni fognak. Római Szent Franciska, a bencés obláták alapítója, imádságos és jótékonykodó élete
mellett hasonló felelősségteljes odaadással tette meg kötelességét
mint feleség és anya. „Az asszony Istenét az oltárnál hagyja, —
szokta mondani — hogy házi teendőinél Őt ismét feltalálja". Mintaképe a mai idők katholikus anyáinak is.
.Az eddig említett életelvektől áthatott benediktinus szent lelki
életében teljes közösséget vállal Krisztus Egyházának, az ő jóságos anyjának kegyelmi életével; belekapcsolódik, mint egész
ember az Egyház liturgiájába és mindazokat, kik hatáskörébe tartoznak, e legbiztosabb, legtermőbb talajra állítja, hogy életük belegyökereződjön a b b a és kibontakozzon e gazdag kegyelmi világban. Nagy Szent Gergely mint pápa, Szent Gellért mint csanádi
püspök, sokat törődtek a liturgiával és hiveiket bevezették annak
gyönyörűséges birodalmába. Szent Ágoston bencés apát, Anglia
apostola pedig, mikor mint hithirdető mintegy 40 szerzetestársával Rómából Angliába ment és a szigetország partján kikötött,
elsősorban templomot építtetett az Istennek és kisebb lakásokat
testvéreinek, akik missziós tevékenységüket gyönyörű, lélekemelő
istentiszteletekkel és a nép viszonyainak tanulmányozásával kezdették meg. És a pogány angolokra nagy hatást gyakorolt az egyházi szertartások fensége, fénye és nem csekély szerepet játszott
megtérésükben. Szent Mechtild, midőn egyszer a kóruson énekelt,
látomásában Jézust magas trónon ülve látta, Gertrudot pedig előtte
föl és alá sétálni anélkül, hogy az Jézusról szemét levette volna.
Míg Mechtild álmélkodva nézett, az Ür Jézus e szavait hallá: „Ez
azon életmód képe, melyet Gertrudom követ előttem. Mindig szemem előtt jár. Nem hagy békét vágyainak, hogy eltalálja, ami
legkedvesebb szívemnek s mihelyt kitalálja, rögtön gondosan és
híven végrehajtja. De ami még nagyobb, hogy ezen sem nyugszik
meg, hanem mindig valami újat keres akaratomban, hogy új tet-

tek s az erény friss gyakorlatai által megkettőztesse buzgalmát s
így élete nem más, mint a dicséretek szakadatlan láncolata. „Ezt a
gertrudi coram Deo ambulare életmódot biztosítja a liturgia azok
számára, akik az Egyház mindennapi szentmiseáldozatának, szentségeinek, szentelményeinek, zsolozsmájának és minden más kegyelmi eszközének világába nap-nap után belekapcsolódnak elevenen, öntudatosan, egész valójukkal, testükkel-lelkükkel. A liturgiának életünk minden napja számára nyújtott éltető ereje óvja
meg a lélek életét mindenféle kilengésektől. Szent Benedek Regulájában tizenhárom fejezeten keresztül hangsúlyozza és szabályozza
az Egyházzal való liturgikus életközösséget.
Erre az igazi teocentrikus élet magaslatára azonban csak úgy
tud felemelkedni a bencés lélek, ha az anyagi világhoz láncoló élvezetvágyaktól, ha mindjárt nem is bűnösek azok, szabadulni tud,
ha kiemelkedik az egoizmus rabbörtönéből és a természetes vegetativ életben a legnagyobb igénytelenségre neveli magát. Ezt ajánlja
és írja elő a Regula a jócselekedetekről szóló 4. fejezet több pontjában, a negyvennapi böjt megtartásáról szóló 49. fejezetben és
az alázatosság 6. fokán. Ebben a szellemben élt Szent Placid a
nagyböjtben, amikor csak vasárnap, kedden és csütörtökön vett
magához ételt és csak rövid ideig aludt. Ily roppant igénytelen életet élt Nagy Szent Gergely, aki a római Szent András kolostorban imában töltött virrasztása, a legszigorúbb bojt és csekély táplálkozás miatt már alig látszott élni. Ily vasszigort alkalmazott Önmaga iránt Szent Odilo apát is, folytonos böjt, imádság, virrasztás
és durva öltöny viselése által hajtotta gyarló testét a lélek uralma
alá.
Ezen igénytelenségükben is nagystílű lelkek tudták igazán valóra váltani mindazt, amit a Regula egész terjedelmében megkíván
a szeretet gyakorlásában. Szerzetestársaik számára mindenféle életviszonylatban családias meleg otthont igyekeztek biztosítani, hogy
abban megerősödve, összetartva tudják végezni a lélek szent munkáját. Szent Bonifác, Németország apostola, amikor Hesszen tartományban meg akarta kezdeni térítő munkáját, először két áldozatrakész földesúr segítségével egy hatalmas bazaltsziklán bencés
kolostort épített, otthont létesített oly szándékkal, hogy az mintegy
erőssége és középpontja legyen hithirdető munkásságuknak.
Ezek az igénytelenségben élő szentek fogadták szívükbe, a
dilatatum cor-ba, a szenvedő lelkeket, szegényeket, az evangélium
világosságától távol élő pogányokat és bűnösöket. Szent
Odilió
clugnyi apát volt az első, aki elrendelte kolostorai számára minden év november 2-ára a halottak napjának megtartását. Megkívánta, hogy e napon az összes templomokban, melyek a clugnyekhez tartoznak, a szentmisék és imádságok az elhunyt lelkekért
ajánltassanak föl. E szép szokás azután XVIII. János pápa megerősítésével az egész Egyházban mindmáig általánossá vált. Szent
Gertrudnak a szenvedő lelkek iránt oly nagy volt a szeretete, hogy

naponkint felajánlotta reggel a szenvedők javára mindazon érdemeit, melyeket egész napon át szerzett imádságai, vezeklése, jócselekedetei és szenvedései által.
Pauperes recreare, a szegények sorsán enyhíteni, ezt p a r a n csolja a Regula 4. fejezetében. És a benediktinus szentek szívében
helyet találtak a szegények is. Szent Odiló könyörűletessége a szegények iránt nem ismert határt. Megtörtént, hogy éhség idején,
amikor a kolostornak sem volt már mit adnia, koldulni ment e
nagytekintélyű férfiú a fejedelmekhez és a g a z d a g mágnásokhoz,
hogy adjanak alamizsnát a szegények számára és így szárította
fel a szenvedők könnyeit. Hasonló nagy szociális érzésű szent volt
Nagy Szent Gergely, aki mint a római kolostor apátja, soha szegényt el nem bocsátott magától alamizsna nélkül. A nagy pestis
idején fáradhatatlan volt a nyomor enyhítésében. Ápolta a betegeket és vigasztalta őket. Mint pápa is rendkívül emberszerető és
határtalanúl jótékony volt. Valóságos atyja volt a szegényeknek.
Összeíratta Róma összes nyomorgóit, koldusait és minden hónap
elején gabonát, hust, halat és olajat osztatott ki köztük arányosan.
Minden utcában egy állandó felügyelöt tartott azzal a megbízással, hogy a szegények betegeinek azonnal a szükséges támogatást
nyújtsa.
Hasonlóképen nagyok voltak szentjeink a leghösiesebb szeretetben, az ellenség szeretetében,
amit a Regula szintén a 4. fejezetében hangsúlyoz: Inimicos diligere. Ez evangéliumi parancs
szellemében imádkozott Szent Gellért az őt megkövező pogányokért, mint Szent István vértanú: Uram, Jézus Krisztus, ne tulajdonítsd ezt nekik vétkül, mert nem tudják, mit cselekesznek. És
keresztet vetett és áldást hintett ellenségeire. Szent Anzelm pedig,
amikor megtudta,
hogy Vilmost, az egyházi javakat megrabló
uralkodót meggyilkolták s a király szentségek és a legcsekélyebb
bűnbánat nélkül ment az Isten ítélőszéke elé, csaknem vigasztalhatatlan volt és keservesen siratta üldözőjének szomorú sorsát.
Ily benediktinus életelvek nevelték századokon át Szent Benedek 1400 éves nagy családjának legtiszteletreméltóbb fiait és
leányait és ezek az elvek újítják meg a hatalmas családfa évszázados, évezredes erőit a jelenkor számára is, hogy mint régen, úgy
most is valóra válthassa Szent Benedek atyánk minden hűséges
fia a legfenségesebb bencés programmot:
Hogy mindenben Isten
dicsőíttessék!
Linzer

Szilárd.

A REGULA

PEDAGÓGIÁJA.

S Z E N T Benedek kiválóan két tényével válik a nyugati szerzetesség patriarchájává és a népvándorlással Európa színterére lépett nemzetek nevelőjévé: montecassinói kolostoralapításával és
regulaszerzésével. 1 Az előbbiben gyakorlati példáját, az utóbbiban
pedig századokra szóló elméletét nyújtja a szerzetes élet szervezésének s egyben a legbölcsebb elveit és gondolatait adja a nevelés
gyakorlatának. Hogy mily nagy jelentősége van Szent Benedeknek a nevelés terén s vele a kultúrtörténetben, azt Willmann azzal
bizonyítja, hogy a középkor első felében a nyugateurópai népek
nevelése majdnem kizárólag a bencések kezében van, a középkor
végén pedig a bencésrendnek és a belőle kiágazott rendeknek nein
kevesebb mint 37.000 kolostoruk van a kereszténység területén;
„ha ezeknek csak huszadrésze is volt tanintézetekkel kapcsolatos,
ez is nem csekélyrészét teszi a kor iskolaügyének". 2 Habár Szent
Benedek nem írt szoros értelemben vett elméleti pedagógiát, mégis
a nevelés legfontosabb kérdéseire vonatkozó felfogását részint a
Regula idevágó egész fejezeteiből, részint sok helyen elszórt megjegyzéseiből, részint felfogásának egészéből nem lehetetlen megállapítani. Legközelebbi feladatunk az lesz tehát, hogy a Regula alapján Szent Benedek pedagógiájának alapvonalait megrajzoljuk: milyen célt, ideált tűzött ki a nevelés elé? minő eszközöket tartott
legalkalmasabbnak nevelési eszménye elérésére? miképen érvényesül a nevelés területén a szociális és individuális szempont egyszerre? Ezek azok a kérdések, melyekre az alábbiakban röviden
felelni szándékozunk."
Hogy azonban Szent Benedek felfogásában a nevelés összes
problémái közül a legfontosabbra, a nevelés céljára minél könnyebben megfelelhessünk, a nevelés eszközeivel
fogjuk tárgyalásunkat
kezdeni. A nevelés eszközeiről szólva pedig nem a szokásos testi
értelmi és erkölcsi nevelés eszközeire való felosztást tartjuk szem
l
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előtt, hanem célszerűbbnek látszik a Regula szellemének, az apostoli Egyház őskeresztény szellemének megfelelően a következő felosztás: különböztetünk a nevelés alanya és tárgya között s a nevelés tárgyánál a belső és külső nevelés keretében emeljük ki a
megfelelő eszközöket.
A) A nevelés

eszközei.

1. A nevelés
alanya.
A nevelés alanyánál az első kérdés a tekintélyre vonatkozik,
melynek alapján a növendékben nevelője iránt tisztelet, megnyugvás és bizalom keletkezik. Hogy Szent Benedeknek mekkora tekintélye volt, legjobban kitűnik Nagy Szent Gergely Dialógusainak
második könyvéből, amely a Regula szerzőjének tulajdonított csodákat beszéli el, az eseményeket nem egyszer legendás színbe öltöztetve. Ezen elbeszélések szerint mindenki a legnagyobb tisztelettel és szeretettel tekint a szent férfiúra. A Regula a tekintélyt,
mint Isten helyettes hatalmát, mint az isteni tekintély
mását,
mint atyai tekintélyt gondolja el. Az elüljáróról ugyanis azt
mondja: „Krisztus helyettesének
tekintik a kolostorban, amennyiben ennek nevével szólítják meg — az apostol szava szerint: A
fogadott fiúk lelkét vettétek, melyben kiáltjuk: Abba, Atyánk." (II).
Ez az atyai tekintély egészen más, mint a római pogányság „potestas paterna"-ja, amely hatalom birtokában az atya korlátlan
autokrata volt, ez a kereszténység erkölcsi atyaság fogalma.
Ez a szerető atya szólal meg mindjárt a Regula első szavaiban: „Hallgass, fiam, mestered parancsaira és szerető atyád
intéseit készségesen f o g a d d ! " (Prolog.)
Ez a szelíd
hang
lengi ál az egész Regulát utolsó szaváig. Az eliiljárónak ez az atyai
hatalma onnan van, hogy ő tulajdonképen Isten helyettese, hatalma átruházott, kapott hatalom: a helyettes hatalma. Olyan ő,
mint akit inkább szeretnek, mint félnek, akinek még büntetéseiből
is kiérezziik a szerető atya lelki fájdalmát, ki vonakodva és pirulva
mond ítéletet.
Benedek tekintélye nem erőszak, nem is engedékenység és
puhaság, hanem az erő, szeretet és jóság teljes harmóniája. Uralkodó elem benne a szeretet. Minden nevelés lelkének a szeretetnek
kell lennie és minden pedagógiai tevékenység sikere jórészt a
szerető atyai tekintélyen nyugszik.
Hogy a nevelő hivatását milyen nagyfontosságúnak tartja Sz.
Benedek, az abból is látszik, egy külön fejezetet szentel a jó nevelő
tulajdonságainak. (Qualis debeat esse abbas II.)
A nevelő, az elüljáró tettekkel feleljen meg nevének, élő példája által neveljen: „ . . . m i n d a z t , ami jó és szent, inkább tetteivel
mutassa meg, mint szóval" (II.). A lehetőség megvan erre a kolostorban az Úr szolgálatával, az egyéni megszentesülés és személyes rátermettség kialakításával. A nevelő tehát maga is legyen
jól megnevelt, rátermett ember, igazi egyéniség, egész karakter.

Azonban ez magában még nem elég. „Szükséges, hogy tudós legyen az isteni törvényben" (LXIV.). Értsen tehát a tudományhoz
is, elsősorban természetesen az isteni tudományokhoz. Hogy mekkora tudománya volt Szent Benedeknek, azt legfényesebben igazolja a Regulája forrásainak vizsgálata; alaposan ismerte a Szentírást, szentatyákat, a jogot, a római klasszikusokat. 1 A tudomány,
a jellem és tekintély mellett még más követelményei is vannak az
ideális nevelőnek. Ilyen kellék: a lelkiismeretesség.
„Semmit se tanítson, rendeljen vagy parancsoljon az Ür törvénye ellen (amitől
Isten mentsen), hanem az ő parancsolatja és tanítása az isteni
igazság kovásza gyanánt legyen elhintve tanítványai szívében"(II.).
Szüntelenül emlékezzék meg az Isten előtti számadásáról (ratio
in die iudicii III.)-, hogy „mind az ő tanítása, mind tanítványainak engedelmessége szigorúan meg fog vizsgáltatni az Isten félelmetes ítéletében" (II). A bűnt soha el ne nézze a vétkezőknél.
Jellemezze továbbá a nevelőt a pártatlanság,
igazságosság.
A Regula aranyszavai ezek: „Ne legyen személyválogató. Egyiket a másiknál ne szeresse jobban, hanem csak, akit jócselekedetekben vagy
engedelmességben jobbnak talál" (II.). Nemcsak egyenlőség van
tehát, hanem a személyes érdem az emberek különböző értékelését eszközli. Legyen a nevelőben önuralom, mérséklet,
türelem,
különösen a gyermekekkel szemben: „ H a valaki haragjában mérték nélkül fellobbanna a gyermekekkel szemben, azt szabályszerűen bűntessék meg" (LXX.). Gyűlölje a bűnt, szeresse a testvéreket. íme, ilyennek gondolja nagy vonásokban Szent Benedek az
ideális nevelő képét. A Regula II. és LXIV. fejezete a pedagógiai
bölcseségnek, a nevelési művészetnek valóságos kincsesbányája.
Örökérvényű igazságok ezek s főként ezekben lett Szent Benedek
az európai népek nevelője. A nevelés csak ott mehet jól, ahol a
nevelőnek tekintélye, szeretete, jó példája, tudása, lelkiismeretessége, pártatlansága, bölcs mérséklete hathat jótékonyan.
2. A nevelés

tárgya.

Belső nevelés
a) az imádság.
Benedek, mint bensőséges ember, felismeri az imádság nagy
nevelő értékét és mint nevelő eszközt használja kolostorában. Az
imádságra vonatkozó utasításait nem kevesebb, mint 13 fejezetben
tárgyalja (VIII—XXI.) s e fejezetek legnagyobb részében nem
a privát (oratio peculiaris), hanem a közös imádsággal (opus Dei)
foglalkozik. Már a zsoltárok kiválasztása és elrendezése valósággal
pedagógiai mesterfogás; az egyházi év időszakjainak, a hét napjainak, a napok óráinak sajátos jellegéhez vannak szorosan alkalmazva. Önmagában tekintve is kevés imádság van, amelynek
oly nagy nevelő hatása volna az emberi lélekre, mint Dávid zsoltá1
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rainak: közvetlen hangjuk, Istentől átjárt mély gondolatviláguk
hatékonyan előkészítik a lelket az Istennek való önátadásra, melynek nyomán a kegyelem fakad; azonkívül az emberi élet a legsokoldalúbba n megtalálható bennük, az emberi szív minden öröme és
bánata bennük lüktet. Szent Benedeknek azon intelme, hogy „úgy
végezzük a zsoltározást, hogy elménk egyezzék szavunkkal" (XIX.),
szintén nevelő értékű, hiszen a test és lélek állandó fegyelmezettségét és összhangját követeli. Azáltal pedig, hogy a szerzetesek
együttejtik a zsoltárok szavait, hogy együttélik át azok változatos gondolat- és érzelemvilágát, hogy lelkűknek az opus Dei idején
ugyanaz a tápláléka, a kórus imádság elmélyíti és megszenteli a
családias együttérzést. De a liturgikus imádság nemcsak az opus
Dei-t buzgón végző szerzetesekre, hanem az imádság idején a
templomba megjelenő vagy egyenesen ezen imádságba bevezetett
népié is nevelő hatással van. Történeti tény, hogy Szent Benedeknek ez az imádságos szelleme, amely az állandó istendicséretben
éri el a csúcspontját, nagyban hozzájárult az erkölcsök szelídítéséhez. Emlékezzünk csak a Cluny kongregáció nagy fénnyel megtartott istentiszteleteire; emlékezzünk arra, hogy a középkor benediktinusai bevezették növendékeiket a liturgikus életbe, hogy részvettek ezek a kórus imádságban, ismerték a kolostorélet fegyelmét
és szokásait. Az akkori őszinte törekvés a bensőséges kegyelmi
életre és elmélyülésre nem kis részben Szent Benedek Regulája
szerint végzett liturgikus imádság hatására is vezethető vissza.
b) az alázatosság és
engedelmesség.
A kegyelmi életre való nevelésnek egyik legkiválóbb eszköze
az imádság. Jóllehet az imádság, főképen a közös imádság már
praktikusan rávezet az alázatosságra és engedelmességre, Szent
Benedek a nevelésnek e két kiváló eszközével külön is foglalkozik.
Az alázatosság elismerése Isten legfőbb fenségének és az ember
teljes függésének Istentől. Az engedelmesség gyakorlati következménye ennek: meghódolás Isten és az ő földi helyetteseinek akaratával szemben. Az alázatosságnak 12 fokát különbözteti meg a
VII. fejezetben, amelyet így végez: „Felemelkedvén tehát az alázatosság mindezen fokain, a szerzetes csakhamar eljut az Istennek
ama szeretetére, mely tökéletes lévén kizárja a félelmet, úgyhogy
mindazt, amit előbb bizonyos félelemmel tett, minden f á r a d s á g
nélkül, mintegy természetszerűleg és szokásból kezdi teljesíteni,
már nem a pokol félelméből, hanem Krisztus szeretetéből, csupa
jó szokásból és az erényben való gyönyörködésből" (VII.).
Az alázatosság igazi próbaköve az engedelmesség. A nevelésben a legnagyobb hangsúlyt az engedelmességre helyezi. Ennek
a szerzetesi engedelmességnek Szent Benedeknél hármas indítéka
van: az egyik az, hogy a legerősebb fegyver az erények kialakításában, a másik indíték: az Ür Jézus engedelmességének példája,
a harmadik a kölcsönös segítség és támogatás gondolata. Épen
mivel ennyi fontos indíték ajánlja, haladéktalanúl történjen; mintha

csak Isten parancsolná, késedelmet ne ismerjenek a végrehajtásban. Akkor lesz az engedelmesség igazán kedves Isten előtt, ha
parancsot nem habozva, nem késlekedve, nem tunyán vagy zúgolódva, nem kelletlenül és ellenmondással visszük végbe. Amint Sz.
Benedek a parancsoló elüljárónak meghagyja, hogy „mindenkor
féljen a vizsgálattól, mely rá vár, mint a gondjaira bizott nyáj
pásztorára" (I.), hasonlóképen megtanítja a szerzetest arra, hogy
„örvendező szívvel engedelmeskedjék" (V.).
c) az erkölcsi
tisztaság.
Bár az imádság, az alázatosság és engedelmesség gyakorlásával is eljuthat az ember az erkölcsi tisztaság magaslatára, mégis
külön intézkedései is vannak Szent Benedeknek a szívtisztaság biztosítására. Nevelési módszere e részben az, hogy nem annyira a
bűnt állítja szerzeteseinek szeme elé, hanem az erényt dicsőíti és
védelmezi. így egyik alapelve az, hogy a rossz társaság ártalmas
a jó erkölcsökre s épen azért az elüljárónak kötelességévé teszi,
hogy a javulni nem akaró, rossz elemet, nehogy „az egész nyájat
megfertőzze" (XXVIII.) a kolostorból távolítsa el. A nevelőknek
különösen a gyermekekre való felügyeletet köti lelkükre „a fegyelem miatt" (LVI.). „A gyermekeknek mindenki részéről felügyelet
és fegyelem alatt kell lenniök, míg az értelmes kort elérik, de ez
is bölcs mérséklettel történjék" (LXX.). Ez a felügyelet főként
abban áll, hogy az imádságoknál és az ebédlőben az asztalnál
sorrendben üljenek, kiterjed azonban ezeken a helyeken túl is mindenhová, még a hálóterembe is. Erre vonatkozóan elrendeli, hogy
az ifjabb testvérek ágya ne egymás mellett álljon, hanem felváltva
az öregebbekével együtt. A hálóteremben egész éjjel égjen a lámpa
és ruhában aludjanak, egyszerű övvel vagy kötéllel övezve kemény
fekvőhelyen. A külső világgal való összeköttetést akár személyes
érintkezés, akár levélírásban történik az, szintén felügyelet alá helyezi. Ha pedig valaki a kolostoron kívül tartózkodva valami nem
épületes dolgot volt kénytelen tapasztalni, azt a kolostorba visszatérve a bekövetkezhető lelki kár miatt nein szabad elbeszélnie.
Mindezen intézkedéseivel Benedek az erkölcsi tisztaság védelmét
akarja szolgálni. Semmiféle botránynak nem szabad tanítványainak
lelki békéjét és tisztaságát megsemmisíteni. Az emberi akaratnak
mindenkor uralkodnia kell az érzéki ösztönökön, csak így lehet
igazán szabad.
Hogy emberben ezt a szabadságot még jobban biztosítsa,
azért adta Szent Benedek ezen utasításait.
d) a
hallgatagság.
A szívtisztasággal szorosan összefügg Szent Benedeknél a
hallgatagság. A modern pedagógiában ezt kevéssé méltányolják,
a Regulában azonban karakterisztikus. Nem silentium-ról beszél az
idevágó fejezetben, hanem tacitumitas-ról,
vagyis arról, hogy az
ember mindenkor uralkodni tudjon a nyelvén. „A hallgatagság
kedvéért — mondja — néha még a jó beszédektől is tartózkod-

Hunk kell, mennyivel inkább kell a bűnnek büntetése miatt a rossz
szavakkal f e l h a g y n u n k " (VI.). Az alázatosság kilencedik f o k á n a k
teszi ineg a h a l i g a t a g s á g o t , hogy a szerzetes „ne beszéljen, míg
csak nem kérdezik", a tizenegyedik fokot pedig az birtokolja, aki
„keveset és megfontoltan beszél és nem lármás a b e s z é d b e n " ( V I I ) .
A XLII. fejezetben szigorúan tiltja, hogy az éjjeli nyugalmat beszéd és fecsegés z a v a r j a ; azonban éjjel és nappal egyaránt megengedi a beszédet, ha ezt észszerű ok kívánja. A fődolog tehát a
nyelven való u r a l k o d á s ; beszéljen a szerzetes, ha kérdezik vagy
szükséges. „Mert szólni és tanítani a mestert illeti, hallgatni és
figyelni a tanítványra tartozik . . . A csélcsapságot pedig v a g y a
haszontalan és nevetésgerjesztő szavakat mindenünnen örökre kiz á r j u k és k á r h o z t a t j u k . . . " ( V I . ) .
A jó diplomatának egyik értékes t u l a j d o n s á g a a h a l l g a t a g s á g .
Nem jó a sokat beszélő diplomata, hanem aki tud hallgatni és a
m a g a idejében okosan tud beszélni, az az igazi diplomata. Szent
Benedek azonban nem diplomatákat akar nevelni, hanem okos,
előrelátó, bölcs embereket, akik tudnak uralkodni nyelvükön. Modern korunknak is egyik betegsége a sok beszéd, a legjobb orvoss á g volna erre Szent Benedek taciturnitásának megvalósítása.
e) a
mértéktartás.
Az egész Regulán végigvonúl a higgadtság, a bölcs mértékt a r t á s (discretio) elve, melyet N a g y Szent Gergely a Regula egyik
jellemzőjeként emleget. Ez a mértéktartás teszi a Regulát alkalm a s s á arra, hogy mindenhol és minden időben a lelkek vezetője
lehessen. „A bölcs mérsékletnek, az erények a n y j á n a k . . . példáit
figyelembe véve, mindent úgy intézzen el (az a p á t ) , hogy legyen
mit kivánniok az erőseknek s a gyengék se ijedjenek meg" ( L X I V ) .
E g y másik helyen pedig azt m o n d j a az a p á t n a k : „Bölcs tapintattal intézen el mindent, hogy a lelkek üdve is biztosítva legyen s
a rendtagok is j o g o s zúgolódás nélkül végezzék teendőiket" (XLI.).
Ide tartozik a büntetések f o k o z a t á n a k bölcs megállapítása, a büntetések kimérésében az egyénhez való alkalmazkodás. A mértéktartást m u t a t j a a napirend munkáinak változatossága és a m u n k a mennyiségnek a leggyengébb erőhöz való hozzámérése. A Regula
sok helyén hangzik a g o n d o s k o d á s : „Minden mérsékelten történjék
a kislelkűek m i a t t ! " ( X L V I I L ) . A közös ima rövidsége, ételben,
italban, r u h á z k o d á s b a n a helyhez és időhöz való alkalmazkodás
mind a sikerre számító nevelés egyik főfaktorát, a discretiót hirdeti. Egyúttal ez az, ami Szent Benedek
lelkivilágának
sajátos
színezetet
ad, ez a harmonikus kiegyenlítése az erőnek és szelídségnek, törvénynek és s z a b a d s á g n a k , természetnek és kegyelemnek, objektiv szabálynak és individuális életnek, ez az ö s s z e k a p csolása „virtus R o m a n a " - n a k a ,Caritas christiana'-val. 1
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Külső
nevelés.
a)
tudomány.
Jogtalanul tulajdonítják Benedeknek, hogy bizonyos ellenszenvvel van a tudományos képzés iránt, mert a Regulából ennek
épen az ellenkezőjét olvashatjuk ki. Igaz, ugyan, hogy míg Cassiodorusnál a szerzeteseknek előírt kötelessége a profán tudományokkal való foglalkozás, mert mind a Szentírásban, mind a tudós magyarazók irataiban sok olyan dolog van, amit csak a profán
tudományok segítségével lehet megérteni, 1 addig a Regulában a
profán írókkal való tudományos foglalkozásról direkte nem esik
szó. A Regula azonban a kolostor vezető állásaira olyan szerzeteseket rendel, akik jártasak a tudományokban. Az apátválasztásnál azt mondja: „a választandót pedig életének érdemére és bölcseség tudományára való tekintettel válasszák meg, még ha utolsó
lenne is a rendben" (LXIV.). Ugyanezt mondja a dékánokról, a
novíciusok mesteréről és a házgondnokról. De mi az a bölcseség
tudománya, amelyben az elöljáróknak jártasaknak kell lenniök?
A regulamagyarázók szerint ez a tanítás tudománya,2 hogy tudják
a rájuk bízott lelkeket vezetni, nehézségeiket eloszlatni, szükség
szerint majd új okokkal, majd régiekkel megnyugtatni? Tanítani
kellett az írás-olvasás tudása nélkül szerzetbe lépett egyszerű embereket és azon gyermekeket, akiket szüleik ajánlottak fel (oblati)
Isten szolgálatára; hiszen magának a kórusimádságnak szabályszerű végzése jelentős szellemi képzettséget kiván. T o v á b b á a
Regula hires XLVIII. fejezetéből az is megállapítható, hogy a szerzetesek idejüknek tetemes részét a divina lectióra, vagyis: a Szentírás és a szentkönyvek olvasására fordították és ez szigorúan
ellenőrzött kötelességeik közé tartozott. 3 Fontos dolog itt tudni,
hogy mi az a lectió, amelyet a Regula több helyen említ. Szent
Benedek Regulájában határozottan kétféle olvasást különböztethetünk meg. Az egyik a nyilvános felolvasás, melyet az - istentiszteleten, az ebédlőben és az esti étkezés után a completorium alkalmával azok végezték, akiknek megvolt a megfelelő műveltségük, hogy a hallgatóknak a felolvasással épiilésáre szolgáljanak.
Épen azért, mert az ilyen felolvasó műveltebb volt a többinél és
könnyebben fenyegette a büszkeség szelleme, azért előre figyelmezteti Szent Benedek, hogy hivatalának elfoglalásakor „kérje mindnyájukat, imádkozzanak érte, hogy távolítsa el tőle az sten a felfuvalkodottság szellemét" (XXXVIII.). Ettől a lectiótól különbözik
az a másik fajta lectió, melyet általában mindenkinek privatim kellett végeznie és amely a rendes napi foglalkozásukba volt beosztva. Ez az utóbbi lectió több mint puszta olvasás, amit az is
1
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mutat, hogy a 48-ik fejezetben egy sorban szerpel az elmélkedéssel
(„. . . ha nem a k a r n a vagy nem tudna elmélkedni vagy olvasni.
.").
Grisar szerint továbbá Szent Benedek Regulájában a lectiónak
tudományos foglalkozás,
tudományos
elmélyedés jelentése is van.
E Studium kifejezetten megjelölt tárgyai: a Szentírás, a szentatyák élete, Szent Vazul regulája, Cassianus művei. Ha mindezt
figyelembe vesszük, hozzávéve még azt is, hogy minden kolostorban könyvtárnak és könyvmásolóknak is kellett lennie és az íróeszközök ép oly szükséges tárgyak Szent Benedek szerint, mint
a ruha és cipő, arra következtethetünk, — hogy a dolog természeténél fogva anélkül, hogy Sz. Benedek egy szóval is mondaná, iskolát nyitott a kolostorban.
A rendszeres benediktinus iskolázás pedig, amikor a világi
tudományok, a trivium és quadrivium tárgyai is bekerültek a kolostori iskolákba a Regulában megadott alapokon Angliában és
Írországban fejlődött ki először egy külső körülmény, a tudós és
népszerű kelta-szerzetességgel való verseny hatása alatt. 1 Az ír
és angolszász benediktinusok iskolái azután Európa többi részében
is mintákul szolgáltak iskola-alapításra, amelyből
megítélhető,
mennyit köszönhet az európai tudományosság főleg a népvándorlások viharaiban a bencés szerzeteseknek és a Regulának.
b) a
kézimunka.
A görög-római világban a kézimunka megvetett rabszolgafoglalkozás volt, csak a kereszténység szoktatta rá az embereket
a munka megbecsülésére és szeretetére. Szent Benedek Regulájában külön fejezetet szentel a kézi munkának, a 48. fejezetet,
amely világosan mutatja felfogását a munkáról. 2 A kézimunka ezen
értékelése és nevelő jellegének hangsúlyozása nagyjelentőségű dolog abban az időben, amikor a jórészt még pogány világban csak
a megszégyenítőt látták benne. A kézi munkáknál a
takarékosságot
és tisztaságot a Regula külön is lelkére köti a testvéreknek. Mindenben őrizzék meg a takarékosságot" (XXXIX.). A kolostor minden edényét és minden vagyonát úgy tekintsék, mint az oltár edényeit. A konyhai heteseknek pedig meghagyja, hogy a kendőket
és edényeket tisztán és épségben szolgáltassák vissza a házgondnoknak.
E kolostori kézimunkákon alapul a középkor gazdasági kult ú r á j a ; az ókor ismereteit a földmívelésről, a termények értékesítéséről, a házi teendőkről Szent Benedek térítő fiai hagyományozták át a népvándorlás népeinek.
c) az
illedelmesség.
A tudomány és kézimunka mellett a nevelés külső eszközei
közé tartozik továbbá: az illedelmesség. A szerzetes fellépésében
1
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és megjelenésében nem a puszta, külsőséges etikette megnyilvánulását kívánja a Regula, hanem azt akarja, hogy a finomlelkűségnek, a lelki szépségnek legyen kifejezője a külső magatartás
és megjelenés. Ezt mutatja'""az is, hogy az alázatosságról szóló
fejezetében a külső ember egészen ezen erény keretébe van
állítva; az alázatosság 9—12. fokai erről a külső viselkedésről
szólnak: „ha a szerzetes az alázatosságot nemcsak szívében táplálja, hanem külső magatartásával
is megmutatja mindenkinek,
aki öt látja; vagyis az istenszolgálat alatt, az imateremben, a kolostorban, a kertben, az úton, a mezőn vagy bárhol ül, áll vagy j á r "
(VIL). Az evangéliumi szakasz olvasásakor mindenkinek tisztelettel és szent félelemmel eltelve kell állania (XI.); az istenszolgálatnál pedig így intézkedik: „Hogyha nagyhatalmú emberekhez
akarunk szólani, Csak alázatossággal és tisztelettel bátorkodunk
rá; mennyivel inkább kell Istenhez teljes alázattal . . . esedeznünk"
(XX.). A Regula egészen sajátosan hangsúlyozza azt a kötelességet, hogy a szerzetesek a kölcsönös érintkezésben az udvariasság
meghatározott formáit és a tiszteletadás szellemét őrizzék meg.
Elrendeli például, hogy „magát a megszólítást illetőleg senkinek
se legyen szabad mást puszta néven szólítani, hanem az Öregebbek
a fiatalabbakat testvéreknek szólítsák, a fiatalabbak az öregebbeket nonnusoknak, aminek jelentése „tisztelndő atyám" (LXIIL).
Vagy: „Fiatalabbnak fel kell állnia ülőhelyéről, ha idősebb megy
el előtte és helyet kell adnia az ülésre; és ne is merészeljen addig
leülni, míg az öregebb fel nem szólítja erre, mint az írás mondja:
Tiszteletadásban egymást megelőzzék" (LXIIL). A fiatalok tehát
legyenek előzékenyek az öregek iránt, de nemcsak ezek iránt, hanem mint a kapusnak adott utasításból kitűnik LXVL), az idegenekkel szemben is érvényesüljön a barátság s tiszteletadás szelleme. Mindebben bizonyos római előkelőség van.
A külső megjelenés kelléke a ruházat is. Itt sem akar Benedek túlzott eleganciát, hanem egyszerűséget és állandó tisztaságot.
A ruha ne legyen túlságos hosszú, de rövid se, hanem testre illő.
Mindezekben nemcsak a külsőséget tekinti Szent Benedek;
tudja jól, hogy az embert ruhájáról, fellépéséről is megítélik s
ezen külsőségek visszahatással vannak a lélekre is. A középkori
lovagok finomsága, eleganciája, előkelő modora, vendégszeretete
a cluny reformon keresztül nem csekély mértékben a Regula rendelkezéseire mennek vissza.
d) a büntetés.
Szent Benedek pedagógiai tapintatát legszebben
a Regula
„büntető kódexe" (XXIII—XXX.) mutatja. A büntetés a Regula
szerint sohasem öncél, hanem mindig csak eszköz a javításra, a
megmentésre, erkölcsösítésre, „ut sanetur" (XXX.). A kisebb hibákért, különösen anyagi károkozásért nem büntet, legföljebb akkor, ha valaki ezt elhallgatja és más által jut az elüljáró tudomására. A súlyos vétségeket a bűnbánat szentségéhez tartozóknak

mondja. A Regula által szabályozott büntetések csak a Regulával
szemben elkövetett vétségek ellen irányulnak. Mily mélységes pedagógiai bölcseség van a büntetés fokozatainak m e g s z a b á s á b a n /
A hangsúly itt az erkölcsi büntetőeszközökön van. Az őskeresztény egyház szellemének megfelelően különösen a kiközösítést alkalmazza. A kolostorban senkinek sem szabad büntetni, hanem csak
az apátnak és annak, akinek az apát hatalmat adott. Gyönyörű
elv a büntetésnél, melyet részben idéztünk már fentebb a LXIV.
fejezetből: „A büntetéseknél okosan járjon el az elüljáró és a kelleténél többet ne tegyen, hogy míg nagyon is igyekszik az edényt
megtisztítani a rozsdától, össze ne törje azt. Saját gyarlóságának
megfontolása mindig tegye bizalmatlanná maga iránt és ne feledje
el, hogy a repedezett nádat nem szabad összetörni." Vagy egy
másik helyen azt tanácsolja az elüljárónak a bűnössel szemben:
„Kövesse a jó Pásztor példáját, aki elhagyta a hegyekben kilencvenkilenc juhát és elment keresni azt az egyet, amely eltévedt és
gyengeségén annyira megindult, hogy kegyesen szent vállaira vette
és úgy vitte vissza a nyájhoz" (XXVII.). A büntetés mindig az
egyénhez mért legyen: „Ha átérti a büntetés mivoltát, essék kiközösítés alá" (XXIIL). íme! ilyen a büntető Benedek képe, aki
minden eszközt felhasznál a bűnös megjavítására. Határtalan szeretet és jóság a bűnös személye iránt. Semmi szívtelenség, keménység, hidegség; mint bölcs, okos oryos, úgy gyógyítja a beteget.
Ez a bűntető eljárásmód manap talán kicsinyesnek látszik a fokozatai miatt, de nyíltságra, igazmondásra, alázatos lelkiismeretességre nevel a kicsi dolgokban is és ez a keresztény nevelésben
igen nagy jelentőségű momentum. A Regula büntető eljárásának
alapelvei, hogy legyen a büntetés a bűnnel arányos, fokozatos,
igazságos, individuális, szeretetből fakadó és javító célú, örökidőkig irányadók lesznek a nevelés munkájában.
B) A szociális

és individuális

szempont

érvényesülése.

Nem egy kiváló elmének problémája, hogy miképen egyenlítse ki a nevelésben a szociális és individuális álláspontot. Arról
megvan győződve mindenki, hogy mind az individualista, mind a
szociális irányzatban van igazság, de tudja azt is, hogy ezen két
irányzat közül akármelyiknek kizárólagossá tétele nem felelhet meg
a való élet természetes fejlődésének.
Szent Benedek Regulájában a szociális és individuális szempontot a legtökéletesebben kiegyensúlyozza. Ami először a szociális
álláspont érvényesülését illeti, Szent Benedek megvan győződve
arról, amit a modern szociálpedagógusok annyira hangsúlyoznak,
hogy az ember nevelése csak az emberi társadalomban lehetséges,
*A büntetések fokait 1. Kühár tanulmányában: A Regula mint törvénykönyv.

épen azért a coenobiták, együttélök életét szervezi meg, vagyis azokét, akik állandóan kolostorban laknak és regula vagy apát vezetése alatt vitézkednek. Szociális gondolat az is, hogy a nevelésében az ember, mint személyes lény áll előtérben; első az ember s csak azután következnek az anyagi javak (res). „Ne legyen
a rábízott lelkek üdvének elhanyagolásával vagy kevésbe vételével
túlságos gondja (az apátnak) a mulandó, földi és veszendő dolgokra, hanem mindenkor gondolja meg, hogy a lelkek vezetését
vállalta fel, akikről számot is fog adni" (II.). Meg van az egyenlőség. Születési és társadalmi osztálykülönbség nincs. A rangsor
a szerzetbe lépés és az élet érdeme szerint van. Szent Benedek
mindenkit meghivat nagyfontosságú ügyek megtárgyalására, még
a legifjabbat -is, mert „gyakran a fiatalabbnak a d j a meg Isten annak átlátását, ami j o b b " (III.). Szocializmusa nem kasztszocializmus, hanem egyetemes; kiterjed a vendégekre, szegényekre és vándorokra is. A vendégek szíves f o g a d á s a kötelesség: „Minden érkező vendéget Krisztus gyanánt f o g a d j a n a k , mert maga fogja egykor mondani: Jövevény voltam és befogadtatok engem" (LIII.).
A szegények és vándorok gondozásáról szólva még jobban h a n g súlyozza a testvériességet: „Kiváló nagy gondot fordítsanak főképen a szegényekre és vándorokra, minthogy őbennük inkább fog a d j u k Krisztust" (LIII.).
Már az maga is igen megható, hogyan kell a portásnak a
vendéget fogadni. „Mihelyest valaki kopogtat vagy szegény kiált,
feleljen: hála Istennek vagy mondjon rá áldást s az isteni félelem
teljes szelídségével és búzgó szeretettel gyorsan adjon választ"
(LXVL). Szent Benedekben igazán megvolt a testvériség és a szeretet, nem úgy, mint a mai kor szociális forradalmáraiban. Csak az
ilyen értelemben vett szeretet éltetője a szociális életnek, melynek
birtokában minden bajt és szenvedést könnyebben lehet elviselni
és amely a társas érintkezésben minden pártoskodást eleve kizár
vagy megszüntet.
A szeretet ideális álláspontjáról kezeli ezt a kérdést is: milyen
legyen a viszony az elüljáró és alattvaló között?
„(Az apátnak) tudnia kell, hogy a beteg lelkekről való gondoskodást vállalta, nem pedig zsarnoki hatalmat az egészségesek
fölött" (XXVII.). Kövesse a jó Pásztor kegyeletes példáját. Az
apát Krisztus helyettese, a kolostor atyja, szerzeteseinek lelkiatyja.
Az apátra mondott hasonlatokból is: nyáj pásztora, bölcs orvos,
Isten házának gondviselője — a szeretet sugárzik, melyet mindenkitől, elüljárótól és alattvalótól egyaránt megkövetel.
A házgondnok viselje gondját mindennek és ne szomorítsa meg
a testvéreket. Ha valami lehetetlent kívánnak tőle, legalább legyen
az illető kérőhöz néhány jó szava. Ha pedig sok a dolga, segítőket kapjon, hogy a -barátságosság ki ne vesszen belőle. Akik az
asztalnál olvasnak, azok olvasás előtt ételt és italt kapjanak, hogy
el ne szomorodjanak. Minden szükségest igazságosan és egyfor**

mán kell adni, hogy a testvérek békében éljenek és zúgolódásra
soha alapjuk ne legyen. A szükségletek kiadásával idő és helyi
viszonyokat is figyelembe kell venni, hogy elégedetlenség soha ne
legyen.
Manapság a szociáldemokráciában mindennek épen az ellenkezője történik. A munkaerőt teljesen kiaknázzák, a munkás testilelki jólétével nem törődnek és a feltolakodott vezetők a szegény
tömegeknek emberhez méltóbb anyagi helyzetet biztosítani egyáltalán nem törekesznek. Ezért van tele a munkás elkeseredettséggel, elégedetlenséggel és követeléseiben azért nem ismer h a t á r t
De az emberek egymással való érintkezésének a szeretet által
történő szabályozásával és a megelégedettségre neveléssel még
nincs megoldva a szociális kérdés. Benedeknél sincs. Van a szociális kérdésnek gazdasági oldala is, a kérdés megoldásának súlypontja nem kizárólag ezen van. Az erkölcsi életnek is megvannak
a maga létföltételei és azok közé tartozik a gazdasági jobb helyzet is. Szent Benedek a gazdasági kérdést erősen figyelembe veszi
és a megelégedettség nem kis részét ettől teszi függővé.
A gazdasági javak közösségét teremti meg, mint ahogy az
első keresztény hitközségekben volt s a magántulajdont gyökerestül kiirtja. Minden a szerzeté. „Mindenük közös legyen, amint írva
van, és senki se mondjon semmit se s a j á t j á n a k s ne tartson jogot
semmire" (XXXIII.). A legkifejlettebb kommunizmust akarja Szent
Benedek vagyon- és életközösséggel, amelyet kicsiben, kis körben
sem könnyű keresztül vinni, mert azok számára való csak, akik
önként le tudnak mondani. — Mindezekből látni, hogy mily nagyjelentőségű szociálpedagógus Szent Benedek; a szociális kérdés
helyes megoldásához nagyban hozzájárult.
Ezen tények mellett meglepő, hogy Benedek nevelésében az
individuális szempont is milyen nagy mértékben érvényesül. Sokan
a reneszánsztól származtatják az egyéniség értékelését. Schniirer
szerint „az egyéniség iránti gondoskodás bölcsőjét a nyugati népek számára a benediktinusok ringatták". 1 Ez a kijelentés az igazságot födi. A Regula individuális hátterű munka. Hogy mennyire
tekintettel van Szent Benedek az egyéniségre, a legfényesebben
mutatja, az a tanítása, melyben inti az apátot, hogy „az idő és
körülmények szerint felváltva majd szigorúságot, majd szelídséget használjon, majd mesterhez való kemény, majd kegyes atyai
indulatot mutasson, azaz a fegyelmetleneket és nyughatatlanokat
keményebben dorgálja meg, az engedelmeseket, szelídeket és béketűrőket ellenben kéréssel buzdítsa a jóban való előhaladásra, a
a hanyagokat és makacsokat illetőleg arra intjük, hogy szigorúan
feddje és fenyítse meg őket" (II.). „Legyen is tudatában az apát,
hogy mily nehéz és terhes dolgot vállalt el, úgymint a lelkek irányítását és sokak természetéhez való alkalmazkodást" (II.).
S c h n i i r e r : Leben des hl. Bonifacius. Mainz, 1904. 8. 1.

Betegekkel, öregekkel, gyermekekkel és vétkezőkkel szemben
mindig egyéni bánásmódot ajánl. Figyelmeztet, hogy az étkezésnél,
bár maga a természet is hajlandó az öregekkel és a gyermekekkel szemben az elnézésre, de azért a Regula tekintélyével is kell
gondoskodni róluk. Mindig tekintetbe kell venni a gyengeséget és
semmiképen sem alkalmazzák rájuk a Regula szigorúságát az ételekben, hanem legyenek irántuk kegyes elnézéssel és a szabályszerű óráknál előbb étkezzenek" (XXXVII.). A büntetés is olyan
legyen, hogy mindenkinek egyéni természetéhez alkalmazkodjék.
Szaporíthatnék még az idézeteket az individuális szempont
érvényesülésének igazolására, de azt hisszük, ennyi is elég annak
feltűntetésére, hogy Schleiermacher óta, akitől kezdve beszélhetünk
csak modern értelemben individuális pedagógiáról, nincsen még egy
pedagógus, aki az egyéniség jogát ennyire hangsúlyozta volna,
nincsen még egy pedagógus, aki a nevelésben a szociális és individuális szempontot ilyen nagyszerű szintézisbe hozta volna, mint
a Regula szerzője.
C) A nevelés

célja.

Már a nevelés külső és belső eszközeinek rövid ismertetése
is sejteti azt a célt, amelyet Szent Benedek szerzetesei elé tűzött.
Az apostoli Egyház őskeresztény szellemének megfelelően nem más
ez, mint a krisztusi, a természetfölötti
ember ideálja. „Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké" (Zsid. XIII. 8.). Ezekben a szavakban foglalható össze a Szent Benedektől megrajzolt nevelés
ideálja. — Regulájának elején ahhoz intézi szavát, aki Krisztussal,
az igazi királlyal akar harcolni és az engedelmesség fegyverzetét
fölveszi. A szerzetesnek úgyszólván mindenkiben Krisztust kell
látnia; az apátban, aki Krisztus helyettese, a vendégekben, a szegényekben, a betegekben. Hasonlóképen minden cselekedetében
Krisztust kell szem előtt tartania: az önmegtagadásban Krisztust
követi, az engedelmességben Őt utánozza, kísértésben a gonosz
gondolatokat Őhozzá kell csapnia, béketűréssel Krisztus szenvedéseiben kell részvennie és az Ő szeretetében a tökéletes szeretetig
elérkeznie. Hogy milyennek kell lenni a szerzetes szeretetének Krisztus iránt, mutatják ezen intelmek: „Semmit elébe nem helyezni
Krisztus szeretetének!" (IV.). „Semmit sem szeretni jobban Krisztusnál!" (V.). „Krisztusnak semmit ne tegyenek elébe, aki vezessen bennünket egyenlőképen az örök életre" (LXXII.).
Ez az apostoli lelkülettel átjárt mély hit, az erős lelket megdicsőítő Krisztus-szeretet, a természetnek és kegyelemnek fönséges szintézise, ezek azok a jellemvonások, melyek Szent Benedek
nevelési ideáljában harmonikusan együtt vannak.

Amint az eddigi tárgyalás sorából is nyilvánvaló, Szent Benedek, habár nem nyújt rendszeres pedagógiát, mégis a nevelés legfontosabb kérdéseire m e g a d j a Regulájában a feleletet. Nincs itt
szisztéma, de mégis megtalálhatók benne a legbölcsebb nevelési
elvek és gondolatok, amelyeket immár 1400 esztendő nevelési próbája igazolt. Manapság, amikor egyrészt korunk nagy uralkodó
eszmeáramlatai és tendenciái mind találkoznak az oeconomiaihasznossági értékek elismerésében és gyakorlatában: a naturalisztikus világnézet a maga technicizmusával, a modern felvilágosodás a maga egyedi boldogságkeresésével s a szocializmus a maga
jólét-kultúrájával, másrészt amikor a vallásnélküli erkölcs jeligéi
Európaszerte megint feltűnő sűrűen keringenek, ebben a vilánézeti
anarchiában mint egy világító torony vagy a fénylő N a p ragyog
föl a Regula természetes és természetfölötti világot átfogó szintézise, a természetes életre a természetfölöttit ráépítő pedagógiája.
Kollár

Gedeon.

A REGULA SZOCIÁLIS J E L E N T Ő S É G E .
A KÖZÉPKOR viszonyait és intézményeit alaposan ismerő és
elfogulatlan írók tollából nem egyszer olvashatjuk azt a kijelentést,
hogy a középkor a szociális kérdés mindenkor aktuális problémáit sokkal jobban megoldotta, mint a mai modern világ. Ennek
oka nemcsak a népesség kisebb számában és az életnívó alacsonyabb voltában keresendő, hanem elsősorban az Egyház nagy befolyásában, melyet az egész középkori életre gyakorolt. A felebaráti szeretet magasztos kötelességét a középkor vallásos lelkületű emberei sokkal tevékenyebben gyakorolták, mint ma, és így
gyorsabban és egyszerűbben találták meg a szociális nyomor enyhítésének módját. Az Egyháznak oroszlánrésze volt e m u n k á b a n ;
és minthogy az Egyház története a középkor első felében szinte
azonos Sz. Bendek rendjének történetével, rendkívül nagy jelentőségű volt a Rend szociális működése is.
Amikor tehát a Regula 1400 éves jubileumát ünnepeljük,
meg kell emlékeznünk a szent Rendszabályok azon fejezeteiről is,
melyek a Rend szociális tevékenységének alapjául szolgáltak. A
Regulának sok olyan intézkedése van, melyeknek szociális szempontból nagy a jelentőségük. Mindezeket két gondolatkörbe csoportosíthatjuk. Az egyik: Sz. Benedek megadta a munkának méltóságát és szabadságát és ezzel Rendjét az európai gazdasági kultúra
megteremtőjévé tette; a másik: intézkedéseivel nagy mértékben
hozzájárult a szociális nyomor enyhítéséhez és a középkori népjóléti intézmények kifejlődéséhez.
I.
A klasszikus ókor a munkát megvetette, banauzikusnak, tehát
szabad emberhez nem méltónak tartotta. Még a szellemi munkáról sem volt túlságosan magas véleményük, hiszen a római patricius-gyermekek mellett is görög rabszolgák vagy szabadosok működtek tanítókul. Ha akadt is egypár előkelő ember, aki kedvtelésből foglalkozott tudományokkal, hivatásszerűen nem foglalkoztak
vele. Marcus Aurelius kora már-már meghozta a tudományos munka
becsületét, de a halála utáni reakció a kis eredményt tönkretette.
A testi munkának még kevesebb volt a becsülete. A római latifundiumokon rabszolgák dolgoztak. Az ipart is rabszolgák vagy
szabadosok űzték. Még a szabad plebejus is csak kényszerűségből kereste testi munkával a kenyerét. Aki testi munkával foglalkozott, azt alacsonyabb rendűnek tekintették.
A széthulló római birodalom romjain szervezkedő germán
államokban sem volt több becsülete a munkának. A szabad és
nemes germán férfiú épúgy megvetette a munkát, mint a római.

Idejét harcban, vadászatban és lakmározásban töltötte el, a házi
munka a nőkre, a többi szükséges teendő pedig a rabszolgákra
hárult.
Mindezen népek között nehéz volt tehát az Egyház feladata,
amikor a munka megbecsülését és értékét hirdette és sokáig tartott, míg a köztudatba bele tudta vinni azt a gondolatot, hogy a
keresztény társadalomban egyformán fontos szerepe van az imádkozó és kódex-másoló szerzetesnek és a földet túró rabszolgának,
a harcok hevében megedződött nemes lovagnak és a műhelyében
dolgozó iparosnak. Hogy a munka megbecsülését és értékes voltát sikerült a köztudatba belevinni, abban nagy szerepe van a
szent Regulának.
Az Egyház kezdettől fogva hirdette a munka becsületét. Az
apostolok tanítása és példája hirdette, hogy a munkát nem szabad
megvetni, hiszen ez Istentől reánk rótt kötelesség. Aki nem dolgozik, ne is egyék ! A szentatyák iratai is tele vannak a munka
megbecsülésének hirdetésével. Mindaddig azonban, míg a rabszolgaság intézménye régi erejében fennállott — ezt pedig az Egyház sem szüntethette meg az akkori gazdasági rend teljes felforgatása- nélkül —, a társadalom nagy része alacsonyabb rendű
dolognak tekintette a testi munkát.
Ebben az időben tehát joggal tarthatjuk rendkívüli jelentőségűnek a Regula 48. fejezetét, mely a „mindennapi kézimunkáról" (De opere manuum quotidiano) rendelkezik. Szent Benedek
organizáló szelleme meglátja a kézimunka nagy fontosságát és
nevelő értékét. Ezért kolostora minden tagjának, lett légyen az
római patricius-ivadék vagy gót rabszolga, az imádság és olvasmány mellett kötelességévé teszi a mindennapi kézimunkát is.
„A henyélés ellensége a léleknek s ezért kell a rendtagoknak bizonyos meghatározott időkben kézimunkával foglalkozniok és ismét
bizonyos órákban lelkiolvasmánnyal." 1 Szent Benedek tehát aszketikus eszköznek és így a szerzetesélet alapvető kellékének tekinti a
munkát. Ezt bizonyítja ezen intézkedése i s : „Ha pedig a helyi
viszonyok, vagy a szegénység azt kívánná, hogy maguk foglalkozzanak a termés begyűjtésével, ne szomorkodjanak, minthogy akkor
valódi szerzetesek, lia saját kezök munkája után élnek, valamint
atyáink és az apostolok is." á A munka annyira fontos tényező a
szent Rendalapító szemében, hogy akárcsak az imádság rendjét, a
munka idejét is a legpontosabban szabályozza az évszakoknak és
az egyházi évnek megfelelően. Naponkint 6—7 órát kellett szerzeteseinek munkával eltölteniök. Bár tapintatossága ezen a téren is
megnyilvánul, amikor figyelmeztet, hogy a testi munka „mérsékelten történjék a kislelküek miatt," de még a beteges rendtagokat
sem menti fel a munka alól. „A beteg vagy gyenge szervezetű
rendtagok elé oly munkát vagy foglalatosságot szabjanak, hogy se
1 Reg. 48. fej.
3 Reg. 48. fej.

ne henyéljenek, se a munka súlya alatt össze ne roskadjanak, vagy
épen el ne futamodjanak; azért az apát legyen tekintettel gyengeségükre." 1
A munka milyenségét nein határozza meg pontosan Szent
Benedek. A „kézimunka" (opus manuum) kifejezés nem hagy kétséget a felől, hogy fizikai munkát ért rajta. Sz. Benedek élettörténete és a Regula egyes fejezetei azonban világosan mutatják, hogy
mindenféle testi munka helyet talált a kolostorban. Maguk építették fel és rendezték be kolostorukat, kertjük volt, melyben minden
munkát ők végeztek. A fentebbi idézet mutatja, hogy a kolostor
birtokán a földmívelés legnehezebb munkáit is végezték. A Regula
50. fejezete a kolostortól távol dolgozó rendtagok imádságát szabályozza ; ebből tehát bátran következtethetünk arra, hogy a kolostoron kívül is végeztek mindenféle szükséges gazdasági munkát.
A kolostorban szükséges teendők, tehát a felszolgálás és konyhai
munka aló! senkit sem menthettek fel. (35. fejezet.) — Külön
fejezet intézkedik a kolostor mesterembereiről, (57. fejezet: De
artificibus monasterii), akik a kolostorban gyakorolják mesterségüket. Csak arra vigyáz Sz. Benedek, hogy ezek ügyességök miatt
fel ne fuvalkodjanak. Hogy ez az iparűzés nemcsak a kolostor belső
szükségleteinek kielégítésére szolgált, hanem a szükségletnél többet
is termeltek, azt az mutatja, hogy a Regula intézkedik a felesleg
megfelelő értékesítéséről is. A Sz. Benedektől megkívánt kézimunka
tehát a házi munkán kívül magában foglalta a földmívelést és ipart is.
Ha a Regula ezen intézkedéseit beállítjuk a kezdődő középkor fentebb vázolt felfogáskörébe, tüstént láthatjuk korszakalkotó
fontosságukat. Sz. Benedek a testi munka becsületét és méltóságát
kolostorában oly magasra emelte, mint még előtte senki. A munka
épúgy kötelessége Sz. Benedek minden fiának, mint az imádság,
így lett a Rend jelszava a z : „ora et labora" és a bencéseket hevítő
munkaszeretet így lett a Karoling-kor előtti Európa gazdasági életének megalakítója és még hosszú századokon át sok európai nemzet gazdasági kultúrájának megkezdője és tanítója. Nyugodtan
állíthatja Grupp, hogy Sz. Bendek „volt a munka legjelentősebb
heroldja és ezzel rendkívül mélyen nyúlt bele a középkorba." 2
A Regula ezen intézkedéseinek fontosságát mi sem mutatja
jobban, mint Sz. Benedek rendjének sok évszázados története. Szent
Benedek fiai maguk szolgáltatták a-legilletékesebb és legmegbízhatóbb kommentárt a Regula szelleméhez és értelméhez. Nincs a
gazdasági életnek olyan ága, melyet ne a bencések ismertettek
volna meg a legtöbb európai nemzettel. Évszázadokon át ők voltak
az európai gazdasági kultúra úttörői. „A nagy erdőborította országrészekbe ők vitték be a kultúrát és ez bizonyára az ő legnagyobb
érdemük", mondja Lippert 3 és kijelentését nemcsak a szellemi, ha1 U. o.
Georg Grupp: Kulturgeschichte des Mittelalters. I. 144. 1.
2
Julius Lippert: Allgemeine Geschichte des Priesterthums. 11. 667. 1.
1

nem elsősorban a gazdasági kultúrára érti. Ezzel nem akarjuk azt
állítani, hogy a gazdasági élet szervezői egyedül csak a bencések
voltak; az egyháznagyok és később a fejedelmek és nagybirtokos
urak is tevékeny részt vettek e munkában, az érdem nagyobb része
azonban a bencéseké, mert ez az akkor egyedüli nyugati szerzetesrend rohamosan elterjedt egész Európában és minden országba
bevitte és emelte a gazdasági kultúrát és így működése úttörő és
általános volt.
Szent Benedek rendje alig egy évszázad leforgása alatt elterjedt Európa mindazon országaiban, melyek a római birodalom kultúrköréhez tartoztak. Ezen területeken nagy birtokokat szereztek.
Ezen birtokok azonban legnagyobbrészt teljesen műveletlen területek, erdők, mocsarak vagy a népvándorlás századaiban elhanyagolt
területek voltak. Ezeken a bencések voltak a gazdasági kultúra
megteremtői.
Elsősorban a bencések telepítéseiről kell megemlékeznünk.
A telepítéseknek nemcsak a gazdasági életben van eléggé nem
méltányolható fontosságuk, hiszen hatalmas területeket tettek kultivált talajjá, hanem népesedéspolitikai szempontból is, mert ezzel
nagykiterjedésű néptelen területeket tettek lakottakká és így hozzájárúltak a népesség egészségesebb elosztásához és az országok
benépesitéséhez. „A gyarmatosításban a szerzetesség szerepe elsőrangú volt. Kivéve Spanyolországot, ahol az arab invázió akadályozta meg kifejlődését, a kolostorok telepítése a legkedvezőbb eredményt érte el Nyugat többi keresztény államában." 1 Hogy példákat
említsünk: Olaszországban Montecassino, Subiaco, Farfa s t b ; az
angolszász királyságokban Jarrow, Streoneshatt, Crowland, Ramsey,
Ewesham, stb. kolostorai népesítették be a hegyes, erdős vagy
mocsaras vidékeket. Franciaországban Saône és Rhône völgyeiben
még a VI. században 228 mezőgazdasági telepet állítottak a bencések és ez a szám a X. századig 1108-ra emelkedett. 2 De ezeken
kívül is ezrekre megy azon földmívelési centrumok száma, melyeket Franciaország többi részein a nagy bencés apátságok (Montmajour, Solignac, Charroux, stb.) alkottak. Észak-Galliát, Burgundiát,
Alemanniát, Svábföldet, majdnem kivétel nélkül a nagy bencés hithirdetők és szerzetestársaik népesítették be. S. Bertintől Salzburgig
a délnémet vidékek mezőgazdasági centrumainak alapítói és telepítői
Sz. Benedek fiai voltak. Hellwald méltán nevezi őket „die Pioniere
der deutschen Kolonisation"-nak, 3 és megállapítja, hogy „ezen
kolostorok voltak kezdettől fogva a még mindenütt vadon elterülő
földek gyarmatosításának és használhatóvá tételének középpontjai." 4
Kulturális tevékenységükön kívül ezen érdemeik teszik indokolttá
1
Boissinnade : Le travail dans l'Europe chrétienne au moyen âge. 87. 1.
2 i. m. 87. 1.
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Friedrich Hellwald: Kulturgeschichte in ihrer natürlichen Entwicklung
bis zur Gegenwart. 15. 1.
4 i. m. 16. 1.

ezt az ismert kijelentést: „Aki Németország történetét megírja,
kolostorainak történetét kell megírnia." 1
Eme nagy kiterjedésű területek jó kezekbe kerültek, amikor
a Rend birtonába jutottak. Mindenütt megkezdődött az a nagy
munka, melynek áldásait immár hosszú századok óta élvezi a társadalom ; a bencések termővé tették a talajt. Elsősorban a gazdálkodás alapfeltételeit teremtették meg. Kiszárították a mocsarakat,
megritkították az őserdőket, tavakat készítettek, utakat és hegyi
ösvényeket vágtak, hidakat vertek stb. 2 „Hiába tüntetik fel a régi
Germániát kultivált talaj gyanánt, mondja Hellwald. — Az alig
megtelepedett germánok nem sokra becsülték a földmívelést. A német mezőgazdaságra délen és délnyugaton csak a kereszténységgel
köszöntött be kedvezőbb időszak, amidőn a sok kolostor. . . megtelepedett a még műveletlen vidékeken." 3 Ez a megállapítás nemcsak Délnémetországra érvényes, hanem a fentebb említett országokra is. így volt ez hazánkban is, ahol a török pusztítás koráig
fennálló, több mint 80 bencés kolostor ugyanilyen hasznos munkát végzett.
Mikor már a földet használhatóvá tették, megkezdték az intenzív gazdálkodást. Az európai földmívelés nagyon sokat köszönhet
a bencés kolostoroknak. Egyik nagy érdemük, hogy a földet jól
megmunkálták, mintagazdaságokat rendeztek be és a birtokaikon
dolgozó és a kolostor környékén lakó népeket megtanították az
intenzív földmívelésre. Nagy területek lettek így igazi kultúrtalajjá
és sok ezren tanulták meg a földmívelés okszerű módját. A Saint
Germain des Pres-i apátság pl. 6471 hektárt müveit maga a szerzetesek irányítására bízott szolganépeivel, 17112-t pedig kiosztott
telepesei és szolgái között. 4 Milyen nagy jelentőségű volt ez a
középkorban !
A kolostorok másik nagy érdeme, hogy különösen az északabbra
fekvő területekre ők vittek be sok, csak Itáliában ismert kultúrnövényt. Ahol csak kolostor keletkezett, mindenütt megkezdték a a
szőlőmívelést, mert a szentmiséhez szükségök volt a borra. Hogy *
Németországba és Ausztriába ők vitték be a szőlőmívelést, azt a
német szőlészeti kifejezések világosan bizonyítják. 5 Ezenkívül a
gyümölcsösök telepítése és a kerti vetemények megismertetése, általában a kertgazdaság elterjedése is az ő érdemük. „A középkor utolsó
négy századában a kolostori intézmény hatása alatt kezdtek elterjedni a kerti vetemények, virágok, gyümölcsfák és szőlőmívelés." 0
A kelta vidékekre az almát, körtét, a déli germán területekre a kertészetet, gyümölcskultúrát, a virágokat és néhány gyógynövényt
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vittek be. G r u p p felsorolja, hogy a szerzetesek vitték be Középeurópába a babot, lencsét, borsót, retket, répát, káposztát, almát,
körtét, cseresznyét, birsalmát és gesztenyét. 1
Ez a szegény emberek számára is mérhetetlen fontosságú
mezőgazdasági tevékenység szinte megalapozója volt a középkor
gazdasági életének. Méltán mondhatja Montalambert: „Amióta csak
fennáll a világ, az emberek egy,osztálya sem szentelt a föld megművelésének kitartóbb és eredményesebb munkát. Mindenütt, ahol
ők megtelepedtek, Gibraltártól a bothniai öbölig, Skótországtól a
Duna torkolatáig ők voltak az elsők, akik megadták, vagy visszaadták a talajnak termékenységét." 2
A földmíveléshez hasonló szeretet fogadta az ipart is a bencés kolostorban. Sz. Benedek úgy rendelkezett, hogy minden szükségeset a kolostorban maguk a szerzetesek állítsanak elő (Reg.
66. fej.). Nem hiányozhatott tehát egy kolostorból sem a malom, a
pékműhely, a szabó- és cipészműhelyek stb. Előállították mindazt,
amire csak a templomnak és a kolostor lakóinak szükségük volt.
Otthont talált tehát a bencések házaiban az egyházi műipar, az
ötvösmunkától, az orgonakészítéstöl és harangöntéstől kezdve a
gyertyaöntésig csak úgy, mint a mindennapi életfenntartásra szolgáló iparágak. A szentgalleni kolostor műhelyeinek közismert leirása
elég szemléltető példa erre. A középkor első felében majdnem kizárólag a bencés kolostorok voltak az ipar, különösen a műipar fejlesztői; és amennyire ez a középkor fejletlen technikája mellett
lehetséges volt, magas nivót. értek el ezen a téren is. „A XI.
századig majdnem minden ipari feltalálás és tökéletesítés a kolostorokból indult ki és a tudományos és művészi technikát még sok
évszázadon át kizáróan ott ápolták. A kolostorokban fejlődhettek
ki legjobban az iparágak, mert nekik rendelkezésükre állott ott az
az egész tudományosság, mellyel az a kor rendelkezett; ott művelték a kémiát, fizikát és technikát, és ezek csakhamar éreztették
•hatásukat az iparágakon is." 3
Amint a földmívelésnél a bencés kolostorok tanítómesterei
voltak a környék lakosságának, épúgy az ipar terén is. Minden
kolostor egyúttal ipari centrum is volt. A kolostorokban vagy körülöttük műhelyek voltak felállítva. Itt azután nemcsak a hozzáértő
szerzetesek munkálkodtak, hanem a kolostorok szolganépeit is bevonták a munkába. Mezőgazdasági termékeiket igyekeztek feldolgozni és mivel erre maguknak a szerzeteseknek kézi ereje nem
lett volna elégséges, azért megtanították a különböző mesterségekre szolganépeiket. „A kolostorok műhelyei voltak legjobban
megszervezve és a szerzetesek vezetése alatt valóságos iskolái lettek a műiparnak és kézművességnek. Külön képezték ki a mü1 i. m. 217. l.
Les moines d'Occident. VI 275. 1.
3 Hellwald : i. m. 293. 1.
2

iparosokat és külön a munkásokat." 1 " így lettek a kolostorok az
ipar megindítóivá abban a korban, midőn a népvándorlás hullámai
a római gyarmatok városainak iparűzését majdnem teljesen tönkretették.
Idők multával ez az ipari fejlődés egyre nagyobb méreteket
öltött. Egyes apátságok nagy ipari középpontokká lettek, ahol a
munka egyre jobban specializálódott. Corbieben pl. 4 főműhely
volt, mindegyik 28 munkással. Saint Riquierben pedig már a IX.
században rendkívül virágzó ipartelepet találunk. Itt már hivatásuk
szerint külön utcákba csoportosultak a fegyverkovácsok, könyvkötők, nyergesek, pékek, vargák, takácsok stb. 2 A kolostoroknak
az ipar fejlődése iránt való érzéket mutatja az is, hogy iparüző
szolgáik földbérét nem állapították meg magasabban, mint a földmívelőkét, lehetővé tették számukra a váltságdíj megszerzését és
gyakran öröklődő joggal felszabadították őket. így járultak hozzá
a kolostorok az iparos városok és a szabad iparosok osztályának
kialakulásához. Ezen szabad iparosokat azután eleinte vallásos célzattal, később már közös érdekeik védelmére is egyesületekbe tömöritették és így megindítói lettek a később annyira virágzó és áldásos céhrendszernek. 3 Ezért mondja Hellwald i s : „Tőlük indult ki
a munka szabadsága, hogy azután a városokban a céhek védelme
alatt nagyiparrá fejlődjön." 4
íme ezt köszönheti Európa gazdasági élete Szent Benedek
Regulájának. Igazán a „munka heroldja", mert ránevelte fiait és
fiain keresztül az emberek millióit a munka megbecsülésére és
szeretetére. Az anyagi haszonnál sokkal fontosabb célt, a lélek
megnemesítését tette a munka mozgató erejévé. Teljesen helyes
Nikel megállapítása, amikor azt irja: „A szerzetesek műhelyeiben
találta meg a mindenkitől megvetett és a legtöbb embertől elkerült
munka azt a menedékhelyet, ahol mintegy kincset ápolták és őrizték. A munkát itt erkölcsi hivatásnak tekintették és nem a sivá r
haszon miatt gyakorolták, hanem azért, hogy megacélozzák sajá,
erkölcsi erejüket és munkájuk eredményével embertársaik szükségét enyhítsék. 5
II.
A Regula szociális hatásának második nagy terrénuma az a
karitativ tevékenység, mely a Rend nevéhez fűződik. Az Egyház
az Üdvözítő és az apostolok példájára mindenkor a legnagyobb
gondot fordította a felebaráti szeretet tevékeny gyakorlására. Mindenféle filantrópjánál hathatósabb indítóokot ad a jótékonyságnak,
amikor azt hirdeti, hogy a szegényekben, vándorlókban és bete1
2
»
*
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gekben Krisztust kell látnunk s Vele teszünk jót, amikor ezeket
gondjainkba vesszük. Amint az Egyház felszabadult az üldözések
alól és birtokokhoz jutott, soha nem látott arányokban kezdte meg
a jótékonyságot. Már az 549. évj orleansi zsinat az egyházi javakat „ P a t r i m o n i u m pauperum"-nak, tehát a szegények örökségének
nyilvánítja (16. canon) és megkívánja, hogy az egyháziak kötelességüknek ismerjék az özvegyek, árvák, szegények és betegek
támogatását. 1
Teljesen ebben a gondolatkörben mozognak Sz. Benedek
intézkedései is. A monostor gondozójának szigorúan meghagyja,
hogy „a lehető legnagyobb gondja legyen a betegekre, gyermekekre, vendégekre és szegényekre azon biztos meggyőződésben,
hogy mindezekről az ítélet napján számot fog adni." 2 A legnagyobb
szankciót adja ezzel parancsának, a felelősséget Isten előtt. A betegekről való gondoskodást a legszentebb kötelességnek tekinti :
„A betegekről mindenek előtt és mindenek felett gondoskodni kell,
hogy mint valósággal Krisztusnak, úgy szolgáljanak nekik, hisz
Ö maga mondá : „Beteg voltam és meglátogattatok engem. (Mt.
25, 36.)" 3
Ugyanez a felemelő gondolkozásmód látszik meg a Regula
53. fejezetében, mely a vendégfogadásról (De hospitibus suscipiendis) intézkedik: „Minden érkező vendéget Krisztus gyanánt fogadjanak, mert Ő maga fogja egykor mondani : Jövevény voltam és befogadtatok engem, (Mt. 25, 35.) s mindnyájuk iránt illő tiszteletet
tanúsítsanak, főképen a hitsorsosok és idegenek iránt." Lelkére
köti fiainak, hogy a vendégekkel szolgálatrakész szeretettel és alázatossággal bánjanak, épülésükre szolgáljanak, még a szerzetesi
böjtöt is szegjék meg a kedvükért. Sz. Benedek nemes gondolkodását és mélységes szociális érzékét mutatja, hogy külön kiemeli
a szegény vendégek gondozását: „Kiváló nagy gondot fordítsanak
főképen a szegényekre és idegenekre, minthogy őbennük inkább
fogadjuk Krisztust, mert a gazdagoknál már a félelem maga tiszteletet igényel." — A kolostor kapujához azért állít bölcs öreget,
hogy ez okos és szolgálatrakész legyen az érkezőkkel. „S mihelyest
valaki kopogtat vagy szegény kiált, feleljen : Hála Istennek . . . s
az isteni félelem teljes szelídségével és buzgó szeretettel adjon
gyorsan választ." 4
Ezt a nemes gondolkodásmódot örökölték szerzetesei és vitték
széjjel a világba, a pápai székre csak úgy, mint Germánia ősrengetegeiben épített kolostoraikba. Nem véletlen, hogy a bencés Nagy
Sz. Gergely pápa kötelező szokássá teszi, hogy az egyházi javak
jövedelmének egynegyed részét a szegényekre fordítsák. „Az apostoli szék szokása, — írja, — hogy parancsot adjon felszentelt
1
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püspökeinek, hogy minden jövedelmüket, amelyhez jutnak, négy
részre osszák: az első rész szolgáljon a püspök háztartására és
vendégfogadásra, a második a papságnak, a harmadik a szegényeknek, a negyedik a templomok renoválására." (Epist. XI. 64.) Ez a
szokás a IX. századig fennmaradt. 1
Minden bencés kolostor nyitva állott az átutazó vándorok,
zarándokok és szegények előtt. A limousini kolostorról irják : „A
szegények sokasága úgy özönlött oda, m i n t a méhek a méhkasba." 2
A kolostorban vagy a kolostor udvarában külön lakások vagy
épületek állottak az utasok és szegények rendelkezésére. Az alamizsnáért kopogtató szegényeknek pedig a portás testvér tiszte
volt kiosztani a segítséget pénzben, ruhában vagy élelmiszerben.
Mind n kolostornak megvoltak az állandó szegényei, akik nap-nap
után megkapták élelmüket. A clunyi kolostor már a X. században
mindennap 18 szegénynek adott ellátást. Ez a jótékonyság idők
folyamán egyre nagyobb méreteket öltött. Jellemző például megemlíthetjük, amit a clunyi régi szokások megirója, Ulrich említ az
1065. év körül, hogy a kolostor az egyik évben 250 sonkát osztott ki a szegények között és 17,000 szegénynek adott alamizsnát. 3
Ha meggondoljuk, hogy a clunyi kongregációhoz a XIV. századig
300 kolostor tartozott és ezeket mind ugyanazon szellem hatotta
át, elképzelhetjük, mi yen jótevői voltak a bencés kolostorok a
szegényeknek.
Ugyanilyen gondoskodást kaptak a betegek is. A kolostorokban kórházak épültek, gyógyszertárakat állítottak fel. Az ápoláshoz
és gyógyszerhez mindenki hozzájuthatott, aki ezeket Krisztus nevében kérte. Milyen nagy dolog volt ez a középkorban! A szerzetesek figyelme még a környék betegeire is kiterjedt. Clunyben egy
külön rendtag, az elemosinarius tiszte volt, hogy a kolostor körül
levő betegeket minden héten egyszer meglátogassa saját otthonukban. 4
Általában nem volt a betegápolásnak és szegénygondozásnak
olyan módja, melyet ne a legbuzgóbb szeretettel végeztek volna
a bencések. A gyógyítás elméletét
is behatóan tanulták ; a
kora-középkor orvosi intézetei, melyekből a későbbi egyetemek
fejlődtek, melyekkel kórházak és vendégfogadók, gyógyfüveket termelő kertek voltak összekapcsolva, az ő vezetésük alatt álltak.
Maguk a kolostorok voltak az orvostudomány első iskolái. Belőlük
nőttek ki a kor legkiválóbb orvosai : Sevillai Izidor, Hrabanus,
Mauro Bercario, Benedetto Crispo, Domonkos casauriai apát, III.
Henrik császár háziorvosa, Desiderius, cassinói apát, a későbbi
pápa. A világhírű salernói orvosi egyetemet bencések alapították.
Constantinus Africanus cassinói szerzetes ismertette meg az arab
1
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orvosi tudománnyal a nyugati kereszténységet (Dr. G. Rasetti.
Osservatore Romano 1928. IX. 22. sz.). Teljes egészében reájuk
illenek Lecky szavai: „A jótékonyság idők folyamán különböző
formákat öltött és minden kolostor egy-egy középpont lett, amelyekből az kisugárzott. A szerzetesek védelmezték a szegényeket,
ápolták a betegeket, szállásolták el az utasokat, váltották ki a foglyokat és a szenvedés legtávolabbi köreit is felkeresték . . . Amikor
a bélpoklosság rettenetes betegsége egész Európában elterjedt . . .
mindenütt ú j kórházak keletkeztek, melyekben a szerzetesek csapatai
látták el az ápolói tisztet." 1
A bencések kórházainak jelentős érdeme Van abban, hogy a
középkor bélpoklossága, melynek gyógyítását annak idején kerek
20,000 lazarett végezte, jóformán teljesen eltűnt Európából.
Mindezen praktikus eredmények mellett figyelembe kell még
vennünk azt a hatást is, amelyet Sz. Benedek szellemének ezen
gyakorlati megvalósítása a középkor embereinek lelkében előidézett.
A középkor folytonos harcban élő és egymással keveset törődő
embereinek szemében újat, még pedig nagyon vonzó újdonságot
jelentett az a bencés szerzetes, aki a szelíd jóságot és emberszeretetet nemcsak szóval hirdette, hanem élete példájával is. Az addig
ismeretlen alázatosság, a felebaráti szeretet ezerféle megnyilvánulása utat találtak az addig eldurvult lelkekbe. Az elöljárója iránt
engedelmes, a betegek gyógyulásáért aggódó, a szegényeket Krisztus
gyanánt fogadó bencés szerzetes megtalálta az utat a lelkekhez s
megmutatta a követendő példát az ököljog korában. „A kolostor
volt a szimbóluma az erkölcsi erőnek a harcok és nyugtalanságok
korában." 2 Milyen nemesítően hatott ebben a korban Sz. Benedek
családjának ideális kommunizmusa, milyen új világot jelentett a
barbár vadság korában az emberek azon megbecsülése és megkímélése, melyet a nagy Rendalapító szabályai visznek be Európába !
Még a mai haszonleső és mindenkit kihasználni igyekvő korban is
követendő példaként lebeghet előttünk Sz. Benedek szociális érzéssel átitatott, nemes individualizmusa, amely nem kihasználni, hanem
felhasználni akarja az egyes embert mindenki javára. 3
*

Azon mérhetetlen fontosságú munkásság mellett, melyet a
Rend tagja 1400 éves tevékenységükkel az Egyház ügyeinek és a
tudományoknak szenteltek, teljes joggal érdemesnek tarthatjuk az
utókor megbecsülésére azt a munkát i-s, mellyel Európa gazdasági
kultúráját megalapozták és amellyel századokon át az emberiség
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szociális nevelői és jótevői voltak. Mindez Sz. Benedek öröksége
és az ő nagy szellemének megvalósulása hosszú évszázadok leforgásában. „Sz. Benedek, aki az erényesség és jámborság buzgó
mozgatója és egyúttal környezetének jótevője, igazi férfiúja volt
korának, aki olyan művet alkotott, amely korának legmélyebben
érzett szükségletét elégítette ki . . . Az ő nevét viseli a legrégibb,
a legérdemesebb és a keresztény ideálhoz leghűbb rend." 1 Az ő
neve „Benedictus", áldott. Nemcsak neve az, hanem nagy szellemének minden gondolata és minden munkája is.
Dr.

1

Macher

Emmánuel.
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À T U D O M Á N Y O K SZENT BENEDEK

RENDIÉBEN.

HALA az elfogulatlan történetírók seregének, kik között vannak hivők, mint Montalembert, Grisar, Goyau . .., hitetlenek vagy
protestánsok, mint Littré, Taine, Macalauy, Mommsen, a köztudatban eléggé él, hogy az európai művelődés mit köszönhet a szerzetességnek, nevezetesen Szent Benedek rendjének. Azonban nagy
tévedésben élne, aki a köztudat hatása alatt úgy képzelné el Szent
Benedek rendjét, mint amelynek hivatása lett volna, hogy a tudományokat kedvelő embereket összegyűjtse, mintegy tudós akadémiát alkosson. Cassiodorus-nak, Szent Benedek kortársának a
példája, aki vivariumi kolostorát ilyen irányban szervezte, későbbi
kolostorok elért eredményei sokakat csábítottak még a rend történetével ismerős történetírók közül is, hogy Szent Benedeket és
szerzeteseit úgy tüntessék föl, mint a klasszikus kor és az Egyház
levéltárosait. 1 Szent Benedek a kolostorban az istenszolgálat iskoláját állította fel (schola dominici servitii). Ő csak az imádságról, a visszavonúltságról, a munkáról, az engedelmességről és alázatosságról beszél szerzeteseinek, minden foglalatosságuk fölé helyezi az opus Dei-t, mely az a forrás lesz, mely táplálni fogja
lelki életüket. Ha azonban az eredményeket nézzük, mit Szent
Benedek rendje nyújtott a művelődésnek, mikor a Benedek-rendi
erudició képviselői között olyan nevekkel találkozunk, mint Beda
Venerabilis, Alcuin, Szent Anzelm, az új korban Mabillon és társai,
akkor el kell ismernünk, hogy ez a nagy szolgálat nem véletlen
eredménye, nem valami idegen oltóág kifeslése, „hanem a Benedekrendi élet bizonyos elemeinek, a szellem és jellem acélosságának,
melyet kifejleszt, a természetes gyümölcse", 2 mert jóllehet Szent
Benedek nem vezette be a tudományos munkát a kolostorba, jelentős időt jelölt ki minden napra ( 3 — 4 órát) a Szentírás és a
egyházatyák olvasásának (Reg. LXXIIL). Kétség kívül a szentatyák állandó olvasáa, ha nem is erudiciót, de meglehetős kultúrát jelentett. Maga Szent Benedek is nagyon jártas volt az egyházatyák müveiben. A zsoltárokkal való állandó foglalkozás is
elég m a g a s szellemi légkört jelentett. 3
A szerzetesi élet ezen eleme mellett egy másik fontos hatóerő
volt az a körülmény, hogy Szent Benedek szerzeteseire a szigorú
munka kötelességét rótta, alávetve a mesterségek és művészetek
gyakorlását az engedelmesség parancsának. Azzal, hogy a Regula
1
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a gyermekek nevelését is megengedi a kolostorban,
egyenesen
kényszeritett egyeseket a klasszikus kultúra megszerzésére. A kéziratok másolása is hozzájárult, hogy egy-egy kolostorban a tudományoknak tágabb tere legyen. Ezekhez az elemekhez két jelentős
hatás járult, melyek eredményezték, hogy a Szent Benedektől kívánt munka a kolostor egy részére nézve jellegét változtatta, bár
az imádsággal együtt mindvégig a szerzetesi élet alapja maradt.
Az első hatás Cassiodorustól jött. A gót királyok hatalmas
minisztere Szent Benedek életének vége felé Kalabriában, a híres
Vivariumban alapította meg kolostorát. Ő is az imádságot és a
munkát teszi a szerzetesi élet alapjául, de nála a munka kifejezetten
a tudományok művelése és a kéziratok másolása. Montecassinón
is másolják a kéziratokat, de csak a szükséges könyvek megszerzéséért. A néhány évvel fiatalabb Cassiodorus-i gondolat a szerzetesi életnek új tevékenységi területet nyit azzal, hogy a szellemi
munkát szervezi a kolostorban. Ez a Szent Benedek gondolatánál
szükkörűbb és kevésbbé mély gondolat — lévén csak kevés ember számára megfelelő — nagy hatással volt Szent Benedek rendjének fejlődésére. A már Szent Benedeknél is elég teret nyert kultúra, Cassiodorus munkafelfogása és hamarosan sokszorosított
munkái, buzdításai folytán benyomult a kolostorba. A tanulmány
a latin szerzetesség keblében egy új elem lett, erkölcsi erő forrása
egy társadalom közepette, mely szétesőben volt, egy új világgal
szemben, mely kialakulóban volt. A szerzetesség intellectuális erők
gyűjtőmedencéjévé lesz abban az időben, 4 mikor az antik civilizáció eltűnőben van. „Cassiodorus kezdeményezéséhez fűződik az
a tény, hogy az egyetemek keletkezéséig a bencés kolostor volt a
szellemi művelődés középpontja Nyugat-Európában."
A Cassiodorus-i és Szent Benedek-i gondolat összeolvasztását elvégzi Nagy Szent Gergely (590—604). A rombadőlt Európát
kell neki restaurálni, munkatársakra van szüksége, és ezeket ő,
Szent Benedek fia, a kolostorokból kéri. Ezzel a szerzetességet
az egyházi rendhez hozza közelebb s ismét egy új kényszerítő ok
és alkalom, hogy a szerzetesség szorosabb összeköttetésbe kerüljön a tudományokkal. Ez a változás természetes fejlődése volt a
Regulában lefektetett, Cassiodorus által tovább fejlesztett elveknek.
Ismertetve a talajt, melyből fakadtak a Szent Benedek-rendnek a tudomány számára nyújtott szolgálatai, ismertetjük ennek
a tevékenységnek kiemelkedő jelenségeit és képviselőit. A részletek iránt érdeklődőknek a Heimbucher-féle Orden und Kongregationen ad részletes bibliográfiát 1907-ig, az azóta megjelent dolgozatokról pedig a Revue Bénédictine (Maredsous) Bulletin de
la littérature bénédictine című melléklete ad legalaposabb tájékozódást.
A fenntebb említett okok közreműködése folytán az álta4
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lános hanyatlás korában, akkor, amikor az antik kultúra m a g á b a n Rómában is elhanyatlott, a politikai küzdelmek, a népvándorlás zavarai Itáliában, Franciaországban minden kultúrát
megakasztottak, a kolostorokban megindult a szellemi tevékenység, mely átmentette az antik világ szellemi kincseit, szorgalmasan
hordta az új keresztény művelődés alapjaihoz. A kolostorokban
szorgalmasan másolták a kéziratokat, a kolostori iskolákban tanítottak, magyarázták a klasszikusokat, kézi könyveket kompiláltak iskolai használatra. Az alkalom, a lehetőség megvolt így annak a számára, akiben hajlandóság és tehetség volt, hogy önálló
művekkel is gazdagítsa ennek a kornak irodalmát, melyet bencés
korszaknak is nevezhetünk. „A szentatyák kora már befejeződött,
a skolasztikusok százada még hátra volt. Ennek a közbeeső korszaknak az egyházi írói arra fordították erejüket, hogy rendezzék
a patrisztikus irodalmat, mely hozzájuk eljutott". 5 Ennek a tevékenységnek az eredménye a Catenae-k, a Summa Sententiarum-ok.
A szellemi élet az ír és angol kolostorokban virágzik fel először, Beda Venerabilis-ben éri el tetőpontját. Ö az első tudós
Benedek-rendi. Személyében, írásaiban a Benedek-rendi tudós típusa, mint Szent Tamás a dominikánusé. Szentírás tudományok,
patrisztika, pedagógia, történetírás az ő területe. Legismertebbek
történeti munkái. Verax historicus akart lenni. Mommsen is,8 amikor az elismerés zászlóját m e g h a j t j a előtte, elsősorban ezt az érdemét emeli ki. Az angol kolostorok szellemi élete Bédának és
tanítványainak a működése tette lehetővé Nagy Károly uralkodása
alatt az úgynevezett korai renaissance-ot. Nagy Károly, kinek
ambíciója volt, hogy Krisztus Egyházának rector és doctor-a legyen, itáliai, de főkép angliai szerzetesekre támaszkodott, hogy
Franciaországban restaurálja a szellemi életet,
Németországban
megteremtse. N a g y Károly birodalmában az iskolák virágzása a
szerzetesek nevéhez fűződik. Alcuin neve Nagy Károly művelődést,
tudományt előmozdító működésétől elválaszthatatlan.
Ambíciója
volt megmenteni az antik világ szellemi kincseit, azokat áthagyományozni az utókornak, az antik világ tudományával elősegíteni
az egyházi tudományok fejlődését. A Nagy Károlytól megindított
művelődési folyamatnak a szerzetesek voltak a támogatói és folytatói. A IX. században mindenfelé kolostori iskolák nyílnak. Az
egyházi tudomány.oknak N a g y Károly alatt kezdődő virágzása nem
áll már meg, de az acheni Schola Palatii háttérbeszorúl. A tudományoknak új középpontjai keletkeznek és ezek nagyrésze kolostorok kezében van: Corvey, Fulda, Sanct Gallen, Reichenau. A
híres mesterek, tudósok vonzották a tanítványok ezreit ezekbe az
iskolákba. Sankt Gallennak Notker, Ekkehard, Reichenaunak W a -
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lahfrid Strabo szerez nevet, Fulclának hírnevét Hrabanus Maurus,
z Praeceptor Germaniae.
Annak kimutatására, mekkora részt vettek a szerzetesek ebben a korban a tudományok és az irodalom művelésében, kötetek
kellenének. Akár theologiáról, akár történelemről, akár mathematikáról, költészetről, nemzeti nyelvről van szó, a VIII. századtól a
Xi 1. századig az írók többsége közülük került ki. Kezdve a históriáé domus-októl a terjedelmes krónikákig majdnem mindent ők
írtak. Hogy meggyőződhessünk erről, elég egy tekintetet vetnünk
a különféle orsza gok forrásgyűjteményeire. A költészet terén jelentős részt vettek a hímnuszköltészetben, a ganderscheimi bencés
apáca, Hrosuita liturgikus drámái és komédiái a németek büszkesége. A zenével gyakorlatban, elméletben egyaránt kellett foglal kozniok az egyházi ének miatt. A zenetörténet egész sorát jegyzi
fel a zenével foglalkozó szerzeteseknek. Arezzói Guidó neve és jelentősége a kevésbbé szakemberek előtt is ismeretes. A mennyiségtan, a természettudományok terén csak Gerbertet, a későbbi II.
Szilvesztert említjük, ki feltalálta a zérót. Az egyes tudományok
történetét tárgyaló műveket folytatva, nagyon sok természettudományi felfedezés nyomát megtaláljuk a szerzetesek között, kik a
kolostoruk csendjében Istennek szolgálva, kutatták a természet
titkait.
Ezzel természetes, hogy a tudományos tevékenység nagyrésze
a theológiára vonatkozik. A középkor elejétől a XII. századig
minden hozzájuk tartozott. A már említett nevekhez soroljuk még
a mi Szent Gellértünket és Szent Anzelmet, a Mária-kultusz b a j nokát, kinek tudományát, életszentségét X. Pius 1909-ben, halálának nyolcadi centennáriuma alkalmával, külön encyklikában méltatta.
Tudományos működésnek, iskolának, a szentiratok olvasásának elengedhetetlen feltétele a könyvtár. A könyvtárszerzésnek
pedig egyetlen módja a könyvek másolása, írása volt. Akik csak
kevéssé is ismerősek a korral, tudják, mennyi fáradságba, időbe
került egy-egy könyvnek lemásolása. Mennyi türelmet, kitartást,
szeretetet és lelkesedést fektettek ezen könyvek lemásolásába. A
kor viszonyaihoz mérten nagy könyvtárakkal rendelkeznek hamarosan a kolostorok, amelyek között, ha nein is az első, de tekintélyes
helyet foglal el a pannonhalmi kolostor könyvtára. (Szent László
alatt 80 könyvet számlál, a bakonybéli ugyanakkor 85-öt.) Megbecsülhetetlen az a szolgálat, mit ezek a könyvtárak és a szerény
szerzetesi másolók nyújtottak a tudománynak. A háborúk, tűzvészek, nálunk a törökdulás nagyobb részét elvitte munkájuknak,
de még elgondolni is nehéz, mi lett volna az európai művelődéssel
munkájuk nélkül.
A XII. század után visszaesés jelentkezik a Benedek-rendi
kolostorok tudományos munkájában. Uj rendek lépnek munkába,
másrészt a cominendator rendszer sok helyen megbénítja vagy

egyenesen tönkre is teszi a szerzetesi életet a Benedek-rendi kolastorokban. Ebben a korban is folyik a régi élet, de a legtöbbször igazi fő nélküli, anyagiakban korlátozott kolostorok már nem
fejthetnek ki oly tevékeny működést, mint az előző századokban.
De a Benedek-rend ezen korszaka is oly írókat mutathat fel, mint
az aszkétikus műveikről híres Joannes Trithemius és Blosius.
Megbecsülhetetlen az a munka, mit a Benedek-rendi kolostorok a XII. századig a tudomány terén végeztek. A mai kor egyre
elfogulatlanabb, egyre elismerőbb lesz vele szemben. Azonban a
Benedek-rendi erudició a XVII. század második felében és a XVIII.
században érte el kifejlését. A francia Szent Mór kongregáció teljesítményei egyedülállók az erudició történetében. A francia nyelvben közmondássá lett a „bencés munka" elnevezés az alapos, sok
kutatást kivánó mü jelölésére. 7 A mai korra nézve is értékes és tanulságos volna végigkísérni a kongregáció kialakulását. Az elöljárók mennyi szerető gondja, előrelátása, o d a a d á s a teremtette meg
a föltételeket, hogy a véletlenül összetalálkozó nagyszorgalmú tehetségek kibontakozhassanak.
Broglie herceg munkái 8 és D.
0
Tassin munkája mutatják, hogy az első supérior generális miként
készítette elő rendjét a nagy feladatra, melyet eléje kitűzött. M a j d nem 30 év volt a csendes előkészülődés ideje a nagy vállalkozáshoz. Egy század lefolyása alatt egymásután jelentek meg a nagysabású munkák, melyek új útat jeleztek a történetkritika, a szövegkritika terén. Uj tudományt teremtettek, mint Mabillon a diplomatikát. A munkások között oly neveket találunk, mint D' Achery
(1685), Mabillon (1707), Montfaucon (1741), Sabatier, Marténe,
Rivet. A munkák közül felemlítjük: Les Actes de saints bénédictins (D'Achery, Mabillon, Ruinart), Annales bénédictines, De re
diplomatica (Mabillon), Szent Krizosztom, Szent Ágoston kiadása,
mely még a bécsi akadémia kiadása után is nélkülözhetetlen, Histoire littéraire de la France (Rivet). Gallia Christiana. Hogy fogalmat alkossunk arról a munkáról, mit a Benedek-rendi erudició és
szorgalom a XVII—XVIII. században létrehozott, néhány adatot
felemlítünk. A párisi Bibliothèque National-ban többszáz kötetre
megy a maurinusoktól összegyűjtött, de a forradalom miatt már fel
nem használt anyag. 800 kötetre terjed a Franciaország tartományaira vonatkozó okiratok gyűjteménye. 136 kötet geneologiai gyűjtemény, 31 kötet a kereszteshadjáratokra vonatkozó anyag, 20 kötet a Benedek-rendre vonatkozó anyagot, 7 kötet pedig a Concilia
Galliae anyagát tartalmazza.
Ez a munka csak megszervezett munka eredménye lehetett,
melyben közreműködtek a névtelen és csendben dolgozó munkások
7
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százai. A legtöbb munka nem is tüntette fel az írók nevét. Labore
et studio monachorum S. Benedicti Congregationis S. Mauri felírással jelentek meg.
Ennek a munkásságnak elméletíróját, apologétáját, Mabillont
külön is meg kell említenünk a Traité des Études című (De studiis
monasticis) müvével. Hogyan egyeztethető össze a szerzetesi élet
a tudományos foglalkozással, milyen szellemnek kell áthatni a tudományokkal foglalkozó szerzetest, hogyan kell megszervezni ezt
a munkát, milyen megoldandó feladatokat találhat a szerzetes. Ez
a munka ma is megérdemli, hogy olvassák, sok tanulságot nyújt,
de főképen megismerhetünk belőle egy igazi szerzetesi lelket, Isten
iránti szeretetét. . . Deus veritatis . . . Sinceri filii D e i . . . humilitas . . . Ut in omnibus glorificetur Deus, voltak utolsó szavai.
Legméltóbban ezt az ismertetést Gasquet bíboros ítéletével fejezhetjük be, aki a maurinusok művéről azt mondja, hogy egyike
a modern idők legnagyobb és legtisztább szerzetesi és irodalmi dicsőségének. 10
Ugyanabban az időben, mikor a maurinusok a Benedek-rendi
erudiciónak ilyen nevet szereztek, Németországban is tevékeny szellemi élet uralkodott. A Benedek-rendi kolostorok (32) egyesült erővel felállították a szalzburgi egyetemet, mely a theologiának és a
bölcsészeinek adott elsőrangú művelőket.
A XVIII. század vége, a XIX. század eleje majdnem halálos
csapást mért a szerzetességre. Üldözések, feloszlatások mindenfelé.
De beigazolódott Montecassinó jelmondata: Succisa virescit. A magyar renddel megkezdett restaurációval megkezdődik a szellemi élet
felvirágzása is. A napjainkig kb. 160-ra növekedett apátságokban
a tudomány ismét meleg otthonra talál. Nagy egyéniségek nevelődnek, a maurinusoktól inaugurált kollektiv munkával is megerősítették a bencés erudició hírnevét. Természetesen a rendi munkakörbe ezután is főkép a szellemtudományok vágnak bele. Ez elválaszthatatlan szervezetétől is. Az egymásután felvirágzó kongregációk, aszerint, hogy munkakörük milyen lehetőséget nyújtott nekik,
tevékeny munkásságot fejtettek ki.
A francia kongregációt alapítója a maurinusok utódjául szánta.
Csak külső körülmények akadályozták meg, hogy nem a Congregatio S. Mauri lett a kongregáció címe. Természetes, hogy akit a
maurinusok nagy hagyományai éltettek, aki maga is egyike volt
kora legképzettebb theologusainak, olyan légkört teremtett kolostorában, mely nagyon kedvező volt azon tudományos élet megteremtésére, mellyel a mai francia Benedek-rend méltán léphet a maurinusok nyomába. Bár Guéranger egész életében anyagi nehézségekkel küzdött, közvetlen utódja alatt pedig megkezdődtek az üldözések, majd a számkivetés, Solesmes neve ma mégis fogalom a
tudományos világban. A szerteszét megjelent apróbb munkáktól
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eltekintve, csak azokat említjük, melyek korszakot jelentenek. Guéranger tengernyi küzdelme és elfoglaltsága mellett megírta az Année
liturgique 15 kötetét és az Institutions liturgiques című óriási patrisztikai, liturgiái tudásról tanúskodó müveit, melyeknek közvetve
vagy közvetlenül hatását érezte az egész Egyház papsága. Jelentős része volt Montalembert árpádházi Szent Erzsébet-ének megírásában. Tudományszeretete, gondoskodása iskolát teremtett. A
gregorián énekre gondolva, kinek ne jutna eszébe Solesmes neve?
D. Cabrol, D. Delatte munkái a patrisztika, liturgia terén remekmüvek. Ha Solesmesnek az egyházzenei kutatások adják meg a
jellegét, Ligugének, a másik nagy -apátságnak a történelmi kutatások. D. Besse neve igen jól hangzik a francia történetírásban.
Utódai a Revue Mabillon-ban és a forrásokat közlő Archives de
la France monastique-ban folytatják a munkát.
Az angol Benedek-rend, mely az üldözés legvéresebb viharai
közt is képes volt fennmaradni, tanítással, lelkipásztorkodással foglalkozik, de a rendben élénken élnek Beda Venerabilis-nak, Szent
Anzelm-nek hagyományai. A nagy misszionárius munkát végző
Ullathorne, Hedley és társaik aszketikus munkáikkal nagy becsűlést szereztek rendjüknek. Newman kardinális szép müve: Szent
Benedek missziója és Benedek-rendi iskolák, nemcsak történeti kutatások alapján, hanem a virágzó tudományos tevékenység közvetlen szemléletéből is íródott. A jelenkor pedig olyan történetírókat
mutat fel, mint Gasquet bíboros, kinek Henry VIII. and the englisch
Monasteries és Sketch of Monastic History című müvei óriási hatást értek e' Angliában és sok anglikánnak nyitották meg a szemét. Religio religiosi című müve pedig a Benedek-rend lényegerői
ad theologiai ér aszketikus szempontból becses felvilágosítást.
Chutbert Buttler patrisztikus, a rend történetét kutató müveivel az
egész világon elismert tekintély. Filologiai, történetírói érdemeinek
elismeréséül a dublini egyetem díszdoktora. A Benedek-rendi szerzetesség lényegéről, történetéről írt munkája (Benedictine Monachisme) a legjobb ezen a téren. Az angol bencések folyóirata a
Downsiede Review című folyóiratukban közlik tudományos munkásságukat.
A Benèdek-rendnek a XIX. században egy másik sudárba szökkent f á j a a beuroni kongregáció, melynek neve főként sajátos festőiskoláját idézi fel. A kongregáció alapítója Maurus Wolter a Psallite
sapienter című hatalmas művével írta be nevét az egyházi tudományok művelőinek sorába. A liturgiának, hagiografiának, aszkézisnek, patrisztikának, filozófiának olyan művelőivel találkozunk, mint
Schott, Herwegen, Gredt, Sauter. A beuroni kongregáció tevékeny
részt vett a Vulgata-reveizió munkálataiban. A palimpszésztos kódexek olvasása terén is jelentős felfedezéseket tettek.
A beuroni kongregációból szakadt ki a belga kongregáció
Maredsous középponttal. A még fiatal kolostor (alap. 1872.) nagyon jó névvel rendelkezik a tudomány terén. A patrisztika, liturgia,

kánonjog, történelem 60 év alatt jelentős neveket mutat fel. Jansenns,
Festugiére, Vandeur az egész világon ismert nevek a dogmatika,
liturgia terén. G. Morin a liturgia és patrisztika terén világtekintély. Ezen téren elért eredményei elismeréséül avatta honoris causa
doktorrá az oxfordi és cambridgei egyetem. Ursmer Barliére történetírót bizta meg a belga kormány a római, belga történeti intézet vezetésével. Hitbuzgalini folyóirataikon kívül van egy szigorúan tudományos, szövegkritikával, forráskutatással foglalkozó f o lyóiratuk, a Revue Bénédictine.
A svájci Benedek-rendiek, mint a kultúra csendes munkásai,
évről-évre róják le a maguk adóját tanítással. Kuhn Albert monumentális művészettörténetével, Ringholz Odiló az einsiedelni a p á t s á g történetével írta be nevét a modern tudomány történetébe.
Montecassinó sok viszontagságot látott és a legújabb időkig
elnyomásban élő kolostora is megtette a tudománynak a maga szolgálatát. Saját nyomdájában adta ki a Paleographia artistica és a
Spicilegium Cassinense című 2 kötetes művet.
Utoljára hagytuk a magyar Szent Benedek-rend működését.
A törökvilág előtt közvetlenül virágzó korszak volt kialakulóban.
Tolnai Máté kormányzása alatt lett a rend középpontja Pannonhalma. A török előrenyomulása mindent megakasztott. A töröktől
pusztított, katonaságtól lefoglalt kolostorokban lassanként kihal az
élet. A török kitakarodása után újra megkezdődik az élet Pannonhalmán. A misszionáriusi tevékenység mellett a XVIII. században
szellemiekben, anyagiakban megerősödött rend belekapcsolódik a
XVIII. század szellemi életébe. V a j d a Sámuel, Somogyi Dániel,
Nóvák Krizosztoin a történettudományoknak tettek értékes szolgálatokat. Somogyi főapátot a maurinusok szelleme éltette. Pannonhalmát átakarja építeni, theológiája doktori fokozatokat osztogat,
mikor jött II. József alatt a feloszlatás. A rendi gyűjteményeket eltékozolták, Bécsbe kerültek. A resturálás (1802) után a számban
megfogyott rend a tanítás munkáját vállalta magára. Ez a kötelezettség szabja meg tevékenységének irányát és kereteit. De a tanítás
munkája mellett a tudományok műveléséből is kivette a részét.
Abban a heroikus munkában, mely 40—50 év alatt átalakította a
mult század elején Magyarországot, a rend is kivette a részét, m a gyar nyelvet, tudományt teremtett. A bakonybéli és pannonhalmi
tanárképzők magyar irodalmi iskoláit a magyar
művelődésnek
ugyanaz a lángja hevítette, mint az egrit, pestit stb. A tudomány
minden ága elsőrendű művelőket talált a rendben. A természettudományok, nyelvészet, történelem csak azon művelőit említjük, kiket érdemeik elismeréséül az Akadémia is tagjai s o r á b a iktatott.
A díszes sorban vannak Vaszary Kolos igazgatósági tag, mint történetíró és pedagógus érdemes írói munkásságot is fejtett ki Guzmics Izidor, Jedlik Ányos, Kruesz Krizosztom, Fehér Ipoly tiszteletbeli tagok, Czuczor Gergely, Rónay Jácint rendes tagok, Szeder
Fábián, Czinár Mór, Bély Fidél, Bresztyenszky Béla, Márkfi Samu,

Hollósi Jusztinián, Bódis Jusztin, Erdélyi László, Sörös Pongrác,
Klemm Antal. A rend a mult században anyagi áldozatokkal és
rendtársaknak fáradhatatlan munkájával megszervezte az egész világon legnagyobb bencés könyvtárt (Czinár M.). A rend kollektiv
munkájának eredménye a rendtörténet 14 kötete, melynek köteteihez kapcsolt oklevélgyűjtemény még sokáig nyújt értékes szolgálatokat a történetíróknak. Ezenkívül nagyszabású, a bencés tradíciónak megfelelő munkában vett részt a rend az új egyházjogi kódex
szerkesztésében való részvételével, miben a rend részéről Serédi
Jusztinián, azóta esztergomi érsek vett részt majdnem 20 éves munkájával.
A nagyok mellett a névtelenek egész serege munkálkodik állandóan. Nagy, korszakalkotó munkára nem mindenki születik,
munkakör (misszió) is akadályozhat nagyszabású munkák létrehozásában, de akik ismerősök a rendnek életével, működésével, azok
tudják, hogy a névtelenek egész serege dolgozik a nagyok mellett,
téve szolgálatot a tudománynak, hazának, miközben, hogy Kruesz
Krizosztom találó szavait használjuk, ép úgy dolgoznak az új pogányság megtérítésén, mint hittérítő őseik. Munkakörük megjelöli
a munka egy részét, de sohasem fognak elzárkózni, ha az Egyház,
a Haza szolgálatukat kéri a tudomány terén.
XIII. Leo a Benedek-rendet a tudomány által való apostolkodásra szólította fel, utódja a Vulgata-reviziót bízta rája. Minden
jel azt mutatja, hogy a rend megfogadta a hívó szót. A római Szent
Athanáz kollégium, mely a keletiek egyesülését célozza, az új szalzburgi egyetem, de főkép a pekingi katholikus egyetem és bencés
kolostor, melynek hivatása lesz a rend kínai ágát is megteremteni,
ezt fényesen bizonyítják. Másfél évezred eredményei, a legilletékesebb helyről érkezett buzdítás azt mutatja, hogy a Benedek-rend,
mikor a munkának ezt a jogát gyakorolja, híven követi szent alapítója parancsát: Ausculta filii, praecepta magistri . . . et efficaciter
comple.
Dr.

Szalay

Jeromos

SZENT BENEDEK

TÖRVÉNYKÖNYVÉNEK

H A T Á S A A MŰVÉSZETEKRE.
A Regula és munka.
S Z E N T Benedek döntötte el az aszkézis terén kelet és nyugat nagy összeütközését, ő döntötte el a küzdelmet a remeteség és
a szerzetesség, a puszta, a barlang s a kolostor és monostor között.
Regulájában a keleti és nyugati ideál kiegyenlítődött, a vita contemplativa és a vita activa, az ima és a munka szerencsés frigyben
ölelkezett.
A szerzetességnek abba a VI. századi nagy tohuvabóhujába
teremtő kézzel, a gondviseléstől irányított szellemmel nyul bele,
hogy szilárd alakot adjon neki.
Szent Benedek Regulájának csodálatos organizáló ereje, jogi
alapvetése tette életrevalóvá Nyugaton a szerzetességet.
A 66. fejezet egyenesen önmagából élő várrá, várossá, uradalommá teszi a monostort, melynek gazdasági fejlődése, virágzása, művészi alakítása teljesen a szerzetesek egyéni munkáján
épül fel. „A monostort lehetőleg úgy kell építeni, hogy mindennemű szükségletet, minők a víz, malom, sütőműhely és kert, a
monostor falain belül lehessen megtalálni s hogy a különböző
mesterségeket is a falakon belül lehessen gyakorolni,
hogy a
szerzeteseknek ne kelljen kinn bolyonganiok, mert ez leiküknek
épen nem válik üdvére." így lesz a monostor örökösen munkálkodó nagy családdá. Nagy jelentőségű ez abban a korban, amikor a filozófia a szemlélődést tartja az élet céljának, a társadalom pedig megveti s rabszolgainak vallja a munkát. Most csak
arra akarunk kiterjeszkedni, mint fejlesztik a monostorépületek,
a monostortemplomok az építészetet, a szobrászatot, a képírást,
az istentiszteleti szerek a szerzetesek iparművészeti tevékenységét, az istentiszteleti s egyéb könyvek az írásművészetet, a könyvmásolást a könyvfestést. Nem térünk ki arra, hogy az egyházi
ének, zene mennyi szunnyadó tehetséget ébresztett fel, a történetírás milyen lendületet vett a monostorokban stb.
Kraus mondja, 1 hogy a szerzetes nemcsak fejével dolgozott,
hanem fáradhatatlan önfeláldozással keze is tevékenykedett a művészet szolgálatában.
Megcsinálta valamely mű tervét és saját
kezével dolgozta ki. Zsoltárokat énekelve végezte a legfanyarabb,
legfáradságosabb munkát s csengetyűszóra letette
szerszámát,
hogy az oltárhoz lépjen vagy a kóruson az officium divinumon
részt vegyen. A rendnek a legkiválóbb emberei, maguk a feje1
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delmi rangú apátok sem resteltek követ hordani vagy kőtömböket
faragni. Mikor 1033-ban a normandiai beci monostor épült, amely
az Egyháznak a skolasztika atyját, Szent Anzelmet, a canterbury
érseket, Angolország prímását adta, maga az alapító és apát,
Herluin is hordta a homokot, keverte a mészhabarcsot. Hezelo,
a g a z d a g és előkelő lüttichi kanonok cluny szerzetes lett, hogy a
Hugó apáttól épített nagy apátsági templomnál
építőmesterként
dolgozhasson. Frigyes, Verdun grófja, aki 1000 körül mint szerzetes élt S. Vannesben, saját kezével ásta ki az új dormitorium
fundamentumát.
Bensőséges az a kapcsolat, melyben Szent Benedek rendje
á művészetekkel van. A barbár bárdolatlanság ama századaiban,
a népvándorlásnak amaz alacsony műveltségű korában, amely a
római birodalom bukását követte és amely az erkölcsi állapotok
helyreállítását megelőzte, a művészet a bencések kezében kimondhatatlanúl áldásos hivatást teljesített. A Gondviselés a világ sorsát egy művészetileg gazdagon megáldott faj kezébe tette le, de
hogy a germánoknak a művészeti ösztöne felébredt, hogy az antik
művészeti formákat, mint későbbi öntevékenységüknek alapját megismerték, hogy az antik örökséget átvették, hogy maguk elé méltó
eszményeket tűzhettek, az a bencés rendnek az érdeme. Nem mindenki olyan szerencsés, hogy Szent Benedek rendjéhez tartozhassék, fejezi be lelkesen Kraus, de nem tudja egy becsületesebb
szellem sem tanulmányozni a középkor művészetének történetét
anélkül, hogy ezt a dicsőséges és nagy intézményt mély és kegyeletes csodálattal szívébe ne f o g a d j a .
Ma azonban már még többet vallunk, mint Kraus. Azt valljuk, hogy a korai középkori román stílus, bencés építők, bencés
szobrászok, bencés festők, bencés iparművészek, mesterek alkotása
s hogy ebben a munkában Szent Benedek Regulájának organizáló ereje rendkívül nagy szerepet játszott.
A bencések korai középkori építészeti
tevékenysége.
A bencések korai középkori építészeti tevékenységének összefoglaló ismertetésére az alkalmat a Regula 1400 éves története adja,
ahonnan sokféle indítás között építészeti is áradt ki. Ez jogosít
fel bennünket arra, hogy a részletkutatások mai állásáról beszámoljunk. Beszámolásunk nein lesz olyan egyenletesen folyó, amely
egyforma szeretettel fordul minden részlet felé, hanem inkább
csak a fontos részletek kiemelésére, hangsúlyozására törekszünk.
A monostor épület.
Mikor az európai középkori művészet emlékein szemlét tartunk, a keresztény Gallia, Itália csekélyszámú frank, gót, longobard épületei közül a VI. századi montecassinói építkezés emelkedik ki.3
3
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Szent Benedek Monte Cassinón római romok között egy őrtoronyban remeteséget rendez be, amelyet fiai számára monostorrá bővít a hegy tetején. Ennek a számára írta meg életszabályát. A szabályzat tanúsága szerint már ebben az ősmonostorban
kellett lennie oratóriumnak, refectoriumnak, dormitoriumnak, apáti
lakásnak, vestiariumnak, műhelyeknek, kamaráknak, portáslakásnak s egyéb mellékhelyiségeknek. A monostorból, amelyet a szaracénok elpusztítottak, semmi sem maradt fenn, de felfedezték a
toronyhoz épült kis templomnak az alaprajzát. A hajó téglalapalakú, apszisza félköríves s a haját kóruskorlát keresztezi. Róma
nagy bazilikáinak szerény, kicsinyített másával állunk szemben.
Bizonyára a monostor is a római ház mintájára az átrium körül
csoportosuló épületrészekből állott, amelyből később a négyszöges keresztfolyosó köré sorakozó templom és monostorépület fejlődött ki. De míg a déli monostorok a templom északi oldalára
teszik a keresztfolyosót, addig az északiak a templom déli oldalára. A napsütéses délen a szerzetesek inkább az árnyékot, a
szelesebb, hidegebb északon pedig inkább a meleget keresik. Cassiodorus Vivariumának fekvéséről olvashatunk művében: De institutione divinarum litterarum cap. XXIX.,4 ahol öntözött kertekről, halban gazdag, malmot is hajtó folyóról, halastóról, testet
üdítő fürdőről s a közeli mons Castellusnak remetemagányairól
beszél. Általában elvként vallja, ut monasterium vestrum potius
quaeratur ab aliis, quam vos extranea loca iuste desiderare possitis.
Inkább vágyak tárgya legyen a monostor, mint unottság színhelye. Sürgeti a szellemi munkát (De artibus ac disciplinis liberalium litterarum), a könyvmásolást, hiszen annyi sebet kap a sátán, ahányszor leírjuk az Ür szavait (i. m. XXX. c.), a kódexek
díszes bekötését, „hogy mennyegzős ruhában" jelenjenek meg a
szent iratok, de azoknak a szerzeteseknek, akik sem az isteni,
sem a világi tudományok iránt hajlandóságot nem éreznek, melegen ajánlja a kertészetet, a földmívelést s a gyümölcstermelést,
a méhészetet, a galambtenyésztést stb. (i. m. XXVIIL). így alakul
ki Szent Benedek és Cassiodorus szellemének ölelkezéséből a középkori bencés monostor épülete és szinte paradicsomi környezete.5
A VII. század a nyugati szerzetesség nagy vajúdásának a
százada, Kolumbán ír szerzetes és misszionárius százada, aki a
francia Luxeuilben rendkívüli szigorúsággal vezette kolostorát a
saját szabályai szerint s aki egyéniségének nagyságával egész
Franciaországra óriási hatást gyakorolt. A VI. és VII. században
Németországban is a Kolumbán-féle regula él a kolostorokban,
egy emberöltőig még St. Gallenben is.
Rómában e közben világtörténelmi esemény játszódik le. Monte
"M. P. L. 70. 1141—1219.
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Cassino szerzetesei Szent Benedek halála után néhány évtizeddel
a longobárdok t á m a d á s a elől Rómába menekültek. Itt kapják a
megbízást Nagy Szent Gergely pápától az angolszászok megtérítésére. 597-től Anglia hosszú időn át klasszikus földje volt Sz.
Benedek fiai működésének. A vallásos élet csodálatos virágzásnak
indul Szent Benedek törvénykönyvének irányítása mellett. Híres
nevek, Benedek Biscop és yorki Wilfrid világítanak a VII. század fordulójánál. M a j d a nagytudományú Béda tűnik fel, Willibrord már Németországban térít, 698-ban megalapítja Echternachot. Szent Bonifác is működésbe kezd. Megbízására 744-ben
Sturm megalapítja Fuldát, Szent Pirmin pedig már 724-ben megveti a híres reichenaui apátság alapjait. Reichenau szomszédságában, St. Gallenben még a Kolumbán-féle regula volt érvényben.
Szent Bonifác és Pippin Károly egyházi reformja óta a bencés
Reguláé volt a jövő, mérsékelt irányával legyőzte Kolumbán szigorúságát. Monte Cassino 717-ben újjáéledt, új gócpontok keletkeznek, Farfa, Novalese Itáliában, Ripon, Wearmouth, Jarrov,
Lindisfarn Angliában, St. Denis, Corbie, Fleury, Ferrieres Franciaországban, Reichenau, Fulda, St. Gallen, Prüm, Corvey Németországban.
A 654-ben Szent Philiberttől alapított Rouen melletti Jumiegesapátságáról fennmaradt feljegyzésekből képet alkothatunk, milyen
volt a fejlettebb merovingkori monostortípus. 8 A jumiégesi templom kereszt-alaprajzú, kórusa, szentélye keletfelé van irányítva.
A templom déli oldalához simúl a keresztfolyosó, a nyilt, négyszögű udvar, amelynek északi oldalán a templom, a többi oldalán pedig egyéb épületek foglalnak helyet. A templom tengelyére
merőlegesen álló két szárnyas emeletén vannak a hálótermek. A
szerzeteseknek
közel a templomhoz kell aludniok, hogy éjjelnappal hamar eljuthassanak helyükre a kóruson. A földszinten
van a káptalanterem, a refektórium, a kamara, valószínűleg úgy
elosztva, hogy a k a m a r a a nyugati oldalon van, ahova a kocsik
kényelmesen oda járhattak s lerakodhattak, a káptalan pedig a
keleti szárnyon egyenesen a kereszthajóval érintkezik. Az ebédlő
bizonyára a kamara, a cellarium mellett volt. Hogy mi volt a templommal párhuzamos harmadik épületszárnyban, az nincs megemlítve, az bizonytalan. Az udvarra boltozott folyosó nyilt, az u.
n. keresztfolyosó, amelynek félteteje fölött húzódott az emelet. A
keresztény Gallia első aszkétatelepeiből Szent Benedek Regulájának hatása alatt szépen kifejlődött a meroving-kor monumentális
monostorépülete, amely az egész középkoron át szinte kötelező
hagyomány maradt.
A karolingi humanizmus korában újra sorsdöntő időket él
át a Regula. Mióta N a g y Károly Alkuint, a tudós angolszász bencést Toursba hívta, a bencés szerzetesség s az ókor szellemi kin6
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cseiért való lelkesedés benső frigyre léptek. Ebből fejlődött ki a
monostori iskola és könyvtár fénykora. Vájjon nem roppant-e
össze akkora fejlődés alatt a kiindulási alap, Szent Benedek törvénykönyve? Bár ez a fejlődés a Regulán kívüli tényezők hatása
alatt történt, nincs ellentétben vele, mert a Regula maga nyújt
rá alapot. S ha a mindenekelőtti istenszolgálatot nem nyomja el,
akkor meg egyenesen egyik legszebb kialakulása a Szent Benedektől is megkövetelt munkának és olvasmánynak. 7
A Nagy Károly tudós körében kialakult s az új viszonyokhoz alkalmazott monostori építészeti programm a 820-i st.-galleni
ideális tervezetben maradt ránk. 8 A st.-galleni monostor- és templomtervezet eszményi elgondolása annak, hogyan lehet a monostor összes szükségleteit kielégíteni, összes céljait megvalósítani a
nélkül, hogy a szerzeteseknek a monostor területét el kellene
hagyniok.
Középen van a tulajdonképeni monostor a négyszögletes keresztfolyosó körül, melynek északi oldalát a tömegével és m a g a s ságával egyaránt uralkodó, kéttornyú templom, a többi három
szárnyat pedig az imaterem, hálóterem, az étkező és a kamara
foglalja le. A hálóterem itt is, mint a merovingi időben, a kereszthajóhoz csatlakozik az emeleten. Alatta van a földszinten a
melegedő szoba. A lépcső hiányzik a tervezeten. Ezzel a szárnyal
keskeny folyosók kis melléképületeket kötnek össze, a konyhát, a
fürdőt, a mosókonyhát, a félreeső helyeket. A négyszöges nagy
főépület körül, amelyben a szerzetesek közös élete lejátszódik,
egész házkoszorú sorakozik. Az apát a kereszthajó északi oldalán
lakik, szintén közel a kórushoz. A kereszthajó mögött van, de a
teplommal egy testet alkot egyik oldalon a sekrestye, az emeleten az egyházi ruhatár, a másik oldalon a könyvtár. Az öregtemplom szentélye mögött a betegház és a belső iskola négyszöges épületei közé ékelve a kisebb templom. A köpölyöző, a
véreresztőház, az orvosi lakás, a fertőző beteged külön szobája,
a gyógyfüves kert s a könyvtár foglalják le az északkeleti csendes
sarkot, amelyet az iskolával együtt a temető választ el a déli
oldal lármásabb műhelyeitől s a nyugati oldalon levő vendégházak
nyugtalan életétől. A temető be van fásítva, mellette lakik a kertész, aki a konyhakertet is gondozza. Mellette van külön felügyelő
alatt a baromfiudvar, a galambház, a ludak, kacsák fürdőjével s
a magtárral. A déli oldalon a szabó, csizmadia, nyerges, aranymíves stb. műhelyek sorakoznak. Nyugat felé a konyhával kapcsolatban a pékműhely, a serfőző, a zúzómozsár, a kézimalom, a
nagy ló-, ökör-, tehénistálló, a juhakol, a sertésól, a kecskeóí s
a pékek, kocsisok, pásztorok, kocsisok stb. házai következnek. Az
istállók és házak közt jut el az ember a templomba, amely az
alacsony házak közül nagyszerűen kiemelkedik. Az idegen jobbra,
' L. Szunyogh, Szent Benedek és Cassiodorus. Pannonhalma, 1919. 129.1.
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a klauzúrán kívül találja a vendéglőt, a gazdasági negyedben,
közel a serfőzőhöz. Az előkelők vendégfogadója balra van, külön
istállóval. E mögött van a külső iskola, tanulói az előkelő vendégekkel is szoktak érintkezni. Az apáti" ház közelsége is bizonyos fegyelmet gyakorol a tanulókra.
Valódi gyönyörűség elmerülni ebben a tervezetben, amely a
karoling kor aszkézisének egész életbölcseségét magában rejti.
Az épületcsoportok úgy vannak elosztva, hogy elkülönüljenek ott,
ahol el kell különűlniök és összekapcsolódjanak ott, ahol össze kell
kapcsolódniok. A középpontban a lélek üdvösségéről való gondoskodás van, a szellemi vezetés, a növendékek nevelése, a könyvtár,
a betegápolás, a temető alkotják a kontemplativ részt, a vendégek
hangos világiassága, a külső iskola, a mindennapi kenyérről való
gondoskodás — a legtágabb értelemben vesszük ezt — alkotják
az aktiv részt. A vázlatos ábrázolás ellenére is látjuk a klauzúrának egyszerű vonallal jelzett falait, a kerítéseket, a különálló
termeket s ha mindjárt a homlokrajz hiányzik is, előttünk áll a
monostorváros a maga egészében. Nincs igaza Frankinak, mikor
a tisztán ideális tervezetből messzemenő következtetéseket von le,
hogy nincsen rajt egyetlen szélesebb tér a temetőt leszámítva,
hogy nincs egyetlen széles utcája, hogy nincs benne az életnek
üde vérkeringése, nagyon szorosan, szinte egymás hátán vannak
az épületek. Minden egy nagy négyszögbe van kényszerítve, alig
van egy lélegzetvételre való levegője. Nincs az egésznek térbeli
gerince. Szerinte tűz esetén veszedelmes is ez a tömött építkezés,
a szikra egyik szalmatetős házról könnyen ugrik a másikra. De
hiszen senkinek se jutott eszébe e zsúfolt tervet, amely csak típusnak volt szánva, az utolsó centiméterig pontosan megvalósítani, mint ma tennék. A valóságban levegős, tágas, kényelmes,
művészien elrendezett, gyakorlatias, célszerű épületek voltak a monostorok, mint az Ansegis apát alatt 822—833-ban megújuló fontanellai monostor leírása s a lorschi monostor 830 tájáról való
művészi kapucsarnoka is bizonyítja. Az építészet abban az időben
igazán csak a felsőbb körök művészete volt. Városi építészetről
se lehet beszélni, ha volt is folytatása a római városoknak. Királyi és monostori művészet volt az építészet. A szerzetesek, bár
sokszor születésüknél fogva is, de főleg műveltségüknél fogva
tartoztak a felsőbb körökhöz. A st.-galleni monostortípusnak, a
kor egyik legfontosabb építészeti organizmusának a kompozíciója
is mutatja, hogy ha az ingesheimi vagy az aacheni palotákkal nem
versenyezhet is, a kor legnagyobbszabású alkotásai közé tartozik.
De mi más szempontból is fontosnak tartjuk ezt az építkezést. Kitűnik belőle, mint Gruber mondja, 0 hogy a földközi tenger
övében megszületett építészeti gondolat mint vert gyökeret germán talajban s mint alakult át germán szellemben. Karoling re' O . Gruber, Die Kirchenbauten der Reichenau. (Die Kultur der Abtei
Reichenau.)

naissanceról szoktak beszélni, bár a renaissance kifejezés G r u b e r
szerint ebben az esetben nem helyes, mert itt nem az antik kultúra
újjászületéséről van szó, hanem egyszerűen azon római kultúrelemek továbbéléséről, amelyek erősebbek, egyetemesebb érvényűek
voltak, mint az elbukott római állami képződmény, állami alakulat.
Ezek a kultúrelemek érintkezésbe léptek, keveredtek az új népek
kultúrájával s megalkották azt a kultúrát, megvetették annak a
kultúrának az alapjait, amelyben mindmáig élünk. Az építészet
terén különösen a kőépiiletet s a boltozás művészetét tekinthetjük
továbbélő római hagyománynak. A monumentális építészet technikai részén kívül római elemnek kell tekintenünk a monostorok
nyílt keresztfolyósóját, négyszöges udvarát s az egész építkezés
négyszöges kompozícióját. Viszont határozottan germán elemet
lát Gruber abban a sok önálló épületben, amelyek, akárcsak a
germán udvarházakban, majorokban a férfiak, a nők háza, az istálló, a konyha stb., mind külön életet élnek. A középkori monostorépítés tehát a római és germán építészeti gondolat kereszteződését mutatja. Germán az a mód, ahogyan minden gazdasági cél
részére külön épületet emelnek, római az az elem, hogy minden
épület a középponti négyszöges udvar, keresztfolysó körül helyezkedik el. Germán elem az épületek egyéni élete, római elem a
szervezettsége. A st.-galleni terv nagyon világosan mutatja e két
elem kereszteződését. Építészeti elgondolásban az egyes részek
külön életet élnek, olyan szépen vannak kiképezve, amennyire csak
lehetett, de azután mint a gyöngyök, ügyesen vannak római módon
egymás mellé rakva, szerkezeti egységbe hozva.
Egy nagy fejlődésnek az alapját jelenti a st.-galleni terv,
amely a román, gótikus, renaissance, de főleg a barokk s modern
idők új monostoraiban éli virágzásának teljét.
A
monostortemplomok.
Az antik világ összeomlásából egyetlen intézmény került ki
épen, az Egyház. Az Egyháznak kellett megmentenie az ősök kincseiből mindazt, ami megmenthető volt. Ebben a mentési m u n kálatban senki sem volt olyan nagy támasza, mint Szent Benedek,
aki, mikor a városi kultúrcentrumok elpusztultak, messzelátó h e g y tetőkön emel új kultúrtűzhelyeket, mikor a római világ p é n z g a z dasága a népvándorlási törzsek támadásai következtében összeomlik, zárt terménygazdasági centrumokat, szinte kitűnő g a z d a sági iskolákat teremt az új népeknek, mikor a pogányság tombol
az ifjú népek szívében, akkor szigorú fegyelmű missziósközpontokat létesít a lelki vadonokban. A monostor és templom elválaszthatatlan egymástól. Hogy micsoda templomépítő programmal indultak el Szent Benedek fiai s micsoda templomtípust alakítottak
ki a korai középkorban, ki fog tűnni, ha Franki és Gruber vezetésével végig tanulmányozzuk az ősi bencés monostortemplomokat.'*
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és Gruber, Die Kirchenbauten der Reichenau.

Azt már láttuk, hogy Monte Cassino ősi temploma a római
bazilikák kicsinyített mása volt. A kiindulásnál tehát ott van a
római hagyomány. Ezt veszik át a legrégibb franciaországi
monostorok, a Szent Wandregisilltől 648-ban alapított Fontanella, a Sz.
Philiberttől 654-ben alapított Jumiéges, a 657-ben Szent Bathildistól alapított Corbie is. A gazdag oszlopfőkkel ékesített csiszolt
márványoszlopok, a csillogó mozaikfalak, az aranyban ragyogó
mennyezet, a hosszúhajós elrendezés az őskeresztény bazilikának
északra való átültetéséről beszélnek.
Németországban
is erős misszióstevékenység töri meg a jeget,
készíti elö a megkeresztelkedést s indítja meg a művészi tevékenységet. Egy összeácsolt kereszt a szabad ég alatt, egy kis sátor, majd fatemplom, végül kőmonostor, kőtemplom, ez az útja a
fejlődésnek.
Szent Kolumbán a frankok nagyhatású térítője, 610 körül
ment a bodeni tó vidékére, de nem sok eredményt ért el s erre
Itáliába vonult. Tanítványa Szent Gallus, ott maradt s az ő cellájához, St. Gallenhez már maradandó keresztény kultúra kapcsolódik. 645 körül halt meg. Szent Magnus az allgaui Füssenben
teremt új kisugárzási pontot. Bajorországban Szent Einmerám
(Regensburg), Szent Korbinián (Freising) nevéhez fűződik élénkebb misszióstevékenység emlékezete. Thiiringiában egyebek közt
Szent Kilián működik. Szent Pirmin 124-ben alapítja a bodeni tó
szigetén a reichenaui monostort. Azután Elszászba megy, hogy már
meglevő monostorokkal fogadtassa el Szent Benedek törvénykönyvét. (Murbach, Maurs-münster.)
Szent Rodbertus megerősíti,
feleleveníti a már majdnem kialudt kereszténységet Salzburgban.
Dolgoztak, fáradoztak, de hiányzott belőlük a szervezőtehetség.
Meghaltak vagy tovább vándoroltak s elért eredményeik kérdésessé váltak. A tartós szervezés érdeme az angolszász Szent Bonifácé. 718-ban hagyta el angol anyamonostorát, de nem ment
egyenesen új munkaterére, hanem Franciaországon keresztül Rómába, hogy messzetekintő vállalkozásához megerősítést nyerjen
a pápától. Csak aztán ment Thüringiába, hogy hitében megújítsa
az elvadult, pogányságba sűlvedt országot. 722-ben újra Rómába
megy, püspökké lesz s megbizatást kap a pápától Hessen megtérítésére. Erre Franciaországba utazik, hogy Martell Károly védelmét biztosítsa s azután néhány év merész munkájával egész
Közép-Németországot megnyerte a keresztény hitnek. 732-ben érsekké lesz, egész Németország egy kézbe kerül. 738-ban harmadszor megy Rómába s egy évig ott marad, azután Bajorországban felállítja a passaui, regensburgi, salzburgi, freisingi püspökséget s a thüringiai bambergi, würzburgi, erfurti egyházmegyéket. 741-ben Eichstättet választja el Bajorországtól és Szent
Willibaldot teszi meg püspökévé. Számtalan monostor létesül ezen
egyházmegyékben. Bonifác m a g a is bencés, támogatta a mozgalmat, hogy nehéz munkájában támasztékai s az elért sikereknek
fenntartói legyenek. Valószínűleg ő alapította Benediktbeurent,
amelyből csakhamar két monostor létesül Felső-Bajorországban.

Ez az új, nagylendületü élet erős építészeti tevékenységgel
járt s magával hozta egy gyakorlott építőmesteri rend kialakulását. Mikor a szászok 752-ben Thüringiába betörtek, harminc
templomot pusztítottak el. Egyik-másik lehetett fatemplom is, de
bizonyára több monumentális alkotás volt köztük, pl. Fulda. Nem
szükséges feltételezni, hogy az építészet Németországban a semmiből nőtt ki. Ha valamely vidék megtért, akkor a papság, a szerzetesek a másutt már kialakult, bevált formákat átültette az újonnan meghódított területre. Bonifác nagy utakat tett meg. Ismerte
Anglia, Franciaország, Itália, főleg Róma építésmódját. Szent
Willibáld hét évig járt keleten s aztán Monte Cassinón is élt.
E két ember két különböző irányt képvisel e korban. Szent Willibáld eichstätti dómja görögkereszt alaprajzú volt, ő a keleti
formák megpolgáriasításán dolgozott. Bonifác azt az erős törekvést képviseli, hogy Közép-Európát a pápa, mint szellemi középpont körül egyesítse. Németországi építészeti tevékenységéhez a
mintákat tarka vegyületben római és frank elemekből hordta össze.
Frank földön ezen időben Martell Károlynak az arabokon Poitiersnél 732-ben aratott győzelme adott lendületet közvetve az építésnek. De haladás a formákban még nincsen. Egyelőre még csak
a stílusbefogadó és fenntartó készség mutatkozik az egész vonalon. A kőépítés technikáját, a boltozást terjesztik a bencések. De
nemsokára megnyilatkozik a stílusfejlesztő tehetség is.
A korai karoling
templomépítés.
Mikor Szent Bonifác 754-ben-meghalt, Dél- és Közép-Németország már keresztény volt. Mikor meg Nagy Károly a germán törzseket kormánypálcája alatt egyesítette, ő eléje már új programm
tárul, a hatalmas, de állami berendezettségét tekintve kezdetleges
birodalom megszervezése. A germánok állami hagyományaiból nem
meríthetett, a letűnt római birodalom állameszméjében s a kereszténységben találta meg az újjászervezés alapjait s Szent Benedek
fiaiban leghűbb munkatársait.
Nagy Károly korának építészete az ismert két típussal indul,
a középponti szerkezetű s a bazilikális típussal. Mind a két típust
átülteti a Rajna jobbpartjára is. Ehhez járúl még a talán a germán egytermű megszokottságból származó építészeti típus, az egy-?
hajós csarnoktemplom. Mig azonban a középponti szerkezetű
templom alig talál folytatásra, addig a bazilikális típus épen a
bencés monostortemplomokban nagyszerű továbbfejlődésnek indul,
amelynek a végső állomása a román stílus.
Kisérjük végig a fejlődésnek egyes állomásait.
Az első állomás Centula Abbeville mellett, Északnyugat-Franciaországban. A régi monostor helyén Nagy Károly veje, Angilbert
építtette (790—99) s Nagy Károly jelenlétében szentelték fel. A
templom már régen elpusztult, de Effmannak mesteri rekonstrukciójában teljesen előttünk áll. Keleti része Szent Richarius, nyugati
része az Üdvözítő tiszteletére van szentelve. Richarius alapította
**

a monostort, 645-ben itt temették el, sírja a kórus négyzetének közepén van, oltára pedig az apsziszban. Kripta nincsen. Az Üdvözítő
oltára szemben van a nyugati oldalon, de egy emelettel magasabban s a toronynak a csigalépcsőjén lehet feljutni hozzá, mert alatta
a középhajónak a bejárója van. A nyugati homlokzat előtt átrium
van, a déli oldalon pedig szabálytalan keresztfolyosó két kis kápolnával. Ha délről közeledünk a templom felé, a következő látvány tárul elénk. A Szent Mihály-kapun belépünk az átriumba,
egy négyszöges udvart körülölelő, ritmikusan elosztott oszloprenden nyugvó csarnokba, amelynek északi oldalán van Szent Ráfael
kapuja, déli oldalán Szent Gábrielé, a három kapu felett pedig a
három főangyalnak az oratóriuma. Mindjárt elénk tárul a templomnak a nyugati homlokzata, három bejáróval, mindkét sarkán kerek
toronnyal. A bejárók a vestibulumba visznek bennünket, amelynek
közepén van Angilbert sírja, azután az u. n. kriptába jutunk, az
Üdvözítő oltára alatt levő, keresztboltozattal fedett helyiségbe, innen pedig a lapos mennyezetű oszlopos bazilikába, innen a boltozott, tamburos, majd lapos mennyezetű négyzetbe, ahonnan már
jó betekintés nyílik a kereszthajó jobb- és balszárnyába, a négyszögalakú kórusba, azon túl pedig az apsziszba.
Első pillanatra is feltűnik, hogy mennyi gazdagodás van Centulában a belső helyiségeket illetőleg, de kiérezzük azt is, hogy
hiányzik még belőle a szerves egység. A templom külső kiképzése
is nagy gazdagodást jelent. A négyzet s az Üdvözítő oltára feletti
épület toronyszerűleg van kiképezve, a keleti és nyugati oldalon
is két-két saroktorony emelkedik, szinte megsejtése a későbbi gazdag román toronyrendszereknek.
Az új építkezések mind új stílust hozó kísérletek. A fuldai
templom, amelyet még Sturm apát épített, épen maradt a szász
támadáskor, csak a szerzeteseknek kellett elmenekülniük, de Baugulf
apát idején már kicsi lett egy olyan monostor számára, mely időközben világhírre emelkedett. Ratgar nevű bencés vezette az építkezést s valószínűleg ő volt az építőmester is, amint élete körülményeiből következtethető. Baugulf halála után ugyanis ő lett az
apát s határtalan építkezési kedvében
Fulda körül egész sereg
templomot vett tervbe, de a szerzetesek, akiket inkább a monostor
tudományos híre vonzott oda, nem akartak építőmunkásoknak szegődni s ellene szegültek. Ratgar temploma még bazilikális szerkezetű, kereszthajó nélkül. Az apszisz mellett kívülről két torony
emelkedik, mint Centulában, de már erősebb összefüggésben az
apszisszal. (Egyesek ezeknek az eredetét 937-re teszik, a tűzvész
utáni megújítás korára.) Mikor apáttá lett, hatalmas kereszthajót
épített a bazilikához, de nem a keleti oldalon, hanem a nyugatin,
ahova apsziszt is toldott Szent Bonifác teteme részére, akinek oltára a főoltárral szemben nagyszerű helyhez jutott. Az új kereszthajó lett a világiak temploma, a régi bazilika pedig a szerzeteseké.
Az egység hiánya, a kettősség az elgondolásban Ratgar apát építkezésében is megvan. — Valószínűleg Ratgar tervezte a Fuldától

egy órányira keletre fekvő Petersberg bazilikális templomát, melynek a kriptája nevezetes a boltozás története szempontjából. A
hosszában és keresztben menő dongaboltozatok kereszteződése teszi
érdekessé ezt az épületet.
A normanok kezdődő rablóhadjáratai a tenger mellékén H a m burgtól egészen Bordeauxig nagyban megzavarták az építkezést,
de egy termékeny lökést is adtak neki. A noirmouthieri (sziget a
Loire torkolatánál) szerzetesek már első megjelenésükkor, 819-ben
beljebb vonultak elszászi birtokukra, ahol háromhajós bazilikát építettek kereszthajóval és kórussal. Tehát nyugati Franciaországban
Centula után már a második eset a kereszthajó és kórus, a crux
commissanak átképzése crux immissavá, vagyie a T formának átképzése latin keresztté t- A harmadik eset a kutatás jelen állapota
szerint a szász Corvey monostortemploma, amelyet a francia Corbieből alapítottak. Deas (819), Corvey (822) közt van St. Gallen
(820) terve. A latin kereszt alapformának érvényesítése a templomépítésben tehát nyugati frank eredetű s azért olyan fontos, mert a
f ő h a j ó és kereszthajó keresztezésénél levő négyzet az apszisz felé
irányuló kórustoldással az alaprajz középpontjává, az egész épület jegecesedési pontjává lesz, amely körül a laza bazilikális szerkezet egyre szorosabban, egyre szervesebben tömörül.
Mikor a normán támadások minden nyáron megismétlődtek
s -erődített városok és várak hiányában a birodalom egyre gyengült, a belső viszályok pedig Jámbor Lajos és fiai között egyre
tartottak, 836-ban a noirmouthieri szerzetesek végleg Deasba telepedtek s átvitték szent alapítójuknak, Szent Philibertnek a tetemeit is. Ekkor építették a templomhoz a kriptát, a legkorábbi csarnokkriptát pilléreken nyugvó keresztbolttal, ha Lasteyric rekonstruálása helytálló, amelyet csak a salzburgi kriptából lett oratórium
előzött még (785—821.). A deasi kriptának a zarándokok nagy
látogatása következtében öt kápolnával való kibővítése pedig kezdetleges alakja a későbbi, szentélykörüli sugárkápolnáknak. Corveyben szintén találunk az apszisztól keletre ilyen kápolnákat s
a nyugati felső templom alatti átjárót máig is kriptának hivják,
akárcsak Centulában. Hasonló nyugati felsőtemplom van a st.galleni 820-i tervezeten is Szent Mihály oltárával, sőt Hardegger
rekonstrukciója szerint még kereszthajó is. A tervezeten azonban
a legmeglepőbb a szabályosság. A főhajó és a kereszthajó egyforma szélesek, a négyzet szabja meg a kereszthajók szárnyainak
s a kórusnak a nagyságát, a h a j ó négy és félszer ilyen hosszú.
Az oldalhajók szélessége fele a f ő h a j ó szélességének. A 836-ban
épült reichenaui Sz. György templom (Oberzell) kereszthajó nélküli,
de oszlopfői már jobban közelednek a román kockaalakú oszlopfőkhöz, mint a fuídai Szent Mihály templom oszlopfői.
Amint látjuk, az új feladatok új eszmék termelésére késztetik
a karoling kor építőmestereit, akik a latin keresztalakú alaprajzzal,
a négyzet kiemelésével és jegecesedési ponttá alakításával erős ge-

rincet adnak a laza összefüggésü épületrészeknek, de teljes egységet teremteni még nem tudnak.
Sok kisérletezés után Jámbor Lajos és utódai alatt Németországban egy új épülettípus lép fel, a bazilika kereszthajóval és
három apszisszal. Például csak a hersfeldi, a lorschi s a Heidelberg melletti heiligenbergi Szent Mihály templomnak máig is megcsodált romjait említem. Ezek már erős lépéseket jelentenek az
egységes szerkezet felé s innen joggal számíthatjuk már a középkori művészet kezdetét. Azt is kiemeljük, hogy mindenütt a monostortemplomok a korjelzők.
A sötét század

(X.

sz.).

Az egyetemes kultúra a normannok, a szaracénok, a szlávok,
a magyarok pusztításai s belső harcok következtében hanyatlik.
Vele hanyatlik a virágzó szerzetesség is, mely a karolingok alatt
felfrissítő reformok előtt állott, nem neveltek tudósokat, építőket.
Elcsendesedik a világi és egyházi építészet egyaránt. A monostorok
kiürültek. A szerzetesség megerősödésétől függött az építészet jövője. A ködből kiemelkedik Cluny. 910-ben összegyűjti az aszkétákat, akik a hallgatagság, a böjt, az alamizsna, a vendégszeretet,
a zsoltáréneklés, Isten- és emberszolgálat mellett lassankint az
építkezéshez fognak. Nagy Ottó óta Németországban is világosodik. A szász építőiskola működésbe kezd.
Cluny második templomát Majolus apát 954—995) építi fel
s 981-ben fel is szenteli. Bár az 1089-i harmadik templom megváltoztatta a képét, mégis világosan áll előttünk utánzatai s Mettlernek a clunyi szokásokon végzett tanulmányai alapján. Cluny második temploma gerendás, lapos tetejű oszlopos bazilika volt, kereszthajóval és kórussal, tehát a latin keresztes karoling formát
követi. A négyzet fölött harangtorony emelkedik. A kórus közepén
áll a főoltár s e mögött még három mellékoltár. Két további oltár
volt az oldalkórusokban, amelyek folytatásai a mellékhajóknak,
amint a kórus folytatása a főhajónak. A három kórus fallal volt
egymástól elválasztva. Az oldalkórusokba szoktak visszavonulni a
szerzetesek a világiak szeme elől önostorozás alkalmából. A szerzetesek a szentmise alatt a négyzetben voltak, a hajók a hívőknek
álltak a rendelkezésükre. A nyugati bejáró előtt átrium volt, nyugati oldalán valószínűleg tornyokkal. Itt tartották a körmeneteket.
A világiaknak elválasztása a szerzetesektől s a laikus testvéreknek elkülönítése (literati - illiterati) a kórustagoktól tagozást és
életet vitt bele a templomtérbe. Ebből a típusból fejlődik ki azután
a harmadik clunyi templom a XI. században s a hirsaui a XII.
században. A cluny-típusnak nagy hatása volt, mert az a nemzedék, amely az antikrisztust várta, nem tette ölbe a kezét. Ez a
vallásilag megújhodó kor nagy építő tevékenységet fejtett ki. Azok
a formák, amelyeket eddig feltaláltak, közkinccsé váltak, azok pedig, amelyek érlelődtek, szépen kiteljesedtek.

Közkinccsé vált a csarnokkripta, ahogy pl. Reichenauban az
oberzelli Szent György kriptában kialakult 980 körül. A deasi
kripta kezdeményezését (St. Philibert de Grandüene) a toursi Sz.
Márton templom sugárkápolnái s a cluny-templom párhuzamos
kórusainak oltárai veszik át. Németországban inkább ez utóbbi típus terjed el.
Közkinccsé lett a latin kereszt alakú alaprajz a központtá f e j lődött négyzettel. Mikor meg a négyzetre harangtornyot emeltek,
a templom keleti része a harangtorony uralma alá kerülő épülettestté lett. Hasonló ritmikus erővel épült ki a karoling kor t a p o gatódzásai után az egy- vagy kéttornyú nyugati homlokzat is fényesen kidolgozott kapuival.
Gazdag építészeti fantázia, finom ritmusérzék nyilatkozik meg
a főhajó pilléreinek és oszlopainak váltakozó rendjében.
Ha Lombardia ez időben általában a befogadó szerepét tölti
is be, egyben hozzájárúl a fejlődéshez, a félköríves fríz lizénekkel
való kombinációjának északon való elterjesztésével, pl. a reichenaui
Mittelzellnek nyugati tornyán.
Ha mindezt az építészeti gondolatot, amely hol egyik, hol
másik templomon jut felszínre, hol meg együttesen lép fel, összevetjük a bazilikával, világosan előttünk áll a fejlődés útja és eredménye.
Lépjünk be egy 1000 körüli templomba. Az első lépésnél csalódás érzete fog el bennünket, az átriumnak' a hiánya érzik, kivéve a cluny-hatás alatt álló templomokat, amelyeknél megvan
még a bájos őrtornyokkal ellátott átrium. Minden további lépésünk azonban gazdagodást tár elénk: a nyugati homlokzatot összefogó két torony vaskos térbelisége (a bencések Szent Pantaleontemploma Kölnben 970-ből), a három hajót egységbe fogó nehéz
pillérek, vagy a ritmikusan váltakozó pillér- és oszloprend, a m a s z szív falak, a fő- és kereszthajón s a kóruson önerejéből uralkodó
harangtornyos négyzet, de főkép a kórus. Az őskeresztény bazilika apszisza olyan lélegzetvisszafojtóan iinnepies, olyan várósan
kezeket táró, de a toursi és clunyi kórusok éltető teljessége, a sugár alakban elhelyezkedő kápolnák vagy g a z d a g apsziszsorozatok
mellett mégis csak szerénynek tűnik fel.
Ilyen szépen megmunkált talajból sarjadt ki a hildesheimí
apátsági templom (Szent Mihály) 1000-ben, a boltozás történetére nevezetes Iimburgi apátsági templom (1025—45), a speyeri
dómnak egyik őse, mely romjaiban is keményen dacol a mulandósággal, az 1037 után készült hersfeldi apátsági templom, amely
meg a würzburgi dómban folytatódik, továbbá a padernborni s a
regensburgi (Szent Emmerám) apátsági templomok.
A cluny-reform átültetésével kapcsolatban nagy lendületet ad
Németország XI. századi egyházi építészetének a hirsaui építőiskola. 1069-ben a regensburgi Szent Emmerám apátság Vilmos nevű
szerzetese meghívást kap Hirsauba s átveszi a monostor vezetését,
melynek 1071-ben apátjává is lesz. Mint apát a cluny-fegyelmet

honosítja meg, építészeti szempontból pedig a clunyi Majolus-féle
templomot mintázza. S mig a hirsaui kongregációhoz tartozó sok
monostortemplomban a második cluny-templomról mintázott hirsaui
bazilikális Szent Péter és Pál temlomnak (1082) a másai élnek
tovább, addig maga Cluny felépíti harmadik s már boltozatos
templomát (1089). A francia hatás itt ez egyszer megállítja a haladást Németország építésében, mert hiszen otthon már jó ideje
rátért a boltozás technikájának egyetemes alkalmazására. Az 10401067-ben felépített jumiégesi apátsági templom korszakalkotóvá
lett a korai román boltozás technikájában, amely alól Cluny sem
tudta kivonni magát.
Ha még megemlítjük, hogy még Olaszországban is a S. Abbondio comoi apátsági templom az egyik főképviselője a korai
román stílusnak, azt hiszem nyugodt lélekkel elmondhatjuk, hogy
a román stílus bölcsőjét a bencések ringatták.

A bencés szorgalom

tevékenykedése

a művészet

egyéb

ágaiban.

De nemcsak az építészetben van ez így, így van ez a művészet egyéb ágaiban is. Nem kisérhetjük végig azt a végeláthatatlan fejlődést, amit a bizánci és itáliai hatásból kibontakozó monostori képírás a román kiteljesedésig megtett, csak egy-két állomását, a volturnóit, a montecassinóit és a reichenauit ismertetem."
Valami szerencsés véletlen egy eldugott kis helyen egy rendkívül jelentékeny IX. századi freskóciklust őrzött meg számunkra.
Magasan fenn a szamint hegyekben a Volturno forrásvidékénél,
amely Nápolytól északra ömlik a tengerbe, a bencések a 8. század elején monostort alapítottak, amely gazdagságban és jelentőségben nemsokára magával Montecassinóval is felvette a versenyt.
De dicsősége nemsokáig tartott, mert 882-ben feldúlták a szaracénok. Ma is rom. A kilenc templomból, amely azon a szük helyen állott, köztük a nagy San Vincenzo-bazilikából alig maradt
fenn valami, egy kis kripta, a Szent Lőrinc templom kriptája, ez
rejti magában a megbecsülhetetlen értéket, azokat a freskókat,
amelyekkel Epiphanius apát díszítette fel 826—843-ig tartó kormányzása idején. Ezek a freskók a korai itáliai képírásnak legjelentékenyebb emlékei.
A kripta egy szűk kis keresztalaprajzú, dongaboltozatú helyiség. A kereszteződésnél vannak az áldást osztó Üdvözítő képe,
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a szentélyben a trónoló Madonna s a gazdag ruházatú, kiterjesztett szárnyú föangyalok, úgy mint Rómában a San Sebastianelloban, vagy Nepibén, a S. Eliaban. Mint a S. Eliaban, balról itt is
hat női szent van, kezükben a koronával, jobbról pedig történeti
ábrázolás kezdődik, mely aztán végig húzódik az összes falakon:
Szent Lőrinc és Szent István vértanúsága, a szent asszonyok a
sírnál, a keresztrefeszítés, melynek jelentőségét a kereszt előtt
térdeplő Epiphanius apát alakja adja rneg, Gábor főangyal küldetése, Jézus születése, fürösztése s végül újra a trónoló Madonna
egy hódoló bencés szerzetessel. Ez a már tárgyánál fogva is gazda g ciklus kiváló még az egyes alakok erősen kidolgozott stílusa
s a jelenetek bámulatos elevensége miatt is. Bertaux 13 ezeket a
festményeket koruk római művészetével, VII. János oratóriumával,
a San Clemente festményeivel hozza kapcsolatba. Egészen helyesen állapítja meg a korai bencés képírásnak a római művészethez
való kapcsolódását, de Vitzthum még többet is lát bennük, a formáknak akkora különbségét, a mozdulatoknak olyan eleven erejét,
amely már az „északi" léleknek a megnyilvánulása. Hiszen már
Bertaux fedez fel kapcsolatokat a volturnói freskók és a karoling
miniatűrök s elefántcsontfaragások között. Nagy Károly és Jámbor
Lajos kapcsolatai is ismeretesek a montecassinói és s. vincenzói
bencésekkel. Józsua apát ( f 8 1 8 ) rokona is volt Lajosnak s 817ben résztvett az aacheni zsinaton. A kölcsönös hatás tehát könynyen megmagyarázható a szerzetesművészek érintkezéséből. Annyi
bizonyos, hogy a volturnói freskók a Rómában uralkodó művészeti
ideált messze túlszárnyalják mind az ábrázolás egyénítésében, mind
az érzések közvetlen bensőségében.
Ez a nagyszerű, magában álló freskóciklus fogalmat ad a
montecassinói képíróiskola működéséről, amelyet a szaracén támadás szintén megsemmisített s csak a XI. században éledt fel.
Az 1058 óta kormányzó- Dezső apát, a későbbi III. Viktor
pápa, új művészeti virágzást teremt Montecassinón.
Történetét
kortársa, ostiai Leo a Chronicon Cassinenseben írja le. Sőt még
a forrást is megjelöli, ahonnan Dezső apát nagy művészi vállalataihoz indítást merített, Bizáncot. Ez a híradás, ha mindjárt utánzást jelent is, érdekes abból a szempontból, hogy világosan megmutatja a bizánci és itáliai kapcsolatok útját. Dezső apát bronzkapukat öntetett Bizáncban temploma számára az amalfi székesegyház kapuinak mintájára. Később egyik szerzetesét küldi oda,
hogy a magával vitt aranyból zománcos oltáröltöztetőt s egyéb
dísztárgyat készíttessen újonnan épiilt temploma számára. Ezen
közben meg görö'g mestereket hozatott, hogy a templomban mozaikmunkákat végezzenek. Az eredeti bizánci munkák nagyszerű
minták voltak a szerzetesek számára, a görög mesterek pedig a
szerzetesek tanítóivá lettek a szerkezet törvényeiben, a mesterség
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szabályaiban, a technika titkaiban. Monte Cassinón tehát egy görög mesterektől vezetett, itáliai tanítványokból álló művésziskola
alakult.
A művésziskola montecassinói alkotásai elpusztultak, de megmaradtak a Capua melletti Formisi Sant' Angelo falképei, amelyek
a főhajóban Krisztus gyermekségét, tanítói és csodatevő működését és szenvedését ábrázolják, a mellékhajóban ószövetségi jeleneteket, a főapsziszban az evangélista-szimbolumok közt trónoló
Krisztust, alatta külön övben a három főangyal közt levő Szent
Benedeket és Dezső apátot, a jobboldali mellékhajó apsziszában
az angyaloktól övezett Madonnát, a középhajó nyugati falának
egész nagyságában pedig az utolsó ítéletet ábrázolják.
Előttünk áll itt egy középkori bazilika teljes festői díszében.
Látunk rajta bizánci hatást, pl. a Maiestas Dominit, a mandorlában levő Krisztust, a támasz nélküli széken ülő görög Pantokratort, látunk rajta nyugati vonást, a Messiásra mutató próféták és
az eritreai szibilla ábrázolását, amely Szent Ágostonnak egyik
karácsonyi beszédében gyökerezik, vagy az ítéletnek a nyugati f a Ion való ábrázolását, amely először a IX. század végi st.-galleni
az 1000 körüli reichenaui oberzelli s a XI. század közepéről való
württenbergi burgfeldeni templomban fordul elő.
így egyesül a bencés képírók ecsetvonásaiban még sok más
szempontból is a bizánci minta, a nyugati hatás s az egyéniség
ereje, de főérdemük a koncepció nagyságában, merészségében van
s nélkülük Giotto és Michelangelo sem képzelhető el.
Ezen freskókon kívül még számos, miniatűrrel díszített kézirat is maradt fenn a Dezső apáttól életre hívott festőiskolából.
A bizánci és nyugati hatás ölelkezése ennek a bencés művészeti
ágnak is jellemző vonása. Az írás és a kezdőbetűk rajza északi,
a képek bizánci hatást mutatnak. A montecassinói szerzetesek szorgalmas kezétől lefestett initialékban benne él észak képzeletvilágának egész gazdagsága. Azonban a betűk teste körül színesen
kígyózó indákban, izgő-mozgó állatokban, a színes alapról kicsillogó aranyban felsőrajnai lélek nyilatkozik meg, az alakok rajzában pedig még Bizánc szertartásossága meredezik.
A montecassinói két prédikációs-kézirat (HH. 98. HH. 99),
Leó testvér kezeírásai, a Szent Benedek és Maurus kézirat (cod.
Vat. lat. 1202), a két exultet-tekercs (Vat. lat. 4784, British museum, Addit. 30337.) s az említett freskók a középkori művészet
legjelentékenyebb alkotásai közé tartoznak.
Még szebb kritikába foglalja össze Sauer a reichenaui festőiskola érdemeit. A római képírásból fejlődik ki ez is, de lassankint függetleníti magát s kialakítja a román stílus korai középkori
formáit. Az oberzelli képeken már megindul ez a folyamat, a
niederzelli apszisz képén s az utolsó ítélet-képen az új ezredév
első századában már új világba visz bennünket, a nyugati keresztény érzésvilágba. A reichenaui festőiskolának a világtörténeti jelentősége abban van, hogy a művészetnek a fejlődését épen egy

kritikus fordulópontnál, a román stílus kialakulásánál lépésről lépésre feltárja előttünk s megérezteti velünk a monumentális templomfestészetnek a lenyűgöző erejét, melyet az ábrázolás kifejező
voltából, elevenségéből, ünnepies komolyságából s a térbe való
szerves belekapcsolódásból merít.
A miniatűrfestészet szempontjából ís egyik legfontosabb kultúrhelye a X. századnak, mert az Ottók korának illusztrált bibliakéziratai sajátos képanyagukkal mind innen kerülnek ki.
Mit szóljak a plasztikáról? Hiszen ez a kor főleg a kisplasztikára volt beidegződve. Sok utánzás, tapogatódzás, kísérletezés
után ezen a téren is bencés nyitja meg az új stílus kapuit, a helmarshauseni Roger. Kibontakozik a rajnai iskola s az angolszász
hatásokból s új stílust teremt.
A magyarországi ősmonostorok művészeti tevékenységéről csak
annyit jegyzünk meg, hogy a bencés mindenüvé magával vitte a
keresztény kultúra teljességét. Magyarországban is teljes fegyverzetben jelent meg. Fennmaradt építészeti emlékeink s az oklevelekből kiolvasható műkincseink ezt bizonyítják. Monostortemplornaink már alapításuk körül sem maradnak el semmiben sem a
nyugatiaktól. Pannonhalma székesegyházát és műkincseit ismertettem e lap hasábjain. De a többi is mind meleg otthona volt a
művészetnek. Erről beszélnek Tihanynak értékes liturgikus könyvei,
erről beszél Pannonhalma 80, Pécsvárad 74, Bakonybél 84 kódexe:,
köztük három fejedelmi értékű evangéliurnszöveg, az egyik aranyos betűkkel bíbor pergamenlapokra (codex aureus), kettő pedig
ezüstözött betűkkel szintén pergamenre volt írva (codex argenteus).
Erről beszélnek a drágakövekkel kirakott aranykelyhek, keresztek,
ezüst gyertyatartók, füstölők, tálak, medencék, olajtartó szarvak,
kristálynyelű szenteltvízhintő, a bizánci zománcos ereklyetartó tábla
(lipsanotheka), az elefántcsontfaragású és zománcos díszű ereklyetartók stb.14 Ezek mind-mind a legkülönfélébb iparágak foglalkoztatásáról, megbecsüléséről, fejlesztéséről beszélnek.
Ez a kis igénytelen tanulmány is mutatja, hogy a bencés rend
arcáról a szentség és tudás ihletén kívül a szépség is sugárzik.
Volt izlése, volt művészete. Teremtett missziósközpontok, kultúrközpontok, gazdasági üzemek mellett stílusközpontokat, amelyekben a bencés szellemnek nemcsak stílusátvevő fogékonysága, stílusátörökítő ereje, hanem a minden korban külön felismert történeti
feladataiból kialakult sajátos stílusteremtő képessége is megnyilatkozott. A Regulában gyökerező szorgalmával, munkatiszteletével nemcsak mértéket vett elmúlt idők kultúrájáról, művészetéről,
hanem szabott is újat, eredetit s mint minden más tevékenysége,
úgy ez is nem országhatárok szűk sorompói között, hanem égésé
Európa nyilvánossága előtt szerzett neki becsületet.
u

L. Századok. 1901. 1009—1038. 1. • Czobor Béla, Egyházi szerelvények Szent István korában.

Szent Benedek nemcsak az európai és ázsiai lelket egyesítette
törvénykönyvében, mely észak és dél fiait, a román^és germán
népeket egyformán megnyerte, hanem fiainak stíluséletében a legkülönfélébb stílusok harca közepette új stílus születését is megindította a megszentelt munkáról szóló fejezeteiben s az Isten dicsőségének minél tökéletesebb műveléséről szóló intelmeiben.
Hogy ez a szellem sohse veszett ki a rendből, mutatják gyönyörű monostortemplomai, monostorai, melyek a királyi paloták
mellett az illető korok legmonumentálisabb épületei, mutatják felszerelései, mutatják máig is virágzó beuroni és maredsousi művészeti iskolái."
Dr.
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À REGULA A

REFORM-KONGREGÁCIÓKBAN

ÉS A TESTVÉRRENDEKNÉL.
SZENT Benedek címe az Egyházban : a nyugati szerzetesség
patriarkája. Ez a cím azt sejteti, hogy minden újabb szerzetesalakulat bizonyos mértékben tőle függ. Érdekes feladat lenne tehát
megállapítani, hogy miben áll ez a f ü g g é s ? Vájjon van-e azonossági kapcsolat is, legalább egyes sajátosan benedeki jellegben?
Mert hogy az egyetemes szerzetesi vonásokban minden fajta szerzetesi közösségnek meg kell egyeznie, az a dolog természetéből
világos. A szerzetességnek a hármas evangéliumi tanács követése
azonos és lényeges alkotórésze. Hanem ezeknek a különleges benedeki vonásoknak finom továbbrezdüléseit követni amily érdekes,
ép oly nehéz feladat. Nagyon jól kellene ismerni hozzá a bencés
történelmen kivül az egyes rendek történetét. Ehhez pedig évekre
menő tanulmány szükséges.
Lehet ugyan enélkül is szellemes párhuzamokat vonni, mint
Imle és Soiron tették, de szellemes bölcselkedés marad é s nem
lesz történettudomány. 1 Szerintük egy rendnek lelki alakulatára jel—
jemző az a Krisztus-kép, amely ideálként előttük lebeg. így a három
tipikus szerzetesrendet véve Sz. Benedek fiai a mennyei trónján
uralkodó Krisztus-királyt tekintik, akinek a liturgiában az egész
földkerekség szolgál. Sz. Ferenc a földön járó Istenembert látja
Al Grecoban a jászolban dideregni és a Golgotán a kereszten szenvedni és „barát" lesz : a szenvedő, szegény emberek „barátja",
mert ezzel Krisztust szolgálja. Loyola szentje katona volt ; ő a hadvezért látja Krisztusban, akinek zászlaja alá gyülekeznek azok a
bátor lelkek, kik készek megütközni a másik vezér zászlaja alatt
álló ellenséges hatalmakkal. így lesznek a bencések a Krisztus
Király udvartartása, a ferencesek Krisztust szolgáló szegénységben
élő társai és a jezsuiták Krisztus Vezér harcos katonái. És ezért Sz.
Benedek rendje: arisztokrata; Szent Ferencé: demokrata és Szent
Ignácé : militarista.
Ezeket a nehézségeket látva, szűkebbre fogtuk a témakört és
a regula alapgondolatának, Sz. Benedek vezetőeszméjének módosulásait nézzük a rend reform-kongregációiban, elsősorban az Aniani
Sz. Benedek-féle és a clunyi reform kolostoraiban; azután a testvér1
Dr. F. Imle: Christus-ideal und katholisches Ordensleben. Kempten,
1922, Kösel. — Thaddäus Soiron : Die franciskanische Frömmigkeit. Vita Seraphica. 5. évf. 2 füzet. 1924.

rendeknél : a cisztercitáknál, kamalduliaknál, trappistáknál, olivetánusoknál stb. Még pedig arra törekszünk, hogy ezen vizsgálódás
után világosan előttünk álljon : mi Sz. Benedek alapításának
vezető
gondolata és hogyan érvényesül ez a rend különböző ágaiban. így
ránk magyar bencésekre nézve is érdekes és értékes lehet ennek a
vezetőgondolatnak a megállapítása.
Az okokat kutató és az egységesítésre törekvő gondolkodó
elme ugyanis mindig csodálkozva tekint Sz. Benedek rendjére, akár
annak történeti alakulatait, akár jelen változatait vizsgálja. Az egyik
testvérrend, vagy kongregáció, hittérítő, a másik kontemplativ, a
harmadik tanító, a negyedik, ötödik ismét más foglalkozást űz.
Melyik ezek közül Sz. Benedek gondolatának megfelelő foglalkozás, melyik ág maradt hű alapítója szelleméhez?
Maguk a bencések közt sem egységes erre nézve a felfogás.
Aniani Sz. Benedektől lehet származtatni azt a nézetet, hogy propter
chorum fundati sumus, a rend célja a liturgikus élet fenntartása.
Úgylátszik, hogy a legújabban felvirágzó két kongregáció : a francia
solesmesi és a német beuroni kongregáció alapítói, Guéranger Prosper és Wolter Maurus is ezt a nézetet vallják. De ezzel szemben
Huysmanus jegyzi meg nagyon szellemesen a „L'Oblat" c. regényében egyik szereplőjéről, aki szintén ezt a nézetet r vallja, hogy :
„Ön nem benediktinus, hanem guérangerianus !" És az angolok
híres bencés írója, Dom Butler, egyenesen tagadja és nagy tévedésnek minősíti azt a nézetet, hogy Sz. Benedek szelleme az officium nyilvános, hosszas, ünnepélyes éneklésében áll
és ő az
elmélkedő életet tartja az igazi bencés életnek.
De mit szóljunk akkor mi magyar bencések, akiknek élete
sem nem elmélkedő, sem nem kizáróan liturgiát végző élet, hanem
a visszaállító oklevél értelmében a hivatásunk most „docete", tanítsatok ? Mi talán nem éljük Sz. Benedek életét ? És a múltban is,
a mi hivatásunk nem a „cantate", a liturgia éneklése volt, sem a
„contemplatio", az isteni gondolatokba való elmerülés, hanem a
„praedicatio", az apostoli tevékenység. 3 Nem látszik tehát haszontalannak ezen kérdésnek a tisztázása, mert nem egy külföldinek
véleménye az, amit egy angol bencés mondott, hogy a mi életünk
1 Holy Wisdom. London, 152—160. 1.
Bár a teljes igazság kedvéért meg kell említenünk, hogy a visszaállító
©klevél értelmében is hivatásunk több, mint a docete. Az oklevélnek hivatásunkat megjelölő szövege szórói-szóra ez : . . . Nos pro paterna cura et sollicitudine nostra, qua 1. promotioni cultus divini et, 2. rectae iuventutis educationi
tic institutioni benique prospectum esse volumus, Ordinem Benedictinorum in
percharo regno nostro Hungáriáé in integrum restituendum . . . benique decrevimus. Tehát e szerint is a magyar bencés rendnek első kötelessége a liturgia
mentől bensőségesebb ápolása, Istenhez mentől illőbb végzése és az embereknek a liturgiában való tevékeny részvéteire való bevezetése. És a második cél
a tanítás! Ha fokozatí különbséget nem is akarunk tenni a két cél között;
egyenlőséget föltétlenül megállapíthatunk.
2

az „monastic heresie." Ebben a tanulmányban első sorban Butler
apát kitűnő könyvére 1 és Haeften Benedek hatalmas munkájára 3
támaszkodom, de mindenhol figyelembe veszem a magyar bencés
történelmet és a jelen magyar viszonyokat.
I.
Szent Benedek rendalapításának vezető gondolatát keresve
először negatív űton indulunk el és azt nézzük meg, mit nem
akart Szent Benedek atyánk. Ezt pedig megismerhetjük életének
eseményeiből.
2S3SAmikor a római jogi tanulmányai nem elégítették ki s amikor
az enfidei papi pályájától eltérítette az isteni Gondviselés, korának
annyi nemes lelkét követte szent Atyánk is remete lett. Bizonyára vonzotta Remete Sz. Pálnak, Sz. Antalnak és nagyszámú
társainak példája. Kemény életet vállalt magára. Amikor most a
kultúrvilág kényelmétől segítve járjuk meg a subiacói útat, megcsodálhatjuk az ifjú Sz. Benedek nagy lelki erejét. Mert ma is meglehetősen sivár és kietlen a barlang környéke. De milyen lehetett
az ö korában ! Mily hideget kellett kiállania ! Milyen kevés kényelmet uyújthatott a fekvőhelye, melyen felnőtt ember ki sem tud
nyújtózkodni ! Mily kevés és silány lehetett a tápláléka, hiszen egy
remete kevés eledelének maradékát kapta meg és azt is csak néha
napján ! Mennyit kellett szomjaznia, mikor ma is a legnagyobb gondot okozza itt a vízkérdés !
: l g Ámde Benedek hű maradt elhatározásához. Állta a harcot valósággal vére hullásáig. De megtapasztalta, hogy milyen óriási akaraterő kell a remeteélethez. Megtapasztalta azt is, hogy oly erős szervezetet, minő az övé volt, (— a subiacoi barlangban levő mérték
szerint 1 méter 97 "centiméter magas férfi volt ! —) mennyire igénybe
veszi ez az élet. És megtapasztalta, hogy a robusztus szervezet, az
óriási akaraterő sem ér semmit, ha Isten kegyelme nem segít. Ezért
bár a legnagyobb elismeréssel szól a remeték életéről, mégis óva
int a „fervor novitius" az első nekibuzdulásból fakadó elhatározástól.
Hosszú próba kell ugyanis szerinte ehhez az élethez, hogy valaki
maga meg tudja állani a harcot a test és a kísértő ellen. 3 így tehát,
bár korában a remete-élet volt az Istennek szentelt élet legáltalánosabb formája, Szent Benedek alapgondolata
határozottan
nem a
remete-élet volt.
Mily mélyen meg kellett tapasztalnia az emberi lélek gyarlóságát annak, aki oly csodálatos szabályt tud adni, melyhez hasonló
semmiféle szabályzatában az egész világnak nem olvasható : „Bár
azt olvassuk, hogy a bor nem való a szerzeteseknek, de minthogy
1

Benedictine Monachism. Studies in benedictine life and rule. London,
1919, Longmaus, Green and Co.
2
Sanctus Benedictus illustratus, sive Disquisitionum monasticarum libri
XII. Antwerpen 1644. Bellerus.
3
Lásd a Reg. 1. fej.

erről napjainkban nem lehet meggyőzni a lelkeket, azért fogadjuk
el alapelvül, hogy soha túlságosan
ne igyunk, hanem csak mértékkel éljünk a borral." 1 Aki ilyen elvet le mer irni, amelyet ma
például ugyanígy elmondana a dohányzásról és sok másról is,
arról feltétlenül bizonyos, hogy nem akarta a nagy testi
szigorúságot és
önsanyargatást.
A remete-életről helyesen jegyzi meg Buttler, 2 hogy az természeténél fogva mindig individualista. Rejtett élet, melyben az
egyén egyedül van Istenével. Ez magával hozza, hogy az ember
folyton önmagával foglalkozva alanyi, csak önmagába tekintő lesz.
Ilyenek a lelkigyakorlatai is: a részletes lelkiismeretvizsgálat, az
önfegyelmezés, az egyéni tökéletesítés munkája, a tisztán belső imádság. Ezek lesznek természetszerűen a remete-lélek magányos gyakorlatai.
De mily könnyű ezekben az eltévelyedés ! Az emberi önakarat
mily téves utakra tud vinni ! Bizonyos, hogy mikor Monte-Cassinon véglegesen megírta Reguláját, ennek alapgondolata távol állott
az egyéni és alanyi
lelkiségtől.
De nem akarta a határozott munka nélküli tisztán
szemlélődő
életet sem, bár Suarez és még vele együtt sokan mások azt akarnák kimutatni, hogy Sz. Benedek rendje alapjában véve szemlélődő
rend. 3 Igaz, hogy maga Sz. Benedek Subiacoban, amikor valószínű
csak a Szentírást vitte magával és azt olvasta, tisztán szemlélődő
életet élt. De életének ezen korszakából nem lehet arra következtetni, hogy ezt az életet akarta például állítani követőinek. Akkor
például Loyolai Sz. Ignác manresai magányából ugyanerre lehetne
következtetni. A Gondviselés a szemlélődő életen át arra a meggyőződésre vitte, hogy ne ezt az életmódot tegye meg rendalapításának alapgondolatává, mert erre a Szentléleknek az ő lelki átalakításához volt csak szüksége.
A Regula forrásait tanulmányozva kiderül, hogy Sz. Benedek
jól ismerte az előző Regulákat és szerzeteseket, azok központosító
törekvését. Sz. Benedek nem akart központosított
szervezetet
adni
rendjének.
Bizonyosnak vehetjük tehát, hogy Sz. Benedek tapasztalataitól
vezetve, kora többi remete- és szerzetes-szervezeteitől eltérően, alapításából teljesen tudatosan kizárta a következő elemeket :
a remete-életet;
a nagy testi szigorúságot és önfenyítést;
az individualista és szubjektív szellemet ;
a meghatározott munkakör nélkül való tisztán szemlélődő
életet ;
és az erős központi-szervezetet.
1 Reg. 40. fej.
2
i. m. XC!II., XVIII. the benedictine idea in the centuries.
^ V. ö. Haeften, i. m. 1. II. trect. VII. De fine et scopo Regulae S. Benedicti. 175—187. I
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II.
Ezeknek megállapítása után most már pozitív irányban haladhatunk tovább és magából a Regulából kereshetjük meg a feleletet
a felvetett kérdésre; mi volt Sz. Benedek rendalapításának alapgondolata? mit akart Sz.
Benedek?
Erre a kérdésre a Regulában maga Sz. Benedek így felel
m e g : „Felállítjuk az Úr szolgálatának
iskoláját, melyben reméljük,
hogy semmi kemény és nehéz dolgot nem rendelünk."1
Némely
Regula-magyarázó ezeket a szavakat jámbor túlzásnak vagy csak
szónoki fogásnak tartja, melyet Sz. Benedek csak azért mond, hogy
előre bátorítsa tanítványait és megnyerje a jóakaratukat. De ha öszszevetjük a Regula más helyeivel, akkor világosan kitűnik, hogy
minden szavát szórói-szóra kell vennünk.
Azt akarja, hogy a lélek egyszerűen az Úr szolgálatába lépjen,
azért a bencéshivatás első jelének épen azt tartja, hogy valóban
Istent keresi-e a lélek és kész-e az Úrnak szolgálni.31 És készakarva
nem akart semmi nehéz és kemény dolgot parancsolni ebben a
„kezdőknek megírt csekély Regulában", 8 mely arra szolgál, hogy
követésével megmutassuk, „hogy legalább némileg megvan bennünk a jóakarat és az átalakúlásra való törekvés." 4
Épen ezért, ahol csak teheti, enged a többi szerzetesek közt
szokásos szigorúságból és enyhít a többi Regulák merev keménységén. Igaz, hogy csak oly mértékben, hogy „legyen, ami vonzza
az erőseket, és ami a gyengéket se riassza vissza." 5
Végül, hogy szent Atyánk valóban nem akart többet a becsületes Isten-szolgálatnál bizonyítja a fogadalom szövege, melynek súlypontja, a „conversatio morum", az erényes életmódra való törekvés,
vagy más olvasás szerint a „eonversio morum", az erkölcsi átalakulásra törő lelkület."
Mindezek alapján igazat adhatunk Germain Morinnak, aki
azt állítja, Sz. Benedek nem kívánt semmivel sem több áldozatot,
mint amit az Egyház a maga idejében minden világi hívőtől is
megkövetelt. 7 Legfeljebb azt tehetjük hozzá, hogy annak azonban
teljes, pontos és öntudatos teljesítését kívánta. így lett tehát a Regulája és rendje összetartó keret, melynek hivatása: (— nem ugyan
Sz. Benedektől kifejezett, hanem az isteni Gondviselés és a történelmi fejlődés által kifejlődött hivatása, —) hogy megőrizze és megtartsa az apostoli Egyház őskeresztény
szellemét.
A „schola servitii Domini" képéhez, melyet így vázol Szent.
1
Reg. prol. 116. (A Regulát Butler kiadásából idézzük. Sancti Benedicti Regula monasteriorum. Friburgi Br. 1927. Herder.)
2 Si révéra Deum quaerit, et si sollicitus sit ad opus Dei. Reg. 58. fej. 14.
3
„minimam inchoationis Regulám." Reg. 73. fej. 22.
4 Reg. 73. fej. 1—3.
5 „ut sit et fortes cupiant et infirmi non réfugiant." Reg. 54. fej. 49—50.
e V. ö. Miért jöttél 3. fejezetével.
7 Keresztény őseink élete. Pannonhalma, 1922. Lelkiélet könyvei, I. kötet

Benedek a prologusban, azután még egy újabb vonást tesz hozzá
az első fejezetben, ahol szintén kifejezetten megmondja, hogy a
szerzetesek többi fajtáit elmellőzve, ő a közös életet élő szerzetesek
kiváló csoportja számára írja szabályait, 1 vagyis azok számára, akik
„egy kolostorban a Regula irányítása és az apát vezetése alatt szolgálnak." 2 Butler apát a a Regula kiadója és forrásainak átkutatója
azt mondja, hogy ez a részlet a Regulában Szent Jeromos és Cassianus tanítására támaszkodik. 3 Szent Jeromos pedig egyszerűen
azokat hívja coenobitáknak, akik közösen élnek (in commune viventes) vagy közösen laknak (qui in commune habitant). 4
Valóban a Regula nem is szól másról, mint a közösség megszervezéséről : a közös i m á d s á g r ó l f a közös étkezésről, a közös alvásról, a közösség keretében való megmaradásról, mert a közösségből való eltávozás a legritkábban volt megengedve. Ezek után nem
is lehet más következtetést vonni, mint hogy Szent Benedek közös
életet akart megszervezni egy fö vezetése alatt. Ennek a közösségnek minden tagja arra vállalkozik, hogy becsületes, jóakarattal végzi
a szent szolgálatot az Úr iskolájában, amint ezt megfogadta. 5
Miben áll azonban részletezve ez a szolgálat a Regula szerint?
Rendesen kettőt szoktak emlegetni: „ora et Iabora," az imádságot és a munkát. De a teljesség kedvéért egy harmadik szolgálatot is vehetünk fel, amelynek az előbbi kettő igazában csak eszköze és ez: önmagunk nevelése és megszentelése. Erre szolgál a
benedeki aszkézis és a bencés szellemű lelkiélet. A benedeki aszkézis nem nagy testi szigorúságot és önfenyítést, hanem elsősorban
és főként az önakarat megtörését kívánja
iölünk.
Fontosabb azonban a másik két szolgálatra, az imádságra és
a munkára vonatkozóan megállapítanunk, hogy mi volt Szent
Benedek alapgondolata, mert ebben a kettőben különböznek a bencés család egyes ágai egymástól a legjobban és míg az előbbi, az
önmagunk lelki üdvének szolgálata kinek-kinek a saját lelki ügye,
kifelé ebben a kettőben mutatkozik a rend és eszerint ismerik az
emberek.
Nézzük meg tehát először a szó szoros értelmében vett „Úrszolgálatot", a közös liturgikus imádságot. Sz. Benedek ezt „kötelességnek" majd pedig „szolgálatunk tárgyának" nevezi." Oly fontosnak tartja, hogy a legnagyobb pontossággal és a legapróbb részletekre is kiterjedő gondossággal tizenegy fejezeten át tárgyalja.
A legelső munkának mondja, melyre a napirend szerint körülbelül
1

His ergo omissis ad coenobitarum fortissimum genus disponendum
veniamus. Reg. 1. fej. 35.
2 Reg. 1. fej. 3.
3 Reg. ed. Butler, 9. 1.
Ep. XXII. 34, 35. V. ö. Butler i. m. 27. 1.
5
Propter servitium sanctum, quod proíessi sunt. Reg. 5. fej. 4.
. ^ „servitutis officium vei pensum." Reg. 16, 50- fej-

3 és fél órát fordít mindennap. Ez az igazi „Isten számára végzett
munka" (opus Dei, opus divinum), melynek „semmit sem szabad
elébe helyezni." 1 És a Regulának sok más részéből lehet még adatot szereznünk annak a bizonyításához, hogy az „opus Dei" menynyire első helyen állt Sz. Benedek felfogásában.*
Ezekből azután messsze menő következtetéseket vontak le.
Így a Regula legmodernebb és legjobb magyarázója, Don Delatte
azt mondja : „A bencés sajátos és megkülönböztető munkája, hivatása és osztályrésze a liturgia. Fogadalmat azért tesz, hogy legyen
az Egyházban, az isteni dicséretre alkotott társaságban,'6 egy olyan
valaki, aki Istent dicsőíti az Egyház által megállapított formák
szerint." 4 Ez más szavakkal annyit jelent, hogy a bencés hivatás
lényege a liturgia végzése.
Ezt azonban határozottan túlzó álláspontnak kell tartanunk.
Igaza van Schmidtnek, hogy a szövegből kiszakítva, valóban nyomatékosabbnak tűnik fel az „operi nihil praeponatur" elv, mint a
szövegből összefüggésben. 5 Megerősíti ezt a véleményt Butler is,-,
amikor kimutatja, hogy a Regulának ez a fejezete Makariusz Regulájára támaszkodik 0 és ebből egyáltalában nem lehet arra következtetni, hogy a liturgia végzése lenne Sz. Benedek alapításának
alapgondolata. Emellett szól még az a tény is, hogy az összes
remete és szerzetes alakulatoknál nagyra becsülték ugyan és első
munkának tartották a kánoni officium nyilvános végzését, de lényeghez tartozónak sem az egyiptomi szerzetesek feljegyzései, sem Sz.
Vazul írásai, sem Cassianus munkái nem tartották. 7
Annak a ténynek is, hogy Sz. Benedek tizenegy fejezeten át
foglalkozik az oficium végzésének szabályozásával, megvan a maga
természetes magyarázata. Az általa ismert könyvek és szerzetesregulák egyike sem foglalkozott ezzel a kérdéssel. Szükséges volt
tehát, hogy valaki összefoglalja, kodifikálja, az officium beosztását.
Ezt tette meg Sz. Benedek és ezzel a breviárium egyik megalkotója lett.
Mindent mérlegelve azt mondhatjuk, hogy Sz. Benedek atyánk
valóban, ha nem is a lényeges és egyetlen, de a legelső
munkának
az „opus Dei" végzését tartotta. De nem volt híve a szükségesnél
hosszabb közös imádságnak. Sőt erre vonatkozóan azt a szabályt
adja, hogy miután elvégezték azt, ami kötelességük, akkor a közös
imádság mindenképen rövid legyen. 8 És semmi esetre sem enge1
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dett volna a hivataloshoz sok mindent hozzáfűzni. Arra nézve pedig,
hogy mi a hivatalos és kötelességszerű közös imádság, alapelvül
vehetjük szent atyánknak azt a megjegyzését, hogy úgy
imádkozzunk „sicut psallit Ecclesia Romana",
ahogy a római
Egyház
imádkozik.1
Most jön a munka megállapítása. Ha a Regula szavait nézzük, akkor ezek szerint az Isten-szolgálat után való idő feloszlik az
olvasmány és a munka között. 2 Az olvasmányuk azonban teljes
bizonyossággal nem volt más, mint a Szentírás, meg az Atyáknak
néhány munkája, elsősorban Sz. Vazul Regulája, a Vitae Patrum
és a Collationes jámbor intései Cassianustól. Jellege és célja szerint ez az olvasás nem annyira szellemi munka volt, mint áhítatosság. A munka pedig kimondottan kézimunka „opus manuum"
volt. A konyhán, a kertben vagy a szántóföldön, a gazdaságban,
vagy a műhelyekben végzett testi munka. Ezekről a munkahelyekről is azt akarta Sz. Benedek, hogy a kolostor falain belül legyenek és ne kelljen senkinek sem a kolostor területéről eltávoznia s
a világgal érintkeznie.
Ezt mutatják a Regula betűi. És amikor Clunyi a kézimunkát áttérbe szorította a liturgia kedvéért, akkor Citeaux reformjában ismét visszatért a Regula betűjéhez és visszaállította a kézimunka megbecsülését. Ez az eset megismétlődött azután a történelemben, mert mikor a francia maurinus kongregációban a tudós szellemi munka lépett a kézimunka helyébe, akkor a La Trappe reformja
többek között ismét a kézimunka visszaállításában nyilatkozott meg.
Még jobban megerősítette pedig felfogásában mind Sz. Bernátot,
mind Ráncét a Regula azon megjegyzése, hogy „akkor igazi szerzetesek, ha a saját kezök munkájából élnek, mint atyáink és az
apostolok.
Másként ítélünk azonban, ha a Regula betűi helyett a szellemet nézzük és azokat a lelki indításokat vizsgáljuk, melyek Szent
Benedeket vezették ezen intézkedéseiben. És nem kell ezeket erőszakosan beleolvasnunk a Regula szavaiba, hanem gondolkozva
belőlük kell kifejtenünk.
Az első lelki indítóokot maga Sz. Benedek mondja el. „Mivel
a tétlenség a lélek ellensége, azért a testvérek bizonyos órában
kézimunkával és más meghatározott órában szent olvasmányokkal
foglalkozzanak." 4 Tehát az első és legfontosabb szolgálat: önmagunk lelki üdvösségének
munkálásában
eszközként
rendeli el az
imádság mellé a munkát. Ebből a lelki szempontból azonban mellékes a munka" természete. Hiszen bárminő is a munka, mindenhogyan a tétlenség ellenszere.
De azt is meg lehet magyarázni, hogy miért a kézimunkát
1 Reg.
2
Reg.
3 Reg.
4 Reg.
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48.
48.

fej.
fej
fej.
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18—20.
1—3.

rendeli el Sz. Benedek, ha megfontoljuk, hogy kiknek és milyen
környezetben élőknek írta elő ezt a kézimunkát. Tudjuk azt, hogy
első tanítványai között voltak ugyan nemes patriciusi ifjak, mint
Maurus és Placidus, de bizony a legnagyobb számban egyszerű
gót és itáliai pásztoremberek léptek kolostorába. Ezek számára nem
lehetett valami mély gondolkozást kívánó szellemi munkát parancsolnia. Azonkívül Monte Cassino magasan és messze távol volt
az embereklakta síkságtól. Bizony abban az időben maguknak kellett a földet megművelniök, a konyhában dolgozniok, ha a magas
hegyen magukra hagyatva, meg akartak élni.
Hogy e három szempont, amellyekről azt szeretnék bebizonyítani, hogy ezek tartalmazzák Sz. Benedeknek a munkára vonatkozó alapgondolatát, nem önkényesen belevitt valami a Regulába,
bizonyíthatjuk Sz. Benedek életéből, amelyben a későbbi bencés
munkaköröknek mindegyike megtalálható. így tudjuk, hogy Szent
Benedek maga is prédikált a környékbeli pogány és félig pogány
lakosságnak, meg tanítványait is kiküldte ilyen missióval. íme, adva
van a bencés apostolkodás kezdete. 1 Monte Cassinon Sz. Benedek
erdőt irtott, földet müveit, templomot, házat épített, kultúrmunkát
végzett. A középkor bencései csak ezt a munkát folytatták. 2 Szent
Benedek továbbá elfogadta megőrzésre a szegények pénzét, az itáliai
éhínség idején a nyomor enyhítésén fáradozott. A modern kor szociális bajain enyhíteni akaró bencés szervezetek : a franciáknál a
„Les servantes des pauvres", a németeknél a „Lioba-schwestern",
nálunk Sz. Benedek Leányai (Tiszaujfalu), mind szent Atyánktól
megkezdett nyomokon haladnak. 3 Már Monte-Cassinon voltak gyermekek, akiket nevelni kellett, volt könyvtár, mely számára könyveket másolni kellett és ezzel adva van a bencés iskolázás és tudományos munkálkodás feltétele. 4 '
Tehát eredményként kimondhatjuk, hogy nem szemlélődő életet
akart Sz. Benedek, hanem a munkát, életmódot akarta
megparancsolni, amely munkának a célja elsősorban a lélek megóvása és
megszentelése, azután pedig a kolostor fenntartása és végül a kor
embereinek, elsősorban pedig magának az Egyház aktuális szükségleteinek kielégítése. Valóban attól kezdve, hogy az első bencés
pápa hittérítőként kiküldötte az első bencés csoportot, mind a mai
napig jellemző vonása a bencés munkának a „pro Ecclesia" szellem.
A teljesség kedvéért meg kell azután említenünk az utolsó
vonást, amely szintén pozitív újítás Sz. Benedek alapításában és ez
a „stabilitas", az állhatatosság és helybenmaradás fogadalma.
1
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Szent Benedek 1. először is közös életet akart, ahol a szerzetes testvéreivel együtt egy kololostorban, apát és a Regula vezetése alatt él ;
2. nem akart ezen kereten belül semmi nehezet vagy keményet parancsolni, hanem egyedül őszinte szolgálatot kívánt az Úr
iskolájában, amely szolgálat önmagunk nevelésében, az „officium
divinum" közös elmondásában, a létfenntartásához szükséges munka
elvégzésében, jámbor könyvek olvasásában áll ;
3. az imádságos életben inkább akart az Egyház szociális és
objektív lelkiségéhez csatlakozni ;
4. így imádság és munka közt megosztott harmonikus és kiegyensúlyozott életet akart;
5. meleg családias szellemmel.
Hí.
Ily módon megismerve Sz. Benedek alapításának vezetőgondolatát, most már megvizsgálhatjuk, hogy a történelem folyamán
az egyes reform-kongregációkban és a testvérrendeknél milyen változásokon ment át ez az alapgondolat és hogy ezek a változások
az alapgondolat kifejlődései voltak-e vagy pedig elfejlődései.
A legelső változás nem sokkal Sz. Benedek halála után 580
körül történt, amikor az Itáliába betört longobárdok elpusztították
Monte Cassinot is és a szerzetesek Rómába menekültek, ahol a
pápa a Laterán mellett levő kolostorba telepítette le őket. Ezzel a
szerzeteseknek a vidéki földművelő életmódból a városi munkakörhöz kellett áttérniök. Megszűnt a szabad ég alatt folytatott hosszas
kézimunka és felváltotta ezt a kolostor csendjében folytatott helyhez kötött munka. Hogy eleinte miben állott ez, azt nem tudjuk,
mert a lateráni kolostor életéről többet nem tudunk. De alakult
ebben az időben egy másik bencés kolostor is Rómában a Möns
Coeliuson, a Sz. András apátság, amely Nagy Sz. Gergely kolostora volt. Ennek a történetében van egy esemény, mely következtetést enged vonni mindakét kolostor munkakörére. Tudjuk ugyanis,
hogy ebből a kolostorból küldötte el Nagy Sz. Gergely pápa Sz.
Ágostont és negyven társát Anglia megtérítésére. Tehát ebben az
apátságban alig 50 évvel Sz. Benedek halála után már szép számmal kellett papoknak lenniök vagy legalább is az ordinációra alkalmas tanultabb szerzeteseknek. És ezzel megkezdődik a legmélyebbre
ható átalakulása Sz. Benedek eredeti gondolatának.
Monte Cassinon egy-két pap volt mindössze, a többi szerzetes egyszerű, legnagyobbrészt tanulatlan ember volt. Magának az
apátnak sem kellett papnak lennie. Sőt bár nagyon elfogadható
okok szólnak amellett, hogy Sz. Benedek maga pap volt, 1 (magam
ezt a véleményt fogadom el), de ez még sem olyan biztos, hogy
1
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nagyon tekintélyes és a Rendet szerető írók, mint Haeften Benedek, 1
ne tartsák az ellenkező véleményt.
Hogy mikor lett általános szokássá, hogy a bencések jó része
felszentelt pap lett, arra Butler sem tud biztos választ adni. Paulus
Warnefriedus Regula-magyarázata szerint 775 körül már nagyszámú
pap volt a kolostorban. Egy századdal később Szent Gallenben már
101 szerzetes közül csak 20 nem volt ordinálva. Még egy századdal később már általános szabály, hogy a szerzeteseket pappá is
szentelik.
Micsoda változást okozott ez a tény Sz. Benedek alapgondolatán ? Először is a földek megművelésére és a kézimunka elvégzésére világi alkalmazottakat, jobbágyokat és béreseket kezdtek alkalmazni ; majd pedig a Xl-ik században, főként a cisztercita testvérrendnél megkezdődik a laikus testvérek intézménye. így tehát a
kézimunka terhe alól felszabadulva, ráértek több gondot fordítani az
istentiszteletre. Most már nemcsak vasárnap és az ünnepeken van
mise, mint Sz. Benedek idejében, hanem Paulus Warnefriedus idejében, tehát a VIII. század második felében már naponként van ünnepélyes konvent-mise. Aniani Sz. Benedek a maga reformjában pedig
már abból az elvből indúl ki, hogy Sz. Benedek rendje propter
chorum van alapítva és egyre több imádságot kezdett hozzáfűzni a
Regulában megszervezett officiumhoz. Ezt a szokást még Cluny is
folytatta, úgyhogy ekkor a szerzetesek jóformán a templomban laktak. Elmondták a rendes officiumot és a konventmisét. Ezenkívül
mindennap még hét misén vettek részt, a Szent Szűz de Beata
votív-miséjén és a prima után az u. n. reggeli misén. Az officium
előtt elmondták a bűnbánati zsoltárokat, a lépcsőzsoltárokat. És
officiumuk is volt még kettő a rendesen kívül : a halottas officium
és a Szűz Mária kis officiuma.
Meg tudjuk adni ennek a magyarázatát azzal, hogy foglalkoztatni kellett a szerzeteseket, akik már nem dolgoztak kézimunkával,
de meg kell azt is állapítani, hogy ez már meglehetős eltérés Sz.
Benedek felfogásától. Hisz az ő bölcs mértéktartása egy hétre osztotta el ezt a zsoltároskönyvet, melyet az egyiptomi atyák egy nap
alatt végeztek el. És Clunyban most már a hozzáadásokkal újra
egy nap alatt oly sokat végeztek el, hogy hosszúságban kitett anynyit, mint a Sz. Benedektől elutasított régi imádság, 2 És a rend
első századaival alaposan foglalkozó Ursmer Berlière megállapítja,
hogy az imádság és munka közti harmónia megtartása, amelyet
pedig Sz. Benedek oly szépen elrendezett, mindig káros hatássál
volt a rendre. Az imádság túlzása Clunyban ép oly eltérés volt az
eredeti benedeki szellemtől, mint amilyen eltérés volt a reactióként
keletkezett Citeauxban a kézimunka túlságos előtérbe helyezése. :í
A szerzetesrendek története azt mutatja, hogy az újabb oldal1
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ágak Sz. Benedek rendjében és a más szabályt követő újabb rendek mindegyike egy-egy vonásban visszatérést jelent ahhoz a vonáshoz, amelyet Sz. Benedek tudatosan kerülni akart alapításában. 1
A kamalduliak és a grandmontiak visszatértek a remeteélethez és
csak az officium mondására jöttek össze. A vallambroziánusok a
tiszta szemlélődő életre szentelték magukat. Az ú j a b b rendalapítások mind erősen centralizált alkotmánnyal bírnak, akár demokratikus
és köztársasági a szervezetük, mint a ferenceseké és domonkosoké,
akár monarchikus és katonai, mint a jezsuitáké, akár más formájú
és így mind eltérnek a bencés alkotmánytól, mely az egyes kolostorokat önálló családnak tekinti, melyeket sokáig csak eszmei szálak
kapcsoltak Össze. É s ha később létesült is a kongregációkban tömörülő kolostorok között erősebb jogi kapcsolat, a rend egészét egy
jogi szervezetbe még az „abbas primas"-i méltóság szervezése és
a római központi a p á t s á g alapítása sem tudta összefűzni.
Az említetteken kívül az individualizmushoz is visszatérést
jelentenek az újabb rendek és kongregációk. Ezeket valamennyit
jellemzi Butler szerint, 2 hogy különböző fokban hangsúlyozzák a
testi keménység és az önként vállalt önmegtagadások gyakorlatait
és a lelkiéletük súlypontja áttevődött a kánoni imádságok közös
végzése helyett a m a g á n o s elmélkedő imádságba.
Mindezen változásokkal, de különösen az ö n m a g u n k nevelésére és a lelki életre vonatkozó változásokkal szemben kétféle álláspontot lehet elfoglalnunk.
Kiindúlhatunk abból a megállapításból, hogy Szent Benedek
nem akart semmivel sem több terhet róni fiaira, mint amit az Egyház megkövetel minden gyermekétől és amit a korabeli búzgó hívek,
akikben még élt az ősegyház apostoli szelleme, valóban meg is
tettek. Ennek az elvnek megfelelően ma is azt kell megtenniök a
bencéseknek, amit az Egyház ma kiván meg a hívőktől és a szerzetesektől. Nem kell külön böjt, külön önmegtagadás, külön imádság, hanem csak az, ami ma szokásos. „Amint nincs külön benediktinus theológiai iskola, hanem a bencések szabadon elfogadhatják
a meglevő és approbált theológiai iskolák bármelyikét ; amint nincs
külön bencés építészeti és művészeti stilus, úgy nincs bencés misztika sem más, mint az Egyházé, nincs bencés imádsági módszer,
nincs a lelkiéletnek bencés rendszere, nincs bencés ájtatosság, amely
csak az övéké lenne : röviden nincs bencés partikularizmus. Ezt
jelenti m á s szóval a bencés lelki szabadság," — m o n d j a Butler. 3
D e okoskodhatnak másként is. Mondhatjuk azt, hogy a történelem tanúsága szerint az isteni Gondviselés minden korban adott
a kor szükségleteinek megfelelő szerzetes-rendet. És amikor a kor
szükséglete megváltozott, a rend azért nagyon sokszor megmaradt
és megőrizte régi szellemét, hogy mintegy mindörökre óvószer
1 V. ö. Balanyi, i. m. 119—144. 11.
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legyen a megfelelő bajok ellen. így például a XII. és XIIL század
szociális eretnekségei létrehívták a kolduló rendeket, a XVI. és XVII.
század reformációja megteremtette a jezsuita rendet és így tovább.
Ám megszűntek a szociális eretnekségek, a reformáció is megállt,
de az isteni Gondviselés által, támasztott rendek megmaradtak és
őrzik híven hagyományaikat. És kelli s nekik őrízniök, mert igaz az
a mondás, hogy „amely rend nem él a múltjából, annak nincs jövője."
Ezt az okoskodást Sz. Benedek rendjére így alkalmazhatjuk:
történelmi szempontból tekintve Sz. Benedek rendjének
hivatása,
hogy megőrizze és az utókorra áthagyományozza
az apostoli Egyház őskeresztény szellemét. Reméljük, hogy jelen tanulmány is igazolja, hogy ez a definíciónk Szent Benedek szelleméről helytálló.
Rendünknek tehát épen ebben van a sajátos értéke és ez az a
jellemvonás, amely megkülönbözteti őt a többi rendektől és kongregációktól. Ezt kell tehát igen is ápolnunk magunkban, féltő gonddal óvnunk, hogy sértetlenül adhassuk tovább.
Mindakét álláspontban van igazság, de szerintem az utóbbi
helyes és elfogadható. Nem jelenti ez a megmerevedést, nem jelenti
azt, hogy ne haladjunk és ne alkalmazkodjunk a korhoz. Ez époly
végletes túlzásba hajtása lenne a második álláspontnak, mint amilyen túlzása lenne az elsőnek, ha most minden felvetődő új ájtatosságot, szokást, jó gondolatot összekevernénk, mert ez a bencés
szabadság.
Szent Benedek rendje mindenkor haladt a korral. Amikor az
eucharistia kultusza terjedt, a bencések a legelsők közt voltak, akik
elfogadták és ápolták, ép úgy, mint a Szűz Anya kultuszát. 1 Amikor a XV. és XVI. században kezd terjedni az elmélkedő imádság,
az egész rend behozza a kötelező félórás elmélkedést. A lelkigyakorlatok szokása is azonnal megvan rendünkben is, hiszen már
Loyolai Szent Ignác Exercitia Spiritualia-ja előtt megjelenik a bencés Garcia Cisneros hasonló cimű könyve. Rózsafüzér, keresztúti
ájtatosság, szentséglátogatás stb. mind talál ápolóra nálunk is. De
a helyes az, ha ezt összekapcsoljuk és összhangba hozzuk az ősi
szellemmel, abba szervesen belekapcsoljuk, amint most iparkodnak
sokan az elmélkedést és az évenkénti lelkigyakorlatot a bencés
hagyományoknak megfelelően beleilleszteni a liturgikus életbe. 2
A jelen tanulmánynak is az az egyik célja, hogy segítsen annak
a bencés apátnőnek a szavát megvalósítani, aki ezt tanácsolta:
Non circumferamur omni vento doctrinae, ne engedjük magunkat
minden szellemi áramlattól tovaragadtatni, hanem maradjunk meg
öntudatosan Sz. Benedek alapgondolatánál és őrizzük meg az átörökölt szellemet: az apostoli Egyház őskeresztény szellemét.
Dr.

Szunyogh

X.

Ferenc.

1
L. A Szent Szűz tisztelete a bencés rendben c. tanulmányt az előző
évfolyamban.
2
V. ö. Herwegen apát értekezését, amelyről a Pannonhalmi Szemle is
megemlékezett. 11. év. 298—299. 1.

À R E G U L A ÉS A MISSZIÓ.
A BENCÉSEK missziós tevékenykedésének megindulását egy
legendás eseményhez szokták hozzáfűzni, melyet Paulus Diaconus
ír le.1 Szent Gergely, aki elsőnek került bencés kolostorból pápai
trónra, rnég szerzetes korában egy alkalommal Róma piacán sétált. A rabszolgakereskedőknél széles termetű, szőkehajú, igen szép
külsejű ifjakat pillantott meg. Már ekkor elhatározta, hogy meg
fogja téríteni ezt a népet, melyből ezek az ifjak származnak. A
legenda szerint a szent férfiú így okoskodott: „Hogyan? ily fehérarcú emberek örökké a sötétség birodalmának társai legyenek?"
Megkérdezte tehát: ,,Hogy hívják a népet, melyhez tartoztok?" —
„Angii-angoloknak" — hangzott a válasz. „Valóban, kell, hogy ezek
„angeli", az angyalok társai legyenek! „Bene Angii, quasi Angelil" — kiáltott fel Szent Gergely és tovább kérdezősködött: „Mely
tartomány a h a z á t o k ? " Azok felelték: ,Deira,' Szent Gergely ebben is jövendölést látott: „De ira? Igen, Isten haragjától: de ira
Dei, megszabadult! És mi királyotok neve?" ,Ella' — felelték.
„Alleluja lesz még a ti éneketek!" — És az ifjakat megvásárolta,
hogy hittérítőket neveljen belőlük Anglia számára. 2
De ennél a legendánál és N a g y Szent Gergelynél még régibb
adatot találunk. Még pedig történeti eseményt Szent Benedek életében. A szent rendalapító élete azt mutatja, hogy ő maga végzett először missziós munkát, tehát igazán lehet tárgyalni arról,
hogy az apostoli térítő-munka teljesen megfelel az eredeti benedeki szellemnek. 3 Vájjon nem missziós munka volt-e magának
Monte-Cassinónak a megalapítása? Hiszen a pogányság egyik maradványának a kiirtása után kezdhette csak az építő munkát. És
vájjon a mód, ahogyan ezt végezte szent Atyánk, nem lesz-e jellemző a bencések későbbi térítő eljárására? Ahol kellett, fejszét
ragadott és pogány istenszobrokat ledöntött, Vénusz-berket lánggal kipusztított. De ha lehetett, akkor nem rombolt, hanem alkal1
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mazkodott és az Apollo-templomot Szent Márton templomává alakította.
Szent Benedek nemcsak maga tanított, hanem a szükségnek
megfelelően szétküldötte tanítványait, hogy prédikáljanak. Szent
Piacidusnak elküldését Szicíliába és Szent Maurusnak kolostoralapítását Franciaországban nem tartják teljesen megbízható történeti ténynek. (Bár majdnem ugyanolyan döntőerejű érveket lehet mellette is felhozni, mint ellene.) De mint régi tradíció feltétlenül amellett bizonyít, hogy a missziós munka lehet benedeki
eredetű.
Vehetünk fel azonban még belső bizonyítékokat is emellett
és okoskodhatunk a következő módon: 4
A szerzetesség nyugati kialakulása a bencésség. A régi keleti
gondolat: Istennek szolgáljunk a magányban, Szent Benedeknél
nyugati színezetet kapott. A „Dominici schola servitii" kialakítja
a kolostori család szent munkaközösségét és bajtársi közösséget
és megneveli az istentkereső embert a Iegfölségesebb Ür szolgálatára. A cél marad: Isten szemlélése a szent szeretetben, de az
út az sajátosan benedeki lesz: az evangélium szeretetével a lelket
az imádság útján és a keresztény erények útján vezeti csendben
és egyszerűen. Elkerül minden rendkívüli keménységet, rendkívüli
gyakorlatot. A közös birtok és a kézimunka már magában is bizonyos helyhezkötöttséget és nyugalmat adott a benedeki kolostornak és ezt a stabilitas fogadalma még megerősítette.
így a római világosság és erő egyesült a benedeki életben
az ístenutáhtörés legmagasabb fokú idealizmusával. Ezt nevezi
és ebből a belső lelki magból
Kilger Romanità dello spirito-nak
vezeti le a bencés missziós tevékenységet. Ez a szellem nem ismerte a nemzeti szűkkeblűséget. Bár Szent Benedek ízig-vérig
római volt és szerette hazáját szíve vérével és könnye hullásával,
de az új és győztes népfajt nem tudta másként nézni, mint szeretettel. Igen, Sz. Benedek szerette a gótokat. Befogadta őket kolostorába, ép úgy, mint a patrícius családok sarjadékait. Az új keresztény társadalomnak, mely a megmentett római kultúrának és a
germán léleknek összeolvadásából keletkezett Európában, az eis«
otthonai Szent Benedek kolostorai voltak. Tehát a keresztény hitnek a terjesztését a bencés munkakörökben jogosan vezethetjük
vissza Szent Benedekre. 5
*

Magának a bencés misszióknak a tárgyalásánál két szempontra
kell ügyelnünk. Az egyik az, hogy a bencések missziós tevékenységében történelmileg két részt, két szakaszt különböztethetünk
mge. Az egyik a középkori germán Európa, megtérítése, mely kez1
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dődik Canterbury Szent Ágostonnnak elutazásával Angliába és befejeződik körülbelül a magyarok megtérítésével. Ettől kezdve századokon át egyes eseteket kivéve szünetel a bencés missziósmnka.
Míg századunkban újra megindul a missziós tevékenység és színhelye a világ minden tája. Bencés szerzetesek hirdetik újra Krisztus
igéit Ausztrália bennszülöttjeinek. Koreában, a pekingi egyetemen,
Észak-Amerika indiánjai közt, Dél-Amerika végeláthatatlan pusztaságain, Kelet-Afrika négereinek és Transwal lakóinak.
A másik szempont a tanulmány címével és ennek az egész
kötetnek jellegével adva van: a Regula jubileumán rá kell mutatnunk azokra a Regulából fakadó jellemvonásokra, amelyek megkülönböztetik a bencések missziós tevékenységét más szerzetesrendek tevékenységétől. Mert a dolog természeténél fogva kell
ilyen sajátos vonásoknak a bencések munkájában lenni és ezeket
öntudatosítanunk kell.
*

Nagy Szent Gergely néhány társával maga elindult, hogy az
angol népet Krisztus hitére térítse. De a római nép visszahívta
őt és 590-ben pedig az isteni Gondviselés az Egyház fejévé tette
meg. 8 Ám az angol földről a pápai trónon sem feledkezett meg.
A Galliában tevékenykedő Candidusnak azt írja: „vásároljon fiatal
17—18 éves angol rabszolgákat; mi a kolostorban felneveljük őket,
hogy Istennek szolgáljanak."
Végre 596-ban eljött az ideje, hogy nagy munkáját megkezdhette. Kent tartomány királya, Ethelbert, keresztény hercegleányt
akart feleségül venni, Párisi Caribert királynak leányát, Bertát.
De a hercegleányt azzal a feltétellel adta atyja feleségül Ethelberthez, ha megengedi, hogy országában keresztény istentiszteletet
tarthassanak. Á királyné udvari papot is vitt magával, Luidard vagy
Luithardt püspököt, aki a királyné környezetével iparkodott megismertetni úrnője vallását. A p á p a örömmel f o g a d t a ezt a hírt és
kiszemelte az angol misszionáriusok fejét: Ágostont, aki annak a
kolostornak volt a perjele, melyet Szent Gergely alapított és amelynek az apátja is volt. Őt küldötte negyven társával „pro utilitate
animarum" vagy amint Brunhilda királynőnek írta, azért, hogy
„az angolok lelke ne pusztuljon el az örök kárhozatban."
A hosszú utazás, meg a frank papság rémítgetése lelohasztotta először oly nagyon lángoló buzgóságukat. Már-már vissza
akartak térni, amikor a pápa kinevezte a kis csapat apátjává
Ágostont és ú j r a bátorítja őket. Egy évig tartózkodnak Galliában, hogy megtanulják az angolok nyelvét, mig végre 597 tavaszán kikötnek Thanet szigetén, Kent királyságának partvidékén.
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Hat évszázaddal előbb ugyanezen a szigeten kötöttek ki Julius
Caesar légionáriusai. Másodszor indult tehét most Róma Britannia
meghódítására. Először fegyverrel, dárdákkal és kardokkal, -—most békésen kereszttel és énekkel. Először a ,,senatus populusque
Romanus" nevében, — most Krisztus Jézus nevével. Az első véres
hódítás volt, de sikertelen, — a második vérnélküli, nem voltak
sem üldözők, sem vértanúk, de teljes eredménnyel járó hódítás
volt. Anglia megtérítését maga Manning kardinális Szent Benedek
apostolságának tulajdonítja. 7 Bossuet pedig azt írja: „A világtörténelemben alig találunk még egy olyan szép jelenetet, mint Szent
Ágostonnak és negyven bencés társának megérkezését Kent királyságába. Elül az Gr Jézusnak, a mi Urunknak, a nagy Királynak
keresztje és képe, utána ez a sereg tele imádságos buzgó vággyal
Anglia megtérítéseért". 8
A király megengedte nekik a térítést. Lakásul a régi Doroverum, a mai Canterbury mellett adott nekik házat és ennek közelében egy régi templomot, mely még a rómaiak idejéből származott. Ez volt a királyné udvari temploma, melyet Szent Márton
tiszteletére alakítottak át. Itt kezdték meg a kolostori életet a bencések; itt végezték el zsolozsmájukat; itt prédikáltak és kereszteltek. Pünkösd napján maga a király is felvette a szent keresztséget.
A király példájának akkora vonzó ereje volt, hogy még ez év karácsonyán a Swale folyóban több mint tizezer embert keresztelt
meg egy napon társai segítségével Szent Ágoston, akit közben a
pápa engedélyével püspökké szenteltek.
így egy szép napon Nagy Szent Gergely megkapta a hírt,
hogy legkedvesebb álma valóság lett; merész tervei nem voltak
légvárak, mert ime, egy új népet nyert meg Krisztusnak. Ágostonnak, Berta királynőnek és az alexandriai pátriárkának írt levele
tele van örömmel, ujjongással. — Három évvel később új követek
jönnek Ágostontól Rómába új hírekkel, kérdésekkel és kérésekkel. A pápa „Gloria in excelsis Deo"-val gratulál „testvérének és
püspöktársának". Azután új missziós csoportot indít útnak g a z d a gon ellátva szent edényekkel, ereklyékkel s könyvekkel, papi ruhákkal. Szent Ágoston minden nehézségre és kérdésére gondosan
válaszolt. A pápa leveléből három részt emelünk ki, amely három
rész épen a benedeki Regula és a misszió kapcsolatát világítja meg.
A levél elején kiáradó örömének ad kifejezést, még pedig
azért, mert a gyors és nagy sikerben Isten kegyelmének különös
jelét látta és ez megkétszerezte örömét. Az volt ugyanis a meggyőződése, hogy ő és bencés testvérei egyenesen azt tették, amit
az Úr akart, ezért ez a nagy siker. így tehát készséges eszközök
voltak az Dr kezében, akaratának megvalósításában. Épen ezért
T
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keli nagyon alázatosnak lenniök. És erre nagyon inti Ágostont:'
,,Mivel Isten a te munkádat használja fel azok keresztülvitelére,
amik rajtad kívül vannak, ezért testvérem, kötelességed megismerned, hogy ki vagy és magadat belsőleg szigorúan ítéld m e g . . .
Bűneidet mindig idézd elmédbe, hogy azokkal a hiú dicsőség ösztöneit elnyomjad . . . Ezeket írom, hogy alázkodjál meg, de az
alázatosság erejével az Istenbe vetett bizalmat kapcsolt össze . . ."
Kell-e ennél szebb bizonyíték, hogy mennyire átjárta Szent
Gergelyt rendalapítójának szelleme. Maga Szent Benedek sem írta
volna másként, hiszen Regulájában ugyanezen tanácsokat a d j a
minden fiának: legyen az Őrszolgálat iskolájában Isten készséges eszköze, hogy mindenben Isten dicsőíttessék; ami jót tesz,
tulajdonítsa mindig Istennek; a maga hibái miatt legyen alázatos;
de bízzék mindig Isten segítségében. Valóban Nagy Szent Gergely pápának többi írása is ezt a mélységesen benedeki szellemet
sugározza, úgy hogy annak megismerésében egyik legmegbízhatóbb forrásunk. Sokszor kellene forgatnunk és át kellene tanulmá-.
nyoznunk. Ezek után úgy nézhetjük a másik két részletet is, melyet ismertetni akarunk, mint az eredeti benedeki gondolatnak alkalmazását a missziós munkára.
Szent Ágostonnak 11 pontja közül, melyet a pápának küldött,
hogy megoldást tőle kapjon, az egyik az volt, hogy mint püspök,
hogyan érintkezzék klérusával. A pápa először általános utasításokat adott, azután így folytatja: „Neked azonban, mivel a kolostori életben nevelkedtél fel, Yiem illik, hogy papjaidtól elkülönítve
élj. Hanem inkább az alakuló egyházat, melyet Isten csak rövid
ideje vezetett el az igaz hitre, vezesd be abba az életmódba, mely
az ifjú egyház kezdeténél atyáink közt szokásos volt, amikor senkinek sem volt, amit magáénak nevezhetett, mert mindenük közös
volt". 10
íme egy ú j a b b bizonyíték amellett, hogy jó úton járunk, amikor Szent Benedek szellemét úgy határoztuk meg: az apostoli Egyház őskeresztény
szelleme és ezt a meghatározást szeretnénk általánossá tenni."
Szent Ágostonnak egy másik kérdése, illetve nehézsége a következő volt: „Jó lehet bár egy a hit, de az egyes egyházak szokásai eltérők. így a szentmise ünneplésénél is más szokások vannak a római szent Egyházban, mint Gallia egyházaiban." A pápa
erre a következő megoldást küldötte: „Magad ismered a római
Egyház szokásait, hiszen ebben nőttél fel. Ázért ezt nagyon szeresd. Mindazonáltal azt gondolom, hogy ha a galliai templomokban vagy bárhol másutt valami Istennek tetszőbbet fogsz találni,
9
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azokat válogasd jól ki és vezesd be az angol egyházakba, akik
még ifjak a hitben, a legjobbat, amit sok egyházból összeszedtél.
Mert nem a helyért kell szeretnünk a szokásokat, hanem fordítva
a jó szokások,miatt szeretjük a helyet. Keresd tehát össze a különböző egyes egyházakból, ami jámbor, épületes és helyes — és
mint egy virágcsokrot, helyezd el az angolok szívébe szokásként."
Erre a másik feleletre m o n d j a Kilger: „Ez a missziókhoz alkalmazott liturgiát kiván. Nem a római szokásokat keli bevezetni,
bár azok kedvesek és értékesek és régtől megszokottak, hanem a
szomszédos liturgiákból — névszerint megemlítve a gallikán liturgiából — minden szépet és jót ki kell szemelni. Ezzel a római bencés utasítást kap, hogy a „Romanitá dello spirito"-t, a római gondolkozást ne fogja fel szűkre szorítva,'hanem nyiltszívüen, de liturgikus érzékkel rendezze az új egyházban az istentiszteletet". 12
Hasonló értelmű egy másik pápai levél ugyanebből a korból.
Szent Gergely írt még két más levelet, Kent királyának és királynőjének. Az angol „Ilonának" és az angol ,Konstantin'-nak üdvözletét küldi és kifejezi azt az óhaját, hogy miként a római példáik,
úgy ők is a jövőben is buzgólkodjanak az új hit terjesztésén. A
király támogassa Ágostont, hallgasson tanácsaira és a legjobb barátai közt tisztelje őt. Biztatja továbbá arra, hogy üldözze a bálványimádást és rombolja le a bálványok templomait. De ezt az
utóbbi tanácsát a követek elutazása után még egyszer megfontolta és megváltoztatta: elhatározta, hogy a templomokat nem romboltatja le. Azért megírta, hogy csak a bálványok szobrait pusztítsák el, de magát a szentélyt, ha az szép és jó épület, az egyházi felszenteléssel az igaz Isten szolgálatára rendelni. Az újonnan
megtért nép ugyanis szereti az olyan templomokat, melyeket régebben is szentnek tartott. Ugyanis a régi ördögtiszteleteken levágott ökrök helyett most rendezzenek ünnepi lakomát a templom
búcsúnapján és a vértanúk ünnepein, hogy a kielégített nép hálát
adjon minden jó adójának és a külső öröm által megtalálja az útat
a benső vidámsághoz. 13
Amit Nagy Szent Gergely tanít az ismét a benedeki Regula
tágszívűsége és szeretereméltó alkalmazkodása: a szépet és jót
megtartani és ápolni, akárhol is találjuk. De ez a levél volt egy32

Kilger, i. m. 35. — Egyúttal figyelmeztetés ez a .modern liturgikus
apostolság hívei számára is, hogy ne essenek a fenyegető kettős hibába.
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úttal a pápa utolsó üzenete Anglia számára. Ágoston se tudta
müvét teljesen befejezni, mert a két congenialis lélek: az első bencés pápa és az első bencés misszionárius egy évben, 604-ben meghalt. De együttmüködésük tipikus és példaadó volt és ideál maradt, hogy miként lehet ezt a kettőt, a Regulát és a missziós munkát egybekapcsolni. 11
*

Angliából indul ki azután az Európát megtérítő apostoli munka.
De hogy a történelmi összefüggést tisztán lássuk, előbb még az
angol térítés menetét kell tisztán látnunk.
Szent Ágoston halálakor az angol föld két királyságából, az
angol-szász „Heptarchia' , -ból csak kettő lett keresztény: Kent és
Essex. Az előbbinek székhelye Canterbury, az utóbbinak püspöki
székhelye London, szerzetesi középpontja Westminster volt. De
ennyire nagy pogány környezetben természetesen a térítés munkája
nem lehetett egészen zavartalan. A sikeres kezdet után következő
harminc év szakadatlan küzdelemnek a sorozata, amelynek folyamán úgy látszott, hogy a fiatal kereszténység már-mér elpusztul.
De a kitartó munka a romokat újra felépítette és nemcsak Kentben és Essexben állította vissza a hierarciát, hanem megnyerte még
hozzá Northumbiát. De a birodalom többi részébe nem tudtak
elhatolni, mert ehhez kevés volt a papok száma. 15
Most lép be egy új tényező nemcsak Anglia megtérítésének
történetébe, hanem rendünk fejlődésébe is, a kelta papság és szerzetesség. 16
A római Britannia már régebben, az V. század előtt megtért. De az angolszászok megtámadták őket és nagy részüket lemészárolták. Ákik megmaradtak, azok elmenekültek Cambia és
Cornvallis hegyeibe és ott féltékenyen őrizték hitüket és az erőszakos hódítók elleni gyűlöletüket. Rómától a küzdelmes korszak elszakította ezt a maroknyi kereszténységet és nem ismerték meg
azokat a változásokat, melyek az anyaegyház fegyelmében történtek. Erősen ragaszkodtak a maguk hagyományához, mert ezekben
már nemzeti hagyományt is láttak. És amikor a győztes angolszászok már elfogadták Krisztus hitét, még akkor sem tudtak egymáshoz közeledni. Pedig már Szent Ágoston szerette volna ezeket a
14

F. A. Gasquet: The Mission of St. Augustine. Londres, 1897. —
A. Mason: The Mission of St. Augustine to England. Cambridge, 1897.—
Bron S. /. Augustin de Canterbury et ses compagnons. Paris 1 . 1900.
" V . o . Ursmer Berlière: L'ordre monastique des origines au XHe siècle.
Paris. 2 1921. — különösen a második fejezet: L'apostolat monastique.
41—83.
16
Nekik köszönhető először, hogy a Regulában megadott alapokon
megindult a bencés iskolázás; v. ö. Szent Benedek és Cassiodorus. Ph.
1919. Másodszor a történelmi bencés lélekben az angol-szász gentleman
szokás hozzájárulását a római „gravitas"-hoz; v. ö. A bencés diák kalauza
c. műben a benedeki lélek összetevőiről szóló részt.

buzgó és igazán önmegtagadó életet élő szerzeteseket megnyerni
a misszió munkájához, de felhívása nem talált meghallgatásra.
De az ellentétek lassan mégis csak enyhültek és lassan a kelta
papság is belekezdett a térítésbe. Ezen munkájuknak egy külső
esemény adott nagyobb lendületet. Edwin királyt, Nortumbia urát
a pogányok meggyilkolták. Unokája Oswald a hyi kolostorban felvette a katholikus hitet. Ezután a kelta p a p s á g 633-tól kezdve oly
buzgósággal állott oda a bencések mellé, hogy együttes erővel 20
év alatt sikerült is nekik csaknem egész Angliát Krisztus hitére téríteni és úgy látszott missziós buzgóságuk szinte felülmúlni a római szerzetesek lángolását.
Most csak meg kellett szervezni az egyházat, a hierarchiát
állandósítani, az egyházi törvényeket kodifikálni, a plébániákat kifejleszteni, a szerzetességet Szent Benedek szabálya alatt egységesíteni. — A szervezésnek és egységesítésnek ezt az óriási munkáját
néhány nagy bencés végezte el: Szent Wilfried, Szent Cuthbert és
Tarsusi Theodoros, akit a pápa küldött Canterbury érseki székére, m ig az előbbiek angolok voltak. Az ő munkájuk eredménye
lett, hogy az egységes egyházi fegyelem kialakulhatott és a Szentszék tekintélyét elismerték.
A tudásban és szentségben való versengésnek mindkét félre
áldásos eredménye lesz. A bencések egymásután alapítják a híres
és kiváló iskolákat: Theodorus maga tanít Canterburyben, Biscop
Szent Benedek Wearmuthban
alapít iskolát; Jarowban Beda Venerabilis; a Malmesbury iskolában él a költő Szent Aldelmus; a
leghíresebb lett York, ahol Alkuin is tanult és Exeterben nevelkedik
Szent Bonifác. 17 A kelta papságban viszont felébred a bencések
példájára a gondolat, hogy ők meg elmennek szigethazájukból a
kontinensre és ott hirdetik testvértörzseiknek az Ige tanítását. H a tott ebben rájuk az a régi aszketikus gondolat, melyet a kelták
mindig oly szeretettel ápoltak: a „peregrinatio propter Christum"
gondolata, ö n k é n t e s száműzetés gyanánt távolmaradtak hazájuktól, minthogy ezt különösen vezeklő és erényes tettnek tartották.
*

Az első térítő Wilfried volt, aki először a kelták növendéke,
majd a római egység és a benedeki Regula munkás terjesztője volt.
Epen ilyen ügyben járt Rómában 678-ban, amikor a vihar kivetette a frizek földjére. Minthogy egy törzs hajtásának tekintették,
azért meg is hallgatták őt a frízek, mikor Krisztust hirdette nekik
és sokan meg is tértek. De a következő tavaszon Wilfriednek Rómába kellett mennie, majd ismét vissza hazájába. De erről az első
találkozásról nem feledkezett meg. Kolostorában sokat beszélt az
aratásról, mely e rokon nép közt vár reájuk. És arról, hogy menynyire szükség volna kézre, Isten országáért szorgoskodó munkás
11

Fináczy

Ezekre vonatkozóan 1. a fentebb említett tanulmányokon kívül
Ernő: A középkori nevelés története. Bp. 1914. 121—146. 1.
*

kézre. Egy fiatal bencés buzgó lélekkel hallgatta ezeket a szavakat és e szavak bő gyümölcsöt teremtek, mert ebből az ifjú szerzetesből lett a frízek apostola, Szent Willibrord.
Mielőtt azonban ő megkezdhette a térítést, volt még egy próbálkozás: Egberté. Csak az ő sikertelen, de tapasztalatokban gazdag munkálkodása után lépett Willibrord a frízek földjére. Willibrord arra a két erőre támoszkodott, amely az angol bencés miszszióst is eredményre vezette: a pápai tekintélyre és egy fejedelem
hatalmára. A frankok ura, Pipin, bízta rá a frízek térítését és Sergiusz p á p a adta meg neki az egyházi küldetést, később a püspökszentelést és az érseki palliumot. Willibrord missziós tevékenykedése majdnem félszázadon át tartott és eredménye lett a németalföldi egyház megalapítása, életképessé tétele. Közben Helgolandot is a katholikus hitre vezette és Dániában is hirdette az élet
igéit, de itt nem sok eredménnyel. Itt egy századdal később működik észak apostola: Szent Ansegar (Oszkár).
Szent Willibrordnak segítőtársa volt az utóbbi időben egy
másik rendtársa, aki csakhamar a bencés misszionáriusok legnagyobb alakja lett, — akinek nevét a régi korból Szent Pállal, az
újabb térítők közül pedig Xavéri Szent Ferenccel lehet csak együtt
emlegetni, inert „Szent Pálhoz egészen hasonlóvá teszi ,valamennyi
egyházak gondviselése', a lángoló és kitartás ereje; és utána Xav.
Szent Ferencben mutatkozik az a tökéletes önzetlenség, alázatosság és engedelmesség, mint benne; — aki a szó teljes értelmében
misszionárius, de ennél még több: biztos látású, kemény és áldottkezű szervező és még hozzá kitűnő reformátor", 18 és ez a bencés
rend büszkesége: Wynfrith-Bonifatius.

Mindkét neve szép és találó jelentőségű. Wynfrith, annyit jelent: mint öröm és béke. Igazán a benedeki léleknek ez a két legszebb és legjellemzőbb tulajdonsága avatta őt nemcsak nevének
jelentése, hanem jellemének kialakulása szerint is Szent Benedek
fiává. A Bonifatius nevet pedig II. Gergely pápa adta bencés rendtársának, mikor ez a Szentszék küldetésével indult el térítő útjára
és azt jelenti, hogy neki a jót kell hirdetnie .(bonum faci) és jót
kell cselekednie (bonum facere). 19
Szent Bonifác Wessexben született, előkelő nemes és gazdag
családból. 20 Gyermekkorában sokszor látott szülei házában misszionáriusokat és csillogó szemekkel hallgatta őket. Szívében ekkor
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Wolkenberg Alajos: A kath. világmisszió könyve. Bp. 1929. 331.1.
Magyarázzák Szent Bonifác nevét úgy is, hogy „bonum fatum"
jó sors, jó küldetés.
20
Szent Bonifác életére főf orrásom: Gustav Schnür er: Bonifatius.
Mainz, 1909. és Düsseldorf (é. n.). Továbbá Chr. Schmidt: Der hl. Bonifatius, Apostel der Deutschen. St. u. M. XXX. kötet, 1909. A többi biblio.^raphiát 1. Berlière i. m. 80—81. 1.

felhangzott Isten hívó szózata. Végre atyja hét éves korában elengedte. így került az Exeterbe, a bencések iskolájába, majd innen
a magasabb tanulmányokra Nutshallingba. Itt a híres Szent Abehelm apátköltőnek és Beda Venerabilisnek volt a tanítványa. Nemsokára maga is hires és kedvelt tanító lett, majd pappá szentelték.
Nagy jövő várt volna rá angol földön is, de szíve azokhoz a szegény lelkekhez húzta, akik a pogányság sötétségében nem is sejtik talán Krisztus világosságát. Három társával 716-ban elmegy a
frízek közé, de eredmény nélkül vissza kell térnie. Otthon az apát
halála után őt akarják megválasztani, de elfut a megtiszteltetés
elől és újra misszióba indul. Az első útján felismerte, hogy kell
a tekintély támasza, azért először Rómába megy. Itt, mint Szent
Ágostont Nagy Szent Gergely pápa küldötte térítő útjára, megkapta II. Gergely pápának a megbízó levelét.
Ezután Bonifác rövid thüringiai tartózkodás után hosszabb
időt töltött a frízek missziójában Szent Willibrord érsek oldalán,
aki ebben az időben szervezte meg újra az utrechti egyházmegyét.
Itt tehát alkalma nyílt, hogy a frízek apostolának a nehéz évek
-sorozatán át szerzett tapasztalatait elsajátítsa. De mikor az ősz
Willibrord őt akarta utódjának megtenni, másodszor is fut a megtiszteltetés elől. A benedeki alázatosságán kívül most is az a vágy
vezette (amely most már a pápai megbízás szerint kötelessége is
volt), hogy a még fel nem tört területeken igazi pogány-missziót
végezzen. Elment tehát Hessenbe és csakhamar nagy sikert ért el
itt is. Amikor az eredményről a pápát értesítette, II. Gergely Rómába hívta őt, hogy még nagyobb feladatokat bízzon reá.
Hesseni és thüringiai tartózkodásából mond el bájos -epizódot
egyik életrajzírója. 31 Itt találkozott II. Dagobert unokájával, az akkor. körülbelül 14—15 éves Gergellyel. Ezt, amikor hallotta, amint
a szent a bibliát magyarázta, szinte elkápráztatta az a világosság,
amely Szent Bonifác beszéde nyomán lelkébe sugárzott. Ú t j á b a n
követni akarta a szentet, hogy „megtanulja tőle a szent könyvek
magyarázatát." És valóban követte is őt haláláig, mert senki és
semmi el nem tudta többé tántorítani hirtelen fellángolt hivatásától,
oly meggyőző volt a térítő szerzetes beszéde.
II. Gergely pápa most püspökké szentelte és az alázatos szerzetes ez alkalommal nem tudott elmenekülni a megtiszteltetés elől.
Ezzel II. Gergely ugyanolyan megbízatást adott rendtársának, mint
I. Gergely Szent Ágostonnak: az egész német föld püspöke lett.
A pogány germánok Hessen tartományban egy hatalmas tölgyfát tiszteltek, mert Thor istenség fájának tartották. Ide vonult
Bonifác nagy kísérettel körmenetben és maga tette meg a fán az
első fejszecsapásokat. Alig tett azonban néhány vágást, amikor nagy
szélvihar támadt és kidöntötte a fát, Bonifácnak azonban nem lett
semmi baja. Ezután már sikerrel járt térítése s azért III. Gergely
p á p a érseki palliummal ajándékozta meg és megbízta a német
21

Kurth:

S. Boniface. Paris. 1902. II. fej. 25. 1.
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egyház megszervezésével. Ezt a nagy munkát a fáradhatatlan munkás el is végezte. Már elmúlt 90 éves, amikor megtudta, hogy a
frízek közül sokan ismét pogányokká lettek. Erre útnak indult oda,
ahol elkezdte a térítő munkát. Mikor Dorkum közelében tanított,
az elért sikerein felbőszült pogány csapat rontott reá és nagy kínzások után megölték. Testét a fuldai bencés apátságban temették el.
Fuldán kívül már több más bencés kolostor is volt német
földön. A legelső volt a bodeni tó egyik szigetén épült Reichenau,
melyet Szent Pirmin alapított (f 753). Mikor ezt a szigetet megkapta, az tele volt mindenféle gazos növénnyel. Köztük a kigyók,
gyikok, békák és skorpiók és más efféle undok mérges férgek
serege nyüzsgött. Miattok emberfia nem mehetett undorodás nélkül a szigetre. Szent Pirmin a kereszttel kezében lépett a partra.
És ime: a sok csúnya féreg egyre hátrált előtte, bele a vízbe és
valamennyi ott pusztult. Szent Pirmin azután kiirtotta a bozótot
és az elhagyott sziget Isten szigete, igazi ,,gazdag föld — Reichenau" lett.
Ez a legszebb példája, hogy miként térítették meg Európát
másodszor az apostolok középkori utódai, a hithirdető bencések,
így vittek kultúrát nemcsak a vad természetbe, hanem a bűnök és
szenvedélyek által elvadított emberszívekbe is. Egy helyhez kötötte
őket a stabilitas fogadalma, közös életet alakított ki a monasztikus szervezet, az ég áldását nyitotta meg a liturgia végzése.
Ez a bencés missziók sikerének titka: az állhatatosság, a közösségben átélt bencés élet, mely az apostoli egyház őskeresztény
szellemet lehelte a liturgiával együtt.
És most egy sereg nevet kellene felsorolnunk, akiknek munká- *
juk lett a keresztény Éurópa. Csak a legnevezetesebbeket soroljuk
fel: Belgium megtérítője Szent Amandus, a frízek közt térített még
Szent Suitbert és Szent Willibrord. Reichenauból vonult remeteségbe Szent Meinrad a svájci hegyek közé és itt épült Einsiedeln
apátsága. Bajorországban Szent Emmeran, Salzburg vidékén Sz.
Rupert térített. Bencés alapította az első bajor püspökséget, Sz.
Korbinián, akinek utóda Szent Wolfgang próbálkozott először a
magyarok megtérítésével, de sikertelenül. Utána lett a bajor Henrik
gyermekeinek nevelője, akik közül Heinrich lett később Németország császára, a bencés oblátusok pátrónusa, Gizella pedig a magyar királynő. így tehát közvetve mégis hatott a magyarok megtérítésében.
Szent Adalbertről és Szent Gellértről, a magyarok apostolairól nem kell külön szólnunk.22 Szent Adalbert példáját követte
Szent Brúnó, a poroszok apostola. Hasonló szép nevet kaptak buzgó
apostolkodasuk elismeréséül Szent Ansgar, aki észak apostola és
Szent Benno, aki a szlávok apostola lett.
22

Prohászka

Szent Gellértre 1. Karácsonyi János életrajzát ; Szent Adalbertre L
Ottokár gyönyörű beszédét. (Az élet igéi. Bp. 1928. 1. 1.)

Ezek a nevek is bizonyítják, hogy az Egyház történetének
ezt a korszakát Newmann kardinális méltán nevezi „bencés századoknak". És a bencés századokból rendünk nagy tudósa, Mabillon a VII.-ik századot hasonló joggal „aureum saeculum"-nak,
aranykorszaknak nevezi.
*

Az plmondott történeti adatokból próbáljuk meg levonni a
következtetést a Regula és a misszió kapcsolatára vonatkozóan és
Kilgerrel együtt 23 megállapítani a régi bencés missziók jellemző
vonásait.
1. Az első világos tény, hogy a bencés szerzetesség és a
missziós apostolkodás egyesíthető. Az olyan benediktinus lélek,
mint Nagy Szent Gergely pápa, nem parancsolhatott volna lelki
testvéreinek nem benedeki dolgot. Azután világos az is, hogy a
bencés szellemben, melyet ezek az első • térítők magukkal vittek,
van határozott erő, és ez az erő tudott vonzani egész nemzeteket
Krisztus keresztje alá. (Higgyük erős hittel, hogy ez az erő megvan ma is benne és ma is ugyan úgy tud vonzani.)
2. A második, amit észreveszünk, az a feltűnő vonás, hogy
a bencés missziós apostolság mindig a közösségen nyugszik és
közösséget épít. A bencés missziós kapcsolatban marad közösségével, amikor missziós útra indult és ebből a kapcsolatból kapja
nemcsak lelki erejét, hanem erkölcsi és anyagi támogatását is.
É s mihelyt teheti új közösséget alkot, mert a rendi szervezet megengedi az egyes kolostorok szinte teljes függetlenségét, így az új
közösség már a missziós földről szerzi tagjait. A bencés missziók
nagy sikerének egyik titka épen ebben van, amint Gasquet írja:
„ E g y elszigetelt ember, legyen bár oly szent is, magában véve
csak egység; él és m e g h a l . . . Még egy Xavéri Ferencnek sem sikerült egy nemzetet megtérítenie és az egyházat Indiában vagy
Japánban megalapítania.
Nem, mert a kereszténység nemcsak
egyéni élet, hanem társadalmi élet".24
3. A benedeki misszió egybekapcsolja a római Egyházhoz való
legteljesebb ragaszkodást a legnyíltszívűbb alkalmazkodással. Ez
fakad a közösséghez való ragaszkodásukból is, melyet a kisebb
szerzetesi közösségről átvittek a nagy, az egyetemes Egyház közösségére is. így azután a római kultúra legnemesebb értékeit át
tudták vinni a germán világba is. — Az egyháziasságuk legszebben az istentiszteletben nyilatkozott meg. (Nagy tanulság és intés ez minden időkre és minden benedeki közösségre.)
A szegénységben élő bencés misszionáriusoknak pompás egyházi, liturgikus könyveik vannak. Az egyszerű fából összerótt fritzlari templomban csakhamar ott ékeskedik a nagy aranyozott ezüst ke33

1. m. 35. 1.
Gasquet: Les principes constitutifs de 1' ordre monastique. Revue
lit. et bén. 1911. 33. 1.
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reszt.3'"' — A közösség szelleméből fakad a nagy alkalmazkodó
képességük. Enélkiil bizony nem épültek volna a megtérített területen új kolostorok és a cellák üresen maradtak volna.
4. A benedeki missziós tevékenység sok tekintetben például
szolgált a későbbi missziós munka számára. így a más rendek
missziós munkájában is megtaláljuk a benedeki vonásokat. A f r a n ciskánusok a késő középkori kínai missziójukban, — mint Montecorvinói János is megtette, — gyermekkórust tartottak és a ferences
püspökök a khántól kapott gazdag adományokból kolostorokat
alapítottak.
A renaissance hoz itt is változást, mert a középkori k ö zösség átélését felváltja az individualizmus a missziós munkában
is. Megszűnik a közös, ünnepélyes kórusi istentisztelet, nincs szükség tehát gyermekekre a kórusban. 26 Nem alapítanak az új területen kolostort, amely a benszülöttekből szerezné az utánpótlást, hanem központilag, Európából vezetik a missziós munkát és innen
egészítik ki a munkásokat. Mindezek ellenére még elég benedeki
vonás maradt meg, de más téren. Nevezetesen a gazdasági megalapozás terén, amelynek legszebb példája a paraguayi jezsuita redukciók.2'' De ezekben is hiányzott például a bencések közösségképző alkalmazkodása: a színes bennlakókból nem szereztek egyáltalában utódokat. Ebből a szempontból a legtávolabb áll a bencés módszertől a párizsi világi papok missziós szemináriuma. De
újabban a tapasztalat ráviszi a többi szerzeteseket, hogy ismét
visszatérjenek a bencés módszerhez és szerzeteseket vesznek fel
a bennszülöttekből is és kolostoit alapítanak számukra, mint a
steyli missziósok Dél-Chantungban.
5. A benedeki missziós tevékenység minden sajátosságának teljes kifejtését azonban korunkban sok tényező akadályozza. Különösen kettő: egy gazdasági és egy egyházi. Gazdasági szempontból
ma nem oly könnyű egy kolostor alapítása és fenntartása, mint volt
a középkorban, amikor óriási birtokokat kaptak adományként és a
fejedelmek törvényben biztosították a tizedet a lakosok részéről. —
De egyházi szempontból is nehéz a kolostoralapítás, amikor az
egyházi vezetőség távol eső és nagy feladatokat ró a közösségre,
melynek elvégzése messze helyekre és szétszóródottan el kell menniök a kolostor tagjainak.
23
Ennek a lelkületnek megismétlődését láthattuk napjainkban S. Gábrielben a bencés apácáknál. Mikor a csehek Prágából elűzték őket, maguk
a legnagyobb szegénységet szenvedték át Berchtoldsteinben, de a templomuk felszerelése hamarosan ragyogó és teljes. Áldja is őket az Isten, amiért
először az ő dicsőségét keresik.
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Hogy a liturgia végzése és szép végzése mily fontos része a bencés
életnek még a misszióban is, v. ö. Erhard Drinhwelder O. S. B. Die Bedeutung der Liturgie für Missionär und Mission, i. m. 20—83.
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Leírását lásd: Gieswein Sándor: Társadalmi problémák és a kereszténység.

Ép ezért mondhatjuk, hogy a benedeki módszer nem az egyetlen helyes módszer. Mert a fenntemlített nehézségeken kívül még
mások is vannak és azok is arra kényszerítik az újabb missziós,
szervezeteket, hogy új utakat keressenek. így alakult ki a jezsuiták ügyes taktikájú tervszerűsége, a ferencesek szabadsága és nyíltsága, a világi papság függetlensége. De mikor az Egyház feje a
bencéseket újra beleállította a missziós tevékenységbe, akkor ezzel elismerte, hogy a benedeki missziós módszer nagy értékére ma
is szükség van. De ez az elismerés egyúttal arra kényszeríti a
bencéseket, hogy eredeti sajátságaikat iparkodjanak megőrizni és
kifejteni. Ezek pedig: az állhatatosság, az alkalmazkodó erő, a
közösség kiépítése, amely tulajdonságokkal ,,pro Ecclesia" folytathatják a régi munkát.
És valóban folytatják is, mert az utóbbi században a rend
egyetemes újjászületésével fellendült a bencés missziós munka. És
korunk bencés tavasza ezen a téren is szép bimbókat és virágokat
fakasztott a rend sokszor megtépdesett, megrugdosott, de újra és
újra kizöldülő törzsén.
Elszórt adatok vannak a közbeeső időkről is. így tudjuk azt
is, hogy Amerika felfedezése után hamarosan bencések is mentek
az újvilág népeinek megtérítésére. Sőt az újabb kutatások kiderítették, hogy Sz. Benedek fiai már jóval előbb is jártak és térítettek Amerika és Grönland földjén. 28 így tehát 1495-ben Columbusszal együtt bencések is mentek Nyugatindiába; a XVI. század
vége felé Braziliában már virágoznak a ma is meglevő apátságok;
Mexicót a 17. században keresték fel a „fekete" szerzetesek; Jóreménység Fokának és Szent Mauritiusnak első apostoli vikáriusa
1818-ban egy angol bencés lett; Kis-Ázsiában a mechitarista bencések és Ceylon szigetén a szilveszteriánus bencések a 19. század
közepén kezdték meg apostoli működésüket. De az újabb missziós
munkát három nagy esemény indította meg. Az egyik az ausztráliai missziós munka, a másik a svájci bencéseknek Északamerikában való letelepedése és a harmadik a külön missziós bencéskongregáció megalakulása.
*

A XIX. század közepén egy bajor bencés, Wimmer
Bonifác
indul el, hogy Északamerikában letelepedjen. Hisz a bencés térítőket más rendekkel szemben épen az állhatatosság és a kitartás
jellemzi. Amit alkotnak, az századokra szól. Ahol letelepesznek,
ott kultúrát teremtenek. Tizennyolc jelölttel indul el 1846-ban és
Pennsylvániában telepedett le. Itt öltöztette be társait. Hogy mily
szegények voltak, mutatja, hogy tizennyolcuknak hat szerzetes28

Moosmiiller: Europäer in Amerika vor Columbus. Regensburg, 1879.
Manz. V. ö. Szentimrei Márton, 273. I.

ruhájuk volt. Mikor az első hatot beöltöztették, meg kellett várni,
míg ezek ismét átöltözködtek rendes ruhájukba s csak azután lehetett, ezt az átöltözködést még kétszer megismételve, valamennyit
beöltöztetni. Biz ez szegényes kezdet! És ma övék a leggazdagabb
apátságok. Van összesen 11 kolostoruk 970 szerzetessel. Fenntartanak 3 szemináriumot, 16 kollégiumot és 225 plébániát vagy
missziós telepet vezetnek.
A másik amerikai kongregáció svájci eredetű. Mikor a hatóság lehetetlenné tette hazájukban a működést, akkor Marty von
Schxvyz Márton vezetésével egy csoport az északamerikai Indiana
államban telepedett le 1853-ban és ott megalapították St. Meinrad
kolostorát és városát is egyúttal. De vezetőjük apostoli buzgalma
nem elégedett meg ezzel és 1877-ben elment Dakotába, a sziú
indiánok közé és sikerült is neki megtéríteni őket. Erre a Szentszék kinevezte őt az egész indián territórium apostoli vikáriusának.
Ma pedig ennek a kongregációnak is van 462 szerzetese, akik 7
kolostorban élnek, 6 szemináriumot, 4 kollégiumot, 87 misszióstelepet és 21 plébániát vezetnek.
Teljesen bencés apostolkodás eredménye az ausztráliai katholicizmus. 29 Mikor a spanyol forradalom 1830-ban kiűzte hazájukból a bencéseket is, az olasz Cava kolostorba menekült egy
része. Köztük volt Salvado Rudesindo,
aki néhány társával engedélyt kért a Szentszéktől, hogy Nyugatausztráliában térítők lehessenek. Az ausztráliai partokat 1846 januárjában érték el és ettől
kezdve valóságos hőskölteménybe illik a munkájuk. Csak a kereszttel felfegyverkezve vonult be a két első bencés Ausztrália fehér
embertől járatlan steppéire. Először veszedelmes helyzetbe kerültek, de lassan sikerült a bennszülöttekkel összeszokniok. Teljesen
résztvettek életükben; még vadászatra és harcijátékra is kivonultak velük, hogy ily módon nyelvüket elsajátíthassák. Utána kezdődött az igazi missziós munka, melyhez 1849-ben már új munkaerőket kellett kérniök. Majd 1853-ban megvetették az Uj-Nursia
apátság alapját. Salvado 96 éves korában jött vissza szeretett hazájába és anyakolostorába. Ekkor XIII. Leo is tisztelettel fogadta
a valóban tiszteletreméltó öreget, aki abban az évben meg is halt.
Ausztrála másik részén az angol fegyencek és durvalelkű
gyarmatosok között Ullathome Bernát, angol bencés kezdett működni, akinek utódja Polding Beda lett az első sidneyi érsek és ő
szervezte meg azután egész Ausztráliában a kathqlikus hierarchiát.
Működnek térítő bencések Dél-Amerikában is, ahol a szinte
végtelen kiterjedésű Rio Branco diöcézis vezetése és a Rio Pardo
vidékén élő indiánok megtérítése egyedül rájuk van bízva. A belga
bencések Afrikában, Katangaban kaptak 1910-ben missziós területet. Ha pedig a testvérrendnek, a trappistáknak a működését is
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Rövid összefoglalást 1. Beda Danzer:
stralien. St. Ottilien. 1916.

Benediktiner Mission in Au-

figyelembe vesszük, akkor még több terület kerül Szent Benedek
fiainak térítő működése alá. A trappisták ugyanis missziósmunkát
végeznek Kínában, Japánban, Algírban, Kongóban, Natalban. Az
ő oldalukon működnek a szilveszteriánusok Ceylonban.
Alakult azután külön missziós-bencés kongregáció is Bajorországban, Szent Ottilienben, München közelében. 30 Az ő missziós
területük első sorban Korea, azután Dar-el-Salaam Kelet-Afrikában.
Alig kezdték meg azonban működésüket, amikor a kongregáció
első missziós püspöke, Spiss Cassián, két pap és két laikus testvér és két apácával együtt vértanúhalált halt. Ok rendünk legújabb
vértanúi, de a szép jövő zálogai is. Láttuk ugyanis, hogy hanyatló
korszakok végén a bencés vértanúk kihulló vére készítette elő a
talajt az új és szebb virágzásra.
Dr.
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Cyrillus Wehrmeister: Die Entwicklung der Benediktiner kongregation von St. Ottilien. Lumen Caecis. 151—170. 1.

À R E G U L A ÉS

MAGYARORSZÁG.

KULTURA,
művelődés mindaz, mit ember alkotott. Egész kis
világ ez. A világ másik része az, amit nem ember alkotott, s ez a
természet. Ennek milliárd sejtjeiből a legnagyobb természettudósok
egyetlen egyet sem tudnak megalkotni. Ebben mindenütt törvényszerűség uralkodik. Törvényt csak nagy ész gondolhat ki. A természet alkotója tehát nagyobb Ész minden emberi észnél, s nagyobb akarati ügyesség minden emberi akaratnál, s léte, természeti alkotása millió évekkel előzte meg a madarak, szitakötők,
halak utánzatait huszonöt év óta gyártó emberi felfedezéseket. Az
állat soha egyetlen gépet fel nem talált.
Az emberi kultúra, haladás igazi tényezője tehát az, ami az
embert hasonlóvá teszi Istenhez és megkülönbözteti
az állattól. Ez
a lélek, az ész és akarat tökéletes egysége, oly tökéletes egység,
melynek nincsenek részei, mely tehát részekre nem bomolhat, meg
nem halhat, hanem örökké él. Örök sorsának, boldogságának feltételei fontosságban felülmúlnak minden földi értéket. Az emberiségnek legnagyobb nevelője tehát az, aki eszére, lelkére úgy hat,
hogy egyrészt megtanítja a földi boldogulás kultúrális eszközeire,
másrészt rávezeti az örök boldogulás föltételeire, s hozzászoktatja
szabad akaratát ezen eszközök, feltételek gyakorlására.
Azon nevelő intézmények közt, amelyek a magyar nemzet tagjaira ily kettős irányban hatottak, még pedig azon században, amelyet leginkább nevezhetünk a magyar nemzet keresztény gyermekkorának, amikor tehát a nevelés valóban alapvető: legnagyobb
az
a szerzetesrend,
amelynek első magyarországi évszázadában tagja
minden szerzetes, mert minden szerzetes köteles volt Magyarországon a XI. században Szent Benedek Reguláját ismerni és követni.
Nyugati Európában már három század óta minden római katholikus szerzetes, férfi és nő szerzetes ezt a Regulát követte. Ugy
Német-, mint Magyarország első nemzeti zsinata egyenesen kötelezőnek mondotta ki minden szerzetesre nézve e Regula követését
(742, 1086).
Az# első térítők és püspökök a XI. században Magyarországon a bencések közül kerültek ki. Szent Sebestyén és Szent Anasztáz esztergomi érsekek, Szent Asztrik kalocsai püspök és címzetes
érsek, Szent Gellért csanádi püspök, Szent Mór pécsi püspök, mind
nyilván ismert bencések. A magyar hagyomány szenteknek ismeri
őket. Külföldről nagy hatást gyakorolt Szent Istvánra a bencés
cluni szellemben nevelt és bencés monostort alapító Szent Adalbert prágai püspök, Szent Odilo cluni apát, Szent Imrét Szent
Gellért bencés apát nevelte, Szent Lászlóra legnagyobb hatást tett
Montecassinó bencés ősmonostor, melynek apátjával, Oderisiusszal

levelet váltott, és a franci Szent Együd (St. Gilles) bencés apátság
cluni szellemű kongregációja, amelynek magyarországi fiókjaként
megalapította 1091-ben a somogyvári bencés apátságot.
Ha egyes emberekre döntő hatású gyermek- és ifjúkori nevelőjük: akkor a magyar nemzetre, ezeréves fennmaradására, alapvető fejlődésére, egész jellemére igen nagy hatásúnak kellett lennie
annak az első századi nevelésnek, amelyet a bencések a magyar
nemzet királyaira, főembereire a magyar szent királyok korában
gyakoroltak. A bencéseknek, mint nevelőknek, tanácsadóknak és
közbenjáróknak szabad bejáratuk volt a királyokhoz,
bármikor, s
csak az első század végén látták jónak ezt a közvetlen érintkezést
mérsékelni, időhöz, alkalomhoz, formákhoz kötni. ,,Ha valamely
apát vagy szerzetes érkezik a királyi kúriába, udvarba, — mondja
Szent László utolsó törvénykönyve — akkor ne menjen a királyt
köszönteni az egyházba, hanem miután kijött az egyházból, otthon vagy a sátorában üdvözölje őt. Ha valamely apátságban látogatást tesz a király vagy püspök, az apát és a szerzetesek ne járuljanak csókadásra a király vagy a püspök elébe az egyházban,
hanem menjenek ki az (egyház díszkapujánál kezdődő) claustrumba (zárt folyosóra) és ott sorban állva f o g a d j á k a király vagy
püspök csókját" (Szent László 1092. évi I. 35, 36. tc.).
Magukat a magyar nemzet első századi nevelőit, a bencéseket, Szent Benedek Regulája szerint nevelték. E Regulát 14 százados jubileuma alkalmával sok szempontból ismertetjük, mutogatjuk. Tartalmát sokan ismertették már itthon s a külföldön. Éw
is alkalmat veszek e Regula mélyebb megfigyelésére, tanulmányozására, hogy semmi érték el ne kerülje érdeklődésemet s az egészei
lehető szervesen fogjam fel és mutassam be. E gondos tanulmány
eredményeképpen legyen szabad a következőket előadnom:
1. A Regula Előszava kezdetén mindjárt megragadhatja érdeklődésünket az a nevezetes történeti tény, mely a kath. Egyház örökifjú szellemét nagyszerűen illusztrálja. Korunkban, egy-két év ótt
újszerűen hangzik XL Pius pápának nagy gondolata, hogy a társadalmi bajok orvoslására, a legfőbb baj, a tekintélyrombolás és
társadalombomlás megállítására, az államfők és államférfiak gondolkozásának fölemelésére, a legszebb államfői ideál hirdetésére
hangoztassa az Egyház minden szónoka Krisztus királyságát, hogy
Ö valóban király nemcsak az égben, hanem a földön is, „mert
neki adatott minden hatalom mennyben, földön és föld alatt."
S ime, alighogy el kezdjük olvasni Szent Benedek Reguláját, örömteli meglepetéssel pillantjuk meg Előszavában e szavakat: „. . .quisquis abrenuntians propriis voluntatibus Domino Christo vero regi
militaturus . . . arma sumis" — „ b á r k i lemondva a saját akaratodról,
fegyvert ragadsz, hogy az Úr Krisztusnak, az igazi királynak
katonáskodj . . ." S a frank Pippin-ház királyai okleveleiket „A rm
Urunk Jézus Krisztus nevében" adják ki Nagy Károly császársága
előtt és után, vagyis magukat Krisztus helyettesének tekintik, Őt
tekintik igazi királynak. Ugyanígy tesz Szent István Intelmeinek,

fiához írt Institutió-jának Pippinida köszöntő formulájában. A
Pippin-királyok hasonló kis államtanát, fiukhoz intézett intelmeit
felhasználva, megtartja a köszöntő formulájukat is és uralkodása
alapelvévé teszi, miként erre már husz évvel ezelőtt rámutattam
„Magyarország társadalma XI. századi törvényeiben" című munkámban, ennek a legelején (Szent István Társ. bizománya). Szent
István a törvényeit is e mottoval, megokolással kezdi: „Regnante
divina dementia", — „amikor vagy mert az isteni kegyesség uralkodik", az a kegyesség, dementia, amelyet Jézus Krisztus szerzett meg az emberiség részére. A keresztény királyok koronázásánál Szent István korában mindenütt használták már az országalmát, Szent Henrik, német császár ilyent küldött ajándékul Szent
Ányos orleánsi püspök ereklyéinek nagy ünneplésére. A magyar
királyok első pecsétjein a király balkezében, néha a jobbjában ott
van a keresztes országalma,
mint Krisztus uralmának jelvénye, a
keresztény vagyis krisztusi királyság jelképes ékszere. A kis gömb
jelképezi a földi uralmat, tetején a kereszt jelzi, hogy a földkerekségen Krisztus az igazi király.
Szent Benedek Regulájának is Előszavában Krisztus igazi
király volta az alapmotívum. E szerint aki elfogadja e Regulát,
az Krisztus királynak katonáskodik. E gondolat többször megismétlődik, amikor az apátot Krisztus helyettesének mondja. Ami
tisztelet, engedelmesség, szeretet az apátnak jár szerzetesfiai részéről, az Krisztusnak, az igazi királynak szól. Az Ő helyettese
a monostorba lépőnek mestere, atyja, ilyen a Regula írója is. A
cél az, hogy Krisztus király ne csak mint haragvó atya örökségéből ki ne tagadjon bennünket, hanem mint félelmetes ur is gonosz
szolgák gyanánt örök büntetésre ne kárhoztasson, mint olyanokat,
kik Öt a dicsőség felé követni nem akarták. „Itt van az óra az
álomból fölkelnünk. S ha az Ö szavát halljátok, meg ne keményítsétek szíveteket. Jöjjetek fiaim — szól a Regulaíró az Úr szavaival — hallgassatok engem. Ha örök életet óhajtasz, tiltsd el
Nyelvedet a. gonosztól, cselekedjél jót stb. Megmutatja nekünk az
Úr az élet útját s megmondja, hogy ki fog lakni az Ö hajlékában." Megmondja az ottlakhatás feltételeit. Fel kell állítanunk az
Úr szolgálatának iskoláját. Az Ö vezetése alól soha többé ne vonja
ki magát az, aki a hit növekedtével nekihevült kebellel megérezte
az Úr szeretetének édességét s megismerte az édességek útját.
A végső, 73-ik fejezet a Regula-írónak azon alázatosságát
íejezi ki, amilyen az igazi nagy tudósokat is jellemzi e szokrateszi
beismeréssel: „Mennél többet tudunk, annál inkább tudjuk, hogy
semmit sem tudunk." Vagyis mennél inkább elmélyedtünk valamely tudós és bölcs feladatban, annál több problémát, annál több
megoldásra váró kérdést ismerünk fel. Szent Benedek atyánk a
Regula végén szintén kijelenti, hogy amit irt, az nem meríti ki a
tökéletes élet szabályait. Ez csak a szerzetes élet kezdetét mutogatja.- Aki nagyobb tökéletességre
törekszik, az olvassa a Szentírást, a szentatyák munkáit, Szent Vazul „atyánk" rendszabályát.

Csak arra kéri fiait, hogy legalább a kezdetnek megirt eme csekély rendszabályt
teljesítsék, hogy aztán eljuthassanak a szentek
tudományának magasabb fokára.
2. A Regula előszava és befejezése (8 és V/2 lap) megismertet bennünket az alapmotívumokkal, indítóokokkal és a céllal.
Krisztusnak hetvenkét tanítványa volt s ugyanannyi a fejezet is
Szent Benedek Regulájában, mely azonban e számbeli hasonlatosságot nem említi. A 72 fejezetet, caputot négy csoportba foglalhatjuk, rendszerezhetjük. S a fejezetek egyes csoportjaiból láthatjuk, hogy a Regula nem egyszerre készült, hanem lassan, későbbi pótló fejezetekkel.
A monostor szervezetére, tagfölvételére, kizárására, elüljáróságok betöltésére és tanácsgyülésekre vonatkozó szabályok ( 1 . 2 .
3. 62, 64, 65, 21, 31, 35, 38, 57, 66. 29, 58, 59, 6 0 — 3 fejezetek) összes terjedelme 44 kis oldal. Társaság, államkormányzat,
uradalmi szervezet megalkotására a magyar királyok ennél jobb
példát akkor nem találhattak. A püspökök is papságuk megszervezésére a monostori életet találták legalkalmasabbnak és Szent
Chrodegang Szent Ágoston levelei mellett főleg Szent Benedek
Regulájából merítette a kánonok szerint közösen élő világi papok
életmódjára vonatkozó szabályait. Az így élő kanonok testvérek
szintén monostorokban laktak, melyeknek legbelső szép közös sétaés olvasó folyosója, oszlopos tornáca növénydíszes udvarral a
daustrum, a klastrom, az olasz monostorok belsejében ma is mutogatott chiostro. Az első esztergomi zsinat 1086 táján elrendelte,
hogy az előkelők káplánjai a kúriákban s a kanonokok a claustrumokban . . . litteratoire" irodalmi nyelven, latinul társalogjanak.
Magyarországon a kanonoktestvérek testületét 1200 körül kezdték
káptalannak
nevezni. Ez is a monostori bencés káptalan hatása.
A caput nem más, mint Szent Benedek Regulájának a fejezete.
Ebből mindennap reggel az első imaóra, a 6 órakor elénekelt príma
után a bazilika kórusáról, szentélyéből a tanácsterembe átment
szerzetestestület előtt egy kis részt olvastak föl. A caput részecskéje a capitulum. A frank királyokra is hatott ez, mert törvénycikkeiket szintén capitulumoknak nevezték, az egész törvény-clecretuinot pedig capitularenak, capitulumgyüjteménynek,
cikkelysorozatnak. A bencés Regula cikkelyeiről a felolvasás és tanácskozás termét is capitulumnak nevezték el, utoljára a pannonhalmi
szerzetestestületnek mint hiteles helynek a neve capitulum, káptalan lett 1200 körül. Ugyanakkor kezdődik a kanonokok káptalanának capitulum elnevezése is ugyanazon alapon.
Az apáti kellő tulajdonságokról szóló 2-ik fejezet kifejezve,
hogy az apát Krisztus helyettese, ki kettős tanítást végez, t. i.
szóval és tettel, követeli, hogy az apát igazán demokrata legyen:
a szabad szülőktől származott szerzetest ne tegye elébe annak,
aki szolgaságból lép a szerzetbe, mert Krisztusban mindnyájan
egyek vagyunk, egy Úr alatt egyenlő szolgálatban vitézkedünk.
Az apátnak ne legyen túlságos gondja a földi és veszendő dol-

gokra, a csekély vagyon címén ne féljen a szerzetesek nagyobb
számától.
Magyarország történetére sehol sem hatott Szent Benedek
Regulája szembetűnőbben, mint a törvényhozás és alkotmány alapelveiben. A Regula 3-ik fejezetében azt mondja, hogy ha rendkívüli teendők merülnek föl, akkor az apát hívja össze a monostor összes szerzeteseit tanácsba (consilium), a fiatalokat is, mert
az Úr sokszor fiatalabbnak t á r j a föl azt, ami jobb. A szerzetesek
azonban alázatosan adják elő tanácsukat, s ne merjék makacsul
védeni véleményöket. Az apát véleményétől függjön a döntés, azért
ő is fontolja meg az elhangzott tanácsokat s aztán döntsön a Regula és Istenfélelem, lelkiismeretesség szellemében, mint olyan, ki
istennek számot fog adni. Kisebb, rendes ügyekben az apát csak
a seniorok tanácsát használja föl. — Szent István a Pippin-házi
frank királyok 742—801. szokásos köszöntő formulájával íratta
meg Intelmeit fiához, az uralkodás tiz tanácsát és parancsát. Bizonyára frank mintát dolgozott át. Intelmeiből a frank mintára is
lehet következtetni. Ebben tehát már 200 évvel előbb megvolt Sz.
Benedek Regulájának államjogi nevezetes hatása, a törvényhozás
alapelve, melyben a monarchia theokratikus alakban össze van
egyeztetve az arisztokratikus és demokratikus elvvel. Szent István
ínstitutiójának 7-ik capituluma, cikkelye azt mondja, hogy a tanács tölti be a királyságot, kormányozza az országot, védelmezi
a hazát, köt békét és barátságot, szövetségeket. Ily döntésekre
a király ne középszerű, arrogáns, botor emberektől kérjen tanácsot,
hanem az idősebb, jobb, bölcsebb és legtisztességesebb senioroktól, uraktól. Az ifjakat fegyverekben gyakorolja, a seniorokat takácsban. Teljesen az ifjakat se zárja ki a tanácskozásokból, de
az ő véleményöket mindig terjessze az öregebbek elé. — Ez megfelel Szent Benedek elvének: rendes viszonyok közt a seniorok adjanak tanácsot,.rendkívüli esetekben a többiek is, de mindez csak
tanács, a döntés a rrionarchánál van, ki Istennek helyettese és Istennek ad számot.
Püspök- és papszentelésnél nincs írás, amelyet az Ígéretek
emlékéül az oltárra tennének. A magyar királyavatásnál pedig híres szerepet tölt be a hitlevél. Az 1290. évi királykoronázásnál már
említik, eredetét nehéz kinyomozni. Csaknem bizonyosra vehetjük,
hogy eredete visszanyúlik Szent Benedek Regulájához, a szerzetesavatás szokásaihoz. Ennek 58. fejezetében az van, hogy akit
egy évi próba után a monostor szerzetesei közé föl akarnak venni,
az minden monostorlakó jelenlétében ígérje meg az imateremben,
hogy állhatatos lesz, erkölcseit megjavítja s engedelmeskedik elöljárójának a Regula szerint. Megígéri ezt Isten s az Ő szentjei előtt.
Ezen Ígéretről készítsen folyamodványt sajátkezííleg vagy s a j á t kezű jegyével s tegye az oltárra. Ugyanakkor kivetkőztetik világi,
korábbi ruháiból és egyháza, monostora ruhájába öltöztetik. E
példa jelképes hatása alatt vetkőztetik le a királyt is, illetőleg öltöztetik a koronázó egyház tunikájába, kazulájába s teszik fejére

püspöksüveg módjára az Egyház koronáját, az Egyház védőjének
díszjelét. Nagyon helyes és igaz annak a megállapítása, hogy a
11. Szilvesztertől küldött és Szent István fejét először érintő diadém,
korona nem a királyok magánkincse, hanem a koronázó bazilika
egyházi kincse volt s őre a fehérvári prépost és őrkanonok lett,
mihelyt e temetkező bazilika koronázó bazilikává emelkedett az
esztergomi helyébe.
Hogy a magyarok térítői kedvesebbek legyenek s működésük
nagyobb sikert érjen el, kívánatos volt, hogy magyarok, előkelők
is beálljanak a bencések közé. Felnőttek csak nagy lelki megrázkódás után vagy ritka nagy kegyelmi felvilágosodás hatása alatt
lépnek monostorba. A szerzetes intézmény gyarapodása, fönnmaradása tehát főképpen gyermekek korán kezdődő nevelésével kaphat új erőket a keresztény kultúra előtti talajból. A gyermekeket
szüleik vagy a szolga családokból uraik ajánlják fel Isten Szentegyházának szolgálatára, amint ezt Szent Gellért nagy legendájából is tudjuk. Az oblatus kiskorú helyett szülei készítik el Szent
Benedek Regulája szerint (59. fej.) a folyamodást s a szentmise
felajánlásakor e folyamodványt s a fiú kezét az oltár térítőjébe takarva ajánlják fel Istennek s az illető bazilika védőszentjének szolgálatára. Vagyonukat illetőleg a folyamodványban megígérik, hogy az oblatus gyermeknek nem fognak alkalmat adni
birtoklásra, aminek reménye zavarhatná a gyermek odaadó buzgalmát és állhatatosságát. Ha úgy tetszik, nyújthatnak adományt
a vagyonból gyermekök monostorának lelkük üdvösségére,
írott
levélben esetleg fenntartva maguknak a haszonélvezetet. Oblatus
gyermeket ajánlhat fel a szegény ember is hasonlóan folyamodvánnyal (petitio) tanuk jelenlétében.
Az első keresztény század magyarországi törvényei ismételten sürgetik, rendelik, hogy diákot, szerzetest csak elöljárói engedéllyel szabad befogadni. Ezt már Szent Benedek megparancsolta
Regulája 61. fejezetében oly módon, hogy az apát ismert monostorból ne fogadjon be tartózkodásra szerzetest apátjának
beleegyezése vagy ajánlólevele
nélkül.
A magyar országgyűléseken a modern parlamentarizmus előtt
az volt a szavazatszedés elve, hogy „vota non numerantur, sed
ponderantur", vagyis, hogy a tekintélyesebb szavazatok döntsenek,
nem pedig a szavazatok száma. S valóban van abban nagy igazság, hogy egy nagyeszű, sok tapasztalású kiváló ember szavazata
nem lehet egyértékű egy tapasztalatlan új ember szavazatával. Ezt
az elvet, mely a pápai bullákban sokszor hangzik, Szent Benedek
úgy fejezi ki: apátságot betölteni vagy közmegegyezéssel
kell, vagy
a józanabb véleményüek szavazatával,
noha ez kisebbség volna a
congregatióban (64. fej.). Megválasztható az is, aki a legutolsó
a szerzetesek beöltözése sorrendjében, ha máskülönben méltó és
alkalmas az apáti állásra. Ellenben ha valakit engedénkenysége
miatt választottak meg, azzal szemben a püspök, a szomszéd a p á tok és keresztények, világiak is tartsák kötelességüknek, hogy meg-

akadályozzák a gonoszok egyetértésének győzelmét s válasszanak
méltó gondviselőt az Isten házának. — Szent Benedek nem látta
előre, hogy az ilyen külső beavatkozásokból is minő nagy bajok
fognak származni. De éppen Szent Benedek elve bizonyára nagyon erősen hatott arra, hogy Magyarországon különösen kivirágzott a kegyúri jog, úgy a királyi, mint a nemesi kegyuraság
s Pannonhalmát kivéve, érvényesült az érseki, püspöki befolyás,
megerősítő jog is a bencés apátságok betöltésében. A királyi apátságokat egyházi részről az esztergomi érsek, mint a királyi család
főpapja, tartotta joghatósága alatt.
3. Szent Benedek Regulájának második része a kórusi zsolozsmázást szabályozza, mely éjszaka 2 óra tájban kezdődött énekléssel, három vagy tizenkét olvasmányt tartalmazott a Szentírásból és a szentatyák, egyházi őskeresztény írók műveiből (tizenkettőt vasárnap és ünnepeken),
hajnalban énekelték a dicsérő
zsoltárokat s nappal még hat rövid zsoltározást végeztek, mig este
hét óra tájban aludni tértek, hogy éjfél után újra kezdhessék Istennek napi nyolcszoros dicsőítését. Hogy a bencések buzgó istentisztelete minő hatással volt a magyar népre s mennyi kegyelmet, áldást nyert Istentől, ezt el lehet gondolni a buzgalom századaiban. A birtokosok, királyok, nemesek nagy bizalommal voltak
e leki hatások iránt s ez nyitotta meg és teszi érthetővé nagy
anyagi áldozataikat a legrégibb monostorok javára. A földi áldásokon kívül főleg lelkük örök boldogságát remélték a sirjuk felett
szüntelen zengedező imádságoktól és engesztelő áldozatoktól. A
Regula 8—20. és 47, 52-ik fejezetei szólnak az istentisztelet kórusi szolgálatáról mintegy 21 lapon, az egész Regula hetedrészében. Ez az egész kath. Egyház breviáriumozására nagy hatást
gyakorolt.
Az imádság mellett szabályozza Szent Benedek a krisztusi
erények szerzetesi gyakorlását. Számos hősi erénygyakorlatot ajánl
először hosszasabban, majd különösen az engedelmességgel és
hallgatagsággal foglalkozik (4—6. fej. 5, 3, 1. lapon) s legbővebben az alázatosság tizenkét fokával (7. fej. 15. 1.). A hallgatagságot szigorúan megköveteli éjszaka, kompletorium-esti ima
után, de napközben is, kivéve a társalgás kevés idejét; a k a r j a
végül, hogy a szerzetestestvérek szolgálatrakészek legyenek egymás iránt, előzékenyek, tisztelettudók a fiatalabbak idősebb „nonnus"-aik, bátyáik iránt, s ezek viszont szeressék öcséiket (42,
71, 72. fej. 2, 1, 1 1.). Az erényekről szóló szabályok mintegy 27
lapot töltenek meg a Regula kis kiadásában. Ha a pedagógia minden világi tudományát összeszedjük, nem találunk benne több bölcseséget és annyi lelki, örök értéket, mint amennyivel Szent Benedek intézte századokon át fiainak nevelését s általuk a középkori
fejedelmek, államférfiak, népek lelki alakítását.
4. Lelki nevelésre törekszik Sz. Benedek a szerzetesek
anyagi
életének szabályozásával
is. Ide vonatkoznak a 22, 36, 37, 39,
41, 49, 53, 56, 67, 68, 32, 33, 34, 48, 50, 51, 54, 55. fejezetek.

A szerzetesek mindegyike külön ágyban kell, hogy aludjon:
tizen-huszan alusznak egy teremben ruhástul, vegyesen öregebbekkel. így kevésbbé támad kisértés és nagyobb ellenőrzés t á m o g a t j a
az emberi gyöngeséget a józanul helyesnek ismert tiszta lelkületben. Parancs, hogy a heti szolgálatra váltakozva kirendelt hetesek
szolgálatuk kezdetén és végén minden testvérnek megmossák a
lábát. íme az alázatosság, kölcsönös szolgálatkészség, szeretet és
testi tisztaság gyakorlása! Fürdőt a betegek annyiszor kapjanak,
ahányszor hasznukra van, az egészségesek és kivált a fiatalabbak
ritkán. Mert itt nagyobb a lelki veszély a kíváncsiság és vágyak
felébredésére.
Azt is látjuk, hogy a kézimunkára naponkint körülbelül hét
órát fordítottak, olvasásra pedig 2 — 3 órát, főleg a nagyböjtben,
amelynek kezdetén minden szerzetes kapott könyvet, amelyet el kellett olvasnia. E napirend elegendő bizonysága annak, hogy jó szerzetesek nem henyéltek, hanem napkeltétől napnyugtáig minden idejük be volt osztva imádságra, még éjjel is, továbbá olvasásra,
szellemi és testi munkára. Joggal kérdezhetjük, ki tudja megmondani azt a tanító és nevelő hatást, amelyet ily szerzetes monostor a saját közelében és messze is kifejtett a munkához még nem
szokott világi, harcos és parancsoló társadalomra, s minő vigasztaló, fölemelő volt a szent szerzetesek kézimunkája,
kaszálása,
aratása, gyűjtése, szántása, vetése, kertészkedése a-szolganépek
lelkületére és munkaügyességére. Szent Benedek kifejezi, hogy ha
a helyi viszonyok vagy a szegénység azt kívánná, hogy a szerzetesek maguk foglalkozzanak a termés begyűjtésével:
ne szomorkodjanak, mert akkor valódi szerzetesek, ha a saját kezük m u n kája után élnek, mint ahogy éltek a szerzetesek ősatyái és az a p o s tolok is. De minden mérsékelten történjék a kislelküek miatt (48.
fej.). A mestermeberekröl,
kiket a monostor szervezetébe illesztve
említettünk, azt írja Szent Benedek, hogy alázattal gyakorolják
mesterségöket (artes), föl ne fuvalkodjanak használhatóságuk és
ügyességük miatt, mert különben az apát tiltsa el az elkapatott
kézművest. Ez ne higyje, hogy az ő ügyessége hasznára van a monostornak, hanem alázza meg magát. Akadtak olyanok, akik nem
tudtak olvasni. Ezek kaptak más megfelelő foglalkozást. Akik az
imateremtől messze dolgoztak vagy úton voltak, azok ott a t á volban kötelesek munkájukat vagy útjukat megosztani az imádsággal, de a zsolozsmázásnak, az istenszolgálatnak semmit sem s z a bad eléje tenni.
Különösen megható a betegek, öregek, kiskorúak,
vendégek
gondozása, az irgalmas szeretet testi cselekedeteinek gyakorlása.
À kiszolgálásnak elve, hogy úgy kell végezni, mintha magát Krisztust szolgálnák ki a testvérek, mert az Űr maga ezt a kiszolgálást
így tekinti, miképpen meg is mondotta az utolsó ítélet egyik m e g jövendölésében. A vendéget oly gyöngéd figyelemmel fogadják,
hogy mindnyájan megmossák a lábát, s a prior vagy az apát még
a böjtöt is köteles megszegni a vendég kedvéért, kivéve, ha a böjt

a vendéget is kötelezi. A vendégfogadásban megnyilatkozó tisztelet, szeretet hatotta meg az aquitaniai herceget annyira, hogy
alapítója lett a híres cluni monostornak, a nagy kultúrhatású congregatio központjának.
A bencés skapuláré a munka miatt szükséges, tehát kötény,
amelyet eredetileg a munkába menők fölvettek, a munkából visszatérők lettek. Aztán jellemző egyenruha lett belőle. De mindenkor
a szerzetesi munka szimbóluma, jelvénye a kolduló rendeknél régibb szerzetesrendek vállruhája.
Az útra induló szerzetesek nadrágot kaptak. A meleg éghajlat
alatt erre a tunika alatt rendesen nem volt szükség, de az utazó
szerzetes lóra ül, a tunikát kénytelen felhúzni. Szüksége van nad- rágra, hogy illendő legyen a lovaglása. A nadrág mosószövetből
van. Kálmán király I. 70. törvénye a diákok ruházatáról mutatja,
hogy a lovaglók elől-hátul vágott tunikát viseltek, de ezt illetlennek
tartották a clericusok-diákok, egyházi renden levő nem-szerzetesek
részére is. A másik illetlenség, mely tilos Kál'mány törvényében
a diákoknak, szintén cluni szerzetes-szokásként terjedt el: a téli
hideg kóruson prémmel bélelt tunikákban ültek. Ezért ajándékoz
egy g a z d a g jótevő a XII. század közepén sok nyest-prémet a pannonhalmi monostornak. A ciszterciek első buzgalma szemére is
hányta a cluni bencéseknek a hasított és prémezett tunikát, amelyen aztán az egyháziaknál általánosan elterjedt a superpelliceum,
a prém fölé öltött csipkés karing használata. A cluniek azzal feleltek, hogy igazuk van a cisztercieknek, de ezek is kénytelenek
a hideg ellen két tunikával védekezni. — Érdekes művelődéstörténeti adat a Regulában, hogy a bencés szerzeteseknek, kik közt
eredetileg sok a kézimunkás, a rendes viseletéhez és fölszereléséhez hozzátartozik nemcsak az öv, kendő, kés, tű, hanem az irótábla és íróvessző is.
A szerzetesre nézve az kívánatos, ha mennél kevesebbet tartózkodik a monostor falain kívül s közel van az imádság helyéhez.
Ezért Szent Benedek a bölcs, öreg kapusról szóló fejezetben azt
is rendeli, hogy a monostor falain belül legyen víz, malom, sütőhely, kert és minden műhely a mesteremberek számára. A monostornak már építése előtt úgy kell megválasztani a helyét, hogy
legyen folyóvize vagy tavi vízesése a malom hajtására, a monostor
kerítésén belül. Ez a gondolat már előre biztosította a monostorok
szép természeti
fekvését.
Szent Benedek kénytelen beletörődnie szerzeteseinek utazásába, de azt is tudja, hogy a visszatérő szerzetesek ujság-riportja
nem mindig épületes. Azért szigorúan megtiltja az ilyen ujságolásokat (67. f e j . ) . Az épületes közlés, publikáció azért nem lehetetlen, ha az apát megengedi.
Az anyagi élet szabályozása Szent Benedek Regulájában 27
kis lapot tölt be, ép úgy, mint az erkölcsi erényeké.
5. Az atyai és katonai hatalom gyorsan ítélkezik s az ítéletet
azonnal végrehajtja. Ez az ítélkezés és végrehajtás sokszor a leg-

j o b b buzgalomból hirtelen haraggal, a fölháborodás és botránykozás pillanatában elhamarkodottan megy végbe. Olyan, mint a
lovagkor ököljogi magánharca. Ezt úgy sikerült szelídíteni, hogy
Szent Odilo cluni apát Szent István magyar király korában a hirtelen harag elé szent napokat állított: a húsvét előtti nagyhét krisztusi szenvedésektől megszentelt napjait szerda estétől hétfő reggelig
az egész esztendő minden hetében tilossá tette a hirtelen harag
magánharcai számára, s ezt a felfogást, elvet, tilalmat elfogadtatta a nyugati keresztény társadalommal, főleg az egyháziakkal,
mint prédikálókkal s a lovagokkal, mint akiknek veszélyes haragját fékezni kellett.
Van szent harag is, de a hirtelenkedés nem válik a szeretet
javára. E kettőt össze kell hangolni. Krisztus Urunk ezt a nehéz
feladatot így oldja meg (Máté 18, 15—17): ha vétett ellened a
testvéred, intsd meg öt négyszemközt;
ha nem hallgat reád, egy
vagy két tanú előtt figyelmeztesd; ha ezekkel sem törődik, mondd
meg az Egyháznak;
ha az Egyházra sem hallgat, olyan legyen,
mint a pogány és vámos (kiket a zsinagógából kizártak, kiközösítettek).
E fokozás közben a harag átalakul szeretetté és bölcs
neveléssé vagy szükséges megtorlássá.
A hirtelen haragot lefogni, megfékezni és szelid mederben levezetni a zuhatagot, egyike a legnehezebb feladatoknak. Krisztus
és az apostolok tekintélye csodákkal igazolva, erősítve képes volt
a krisztusi megoldást belevinni az őskeresztények életébe még ezen
nehéz ponton is. — De a középső és déli, nyugati Európa népvándorláskori barbár germán, szláv és magyar népeinél elölről kezdődött a nehéz feladat. Itt is szent férfiak kellettek, akik példát
a d j a n a k a hirtelen harag szent lefékezésére. E szent férfiak a barbárok közt, a herul és keleti gót uralom itáliai krízisében, később
a langobardok, nyugati gótok, burgundok, frankok, friesek, alamannok, szlávok stb. nyers erélye előtt nem lehettek mások, mint
bencés térítők.
A bencéseket pedig Szent Benedek Regulája a fegyelmezés
hosszú lépcsőzetén át vezette el a vétségek kiküszöböléséhez vagy
a büntetések megfontolt fokozásához, mely csak a legvégül nyúlt a
műtőkéshez, a gyógyíthatatlan tag eltávolításához. Szent Benedek
Regulájának fegyelmező
fejezetei a következők: 23, 24, 25, 26,
27, 28, 30, 43,'" 44, 45, 46, 69, 70.
Terjedelemre e fejezetek tizenöt kis oldalt foglalnak el, félannyit, mint az erények vagy az anyagiak. De ide vonatkozólag
korábban említett fejezetekben is vannak fegyelmezések. Az apátról szóló 2. fejezet azt mondja, hogy a tisztes és értelmes lelkeket
az apát első- és másodízben szóval feddje meg, a gonoszokat, megátalkodottakat, kevélyeket vagy engedetleneket mindjárt a bűn keletkezésekor veréssel vagy egyéb testi büntetéssel fenyítse. A dékánokról szóló 21. fejezetben az van, hogy ha valamelyik elkevélyedne, egyszer, másodszor, harmadszor az apát intse meg, s ha
nem javul (negyedszer) tegye le. Ugyan így járjon el a préposttal
**

szemben. Ennek külön részletezése a 65. fejezetben az, hogy a
kevély prépostot negyedizig szóval intsék, ötödször fenyítsék meg,
hatodszor fosszák meg tisztjétől, hetedszer íízzék ki a kolostorból.
Az itt felsorolt fegyelmező fejezetek elseje (23) egyenesen az
Evangéliumra, az Ür parancsára (Máté 18, 15—17) hivatkozva
rendeli, hogy ha a testvér makacs, engedetlen, kevély, zúgolódó
vagy ellenszegülő a szent Regulával szemben, megvetője a seniorok
parancsainak: akkor először és másodszor intsék meg öt titkon
a seniorjai; ha nem javul, nyilvánosan
dorgálják meg mindenki
előtt; ha így sem javul, közösítsék
ki (az asztaltól és imaterem
közösségéből), s ha gonosz, testi büntetéssel sújtsák.
Magyarország királyainak, állainférfiainak nevelésére, sok nyugati államot megelőző fejlett alkotmányának korai kialakulására
kétségkívül nagyhatású volt Szent Istvánnak a fiához írt Institutiója, kis államtana a királyi decretumok, törvények gyűjteményeinek az élén. Már láttuk Szent Benedek Regulájának nyilvánvaló,
tagadhatatlan hatását a törvényhozásban, a királyi tanácsban. —
A kezdő magyar állam fejlődésében, első kialakulásában nem kevésbbé fontos bölcs elv a türelmes ítélkezés, ami Szent István szerint a királyi korona ötödik ékessége. Itt a szent király arra inti
fiát, hogy ha az ő ítéletére méltó per kerül eléje, ne legyen türelmetlen, ne esküdözzék, hogy így, meg úgy elbánik vele, mert a
botor fogadkozást nem kell megtartani. A kisebb ügyeket bízza a
bírákra, kik a törvény szerint ítélkezzenek.
A harag hirtelen ítéleteinek mérséklésére szolgál az az eljárás
is, amelyet a magyar király legalább a püspökökkel szemben köteles alkalmazni. Bizánci és frank példa hatott az első magyar
szent királyra (mint a házasság felbonthatóságának törvényében
is hűtlen elhagyás és házasságtörés esetén), mikor jogot tartott
arra, hogy a püspökök fölött bíráskodjék. Egyrészt a legnagyobb
tiszteletet a j á n l j a fiának a püspökök, a főpapok rendje iránt Intelmeinek 3-ik cikkelyében, s hangoztatja, hagy Isten megtiltotta:
ember ne merje bántani, megfeddeni az Ő fölkentjeit, kiket a maga
szolgálatára az emberektől különválasztott és megszentelt; másrészt mégis azt mondja, hogy ha történetesen valaki e főpapok
közül feddést érdemlő vétekbe esnék, dorgálja meg őt a király
háromszor-négyszer
csupán négyszemközt
az Evangélium tanítása
szerint, s csak ha azután sein hallgat reá, akkor indítsa meg
ellene a nyilvános
eljárást.
*

*

*

Mikor a Szent Benedek Regulájának 14-ik százados emlékét
ünneplő 1929-ik esztendőnkben elmélkednünk illett e Regula és
Magyarország viszonyáról, e kettőnek egymásra gyakorolt kölcsönhatásáról, s főleg a nevelőknek, az első és további századok magyar bencéseinek eredeti törvénykönyvében fölfedezhető magyar
történelmi vonatkozásokról: akkor nem kellett megelégednünk a
puszta képzelődéssel, pium desideriumokkal és föltevésekből való

következtetésekkel, mert találtunk kétségtelen filologiai egyezéseket
a Szent Benedek-féle Regulának és Szent István alapvető fontosságú Intelmeinek szövegében s oly történeti tényeket az első m a gyar századokban, amely Szent Benedek Regulájának történeti pozitív hatását kétségtelenné teszi.
A magyar Szent Benedek-Rend történetének gondos elolvasása és e Rend Regulájának föntebb bemutatott történeti hatása
egy kevés elmélkedéssel meggyőzhet minden magyar államférfit és
jogászt, historikust, művelt embert arról, hogy nem gyökértelen tüntetés, hanem szívben, észben is megalapozott nemes érzelem az,
ha a magyar nemzet együtt jubilál a magyar Szent Benedek-Renddel Regulájának tizennégyszázadik ünnepi éve alkalmából.
Dr.

Erdélyi

László.

S Z E N T BENEDEKRŐL S Z Ó L Ó RÉGI KÉPEK
RÓMÁBAN.
RÓMÁBAN járó bencésnek természetszerű kívánsága, hogy
lássa azokat az emlékeket, amelyek a nagy rendalapító római tartózkodásával kapcsolatosak; azokat a művészi alkotásokat, melyek
magát Szent Benedeket ábrázolják. Sajnos a nagy Róma éppen
ebben a tekintetben csak nehezen teljesíti ezt a kívánságot.
Már Wilpertnek, a római őskeresztény festészet legkiválóbb
specialistájának feltűnt, hogy Szent Benedek ábrázolásával aránylag későn találkozunk Rómának ránk maradt emlékein és hozzá
tehetjük, hogy ezek az ábrázolások is egyrészt gyérek, másrészt
nehezen hozzáférhetők és alig-alig ismeretesek.
Egy festményt a S a n t a Maria Antiqua nevű ősi templomban
találunk.
Ez a templom a Forum Romanum egyik nevezetessége. Ma
már inkább csak rom, emlék a régi korból, de az őskeresztény
festészet emlékeinek egyik legértékesebb gyűjteményét őrzi ősi
falain."
A Palatínus alján, kapcsolatban a fényes császári palotákkal, a régi Vicus Tuscus és a Nova Via sarkán állott hajdan a
pompás Templum Augneti s a vele kapcsolatos Bibliotheca. Ez
utóbbit alakították át a VI. században keresztény templommá. Háromhajós belső része, melynek még gyönyörű márványoszlopait is
freskókkal díszítették,
a negyven vértanú kápolnájával művészi
szempontból mindenesetre gazdagabb, a műrégészet szempontjából a különböző századoknak egymásra festett freskórétegeivel
egyenesen megbecsülhetetlen: számunkra mégis a szabadon álló
előcsarnok, átrium rejt különös értéket.
A négyszögű, terjedelmes átrium jobboldalán legalább 15 m.
magasra hatalmas téglafal mered az égnek, majdnem teljesen csupasz, csak itt-ott láthatók rajta vakolatdarabok s ezeken festménytöredékek. Ámde ezek között is hiába keressük Szent Benedek alakját; az őrök sem tudnak semmit Szent Benedeket ábrázoló festményről.
Végre fölfedezünk egy keskeny átjárót, melyet szöges dróttal zártak el, úgy hogy nem lehet r a j t a bemenni. A falba vágva
a régi Augustus-templom felé vezet, melynek egyrészéből a középkorban kolostort csináltak. (Az építkezés nyomai a falon még konstatálhatok, sőt festmények apró töredékeit is fölfedezhetjük.) A
kolostor elpusztult, átjáróia azonban megmaradt. Kis rés, két ember nem mehet benne egymás mellett. Alja négyszögletes termés-

kővel van kirakva, efölött, beleszámítva a boltozatot is, freskókkal
van borítva. így egy-egy oldalon több mint két méter széles — a
fal vastagsága — képmező állott rendelkezésre. A jobboldali még
majdnem egészen megvan, a balodaliból mindössze egy ötöd maradt meg, de ezen a kis freskótöredéken ránk maradt Szent Benedeknek életnagyságú képe. Hogy mi volt az egész festmény tárgya, hány alak volt rajta, ma már nem konstatálhatjuk biztosan.
Csak föltevés, illetve valószínű, hogy ezen az oldalon is öt szentet
ábrázoló képsorozat volt, mint a jobboldalon: szent atyánktól
jobbra is, balra is látható egy férfi alak töredéke, a jobboldalon
azonban a festmény majdnem teljesen elpusztult és a balodalon
is csak kevés maradt meg.
Maga a kép bizánci beállításban szembefordulva ábrázolja
Szent Benedeket. Hosszú és bő sötétbarna ruhája, mely nyakát
négyszögletes kivágásban szabadon hagyja, redőkben omlik le lábához. Jobbkezét keblé-re emeli, úgy hogy e mozdulat folytán
szembetűnő a ruha bő ujja; balkeze melléhez szorított könyvet tart,
amiben bizonyára a Regulát kell fölismernünk.
Maga a kép művészinek éppen nem mondhato.
Könnyebb
mozdulatot, finom vonalakat hiába keresünk rajta; a bizánci színpompa helyett egyszerű sötét színekkel van festve, mely fehéres
alapból emelkedi ki. De éppen ezzel az ellentéttel és komoly merevségével hat.
Különös figyelmet kell azután szentelnünk az arc ábrázolására.
Homlokától fölfelé a freskó hiányzik, úgy hogy barna h a j á ból csak egy kis részlet látszik. Két barna szeme komolyan néz.
Hosszú arcán görögös bajusz és rövid, majdnem hegyes szakái
van festve, mely az ajk alját szabadon hagyja. A. bajusz és a szakái puha, gyöngéd, színe barna, úgy hogy a kép Szent Benedeket
legfeljebb javakorbeli, inkább fiatal férfinak ábrázolja. A megszokott ábrázolástól annyira eltér, hogy nem is mérnők Szent Benedeknek mondani, ha feje körül nem volna széles, vörös szegélyű
gloriola és majdnem feje fölött, tőle kissé jobbra barna festékkel
nem volna odaírva a neve: S. Benedic(tus).
így, latin betűkkel, minden kétséget kizáróan. A templomban
és az átriumban sok keleti szent van ábrázolva, számos görögbetűs felírást is találunk, de a nyugati szerzetesek pátriárkáját latin betűkkel jelzi a bizánci festészet hatását mutató kép.
Wilpert a freskók keletkezésének idejét a X. századra teszi.
Tegyük hozzá: teljes joggal. A X. század már a templomi festészet dekadenciáját mutatja s egyáltalán ekkoriben kezdődik a művészettörténelemben általában ismeretes terméketlen kor, mely két
századon át nem bírja folytatni a régit és még nem tud teremteni
újat.
Szomorú jel ez a kép. Beszéd nélkü, hallgató ajakkal is arról beszél, hogy Róma népe négy évszázadon át még nem tette
magáévá azt a tanítást, mely Monte Cassino magaslatáról hangzott.

Szent Benedek és fiai még nem találtak otthont az örök városban.
De a görög szerzetesek, akik az üldözések elől menekülve, Róma
védőszárnyai alá húzódtak, még is érezték, hogy nem hagyhatják
ki a nagy szentek sorából és éppen őreájuk, a szerzetesekre nézve
szinte kötelesség, hogy belső életük, mindennapi járáskelésük közben maguk elé állítsák az ő tiszteletreméltó egyéniségét.
Nem a nagy festmények sorozatába tették, nem pompázni
akartak vele, nem is kiváló művészre bízták megörökítését, szinte
érezzük, hogy csak kötelességet teljesítettek, mikor megfestették.
Nem tagadhatjuk, lehangoló érzéssel hagytuk el a Santa Maria
Antiqua festmény-muzeumát.
Annál nagyobb örömmel és élvezettel tanulmányozhatjuk azt
a két képet, mely egyik legrégibb római templomban, a San Crisogono mai altemplomában, a jobb mellékhajó falára van festve.
A San Crisogono a Tiberiuson túli városrészben, nem messze
az Aniciusok utcájától emelkedik. Nevét tulajdonosától, Szent Crisogonustól vette, aki Aquileiában szenvedett vértanú halált és Zárában temették el (303.), de római háza helyén templomot emeltek,
melyet a VIII. században III. Gergely pápa képekkel ékesített és
a templom mellett a Konstantinápolyból menekülő szerzetesek számára monostort épített, mely a XII. században a bencések birtokába került és így is maradt három évszázadon át. A bencések
azután átépítették a templomot, de hét méterrel m a g a s a b b szinten,
úgyhogy a régi templomba, melyet az utolsó években bontottak ki
a törmelékből, keskeny csigalépcsőn juthattunk le egy német származású trinitárius testvér kalauzolásával (1850 óta a templom a
trinitáriusok birtokában v a n ) .
Az altemplom freskói bizony sokat szenvedtek. Nagy részük
el is pusztult. A Szent Benedek életének két jelenetét ábrázoló festményből jobbra is, balra is voltak mások és különösen a balfelé
terjedő mező pusztulását sajnálhatjuk, mert a megmaradt apró töredék színe és technikája arra mutat, hogy a Szent Benedekről szóló
festménysorozat arrafelé folytatódott. Ma már csak a Szent Piacidus megmentését és egy bélpoklos meggyógyítását ábrázoló jelenetek vannak meg, ezek sem teljesen, de a főbb részletek jól kivehetők.
A művész eredetileg két egymás fölötti sorban helyezte el képeit. A két sorozatot díszes párkány választotta el egymástól, melyet viszont az egyes jelenetek közé festett oszlopok tartanak. Az
oszlopok lilásbarna csavarszerű törzsét díszes korinthusi oszlopfők koronázzák, ezek fölött húzódik a félkörös csipkézetből és
regulaszerű díszítésekből álló fríz, tnely közvetlenül az oszlopfők
fölött kissé előre ugrik. A képek felett jellegzetes sárga függönydísz, melyet sötétbarna szalag választ el magától a képtől.
Az első kép Maurus és Piacidus ismert jelenetét mutatja be.
A kép függőlegesen két részre van osztva: A valamivel nagyobbik félen Szent Benedek látható cellájában, lábánál — de
már a másik kép-félen — van írva a neve: B e / n e / d i c / t u s . Szent

Benedek egyszerű, fatönk-formájú padon ül bokáig érő fehér tunikában, mely oldalt kilátszik a széles, sötétbarna köpönyeg ( m a j d nem széles skapularénak mondhatnók) hasadékán. Fején hasonló
színű, nem csúcsos csuklya, feje körül aranyszínű auréola. Komoly, hosszúkás arcán itt is barna bajusz és szakái van olyanformán, mint az előbbi képeken. Háta mögött ugyancsak bokáig
érő barna ruhában egy szerzetes áll, de ennek alakjából a válltól
fölfelé eső rész hiányzik. Úgyszólván egészen elpusztultak azok
a részletek is, melyek a cella alakját, berendezését mutatták. így
inkább csak sejthető, hogy a kép balszélén egy barnás oszlop
törzs nyúlik fölfelé, Szent Benedek alakja mellett egy másik oszlop feje látható aranyos és vöröses dísszel, efölött az oszlop folytatódik. Az oszlopfejjel jelzett párkánynál félköríves sárga fülke
részlete látszik.
A cellát a kép másik felével szerkezetileg alul egy négyszögletes sárga zsámoly kapcsolja össze, melyen Szent Benedek szandálos lábát nyugtatja, felül pedig az apát felé siető Maurus mozdulata. A zsámoly éppen középen van a két képrész között, Maurus
pedig kezét az apát felé emeli, mintha jelezni akarna valamit; széles köpenye a sietéstől előrelibbent, úgyhogy egy része Szent Benedek ruhájával egy vonalban látszik.
Maurus sárgásfehér hosszú tunikája fölött szintén egész testére
leomló barna bő köpenyt visel. Bal kezével hosszú hajánál fogva
húzza ki a vízből a sárga ruhába öltözött Piacidust, aki térdig még
a sematikusan ábrázolt vízben van és két karját segélyt kérőén
nyújtja fölfelé. Balkeze fölötte lebegő sötétbarna ruhát érint, amivel a művész a legenda előadását akarta jelezni, mely szerint
Piacidus megmentésekor az apát ruháját látta maga fölött.
Az a részlet is, melyben a művész a távlat feltűntetésére is
érdekes kísérletet tesz, mutatja, hogy a kép feldolgozásában szorosan a legenda szövegéhez ragaszkodott. Annál föltűnőbb, hogy
a másik képen Szent Benedeknek alig ismert csodatettét ábrázolja.
E képen Szent Benedek kolostor előtt áll, melynek csak homlokzata látható: két nagy toronyszerű építmény, közöttük timpanonszerű széles oromzat. Szent Benedek mögött egy szerzetes látható, olyan ruhában, mint az előbbi képen Maurus. Széles barna
skapuláréját a szél előre h a j t j a . Szent Benedek fején itt is barna
csuklya, feje körül aureola, a hosszú sötét köpenye itt is hasított.
Balkeze mellére szorított könyvet tart, jobbját áldólag emeli az
előtte lehajtott fővel álló ember fölé, akin csak derekáról lelógó,
de körbe csavart kötény van. Látszik, hogy beteg; betegsége oda
is van írva: Leprosus, bélpoklos, de egész testén hatalmas fekete
foltok is jelzik a szörnyű betegséget, mely élénk ellentétben van a
vörös illetve kék színnel jelzett talajból kinövő különféle növényekkel és virágokkal. A beteg háta mögött térdig érő barna tunikában
és cipőben egy másik alak áll, aki szemmelláthatólag a beteget kisérte Szent Benedekhez. Neve is oda van írva: Modestus (Wilpert
Modestinusnak olvassa).

Mindkét kép igazán művészinek mondható. A megszokott
szertartásos, merev beállításokkal ellentétben mindkettő valósággal
tele van élettel, lendülettel. A sematikus hátterekből annál élénkebben hat a jelenetek izgalmas mozgékonysága és a művész itt
is ügyesen állítja szembe Szent Benedek fönséges nyugalmát Maurus és Piacidus lendületes csoportjával, a másik nyugodtabb képen
a borzalmas betegség fölött uralkodó áldó hatalmat a hozzá menekülő letört nyomorral szemben.
A két freskó korát Wilpert a X. századra teszi, ami kissé
késői datálásnak látszik.
Megemlítünk végre még egy freskót, mely a Santa Cecilia
templomban van. Ez Pietro Cavallini híres Utolsó ítélete, a XIIL
század végéről (1291—1293).
Szent Cecilia az egyhézi zene védőszentje, római mártír volt,
akinek házából onár a III. század elején oratorium alakult. Az V.
században nagy nyilvános templom lett, a IX. században pedig
kolostor épült mellette, mely a XIII. században a bencések birtok á b a került. Az ő idejükben valószínűleg Stefaneschi kardinális
megbízásából készült Cavallini négy szép freskója: az Utolsó
ítélet, Jákob álma, Ézsau és Jákob és Szent Kristóf. Bennünket
ezek közül egyébként is a legszebb, az Utolsó ítélet érdekel. S a j nos, ez sem ép, mert amikor (1527) a kolostort és a templomot
bencés apácákra bízták, ezek a szigorú klauzura miatt külön kórust csináltattak és az átalakítási munkálatok következtében a kép
eltűnt. De éppen ez által menekült meg a későbbi restaurálások
pusztításaitól, úgyhogy a Rampolla bíboros költségén folytatott
munkálatok ismét napvilágra hozhatták.
A hatalmas freskó azt a jelenetet ábrázolja, mikor a trónon
ülő Krisztus, mint a világ bírája, kimondja az ítéletet.
A középen ülő Megváltót emelkedő sorban jobbról-balról angyalok környezik. Utánuk jobbfelől Ker. Szent János áll, azután
Szent Péter a trónon ülő apostolok sorát nyitja meg; balodalon a
Boldogságos Szűz után Szent Pállal az apostolok másik csoportja
következik. — Az alattuk levő sorban középen a kereszt és a szenvedés eszközei láthatók, ettől jobbra-balra két-két harsonás angyal áll. A balodalon a kárhozottak csoportjai mennek az örök kínok helyére, a jobb oldalon Szent István és Szent Lőrinc vértanúk
után egy-egy szárnyas angyal az üdvözülteket három csoportban
vezeti az örök boldogságra: egyik az ószövetségi atyákat, a másik
az egyháziakat, általában férfiakat, a harmadik a nőket.
Bennünket a második csoport érdekel.
Az egyháziak között első helyen Nagy Szent Gergely pápa áll
fején tiarával, mellén palliummal; az angyal éppen vállára teszi
a kezét. Sorban Szent Ágoston következik piispök-siiveggel. Az
első sor harmadik alakja Szent Benedeket jelzi. Mindhárom arany
gloriolával van ékesítve, a többi szentek fején, akik Szent Benedek
mellett barna r u h á j á b a n Szent Ferencet ismerhetjük föl, különböző
színű dicsfényt látunk.

Cavallini nem ok nélkül helyezte első sorba éppen ezt a három szentet: Nagy Szent Gergely a pápaságot képviseli, Szent
Ágoston az egyházi tudományokat, Szent Benedek pedig a nyugati
szerzetességet. Az első sorba való állítása pedig bencés templomban
igazán magától érthető.
Alakja itt már eltér az előbbi képeken ábrázolt típustól. Itt
is nyugodt, életerős férfi alakját mutatja, akinek arcán derűs jóság
ömlik el. Fején már ősz a haj, nagy tonzurában kivágva. Bajusza
kissé göndör, rövid körszakála erősen őszes. Profilban van ábrázolva, de igazában csak arcképe maradt meg, mert a nagyszerű
festmény jórésze elpusztult. Csak annyit tudunk még megállapítani,
hogy fekete bő ruha van rajta, ami a inonachi nigri korában és
házában ismét magától érthető.
Ez az első kép, mely Szent Benedeket nagy koncepciójú festmény keretében mutatja be: Cavallini hatalmas freskója méltóan
illeszkedik be a nagy bazilikák hasonló tárgyú festményei és mozaikjai közé és ha megrázó erőben távol áll is az utolsó ítélet
Michelangelói felfogásától és lendületétől, viszont finom vonalaival, bájos angyalalakjaival, a fönséges jelenet egységes szemléletével, alakjainak könnyed természetességével a középkornak igazán
kiváló alkotása.
Szent Benedek, alakja méltóan illeszkedik bele a fönséges keretbe, bár meg kell jegyeznünk, hogy még ott is, ahol Cavallini a
kép egységének szempontjából a mennyei derűt óhajtotta hangsúlyozni, még is csak szeretnénk valamit látni abból a Szent Benedek-típusból is, melyen a gravitas oly szerencsésen jut kifejezésre
merevség és ridegség nélkül.
E tipust Rómában a San Benedetto in Piscinula nevű kis templom oltárképén találjuk meg. Ez ma az egyetlen, mely a régi
római templomok közül Szent Benedeknek van szentelve.
Áll még azonkívül egy kis templom Szent Benedek és Szent
Skolasztika tiszteletére a Pantheon közelében, közelebbről azon a
helyen, ahol Agrippa híres thermáiból egy félkörívben húzódó falrészlet (Arco della Ciambella) még ma is látható; ezért neve: San
Benedetto della Ciambella vagy másképen: S. Benedetto e S. Scolastica dei Norcini. Ez utóbbi név pedig onnan származik, hogy
a templomot ma a confraternité dei Norcini vagyis a régi Nursiáról nevezett társaság gondozza.
Szent Benedek tiszteletére régebben több templom emelkedett
Rómában, de itt mindjárt meg kell jegyeznünk, hogy majd mindegyik különböző neveken szerepelt a különféle följegyzésekben,
melyek legalább az emléküket őrizték meg.
Az ecclesia s. Benedicti in Thermis a Tiberiuson túli kerületben volt a S. Benedetto in Piscinula közelében, de a XV. században megszűnt. — Az ecclesia s. Benedicti in Clausura ugyancsak azon a vidéken, de a Tiberisen innen, a ghetto (latinul clausura) szomszédságában volt. — A kettő között a Tiberis szigeté«
is állott egy kis Szent Benedek-templom (S. Benedetto a i l ' i s o l a ) .

Eltűnt ez is, akárcsak az egyház, mely a Tiberisnek Szent Sixtusról nevezett hidja és a Farnese-palota közelében állott. (Ecclesia
s. Benedicti in Arenula.)
A régi kis templomok helyén a XVII. század elején új, fényes
templomok épültek, de ezek már nem Szent Benedek tiszteletére
voltak szentelve. Az arenula Szent Benedek-templomának romjaira
ma a Trinitá dei Pellegrini temploma (és kórháza) pompáz és aki
ma benne Guido Reni híres oltárképét látja, bizony egyáltalán nem
gondolhat arra, hogy e helyen Szent Benedeket különösképen tisztelték. — A clausura közelében, a régi templom lerombolása után
Barromei Szent Károly tiszteletére emeltek fényes templomot. A
régi Szent Benedek-templomból azonban mégis maradt valami:
a sekrestye mellett kongregátiós (stb.) gyűlések számára használt tágas helyiség falán megtaláljuk a templom (egyik) oltárképét. A hatalmas vászonfestmény Szent Benedek halálát ábrázolja
valósággal benső áhítattal. A renaissance kor alkotása, a XVI.
század közepe tájáról és így ismertetése már nem tartozik e kis
beszámoló keretébe.
A Szent Benedek és Skolasztika tiszteletére emelt és még ma
is álló kis templom a fentebb említett Arco della Ciambella utcácskája és a szintén szűk Via di Torre Argentína keresztezésénél áll
házak közé beépítve. Templomjellegét igazán szembetűnően a bejárat fölé erősített köralakú tábla hangsúlyozza: Divis Benedicto
et Scolasticae — Ordo et populus Nursinus. — Szent Benedek és
Szent Skolasztika találkozását ábrázoló szép képe a XIII. századból való.
A San Benedetto in Piscinula kis templomát Lancellotti herceg, akinek birtokához tartozik, most restauráltatja és a benne
való tartózkodást életveszélyesnek jelentette ki. A restaurálási munkálatok azonban folynak és remélhetjük, hogy a jubileumi esztendőben Szent Benedek tisztelete a megújult templomban újult erővel
indulhat meg.
Hiszen ez a hely volt az, ahol szent atyánk ifjú éveit töltötte,
ahonnan remete és szerzetes élete kiindult. Itt van a fülke, mely
pihenő helyéül szolgált, ahol a Boldogságos Szűz képe inspirálta.
Itt van a híres oltárképe, mely a gótikus kor szemlélődő, elmélyedő
áhítatával állítja elénk a tanító rendalapítót, a gyöngédséget és fegyelmezett komolyságot egyaránt kifejező apát alakját.
Ez a rövid beszámoló azonban olyanforma téves következtetésekre adhatna alkalmat, hogy az örök városban Szent Benedek
tisztelete rendkívül csekély körű, mondhatni mellőzött, ha kiegészítésül meg nem említenénk csak egy-két ismertebb templomot,
melyeknek falain ugyancsak megtaláljuk az ő kultuszát hirdető művészi alkotásokat.
Nem hiányzik természetesen* a Szent Péter templomban sem,
ahol szobor hirdeti emlékét. A Santa Cecilia bazilika baloldali hajójában oltára van. Leone Ghezzi képével, a Sant' Eusebioban Rosselli örökítette meg, a Santa Pudenzianában a kupola festményén

Niccoló Circignano (Pomarancio) állítja elénk s ugyanitt Szent
Bruno kápolnájában a jobboldali falfestményen ugyancsak őt látjuk érdekes fölfogással megfestve.
Nem mellőzhetjük itt a Szent Pál bazilikát sem, a római bencés hagyományoknak Szent Odón és Hidebrandon át hűséges őrzőjét, a Szent Benedekről szóló műalkotásoknak leggazdagabb
gyűjteményét. És végül meg kell említenünk a Szent Anzelmről
nevezett hatalmas kollégiumot, melyet egészében bencés művészi
szellem épített, és ékesített.
*

Ez a kis írás nem részletes feldolgozást akar nyújtani. Csak
azt óhajtja, hogy aki Szent Benedek tiszteletétől áthatva Rómába
zarándokol, könnyebben fölkereshesse azokat a helyeket, ahol a
régi művészek Szent Benedek alakját számunkra megörökítették;
vagy ha nem is járhat az örök város óriási művészi és vallásos
kincsei között, egy-két percet legalább gondolatban szentelhessen
Szent Benedek kultuszának, mely a múltban is inspirátora volt a
művészeteknek.
D r . Balogh

Fölhasznált

Albin.

irodalom:

Armellini: Le chiese di Roma del secolo IV. al XIX. (II. edizione)
Roma, 1891.
Grüneisen: Sainte Marie Antique. Roma, 1911.
Huelsen: Le chiese di Roma nel Mediocoo. Firenze. 1927.
Massimo, Camillo: Memorie storiche délia chiesa di s. Benedetto irt
Piscinula. Roma, 1864.
Piccavelli: Santa Cecilia in Trastevere. Roma, 1922.
Tani: Le chiese di Roma. Torino, 1922.
Wilpert: Santa Maria Antiqua (L'Arte 1910. 13—26; Die römische
Mosaiken und Malereien der kirchlichen Bauten vom IV—XIII. Jahrhundert.
Freiburg, 1917.
Szentimrei Márton: Szent Benedek élete. 1880.

A R E G U L A IRODALMA.
Kettős cél vezet a Regula irodalmának összeállításánál. Az
egyik, hogy akik eddig nem ismerték a Regula jelentőségét igazi
nagyságában, az irodalmi összeállításból megsejthessék ezt. A másik,
hogy akik szeretnének behatóan foglalkozni a benedeki szellem
megismerésével, készen kapják ehhez a forrásmunkák jegyzékét.
Ezen második cél miatt adjuk nemcsak a szoros értelemben vett
Regula-irodalmat, hanem Sz. Benedek életére, széllemére, rendjére
vonatkozó általános irodalmat is. Annál is inkább megtehetjük ezt,
mert Sz. Atyánk első életrajzírója, Nagy Sz. Gergely maga mondja,
hogy a Regula és a Vita egymás kiegészítői. Sz. Benedek jellemének megismeréséhez segit a Regula, mert, a tökéletes élet nagy
mestere nem tudott másként írni, mint ahogy élt. És viszont a Regu r
Iának magának a legjobb kommentárja írójának, Sz. Benedeknek
az élete és alkotásának szelleme. Iparkodtunk ugyan mentől teljesebbé tenni ezt az összeállítást, de azért tudjuk, hogy marad kiegészítésre szoruló adat. Ezeket évről-évre az újonnan megjelent
Írásokkal együtt szándékozunk pótolni. 1

Regula-kéziratok és kódexek.
Ezek összeállítását 1. Molnár Bertalan tanulmányában : A
Regula szövegtörténete.
V. ö. még: Die Regel des hl. Benedikt auf der Pressa in
Köln. (Benediktinische Monatschrift. 1928. X. 421. lap.)
Schmitz Philibert: Une exposition de la Règle de S. Benoit.
(Revue liturgique et monastique. 1928. XIV. 16—29. 1.) (Ez utóbbi
felsorolja az összes fordításokat is a legrégibb kortól napjainkig.)

Szövegtanulmányok.
Wölfflin Eduard:
Benedikt von Nursia und seine Mönchsregel. Sitzungsbericht der phil. Klasse der Münchener Akademie.
1893.
Heribert Plenkers:
Zur Regel des hl. Benedikt. Hist. pol.
Blätter, 1896, 259. s köv.
Jean Chapmann : Le Text de S. Benoit. (Revue Benedictin,
XX., 1898, 503 s köv.)
Traube Ludwig : Textgeschichte der Regula S. Benedicti. (Abh.
1
Rövidítések: St. u. M. = Studien und Mitteilungen. R. B. = Revue
Bénédictine. R. S. B. = Rivista Stornica Benedettina. BSMSB == Bulletin Saint
Martin et Saint Benoit.

der k. b. Akademie der Wiss. Philos. — philol, und hist. KI. 25.
Bd. 1898. — A második kiadás Plenkerstől, 1910)
Heribert Plenkers: Neure Arbeiten und Streitfragen über die
Benediktinerregel. (Zeitschrift f. d. öster. Gymnasien, 1902, 97.
és köv.)
J. Chapmann : A propos de 1' autographe de la Règle de S.
Benoît. (R. B. 1902, 314 és köv )
H. Plenkers-. Un.ersuchungen zur Überliferungsgeschichte der
ältesten lateinischen Mönchsregeln. München, 1906. (Quellen und
Untersuchungen zur lateinischen Philologie des Mittelalters I. 3.)
Vivell Coelestin:
Über die musikalischen Termini in der
Regel. (St. u. M. 1916.)
Kiadások.
(A rengetegből csak a leghíresebbeket soroljuk fel :)
Schliftpacher Johannes : Regula S. P. Benedicti („Auf Grund
von verbesserten Handschriften.) Tegernsee, 1572
Moreau Belduin o. c.\ Regula S. P. Benedicti. Douai, 1611.
(Az első kritikai kiadás. A 2. kiadás 1620, Köln.)
Erhard Tamás : Regula S. P. Benedicti. Augsburg, 1725.
(A Szentírás mintájára versekre osztott kiadás.)
Berry Ignác : Dogma legislatoris Christi sive Regula S. P. B.
e soluta in ligatam orationem pro multorum non spernenda utilitate. Düsseldorf, 1734 (Versekbe és rímekre szedett regula.)
Gallner: Regula Emblematica. Wien, 1780. (Jelképes rajzokkal díszített kiadás )
Schmidt Edmund: Regula S. P. Benedicti iuxta antiquissimos
codices recognita. Regensburg, 1880. (Az élső modern kritikai kiadás.) (Ratisbonae, Purtet, 1892)
Wölflin Eduard:
Regula Benedicti.
(Bibi. Teubneriana.)
Leipzig, 1855.
Germain Morin : Regula S. Benedicti traditio codicum manuscr. Casiniensium. Montiscasini, 1900. (Aad. Sangallensis, 914.
Hü lenyomata a Montecassinon őrzött kéziratok vonásaival.)
Plenkers H : Regula S. P. Benedicti. München, 1910.
Segmiiller Fridolin: Regula S. Benedicti. Einsiedeln, Benziger, 5 1909.
Butler Cuthbert: S. Benedicti Regula. Monachorum. Editio
critico practica. Friburgi Br. Herder, 1912,2 1927.
Lindenbauer Benno : S. Benedicti Regula Monachorum. (philologisch erklärt) Verlag des Benediktinerstiftes. Metten, 1922.
Lindenbauer
Benno: S. Benedicti Regula Monasteriorum.
Bonn. Hanstein. 1928. (A jelenben ez a legjobb kritikai kiadás.)
Ö s s z e f o g l a l ó magyarázatok,
a) A VIII. és IX. századból.

Paulus Diaconus: Expositio in Regulain S. Benedicti. (Floriíegium seu Bibliotheca Cassinensis IV ) Montecassino, 1880. Pau-

lus Diaconus, másként Warnefried 780-tól 799-ig élt Montecassinon. A bencés élet legrégibb kialakulásáról ad értékes képet.
Smaragdus : Expositio Regulae. B Benedicti. Először Turrecremata magyarázatával együtt jelent meg: Köln, 1575. Azután Migne.
P. L. CII. Smaragdus a Verdun közelében lévő Szent Mihály apátságban élt és magyarázatát 820 előtt írta. Aniani Szent Benedek
segítőtársa volt és ezért írta müvét, mely erre a reformra vet
világot.
Hildemar: Tractatus in Regulám S. Benedicti. Ed. Mittermüller, Regensburg, 1880. Milano közelében élt 850 körül. Paulus
szövegét adja kevés hozzáadással és változtatással.
A többiekre lásd Dom Berlière alant jelölt könyvét.
b) A középkori magyarázók.

Rnpertus : Super quaedam capitula Reg. S. Benedicti. Migne,
P. L. C1XX.
Szent Hildegárd : Regulae S. Benedicti Explanatio. Migne P.
L. CXCVI1. A középkor egyik legnagyobb női szentje rövid és
inkább csak aszketikus célt szolgáló magyarázatot irt.
Bernardus Cassinensis: Expositio in Regulám. Montecassino,
1894. Az ősi kolostor apátja vol; 1262-től 1282-ig. Munkája már
szoros értelemben vett magyarázat és a XIII. század bencés életét
tárja elénk. Merít előzőiből, de egészben véve eredeti munkát adott.
Petrus Boherius: In Regulám S. Benedicti apparatus. Subiaco,
1908. Francia bencés, majd Civita Vecchia püspöke lett 1364-ben.
Cassianusra, Sz. Jeromosra és Sz. Bernátra támaszkodik, de kevésbbé értékes.
Turrecremata : Expositio in Regulám S. P. Benedicti, Paris,
1494, Colonium, 1575. Domonkos-rendi, majd bíboros. A konstanci
és bázeli zsinatok egyik legtudósabb tagja. Ennek a két zsinatnak
a nevében írja le reformeszméit és tanácsait nagyértékü munkájában.
Joannes Trithemius: Commentarium in S. Benedicti Regulám.
1608. Spanheimi apát volt, meghalt 1516-ban. A renaissance kezdetének egyik legbuzgóbb egyénisége és a szerzetesélet reformátora német földön. Magyarázata csak a hét első fejezetet foglalja
magában.
Perez Antal : Commentaria in Regulám S. Patris Benedicti.
Lyon 1624. A valadolidi kongregáció szerzetese, majd feje és mint
Tarragona érseke hal meg 1637-ben. A tridenti zsinat után nyomban következő szellemnek képviselője és magyarázata e kor olasz
és spanyol kolostori életét festi.
Augustin Baker: Exposition of the Rule. Kézirat. Készült
1632-ben Cambrayben. Ismerteti Butler. Célja gyakorlati, mert egy
benediktina kolostor számára készül.
c) A XVII. és XVIII. század tudós magyarázói.

Menard Hugó : Concordia Regularum S. Benedicti Abbatis
Aniani, 1638. Migne, P. L. CIII. — Aniani Szent Benedek a 9,

Pannonhalma. / S z é k e s e g y h á z . /

Pannonhalmi könyvtár,

században érvényes Regulákat és kolostori szokásokat összegyűjtötte reformjának tudományos megalapozásához. A maurinus kongregáció első tudós írója kiadta ezt jegyzetekkel kísérve, amelyek
Nursiai Szent Benedek regulájának is egyik legjobb magyarázatát
adják.
Haeften Benedek'. Sanctus Benedictus illustratus seu Disquisitionum Monasticarum libri XII. Antwerpen, 1644. Haeften az
afflighemi kolostor elöljárója volt. Hatalmas nagy munkájában,
— nagy folio alakban 1400 oldal, — nem rendszeres jegyzetek,
hanem szabadon csoportosított 12 könyvben tárgyalja a benedeki
életnek minden kérdését oly tudással és alapossággal, hogy a leghasznosabb magyarázat még napjainkban is. Mi is egyik legfőbb
forrásunkként használjuk.
Mège Antal: Commentaire sur la Règle de S. Benoît. Paris,
1687. Dom Mège a maurinus kongregáció tagja volt és magyarázata annak a hires vitának a gyümölcse, mely a tudós fekete
bencések és a La Trappe reformátora, Ráncé között folyt le. —
Legnagyobb részében a felelet Ráncé munkájára a szerzetesek
kötelességéről, amelyben a benedeki életet a legkizárólagosabb
szigorúságban fogja fel és a szellemi munkáról a kézimunkára való
áttérést ajánlja, mint eredeti benedeki életmódot, amely megegyezik
az egyiptomi atyák életével is. Ezzel szemben Dom Mège Szent
Benedek tanításának enyhített magyarázatát adja. A kor azonban
ennek nem kedvezett. Amikor a világ erkölcse lazább, akkor a jobbakban erősebb a reactiós hajlam a szigorúság felé. A janzenizmus
előszele már érezhető volt, továbbá Ráncé feltűnő megtérése és a
trappisták heroikus élete a közvéleményt annyira a szigorúbb irány
felé hajlították, hogy az udvar is arra kényszerítette Dom Mège
elöljáróit, hogy laxismus cimén eltiltsák ezt a könyvet, amely pedig
az igazság egyik legjobb megközelítése.
De Ráncé: La Règle de S. Benoît expliquée selon son veritable esprit. Paris, 1689. (Válasz Dom Mège könyvére.)
Martène Ödön: Commentarius in Regulám S. P. Benedicti
litteralis, morális et hístoricus. Paris, 1690. Mindenben Dom Mège
harcos társa volt Rancéval szemben ; igy tehát mérsékelt. Az ő
munkája lett a maurinus kongregáció hivatalos magyarázata. Öszszeállításában segített neki Mabillon is, és sok adatot, jegyzetet
adott át a régi szerzeteséletre vonatkozóan. Ez a két név bizonyítja,
hogy tudományos szempontból a történelmi, archeológiai és minden egyéb kérdésben teljesen megbízható munka. Sőt hibája talán
épen a nagy tudományos apparátus, mert elveszik benne a vallásos kenet és bensőség.
Calmet Ágoston:
Commentaire littéral, historique et mora'
sur la Règle de S. Benoît. Paris, 1732, latinul 1750. Calmet a
maurinusokkal versenyző Saint-Vanne kongregáció apátja volt.
Kevésbbé terheli meg munkáját tudományos ballaszttal, mint Martène, de jobban eltalálja Szent Benedek szellemét. Különösen

maradandó értékű a bevezetése, mely a legjobb bevezetés a Regulába. Érdemes lenne magyarra is lefordítani.
d) Ujabbkori magyarázatok.

Brandes Károly : Erklärung der Regel, Benediktiner-Bibliothek III. Einsiedeln, 1880. Szent Benedek születésének jubileumára
készült aszketikus jellegű magyarázat.
Schneider Ágoston : Erklärung der Regel des hl. Benedikt.
Nach den Anmerkungen des Abtes Joachim von Fischingen. Regensburg, 1879. (Egyszerű kis jegyzetek; különösebb értékük
nincsen.)
Sauter Benedek:
Kolloquien über die hl. Regel. Freiburg,
Herder, 1907. Az emmauszi kolostor apátja, a beuroni kongregáció
első tagja diktálta, mikor megvakulva betegágyán feküdt. A befelé
élö lélek mélysége ömlik el rajta és a modern életnek ismerete
járja át. Ezért ma egyik legjobb bevezetés a Regulába.
L' Huillier : Explication ascétique et historique de la Règle
de S. Benoît. Paris, I—II. 1901, Retaux. Német fordítása: Die
Regel des hl. Benedikt. Freiburg. Herder, 1907. Alapos történelmi
tanulmányokon épülő munka, mely mindig tekintettel van a lelkiélet benediktinus módon való kialakítására.
Paul Delatte : Commentaire sur la Règle de Saint Benoît,
par l'abbé de Solesmes. Paris, Plon-Nourrit, 1913. — Guèranger
utódja írta ezt a magyarázatot, amelyre Butler azt mondja, hogy
nemcsak tudományos, hanem lelki szempontból is a legjobb magyarázat A tudásból épen eleget ad, hogy súlyt adjon mondanivalójának, de ne nyomja azt agyon. És emellett föltétlenül gyakorlati könyv, mely tekintettel van a modern életre. Világos, pontos,
teljes és kielégítő.
* *
La Règle de Saint Benoît, traduite et commantée. La
Chapelle-Montligeon, 1908. A trappista szellemnek modem megnyilatkozása. Mintegy a mai felfogás hivatalos dokumentálása.
Butler Cutbert : Bénédictine Monachism. Studies in Benedictine Life and Rule. London, Longsmann, 1919, 1926. Francia
fordítása: Le Monachisme Bénédictin. Traduit par Charles Grolleau, Paris, De Gigord, 1924. — Nem rendszeres magyarázat, hanem 20 értekezés a bencés életről és a benedeki szellemről. Világnézete és felfogása a legközelebb áll mihozzánk, magyarokhoz.
Szándékunk példájára hasonló értekezésekben ismertetni a benedeki szellemet a Pannonhalmi Szemlében. L. A Szent Szűz tisztelete a bencéseknél, A regula és a testvérrendek és reformkongregációk, A regula és a missziók, A regula és a liturgia c. cikkeket.
Laure Bemard : Règle du Patriarche St. Benoît. (Texte, traduction, commentaire.) Chambery, Dardey, 1925. Az oblátusok
számára irt gyakorlati magyarázat, hogy jobban ragaszkodjanak
Szent Benedek rendjéhez.

e) Elmélkedő könyvek.

Dom Martin : Pratique de la Règle. Paris, 1696.
Dom Bougis: Exercices spirituels tirés de la Règle de Saint
Benoît. 1714.
Dom Morel: Meditations sur la Règle de Saint Benoît. Új
kiadásban megjelent Saint-André le Bruges, 1925. — Az egész
Regula anyaga elosztva az év minden napjára. Lelkiéletből fakadó
tanácsok megnyerő fogalmazásban. A mai viszonyoknak is megfelel, azért az összeállító magyarra is lefordította.
Rohner: Spiritus S. P. N. Benedicti. I—IV. Benziger, Einsiedeln, 1880. Nagy tudással, ügyes szerkesztő készséggel és gyakorlati módon összeállított elmélkedések.
Symphorien Bernigard: La Règle de Saint Benoît meditée.
Nevers. Mazeron, 1909.
Bemard Hayes : The Via Vitae of St. Benedict. Newyork,
Benziger, 1909. Rövid gondolatok és utána meleg szívből fakadó
imádságok a Regula szavaiból alkotva.
Columba Marmion : Le Christ, Idéal du Moine. Maredsous, 5
1928. Konferencia-beszédek, amelyek azonban a Regula teljes
magyarázatát adják és elmélkedésre is bőséges anyagot adnak. A
benedeki szellemnek korunkban egyik legteljesebb és legsikerültebb
összefoglalása.
Spiritus S. P. Benedicti. A Monacho O. S. B. Congr. B. M.
Virg. sine labe conceptae. I—IV. kt. Augustae Vind. (Augsburg).
1759. Az év napjaira felosztott elmélkedés-sorozat a Sz. Regula
alapján. Valóban Sz. Benedek szellemét közli.
f) Részlettanulmányok.

Spreitzhofer Ernő : Die historische Voraussetzungen der Regel
des hl. Benedikt von Nursia. Jahresbericht des Schottengymnasiums, 1895.
Rothenhäusler : Über Anlage und Quellen der hl. Regel. (St.
u. M. 1917. és 1918.) A Regula beosztásáról a legeszmekeltőbb
értekezés.
Rothenhäusler:
Voraussetzungen zum Verständnisse der hl.
Regel. (B. M. 1919.) 209. 1.
Besse: La Règle de St. Benoît. (BSMSB, XVI.)
Schmidt E. : Die Vorrede zur Regel. (St. u. M. IV, 1884.)
Schmidt E. : Noch einmal die Vorrede zur Regel. (St. u. M.
1903, 18.)
Stelzer Chrysostumus:
Das Leben der Vollkommenheit: Nach
dem Prolog des hl. Benediktus. Freiburg, Herder, (Aszetische Bibliothek) 1911. — Az általános aszketikus igazságokat ügyesen belefűzi az előszóba, de nem az előszóban levő tiszta benedeki szellemet emeli ki. Egyébként szónokoknak hasznos forrás és jó elmélkedő könyv.
Schmidt E.: Das vierte Kapitel. (St. u. M.) IV. 2—21. 1.

Vandeur Eugène: L'art spirituel d'aimer Dieu et l'homme.
Louvain, Mont-César, 1925. A Regula negyedik fejezetének kommentárja.
Pl. Lugano: Gesù redentore nell ordine monastico. R. S. B.
1913, 81—88. 1. — A Lateránban mondott beszéd a Regula 4.
fejezetéből a „nihil Christo carius" felett.
Schmidt E.\ Scala humilitatis. (St. u. M. 1886.)
Wolfsteiner Willibald:
Die Demut nach der Regel des hl.
Benediktus. Freiburg, Herder, (Aszetische Bibliothek) 1911. Emelkedett hangú, nagy lelki hasznot nyújtó, vonzó munka.
Mázy Engelbert : Szent Benedek tanítása az alázatosságról.
Pannonhalma, (Lelkiélet Könyvei), 1923. Egy hosszú élet tapasztalatainak és elmélkedéseinek alapján a lelkiélet felépítése a hetedik fejezet szerint. A legönáilóbb és legértékesebb magyar munka.
Thomas Jüngt:
Der Weg zur Seelenreife. Lesungen und
Erwägungen über das Demutskapitel der hl. Benedikt. St Ottilien,
Missionsverlag, 1929 Modern és benediktinus, gondolatébresztő és
az érzelmet felindító gondolatok és megfontolások.
Chauvin Paul: L'action bénédictine. Lumen, Páris. 1923. A
munkát, mint a benedeki élet egyik lényeges alkotóelemét, ismerteti.
Archelt: De la joie dans les cloîtres bénédictines. Verneuil,
1913.
Hébrard : Essay sur la discretion bénédictine. Ligugé, 1914.
Sch.: Sancta Regula discretione praecipua. (St. u. M. 1915,
142—149.)
Kober Lambert: De peculio religiosorum. (St. u. M. 1907,
3-288-467 és köv. lapok.) A mai benediktinus életnek is egyik
alapvető problémáját bogozgatja jogi és aszketikus szempontból.
Herwegen Ildefonz: Geschichte der Benediktinischen Professformel. Münster, Aschendorff, 1912. Nagyon eszmekeltő munka a
következővel együtt:
Rothenhäusler
Máté: Zur Aufnahmeordung der Regel des
hl. Benedikt. Münster, Aschendorff, 1912. Szent Benedek szellemének lényegére mutatnak rá, amikor a „conversatio morum" jelentőségére rávilágítanak.
Rothenhäusler M. : Die Anfänge der klösterlichen Profess.
(B. M. 1922. IV. 21—29.) Unter dem Geheimnis des Urenzes. Die
klösterliche Profess bei Kassian. (B. M. 1923. V. 91—97.)
Rothenhäusler M.: Ältestes Mönchtum und klösterliche Beständigkeit. (B. M. 1921. III. 87. és 223. s köv.) Die rechtlichen
Wirkungen der benediktinischen Beständigkeit. (B. M. 1921. III.
439 455.) — A „stabilitás" fogadalmának érdekes kérdésébe vezet be Ezt tovább kellene folytatni.
Baumgartner:
Anwendung der Benedictiner-Regel auf die
Seelsorge. (St. u. Mitteilungen, Ii, 1881, 8 7 , 3 2 1 és III, 101 és
következő lap )
Schachinger Norbert:
Der Laienapostel in der Schule des
hl. Benedikt. Graz, Paulusverlag, 1926. A pápa óhajtása, hogy a

szerzetesrendekhez csatlakozó harmadrendek legyenek a világi
apostolok iskolái. Ebben az értelemben alkalmazza a szerző a
Regulát. Hasonló ehhez:
Szunyogh X. Ferenc: Szent Benedek életszabályai. Budapest,
Szent István-Társulat, 1928. A világi hívők számára is alkalmas
részeket adja rendszerbe fuglalva és rövid kommentárral.
Moritz Sehr auf : Benediktinische Exercitien. (St. Ottilien, Missions Kalender, 1929, 5 6 - 6 3 .
* *
Die hl. Schrift und die Regel. (St. .u. M., II, 1881,
104 lap.
Schmidt E.: Das 72. Kapitel. (St. u. M. VI. 1885, 2 és
következő lap.)
Idesbald Ryelandt: Konferencia beszédek a R. L. M. 1922.
évfolyamában: 1. Le sens de la vie d'après S. Benoît. 2. Notre
union au Christ. 3. La mortification selon pensée de S. Benoît.
4. L'obéissance. 5. La joie dans la Règle. — Nagyon ügyes konferencia beszédek. Használható forrásmunka.
Molitor Rafael: Franz von Assisi und Benedikt von Nursia.
(Festschrift des Winfridbundes, Paderborn, 1926.)
Brémond Henrik: Saint Benoît et la psychologie des Saints.
(La vie catholique, 1926, márc. 23.)
Aubourg:
Le Mystère de Saint Benoît. De M. Brémond à
Dom Herwegen. (La vie spirituelle, 1926, 5 5 2 — 5 6 5 1.)
Janssens:
Lo Spirito pacifico di San Benedetto, R. S. B.,
XVI, 1925. A kiváló tudósnak ez a beszéde németül is megjelent.
(B. M. 1928. X.)
O. G : S. Benedetto e lo spirito quaresimale. (Bolletino liturgico, IV, 1926.)
Rossi: La visione di San Benedetto nel canto XXII. del
Paradiso, Salerno, Spadafora, 1924.
Chauvin Paul: L'oblature dans l'ordre de St. Benoît. Paris,
Beauchesne, 1920.
Laudes S. P. N. Benedicti. . . per Carolurn Stemgelium, 1647,
Roma, 1900.
Ludus liturgico-scenicus in honorem S. P. N. Benedicti et S.
Scholasticae. Roma, Typ. IX. Pio, 1913.
Bertini Pietro: S. Benedetto. Dramme in 5 arti. Padua, 1914.
Perez de Urbel: Semblanzas benedictinas. Madrid. Editionel
Voluntad, 1925. Hatvan bencés szentnek rövid életrajza a Regula
megvilágítására.
Tiefenthal: Corona Benedictina saec. XIX. (St. u. M. VI.
1885, 197 és 441 és köv.)
Grandt:
Ein alljährliches Wunder S. Benedikts in einem
appeninischen Dorfe. (St. u. M. XXII és XXVII kötetben.) Un
miracle annuel de St. Benoit (R. B. 1884, 384 és köv. lap.) —
Mackey: The manna of St. Benedikt. (Downside Revue, 1907.)
Mind a három azzal a nálunk ismeretlen csodával foglalkozik, mely
évenként megújul Rojate község határában. Ennek lakói egykor

nem fogadták be Szent Atyánkat és ő a szabadban aludt egy sziklán. Ez a szikla ma is magán viseli alakjának körvonalait és évenként Szent Bendek ünnepén gyógyító erejű nedvesség árad ki
belőle.

Szent Benedek szelleméről.
Wolter Maurus : Praecipua ordinis monastici elementa. Brügges, Desclée, 1880. — Alapvető m u n k a ; rengeteg idézete kiaknázhatatlan kincsesbánya. A monasztikus szerzetesi élet legfőbb alkotó
elemeit tárja elénk.
Mázy Engelbert: Szerzetes-szellem, Győr, 1896. — Wolter
Maurus fenti munkájából készített rövid és magyar viszonyokhoz
alkalmazott kivonat.
von Oer Sebestyén : Ein Tag im Kloster. 6. Aufl. Regensburg,.
1912. Egy benedeki kolostorban eltöltött napot ir le és ennek kapcsán végig vezet a monasztikus élet és a liturgikus aszkézis gyakorlati megvalósításán. Szellemes előadása és mély lelkivilága
ajánlják.
* * * : Une Journée chez les Moines. Paris, Oudin & Co,
1912. A fenti könyv francia párja. A maredsousi kolostort irja le.
Schneider Eduard: Les heures Bénédictines. Paris, 1 7 1924.
Az előzőkkel hasonló tárgyú, de a legköltőibb és így irodalmi szempontból a legértékesebb könyv.
Schneider Eduárd: Néhány óra a bencések közt. Budapest,
Athenaeum, 1928. — Az előbbi munka magyar átdolgozása Szunyogh X. Ferenc és Tóth Pelbárt tollából.
Szunyogh X. Ferenc : Miért jöttél ? Pannonhalma, 1925. Németül : In der Schule des heiligen Benedikt. S.Ottilien, Missionsverlag, 1928. Franciául sajtó alatt: À l'école de St. Benoît. — A legjobb tanulmányok legbiztosabb eredményeinek összefoglalása. Butler apát szerint „alapos tudáson épül fel", Herwegen apát kritikája
szerint „igazi monasztikus szellemet lehel."
Germain Morin : L'idéal monastique et la vie chrétienne d e s
premiers jours. 3 éditions, Maredsous (Coll. Pax) 1924. Magyarul:
Keresztény őseink élete és a monasztikus szerzeteseszmény.
Pannonhalma (Lelkiélet Könyvei) 1922. — A benedeki szellem megismerésében a legjobb és legszebb bevezetés. Tudós ember munkája ; az őskeresztény irodalom és szerzetesi élet legteljesebb ismeretén épül fel.
Bruno Destrée: Les Bénédictins. Paris, Oudin, 1910. Szent
Benedek rendjének lényegét, történetét és jelen helyzetét ismerteti.
I. D. Hemptinne: Notice sur l'Ordre de S. Benoît. Maredsous, (Coll. Pax) 1926. A bencés élet főbb alkotó elemeit: az imádságot, munkát, szellemet és szervezetet tárgyalja.
Prosper
Guèranger:
Religious and monastic life explained. Authorized version by Jerome Veth. St. Louis, MO., Herder,
1908. Francia eredetijét nem ismerem. A francia bencések vissza-

állítójának gondolatai a monasztikus szerzeteséletre vonatkozóan
érdekesek és értékesek a szellemet kutató elme előtt.
Sauter Benedek: Das Mönchtum und seine Freunde. Regensburg, Pustet, 1880. — Azok számára készült, akik oblátusként a
renddel szorosabb kapcsolatba akarnak lépni. Megmutatja, hogy
ennek az útja az isteni dicséretben való részvétel.
Dom Besse: Le moine bénédictin. Paris, Art Catholique,
1921. — A bencés szerzetes eszményképét ismertetve feltárja a
rend szellemét is az egyéni kialakításon keresztül.
Gasquet Aidán : Religio religiosi. Zweck und Ziel des Ordenslebens. Übersetzt von M. Rafaela Brentano. Innsbruck, Tyrolia,
1923. — Az alapvető kérdéseket tárgyalja az angol léleknek megfelelően. Érdekes megfigyelni, hogy a franciák szellemesen, a németek rendszeresebben, az angolok gyakorlatiasabban közelítik meg a
benedeki szellem lényegét.
Gasquet: English monastic life. London, Methuen, 1914.
Gasquet: Saggio storico della Costituzione monastica. Roma,
Instit. Pio. IX., 1912.
Bernardi I. abbatis Cassinensis: Speculum monachorum.
Freiburg, Herder, 1901. — A ' bencés fogadalomról, annak kötelező
erejéről szól.
Jonkers Alberic: Het Monniksleven. Afflighem, 1925.
Ramon J. Arnofat:
L'Orde benedictina (Resum historic.)
Monte serrât, Abbaye, 1925. A legjobb összefoglalások egyike a
rend egyeteméről.
Somigli Teodorico : S. Benedetto : e il suo ordine. San Paolo
Cheliga, 1914.
Moeau Hadelin: Les Bénédictins. Bruxelles, Dewit, 1926.
Albers Bruno : Der Geist des hl. Benedikt. Freiburg, Herder, 1917. — A világi hívők számára készült rövid összefoglalása
a Regula nyomán kialakult rendi szellemnek. Több értékes részletgondolata van, de egészben nein ad pontos képet.
Doyle: The teaching of St. Benedict. London, 1910, Burns
and Oates 1910.
H. Quentin : La vie religieuse de l'anachorète, du cénobite
et du moine Bénédictin. (Revue de philosophie, 1912.) — Az első
szerzetesi formákkal való hasonlítással iparkodik megvilágítani Sz.
Benedek szellemét, amint mi a jelen számban megkíséreltük megállapítani Szent Benedek alapításának vezetőgondolatát a „Regula
és a testvérrendek" összefüggését tárgyalva.
Schmidt: Wesen und Geist des Benediktiner Ordens. (St. u.
M. 1894, XV, 3—24.) „A Szent Regulában mindenütt az engedelmességet és csak az engedelmességet találjuk kifejezve."
Schmidt: Über den Geist des hl. Benedict. (St. u. M. 1897,
XIII. 570—575 ) — A benedeki szellem szubjektív felfogásáról
szól : az egyénben való kialakítási módjáról.

Heigl Gotthard: Der Geist des hl. Benedikt. (St. u. M. 1898,
XX, 367 és 628 s köv.) A családiasságot és az ebből fakadó pietast látja a legjellemzőbb vonásnak.
Mitterer Sigisbert: Die Familie als Grundlage benediktinischen
Mönchtums. (B. M. 1924. VI. 81—95.)
Schnürer G. : Der Geist der Benediktiner Regel. (Sz. Bonifác
életrajzában : a római szellem megtestesítőjének fogja fel.)
Schneider Eduard : L'âme bénédictine. (Revue hebdomadaire,
1913, 64—77.)
Herwegen Ildefonz : Über den Geist des hl. Benedikt. Pax.
M. Gladbach, 1917. A tekintély és szabadság, objektivitás és individualitás, parancs és szeretet egysége jellemzi Szent Benedek szellemét.
Braunmüller:
Über den universellen Charakter des Benedektiner-Ordens. (St. u. M. 1880, I—II.) Az egyetemességben, a katholicitasban látja a benedeki szellem lényegét, de szétfolyóvá és elmosódottá teszi.
Mager Alajos: Zur Psychologie des Ordens. (B. M. 1924.
VI. 369—381). Lippertnek a jezsuita rendet ismertető könyvével kapcsolatban szól a bencés rend psychologiájáról.
Mayer Suzo: Die benediktinische Verfassung. (B. M. 1926.
VIII. 97—111.) A kolostori család, a bencés kongregációk és az
egyetemes rend szervezetét ismerteti.
Drinkwelder Erhard : Der W e g zu Gott in der Regelerklärung
des Johannes von Kastl. (B. M. 1923. V. 1—2. szám.)
Feuling Daniel:
Discretio. (B. M. 1925. VII. 7—10. szám.)
Mager Alajos:
Wandel in der Gegenwart Gottes. (B. M.
1921. III. 96—125.) A prologus lelkére és a VII. fejezet vezető
gondolatára mutat rá.

A benedeki aszkézis,
a) Általános ismertetések.

Ursmer Berlière: L'ascèse bénédictine des origines à la fin
du Xlle siècle. Maredsous, (Coll. Pax.) 1927. A legértékesebb
történeti munka erről a kérdésről. Kiindulásnak feltétlenül ezt kell
használnunk.
Pourrai: La spiritualité chrétienne, des origines de l'Église
au moyen-âge. Paris, Lecoffre, 3. kiadás, 1919. A lelki élet irányai
nak a legteljesebb összefoglalása. Ebben a kötetben jórészt a benedeki aszkézist tárgyalja. A többi részek pedig mint összehasonlítást engedő tanulmányok érdekesek.
Watrigant S. /.: Deux méthodes de spiritualité. Soc. de St.
Augustin, 1900. Azok számára ajánljuk, akik a benedeki és a jezsuita irány közti megkülönböztetést bencés részről nem akarják
elfogadni. Egy jezsuita tollából talán elfogadják.
Grützemacher:
Zur Charakteristik der Frömmigkeit der Beneäiktiner-Regel.
(Harnack Ehrung) Leipzig, Hinrichs, 1921.

Feuling Daniel: Die Ascese der Benediktinerregel.
(B. M. IV.
1922. 19—27.) Uve Jen Kruse könyvének indítására kiemeli a
benedeki aszkézisnek a „corda et corpora" nevelésére irányulását.
Wolff Odilo: Psalmodie,
Lesung und Gebet nach der hl.
Reget. (St. u. M. 1884.) A beuroni öregek legismertebb írójának
egyik első ilyen irányú értekezése. A benedeki lelkiélet megismeréséhez feltétlenül el kell olvasni.
Gorce Denys: La Lectio divitia des origines du Cénobitisme à
Saint Benoit et à Cassiodore. Paris, Picard, 1925.
Emmanuel André: Maximes de St. Benoit. Mesuil St. Loup.
1916.
Spiritualità benedettina.
(R. S. B. XIII. 1922.)

Szent Benedek életéről.
Gregorius Magnus:
Vita S. Benedicti.
(A Dialogusok II.
könyve. Legkönnyebben megtalálható Horváth Ádám alább ismertetett könyvének függelékében.) — Nagyon jó német fordítása,
kitűnő jegyzetekkel. Wien, Reinhold-Verlag. 1925.
Leben und Regel des hl. Vaters Benedictas.
Prag. Emaus,
1901. A két fő forrásmunkát adja német fordításban a beuroni
festőiskola képeivel diszítve.
Luigi Tosti: Della vita di San Benedetto. Montecassino, 1892.
Az első tudományos életrajz, de részben már elavult.
Sauter Benedek: Der hl. Vater Benediktas
nach St. Gregor.
Freiburg, Herder, 1904. Elmélkedések Nagy Szent Gergely nyomán. Első sorban a buzgóság emelésére írt munka. Egyszerű világos nyelve, vonzó szelleme ajánlják.
L' Huillier: Le patriarche Saint Benoit. Paris, Re taux, 1905.
Francia szellemességgel megírt tudományos munka. Konciliáns és
sok vitatott adatot tényként elfogad.
Herwegen Ildefonz: Der heilige Benedikt. Düsseldorf, Schwann.
1927. Magyar fordítása: Szent Benedek jellemrajza.
Fordította:
Szunyogh X. Ferenc. Pannonhalma (Lelkiélet Könyvei), 1922. —
Gyönyörű munka. írójában a történettudós, a filozófus és a nyelvművész egyesül. Eddig a legszebb és legjobb munka Szent Benedekről.
Marecheaux Bemard: Saint Benoit. Sa vie, sa règle, sa doctrine spirituelle. Paris, Beauchesne, 1911. Az életrajzban a Vita-t,
a Regulát Szent Vazullal egybevetve, a tanításban pedig a VII.
fejezetet Szent Bernátnak a büszkeséggel szóló tanításával egybevetve adja.
Aidán Gasquet: A sketch of Life and Mission of St.
Benedikt.
London, Hodges, 1895.
P. de Rivas: Vida de San Benito. Zaragosa, Gasca, 1890.
S. Noel: Sint Benedictus gekend, aaroepen, bemind. Mecheln.
Dierichx-Betre. 1912.
Ercolano Marini: S. Benedetto nella vita personale, nella vita

del secoli. Castelpiano, Romagnola, 1910. (A norciai püspök pásztorlevele.)
Grimaldi: S. Benedetto. Turin, Soc. ed. intern. 1926.
Beltrami André: S. Benedetto di Norcia. Turin. Soc. ed. int.
1924. — A szentség hírében elhunyt szaléziánus, akinek boldoggá
avatása megindult, ad ebben a műben képet a szentről.
Brandes Károly—Staub:
Das Leben des hl. Benedikt. Einsiedeln Benziger, 1925. A régi életrajzot részben Herwegen hatása
alatt, részben a modern kutatások adataival kiegészítve adja. Sokan
a legjobb életrajznak tartják.
Du Fresnel: Saint Benoit. L'oeuvre et l'àme du Patriarche.
Maredsous (Coll. P a x ) 1926. Herwegen mintájára a k a r j a elemezni
Szent Benedek alkotását és jellemét, de nem sikerül teljes mértékben utolérnie mintáját. Bár a női író buzgósága dicséretes.
Szentimrei Márton: Szent Benedek élete és hatása. Komárom,
Ziegler, 1880. Szorgalmas munka, adatainak egy része azonban
rostálásra szorul.
Horváth Ádám dr.: Szent Benedek élete és rendjének
története
Magyarországon.
Pannonhalma, 1915. A rend növendékei számára
tankönyvnek készült.
Hildebrand: Der heilige Benedikt. München, Theatinerverlag,
1925. Érdekessé teszik ezt a kedves kis könyvet Signoreili és Sodorna képei.
Hébrard: Saint Benoit. Essai psychologique d'après la. Régie
benedictine et les Dialogues de S. Gregoire. Paris, Tequi, 1922.
Történeti és lélektani munkának készült — Herwegen hatására —,
de az eleje történeti regény, a másik fele egy előre megfogalmazott
eszménynek beleolvasása a Regulába. Mindamellett olvasása nagyon gondolatébresztő és stílusánál fogva érdekes.
Nabor Felix: Der Friedenfürst.
St. Ottilien, Missionsverlag.
1922. Regény Szent Benedek Atyánk életéről.
Tüshaus K.: Vater Benediktus.
St. Ottilien, Missionsverlag,
1923. Szent Benedek legendák, helyesebben a történeti feljegyzéseknek elképzelés után való kiszínezése. Nagyon kedves olvasmány.
Balázs B.: Szent Benedek legendák. Kecskemét, 1922. — Az
előzőhöz hasonló célzatú munka, de jóformán csupa költött legendát ad.
Nagy Balázs: Gondolatok Szent Benedek életéről. Celldömölk,
Dinkgreve, 1918. — Tartalma Szent Benedek élete fontosabb eseményeihez fűzött gondolatok, melyek irányítók és segítők akarnak
lenni a lelkiélet és a szerzetesi élet terán. A magyar bencés irodalom egyik legérdekesebb alkotása.
Szunyógh X. Ferenc: Béke és öröm. Pannonhalma, 1919. Szent
Benedek tiszteletének terjesztésére és az oblátusintézmény ismertetésére szánt könyv. A magyar oblátusszövetség megalakulásában
nagy szerepe volt.

Kelemen Krizosztom: Szent Benedek. Győr (Jó Pásztor könyvt á r ) . A népnek szánt rövid és kedves életrajz.
Tarczai György: A nagy rendalapítók.
Budapest, Szent István Társulat, 1918. — Elmondja Szent Atyánk életrajzát népszerű előadásban.
Idesbald Ryelandt: Essai sur la physionomie de Saint
Benoit.
Maredsous (Coll. Pax XVII.), 1924. — Szent Benedek atyánk
jellemének megismerésében egyik legjobb munka. Először a Regula
alapján, majd a Vitából, végül Szaíézi Szent Ferenccel való egybevetésből vonja le ügyesen és meggyőzően állításait.
b) Részlettanul mányok.

Grützmacher: Die Bedeutung Benedikts von Nursia und seine
Regel in der Geschichte des Mönchtums. Berlin, Mager et Müller,
1892. Rosszakaratú protestáns munka. Megvon minden érdemet
Szent Benedektől és azt állítja, hogy Nagy Szent Gergely pápa
hatalmi szózattal tette azzá, ami lett és nem belső értékei emelték
a többi regulák fölé.
Beda Adlhoch: Die älteste Benediktinergeschichte
und ihr
neuester Kritiker. (St. u. M. 1893.) 628 s köv. — Az előzővel
szemben védő álláspontot foglal el.
Spritzhoffer
Ernest: Die Entwicelung des alten Mönchtums in
Italien von seinen Anfängen bis zum Auftretendes
hl.
Benedikt.
Wien, Kirsch, 1894.
Brauntnüller: Der heilige Benedikt und seine Zeit. (St. u. M.
1880.) 28—52. 11.
Gustave Clausse: Les origines bénédictines.
Subiaco, Mont
Cassin, Mont-Oliveto. Paris, Leroux, 1899.
Schmidt Edmund:
Über die wissenschaftliche
Bildung
des
hl. Benedikt. (St. u. M.) IX. és XII. kötetben.
Albers Beuno: Scienter nescius, sapienter indoctus. (St. u. M.
1915.)
Schmidt E.: War der hl. Benedikt.
Priester?
(St. u. M.
1901.) Eléggé meggyőzően bebizonyítja ez a három tanulmány, hogy Szent Atyánk műveltség tekintetében is kiemelkedett
kortársai közül és a legnagyobb valószínűség szerint pap volt.
Böhmer: Hat Benedikt von Nursia die Didache gekannt? Zeitschrift f. neut. Wissen. 1911.
Schroers Henrik: Das Charakterbild
des hl. Benedikt
von
Nursia und seine Quellen. (Zeitschrift für kath. Theologie, 1921.
199—211. 1.) Herwegen jellemrajzának történeti hűségét t á m a d j a
meg és azt állítja, hogy szorosan vett történeti kritikával nem tudhatunk jóformán semmi többet Szent Benedekről, mint hogy élt
és kolostort alapított.
Hilpisch István: Die Quellen zum Charakterbild des heiligen
Benedikt.
(Zeitsch. f. kath. Theologie, XIX. 1925. 358—386.)
Felelet az előző tanulmányra és türelmesen, de határozottan lerontja
Schroers állításait. A Regula igen is magán viseli a személyiség

bélyegét és a Vita is elfogadható történeti forrás. (Emellett 1. még
Morin és Berlière cikkét a R. B. 1924. évben,)
Fink Vilmos: Die Klosterordung des hlg. Benedikt, in Subiaco.
(St. u. M. XLIII. 1925.) A Szent Pachomius által alapított kolostorokat vette példaképül, de a gyakorlat megmutatta ennek a
rendszernek a gyengeségeit.
Ob St. Benedikt seine Regel schon in Subiaco ge0 *
schrieben? (St. u. M. II, 1881, 232 s köv.)
/. T. de Belloc: La postérité de Saint Benoit. Paris, Lemulle,
1910.
Antoniollo Agostino: S. Benedetto a l'Umano Consorzio. Modena, 1913.
Douceval: St. Benoit et son action social et économique. Lille,
1900.
* *
St. Benedikt als Retter der alten Cultur. (St. u. M.
1880, 33.)
Beda Danzer: Der hl. Benedikt als Apostol.
(St. Ottilien,
1914.
Herwegen Ildefonz: Der hl. Benedikt und die Germanen• Jahrbuch d. Verband, d. Verein, kath. Akad. 1918.
Paul Renaudin: St. Thoma d'Aquin et St. Benoit.
(Revue
Thomiste, 1909. és Tuoluse, 1909.)
Szent T a m á s oblátus volt
Montecassinon és eleinte bencés akart lenni. Jól ismerte Szent
Atyánk szellemét és írásaiban sokszor látjuk ennek nyomait.
Krätzinger:
Der Benediktiner-orden
und die Kultur. (St. u.
M. VII. kötet, 453.)
Schnür er G.: Die Benediktiner
und die Anfänge der abendländischen Kultur. (Lenyomat Schweizer Rundschau, 1902.)
Breitschopf Robert: Die Aufgaben des Benediktinerordens
im
XX. Jahrhundert.
(St. u. M. 1904. 3—9. 1.)
Agcorges Joseph: Les moines et la civilisation français. Revue
generale, 1904. 147. 1.
Sempré L. S. J.: Coup d'oeil sur le rôle historique des Bénédictins. Messager du Coeur Jesu, 1923.
Renaudin Paul: Le rôle de l'ordre de Saint Benoit dans l'Église
et la société civile. Clervaux, Abbaye, 1924. Nagy összefoglaló
munka — több mint 200 oldal — a rend nagy jelentőségű szerepéről.
La famille chrétienne et la vie monastique.
(Bull, des écrivains et des artistes catholiques, 1925. 149—154. 1.)
Duhr Joseph: Le monachism benedictin: le rôle du mona—
chisme benedictin dans la civilisation occidentale. (Recherches de
Science religieuse, 1925. 169—190. 1.)
Berlière Ursmer: La charité monastique. (R. L. M. X. 1925.)
A legalaposabb bencés történetíró szól ebben a rend szociális munkájáról.
Hügli Placidus: Der hl. Benedikt. Begründer der christlichen
Erziehung
und Beschützer
der studierenden
Jugend.
(St. u. M.

1885. 141—162.) Az első ügyes összefoglalás a Regula pedagógiai
elveiről.
Karl Neundörfer: Befehlen und Gehorchen nach der Regel des
hl. Benedikt. Eine sozialpädagogosche Studie. Separatabdruck aus
Pharus. Auer, Donauvörth. Elsőrangú értékes tanulmány. A bencés pedagógia jellemvonásának megalapításában alapvető jelentőségű.
Regli M.: Benedikt von Nursia als Pädagog. Eine Darstellung
und Würdigung seiner pädagog. Anweisungen. (Pharus, 1926.
81—111, 161—181.) A lgterjedelmesebb tárgyalása Szent Atyánk
pedagógiai elveinek élete és regulája nyomán.
Odo Cambier: Scholae Bendictinae sive de scientiis opera monachorutn O. S. B. auctis, excultis, propagatis et conservatis. Libri
IV. (St. u. M. 1896—1898.)
Ruiz Amado: La pedagógia monastica. — Los estudios mo~
nasticos, 1904.
Szunyogh
X. Ferenc: Szent Benedek és Cassiodorus.
Pedagógiatörténeti tanulmány a benediktinus iskolázás mgindulásáról.
Pannonhalma, 1919. —- Bebizonyítja, hogy nem Cassiodorustól,
hanem Szent Atyánktól megadott alapokon angol földön indul meg
az iskolázás. Emellett szól Szent Benedek szelleméről, a bencés
pedagógia elveiről és röviden a benedeki irodalom minden eredményéről és problémájáról.
Kalberer: Die Anfänge
der Schule des
Benediktinerordens.
Berlin, Litfars, 1920.
Gillet: Saint Benoit et la Civilisation chrétienne. Ligugé, Aubin,
1922. Konferencia beszéd.
Garry: La doctrine spirituelle de St. Benoit. BSMSB, 1903—
1904.
Mázy Engelbert: Szent Benedek és rendje. (Magyar középiskola, 1908. I., 2—24. 1.) A benedeki pedagógia főbb irányelvei
és megvalósítandó feladatai.
Lucas Knack fors: Der hl. Benedikt und sein Wirken als Gegenstand für die bildende Kunst. — Der hl. Benedikt in der Malerei. M. Galdbach, Kühlen s Verlag. (É. N.) — Joliet: Essais d
iconographie monastique.
( R . L . B . , 1911. évben több cikk.) A
l'Art et les Saints sorozatban: St. Benoit, Paris, Laurens. Mindegyik munka sok képpel kisérve mutatja, hogyan festették meg
Szent Atyánk életének főbb cselekedeteit. Minden idők minden iskolája képviselve van ebben a sorozatban.
Baur Benedek: Christusfrömmigkeit
in neuer und alter Zeit.
Das Christusbild des hlg. Alfons von Liguori und des hl. Benedikt. (BM. 1925. 277—290. I.)
Laure Bernard: Règle du Patriarche St. Benoit. (Texte, traduction, commentaire.) Chambery, Dardey, 1925. Az oblátusok
számára írt gyakorlati magyarázat, hogy jobban ragaszkodjanak
Szent Benedek rendjéhez.

Szunyógh
X. Ferenc: Szent Benedek
szervezetük, szabályaik.) Kőszeg, 1923.

oblátusai.

(Történetük

Magyar nyelvű bencés irodalom.
Mindazon magyar nyelven megjelent munkákat szeretnénk itt
felsorolni, amelyek Szent Benedekkel és rendjével kapcsolatban
vannak. Hála Istennek, az utolsó tíz év alatt a magyar nyelvű
bencés irodalom is oly szépen fellendült, hogy egész kis könyvtárra
menő címet tudunk felsorolni. Néhány kéziratban készen álló könyvet is közbevettünk. A Lelkiélet könyvei sorozat számára készültek. Szükség esetén és megbízható személyeknek odaadjuk a kéziratot is.
I. Általában a szerzetességről.

Balanyi György:
Mázy Engelbert:

A szerzetesség története. Bp. 1923.
A szerzetes szellem. Pannonhalma, 1896.

II. Szent Benedek atyánkról.

Szentimrei Márton: Szent Benedek élete és hatása. Komárom,
1880.
Dr. Horváth Ádám: Szent Benedek élete és rendjének törté*ete Magyarországon. Ph. 1915.
Herwegen—Szunyogh:
Szent Benedek jellemrajza. Ph. 2 1922.
Nagy Balázs: Gondolatok Szent Benedek életéről. Celldömölk,
1918.
Szunyogh X. Ferenc: Béke és öröm. Szent Benedek tiszteletéről. Pannonhalma, 1919.
Szunyogh X. Ferenc: Szent Benedek és Cassiodorus. Ph. 1919.
H. Ghéon—Szunyogh:
Szent Benedek és Skolasztika találkozása (kézirat).
Szunyogh X. Ferenc: Isten áldottja. (Költemények, jelenetek,
énekek Szent Benedek tiszteletére. — Kézirat.)
Kelemen Krizosztom:
Szent Benedek. Győr, 1923.
Balázs: Szent Benedek-legendák.
Radványi Kálmán: A jó Isten búzája. —- Szinmű Szent Benedekről, 3 felv. elő- és utójátékkal. Budapest, 1929.
Vanyó Tihamér:
Képek a Szent Benedek rend történetéből,
fek. dráma. (Kézirat.)
III. A reguláról és a bencés szellemről.

Morin—Várkonyi:
A monasztikus szerzetes eszmény vagy keresztény őseink élete. Ph.2 1922.
Mázy Engelbert:
Szent Benedek tanítása az alázatosságról.
Ph. 1923.
Szunyogh X. Ferenc: Miért jöttél? Elmélkedések Szent Benedek szelleméről Ph. 1927.
Schneider—Szunyogh—Tóth:
Néhány óra a bencések között.
Budapest, 1928.

Szunyogh X. Ferenc: Szent Benedek életszabályai. Bp. 1927.
Sauter Benedek: Beszélgetések a Reguláról. (Kézirat.)
Morei Robert: Elmélkedések a Reguláról. (Kézirat.)
Hemptinne Piusz: Napló a jó Isten számára. (A benedeki lélek
rajza. — Kézirat.)
La Bruyere: Az imádságos élet. (Kézirat.)
Tanulmányok a Reguláról. A Pannonhalmi Szemle jubileumi
száma.
Szunyogh X. Ferenc: A bencés diák kalauza. (Kézirat.)
Szunyogh X. Ferenc: Bibliotheca Benedictina. (Megjelent 6
kötet.)
IV. A bencés aszketikus írók; bencés szentek stb.

Blosius—Szunyogh—Ekamp:
A tökéletesség felé. Ph. 2 1922.
Nagy Szent Gertrud—Kühár:
Lelkigyakorlatai. Bp. 1926.
Nagy Szent Gertrud: Az isteni szeretet követe. (Kézirat.)
Oer—Bíró: Gyöngeségeink. Kolozsvár, 1911.
Karácsonyi János: Szent Gellért Csanádi püspök élete. Budapest, 1926.
Karácsonyi János: Szent László király (Oblátus volt) élete.
Bp.

1926.

Barna Leander: Nagy Szent I. Gergely pápa. Bp. 1927.
Bubara László: Nagy Szent Gergely élete. Bp. 1927.
Meier—Várkonyi:
Szent Bernát élete. Bp. 1915Verkade—Kádár:
Istenkeresés. Bp. é. n.
Pannonhalma: Magyar Művészt külön száma, 1928.
Huysmanns—Várkonyi:
Uton.
Huysmanns: Az oblátus. (Kézirat.)
Jörgensen—Szunyogh:
Dánia Nagyasszonya. Bp. 1923.
Grau: A kereszt dicsérete. (Kézirat.)
Dr.

Szunyogh

X.

Ferenc.

A REGULA

MAI TÁRSADALMUNK
SÉGEINEK

BETEG-

ORVOSA.

MIKÉNT maga a szent Regula, épúgy a föntebbi
tanulmányok
is igazi megvilágításban
mutatják Szent Benedek fenkölt
szellemét,
melynek római patriciusi előkelősége a kereszténység
nemes egyszerűségével párosulva tizennégy századon keresztül irányt mutatott és ezután is irányt fog mutatni nemcsak azoknak, akik az
evangéliumi tanácsok alapján a szerzetes életben keresik és találják meg az igazi boldogságot:
amely a folytonos erkölcsi
tökéletesedés nyomán kivirágzó lelki békében áll, hanem irányt mutat
maguknak az egyszerű katholikus híveknek is, akik a Szent Benedek szellemében berendezett szerzetes életben megláthatják az igazi
keresztény életnek eszményi
megvalósulását.
Szent Benedek életének, Regulájának
és egész
szellemének
egyaránt jellegzetes sajátsága a bölcs mérséklet, amely nem szereti a túlzásokat,
hanem a szerzetes egész életét annak
minden
vonatkozásában
a magistra virtutum:
a prudentia
irányítására
bízza. Méltán állapítja meg már Nagy Szent Gergely pápa a szent
Reguláról, hogy discretions
praecipua.
Ez a bölcs mérséklet természetes következménye
a családi szervezetnek,
amelynek
mintájára Szent Benedek a nyugati szerzetesek
életét
berendezte.
A bencés eliiljáró nem önkényes úr, hanem szerető édesatya, aki
a szerzetes család ügyes-bajos
dolgait meghányja-veti
a család
tagjaival, kiknek tanácsát gyakran kikéri; viszont a szerzetes
alattvaló nem szolga, hanem családtag, kit az elüljáróhoz fiúi viszony
kapcsol. Az eliiljáró és alattvaló egymás iránti viszonyát a kölcsönös szeretet szabályozza, amely magára az Istenre vezethető
vissza.
Bár Szent Benedek Regulája a tekintély tiszteletét mindig
hangsúlyozza,
az 'atya és gyermekek
egymáshoz
való viszonya
mégis
bizonyos melegséget visz bele az életbe, s ez a melegség
letompítja a merev jogi relátiót magában• a szerzetes családban, sőt a
szerzeteseknek
kijeié való megnyilatkozása
és működése útján átmegy fí társadalmi életbe is.
Szent Benedek Regulája időszerű volt és lesz
mindenkoron,
mert épen bölcs mérsékleténél
fogva az emberiség életének
minden korszakában
alkalmazható
nemcsak a szerzetes-,
hanem a
társadalmi életre is: hiszen énen azon alapokon épül fel, amelyekre
a társadalomnak
is szüksége van minden
időben.
De, ha valamikor,
hát akkor különösen
korunkban
szinte
gondviselésszerű,
hogy a bencés jubileummal kapcsolatban
Szent
,Benedek örökszép Regulájára terelődik a társadalom figyelme az

egész világon. Mert vájjon mikor volt nagyobb szükség reá, hogy
az ideális családot a társadalom elé állítsuk, mint épen
napjainkban, mikor a mérhetetlen önzés és a féktelen szenvedélyek
egyre
jobban széttépik a természetes
család kötelékeit,
felforgatják
a
családi életet és vele együtt romlásba döntik magukat az államokat
is? Mikor érezte jobban az emberiség a tekintély szükségét,
mint
korunkban, mikor bomlasztó elemek tervszerűen iparkodnak
megemberi
tépázni és ledönteni
minden isteni és Istentöl származó
tekintélyt, hogy helyébe állítsák az anarchiát, vagy jobban
mondva
saját bitorolt zsarnokuralmukat?
És nem kell-e korunkban
visszasírnunk azt a nemes, keresztény egyszerűséget,
mikor
egészségünk,
erkölcseink, családi és nemzeti jólétünk rovására nemcsak
magán-,
hanem nyilvános, söt állami életünkben is többnek akarunk
látszani, mint amekkorák
vagyunk?
Hol van az a benedeki
bölcs
mérséklet napjainkban,
amikor egyik végletből
a másikba
csapongva vergődnek az államok és az egész emberi
társadalom?
Mindezen bajok szülöoka az, hogy megfogyatkozott
bennünk
a kölcsönös szeretet és az Isten félelme; egyedüli orvossága
pedig
az egészséges reform: a felebaráti szeretetnek és Isten
félelmének
visszaállítása
családi, állami és társadalmi életünkbe egyaránt. —
Imaszerű könyörgéssel fejezzük be ezen Emlékkönyvet:
Szent Benedek Atyánk,
hathatós közbenjárásoddal
eszközöld ki Istennél,
hogy Reguládból nemcsak a szerzetesek,
hanem a családok, söt
maguk az államok és az egész emberi társadalom is
megtanuljanak élni úgy, mint Te tudtál!
Dr.

Serédi
bíboros

Jusztinián,
hercegprímás.

Könyvek.
Vallástudomány.
Dr. Wolkenberg Alajos : A katholikus Világmisszió könyve. 10
térképpel. Budapest. Szent István-Társulat. 1929. 746 1. Ára : 25 pengő.
Wolkenberg dr. könyve a világmisszióról nemcsak a mgyar íheologiai
tudomány büszkesége, hanem nyugodtan mondhatjuk, hogy ma még páratlanul áll a világ hittudományi irodalmában. A mi irodalmunkban méltó
társa Mihályfi és Schütz klasszikus munkáinak; de míg ezek feldolgozottabb anyaggal — liturgia, dogmatika — foglalkoznak, Wolkenberg művének nagy érdeme az, hogy töretlen úton haladva elsőnek kisérli meg
a misszióstudomány eddig szétszórt adatainak, elveinek, gyakorlatának egységes szintézisét, tudományos rendszerbe foglalását. É s mind a kettő kitűnően sikerült: a páratlan gazdagságú anyag összegyűjtése és a világos,
áttekinthető rendszer megalkotása. Wolkenberg művének anyagbősége —
már szinte túláradó; irodalmi tájékozottsága, a világmisszió múltjában és
jelenében való jártassága bámulatos. Nem szabad felednünk azt, hogy a
világmisszió története — egyház-, politikai-, művelődéstörténet; jelene pedig
földrajz, ethnografia, statisztika. Ahogy anyagát tárgyalja, abban meglátszik, hogy teljességre törekszik, semmit el nem akar hagyni. Voltaképen
könyvtárt és lexikont pótol a misszióstudományban.
A rendszernek a váza a következő: Wolkenberg két főrészre osztja
művét: a misszió elmélete és gyakorlata. Az elméleti részben az alapvető
dogmatikai és erkölcstani igazságok kifejezése után tárgyal a hithirdetés
alanyáról, tárgyáról, céljáról és eszközeiről. A második részben a hithirdetés történetét tárgyalja és a missziók jelen állását. A misszió történetében jólesően látjuk a bencés rend nagy teljesítményeinek kiváló összefoglalását.
Az ilyen opus grande-t majdnem szükségképen kisérik minden kiválósága mellett is a hiányok. Ebben ugyan nem sok van. Helyenkint az anyagbőség elveszi stílusát, pedig vannak részei, melyekben Wolkenberg, a " kiváló szónok, apologéta szólal meg; sajátos, régies szavak (misszióisme),
szükségtelen idegen kifejezések, apróbb elírások —• és bizony kellemetlen
sajtóhibák jelennek meg ebben a nagy munkában. Ezeket gombostűre szedni
annyit jelentene, mint a napban foltokat keresni. Bárcsak elterjedne ez a
mű, a világegyház örök hősiességének, névtelen áldozatainak, szentségének
és apostoli lelkének hangos tanúja. Bárcsak áthatná Szent István apostoli
királyságának papjait és hiveit — a belőle áradó apostoli lélek!
Dr. Kühár

Flóris.

P. W. Schmidt: Der Ursprung der Gottesidee. 2. Aufl. Münster.
Aschendorf. 1926. 832 1. 25 M.
P. Schmidtnek, a világhírű ethnologusnak, a wieni egyetem tanárának ez a műve — mint egy nagy vallástörténeti munka első kötete —

1912-ben jelent meg először — és Lang hasonló felfogású művei mellett
döntő hatással volt a vallástörténet elfogulatlan művelőinek lényeges elméletváltoztatására.
Az apologetika berozsdásodott fegyverei helyett P.
Schmidt a vallástörténet animista és varázselméleteit az ethnologia, az
összehasonlító néptan terén támadta meg az épen kialakulóban levő kultúrtörténeti módszer segítségével. Schmidt először is győzelmes kritikát végzett a vallás kialakulását tárgyaló elméleteken; kritikája alapos, megdönthetetlen, a tárgyi adatokra támaszkodó volt. A felületes nagyképűséget
közbe-közbe maró gúnnyal tette nevetségessé. Positiv kutatásai pedig Lang
elméletét, hogy a vallások kialakulásának kezdetén az eredeti egyistenhit
áll, támasztották alá ép arról a területről, melynek ethnologiájában Schmidt
mint szaktudós fölényes jártassággal rendelkezett: az Ázsia és Ausztrália
közti szigetvilág népeinél, Ausztrália ősnépeinél és a törpenépeknél. Nemrégiben jelent meg ezen méreteiben is monumentális munka második kiadása, mely terjedelemben is bővült, felfogásában is gazdagodott. Schmidt
mesteri módon állítja be Délkelet-Ausztrália ösnépeinek nagyisteneit a megfelelő kultúrkörökbe, ez alapon mutatja ki azon vonásaikat, melyek ősiek
és megkülönbözteti ezeket a mithologia, aninizmus által rájuk rakott rétegektől. A primitiv népek természetmithoszainak magyarázatában sokszor
remekel. Kritikája és új adatai is azzal az eredménnyel zárulnak az elfogulatlan olvasó előtt, hogy az eredeti egyistenhit elmélete tudományosan
igazolható hipotézis. Sajnos, hogy még mindig akadnak a tárgyhoz kevésbbé értő írók, akik a bizonyítékokkal szemben előítéleteik miatt egyszerűen elzárkóznak. A mi magyar irodalmunkat meg amúgy is jellemzi
az a vonás, hogy a külföldi elméletek — csak akkor érnek hozzánk, midőn ott már rég — egy-két évtizede — elavultak. Ilyen lomtári munkák
(pl. Lehmann műve a babonáról) magyarázák meg, hogy pl. Trócsányi
Dezső a Prot. Szemle 1926. 314—15. lapon úgy ír az eredeti egyistenhit
elméletéről, mintha harminc év ethnologiai kutatásáról sejtelme sem volna.
Schmidt könyve rengeteg kritikus és polemikus kitérése miatt egyáltalán nem könnyű olvasmány. De aki vallástörténeti kérdésekhez hozzá akar
szólni, annak a számára nélkülözhetetlen.
Dr. Kühár Flóris.
Garrigou—Lagrange O. P. : Mystik und christliche Vollendung.
Autorisierte Übersetzung. Haas u. Grabherr. Augsburg. 1927. 554 1. 15 M.
Nem véletlenségből történik, hogy ezt a munkát jubileumi kiadványunkban ismertetjük. Tesszük ezt tárgya miatt és iránya miatt. Garrigou—
Lagrange, a világhírű dominikánus, a római Angelikum tanára, a keresztény tökéletességnek és a misztikának elméletét nyújtja ebben a monumentális méretű és klasszikus veretű munkában. Sz. Benedek Regulája a kezdők számára készült, de a bencés lelki élet sohasem állt meg a kezdetnél,
hanem ment előre — a lélek ormaira. A misztikának a nyugati egyházban első
nagy elméletírója: Nagy Szent Gergely pápa, a Regula szelleméből élt.
Szent Anzelm, Szent Bernát, Damiani Szent Péter ugyancsak Szent Benedek tanítványai. A dominikánus lelki irány ebbe a szellembe kapcsolódott; Szent Tamás Montecassinón a bencés hagyományban nevelkedett.
A lelki élet ezen irányának adja dogmatikus alapjait, lélektani felépítését Garrigou—Lagrange. Mi a veleje ennek az iránynak? Az, hogy
**

a lelki élet — a maga egész vonalán — kezdettől a beteljesülésig: szerves
egész. Aszkézis és misztika nem két külön útja a lelki életnek, hanem egy
útnak nem is különböző állomása, hanem — különböző aspektusa. A keresztény tökéletesség betetőzése, a misztikus kontempláció, a misztikus
egyesülés — úgy bontakozik ki a keresztség kegyelméből, mint ahogy a
fa törzse, lombja, virágja — kinő a magból. Ezért a tökéletességre, misztikus kontemplációra — sokan, minden hivatalosak, ha nem is mindnyájan választottak. A misztikus kegyelmek centruma, a szemlélődés, egyesülés — a lelki élet egyenes fejlődésvonalába esik; a kisérő jelenségek (látomások, stigma, exstasis stb.) ellenben rendkívüli mozzanatok, melyek nem
tartoznak a misztika lényegéhez.
Garrigou—Lagrange Szent Tamás nyomain halad. Jólesik megállapítanunk, hogy hűségesen követi mesterét nemcsak tartalomban, hanem az
előadás nemes egyszerűségében, világosságában, nyugodt hangjában. Ha
vitáz is néha, az igazságért teszi és előkelően teszi. Bizony jó volna, ha
azok, akik a misztika másik irányát követik, egyszer már legalább annyira
jutnának, hogy Szent Tamást nem erőltetnék magukhoz és különvéleményüknek nem keresnének — nagynevű patronusokat. Poulain, Maumigny
és mások misztikáról szóló müveivel szemben Garrigou—Lagrange képviseli a nagy egyházdoktorok és a nagy misztikus szentek hagyományos
tanait — a maguk dogmatikus szilárdságával és sokoldalú megalapozottságával. Bátran mondhatjuk, a mai misztikus irodalomban ennél kiválóbb
munka nincs; aki a lélekvezetés terén kiván útmutatót, annak épúgy szüksége van rá, mint aki a misztika tudományos kérdéseiben akar tájékozódni.
Garrigou—Lagrange müvének tanulmányozása — sok előítéletet megszűntethetne és a tisztánlátást, egységet szolgálná.
Dr. Kiihár Flóris.
Probleme der Gotteserkenntnis. Abhandlungen von A. Dyroff, A. Elfes
K. Feckes, J. Gredt, A. Schneider, G. Schöngen. — Veröffentlichungen der
Albertus Magnus-Akademie zu Köln. B. II. H. 3. Münster in W. Aschendorf.
1928. 224.
Meglepő az a tervszerűség, mellyel ez a gyűjtemény a német újskolasztikus bölcselet képviselőinek, köztük a nagynevű Dyroffnak és Gredtnek az istenismeretre vonatkozó tanulmányait összegyűjti. Különböző szerzők a természetes istentan más és más problémáját ragadják meg; de a
részek összefüggnek és sejtetni engedik az egésznek a stílusát, a szenttamási istentant. Az egyes dolgozatokat a modern bölcselettel való alapos
érintkezés jellemzi; mindegyik hű képét adja tárgya mai állásának. Kiemeljük közülük Dyroff értékes tanulmányát Szent Anzelm ontologikus istenérvéröl. Jól esik e kiváló elmének tárgyilagos és megértő elemzését — és
védelmét olvasni ezen istenérvről — az újskolasztikus tankönyvek nagyrészének fölületes, nagyképű, a kérdés velejét, történelmi hátterét meg sem
látó és egymásnak is ellenmondó objectio-halmaza után. Mily másként
ítélték meg a skolasztika legnagyobbjai: Halesi Sándor, Szent Bonaventura,
Duns Scotus ezen istenérvet és maga Szent Tamás is — ha kiindulásnak
nem is fogadja el, mennyire értékeli alapelvét istentanának fölépítésében!
Dyroff tanulmánya arra is jó, hogy Szent Anzelm bölcselettörténeti jelentőségét kiemelje. Az egész középkor legeredetibb gondolkozójának t a r t j a . —

Dyroff tanulmánya mellett értékes Schneider-é
az oksági elvről, mely
kiterjeszkedik a kérdés mai irodalmára; mélyreható K. Feckes-é az analógiáról. Főleg az analógiának, mint arány-nak (és nem pusztán hasonlóságnak) a kidolgozása sikerült. Gredt a boldogságvágyból vett (és sokat
támadott) istenérvét fejti ki. A kötet dicséretére válik a kölni kath. bölcseleti intézetnek, az Albertus Magnus-Akadémiának.
—rf.—
Religiöse Quellenschriften. Herausgegeben von Dr. Joh. Walterscheid
Studienrat in Bonn. — Heft 49. Abraham a Säncta Clara von Karl BertscheHeft 51. Frauengestalten der Romantik, von Dr. Erna Callmann. Druck
und Verlag von L. Schwann, Düsseldorf.
Az első füzet bevezetésében a kiadó Johann Ulrik Megerle ágostonrendi szerzetesnek életrajzát, egyéniségét, nyomtatásban megjelent és részben kiadatlan műveit ismerteti. Ezt a kiváló egyházi szónokot és írót Abraham a Sancta Clara néven ismeri az irodalomtörténet. Mint udvari hitszónok és rendjének provinciálisa halt meg Bécsben, 1709-ben. Korának
talán legeredetibb egyénisége és minden idők egyik legnagyobb szónoki
tehetsége, akinek működése hatalmas emelője volt a maga idején Bécs
hitéletének és az erkölcsi viszonyok javulásának. Sikereit nemcsak alapos
teológiai és profán műveltségének, jámborságának és lelkes meggyőződésének köszönhette, hanem még inkább előadásának, amelyben ragyogó költőiség szeszélyesen elegyedik komikus és burleszk elemekkel.
Szikrázó
szellemessége, fordulatossága, kifogyhatatlan ötletei és szójátékai, elmés
példái, hasonlatai és anekdotái egy pillanatra sem engedték ellankadni a
hallgatóság érdeklődését. Kérlelhetetlen bátorsággal tárta fel korának erkölcsi sebeit, nem kímélte a legfelsőbb társadalmi osztályokat sem, rajongó
harcosa volt az igazságnak, a katholikus vallásnak és Egyháznak. Walterscheid kiadványa a bevezető rész után válogatott szemelvényeket közöl
Megerle műveiből; e részletek alapján jellemző képet nyer az olvasó a
nagy hitszónok emberi és szónoki egyéniségéről.
A XVIII. és XIX. század fordulóján a német szellemi élet terén egész
sereg kiemelkedő női egyéniség vesz részt az új idők kialakításán. A romanticizmus világnézete, emberi és művészi eszménye hatja át életüket és
működésüket. Hatásuk oly jelentős, hogy — Erna Callmann helyes megállapítása szerint — a német romantika egyszerűen elgondolhatatlan nélkülük". Szalonjaik a kor vezető szellemeinek találkozó helyei, gócpontok, ahol
művészek, költök, diplomaták nyernek ösztönzést nagyszabású alkotásokhoz.
F nőknek mély kedélyvilága, éles elméje, lényüknek bája és szeretetreméltósága egyik legszámottevőbb mozgató ereje a német szellemtörténet heroikus
korszakának. A szerző Bettina von Arnim, Dorothea Schlegel, Luise Hensel,
Emilie Linder, Emilie Ringseis és Sophie Schlosser rövid élet- és jellemrajzával kapcsolatban megkapó részleteket hoz e regényes életű asszonyok
Írásműveiből. Kiadványa érdekes, megható és tanulságos olvasmány.
Dr. Bánhegyi
]ób.
Watermann: Die Antike und der Unsterblichkeitsglaube. Münster
in Westf. 1928. 8-r. 32 1. (Aschendorffs lateinisch-griechische Lesehefte); á r a :
60 Pfg.

A jók megjutalmazásának, a gonoszok bűnhődésének, a lélek másvilági életének hite tisztább vagy homályosabb formában mindig élt az
emberiség tudatában. Hogy ez a gondolat a középiskolai tanulóifjúság lelkébe mélyebben belegyökerezzék, szerzőnk iskolai használatra segédkönyv
gyanánt a görög és latin auktorokból szemelvényeket válogatott össze. A
nyolc fejezetből álló füzet kis terjedelme ellenére is sokat nyújt. A tanulók
kezében levő iskolai auktorok idevágó szemelvényeit nem közli, csak utal
rájuk. Ami azonban ezekből hiányzik, azt itt megtaláljuk. Az I. és II. fejezetben olyan részleteket olvasunk, melyekből — Homeros és Hesiodos alapján — a lelkek hadesi állapotáról nyerünk képet s amelyekből kicsillan a
jobb és szebb jövő élet reménysége. A III.-ban az eleusisi misztériumok
hatását, a IV.-ben az elégia-írók és a görög tragikus triász véleményeit,
az V.-ben Sokrates és Platon tanítását, a Vl.-ban egyes stoikusok és az
epikureisták hitetlenségét mutatja be szemelvényekben. A VII.-ben a római
korból (Cicero, Vergilius, Seneca), a IX. pedig a hanyatlás korából (Lukianos, Porphyrios) közöl szép részleteket. A függelékben néhány tanulságos görög és latin sírfeliratot olvashatunk.
A lap alján közölt jegyzetekben megadja a legszükségesebb nyelvi
magyarázatokat, a ritkábban előforduló szavak jelentését, ami nagyon meggyorsítja a szöveg olvasását.
Pindarosról, a lélek halhatatlanságának legklasszikusabb költőjéről szó
sem esik. Bizonyára tapasztalatain okulva az vezette a szerzőt, hogy Pindaros nehéz nyelvével a legjobb tanulók sem tudnak megbirkózni. Ebben
igaza is van és, mivel e segédkönyv gyakorlati használatra készült, e tekintetben nem is lehet nehezményezni a hiányt.
Görög-latin szakos tanárok figyelmébe szívesen ajánljuk e füzetet.
Dr. Kálovics
Adorján.
W. Wilmers : Geschichte der Religion. I.—II. Münster. Aschendorff.
Wilmers munkája a kath. Egyház történetét apologetikus szempontból tárgyalja. Kimutatja az Egyház történetén a Gondviselés megnyilatkozását és azt, hogy az Egyház a krisztusi kinyilatkoztatást épen, sértetlenül
őrizte meg az évezredek folyamán. Olvasmánynak is érdekes; olvasása a
hit gyarapítására szolgál. Kár, hogy magyarban nincs ily összefoglaló,
jó egyháztörténelem.
—rf.—
Paul Chaudel—Jacques Riviere: Briefwechsel. 1907—1914. Übersetzt
aus dem Französischen von Hannah Szász. Kösel. München. 1928. 242 S. M. 7"50.
A cím a mai francia irodalom két jelesének levélváltását közli. Claudel
a kath. líra és dráma klasszikusa, Rivière esztetikus és kritikus. Az elhunyt J. Riviére-nek özvegye adta ki ezeket az érdekes leveleket. Mert kettős szempontból is figyelmet érdemelnek. Claudel írói portréja sehol hívebben nem jelenik meg, mint hivének, bámulójának, Riviérenek leveleiben.
Másrészt — Rivière lelke leveleiben: az örök istenkereső képe, kinek kezét
Claudel fogja, hogy vezesse az Istenhez. A gazdag megtérési irodalomban — ez a levélváltás — a közvetlen élményt, az őszinteséget, a tétova
keresést, a nyugtalanságot jelenti Rivière oldalán. Claudel részéről pedig
a célhozértnek bámulatos biztosságát. Riviére-ben megkapó módon szólal

meg az Istentől távol élők kapaszkodása a semmibe, a világ értelmetlenségébe. Azután — a két levelező mestere a kifejezésnek, a lelki élmények
boncolásának. Sz. Ágoston vallomásai szólnak e levelek némelyikéből a
XX. század emberének ajkán. Megnyugtató és vigasztaló: ahogy Rivière
célhoz ért. Halálát özvegye írja meg. Ez a hívőnek célhoz találása.

—rf.—
Dr. Faragó J á n o s : A teremtett világ időbeli kezdetének metafizikai
kérdése. 37 lap. Budapest, Stephaneum, 1926. — Dr. Faragó János: Az isteni
g o n d v i s e l é s aquinói s z e n t T a m á s szerint. 53 lap. Temesvár, Landbote,
1927. — Joannes Faragó S. Theol. Dr.: De demonstratione metaphysica
Dei existentiae. XII + 120 lap. Temesvár, Landbote, 1927.
Magyar nyelvű keresztény bölcseleti irodalmunk örvendetes fejlődésnek indult. Van már a kor színvonalán álló elméleti összefoglalásunk (Schütz:
A keresztény bölcselet elemei Szent T a m á s a l a p j á n ) és megbízható történeti áttekintésünk ( K ü h á r : A keresztény bölcselet története), melyekre már
oly régóta vártunk. Azonkívül egymásután jelennek meg mélyenszántó monográfiák a keresztény filozófiának úgyszólván minden tárgyköréből a leghivatottabb szerzők tollából. Bangha Béla, Várkonyi Hildebrand, Mester
János, Horváth Sándor, Trikál József, Bognár Cecil, Zborovszky, Vértesi
Frigyes a legszorgalmasabb munkásai ennek az u g a r n a k . Az ő táborukhoz
tartozik most megszállott területen élő hazánkfia, F a r a g ó János is, a temesvári szeminárium theologiai tanára, aki már eddig is több értékes
dolgozattal lépett a nyilvánosság elé.
Az első tanulmány, mely a Religio különlenyomataként jelent meg,
a világ időbeli kezdetének sokat vitatott kérdését tárgyalja, még pedig
metafizikai alapon, mert az olyan fontos, alapvető kérdésekben, mint az
Isten létezése — és a tanulmány t á r g y a szorosan összefügg evvel, mivel
sokan azért érvelnek a világ időbeli kezdete mellett, hogy ebből Isten létére
következtessenek — csak metafizikai érveknek lehet döntő szavuk. Épen
ezért először arra utal, hogy Isten létének bizonyítása független a vilég
kezdetétől. Majd m a g á r a a kérdés lényegére térve elveti a két végletet,
melyek közül az egyik Aristotelessei a világ örökkévalóságát, a másik pedig
a világ időbeli kezdetének bölcseletileg való bebizonyíthatóságát tanítja és
Szent Tamásnak főképen „Opusculum de aeternitate mundi" c. irata nyomán kimutatja, hogy sem a világ időbeli kezdetét, sem pedig örökkévalóságát nem lehet bölcseletileg döntően bebizonyítani. Az elsőt azért nem,
mert a „teremtett" és a ,kezdet nélküli' lény között nincs ellenmondás, az
utóbbit pedig azért nem, mivel a világ esetleges és nem szükségképen
létező valami, hanem Isten föltétlen sezabad akaratából jött létre. Különben a világnak valóban időbeli kezdete hittétel.
Az isteni gondviselésről szóló cikkek megírására legnagyobbrészt a
(szerző által szerkesztett Egyházi Szemle hasábjain jelentek meg először)
a világháború és az azt követő évek nyomorúsága adta meg szerzőnek a
gondolatot: sokaknak megingott a hite a Gondviselésben. Ép ezért legnagyobb érdeklődésre a III. fejezet számíthat, mely a tulajdonképeni isteni
gondviselés (Providentia proprie dicta) és a világegyetem kormányzása
(gubernatio) ellen, — melyekről az első két fejezet kimutatta, hogy a

legtökéletesebb rend — felhozható nehézségeket: a csoda és a kérő imádság szerepét, valamint a rossz problémáját tárgyalja. A bölcselet csak
negative tud ez utóbbi nehézségre válaszolni: Isten nem oka a bűnnek; a
hit világánál látjuk csak, hogy azért engedi meg a rosszat, hogy belőle jó
származzék; ezért mondja az Egyház Ádám bukásáról: o felix culpa!
Szerző latin nyelven megírt munkájának: „De demonstratione metaphysica Dei existentiae" legfőbb érdeme, hogy a szenttamási Isten létének
bizonyítását óriási irodalom felhasználásával állította össze és világította
meg. Szent T a m á s hű követője szól hozzánk minden sorából és büszkék
lehetünk erre a Doctor Angelicus szellemi örökségét új kutatások és eredmények felhasználásával gazdagító munkára, mely külföldön is elismerést
aratott.
Érdeklődéssel nézünk Dr. Faragó további munkássága elé és hisszük,
hogy várakozásunkban nem fogunk csalódni.
Dr. Zoltán
Veremund.
Dr. Vértesi F r i g y e s : A lelki béke p s y c h o f o g i á j a . 208 !ap. Dunántúl
egyh. nyomda kiadása, 1928.
Talán gyakorlati bölcseletnek nevezhetnénk ezt a könyvet, a mindenkinek lelke mélyén szunnyadó és kielégülés után szomjazó békevágy
természetrajzát. Hiszen mindegyikünket a legközvetlenebbül érint ez a kérdés, amely Vértesi művében nemcsak alapos lélektani megvilágításban részesül, hanem a hit birodalmába való kitekintéssel végleges és megnyugtató
megoldást is nyer. Szerző nem áltat bennünket: bátran kimondja, hogy a
béke megszerzése és megőrzése itt a földön munkába és küzdelembe kerül,
ép ebben különbözik a mennyország örök békéjétől. Itt is érvényesül a
lelki életnek első pillanatra ellenmondásnak látszó alaptörvénye: „Aki szereti életét, elveszti azt; és aki életét gyűlöli e világon, örök életre őrzi
meg azt" (Ján. 12, 25). A könyvpiac nem egy vásári zajjal kinált fércműve olcsón igéri a boldogságot, de akik ezt hajhásszák, maguk is hamarosan rájönnek, hogy lidércfény után futnak.. Vértesi könyvét bátran veheti kezébe mindenki, benne biztos kezű vezetőre, megértő jóbarátra és
hivatott tanácsadóra talál. — Kár, hogy az értékes munkát idegen szavak fölösleges és túlságosan gyakori használata és néhány elírás (mint:
„a felhőkbe fejét vető hegyóriások", 60. lap) zavarja.
Dr. Zoltán
Veremund.

Szépirodalom.
Szarka G é z a : Elnémult a j k a k . Regény. Pallas R.-T. kiadása. 284 lap.
Először a szerzőről van néhány szavunk. Fiatal tanárember, aki eddig, mint sokoldalúan képzett cikkíró, kritikus és esztétikus volt ismerős
előttünk. Most pedig az Elnémult ajkak elolvasása után meglepődve vesszük
észre, hogy szépirodalmunknak is hivatott művelője, akinek már első alkotása is nem csupán sokat igérő kezdet, hanem komoly irodalmi érték.
A regény olvasása közben már a legelső lapokon is önkéntelenül
Szabó Dezső Elsodort falúja jut eszünkbe. Ne értsen félre az olvasó! Nem
utánzóval van dolgunk; de azt hiszem, Szabó Dezső előtt Szarka Géza
talán nem írta volna meg, vagy nem így irta volna meg a maga regényét.
Ösztönző hatással lehetett rá, felbátorította, nagy magyar problémákkal való

viaskodásokra kényszerítette, fájó együttérzést és még több ellentmondást
ébresztett benne és kényszerítette, hogy ő is elmondja a maga mondanivalóját, sokszor keserű, sokszor megdöbbentően komor, de — szerencsére
—^ nem csekély részben vigasztaló igazságait egy nagyon érdekes regény
keretein belül.
Az Elnémult ajkak modern társadalmi regény. Cselekvényének színhelye a Dunántulnak a szerb határ mentén levő faluja, Marokháza, szereplői a falu népe és intelligenciája. Elsodort falu ez is, rettenetes kór
pusztítja benne a magyar f a j t : az egyke. Bertalan István orvos, a regény
főhőse szinte emberfeletti feladatokra vállalkozik, mikor harcot indít rajongva szeretett fajtájának megmentésére e szörnyű népbetegség ellen.
Nemcsak a megmételyezett nép, az érdekelt bábaasszony és járásorvos
állják útját: politikai érdekek is gátolják működését. És míg egyrészt heroikus küzdelmet vív halálraszánt fajáért, másrészt meg kell mentenie egy
meghasonlott leányleiket, hogy azután megtalálja benne a harmonikus, odaadó élettársat, akinek oldalán még több erővel és elszántsággal küzd majd
élete feladatáért, beteg népének gyógyításáért.
Szarka Géza regénye tehát irányzatos: a magyar faj szeretete, az
érte való aggódás hatja át minden lapját. Az iró együttérez főhősével,
akinek elégikus kitörései az ő igaz magyar lelkéből fakadnak. De az irányzatosság legkevésbbé sem kirívó és nem szorítja háttérbe a művészi szándékot. A regény szerkezete kerek, egységes, a történet szálait erős kéz
tartja össze, minden részlete összefügg és elősegíti a kibontakozást, felesleges epizódok alig akasztják meg a drámai ütemű előadást. A szereplők
jellemzése általában hü és igaz; realisztikusan rajzolt alakjai eleven valóságban jelennek meg előttünk, még epizódalakjai sem vesznek homályba.
Bertalan orvosnak kemény, férfias egyénisége, Fejes Katónak, Bertalan
választottjának problematikus, de a válságok után a tiszta nőiség harmóniájában feloldódó lelkivilága, Dani bácsinak és Lidi néninek humoros
és tragikus mozzanatokban bővelkedő epizódszerepe, Karády tiszteletes úrnak férfiasan emberi fájdalma, Vas Bálint lelki vergődése mindmegannyi
bizonyítéka írónk lélekrajzoló és emberábrázoló tehetségének. Jó megfigyelő, ismeri azt a világot, amelybe történetét helyezte, de a falu intelligenciáját talán közvetlenebbül és mélyebben, mint magát a népet.
Ki kell emelnünk, hogy Szarka Géza világnézete, amely a katholicizmusból szívja erőforrásait, emelkedettebb, erkölcsi felfogása tisztultabb,
mint némely fajvédő írónké és így fajszeretete sem ösztönös csupán, hanem lelki indítóokok is erősítik. Problémáit tehát igazabban fogja fel,
nemzetünk jövőjének aggasztó veszedelmét meggyőzőbben tárja elénk, a
betegség diagnózisát és orvosságát jobban el tudja hitetni velünk, mint a
pusztán vérszerint fajvédőkA regény értékei mellett elenyésznek kisebb fogyatkozásai. Feleslegesnek tartom például közvetlenül a regény befejezése előtt Bertalan orvosnak gyilkosság gyanújába való keverését és a regénynek még néhány
kevésbbé szerves részletét. Írónk nyelve általában ép, gyökeresen magyar,
stílusa szemléletes, kifejező és egyéni. Az újabb erdélyi divat hatása alatt
ő is feltűnően keresi az erős kifejezéseket és meglepő mondásokát, sőt vaskos naturalista kiszólásoktól sem riad vissza. Ez az eljárás pedig előbb-

utóbb keresettségre és modorosságra vezet. Szeretnénk, ha a tehetségesfiatal regényíró további működésében egészen szakítana az ilyen túlzásokkal.
Dr. Bánhegyi Jób.
Váth János könyvei: A nádi farkas. Kis regény. 2. kiadás. 1926.
Nemzedékek. Veszprém. 76 1. — Pannontenger csillaga. Két elbeszélés. 1917.
Nemzedékek, Szombathely. 59 1. — Nyirt Sámsonok. Elbeszélések, rajzok.
1923. Nemzedékek, Dombovár. 91 1. — Imitatio Christi. Elbeszélések. 1925.
Vasárnap, Arad. 175 1. — Ungok, nádak, rónavizek. Elbeszélések, mesék.
1926. Nemzedékek. 134 lap. — Lápvilágban. Életképek. 2-ik kiadás. 1927,
Nemzedékek, Celldömölk. 75 lap.
Váth János a magyar „Heimatkunst"-nak egyik érdemes képviselője.
Szűkebb hazájának, a Balaton vidékének tájait, növény- és állatvilágát és
még inkább népét senki sem ismeri nálánál jobban a magyar írók közül.
Írásainak tehát gyökerük van; a balatonmelléki nép lelkének mélyébe ereszkednek ezek a gyökerek, onnét szívják éltető erejüket.
Irásművészetének jellemző vonása a festőiség, amely különösen természetleírásaiban, tájképeiben mutatkozik. Ezek a képek impresszionista
jellegűek: élénk színfoltokból tevődnek össze, fény- és árnyjáték vibrál
rajtuk, körvonalaik határozatlanok, elmosódottak. Emberábrázolásaiban viszont a nagyvonalúságában is jellemző, realisztikus rajz ragadja meg figyelmünket. Könyveiben a markáns népies tanulmányfejek egész sorozatát
vonúltatja fel; ha majd évtizedek múlva, a civilizáció a Balaton mentén
élő, ősfoglalkozása közben sok hagyományt megőrzött halásznépet is átalakítja. Váth János írásai értékes kortörténeti emlékek, néprajzi adalékok is
lesznek. Az etnográfiai érdekesség azonban nem a leglényegesebb jegye
az író műveinek; egyszerű viszonyok között élö, egyszerű lelkivilágú alakjaiban meglátja az örök emberi vonásokat is, a léleknek mindnyájunkban
közös építő vagy romboló erőit és ezekre építi fel hősei sorsát. Történetei
többnyire sötétes tónusúak, csendes tragédiák is akadnak közöttük: verítékes, könnyes a szegény halásznép sorsa. Népét olyannak látja, amilyen
valóban: nem idealizálja, de nem is torzítja túlzó naturalizmussal. Emberei sorsának alakulásában nagy szerepük van az etikai tényezőknek,
életszemlélete pedig átélt, meggyőződéses katholicizmusból fakad.
Talán impresszionista hajlamából lehet magyarázni, hogy Váth művei között nincs nagyobbszabású kompozíció; igazi regényt nem is írt eddig, hanem novellákat, rajzokat, életképeket és apró, népies meséket. Pedig
épen hosszabb elbeszélései (A nádi farkas, Pannontenger
csillaga, Lápvilágban) tanúskodnak arról, hogy van szerkesztő tehetsége és szövevényesebb, gazdagabb cselekvényű történeteket is tudna írni. Kisebb müveiben viszont aránylag sok a vázlatszerű, kidolgozatlan, szinte nyers pillanatkép, amely nem kelt bennünk művészi hatást.
Váth János írásaiban legegyénibb, legeredetibb elem a nyelv; különleges, „balatonias zamatú", pompás magyar népnyelv, minden irodalmi hatástól érintetlen, sajátos szólásokban, szóképekben bővelkedő és fordulatos.
Jellemző az író stílusára rövid, egyszerű tőmondatok halmozása; ez az
előadásmód hatásos és meggyőzően stílszerű népies tárgyú elbeszéléseiben,
de könnyen egyhangúvá, modorossá válhatik és nincs is mindig helyén.

írónknak egyre izmosodó tehetsége, tudatos műérzéke azonban biztosítéka
annak, hogy a sablon veszélyét elkerüli és még sok értékkel gazdagítja a.
magyar katholikus szépirodalmat.
Dr. Bánhegyi
]ób.
Regényfordítások. Émile Baumann : A feláldozott. (L'immolé.) Ford.
Várkonyi Nándor. 341 1. — Jaques Péricard : Egy apa regénye. (Nyolc gyermekem van.) Ford. Kertész Kálmán. 248 1. — Don Luis Coloma : Juan Miseria. Ford. Jándi Bernardin. 157 1. — Florence L. Barclay : Az elválasztó
fal. (The wall of partition.) Ford. Lendvai István. 304 1. — Marion Crawford: Küzdelmes szerelem. (Saracinesca.) Ford. Pogány Kázmér. 400 1. —
Sienkiewicz Henrik: Sivatagban, őserdőben. Ford. Bányai Károly. 3-ik
kiadás. 311 1. — Valamennyi regény Budapesten, a Szent István-Társulatnál
jelent meg.
A Szent István Társulat külföldi regénysorozatának újabb gazdagodását őszinte örömmel üdvözöljük. Szerencsés volt a kiválasztás, mert
mindegyik regény irodalmi színvonalon áll és nemzetközi viszonylatban is
számottevő alkotás, ha talán nem is legjellemzőbb és legművészibb irodalmi kifejezői korunknak. Szerzőik Barclay kivételével katholikusok, de az
anglikán írónőnek világnézete, lelkülete, erkölcsi felfogása is egészen közei
áll a mienkhez, úgyhogy hazájában nagyon népszerű regényeinek katholikus kiadónál való sorozatos megjelentetése egészen helyes és megokolt.
Az új sorozatban korszerűségével, izgató problémáival Émile Baumann
regénye köti le leginkább figyelmünket. Egy fiatal férfi lélek vívódásainak,
megtisztulásának története. Dániel egyéniségében az emberi természet ellentétes hajlamai, végletes erői különös élességgel viaskodnak egymás ellen. Sűrű vére, melyet atyjától örökölt és amely szerencsétlen atyját az
érzékek rabságába görnyesztette, majd becsületének elvesztésébe és öngyilkosságba sodorta, érzékeny, beteges idegrendszere vészes örvények mélységeit járatja meg a fiúval is, aki pedig nagy célokra való elhivatottság
tudatát hordozza lelkében. De anyjának mély hite, lelki tisztasága, türelmes, önfeláldozó martíriuma tisztító erővel alakítja át Dánielt, aki a kegyelem eszközeinek segítségével egyre világosabban látja hivatását, kiszabadul a testiség rabságából, az Ige apostolává szegődik egy francia
nagyváros elvakult proletársága körében. A szó fegyverével és az emberszeretet hatalmával hódít mig végre egy alkalommal hitvallása miatt csaknem áldozatául esik az elbutított, lázadó csőcselék haragjának. Testileg
nyomorék marad, de érzi, hogy áldozata nem volt hiábavaló, és bár nem
küzdhet többé szóval és tettel, azért sokat segíthet imádsággal, szenvedésével és írásaival.
Baumann könyve modern társadalmi regény, tele lélektani és szociális problémákkal. Az író a transcendens erőknek nagyobb szerepet juttat
hősei sorsának fejlesztésében, mint más tényezőknek. Hit, kegyelem, természetfeletti segítség, csodálatos gyógyulás lourdesi víz segítségével — taláa
irreális valóságok sok hitetlen és szkeptikus szemében, akik bosszankodva
utasítanák el ezt a könyvet; a mi számunkra Baumann regénye örvendetes
művészi terméke a látszaton túlnéző és a természetfeletti hatalmakkal is
számoló — végső eredményben tehát a létet mélyebben és teljesebben felfogó új irodalomnak.

Várkonyi Nándor fordításán néha a sietés nyoma látszik; magyartalanság is akad benne, de egészében becsületes munka.
Nyolc bájos gyermekfej tekint felénk a következő kötet fedőlapjáról.
Sajátságos ez a „regény"; páratlan a világirodalomban. Nincs szerves cselekvénye, meséje; egy apa, akinek nyolc gyermeke van, családi életének
gondjait és örömeit beszéli el benne. Prózában írt dalokat, ódákat és himnuszokat énekel benne az apaság boldogító érzéseiről, a családi tűzhely
melegéről, a gyermek szépségéről és kedvességéről. Eddig azt hittük, hogy
ilyen mérhetetlenül csak az anya tudja gyermekét szeretni, csak az anya
képes ekkora ellágyulással gyermekeiről beszélni. Péricard könyvéről nem
mondhatok szebbet, mint azt, hogy a szerző kisajátította az anya szívét
és ezen a legtökéletesebb hárfán muzsikál a gyermekről. Nem csoda, hogy
az egyke országában, ahol ez a könyv született, már sok tízezer példány
fogyott el belőle. Kertész Kálmán sikerült magyar fordításában mi is meghatódva olvassuk e szép könyvet.
Colomának kis regénye, a Juan Miseria, az 1868. évi spanyol forradalom hátterében két fiatal teremtésnek boldogtalan szerelmét írja meg.
A romantikus motívumokat is bőven értékesítő, stílusában realista regény
legnagyobb érdekessége az élénk színezésű környezetrajz, a festői elemekben gazdag spanyol élet képe, amely külsőségeiben, de szellemében is több
hagyományt mentett át múltjából, mint a középeurópai országok. Jándi
Bernardin gondos fordítást nyújtott, a spanyol eredetinek sajátos' szólásait,
népies különösségeit és szójátékait is sikerrel tolmácsolja.
Az elválasztó fal meséjének bonyodalma érdekes helyzetből indul meg.
A férfi telefonon keresztül újra szereimes lesz abba a nőbe, aki tíz évvel
azelőtt félreértésből elűzte magától és aki időközben egy boldogtalan házasság szenvedései között ismerte meg végzetes tévedését. Érzékenységük,
kényes erkölcsi érzékük miatt az új találkozás után is csak sok nehézség
után oszlik el közöttük minden félreértés, mig végre egy nemeslelkű özvegyasszony finom tapintata, okossága egymáshoz segíti őket. Ebben az aszszonyban, aki a regényben egy anglikán püspök özvegye, az írónőre ismerünk. Florence L. Barclay írásművészete, valamint egész élete is a hit,
erkölcs és emberszeretet szolgálatában állott; regényei a gyönyörködtetésen
kiviil jobbá, bölcsebbé, nemesebbé nevelik az olvasót. Eszményi lelkületének állandó kisugárzása valami ellenállhatatlan erejű bensőséggel telíti regényét, hangulatos soraiban sokszor a legszebb líra ritmusa lüktet. Lendvai
István fordítása szerencsésen szólaltatja meg az eredetit.
Az új regénysorozatban szereplő másik angol írónő, Marion Crawford, az olasz földnek szerelmese. A küzdelmes szerelem meséje az 1870
előtti Róma társadalmi és politikai viszonyai között játszódik le; bizonytalan és izgalmas időkben mutatja be egy előkelő arisztokrata család sorsát és a fiatal Saracinesca hercegnek boldogsággal végződő küzdelmét
választottjáért. Crawford rendkívül ügyes elbeszélő; korrajza nem mély,
de története érdekes, változatos és állandóan le tudja kötni a figyelmet.
Pogány Kázmér fordítása kifogástalan.
A Szent István Társulat Bányai Károly fordításában, Mühlbeck Károly
rajzaival most már harmadik kiadásban jelentette meg Sienkiewicz Siva-

tagban, őserdőben című kalandos elbeszélését. A rendkívül népszerű könyvet új köntösében is bizonyára lelkesedéssel fogadja az exotikus tájakat
és történeteket kedvelő ifjúság.
Dr. Bánhegyi Jób.
Francia r e g é n y e k . Collection La Nef. Paris. Spes.
A Spes kiadóvállalat a francia katholikus renaissance-nak alátámasztója. Katholikus szellemű könyvek kiadására Franciaországban sok kiadó
vátlalkozik. Vannak nagy, kimondottan katholikus könyvkiadó cégek is,
de ezek inkább hitbuzgalmi könyvek vagy a theologia egyes szakjainak a
kiadásával foglalkoznak. A Spes a katholikus szellemi élet egész körét
felöleli. Szociológiai, történeti, theológiai, szépirodalmi munkákat egyaránt
közöl.
A La Nef című gyűjtemény a ma már az egész világon elismert
francia kath. irodalmi renaissance-nak akar kifejezője és irányítója lenni.
Kritikai munkái által biztos tájékozódást akar mutatni, rendet akar teremteni a laicizmustól előidézett fogalomzavarban, szépirodalmi művei által
pedig újra a francia értelmiségbe akarja plántálni az élet keresztény felfogását. A collectio első kötetét ismertettük (1. D'une critique catholique.
Pannonhalmi Szemle). A többi 5 kötet, ha jelentőség dolgában nem is éri
el Calvet könyvét, a sorozat jóhírnevét emelni fogja.
Leon Cathlin La Danse Macobre ou I' Hexaéméron című kötete a
Boccacio óta annyiszor használt formában három jó barátot mutat be, kiket a spanyolnátha a háború végén Szalonikiben ér. Hogy unalmukat elűzzék, és talán kissé a félelmet is, elhatározzák, hogy irodalmi és filozófiai
kérdésekről fognak beszélgetni esténkint. Hat estén folyik a szó a kedvelt
költőkről, vitatkoznak faji sajátságokról, egymást érik elbeszélések, okoskodások, mindvégig élvezetes formában és sohasem fárasztó módon. A 6
nap elteltével maguk is szeretnék folytatni a társalgást, az olvasó közönség
is szívesen venné a folytatást.
L. Latzaras a pénzről elmélkedik L'Argent
cimü kötetében. Ötvenéves keresztapa felel kiváncsi keresztfiának ily kérdésekre: kell-e vágyódni
a pénz után, mit ad a pénz, mire jó, nem jobb-e megelégedni a közepes
jóléttel? A könyvet anekdoták élénkítik, könnyen olvasható.
R. de Montmorrilon La Brileuse — e parasztregény, a rcgionálizmusnak irodalmi képviselője.
1. Willois regénye, L' homme qui ressuscita d'entre les vivants, igazi
tezis-regény. Az író címezhette volna regényét Confession d ' u n enfant
du siècle-nek is. Hőse olyan családból származik, mely konvencióból az
Egyházhoz tartozott, de alapelveiből semmit se valósított meg, életébe nem
vitt be semmit tanításából. A hős is ezen az úton halad. Kezdetben a ke L
resztény társadalmi és szociális munkában is résztvesz. De mivel homokra
volt nála építve minden, hamarosan az ellenség táborához csatlakozik.
Életének nagy hazugsága itt kezdi megbosszulni magát. Hosszú tragédiák
sorozata, melyben egyetlen fiának elzüllése, kommunista agitátori működése, feleségének megőriilése a főbb állomások. A nyomorúság szétszórja
illúzióit, öncsalásait. Érzi, hogy bűnös volt mint férj, mint atya, s érzi,
hogy nemcsak az expiálás a kötelessége, hanem az apostoli munka is.

Feltámad az úgynevezett „élők közül". A mai Franciország égető problémáihoz nyul ez a munka nagy megjelenítő erővel. A szomorú tragédia
olvasása közben egy mélyen érző, mélyen látó és hivő író képe bontakozik
ki előttünk és . . . megértése sok Pálfordulásnak.
Spes áldozatkészségét és a francia katholikus irodalom vitalitását
ismerve, biztosak lehetünk arról, hogy a sokatigérő kezdetnek lesz méltó
folytatása.
Dr. Szalay
Jeromos.
Der Handel-Mazzetti Almanach des Verlags Kosel und Pustet, 201
lap, München, 1929. 2 M.
Enrica von Handel—Mazzetti neve nem ismeretlen a magyar közönség
előtt sem: újabb munkáit (Johann Christian Günther és a Sand-triológiát)
folyóiratunk is bemutatta már olvasóinak (1. III. évf. 1. és 2. sz.), a régebbiek közül pedig magyar fordításban is megjelent néhány (legismertebbek „Jesse és Mária" és a Játszótársak'). Mi, magyar katholikusok, is
örömmel üdvözöljük tehát a nagynevű osztrák írónő kiadójának, a Köselcégnek Almanachját, melynek az a célja, hogy Handel—Mazzetti gondolatvilágába és műveibe bevezesse az olvasót.
Az Almanach tekintélyes részét az írónő életrajzi adatai műveiből
vett bő és összefüggő szemelvények, a személye és munkái körül támadt,
immár tekintélyes irodalom összeállítása és statisztikai kimutatások foglalják le. Ez utóbbiakból megtudjuk többek között, hogy tíz európai nyelv
ismeri írásait és az összes kiadások példányszáma meghaladja a milliót.
Azonkívül Grogger Paula, a Grimmingtor szerzőjének egy novelláját és
Harsten Gyulának, a bécsi Burgtheater művészének Handel—Mazzetti költészetéről, mint — átéltsége és drámaisága miatt — kitűnő előadási anyagról írt cikkét közli. De az Almanach legnagyobb értéke P. Muckermann
Frigyes S. J. tanulmánya, mely szerencsés meglátással a szeretet problémájának drámai lendülettel és az emberi lélek mély ismeretével csaknem a
végletekig fokozott bogozásában és kielégítő megoldásában keresi az irónő
művészetének alaptónusát. Azt hisszük, hogy teljes mértékben igazat kell
adnunk Muckermannak. Hisz' gondoljunk csak pl. a Stephana Schwertner,
vagy a Sand-trilógia cselekményének szívet-lelket lekötő, sokszor örült
iramú fejlesztésére, vagy a Jesse és Mária hősnőjének küzdelmére, melyet a szeretet és hit összeütközése vált ki benne: mindenütt az áldozatos,
hősies, természetfölötti szeretet viszi el a győzelem pálmáját.
Ez a természetfölötti szeretet, mely oly nagy szerepet játszik HandelMazzettinál és nem egyszer a Bárányt követő tiszta sereg „új dalává"
magasztosúl vagy pedig az „Énekek énekének" szűzies atmoszférájára emlékeztet, a magyarázata annak, hogy írásainak minden sorából a legtisztább katolikum cseng ki, anélkül, hogy a legcsekélyebb erőltetettségnek,
vagy irányzatosságnak csak látszatát is keltené. Nem túlozunk, ha azt
mondjuk, hogy Handel—Mazzetti eddig is nagy missziót teljesített, ha írói
pályafutása kezdetén nem is talált egyhangú elismerésre: megmutatta, hogy
az igazi katolicizmus nemcsak, hogy semmit le nem von a művészet értékéből, hanem ellenkezőleg, annak legtermékenyebb és legfönségesebb inspirálója. A katolikus szépirodalom barátai örömmel és haszonnal forgat-

hatják ezt az Almanachot, melyet 20 jól sikerült kép, közöttük az írónő
most készülő regényének (Frau Maria) egy facsimiléje is tarkít.
Dr. Zoltán
Veremund.

Ifjúsági irodalom.
Lucia Doxie : Ein Lebensbuch f ü r j u n g e Mädchen. 8° (VIII és 242 1.)
Freiburg im ßreisgau 1918, Herder. 3-50 M. ; vászonkötésben 5 M.
A serdülés korán átesett, a testi és szellemi nagykorúsodás kezdetén
álló fiatal leányok számára készült ez a könyv. Aki csak egy kevéssé is
ismeri a női lelket, tudja, hogy a 15—18. évek mennyi problémát, új és
addig ismeretlen vágyat, sejtést, lelki hullámzást és sokszor kínos válságot
jelentenek számára. Milyen végzetes következményekkel járhat a fiatal nő
életére, ha nincs senki, akit bizalmával megajándékozhat, akitől jogos kíváncsiságára megnyugtató feleletet kaphat, aki életbevágó kétségeit el tudja
oszlatni és a leányszív belső viharait okosan és szeretettel le tudja csillapítani. Régebben, midőn a fiatal leány élete éppen a problematikus korban
a családi és szükebbkörü társas élet keretein belül folyt le, a nagykorúságba való átmenet sokkal simább és nyugodtabb volt, mint ma, amikor
a korán szükségessé váló önálló kenyérkereset, a felsőbb iskolák látogatása
vagy a meglazult családi élet a korábban féltve őrzött, gondosan nevelt
leányt idő előtt megismerteti az élet nyers valóságával és kiteszi ezernyi
veszélynek, amelytől anyáinkat a harmonikus, ábrándos leánykorukban a
szülői otthon erős vára védelmezte.
A veszélyben forgó eszményi nőiességért való aggodalom és a nehézségek közt vergődő modern leányiélek iránti szeretet indította a szerzőt könyvének megírására. Ez az aggódó szeretet magában is nagy érték
és egyik szükséges feltétele a hatásnak, de szerencsére a szerző még sokkal több feltétellel rendelkezik: mély katholikus hitének, harmonikusan kialakított világnézetének szemszögéből nézi a jelenségeket, tűzi ki a fiatal
leány elé az élet célját és világít rá a női élethivatásoknak, mint az örök cél
eléréséhez vezető eszközöknek jelentőségére. Ez az alapgondolat biztosítja
a sokféle kérdésről tárgyaló fejezetek belső egységét. De ne gondolja
senki, hogy Doxie könyve talán száraz vagy fölényes moralizálások unalmas sorozata; korántsem! Ettől megóvja művészi érzéke, amely velejár
saját élethivatásával; a szerző ugyanis művésznő, aki mint ilyen hazájában szép sikereket ért el. Könyvének költői lendülete, könnyed, kellemes
előadása, mint írót is érdekessé teszi. Ehhez járúl széleskörű műveltsége,
világlátottsága, nagy irodalmi tájékozottsága és az a szerencsés helyzete,
hogy jól ismeri azokat, akikhez Ír. Nem elfogult sem a múlttal, sem a
jelennel szemben; élesen látja a múltban a nők általános helyzetének bizonyos egyoldalúságát, amely megakadályozta őket abban, hogy egész valójukkal, sajátos lelki akaratuk előnyeinek teljes kifejtésével közreműködhessenek a társadalmi közösség javára és ebből a szempontból örömmel
nézi a nők egyenjogúságáért vívott harcnak szükséges és hasznos eredményeit; másrészt azonban látja az új helyzet következtében előállt nehézségeket és veszélyeket is, és azért arra fordítja a legnagyobb gondot, hogy
tapasztalatlan és tanácstalan kis barátnőit a bonyolult viszonyok között
is eligazodni tudó szellemi és lelki önállóságra nevelje. Okosan és bölcsen

cseveg a leányszív vágyainak ébredéséről, a barátság, szerelem, házasság,
a szűzi élet, vallási kérdéseiről; a divat, ruházkodás, társalgás, testkultúra,
sport, tánc és a modern élet sok egyéb mozzanata sem kerüli el figyelmét.
Három nagy női egyéniség részletes élet- és jellemrajzában pedig megkapó példaképeket állít olvasói elé: Nagy Szent Terézben a hivatása magaslatán álló szerzetesnö, Schumannak, a világhírű zsnésznek a feleségében
az eszményi családanya, Rransfeld Hedvigben, a német katholikus nők pár
évvel ezelőtt elhunyt vezérében pedig a modern kor szociális kérdésének
megoldásának hathatósan munkálkodó nőnek vonzó megszemélyesítőjét mutatja be.
Doxie könyve német nyelven és bizonyára első sorban saját honfitársai számára Íródott; megfigyelései és tanácsai azonban olyanok, hogy
a mi urileányaink is a legnagyobb hasznát vehetik. A kiállításában is finom és ízléses könyvet melegen ajánljuk a művelt családok figyelmébe.
Dr. Bánhegyi Jób.
1. Mézes J á n o s : A Kántorék Annuskája. Regény fiatal lányok számára. R. Bauer E. rajzaival. 2. Palásthy Marcell : A csodák szigete. Kalandos ifjúsági regény. Marton L. rajzaival. 3. Törökné Kovács Hermin : Kormos Biri. Ifjúsági regény. R. Bauer E. rajzaival. 4. S. ttokor Malvin: Az
esztergomi diák. Regény 111. Béla király korából. Perényi Elemér rajzaival.
5. Blaskó Mária : Édesanyám. Szűz Mária élete szépirodalmi feldolgozásban. Az ifjúság számára. Márton L. rajzaival. — Fajankó, a fából faragott
Paprikajaucsi tanulságos és vidám históriája. C. Collodi nyomán magyarra átdolgozta Czédly Károly dr. — Dr. Tóth Tihamér: Giovinezza pura Traduzzione autorizzata del dr Ugo Camozzo, Vénezia. Libreria Emiliana editrice. — Wilhelm Matthiessen: Die Katzenburg. Eine Märchengeschichte.
Mit Bildern von Johannes Thiel. Herder et Co. G. m. b. H. Verlagsbuchhandlung. Freiburg im Breisgau.
A Szent István Társulat minden évben szokott gondolni kiadványaiban az ifjúságra is: A legutóbbi gondoskodásáról tanúskodik fölsorolásunkban az öt első könyv.
1. Mézes János a Kántorék Annuskájának leányálmait, vágyait, szenvedéseit, boldogságát rajzolja. A bájos Annuskának szülei iránt megnyilvánuló szeretete, testvéreihez való ragaszkodása, küzdelme, szerelme és
az egész regényen végigcsendülő vallásos meggyőződés nemcsak a fiatal
leányokat fogja érdekelni, hanem minden nemesen gondolkodó olvasót is.
A szép lelkű, erős akaratú Annuska mellett jobban sikerült alak még az
előkelő Orlay, a finom vanásokkal rajzolt Tardoss Mici meg Kászori Pista,
a kevei szolgabíró. R. Bauer E. művészi képei hathatósan fokozzák és elmélyítik azt a nevelő hatást, melyet az író olyan ügyesen megindít.
2. Palásthy Marcell kalandos ifjúsági regényét a fiatalabb diákoknak
szánta. A cionák szigetére két tudós kénytelen leszállni. Normann Tamás
meg Fjordsen Erik. Ismeretlen ez a sziget, pedig valóságos paradicsom.
Lakossága pogány és embert áldoz. A két tudós izgalmas, életveszélyes
küzdelme után a sziget népe felismeri szörnyű tévedéseit és várja az „Égi
fényesség" szolgáit, akik majd elhozzák Jégtutajföldjére az „Égi fényességet". A könyvben található reflexiók technikai és földrajzi népszerűsítések

meg Márton L. gyönyörű rajzai felejthetetlenek maradnak az olvasó számára.
3. Egy előadás úgy végződött az iskolában, hogy Kormos Birit becsukta a tanító úr, mert nem tudta a történelmet. A kis Biri szégyenében,
elkeseredésében sír, zokog, azután apránkint elcsendesedik. És ebben a
csendes álomvilágban a mohácsi vész borzalmai tűnnek fel előtte. „Amit
Biri átélt, csak egy kép volt, egy megrázó, gyötrelmes, szenvedésteli kép
és mégis élő valóság, melyet valamely jó szellem mutatott neki, hogy
visszatérítse a rossz útról." Kormos Biriben ritka szépségű ifjúsági regénnyel gazdagodott irodalmunk, mert Biri lelki világának mesteri rajza,
a művészi előadás, a részletek plasztikus feltárása és a nemes erkölcsi felfogás halhatatlan értéket biztosítanak számára ifjúsági irodalmunkban. —
Bár mindenki olvasná el ezt a tanulságos könyvet, amelyet R. Bauer E.
olyan szép rajzokkal díszített.
4. A magyar dicsőség fényes napjaiba vezet bennünket Bokor Malvin Az esztergomi diák c. történelmi regényében. Azokat az időket igyekszik elénk varázsolni, melyekben bizánci, normann, angol, német stb. kör
vetek keresték fel a magyar király fényes udvarát. Az a kor ez, melyben
a dunántúli nemesnek, az erdélyi főúrnak fia már a párisi egyetemen is
megfordul, hogy tekintélyt szerezzen a magyar névnek és barátokat a hazának. Szerencsés az a külföldi uralkodó, akit a magyar királyhoz fűznek
rokoni kapcsok. III. Béla uralkodásának második felébe vezet bennünket
ez a színes regény a híres Graeculus Gergely meg Bethlen Miklós életével
kapcsolatban. Bizonyára megkedveli a tanuló ifjúság tüzetes történelmi
tanulmányon alapuló előadásáért, alakjainak sokoldalú festéseért, élethű,
kalandos leírásaiért és Vezényi Elemér sokatmondó rajzaiért.
5. Blaskó Mária gyönyörű könyvének bevezetésében vázolja röviden
Palesztina földrajzát, a zsidóság vallási és politikai helyzetét, azután a
Szentírás, a történelem, az exegesis meg a hagyomány adatainak szerencsés
feldolgozásával egy életet, a legtisztább Szűz életét szövögeti előttünk ragyogó, csillogó aranyszálakból, úgy, ahogyan csak egy imádságos, alázatos lélek teheti. Valósággal forró imádság ez az írás, amely a lélek mélységéből fakadt: dicséret, magasztalás, hálaadás, könyörgés, a szív zokogása az előtt, aki csak szolgálója akart lenni a Messiásnak. Olvassa el mindenki ezt a megható, felemelő könyvet, hiszen azért íratott, hogy mindenki
megtudja, csak egy van „ami uralkodásra való és ez a szeretet." Olvassa
el mindenki ezt a ragyogó életet, hogy mindenki megtudhassa, milyen
legyen a saját élete. Elmélkedjük át mindannyian, hogy követhessük, hogy
utánozhassuk azt, aki anyai „kezével nevel szegény szívünk pusztaságában rózsákat és liliomokat: a tisztaságnak és szeretetnek virágait. Azután,
ha megtanultuk őt utánozni, kézen fog bennünket és a végcélhoz vezet:
a mennyei dicsőségbe."
6. A kis magyar lurkók kezébe Czedly Károly az olasz gyermekek
meséskönyvét adja. Azt a könyvet, amely nevettet, kacagtat, mint az igazi
Paprikajancsi és mégis úgy nevel, mint egy bölcs pedagógus. Ebből a könyvből már annyi meg annyi olasz gyermek tanult engedelmességet, szorgalmat és szeretetet. Vegyék kezükbe a mi gyermekeink és derüljön fel arcuk
a napsugaras mesék olvasásakor, a mulatságos képek nézésekor. A csinos

kiállítású könyv a „Vasárnap" irodalmi és nyomdai müintézetet dicséri
Aradon.
7. Kevés író tud a gyermek lelkéhez férkőzni. Matthiessen színes
fantáziájával, bámulatosan könnyed előadásával már sok gyermeknek szerzett örömöt. Das alte Haus című könyvét, amely nem régen jelent meg,
már tízezer példányban olvassák. A Katzenburgot is gyermekeknek szánta.
Egy macskacsalád történetében érdekesen festi az erdő, a mező titokzatos
életét. Felvonultatja az erdei, a mezei szellemeket: a koboldokat, varázslókat, törpéket, manókat. A művészi rajzokkal díszített könyvet bizonyára
sok gyönyörűséggel forgatják a németül tudók, a németül tanulók és mindazok, akik szívesen emlékeznek vissza egy kedves macska nyugodt dorombolására.
8. Tóth Tihamérnak, az áldott lelkű írónak műveit már az egész
Európa ismeri. A tiszta férfiúság c. könyvét a tizedik magyar kiadás után
fordította le olaszra Ugo Camozzo. Nem közönséges esemény ez az olasz
ifjúság életében, mutatja az, hogy megjelenése alkalmával Fedele kultuszminiszter meleg szavakkal ajánlotta a nevelök s az ifjúság figyelmébe.
Sz. A.

Árpád-könyvek.
Árpád-könyvek. Szerkeszti Dr. Erdey Ferenc. 1—25. szám. Kalocsa,
Árpád R. T. kiadása.
Szép vállalkozásba fogott a kalocsai Árpád könyvkiadó, mikor a
Nagy Alföld kultúrális életének megismertetésére és fellendítésére két évvel ezelőtt az „Árpád-könyvek" sorozatát megindította. Eddig 18 füzet
jelent meg gazdagon váltakozó tartalommal. A kalocsai érsekség és a város történetét Winkler Pál érseki könyvtáros állította össze nagyrészt kiadatlan oklevelek alapján (4—5. és 11—12. számok), a város földrajzi
ismertetését pedig Varga Lajos írta meg (13—14. szám). Fodor Árpád a
családvédelemről értekezik alapos elméleti fölkészültséggel és józan gyakorlati érzékkel (21—22. sz.). A város büszkeségéről, a Haynald-obszervatóriumról, annak mostani igazgatója, P. Angehrn S. J. tájékoztat bennünket a csillagda 50 éves jubileumára megírt füzetében (23. sz.). A többi
számok ifjúsági színdarabokat és jeleneteket tartalmaznak Erdey Ferenc
(Válaszúton, A mindentudó rádió, Magyar bosszú, Éjjeli őrségen, Jön a
Mikulás, A csatoskönyv, Lenesi hősök), Koszterszitz József (Aranyhíd, Hófehérke, Spiritizmus a diákszobában), Szabó Remigia (Pintyőke), Musza
Mária (Utazás a Marsba) és Hevessy Angelica (Margit királyleány) tollából. A gondosan megválogatott és gazdag tartalmú könyvecskék megérdemlik, hogy minél szélesebb körben elterjedjenek.
Dr. Z. V.

Irodalomtörténet.
Sík Sándor: Gárdonyi—Ady—Prohászka. Lélek és forma a századforduló irodalmában. Budapest, év n. Pallas. 8-r. 404 1.
A milleniumtól Trianonig eltelt negyedszázad irodalmának lélektani
és esztétikai uralkodó jellemvonásait keresi Sík e három írói egyéniség
vizsgálatában. Hogy éppen rájuk esett választása, azt azzal magyarázza,

jhogy a kor nagy írómüvészei közül egyedül ők már a történeleméi és hogy
náluk látja azt a kor arculatát legsajátosabban jellemző lelki elmélyülést, mely egyúttal szükségképen új művészi formákban is kifejeződik. E
kor esztétikai jellegét ugyanis az adja meg Sík szerint, hogy az egyes
írók a maguk egyéni formáit nem a h a g y o m á n y b ó l . . . , nem is idegen
minták u t á n . . . , hanem belülről, világnézetük plasztikus erejével alkotják
meg." Vizsgálata körének megszorítására elfogadhatjuk az első okot, de
azért érezzük, nem teljes a kép Herczeg Ferenc munkásságának elemzése
nélkül, aki oly jellegzetesen képviseli a történetileg kifejlett magyar érzés
és felfogás komoly magába térését.
Sík irodalomszemléletének alapgondolatából látható, hogy ő is annak az egészséges visszahatásnak sodrába állt, mely hitelevesztetté bélyegezte a pozitivizmus lélektelen sekélyességét. De jól tudja azt is, hogy ha
döntő fontosságú is a műalkotás születésében az az élet- és világérzés,
melyben fogant,' lehetetlen mellőzni a teremtő fantázia egyéni alkatának
vizsgálatát. így Gárdonyinál sem elégszik meg buddhista elemekkel vegyített kereszténységének, sajátos ember- és természetszeretetének elemzésével, művészi formáinak megértésére behatóan vizsgálja szemléletének naiv
realizmusát, lirizmusát, az alakokat, jelenségeket pár lényeges vonásra leegyszerűsítő, összesűrítő tehetségét, szóval alkotó módjának lelki gyökerekből sarjadó sajátosságait. Ezen módon igyekszik megértetni az En falum
és a Bor íróját és a magyar levegőjű, gyökeres magyar nyelvű lélektani
regény megalapítóját. Ady chaotikus lelkéből is előttünk bontja ki lírájának
tartalmi és formai értékeit, egyéni szimbolizmusát és verselésének jellemző
különösségeit. A retorikai prózának azt a lírikus és eredeti formáját, melyet
Prohászkában bámulunk, a misztikus Istenélésnek, a mindent értő, mindennel egyiittérzü szeretetnek, apostoli lelkületnek mélyéből eredezteti, de Prohászka nyelval-kotó képzeletét is behatóan tárgyalja. Hogy Prohászkát is
mint költőt, művészt elemzi Sík, az senkit sem lephet meg. Aki csak pár
lapot olvasott is a nagy püspöktől, érezhette, mint érvényesül nála a magakifejezésnek ösztöne és a művészi képzelet alakító ereje.
A három író művészetének lélekformáló erejét is mérlegeli Sík. Ez
folyik már vizsgálatának alapgondolatából is, de maguk a tárgyalt írók
is kikényszerítik a bíráló állásfoglalást e tekintetben, hisz nemcsak Prohászka,
a másik kettő is hatni akart korára, vezetni akarta olvasóit. Azt hiszem,
mindenki egyetért Síkkal Prohászka értékelésében, kit a nagy nemzetreformálókkal, Zrínyiekkel, Széchenyiekkel helyez egy sorba. Azt is elfogadhatjuk, hogy a passziv Gárdonyi inkább csak közvetve hat nemes emberszeretetével, Ady megítélése azonban új vitákat fog lángra lobbantani. Pedig
szemmellátható Síknak elfogulatlanságra való komoly törekvése. Nem egyszer erősen kisarkítja Gárdonyi hibáit, pl. világának szűk voltát, modorosságát, Prohászka stilusának gyöngéjét (zeneiség hiánya) sem rejtegeti,
Adynál is kerülni akarja a két szélsőséget. Hogy Adynak formai reformját
roppant fontosnak tartja és gyökeresen meg van győződve Ady rendkívüli
lírikus tehetségéről, abban lényeges ellenmondásra alig talál. Ady dekadenciájáról sem beszélhet erősebben a legkonzervatibb esztétikus sem. Igazában a kor negativ tanulságának tekinti. Azt is megérti Sík, a háború előtt
miért riadtak vissza a költőtől, hiszen hazafias érzése igazában a n.v..»y
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katasztrófa előszelére mutatkozott igazi képében, de a legelőzékenyebb, a
legmegértőbb hajlandósággal sem lehet szerintem elfogadni Ady magyarságának Sík adta rajzát. Egyáltalában Sík félreérti Ady erkölcsi leomlásának, keserves vergődésének természetét. Sík kétféle lelket lát Adyban: egy
dekadenset és egy ősi, szinte vad, pogány erőtől duzzadó magyart. Dekadenciáját elbetegiilt idegzetében, a szellem területén főkép akaraterejének
teljes megroppanásában ismeri fel. E két lélek folyton harcol egymással,
Ebben van Ady végzete. Azonban ha követjük Síkot az Ady-féle nyers,
ösztönös erő elemzésében, rábukkanunk a dölyfösségre, úri dacra, hetyke
kötődésre; szóval a jóságvágyon kívül a magyarízü, de alapjában fegyelmezetlen temperamentum kitöréseire. Ezek az ösztönös magyarhibák is csak
azért izmosodhattak meg így Ady lelkében, mert akaratának nem volt fékező ereje, amiben — ismétlem — Sík Ady dekadenciájának legfőbb jegyét
látja.
Bizonyos, volt küzdelem Ady lelkének mélyén, de ezt a harcot emberségének jobbik része vívta gyarlóságaival, bűneivel és éppen ott legmegrázóbb Ady, mikor az örök emberi jóságvágy sikolt fel benne. Ennek
a belső vergődésnek egyik szelvénye csak tősgyökeres magyar érzésének
párbaja sértett gőgjével, a radikális eszmék kozmopolita ködével. El kell
ismerni, ennek a harcnak végén a nemesebb rész felé hajlott a diadal. A
háború alatt írt költeményeknek nem egyikéből igaz magyar fajszeretet
árad felénk. Kétségtelen túlzás azonban Sík részéről, midőn a „magyarság
marcangoló lelkiismeretének" magasztalja azt az Adyt, aki legtöbbször mégis
csak Jászi Oszkárék szemével nézte nemzetét. Ennek a párja az a felfogása
is, mellyel a magyarság tragikumát látja egyéni változatban jellemzően
megvalósulni Ady sorsában. Ennek a gondolatnak forrása igazában Ady,
e „fajából kinőtt magyar", aki azt írja egy helyt: „Óh,, népem, Árpád
népe, az a legszörnyűbb és legmagyarabb átok, hogy a kultúrát nem lehet;
kikerülni." Az volt tehát a végzetünk, hogy előkészület nélkül:szakadt ránka nyugati kultúra. Ez a tragikuma Sík szerint Adynak is és ez a „tragikum lényege szerint magyar tragikum." Sík ugyanis e szavakat fűzi.Adynak föntebb idézett mondatához: „kikerülni nem, de avval a fáradt idegrendszerrel, avval az átmenetnélküli hirtelenséggel, avval a beteg mohósággal, mellyel ő vetette rá magát, elbírni sem, megemészteni sem, vagy
legalább büntetlenül nem: egy élettel kell fizetni érte." Ugyan hol az a
magasabbrendü kultúra, mellyel oly tragikus következményekkel érintkezett
Ady? Ady költeményeiből én csak azt látom most is, amit már Makkai
könyvének megbeszélése alkalmával megjegyeztem e folyóirat hasábjain
(11. évf. 268. 1.), hogy a kultúra nem volt sokoldalúan fejlett Adynál és
hogy éppen a szellemiség, az igazán magasabbrendű emberiség iránt mutat
kevés érzéket. Hogyan árthatott meg neki ez a műveltség, mellyel mélyen
sohasem került kapcsolatba — még Párisban sem. Maga Sík is megerősít
e felfogásomban azzal, amit könyvének 148. ill. 152. lapján ír. Az utóbbi
helyet idézem is, mert nem hosszú: „Párizs Adynak nem a reális Párizs,
hanem a nagyváros, a fénynek, a kultúrának, a nagy életnek szimbóluma:
a bálvány, amely köré élet- és kultúraszomjának érzései fonódnak, egy
mithológiai lény, tiszta lírikum. Amit azonkívül kaphatott Párizsban: az a
nem túlságosan mélyre menő hatás, amely a francia új-költészetnek, főleg

Baudelaire- és Verlaine-nek szemelvényekből megismert, félig-meddig megértett világa részéről érte." A második mondat
azt hiszem — eléggé
magyarázza az elsőt is. Éppen azért, még ha teljességben elfogadnám is
Síknak nézetét Ady vallásosságáról, még akkor sem érteném, hogy is kerül főleg Ady abba a mondatba, amely különben nagy igazságot fejez ki
Prohászkáról, aki „kibékítő feleletet adott a korabeli ember legégetőbb
problémáira; azokra a problémákra, amelyeket a legnagyobbak, az Ibsenek
és Tolsztojok, Gárdonyiak és Ady Endrék bogoztak, de megfejteni nem,
vagy csak félszegen tudtak." Adynak, a művésznek csudálata e pontokon
kissé elfátyolozta Sík szemét.
Őszintén jeleztem azt, miben leginkább nem tudok egyetérteni Sikkal,
azonban ép oly igaz ez az elismerés is, mellyel egyébként könyve nagy
értékeinek adózom.
Síkban megvannak az eszményi esztétikus föltételei. Ö maga is alkotó
művész, kiváló költő. Saját lelkén keresztül láthatja, értheti tehát a legtitokzatosabb lelki folyamatok egyikét: a művészi teremtést. Ezen adományhoz járul a — legtöbb művészben hiányzó — képesség a tudományos kutatásra. Sík a szónak szoros értelmében módszeresen képzett tudós esztétikus. Minden sorából látszik, minő végtelen gondossággal, elmélyedéssel,
sokszor a legaprólékosabb dolgokkal is elvesződő figyelemmel gyűjtötte
anyagát, végezte a tanulmányait megalapozó vizsgálatokat. A szakfilologust
jellemző megbecsülése a kisebb adatoknak nem fajul benne aprólékosságba.
Folyton látja a lényeget, az egészen uralkodó törvényszerűséget. Értékelései is ideális esztétikai szubjektum élményeiben gyökereznek. Átélt világnézete a legtisztább katholicizmus. Mint Prohászka-tanítvány, erősen szociális érzékű és rendkívül kultivált. A művészi alkotásnak eleven erőkké
termett törvényei elméleti elgondolásokban is tudatosakká világosodtak
benne, Ízlését széleskörű magyar és világirodalmi tájékozottság tette finommá. Stílusának is nehéz párját találni. Könyvében kiemeli Prohászka
nyelvének lirizmusát, mely azonban nem mossa el az ismeret tárgyiasságát,
a világ objektiv vonalait. Hányféle formában tükrözi a stílus Sík érzelmi
állásfoglalását! Költőisége előttünk éli ki magát harmatos, szemléletes nyelvében. Gondolatai mégsem vesztenek kristályosságukból, szabatosságukból, csak meggyőzőbbekké melegűlnek. Igaz, nem könnyű olvasmány e mű.
De ez is csak dicséret, mert jele, hogy nem a felszínen szánt és tárháza a
legmélyebb gondolatoknak. Akik megszerették Síkot, mint költőt, örömmel köszönthetik hivatottságát a tudományos irodalom terén is.
A magyar irodalomtörténetnek nagy gazdagodása Slk munkája. Szelleme, felfogása, módszere teljesen modern. Sok új megállapítással bővíti
ismeretünket. Elég volna csak a Prohászka-tanulmányra mutatnom, mely
minden eddiginél bővebben és behatóbban elemzi azt a sokrétű lelkiséget.
De a másik kettő is telve van ragyogó részekkel. Csak futólag, nem kimerítően akarok rámutatni pár helyre. Sehol sem láttam oly tömören és igazán vázolva Gárdonyi lelki fejlődését és világfelfogását, mint Sík könyvében. Fantáziájának megbeszélésében van bizonyos törés a vonalvezetésben,
de sok finom megfigyelés bizonyítja a lélek mélyrelátását; ez áll Gárdonyi
stílusának elemzésére is. Nagyon plasztikus Ady lelkisége kialakulásának
rajza, dekadenciájának természete is a legszabatosabban van meghatározva;

sokra nézve meglepetés lesz annak a lelkiállapotnak bemutatása, melyben
Ady legtöbb költeménye megfogamzott, és mely oly találóan magyarázza
Ady szimbolizmusát. Hogy nagy szeretettel, finom érzékkel, a tudós kutatd
éles látásával és módszeres fegyelmezettségével merül el Sík Ady költészetének formális értékeibe is, azt — úgy gondolom — nem kell külön kiemelnem. A föntebb jelzett ellentét nem gátolhat meg abban, hogy a legbensőbben ne örüljünk e mű megjelenésének és el ne ismerjük a tudomány
Dr. Kocsis Lénárd.
terén is Sík Sándor föltétlen kiválóságát.
Brisits Frigves : A magyar Tudományos Akadémia Vörösmartykéziratainak jegyzéke. Összeállította —. A M. T. Akadémia kiadása. Budapest, 1928. 8-r. 396 1.
Wörösmarty Mihály unokája, Bernrieder Jánosné szül. Széli Ilona, az
Akadémiának adta át a család birtokában levő összes Vörösmarty-emlékeket. Tekintélyes irodalmi részüknek jegyzékét most bocsátja a tudomány
rendelkezésére Brisits Frigyes ciszt. r. tanár, a neves Vörösmarty-búvár.
Vörösmartynak minden sorát kegyelettel kell fogadnunk, pedig a hagyaték
örvendetes meglepetéssel is szolgál. Megtudjuk, hogy Vörösmarty Hunyadi
Lászlóról is dolgozott tragédián, mely bár csonkán, de négy változatban is
fennmaradt. Megvan még Salamon-nak első, eddig ismeretlen és a későbbitől lényegesen eltérő kidolgozása is. Gyulai előtt sem volt — úgy látszik
— ismeretes a Zsigmond-nak
első változata: A horvát zendülök; a BujdosóA:-nak három kéziratából is a legrégibb szöveget mutatja az első. Rendkívül érdekesek a két Csongor-tervezet
és egy -változat is. De értékesek a
Kincskeresők, Áldozat, Czilley és a Hunyadiak régi állapotára fényt vető teljes szövegek vagy töredékek is. Több eposznak és sok kisebb, főképen lírai
költeménynek kialakulásához is közelebb férkőzhetünk a fennmaradt változatok révén. Hozzá olyanok is szerepelnek itt, mint a Szózat, Hymnus, A
merengőhöz, Gondolatok a könyvtárban, A szegény asszony könyve, A vén
czigány. Hogy mit jelent e hagyaték az irodalom-tudomány számára, sőt
az elméleti esztétikának is, azt nem kell fejtegetnem, még a nem szakember
előtt sem. Különben is röviden, de szabatosan érinti e dolgokat a velős
és sok finom megfigyelésben gazdag előszó. Egyről azonban nem szabad hallgatnunk: az „összeállító" érdeméről. Brisits nem elégedett meg
a kéziratok egyszerű felsorolásával, szóval jegyzékével, hanem szabatosan
le is írja őket és a rendelkezésre álló iratok alapján pontosan, nyomon
követi a szöveg útját a megjelenésig. Nagy tudományszeretet, végtelen
szorgalom, széleskörű tárgyismeret a feltételei annak a munkának, melyet
Brisits végzett.
Dr. Kocsis Lénárd.
M. A. Aldanoff: Das Rätsel Tolstoi. Aus dem Russischen übertragen von R Freiherrn von Campenhausen. Paderborn, 1928. Ferdinand Schöning^ 8-r. 127 1.
A könyv címlapja nagyon sokkal kecsegtet: „ragyogó, új és ritka
mélységű keresztmetszetet" igér a költő életéről és műveiről. Kétségtelen,
el-elmélyedő és nagyon olvasott ember a szerzője, orosz voltánál fogva
is jobban megközelítheti Tolsztojt, mint mi, de lépten-nyomon bebizonyul,
hogy csak szellemes műkedvelő, nem pedig fegyelmezett gondolkodó. Igaza

van, sok a zűrzavar, ellenmondás a nagy orosz írónál, de nagy módszerbeli
hiba tekintetbe nem venni, változó világfelfogásának minő állomásán Irta
Tolsztoj a szóbakerülö müveket. Sokszor elbabrál kicsiségeken Aldanoff
és elsiklik a mélységek fölött. Hosszasan bizonyítgatja például, mennyire
nem érvényesül az alapgondolat a Karenina Anna-ban.
Anna tragikusan
bűnhődik, mások pedig hasonló bűnnel megvannak a regényben anélkül, hogy
valami bajuk esnék. Pedig Tolsztoj itt is mélyebben látott, mint a szerző:
kell valami nemesnek lennie a vétkes ember lelkében, ami fájjon, ami tönkretegye. Elismerem különben, hogy érdekes a könyv, gondolatokat is kelt,
Dr. Kocsis
Lénárd.
de az is igaz, nem váltja be igéretét.
Angyal D á v d : Gróf Széchenyi István, 21 lap (80 f,), Oláh G á b o r :
Csokonai, 27 lap (80 f.), Horváth Cyrill : Szent László-legendáink eredetéről, 57 lap (160 P), Speneder Andor: Csiky Gergely a regényíró, 20
lap (80 f.). Az Irodalomtörténeti Füzetek (Szerk. és kiadja Császár Elemér)
28., 30., 31., 32. száma. Mind 8-adrét. Budapest, 1928. Pallas.
Angyal professzor tanulmánya először a Revue des Études
Finnoougriennes 1925-ik évfolyamában jelent meg és így célja szerint rövid öszszefoglaló képet ad Széchenyi életéről, céljairól, alkotásairól. Kis terjedelmének dacára szinte minden lényegest összesürít, tömörsége mégsem teszi
homályossá. Élesen kiemelkednek Széchenyi nagyságának körvonalai. A dolgozat alapgondolatát sejteti már a bevezető szakasz: 1814 őszén egy confidens, vagyis a Metternich-kormánynak egy rendőri kéme, titkos jelentésében ezeket írja Prágából: „Gróf Széchenyi István huszárkapitány egy vendégfogadóban vacsorálva asztaltársai előtt kijelentette, hogy Ausztria csak
ideiglenes fennmaradásáért harcol. Akármennyit győz és akármennyit halad
előre, napról-napra közeledik felbomlásához. Alig egy század múlva szét
fog esni, mert Ausztria alkatrészeinek különbözősége óráról-órára növekszik és ez alkatrészek egyre jobban távolodnak egymástól." Hasonló éleslátással ismerte fel Széchenyi egy századdal előbb Magyarország szükségeit, teendőit és a sorsát fenyegető veszedelmeket. Nagyon értékes Oláh
Gábornak tanulmánya is Csokonairól.
Oláh p á r j á t ritkító beleéléssel érzi
ki Csokonai művészi sajátságait, amint azok főleg érzésvilágában, képzeletében és nyelvében megnyilatkoznak. Sok finom megfigyelése van. Külön
ki kell emelni Oláh egyéni nyelvét, amely m a g a is csupa elevenség, szín
és melegség. Csokonai jelentőségét abban ismeri fel, hogy „átvesz a múltból minden eredményt és új anyagot teremt a jövőnek." Horváth Cirillnek
terjedelmes dolgozata szintén érdekelheti a nagyközönséget is, bár egy
különösebb irodalomtörténeti kérdés megoldása a célja. Horváth először is
fölényesen leszámol azzal a felfogással, mely pár évvel ezelőtt a komposzt
telai mártírnak, idősb Jakab apostolnak mondájával hozta erőszakos kapcsolatba a Szent László-legendákat, azután följegyzésük rendjében vizsgálja a szent király alakja köré fonódó mondaszerű történeteket. A középkori legendák fejlődésének rendkívüli ismeretével keresi a valószínű forrásokat és úgy találja, hogy a kérdéses László-hagyományok legendás elemei egy, az ezüsttálról szóló történet kivételével már régebbről is többékevésbbé kimutathatók. „Ezek a mesék idegenből kerültek és utólag tapadtak a szent király emlékéhez. Közvetlen forrásaikat nem tudjuk megjelölni,

de két dolog bizonyos: az első, hogy nincsen olyan meghatározott mő,
amelyre valamennyi, vagy nagyobbrészük visszavihető volna; a második,
hogy nem írták ki őket régibb forrásokból, hanem a nép tette rájok kezét,
és tőle kerültek a följegyzőkhöz." Ezzel szembekerül Horváth azzal a felfogással, mely latinnyelvü irodalom termékeit látta a legendákban, melyeknek semmi közük a tömegekhez, holott szerinte „a magyar népköltés kiegészítő részeivé váltak." A néphez görög és nyugati szerzetesek hozhatták.
Érdekes Horváth abbéli meggyőződése is, hogy a váci látomás mondája
és regősének egészen keresztény hagyomány, és az a két megjegyzése,
melyeket a húnmondák egyes részei eredetének kérdésével kapcsolatban
tesz.
Spcneder Andor neve még új az irodalomtörténet terén, de az első
fellépéséhez joggal fűzhetünk reményeket. Nem tűzött ki rendkívüli feladatot maga elé, azonban derekasan elvégezte dolgát. Világosan lát, méltányosan, éppen ezért igazságosan ítél, értékel, szabatosan ir és logikusan szerkeszti meg anyagát. Finoman vezeti le Csikynek drámaírói tehetségéből
regényeinek jellemző sajátságait, erejüket és gyengéiket. Tendenciájának
természetét is szabatosan határozza meg. Abban is igaza van, hogy Csiky
mint regényíró, nem tudott teljesen kifejlődni; folytonosan emelkedett, de
korai halála derékben törte elbeszélő-pályáját.
Dr. Kocsis Lénárd.
Farkas Gyula • Mécs László. Budapest, év n. Studium, 8-r. 63 lap.
(Kortársunk 7. f.)
A megszállott Felsővidék premontrei költőjének életefolyását és költészetének fejlődését vázolja Farkas Gyula, a berlini egyetem magyar professzora, aki különben az elszakított területek magyar irodalmának egyik
legbehatóbb ismerője. Nem szabad elfelejteni azt az érdemét sem Farkasnak, hogy az egyik berlini kiadóval kapcsolatát hathatósan felhasználja az
elszakított részek irodalmának érdekében. Mécs László két utolsó kötetét
is ő adta ki. Látszik, hogy közel áll Mécshez, és a költő életét s ezzel
költészetének hátterét, forrásait is világosabban látja, mint mások. De nemcsak mint embert szereti Mécset, ragaszkodik hozzá, becsüli azért a hivatásért is, melyet leigázott véreink között betölt. Voltak, akik kissé a nemzeti érzést is különösen színezettnek látták Mécsben és egyáltalán zavarosnak találták élet- és világfelfogását. Farkas könyvecskéje, azt hiszem,
sok aggodalmat eloszlat. Többet megmagyaráz a Felvidék sajátos állapota
az összeomlás után, és azt sem szabad elfelejteni, hogy Mécsnek fiatalosan
forrongó lelke igazában csak mostanában érett ki az igazi férfiasságba.
Farkas úgy látja, hogy érzésben, formában is folyton tisztul, harmonikusabbá válik Mécs, aki már nemcsak igéret, hanem értékes művészi valóság. E fokozatos elmélyülésnek szerető, de mégis objektiv bemutatása a
könyvnek igazi tárgya. Hiszem, sok érdeklődést kelt Mécs iránt.
D. Kocsis Lénárd.

Esztétika.
Váfdai Béla három tanulmánya. A százéves Manzoni-regény.
Kiadja a Szent István Akadémia. Budapest, 1927. 27 lap. — Dürer Albert.
Kiadja a Szent István Aksdémia. Budapest, 1928. 24 1. — Benedetto Croce

üjabb esztétikai művei. Különlenyomat a Bádapesti Szemle 1928. évi 606.
számából. Budapest, Franklin-Társulat, 1928. 41 lap.
Mindegyik tanulmányt jubileumi alkalom hozta létre. Az elsőben Várdai
a klasszikus katholikus regény, A jegyesek megjelenésének százesztendős
évfordulója alkalmával ismerteti a halhatatlan szerző, Alessandro Manzoni
életét és müveit és különösen behatóan méltatja A jegyesek kortörténeti,
esztétikai és etikai értékeit. A második tanulmány Dürer Albert halálának
négyszáz éves fordulójával kapcsolatban foglalkozik Dürer magyar származásával, vázolja művészetének fejlődését, értékeli műveit s a művész
alkotásai és írásai alapján összefoglalja Dürer esztétikáját. Tömörségében
sokatmondó összegezése szerint „müveiből Dürer, mint héroszi alak lép
elénk, aki a német művészetet kiemeli a mívesség kicsinyességéből... művész és ember egy benne. A forma általában nem nő fel nála egészen az
eszméig, melyet kifejez. Amit nyújt, az első sorban inkább jellegzetes,
mint szép. Szárnyaló képzelete és kifejezési eszközei közt gyakran mutatkozik ellentét, mert a gótikában gyökerezett, amelyből csak kisebb mértékben az olasz hatás, de első sorban a saját géniusza segített neki ösvényt törni az új művészethez . . . A vonalak hatalmas művésze. Hatalmas
képzelete a rajzban találta meg legközvetlenebb kifejezési e s z k ö z é t . . . Sokoldalúságával Leonardo-ra emlékeztet."
A harmadik tanulmány Benedetto Croce születésének hatvanadik évfordulója alkalmából Európának Bergson mellett legtöbbet emlegetett spiritualista, idealisztikus filozófusával foglalkozik, összefoglalja filozófiájának
legkiemelkedőbb tételeit, esztétikai rendszerét és részletes elemzés alapján
hű és teljes képet igyekszik adni Croce esztétikája legújabb fázisának
mind általános elveiről, mind kritikai gyakorlatáról. Mivel Várdai hazánkban a kiváló olasz esztétikusnak legalaposabb ismerője, tételeinek pedig
nemcsak közlője, hanem bírálója is, tanulmánya egy korábban megjelent
dolgozatával együtt (B. C. esztétikája és legújabb irodalmunk, Budapesti
Szemle, 1911. évfolyam) a legjobb magyarnyelvű kalauz Croce megismeréséhez.
Dr. Bánhegyi Job.

Természettudomány.
P o g á n y B é l a : Kísérleti fizika Németh József technikai könyvkiadóvállalata. Budapest, 1928.
Pogány Béla újabb értékes munkával gazdagította a magyar fizika
irodalmát. A mult évben jelent meg Az elektromágneses tér című munkája,
amely a fizika modern kutatási területének hatalmas anyagát összegezi,
most pedig kísérleti fizikájával akar a kezdők számára megbízható kalauzzal
szolgálni. A könyv nem nagy terjedelmű (383 1.), de mégis nagyon sok
dologban kiegészíti a középiskolából hozott ismereteket. Szabatos fogalmazásával elősegíti az alapfogalmak pontos megértését, amellett modernségével sok ú j kutatási irányra hivja fel a figyelmet.
Pogány fizikája igazi modern könyv. Meglátszik ez már mathematikai
apparátusán is, mert kísérleti fizikában ő használja nálunk először alaposabban a vektorszámítást. Ez által a tárgyalás sokat nyer precizitásban
és eleganciában. A mathematikai rész kissé több annál, mint amennyit
kisebb fizikákban megszoktunk, de nagyon helyes szempont alapján. Csak

ezáltal lehet, különösen a mechanikában pontos fogalmakkal dolgozni és
az összefüggésekről helyes képet adni. Az erre fordított fáradság bőven
meghozza jutalmát a dolgok alaposabb megértésében.
A könyv gazdag tartalmából csak egy-két dolgot emelünk ki. Tárgyalja a relativitás elméletének alapjait. Nemcsak a speciális elméletbe
vezet be a Michelson kísérlettel kapcsolatban, de az általános elmélet alapgondolatát is világosan kifejti. Ennek kedvéért részletesebben tárgyalja
az anyagi pont dinamikáját forgó rendszerre vonatkoztatva. Nagyon alapos és világos előadásban tárgyalja a könyv a thermodinamikát. A második főtételnél a molekuláris magyarázatot is megtaláljuk a modern fejlődés irányának megfelelően. A magnetosztatikában világos képet nyerünk
a térerősség és indukció vektor kapcsolatáról. A vonalas színképekről,
röntgen spektroszkópiáról, az anyag szerkezetéről rövidsége mellett is alapos, világos áttekintést ad.
Pogány fizikája nagyon használható könyv fizika-tanárok, egyetemi
hallgatók számára, de azoknak is melegen ajánlhatjuk, akik érdeklődnek a
fizika modern fejlődése iránt s ezért a középiskolában szerzett ismereteiket
felújítani és kibővíteni óhajtják.
Dr. Holenda
Barnabás.
—

Der F ä h r m a n n . (Ein Buch für werdende Männer) Herausgegeben von
Gustav Keckeis, Josef Schmid. Herder Verlagsbuchhandlung,
Gazdag tartalmú könyv a gondolkozni kezdő ifjúság számára. Beszél
az egészségápolásról, a honi földön való kalandozásokról, a gletserekről;.
leírja az északi sark felkutatásáért folytatott küzdelmet, a tehetségvizsgálatnak sokféle módszerét. Majd áttér a technika területére, érdekes részleteket hoz a képtávirásról és távolbalátásról, beszél a modern közlekedési
eszközökről, új világcsodákról, de a bűvészek mesterkedése, cirkuszok fogásai, a fizika tréfás alkalmazásai is helyt találnak benne.
Első pillantásra nagyon mozaikszerű a tartalom, de végül mégis egységes hatást vált ki főleg azáltal, hogy az életnek nemcsak külső képét
nézi, hanem mindenütt keresi a mélyebb gondolatokat is. A gyakorlati
irányú cikkeket érdekes elbeszélések, reflexiók, elmefuttatások váltják fel,
amelyek az élet egy-egy komoly kérdését akarják az érdeklődés előterébe
állítani. Nagyon érdekes a technika és a világnézet című fejezet, amelyik
megállapítja a technika igazi jelentőségét és kijelöli helyét az ember világnézetében. Más helyen (Die Todesstunde grosser Männer) a modern tettrevágyó világot képviselő Lindberghet állítja szembe a mélyen gondolkozó
Danteval, hogy rámutasson, hogy a technikai kultúra nem elégítheti ki önmagában az emberi szellemet, mélyebb lelki kultúra szükséges, amely számot vet az élet nagy kérdéseivel.
A munka változatos tartalma és a sok érdekes kép egyaránt hozzájárulnak ahhoz, hogy a Fährmannt igen értékes és kedves ajándékká tegyék ninden németül tudó nagyobb fiú számára.
Dr. Holenda
Barnabás.
W u n d e r im Weltall Dritte Folge. Ein Buch über Kultur und Technik.
Herausgegeben von Paul Siebertz. Verlag J. Kösel und F. Pustet München.
A technika fejlődése- akkor indult meg, amikor az ősember először
kezdte a maga primitiv eszközeit használni a létért való küzdelemben.

Hosszú és fáradságos az út, amely innen a mai modern technika hatalmas
arányaihoz vezet. Erről a fejlődésről akar képet adni a ' W u n d e r in Weltall
harmadik kötete. 63 cikk számol be a technikai kultúra különböző ágainak
fejlődéséről, mindegyik tele sok művelődéstörténeti adattal. Látjuk, mint
hódítja meg az ősember a tűzet, mint alkot annak segélyével mindig értékesebb eszközöket, hogyan jut el a technikai kultúra oly magas fokára,
amellyel meg tudta alkotni az ókor világcsodáit. De ezzel még nem zárult be a fejlődés, hanem, megy mindig nagyobb arányokban tovább, hogy
elérkezzen a mai szédületes méretekig. Különösen részletesen tárgyalja a
könyv a közlekedési eszközök fejlődését, hogy miképpen jutott el az emberiség a régi idők nehézkes, lassú közlekedésétől a vasút, autó, repülőgép,
koráig.
.
A mai kor embere nagyon természetesnek találja a körülötte levő
világ technikai berendezkedését, de ha e könyv segítségével egy pillantást
vetünk a fejlődés hosszú menetére, csak akkor látszik meg, mennyi értékes gondolatra, fáradságot nem ismerő munkára, kitartásra volt szükség
ahhoz, hogy a mai kor tökéletes technikája kialakulhasson. Csak ilyen
visszapillantás vezethet el bennünket a technikai kultúra helyes értékelésé-:
hez, hogy abban ne csak kényelmünk eszközét lássuk, hanem az embert
szellem alkotását benne meg is becsüljük.
Nagyon bőséges és tanulságos a. könyv képanyaga. Már pusztán a
spk kép végignézése is érdekes bepillantást enged meg az évszázadokon
át tartó fejlődésbe. Aki érdeklődik az elmúlt idők művelődési viszonyai
iránt, aki szeret elgondolkozni a mai világberendezkedés kialakulásán, an 7
nak számára érdekes olvasmány lesz ez a könyv.
Dr. Holenda
Barnabás.

Szeníbeszédek.
Dr. Iohannes Wettpr : Weisses Gewand. Ein Predigerbüchlein vor»
der Gnade. Kösel-Pustet, München. 1928. 194 Seiten.
Dr. Robert L i n h a r d t : B r e n n e n d e r Dornbusch"Vorträge zur Lebensgestaltung im Geiste des Evangeliums. Erster Band: Weihnachts- und Osterkreis. 2. und 3. Auflage. Herder, Freiburg. 1928. 167 Seiten.
Vetter az isteni kegyelemről prédikál. Biztos kézzel vezet be a kegyelmi életbe. De úgy megy a kegyelmi'élet magasságai felé, hogy a mindennapi élet terhétől elfásult embert is magával ragadja. Beszédeinek olvasása nagy vallási élmény lelkünknek. Hitszónokok sok mély gondolatot és
sok indítást meríthetnek belőle.
Linhardt új útakon jár a kifejezés módjában s a szentbeszéd formájában. A tartalom a régi, de a kifejezés módja teljesen korszerű. Az új
hang, az ú j forma, az aktuális témák (különösen a keresztény házasságideálról szóló nagyböjti ciklus) mind alkalmassá teszik Linhardt könyvét
arra, hogy elsősorban a városi templomok szószékén vezetőnk legyen.
Gál Geláz.

Hitéleti
Louis Bertrand: Die heilige Theresia. Übars. v. Freiin A. v. Gödi«*.
1928. Paderborn. Schöningh. 312 1. kötve 6*50 M.
Irigylésre méltó az a nép, mely az Egyház nagy szentjeinek életraj-

iát oly művészi, lélektanilag tökéletes, tartalmilag alapos művekben olvashatja, mint amilyen L. Bertrandnak, a francia kath. irodalom jelesének
könyve Szent Teréziáról.
Ëz a könyv igazán Szent Terézia lelkéből sugárzott. Meglátszik rajta
Teréziának, az előkelő spanyol nőnek eleganciája, bája, a formák szépsége
iránt való lelkesedése, a természet szépségétől való megittasodása, melynek
elég egy szép táj, hogy az Isten fönsége elragadtatásba ejtse. Művész írta
e munkát, kinek lelke gazdagon szívja magába Szent Terézia életének
természetes értékeit. Mily megragadó pl. Szent Terézia várkastélyának és
az Escorialnak párhuzamba állítása! Mily monumentális II. Fülöpnek lélekrajza, mely epízódszerűen szövődik e műbe. — De Bertrand nem hiába
irta meg Szent Ágoston életét is. A művész és a pszichológus Szent Terézia életében látja a természetfölöttinek az Egyház történetében majdnem
páratlan ölelkezését a természettel és van tudása is, hite is, bátorsága is
hozzá, hogy az Istent, a kegyelmet minden sorával hirdesse, Szent Terézia
módján érzékeltesse, az olvasóval megértesse, megtapasztaltassa. Nehéz
a lélek mélyeit feltárni, ehhez nem elég a lélekbúvár tudása, ehhez a művész beleélése kell. Még nehezebb a lélek mélyén az Isten néha rejtőző,
máskor nyilvánossá váló életét nyomon követni. Ha Szent Terézia nem
tette volna önéletrajzával és műveivel ezt lehetővé, Bertrand is csak tapogatóznék. De mert hűségesen követi Szent Teréziát, hű képet is ád az ő
csodásan szép misztikus életéről. — Ez a főcélja. Szent Terézia életének
külső, történelmi tényeit csak annyiban érinti, amennyiben a lélekrajz, vagy
mondjuk így — az isteni élet története a lélekben — ezt megkívánja.
Ez a mű nem szorúl kritikára. P. Ernő magyar „Sz. Terézia élete"
mellett is elsőrangú szükséglet volna lefordítása. Mintáúl szolgálhat arra,
hogy kell egy szentnek életét művészien — és mégis igazán és épületesen
megírni. Az olvasó előtt új világot tár fel, az isteni kegyelem csodaországát.
—rf-

Özv. Báthory N á n d o r n é : A lángész t ü z é b e n . Budapest. 1829. Szent
István Társulat.
Báthory Nándorné jó ismerőse régóta a magyar olvasó közönségnek.
Ez a munkája — napló, önéletrajz formában — még jobban bevilágít lelkébe, mint eddigi munkái, cikkei, előadásai. Jól esik ezt a tartalmas és tanulságos életet megismerni. Egy darab korrajz jelenik meg benne és sok
kedves apróság az elmúlt évtizedek nagyjainak életéből. Legszebbek azok
a fejezetei, amelyekben a kegyelem rendkívüli útjait vázolja — keresetlen
egyszerűséggel, őszinteséggel és bájjal. Ezekben ismerjük meg — pár nagyszerűen kidolgozott adatból — azt, aki özv. Báthorynénak is, vele együtt ezer
és ezer úttalan úton járó léleknek — a fáklya, a világítótorony, az útmutató, a vezér volt: Prohászka Ottokárt.
örülünk, hogy Báthoryné lelkén át Prohászkát, mint az eszmék királyát és a szívek fejedelmét ismerjük meg, aki így egész közelről is —
megdöbbentően és vonzóan nagy — a szentek nagyságával.
—rf—

Dr. Szunyogh X. Ferenc : A liturgikus élet. 8. sz A gazdák imádságai. 9. A haldoklókért. 10 A bűnbánat szentsége. 11. A szentáldozás. Budapest. 1929, Szent István Társulat.
Szunyogh kitűnő sorozata négy izléses, tartalmas füzettel gazdagodott.
A liturgikus könyvek bőséges lelki táplálékát osztják ki ezek a füzetek a rászorulóknak, Praktikus, okos a tartalmuk, főleg a bűnbánat szentségét tárgyaló
lesz nagyon hasznos a lelkiéletben. A bevezetések rövidek, de sokatmondók.
Kár. hogy a l l , sz. füzet bevezetése a szentmisérői, mint a keresztáldozat
vérnélküli felájításáról beszél (5. lap). Ez bizonyára sajtóhiba, vérontás nélküli
felújítás helyett, A sorozatot egészében is, részeiben is melegen ajánljuk,

-rfAssisi Szent Feren iratai. Fordította P. Takács Ince O. F. M. 179 lap
Budapest, 1929. Bolti ára P 2'40.
A jól sikerült magyar ferences szentévvel együtt nem mult el aszketikus irodalmunknak újabb gazdagodása ferences szellemű munkákkal.
P. Takács a nagy assisi Szent lelkét szólaltatja meg magyar nyelven és
ezért igazán hálásak lehetünk neki, mert Monay fordítása (Marosvásárhely, 1907.) részben már alig kapható, részben pedig mesterkéltségével
nem tükrözi vissza hűen a Paverello egyszerűségét.
Az aránylag terjedelmes bevezetés (3—41. oldal) Szent Ferenc írásait
ismerteti és a legújabb kutatások eredményeinek fölhasználásával alapos
és meggyőző szövegkritikát nyújt. A fordítás úgyszólván teljes egészében
(„Az Ür teste iránt való tiszteletről és az oltár csinosságáról" szóló fejezet kivételével; 1. 39. lap) a quaracchi atyák kritikus kiadása nyomán (1904)
halad, de Szent Ferenc iratait így csoportosítja: I. rész: A rendalapító
Szent Ferenc írásai. II. rész: Az oktató Szent Ferenc tanításai. III. rész:
A szeráfi lélek megnyilatkozásai; a leveleket, melyek a quaracchi kiadásban önálló részt alkotnak, Szent Ferenc tanításaival kopcsolta össze. Az
első rész a három regulát tartalmazza, az elsőt, a rövidebbet, melynek
szövege elveszett, rekonstrukció alakjában. Ugyancsak ebben a részben
olvassuk a klarisszák számára írt regula-részletét és a Szent megható
végrendeletét. A második rész a lelki életről adott tanításokat, az igazi
boldogságra, az erények megszerzésére írt buzdításokat és 6 levelet tartalmaz. A harmadik rész a naphimnusszal együtt a Szent imádságait közli,
a függelék pedig azt a néhány levelet és imádságot gyűjti össze, melyeknek szentferenci eredete kétes.
A fordítás magyaros és folyékony, bár az ilyen kifejezés, mint „pápa
úr',eleinte kissé szokatlanúl hangzik, viszont az is igaz, hogy Szent Ferenc alázatos szellemének jobban megfelel, mint az „úr" szó elhagyása,
ahogy eddig szokásban volt. Szent Ferenc harmadrendjének tagjai számára,
valamint mindazoknak, akik a ferences kultúra iránt érdeklődnek, a könyv
úgyszólván nélkülözhetetlen.
Dr. Zoltán
Veremund.
Clarke-Chobot : A nagy igazságok. 84 lap. A Szent István Társulat
kiadása. Budapest, 1928.
A Szent István Társulat közkedvelt amatőr sorozata újabb kötettel
gyarapodott, Clarke, a neves angol aszketikus író ádventi elmélkedéseivel.

„A nagy igazságok' a címe ennek a kötetkének, mert a hit és a vaHás
alapvető tételeit önti rövid elmélkedések formájába. íme néhány elmélkedés:
Isten a mi Urunk, Isten a mi Teremtőnk, Isten a mi végcélunk; ezeknek
a2 igazságoknak a megfontolása nemcsak komoly magunkbaszállásra és
lelkiismeretvizsgálatra int, hanem elvezet bennünket a hit boldogító igazságainak szemlélésére is: az utolsó elmélkedések tárgya a mennyei boldogság. A 31 elmélkedés mindegyike egy-két oldalra van összetömörítve,
úgyhogy szinte maguktól kínálkoznak a sok másirányú elfoglaltság által
lekötött művelt világi hívő kezébe naponkénti lelki táplálékul nemcsak az
ádventben hanem az egyházi év más szakában is. Azt kivánjuk a könyvecskének, hogy hasonló fogadtatásra találjon, mint társa, a szerző nagyböjtre
írt „Elmélkedései Jézus Krisztus kínszenvedéséről", mely ugyanebben a
sorozatban jelent meg és már harmadik kiadásban forog közkézen.
Dr. Zoltán

Veremund.

Rendi hírek.
Az olivetanus congregatió generális apátjává és a Monte Oliveto Maggiore nullius apátjává Peregő Lajost (1864—) választotta
meg a rendi káptalan. Peregő eddig a római S. Maria Nova a p á t j a
volt és szerzetének ügyvivője Rómában.
A Sabina-i (Róma mellett) püspökség megindította az előzetes vizsgálatot P. Ricardi Piacidusnak boldoggá avatása ügyében.
P. Ricardi a római Szent Pál apátság szerzetese volt, akinek önmegtagadó és imádságos élete a Szentszék ormain járt. 18 évig
volt a farfai apátság elül járója. 1915. március 15-én halt meg Rómában a szentség hírében. Sok csodálatos imádság meghallgatás
történt az ő közbenjárására. Boldoggáavatási processzusának sikeréért imádkoznia kell a rend minden barátjának. Az ősi rend
mindig friss szelleme nyerne ebben a boldoggáavatásban égi tanúbizonyságot.
P. Maurus Kinter, a raigerni a p á t s á g tagja, a Studien und
Mitteilungen aus dem Benediktinerorden c. folyóirat érdemes alapítója és szerkesztője 1928. junius 23-án 87 éves korában Raigernben meghalt.
A Lacey-i Sz. Márton apátság (U. S. A.) ú j apátja P. Lambertus Burton lett.
A beuroniak által újra benépesített
Neuburg a Szentszéktől
apátság r a n g j á r a emeltetett. Az első apátot a beuroni főapát fogja
kinevezni.
A Kanadában levő Sz. Péter német telepének lelki vezetése
és kulturális irányítása a miinsteri (Saskatschewan) bencések kezén
van. A telepnek ma 10.000 hívő részére 12 plébániája, 2 apácaz á r d á j a van. A virágzó telep 25 évvel ezelőtt keletkezett. A münsteri apát nullius prelatusi jogkörrel kormányozza német hiveit. A
középkori bencések kolonizáló munkájára emlékeztet ez az apátság.
P. Benno Lindenbauer, metteni bencés, a Sz. Regula szövegkritikájának terén volt elismert szaktekintély,
1928. okt. 20-án
meghalt.
Szent Benedek Hírnöke" címen a kath. Háziasszonyok Lapjának állandó havi melléklete jelenik meg ez év januárjától kezdve
Dr. Szunyogh Xav. Ferenc szerkesztésében (Budapest VIII. ker.
Baross-u 62.). A négyoldalas melléklet célja, hogy Sz. Benedek
szellemét ismertesse, a szentatyák Írásaiból, a bencés szentek életéből táplálja az oblátusok és obláták lelki életét. Ismerteti a bencések jelen működését és a liturgikus mozgalmakat. Örülünk az ú j
testvérnek és olvasóinknak, főleg az oblátusoknak figyelmébe ajánljuk.
Rendi jubileumunk
alkalmából az Élet c. szépirodalmi folyóiratban (1929. 1. sz.) Ijjas Jankovich Antal közölt értékes tanulmányt Montecassinóról. A magyar diákság lapjában, a Zászlónk-

ban Radványi Kálmán „Magyar Himnusz Szent Benedekhez" c.
költeményében megrázóan szólaltatja meg a magyar ifjúság lelkének felsírását, sóhajtását a boldog hazát álmodó, jövőt alkotó,
népeket átalakító, törvényalkotó, munkát szentelő Szent Benedekhez. Egy tanulmányban a Jó Isten búzája címen fejtegeti Szent
Benedek életét és hatását.
Szent Benedekről a diákszinpadok számára kedves és költői
hatásokban gazdag színdarabot írt Radványi Kálmán „A jó Isten
b ú z á j a " címen. Az előjáték és utójáték keretébe beépített szinmü
Szent Benedek életének három nagyjelentőségű állomását viszi
színpadra. Az I. felvonás színtere a római kapitóliumi iskola; a II.
felvonás a subiacói barlangban, a III. felvonás Montecassinón történik. A könyvet a győri bencés gimnázium igazgatósága adta ki.
Megrendelhető a kiadónál (Győr, Bencés gimnázium) vagy a szerzőnél (Bp. Zászlónk kiadóhivatala).
Szent Benedek rendjének történetét foglalta össze ügyesen,
diákszinpadra alkalmazva — dramatikus képekben Dr. Vanyó T i hamér bencés tanár. A jubileumi ünnepségekre ezt a munkát is
melegen ajánljuk. A szerző müvét ihlet és rendje iránt való szeretet
hatja át. Megrendelhető a szerzőnél (Győr, Bencés székház).
Ujabb boldoggáavatás.
Az apostoli szentszék elimerte a régóta boldogként tisztelt Irmengard apátasszonynak a kultuszát és
tiszteletét Szent Benedek rendje számára engedélyezte. — Irmengard császári házból származott, Német Lajos királynak volt a
leánya. Szíve vágyát követve magát teljesen az Istennek sz'entelte.
857-ben Buchau monostorának lett apátasszonya, majd a ifia'is
fennálló, regényes fekvésű frauenwörth-i apátságot kormányozta.
Ez az apátság a Chiemsee-tó egyik szigetén épült ( B a j o r o r s z á g ) .
Irmengard 866. jul. 16-án halt meg a szentség hírében. A bajor
nép mindig szentként tisztelte.
A Sz. István Akadémia febr. 22-én tagjai közé választotta lapunk kiadóhivatalának vezetőjét, dr. Radó Polikárp-oí és dr. Mihályi Ernőt, szerkesztőbizottságunk tagját.
Szent Regulánk 14. centenáriumán a magyar bencések méltón
akarnak hódolni a nagy rendalapító szellemének. Márc. 19., 20.
és 21-én, Szent Benedek Atyánk ünnepén minden gimnáziummal
kapcsolatos székházunk triduumot tart. Fényes istentiszteletek,
nagynevű szónokok hirdetik Szent Benedek dicséretét az ünneplő
közönségnek. Iskolai ünnepélyeken a magyar ifjúság lelke melegszik az égi fényektől, melyek Szent Atyánk koronájából ránk sugároznak. Az oblátusok, volt bencés diákok lelkigyakorlatokon keftegetik magukban azt a szellemet, melyből Szent Atyánk élt.
Szent Benedek életét diapozitív képek segítségével fogják
több helyen ismertetni a rendtársak. A képeket Szunyogh X. Ferenc gyűjtötte össze kiváló ízléssel. A rendi gimnáziumok értesítőiben megemlékezések lesznek a rend jubileumáról.

Az Orsz. Katholikus Szövetség
a rend jubileumi bizottságának megbízásából országos zarándoklatot rendez Rómába, Montecassinóra, Subiaco-ba és Itália egyéb nevezetes helyeire. A zarándoklat junius 14-én indul Budapestről. A részvételi föltételek kedvezők, a napilapok és más hirdetmények ezekről részletes felvilágosítást adnak.
A bencés intézetek május folyamán zarándoklatot rendeznek
Pannonhalmára a szülők, oblátusok, volt bencés diákok bevonásával.
A jubileumi év folyamán Szent Benedek Reguláját latin és
magyar szöveggel kiadja Molnár Bertalan pannonhalmi noviciusmester.
P. Albert Kuhn — meghalt. Lapunk zártakor kapjuk a lesújtó
hírt, hogy a világhírű bencés műtörténész, P. Kuhn febr. 9-én
Einsiedelnben (Svájc) meghalt. Hosszú életet, 90 évet juttatott
neki az emberi élet Kiosztója. P. Kuhn jól használta fel ezt a
hosszú életet. Még nemrég is kiváló munkái, dolgozatai jelentek
meg: Die Kirche. Ihr Bau, Ihre Ausstattung. Életének legnagyobb
műve az Allgemeine Kunstgeschichte,
mely hat monumentális kötetben látott napvilágot a Benziger-cég előkelő kiállításában. Ez
a mű ma is egyike a legkiválóbb művészettörténeti összefoglalásoknak. Másik híres munkája Kuhn-nak: Roma. Ebben a szent várost ismerteti műtörténeti szempontból. P. Kuhn mint műtörténész
és esztétikus a nagyhatású svájci és német egyházművészeti mozgalmaknak irányító lelke volt. Életműve a legkiválóbb bencés tudósok közé emeli őt, aki mindvégig szerény szerzetes maradt és
egyidőben a berlini egyetem műtörténeti kathedrájára való meghívást is visszautasította — azért, hogy kedves monostorában,
Einsiedelnben maradhasson.

Halottaink.
Epölyi Mainrád Flórián. Karácsony előtt, 1928. dec. 20-án
a hálái bekopogtatott az ősrégi deáki plébánián (Pozsonyin.), amely
Szent Istvánig visszamenő nagy múltjával a magyar bencés hagyó ni a!íyoknak hűséges őre. Epölyi Mainrádot szólította magához
az Ur. Epölyi több mint 40 esztendőt töltött el mint lelkipásztor az
Ur szöllejében. A nép szeretettel vette körül agg plébánosát, aki
az örök életre egyforma gonddal készítette elő magát és híveit.
Jótékonyságát sokáig fogja emlegetni az ő falúja. A szegények,
szükséget szenvedők mindig készséges támogatót találtak benne.
Életének főbb dátumai a következők: szül. Tatán (Komárommegye) 1850 dec. 14-én, Sz. Benedek rendjébe lépett 1874-ben,
pappá szentelték 1880-ban. Mint hitszónok, hitelemző működött
Pannonhalmán, majd l£85-ben a győrcsanakfalui plébániára került. Innét 30 év múlva m?ní át a deáki plébániára 1915-ben. Jó
pap és szerzetes volt, sok lélek szeretetét vitte magával az örök
Bíró clé. R. i. p.
Dorosay Dávid. A régi rómaiak „integer vir"-nek, egész férfiúnak nevezték a kötelességteljesítésnek, a lelkiismeretes munkának
mintaképét. Egy ilyen „integer vir" távozott el az élők sorából
Borosay Dávid halálával. Elmúlását gyászolja a magyar Bencés
Rend és a magyar középiskola, melynek 40 éven keresztül volt
lelkiismeretes, gondos munkása.
Borosay Dávid tartalmas élete egyszerű keretek között folyt le.
1854 november 21-én született a sopronmegyei Ujkéren. 1873.
őszén bencéssé lett, de tanulmányainak menetét megszakította egy
évi katonai szolgálata. 1880-ban pappá szentelték és hogy az ú j
tanárképzés követelte vizsgálatokat letehesse és szaktárgyaiban, a
mathematikában és filozófiában ismereteit kibővíthesse, egy évi tanulmányra a budapesti egyetemre került. A tanári oklevél megszerzése után négy évig a pápai gimnázium tanára, majd az 1885—89.
iskolai években a pannonhalmi főiskolán a mennyiségtan tanára
volt. Szive azonban visszavonta a gimnáziumi tanításhoz, és azért
akkori f ő a p á t j a , Vaszary Kolos 1889-ben az esztergomi főgimnáziumhoz küldötte tanárnak. Itt 26 évig működött csendben, kedves
tárgyáért, a mathematikáért lelkesedve és fáradozva. Tanítás közben állította össze és próbálta ki kiváló tankönyveit, Algebráját
(1901) és Geometriáját
két részben (I. 1904, II. 1906), melyek
csakhamar országos hírűvé tették nevét. Több kiadást ért műveit
az átlátszóság, a könnyen érthető világos tárgyalás és a gondosság tűntette ki és avatta mintaszerű tankönyvekké.
Az iskolában végzett gondos és eredményes munkáját -méltányolva a Rend vezetősége 1915-ben a soproni főgimnázium élére
állította mint igazgatót. Igazgatói működése alatt iskolájában min-

taszerű rendet tartott és kedves tárgyát, a matematikát végig gondos szeretettel tanította. A tanügy terén kifejtett buzgó működése
külső elismerésben is részesült. A középiskolai oktatás terén elért
eredményes munkájáért 1921-ben címzetes tankerületi főigazgatóvá
lett.
1925-ben, 70 éves korában nyugalomba vonult a csendes Tihanyba és itt mindjobban elhatalmasodó szívbaja 1929 január 6-án
kioltotta munkás életét.
Mint tanár, jóindulatú pártfogója volt tanítványainak. A középiskolai matematikának, formális képző ereje mellett, azt a szerepét is kihasználta, hogy az értelmi pályákra alkalmatlan elemek
lemaradjanak a középiskoláról.
Mint kedvelt tárgyában, a matematikában nincs semmi álnokság, hanem minden egyenesen és tisztán az igazságot szolgálja,
úgy Borosay egyéniségét a puritán őszinteség, a nyilt egyszerűség
jellemezte. Tetőtől talpig becsületes ember volt és mást is ilyennek
szeretett tartani. Majdnem a gyengeségig vitte, hogy mindenkiről
csak jót tételezett fel. Vallásosságát a gyermeki egyszerűség, őszinte,
odaadó hit jellemezte.
A társas érintkezésben némelykor hamar fellobbanó természet,
de szép lelkére vall, hogy az élet apró csalódásai között nem marad szivében semmi neheztelés. Hirtelen fellobbanása után szeretettel és alázatos lelkülettel kereste a kiengesztelést és érintkezést.
Borosay Dávid a lelkiismeretes, pontos munkásságnak volt
hőse. Halálával egy értékes, érdemes és munkás magyar bencéssel
és a középiskolai tanítás egy szorgalmas, lelkes munkásával kevesebb.
A jó Isten legyen jutalma tartalmas életéért!
Dr. Sárközy
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ÉVNEGYEDES FOLYÓIRAT A MAGYAR KATHOLIKUS

KULTURA

ÉS A BENCÉS SZELLEM SZOLGÁLATARA.
FŐSZERKESZTŐ; Dr. STROMMER VIKTORIN.

TARTALOM.
Tanulmányok.
Dr. BALOGH ALBIN : Sz. Benedek-képek Rómában.
Dr. SZALAY JEROMOS : A francia vallásos élet irányai a XVII—XVIII.
században.
Dr. ERDÉLYI LÁSZLÓ : A hétkötetes új magyar történet első darabja.
Dr. KALMÁR GUSZTÁV : Földünk nagy mezőgazdasági vidékei.
Figyelő.
Dr. STROMMER VIKTORIN : Gondolatok a keresztény sajtó jubileumán.
Dr. KÜHÁR FLÓRIS : Mihályfi Ákos.
LINZER SZILÁRD : XI. Pius constitutioja a liturgiáról, egyházi énekről és
zenéről.
Könyvek.
Esztétika. — Szentírástudomány. — Szépirodalom. — Irodalomtörténet. —
Lelki élet. — Bölcselet. — Vallástudomány. — Lelkipásztorkodás, —
Szentbeszédek.
Benedidba.
Jubileumunk. — A magyar bencések kulturális működése. — Rendi hírek. — f Aidán Gasquet bíboros. — f Vurdics Ignác. — Vade retro satana !

FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. KÜHÁR FLÓRIS.

KIADJA A PANNONHALMI SZENT BENEDEK-REND.
PANNONHALMA.
1929.

A KIADÓHIVATAL ÜZENETE.
Kénytelenek vagyunk előfizetőink szíves figyelmét egy kellemetlen körülményre felhívni. Jelentős százaléka előfizetőinknek nemhogy erre az évre nem fizette meg tartozását, hanem
hátralékban van még 1928-ra, sőt egyesek még 1927-re is. Ismerjük a nehéz körülményeket, melyekben manap mindenki van,
de vállalt kötelezettségeit mindenki tartozik teljesíteni. Nagyon
kérjük, hogy legalább az elmúlt évekre hátralékban levő előfizetőink teljesítsék kötelességüket, annál is inkább, mert a jubileumi számot, mely nekünk nagy áldozatba került, elfogadták.

A PANNONHALMI SZEMLE
a pannonhalmi Szent Benedek-Rend kiadásában évnegyedenkin t jelenik
meg hatíves számokban. Főszerkesztő: Dr. Strommer Viktorin. A szerkesztő
bizottság tagjai: Dr. Mázy Engelbert, Dr. Kocsis Lénárd, Dr. Klemm Antal,
Dr. Sárközy Pál, Dr. Mihályi Ernő, Dr. Janota Cirill. A szerkesztésért felelős: Dr. Kühár Flóris. Felelős kiadó: Dr. Radó Polikárp.
Előfizetési ára évenkint 6 pengő, mely egy összegben fizetendő. Egyes
szám ára 2 pengő. A folyóirat szellemi részét érintő küldemények a szerkesztőséghez, anyagi részére vonatkozó küldemények pedig a kiadóhivatalhoz irányítandók. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pannonhalma, Győrmegye.
A Pannonhalmi Szemlében megjelenő közleményekre
vonatkozó
minden jogot fenntart a szerkesztőség.
Folyóiratok, lapok csak a Pannonhalmi
Szemlére való kifejezett
hivatkozással
vehetnek át egészben vagy részben
egyes közleményeket.
Az I, és a III, évfolyam 3 P-ért kapható kiadóhivatalunkban, A II.
évfolyamból már csak néhány teljes példány áll a kiadóhivatal rendelkezésére. A teljes II. évfolyam 10 P-ért, a 2., 3., 4. sz. együtt 3 P-ért kapható kiadóhivatalunkban, A Sz. Benedek Emlékkönyv külön rendelve 5 P;
az egész IV. évfolyam, melyhez az Emlékkönyv is beletartozik, összesen
csak 6 P.
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Tanulmányok,
SZENT BENEDEK-KÉPEK RÓMÁBAN.1)
Ismertetnünk kell néhány képet, melyek Szent Benedek ábrázolásainak vehetők, illetve kétségtelenül ís azok, de valamilyen
szempontból vita alatt állanak. Ilyenek a Santa Maria in Pollara,
a Santa Francesca Romana és a Santa Pudenziana festményei.
A legkomplikáltabb eset kétségtelenül a Santa Maria in
Pollara freskójának kérdése.
Ez a kis templom a Palatínus keleti részén, Titus és Constantinus díadaíveítől nem messze épült. Eredetében még az V.
századig megy vissza, de történeti emlék először 999-ben szól
róla (sírkő van benne 977-ből is). A XI. században bencés birtokba került. A mellette épült monostorban volt a montecassinóí
,,abbas abbatum" székhelye. Itt választották pápává II. Gelasíust (1118.). Szóval a kis templom nagy idők tanújának mondható. — Nevezik Szent Sebestyén templomának is, — ma ez a
hivatalos neve —, mert a hagyomány szerint Domítíanusnak szintén a közelben, a Palatínuson épített stádiumában szenvedett
vértanúhalált és itt, a Palatínus alján lévő völgyben találták meg
holttestét is, ahová a kivégzés után vetették.
A kis templom apszisában két, illetve három festmény van.
Fönt az ívben a szokásos Krisztus kép Szent Sebestyén, Bálint,
Zotíkus és István vértanúkkal, alatta a misztikus bárány ismeretes csoportja. A második képen, az előbbi alatt a Boldogságos
Szűz látható két angyal között, mellette Sz. Ágnes és Luca, továbbá Sz. Péter és Pál. E kép aljába van középen beillesztve egy
harmadik, kisebb kép, mely bennünket közelebbről érdekel. Három szentet ábrázol, kik közül a két szélső nimbusszal, de födetlen fővel, a középső fekete színű, szerzetes-csuklyához hasonló
süvegfélével van ábrázolva. A csuklya alól azonban a nyak két
oldalán fehér fejkendő látszik ki és majdnem úgy tűnik föl,
mintha a csuklya alól a homlokon ís kilátszanék egy vékony fehér sáv. Ha most ehhez hozzávesszük, hogy a sötét ruha nyaka
fölött fodros fehér tunika széles sávja emelkedik kí, hogy karcsú
női nyak fölött keskeny, fínom női arc vonásait látjuk, hogy a
középső alak, a másik kettő mellett egyébként is kiemelkedik,
első pillantásra is kimondhatjuk, hogy itt a Boldogságos Szűz
A tanulmány első részét 1, Ph. Sz, IV, (1929.) 278. l.-on.

egyik arcképe áll előttünk, amilyenhez hasonlót pl. Ravennában
láthatunk a San Apollinare Nuovaban.
Az archacologusok egy csoportja azonban azt állítja, még
pedig teljes komolysággal, hogy itt Szent Benedek ábrázolásával
van dolgunk. A kép ugyanis könyvet ad az ábrázolt kezébe, amiben a regulát is gondolhatjuk, jobb kezét tanításra emeli, mint a
Szent Benedek-képeken szokás. Megerősíti ezt a kép fölírása,
mely szerint Ego Benedíctus presbiter et monachus pingere feci
— a betűk és a kép jellege szerint — a XI. században, amikor a
templom és kolostor bencés kézben volt. Nem képzelhető tehát,
hogy Mária-kép alá közvetlenül, sőt beleillesztve meg egy Máriaképet festettek volna éppen csuklyával, holott Szent Benedeket
a sok szent között egy kép sem ábrázolta volna.
A legérdekesebb, hogy — szerény véleményem szerint —
mindkét félnek igaza van, csak nem ugyanazon időre vonatkoztatva. A kép ugyanis — különösen a fénykép bizonysága szerint,
mely élesebben mutat, mint a megrongált eredeti — szemmel
láthatólag át van alakítva. Eredetileg a három szent körülbelül
egy magasságban volt ábrázolva és a térben szimmetrikusan elhelyezve. A középső alakot azonban később átfestették. Az átfestés alkalmával a középső kép eltolódott balfelé, a fej magasabbra került és a gyönge körszakállal övezett arc — a X—XII.
századi Szent Benedek-tipus — helyett Madonna arcot festettek,
A régi festmény alsó része azonban megmaradt és a felső rész
egyes — bár halvány — vonalai átütnek az új ecsetvonások mellett, Ha már most tekintetbe vesszük, hogy a templom 1352-ben
a S, Maria Nova egyházával egyesíttetett, kiindulási pontot kaptunk annak föltevésére, hogy az átföstés mintegy harmadfélszáz
évvel későbben történhetett, de semmiesetre sem hivatott művész
kezétől.
Az itt említett Santa Maria Nova, más néven Santa Francesca Romana teploma és kolostora szintén régi időkre megy
vissza. Alapja a pogány Venus és Roma-templom, melyből IV.
Leo pápa alakított keresztény templomot a Boldogságos Szűz
tiszteletére. Mellette volt az a híres levéltár és könyvtár, melyben
többek között a nagy Tasso is dolgozgatott (1589.). Újabban itt
merített ínspiratíót halhatatlan műveihez a mi Liszt Ferencünk
is (1866.). A templom és kolostor 1352 óta az olivetanusokra van
bízva, akik fehér ruhában követik Szent Benedek reguláját.
Fehér ruhában örökítette meg a nagy rendalapítót is Subleyras a Szent Benedek-kápolna oltárképén azzal a jelenettel,
mikor feltámaszt egy kis gyermeket (1744.). A szép képnek azonban van egy kis hibája: Szent Benedek szakáltalan alakjában az
olivetánus ág alapítójára, Tolomei Szent Bernátra ismerünk. —
Szent Benedek megszokott alakját az alsó baloldali kápolnában
találjuk meg Sinibaldonak, Perugíno követőjének festményén,
mely a trónján ülő Madonnát a kis Jézussal, Keresztelő és Evangélista Szent Jánossal, Szent Benedekkel és Györggyel ábrázolja.

Szent Benedek itt is fehér ruhában van, de hosszú szakálas, férfias arcára úgy is ráismernénk, ha nem volna kezében a regula és
az apáti pásztorbot. — Még tipikusabb, bár egészen új (1867.)
Szent Benedek feketeruhás alakja Római Szent Franciska confessiója fölött (Guidi), — Meg kell végül említenünk egy Madonna-képet, mely a sekrestyében van. A festmény a gyönyörű
trónon ülő Madonna mellett, aki a kis Jézust térdén tartja, jobbról Római Szent Franciskát, balról Szent Benedeket ábrázolja.
A feketeruhás Sz. Benedek arca azonban olyanformán tűnik föl,
mintha a művész maga sem lett volna tisztában feadatával, Ez
is egyik oka annak, hogy a művész személyére nézve még ma ís
vita folyik, A valószínűség Aretasi Pellegrino, másként Munarí
mellett szól, aki Ráfael tanítványa volt: különösen a középső rész
finomsága valóban a nagy umbriai mester modorára vall.
De míg a Franceska Romana képei tulaj donképen mind
Sz. Benedek-képek, nem mondhatjuk el ezt a Santa Pudenziana
két festményéről. Tani a kupola Pomarasccio-festményén Szent
Benedeket is szerepelteti, holott a kép Szent Bernátot ábrázolja,
sőt a fölírás is S. Bernardus-t jelez. — És ha nem is vitatjuk el
Szent Benedektől Cippitelli falfestményét a Sz, Brunó-kápolnában, nem hallgathatjuk el, hogy sajátszerű beállítása teljesen
idegenül hat reánk. Az angyalkákkal övezett félig felhőkbe bukóit Űr Istennel szemben álló Sz. Benedek úgy tűnik föl, mintha
a küldetés, melyre az Ür felszólítja, leverné, elcsüggesztené. Valahogy kikívánkozik belőlünk a tiltakozás: ez a lelkület nem
Szent Benedek férfias, Isten akarata szerint munkálkodó egyéniségét állítja elénk, bár feketeruhás, aszkéta alakja, a mellette
lévő pásztorbot a névbelí azonosságra nézve eloszlatja a kételkedést.
Annál kedvesebbek, fölemelőbbek azok a művészi illusztrációk, melyek a vatikáni könyvtár 1202. számú latin kódexében
sorakoznak elénk. (L. kettőt közülük a műmellékleten.)
E hatalmas kódex a montecassinói monostor chórusa számára készült és Szent Benedek ünnepével kapcsolatban lectióként Péter ostiai püspök beszédét, továbbá Nagy Szent Gergely
pápának Szent Benedek életére vonatkozó dialógusait tartalmazza; ezeknek folytatása az omelie uenerabilis pauly díaconi,
mely Szent Benedek életét különösen Szent Maurussal kapcsolatban tárgyalja és a képsorozatot is megismétli.
Nincs terünk arra, hogy a pompás kódexet részletesen
ismertessük. Csak megemlítjük mesteri iniciáléit, melyekben a
longobard szalagfonatos díszítés a románkori állatmotívumokkal
összekapcsolódva változatos és mindig finom, sokszor egész oldalt betöltő kompozíciókkal gyönyörködtet. És nem hallgathatjuk el, hogy a kódex 260 hártyalevelének mindegyike a XI. század beneventumí írásának valósággal mintaszerű alkotása.
Mindenesetre e montecassinói (illetve vatikáni) kódex egyik
legékesebben szóló dokumentuma annak a művészi tevékenység-

nek, mely Desiderius montecassinói apát irányításával a XI. századig szinte tespedő itáliai művészeteket nagy lendülettel előre
vitte, sőt hatásaiban Itália és a XI. század határain túl is érezhető.
Szent Benedek alakjával az ötödik oldalon találkozunk először, A kép betölti az egész lapot, de két különálló részből áll,
A felső Szent Benedeket trónon ülve ábrázolja, aszketikus arcát
rövid körszakái borítja, fején csuklya, feje körül arany köralakú
nimbusz. Balra tiszteletteljes meghajlással díszes ruhájú egyházi
ember könyvet nyújt át neki, A donátorra jellemző négyszögletes
nimbusz miatt is Desiderius cassinói apátnak szokták nevezni.
Erre mutat a felírás is: Cum domíbus miros plures accipe libros.
Rura, lacus presto. Celi michí prestitor esto,
A verses felírás második sorát a kép alsó része magyarázza:
nagy kék tó, zöld növények, tornyos épületek, falvak, bizony
nem valami nagy művészettel- Annál fényesebb a felső rész háttere, a kisebb-nagyobb épületek, templom, oszlopcsarnok díszes
csoportja, melyek valószínűleg a montecassinoí apátságot ábrázolják.
Ugyancsak ilyen sommás, képet találunk a tizenegyedik lapon, De míg az előbbin, nevezetesen a felső részen a miniator
minden színpompája érvényesült, ezen csak halvány tintát használt a legalább két századdal későbbi tollrajz készítője, aki a szöveg mellett fennmaradt széles margó aljára helyezte Szent Benedeket, amint baljában pásztorbotot tart, jobbjával mintha áldást
osztana. Fölötte az útat mutató két angyal Anjou-liliommal kezükben, egyiküknek szárnyai repülést jeleznek. Legfelül három
holló látható: aránylag ezek a legsikerültebbek az egész képen,.
Annál kedvesebbek naiv felfogásukkal, távlati és logikai
gyöngeségeikkel a Szent Benedek életének egyes jeleneteit ábrázoló képecskék.
Bemutatják Szent Benedek tanulóéveit, első csodáját, remete életét; látjuk őt Vicovaróban, montecassinói munkálkodásában; sorra jönnek csodái; eléje járulnak Florus, Equitius, Tertullus, megjelenik Maurus és Piacidus; nem marad el Skolasztika sem; még a cassinói iskolázásról is kapunk egy kis képet.
Látjuk Szent Benedeket, amint írja a regulát és amikor a templomban kileheli áldott lelkét. Kép mutatja be temetését: terre
terra datur. chorus orat. et íllacrimatur; látjuk mennybe jutását, S a hosszú sorozat végén, ha a szöveget meg se néztük
volna, akkor is érezzük az utolsó képpel: Sie Benedictus erat.
Síno plurima. lingua quiscat.
A két nagy képen, a pompás iniciálékon kívül 102 finom
kézzel, érző lélekkel festett miniatura sorakozik elénk, (Mindegyik alatt kedves, kifejező vers magyarázza az ábrázolt eseményt,) Egymaga is nagy teljesítmény a XI. század közepén.
Nem is egy művész alkotása az egész, illetve a kettős sorozat,
A Szent Maurussal különösebben foglalkozó rész szemmel-

láthatólag más miniator keze munkája, aki nem bírta elérni az
első sorozat művészének könnyedségét, színpompáját, de magában véve szintén derék munkát végzett.
Kik voltak a művészek: nem tudjuk.
Desiderius apát (1057—1087) művészi feladatokra Lombardiából, Amalfíból, Konstantinápolyból hívott építészeket, festőket, szobrászokat. Alkotásaikban így természetesen nem szabad
kizárólagosan montecassínóí, még kevésbé teljesen újszerű produktumokat látnunk, A római biblíoteca casanalense 724. kéziratának benedíctio fontisa pl. majd századdal megelőzi hasonló
erőteljes stílusával, a víznek jellegzetes ábrázolásával a montecassínóí illusztrációkat, félreismerhetetlen a bizánci íz is; a Szent
Benedek-életrajz míníaturái mégis nagyon fontos állomást jelentenek.
Az általuk jelzett művészi irány éppen azért, mert gyakorlati célra készültek, sokaknak kezén megfordultak, sokakat megihlethettek. Az egyöntetű képeknek hatalmas sorozata jótékonyan hatott az egységes stílus kialakulására, mely jelentkezik pl.
Capua mellett a S. Angelo de Formís vagy a római S. Crísogono
freskóin is.
Nagyobb dicsérettel nem zárhatom le a már hosszúra nyúlt
ismertetést, mint annak ismétlésével, amit Toesca állapít meg
nagy művében (Storia dell'arte italiana), hogy a kódex iniciáléi
voltak mintái a Quattrocento miniatoraínak, írása a humanista
kallígrafiának (1046. 1.), a képek művésze pedig, melyekben
igazi ritmus lüktet, a stilus és az íkonografia terén úgy használta
és alakította a részletekben mutatkozó hatásokat, hogy geniálís
remekművek jöttek létre (1049.).
íme, egy kis példa, mit köszönhet a kultúra Szent Benedeknek.
Dr. Balogh
Albin.

A FRANCIA VALLÁSOS-ÉLET IRÁNYAI
A XVII—XVIII-IK SZÁZADBAN.1)
Bremond abbé, a francia katholikus irodalom büszkesége
korszakot alkotó, a világirodalomban is páratlanul álló művel
írta be nevét az irodalomtörténet munkásai sorába. Az 1920-ban
megkezdett, eddig közölt 8 és még ezután közlendő 2 kötetben
megírta az egyháztörténetnek és irodalomtörténetnek az egyháztörténetíróktól és a nem keresztény szempontú történettől egyaránt elhanyagolt részét: a vallásos érzés és a katholikus lelkiélet irányainak a történetét a XVII. sz. elejétől kezdve napjainkig. Az eddig megjelent 8 kötet megérdemli mindenkinek a
figyelmét, aki egy gazdag vallási megújulás korát ismerni akarja.
Üj világosságot vet ez a munka a francia szellemtörténetre és
mesteri rajzát adja a vallási élet formáinak és forrásainak, amint
a francia katholicizmusban a 17—18-ik században kivirágzottak
vagy kibontakoztak. A hatalmas munkáról (kb. 3800 nagy oktáv
oldal) csak a hátralévő 2 kötet megjelenése után adható összefoglaló áttekintés. Csak akkor lesz igazán értékelhető az a szolgálat, amit H. Bremond munkájával a teologusnak, a vallásfilozófusnak, szellemtörténetkutatóknak és a vallásos élet megnyilatkozási formáival foglalkozóknak nyújt. Egyelőre csak azt a gazdag anyagot ismertetjük, mit H. Bremond a már megjelent 8
kötetben felhalmozott.
A XVI. sz. politikai és vallási harcai Franciaországban is nagyon aláásták a vallásos életet. De a XVIL században elkövetkezendő vallási renaissance-hoz az alapot még a XVI. sz. rakta
le. H. Bremond ebben az újjászületésben két egymással sokszorosan érintkező, egymást megtermékenyítő irányzatot lát:
L'humanisme dévot (magyarr nehezen fordítható: A lelki életnek a humanismustól átjárt iránya) és a misztikát. A vallásos
humanizmus 1580-tól 1660-ig terjed. A misztika 100 éves fejlődése 3 korszakra oszlik, 1590-től 1620-ig hatalmas erővel nyomul
be a francia vallásos életbe a misztika (L'invasion mystique),
1620-tól 1650. a hódítás befejeződik (La conquête mystique), A
század második fele a lassú visszavonulásban áll. (La retraite
mystique.)
A renaissance profán humanizmusának hatása alatt kialakult
keresztény humanizmusból fejlődött a humanisme dévot. A keresztény humanizmusnak az emberi természet nemességéről és
a tisztes életörömökről való felfogása a renaissance profán humanizmusának a magyarázata. Ennek a humanizmusnak az aszszimílálható elemei felszívódtak a katholikus tradícióban. Azon1

) H, Bremond: Histoire du sentiment religieux en France depuis lar
fin des guerres de religion jusqu' à nos jours, Paris (Bloud et Gay) 8 let-

ban ez a keresztény humanizmus még inkább spekulativ, mint
gyakorlati, inkább arisztokratikus, mint népszerű, Humanisme
dévot-vá akkor lesz, mikor nemcsak a kiválasztottak kis seregéhez szól, hanem mikor a keresztény humanizmusnak az elveit és
szellemét mindenkinek hozzáférhetővé teszi, és az elmélet helyett
az életszentség iskolája, gyakorlat és élet lesz. Ennek a vallásos
humanizmusnak képviselője Salézi Szent Ferenc, Az ő magával
ragadó személyisége, gazdag hatása eléggé ismert- De H, Bremond bebizonyítja előttünk, hogy ő csak a csúcspontja ennek a
mozgalomnak és tanítását az ismeretlen elődök sora készítette
elő. A legfontosabb ezek között Louis Richeomme (1544—1625,),
aki arra törekedett, hogy a vallást, a dogmát vonzóvá tegye. Leleménye kifogyhatatlan, elbeszélések, hasonlatok kitalálásában,
melyekkel a keresztény tanítást vagy Szent Ignác lelkigyakorlatait akarja a hívők szívébe lopni. Gyermekies keresztény öröme
a természet szépségein, keresztény optimizmusának kifejezése,
Sokkal nagyobb, mint ő, követője, Salézi Szent Ferenc.
Az ő jelentősége abban áll, hogy az elődeitől megkezdett munkát
geniális szellemével végrehajtotta. Megoldotta azt a feladatot,
hogy a keresztény renaissance s humanizmus tartalmát és formáit
az egyszerűbb hívőknek is közkincsévé tegye. Igazi humanista
volt a szó világi értelmében, de az volt a lelkíélet rendjében is,
Bremond Szalézí Sz, Ferencben a vallásos humanizmusnak
a legtökéletesebb megtestesülését látja. De Szalézí Sz, Ferencben képviselője a francia vallásos élet egy más irányzatának, a misztikának is. Ha az Introduction à la vie dévote és a Traité de l'amour
de Dieu I, kötete a vallásos humanizmus alapelveit tárgyalják és
fogalmazzák meg, a Traité többi könyvei a francia misztikának
meghatározó formálását jelentik- Részletesen foglalkozik itt H.
Bremond Chantai Szent Franciskával, akinek a számára írta Sz.
Ferenc a Traitét, hogy neki és az általa alapított vizitáció apácarendnek a filles d'oraíson-nak irányítást adjon. A Traité a legszebb vallásfilozófiái könyve a XVII, századnak. Jelentőségét
alig lehet értékelni. Fontossága abban áll, hogy a magának sok
oldalról utat egyengető misztikus irányzatnak a tekintélyes és
mértékadó teológusok elismerését és helyeslését is megszerezte.
Ő maga is néhány évvel a Traité írása előtt óvni akarta lelkileányait a karmeliták tanítása ellen, most pedig már lépésrőllépésre követi Szent Terézt, Művét nem a kiválasztottak szűk
körének szánta. Arra törekedett, hogy művében une bonne et
aimable clarté-t érjen el, A világiaknak és az udvari embereknek
ajánlja olvasmányul művét- Véget akar vetni annak a felfogásnak, mely a katonák és udvari emberek számára lehetetlennek
tartja az igazi imádságos életet. (, . . de vouloir bannir la haute
oraison de la compagnie des soldats, de la boutique des artisans,
de la cour du prince, du ménage des gens mariés") Épen ezért
némelyek a Traitét a népszerűsítő vallási irodalomhoz sorolják.
H. Bremond állást foglal ezzel a felfogással szemben, és a misz-

tíkus teológia termékei közé sorolja, a benső bizonyítékok mellett
támaszkodva IX, Pius pápa dekrétumának szavaira, melyekkel
Szalézi Sz, Ferencet doctor Ecclesiae-vé avatta (in mystíca theologia mirabilis Salesii doctrína refulget),
Szalézi Sz, Ferencet a munkások egész sora követi a humanisme dévot munkálásában. Jelentkezik ez az irányzat a költészetben, éreztette hatását a szorosan vett teológiában. Itt nagyon
szép és tanulságos fejezetet szentel Bremond D, Laurent Benard
„Paranéses Chrétiennes" című művével kapcsolatban annak a
tudós, humanista szellemnek, mely majd a Benedek-rend maurinus kongregációját másfélszázadon át éltetni fogja. A humanista
életöröm a vallásos humanizmus hatása alatt keresztény optimizmussá változott. A Trídentinum világos, szabatos definíciói teljes
összhangzásban voltak ezzel az optimizmussal, mely a renaissance
legszebb tradícióit a személyes megszentelés és lélekvezetés szolgálatába állította, írói a kereszténység lényegét az ,,0 felix
culpa"-ban látják. A kereszténységnek ez a Gaudete in Dominotól ihletett, örömteli, minden szépséget megértő és magának megnyitó, nagyvonalú felfogása hamarosan elérkezett a hivők széles
rétegébe és előkészítette a talajt a misztika nagy áramlatának,
mellyel a II. kötet ismertet meg bennünket.
Franciaország ebben a korban megérte azt a csodát, mondja
Bremond, hogy katholikusai nem egymás ellen harcoltak, Egyháznagyok, teológusok, Sorbonne, szerzetesrendek vállt vállhoz vetve
dolgoztak- Ebben az irányzatban nagy szerepük volt a nőknek
és eddig eléggé nem ismert és méltatott hatásuk a kapucinusoknak, A fénypont azonban a kötetben Mme Acarie szerepének a
tárgyalása. Szemléletes és vonzó képét kapjuk a kármelíta és
Benedekrendi apácák kolostoraiban folyó életnek. Bremond
szinoptikus előadása nagy vallásos irányzatról ad' összbenyomást
és bepillantást enged annyi különböző índividum életébe. Bremond rengeteg anyagot hord össze. Vele követhetjük egy katholikus vallási megújulás keletkezését és növekedését. Megfigyelhetjük, hogy ez a megújulás mennyi, egy-egy kiváló lelki vezető
köré csoportosult, egymástól független irányzat munkájának
eredménye, hogyan jut el teológiai értekezések, jámbor társulatok vagy szerzetesrendek és az épületes irodalom útján a hívők
szélesebb köréhez,
A II, kötet függelékében a G. de Grandemaison nyomán
Bremond részletes és alapos tájékoztatást nyújt a misztikáról,
A conquête mystique-t tárgyaló kötetek közül az első (az
egész mű harmadik kötete) az úgynevezett francia iskolával
(L'école française) foglalkozik. Ennek az iskolának a vezére
Bérulle kardinális, kinek Szalézi Sz. Ferenc és Bossuet is sokat
köszönhetnek, Bérullenek Bremond igen előkelő helyet juttat a
lelkiélet mesterei között. Neki tulajdonítja, hogy a lelkíélet theocentrikus felfogása diadalra jutott az anthropocentrikus felfogással szemben. Az olvasót nagyon meglepheti ez az állítás,

de H, Bremond 130 oldalon bizonyítja tételét. Az embernek az
Istenhez való viszonyában túlságosan előtérben állt szerinte az
ember. A theocentrikus felfogás, mely csak az Istent tekinti,
Bérulle-lel nyomul előtérbe, aki először adott neki hatásos megfogalmazást. Il faut premièrement regarder Dieu et non pas
moi-même, et ne point opérer par ce regard et recherehe de
soi-même, mais par le regard pur de Dieu. Bremond szerint az
alapigazság: Az Isten a mi célunk, különfélekép magyarázható:
,,Az Istenért vagyunk", ,.Az Isten érettünk van". Bár szerinte
a szentek megszámlálhatatlan serege theocentríkusan élt, Szent
Bernát, Szent Bonaventura, a skolaszikusok tanítása theocentrikus volt, de csak szűk körre szorítkozott a gyakorlat, filozófiai
tézis maradt a tanítás. Bremondnak nem theocentrikus (ennek
a szónak ilyen értelemben való alkalmazása Bremondtól való!)
még Szent Ágoston híres szövege se: Tibi enim, o anima, non
sufíícít, nisi qui creavít te. Azt mondja, hogy a hangsúly a Fecísti
nos ad te Domine . . .-ben is az inquietumon, a mi nyugtalanságunkon van , , , Az Imitatio Christi, Szent Ignác lelki gyakorlatainak bevezető mondata (Homo creatus est, ut Dominum deum
suum laudet, ac revereatur, eique servíens tandem salvus fiat)
mind anthropocentrikusak. Bremond szemében Bérulle tana a
theocentrikus fejlődésnek a csúcspontja. Bármily éleselméjű,
magával ragadó H. Bremond fejtegetése, ilyen éles határvonalat
erőltetettnek tartunk, A Bérulle iránti lelkesedés elragadta, a
mentől világosabb tézis felállítása megtévesztette. Ugyanaz az
ember lelkiélete különböző fokán — ha elfogadjuk Bremond
elnevezését — lehet anthropocentrikus és theocentrikus, aszerint,
amint lelkíéletének índítóokai finomodnak. Az épületes irodalomban ís majd egyik, majd másik irányzat nyomul előre a szükségleteknek megfelelően. S bár Bremond dokumentálásának bősége
megzavarhatna bennünket, mégis elhagyja például Szent Benedek jelszavát: Ut in omnibus glorificetur Deus. Pedig ez még az
ő megfogalmazása szerint ís ugyancsak theocentrikus és ugyancsak bent volt a köztudatban. Ez az általánosítás azonban megérthető H. Bremond részéről, aki annyit foglalkozik az imádság
metafizikájával (Prière et poésie, Ascèse ou Prière?), aki élete
céljául tűzte ki, hogy megfeleljen Joseph de Maistre kérdésére,
aki egy nap a templomban térdeplő tömeg közt azt kérdezte
magában: Vájjon mennyien vannak itt, kik valóban imádkoznak?
Azt írja az Inquiétude religieuse (deuxième série, 1910) című
munkájának előszavában: Ha ura lehetnék életemnek, azt szeretném, hogy megfelelhessek erre a kérdésre az imádkozásnak
olyan definíciójával, hogy kiterjeszthessük a számát azoknak,
akik valóban imádkoznak. Olvasva az eddig megjelent 8 kötetet,
meggyőződhetünk valóban arról, hogy a szellemtörténet és
irodalomtörténetnek tett fel nem értékelhető szolgálatok mellett
főkép ez a kérdés foglalkoztatja Bremond-ot.
Bérulle tana az általa alapított oratorianus kongregációban

él tovább, melynek tagjai, a legnevesebbekkel az élükön — Olíer
(a Saint Sulpice szeminárium megalapítója), Massillon, Malebranche — terjesztik a tanítást, honosítják meg az alapítóktól
kedvelt Gyermek-Jézus kultuszt. Ugyancsak ebben a században
alakul ki a Jézus-szíve kultusz J. Eudes buzgólkodása nyomán,
és nem mint a köztudatban van Sz, Alacoque Margit hatása alatt.
Eudes legnagyobb dicsősége a Jézus-szíve kultusz nyilvános bevezetése. A XVII. sz. francia katholícizmusának lelkiélete főkép
ebből a forrásból táplálkozik. Ebben a kultuszban találkozik a
század lelkiéletének két irányzata: a humanisme dévot és a francia iskola. A 4. kötetben a janzenizmussal és Port-Royal-lal
foglalkozik H. Bremond. A francia katolicizmus belső életének
a történetéből ez az a korszak, mellyel a profán történet és az
irodalomtörténet is foglalkozik. Annyi tanulmány, köztük SainteBeuve híres Port-Royal-ja után is érezzük, hogy H. Bremond
nem végzett fölösleges munkát. Sainte-Beuve lélektani és irodalmi szempontból tekintette a janzenizmust és a Port-Royal-t.
A XVII. századi francia katholicizmus lelkiéletének olyan ismerete nélkül, mint amilyent Bremond nyújt, a köztudatban PortRoyal-ról és a janzenizmusról a katholicizmus rovására nagyon
rokonszenves kép alakult ki. XIV. Lajos üldözése a martirság
dicsfényével vette körül őket, Pascal emberi nagysága discreditálta ellenségeiket, szigorú erkölcsi felfogásuk, komoly jámborságuk. vonzóerőt gyakorolt még a Volupté írójára, SainteBeuve-re is, aki azt írta, hogy náluk megtalálta, la religion seule,
dans sa rigeur, et le christianisme dans sa nudité. Bremond
szembeszáll a közfelfogással és Port-Royal fejlődésének, a szereplőknek Saínte-Beuve-énél nem kevésbbé érdekes rajza kapcsán vallásbölcseleti alapon és a katholikus tanítás alapján kimutatja álláspontjának gyengéit. Kimutatja, hogy a Port-Royalban két elemet kell megkülönböztetni, a szektárius tévedést és
az igazi komoly egyházias jámborságot.
Port-Royal életének bemutatása közben remek portrékkal
találkozunk, de legremekebb Pascal-é. A Szalézi Sz. Ferenc,
Fénelon gyöngéd szelídségét lehelő vallásos felfogásával szemben álló fönséges, de rideg Pascal-í felfogás jelentkezik a tanban
és az imádság felfogásában. A katholikus azt mondja: Krisztus
minden emberért meghalt, érettem is. Pascal felfogása: Krisztus
valószínűen nem mindenkiért halt meg, de azért érettem meghalt.
Az Úristen ezt a bizonyosságot valamikép érzékelhetővé teszi a
kiválasztott előtt. Pascal teológiájával összefüggésben áll az
imádságról való felfogása. Komor, rettenetes teológiájának megfelelő ímádságfelfogása is. Az egyház is gyermekei elé állítja a
földi élet nyomorúságát (exules fílií Evae gementes et fientes).
De az Úristenben a jóságos atya képét nem szorítja háttérbe a
rettenetes bíró képe, mint Pascalnál, Pascal nem tudta volna
énekelni a „felix culpa-t". Imádságfelfogása is egészen máskép
hangzik, mint az Egyházé. A katholikus felfogás szerint az imád-

ság elsősorban Istendícséret, Pascal szerint az Isten azért rendelte az imádságot, mert az nekünk hasznos (Penseés et opuscules 1621),
Ez a felfogás semmiképen sem tartozik Bremond theocentrikus osztályába. Élete utolsó éveiben azonban Pascal teljesen
szakított a janzenízmussal, amint azt lelkívezetőjének feljegyzései bizonyítják. Híres mondásának, hogy a szívnek vannak érvei,
melyeket az okoskodás nem ért meg (le coeur a des raisons que
la raison ne connaît p a s , , , ) , csak úgy van értelme, ha a szív
az eredeti bűn következtében tökéletesen nem romlott meg,
Bremond végső következtetése, hogy Pascal feje janzenista, szíve
misztikus, teológiája kezdetben szektárius, imádságos élete egészen katholíkus lett élete végén (és theocentrikus!). Pályája a
janzenizmuson keresztül a misztikához és a humanisme dévot-hoz
vezetett.
Vannak, kik Bremond új megvilágítását elfogultnak tartják.
De azt el kell ismerni a janzenízmus és Port-Royal leglelkesebb
védőinek is, hogy ha elfogult, ez nem valami pártszempont elfogultsága, hanem a fentemlített cél megvalósításából származhatnék csak, hogy t, í, az imádságnak megfelelő metafizikai megfogalmazást adjon, amely célt ő immár 8 kötetben iparkodik
megvalósítani, végigkísérve erre nézve 2 századon a kath. tradíciót, gyakorlatot. Azt azonban ellenfelei se tagadhatják, hogy
Bremond műve nagyszerű alkotása egy nagytudományú, éleselméjű, finom ítéletű, és gondosan mérlegelő tudósnak. Hasonlókép ragyogó teljesítménye ez a mű az előadás művészetének.
Klasszikus kultúrától átitatott, az előadás csodálatos elevenségével megáldott író munkája ez a mű. Tele van szellemes meghatározásokkal, Előadásának fősajátsága a báj (charme), mi
gyöngéd, bensőséges vallásos érzéssel van kapcsolatban. Lehetetlen, hogy az olvasót meg ne igézze a stílusnak ez a bája, az átérzésnek ez a bensősége, H, Bremond munkája a bizonyság arra
is, hogy a kereszténység igazi ismerete csak az élő hit számára
lehetséges.
Az V—-VI. kötetben tovább folytatja a conquête mystique
tárgyalását. Anyagát nem részletezzük, mert hisz nálunk még a
teolóíailag képzett olvasó előtt is ismeretlenek szereplői, A Vl-ík
kötet második részének az apokalipszisből vett jelentőségteljes
címet ad: Túrba magna, A nagyok hosszú sora után jön a kisebbek még hosszabb sora, kik mind hozzájárultak a vallási élet elmélyítéséhez . . . Ex tríbu Juda duodecim milia signati, . . Post
haec vidi turbam magnam, quam dínumerare nemo poterat.
Bremond munkáját nemcsak a hívők számára írta, hanem
azoknak is, qui n'auraient que curiosité du catholicisme. Gazdag vallástörténeti, vallásbölcseleti, irodalomtörténeti anyagával,
lendületes előadásával ezt a célját el ís érte.
Dr. Szalay

Jeromos.

A HÉTKÖTETES UJ MAGYAR TÖRTÉNET
ELSŐ DARABJA.
Sokan várták e könyvet, sokat várnak tőle. Már harmincéves az utolsó sokkötetes magyar történetírás. Sokféle volt ennek az írója. Egységesebb művet óhajtottak az olvasók olyan
íróktól, akiket jobban megértenek, akik rokonabb lélekkel szűrik
át számukra az őseik életéből szívható tanulságokat, Hóman és
Szekfű lettek a magyar történeti lélek tolmácsai. És mi szívesen
tapsolunk sikereikhez a nagy nemzeti vállalatban, hiszen mindnyájunk közös kincseit mutatják be fényes tükörnek, jelenünk
és jövőnk gyökereinek.
A két kiváló író jól összehangolta eljárását. Nagy a szerves
egységre való törekvés. Nagy korokat néhány eszme, törekvés
címe alatt mutatnak be összes körülményeikkel a szerint, ahogy
időről-időre más más jelleget ölt a nemzet történeti élete, iránya, küzdelme. Egy-egy fejezetcím tárgyalása Hóman I, kötetében 11—58 oldal közt ingadozik, s ezen belül nincsenek alcímek,
csak regényszerűen, némán, titokzatosan, érdekkeltőn megszakgatott új meg új fejlődések, összefüggések, A bibliográfiái és kritikai jegyzetek sem zavarják az olvasó figyelmét, mert azok számozás nélkül a kötet végén vannak összefüggő, apróbetűs, kéthasábos olvasmányként bemutatva azoknak, kik még ezek iránt
is érdeklődnek.
Hóman I. kötete III, Béla király haláláig, 1196-ig terjed
421 lapon. Képe kevés van s ez bizonyos előkelőséget mutat.
Többnyire szemléltető vázlatok a sok népnév összeköttetéseinek, hatásainak megvilágítására, s vannak térképek, műtörténeti
gyűjtemények, egykori ékszerek, kincsek fényképei, rajzai stb,
A tárgyalás kezdete nem terjeszkedik ki az archeológiai ős- és
római korra, mert ez külön szakembereket vagy tőlük való átvételt követelne és talán — úgy vélhette a szerző — zavarná a
szerves egységet. Annál bőségesebb a magyarság eredetére vonatkozó nyomozás visszafelé Krisztus előtt 1000-ig, sőt még meszszebb abban a népnév-tengerben, amely a magyarság eredete
körül kavarog az ázsiai és dontövi messzeségek évszázados és
ezeréves ködében. Itt a tiszta helyzetet modern időnkben először
Thury József ismerte föl még akkor, amikor a hunn-magyar rokonságot vallani vakmerőségnek vagy elmaradottságnak látszott
(1896). A Weiss-Világtörténet temesvári magyar kiadásában én
már ez alapon dolgoztam (1900), természetesen az Árpádkor c,
könyvemben is (1922), s a magyarok eredetének tizenöt évre
visszanyúló egész irodalmát bemutattam az Est Hármaskönyve
1926-iki 80—88. lapjain, amihez még Némethy Gyulának az
ugorokra-bolgárokra 1924, évi Budap, Szemlében megjelent nagyon értékes megkülönböztetéseit kell figyelembe vennünk,

hogy teljes mértékben élvezhessük azt az iparkodást, amellyel
Hóman rendet akar teremteni a sok rokon népnév viszonyában.
Az olvasók nagyon jól teszik, ha ezen a bozótos erdőn kitartóan
keresztültörik magukat, hogy a könyv közepe felé a nemzeteredet és társadalmi átalakulás fárasztó kombinációi után szebb
tisztásra s ismertebb területre érjenek el. Hóman előre is jelzi,
hogy az utolsó harminc év éppen a nemzetiségek és magyar társadalmi osztályok dolgában fejtette ki új történettudományát,
tehát ő is ezekre fordít fő gondot,
A Szent István előtti pogány kor nyolc fejezetet foglal el,
s hat további fejezet szól az Árpádházi királyok uralmáról III.
Béla haláláig. A mű kezdetén valami hatvan oldalon kavarognak
azon törökös népnevek, amelyek közt megtaláljuk az onogurmagyar nép Kr. e. 200-íg visszanyúló történetének kezdetét.
E szerint Kr. e. 1000 körül, mikor a zsidókon a Jordán folyó
vidékén Dávid és Salamon uralkodtak, az ural-altáji népek szétváltak mongolokra és ogur-oguz törökségre. A keleti oguz neve
a kinaí egykorú írásokban hiungnu vagyis hunn, az ogur pedig
Nyugatszibéria lakossága. Hannibál kortársa 200 körül a hiungnu
Maotun tanhu, sok ország meghódítója, Peking szorongatója, a
kinai hosszú, 3000 kmes fal építésének főoka. Caesar kortársa
Csitkin ogur fejedelem elszakadt a hunn uralom alól és fölvette
a tanhu címet; de 36-ban Kr. e. menekülnie kellett a hunn főkirály elől s a Tobol folyóhoz költözött. Ott találta a vogul nép
testvérét, a Hómantól ,,előmagyar"-nak nevezett népet, amelyet
az ogurok onogur része népjelleg szerint magába olvasztott,
viszont fölvette amannak vogulos nyelvét, Kr, u. 90 körül az
oguz-/zunn is nyugatra szorult a kinai szíenpi uralom elől, 350
táján pedig ennek helyébe lép a zuan-zuan uralom s megindítója azon népvándorlásnak, amelyből hódítóként emelkedik ki
Attila népe, hogy gyorsan öszesomoljon 453 után. Akkor jelenik
meg a Fekete tenger északkeleti partvidékén az onogur vagy
hunnugor nép, melynek egyik királya 528-ban fölvette a kereszténységet, de öccse Muagyer az ősi vallás védelmére föllázadt,
győzött s attól fogva népét magyer-nak nevezték. Az onogurt és
Magyer népet Hóman bolgár-nak tartja, (helyesen a bolgár testvérének mondhatjuk), amely név 481-ben tűnik elő. Az onogurbolgár Dsula-nemzetség tagja Kurt (Kuvrat) fejedelem Konstantinápoly vendégeként megkeresztelkedett s 635-ben elszakította
népét az avar uralom alól, éppen akkor, midőn a csehek is elszakadtak s a görög császár letelepítette az avaroktól délre a szerbeket és horvátokat. Kurt halála után támad a doni bolgár
uralom helyén a kazár birodalom, amelyben a Don-tői Onogoriát
(670—835) az utolsó években Levedíának nevezték el LevedElőd vezérről.
Levedíából a besenyők betörése nyugatra tolta a magyarokat, kik örökös fejedelmükké választották Etelközben Árpádot.
Hóman itt tagadja a kazár khagán befolyását, tanácsát, Álmost

pedig holmi ,,apagyilkos" totemizmus1)
áldozatává teszi, tehát
Árpádot is belekeveri, amire semmi szükség. Krónikáink nem
mondják, hogy kik ölték meg Álmost a honfoglalás előtt, de a
közel egykorú Konstantin sem tud arról, hogy Árpád varázserőt keresett volna megölt atyjában. Fejedelemmé választása
előtt a turk-magyarok azt az okot hangoztatták, hogy Árpád
bölcs és vitéz, különb az atyjánál. Árpádnak már 30 éves korában sem volt szüksége atyja erejére, a honfoglaláskor pedig
65—70 éves volt, s már a bolgár háború vezetését is fiára Liuntinra bízta.
A magyarok bejövetelének utjául Hóman első helyen a Vereckeí szorost nevezi meg. Nagyon helyes, A Vaskaput és a
székely szorosokat ki kell hagynunk; az elsőt a bolgár széles
front miatt, a borgó-radnait a besenyők miatt kellett veszélyesnek látníok, a székely szorosok pedig a XIV. század előtt járhatatlanok; sem a csíki, sem az orbai völgy nem volt lakott, mint
ahogy 1211-ig a Barcaság is lakatlan volt, s azért arra besenyők,
kúnok csapatai sohasem kalandoztak, a magyar honfoglalóké még
kevésbbé. Érdekes, hogy Hóman a székelyeket a 3 és 6 törzsű
ogur népek közt említi. Ám a székelyeknek a 3-as és 6-os beosztás nem törzseket, hanem társadalmi osztályokat (nemes primorok, szabad lófők, szabados gyalogok) és az első osztály hat telepítő nemzetségét jelenti. — A Mátra—Komárom vidékén lakó
palóc népet Anonymus 1200 körül nagyon jól ismeri s helyesen
mondja, hogy azok kúnok, nem pedig kabarok, mint Hóman véli.
A kabar-kazarok lakóhelyét is tudja Anonymus: ez Bihar vidéke, ott van a mohamedán hét asszonyos Mén-Marót népe s
ennek déli folytatása a szintén hét asszonyos Ajtony népe. Anonymus csak abban téved, mikor a kúnokat nem Szent László
hadifoglyainak ismeri, hanem visszatolja őket a honfoglalás
korába.
Igen fontos, hogy sem a XI, századi magyar törvények, sem
a XII, századi oklevelek nem említenek genusokat, magyar nemzetségeket, csak a XIII. századi krónikák és oklevelek, mégpedig
évtizedenkint 10—20 új genus névvel. Anonymus még csak 10
nemzetséget ismer, Kézai nyolcvan év múlva 108
nemzetséget.
Hogy ezeket visszatolja Szcitíába, 108 tartományba, ez tisztára
Kézai okoskodása az ő korabeli magyar nemzetségek számából.
Az is az ő anachronizmusa, hogy minden honfoglaló magyar
ember nemes, mert nemzetségből való, Anonymus még csak a
kiváló nembelieket, a hétmagyert, a hét törzsfőnököt címezi nemesnek, főembernek épp úgy, mint a korabeli oklevelek 1222-ig
a váríspánokat és kír, udvari főtiszteket. A rector- és kapitányválasztás, meg a szcíta hunn-magyar kommunitás
említése szintén erős anachronizmus Kézai részéről, visszatolása az olasz
1
) A totemizmust az ősmagyaroknál eléggé igazoltnak t a r t j u k , anélkül,
hogy az Álmos halála körüli vitába bele a k a r n á n a k szólni. Szerk.

városi, egyetemi szokásoknak, az autonómiás korjellemző neveknek ezer évvel Ázsia szélére. Kár, hogy ezeket Hóman elfogadja,
mert Szent László kancellárjának, Ják-nembeli Koppány-nak
Gesta Ungarorumát dicséretes nagy szorgalommal keresve,
Anonymus és Kézai műveiből stb. szedi össze, ezeknek állításait tehát ősi hagyományként tiszteli. De noha Kézai kivonatos
műve rendesen András királyokat emleget, az Árpád-királyok
oklevelei pedig csak András királyokat ismernek, csak a nép
közt különböztetnek meg pl. egy házban Andrást és testvérét
Endrét: mégis Hóman hitelesebbnek véli az Endre királyok emlegetését, A párisi egyetem keletkezését
1100-ra teszi egy századdal későbbi idő helyett. Értjük miért: mert a párisi egyetem
1200 körül kezdődő ,,universitas" címe és autonómiája előtt is
már híres főiskola volt (studium generale).
Azokat, kik Hómanban pártos katholikus írót keresnek és
félnek, meg fogja nyugtatni az, amit az új magyar történet első
kötete az egyházi vagyon eredetéről mond. Szerinte ez a vagyon
a hét-nyolc honfoglaló törzs területei közt levő határövek Szent
István-féle lefoglalásából és eladományozásából keletkezett. Családi vagyonából Szent István nem adott az egyháznak. Ebből
következik, hogy az egyházi vagyon mégis csak állami területből eredt, állami vagyonból. Amiket Hóman az egyházi vagyon
körül mond, nagyon szükséges lesz megváltoztatni. Nézze meg
azt, amit a Magyar Kultura 1913., 1916. évfolyamaiban írtam.
Ha a honfoglaló magyarok törzsenkínt és nemzetségenkint szétosztják az egész országot, akkor nincs többé fejedelem vagy király, aki a törzseket szétválasztó, béke érdekében szükséges
határzónákat elfoglalhatta volna. Mert ellene fordul egyszerre
minden magyar. Már pedig 1074-ben 45, 1150 táján 72 királyi
vár van az egész országban. Sem Megyer törzse, sem Álmos
nemzetsége, sem Árpád családja soha ki nem terjeszthette volna
a saját birtokát az egész ország nagy részére. Tény pedig, hogy
ez a nagy birtok a mondott időkben megvolt s elmondhatjuk,
hogy az összes várak fejedelmi birtoklása csakis a honfoglaló
Árpádnál kezdődhetik, amikor minden honfoglaló vitéz Pannoniában a Zaláig és Dráváig annyi birtokot, épületet, földet foglalhatott, amennyi jól esett. A honfoglalók száma 40,000 lovas
vitéz a családjával nem több, mint a tatárjárás elől idemenekült
kúnok száma, akik elfértek a középső Tisza melléken az üres
királyi birtokokon, vegyesen egyházi és magyar nemesi birtokokkal néhány vármegyében. A honfoglaló magyaroknak a honfoglaláskor alkalmuk volt magánbirtokokat foglalni tetszés szerint; semmi értelme sem lett volna annak, hogy ne a családjuk,
hanem a törzsük részére foglaljanak. Árpád pedig — mint minden népvándorláskori fejedelem: Odovakar, Theoderich, Chlodovech, Alboin, stb, — rátette kezét mindarra, ami előbb fejedelmi,
frank királyi, szláv hercegi, vajdai, zsupáni vár és birtok volt.
Csakis így értjük meg, hogy Gyésza fejedelem, legalább 30

vár falusi vitézeinek és udvarnok, munkás szolgáinak ura, száz.
évvel a honfoglalás után, megszaporodott várőreinek, ministeriális vitézeinek az élén parancsoló és döntő tekintéllyel vállalhatta a keresztény nyugati intézmények behozatalát, az ezer
évre döntő nagy reformációt. Fia István még több várra támaszkodva mondhatta ki törvényében, hogy az Isten házának adott
birtokok szentebbek, érinthetetlenebbek a királyi birtoknál (II.
1. tc.); de sérthetetlen joga mindenkinek a kezén levő vagyon
dominiuma is, s ezt önmagának is fönntartja, hogy senki a királyi
javakba ne avatkozzék, azokat tovább ne foglalgassa, hanem
éppen a dominiumnál fogva úgy a király, mint minden birtokos
adhassa vagyonát rokonainak vagy az egyháznak s e szabadságot senki sérteni ne merje (II. 5, 6). Még a kir. adományokról is az adományos szabadon rendelkezhessék, kivéve az ispánokat és püspököket, kik az állásukhoz tartozó birtokokkal nem
rendelkezhetnek (II. 35). — Ez világos beszéd. Szent István,
mint a többi magyar birtokosok, a saját vagyonukból adtak az
egyháznak javakat. Állami vagyon sem Nagy Károly frank birodalmában, sem Szent István magyar országában nem volt; az
állami feladatokra tehát a királyok a saját magánvagyonuk
tisztjeit és katonáit kölcsönözték oda. Hűbériséget, ősiségét akkor nem ismertek Szent Istvánék, törvénye ennek ellentmond
(II. 35) ; a hűbériség és ősiség 1205 után is csak 150 év múlva
vert gyökeret Magyarországon.
Az egyházi rend, diákok, clericusok ruházatául nem a hasított mente, zöld dolmány, stb. tilos, hanem a cluny bencéseknél is kifogásolt hasított és prémes tunica, zöld köpeny, a színes,
gombos és selyem ruhanemű. A hasított talárist a lovaglás miatt
vették szokásba, a prémes talárist pedig a hideg egyházi kórus
miatt, ahol órákig ültek a szerzetesek és kanonokok, diákok téli
fagyban. — Szent István legendája Székesfehérvárott nem egyéb,
mint a Hartvik-legenda, amelyből a pannonhalmiak Nagy Lajos
király korában kértek és kaptak kivonatot a somogyi tizedről,
de maga a király hiába kért onnan ugyanakkor kivonatot a királyi várnépről, mert azokról ott nem volt szó soha. (V. ö. Erdélyi: A tizenkét legkritikusabb kérdés).
A pannonhalmi alapítólevelet
Hóman száz évvel későbbi hamisítványnak tartja, íme, itt sem engedte magát befolyásoltatni
a bencés papi állásponttól, mely a Pannonhalmi Rendtörténet
I. kötetében mindmáig visszavonhatatlanul helyes. Azóta egy
csomó kísérlet történt a megdöntésére, de hiába. Mindig az omlik össze, amit ellene szegeznek. Összeomlott a pécsváradí alapítólevél és a II. Béla-féle 1137. évi bővebb oklevél hitelessége.
Aki legerősebben védi a pannonhalmi alapítólevél hitelességét,
az ismeri nagyon jól a hiteles és hamis oklevelek természetrajzát, s annyira őszintén keresi ebben az igazságot, hogy ő maga
leplezett le rendje levéltáraiban egész sor hamisítványt. Ez alapon tudni kell, hogy a magyarországi hamis oklevelek legkoráb-
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ban 1230 tájáról valók, amikor II. András király fia Béla és
pártja a királyi örökséget féltve, pápai engedéllyel vísszaszedette a jogtalanul elfoglalt kir. vár- és udvarbirtokokat vagy az
1205-iki koronázó esküvel ellenkező, korona-örökség-csorbító
adományokat. Ez alkalommal kezdett először szükség lenni az
oklevelekre, hogy a birtokok és jogok el ne vesszenek. A földesurak diák-prókátorai keresték és pótolták a hiányzó okleveleket
a XIII. század % részén át, aztán az Anjou-kor közepén megindult birtokkereső perek számára. A sok hamisítványban nem
látjuk a régi írás igazi utánzását, mintha nem is érezték volna
az írások időkülönbségeit. Ez a nemtörődés nyilvánvaló a II.
Béla 1137 évi panonnhalmi igazi levelét csupán formaságaiban
utánzó, ugyanoly keltezésű hamisítványban, amely ötven évvel
későbbi végrendelet szövegét írja ki. Sok oklevél-összehasonlító
tapasztalat alapján merjük mondani, hogy a pannonhalmi alapítólevél az esetben, ha hamisítvány, páratlan példa, majdnem
csoda a hamisítványok közt. Mert hatszáz évvel az összehasonlító diplomatikát megelőzve, a pannonhalmi hamosító Hóman föltevése szerint 1100 körül már tudja, hogy neki az 50 éves tihanyi
alapítólevél mintája, írása nem felel meg, hanem ki kell mennie
Németországba s eredeti oklevelek százait kell összehasonlítania, mintául kell vennie III. Ottó 1002-ben záródó kancelláriájának utolsó okleveleit, ezeket kell utánoznia mesteri ügyességgel írásban s formulákban anélkül, hogy csak egyetlen Ottólevélben is rá lehetne ismerni a mintára s ennek hű másolására.
— Okul szolgál a keltezésnél száz évvel későbbi hamisítás föltételezésére az, hogy az I. esztergomi zsinaton Lőrinc esztergomi
érsek és tíz suffraganeusa eltiltották a bencés apátokat — más
szerzetes nem is volt — a mitra, szandál, keztyü, uti sátor-kápolna és csengetyii-harang
mint püspöki dísztárgyak használatától. A mítrát a pápák már javában osztogatták az előző évtizedekben a külföldi nevezetesebb apátoknak, úgyhogy a magyar
apátok pápai kitüntetés nélkül is viselték. Érdekes a föltételezett pannonhalmi hamisító zseniális ügyessége és óvatossága,
bölcs önuralma: egy szóval sem tesz célzást mitrára, keztyüre,
csengetyüre (nola), hanem csak a szandál és kápolna kell neki.
Ez 1001-ben nagyon érthető, III. Ottó császár néhány évvel
ezelőtt megszerezte a szandálokban való misézés kiváltságát a
reichenauí apátnak, azzal a megokolással, hogy ez a római apátok szokása. Anasztáz első pannonhalmi apát csak néhány éve
jött Rómából Prágán át, ő tehát méltán kívánta azt 1001-ben.
amit Rómában látott. Ugyanő tudta, de a pannonhalmiak csak
1180 táján tudakoltatták meg Cassínoban, hogy mi az a cassinoi
kiváltság. Vájjon miért kellett volna ez az 1100 körüli hamisítónak? Az utikápolnának
használata nélkülözhetlen az apátnak
1001 körül, mert akkor még az egész magyar földön alig van
egy-két kis egyház, ahol misézni lehet. Ezt tehát az igaz oklevélíró kellett hogy fölvegye az első szükségletek és jogosítások

közé, de 1100 táján a püspöki tilalom ellenére hamis oklevélbe
írni fölösleges lett volna, nem is írtak bele más apáti oklevelekbe, mert hiszen már Szent István óta minden faluban vagy
legalább tíz közeli falu középtávolságában van kis bazilika,
amilyenben Szent Gellért is misézett vértanúsága kora reggelén. — Egyébiránt az I. esztergomi zsinat nem 1100 körül volt,
hanem 1086 táján, amint ez házassági törvényéből, a hűtlen elhagyás és házasságtörés címén megengedett házasságbontásból
következik, mert ez 1092-től fogva lehetetlen. A „Lőrinc esztergomi érsek és tíz suffraganeusa" kifejezés kizárja azt, hogy
a kalocsai érsek több volna ekkor c. érseknél s megvolnának már
azok a suffraganeusai (váradi, erdélyi, csanádi, zágrábi püspökei)
Szent István korában, akiket III. Béla 1186. évi jövedelemjegyzéke felsorol. A z I. esztergomi zsinaton „nős püspökök" emlegetése még azzal a görögös felfogással is ellenkezik, mely tűrte a
papok diákkori törvényes házasságát s a házasságbontást, de
nem tűrte, hogy nős ember elfogadhassa a püspökséget, míg felesége önként el nem válik s még püspöki birtokokon sem mutatkozik. — Fönntartjuk Hómannal szemben, hogy Anasztáz
már
997-ben pannonhalmi apát a Koppánnyal vivott veszprémi csata
előtt, a tizedfogadalom alkalmával, s nem azonos azzal az
Anasztázzal, ki 1001 áprilisában III. Ottó oklevelében a császár
környezetében van említve mint a „szláv tartomány" Sz. Mária
monostorának apátja. Ez lehet Bohemiától északra, még inkább
lehet azon Schíavoniában lakó apát, amelyen később Sz. László
horvát tengerparti hódítását értették a monte-cassinoi levélben.
Ez épp oly igaz, mint amily bizonyos, hogy Razina sem volt
soha pannonhalmi apát, hanem isztriai vagy quarnerói szigeti
monostor apátja, mert csak ez vállalkozhatott arra, hogy egy
hajó népét a negyvennapi böjtön élelmezze. Fönntartjuk
Sebestyén első esztergomi érsekségét, mert ezt a pannonhalmi
alapítólevélen kívül Hartvik püspök hitelesebben tudja, mint
Hóman Bálint az ellenkezőt, mire semmi adat nincs. Domonkos
érsek csak térítő érsek egyházmegye nélkül 997/8-ban István fejedelem körül, amikor még nincs érsekség, püspökség Magyarországon s ő maga vallja magát kancellár-helyettesnek és a
pannonhalmi oklevél írójának, Sebestyént pedig fölszentelő érseknek 1001-ben. Ezt az évszámot is fönntartjuk, mert 1002-ben
készült oklevélen nincs értelme a hamis 1001-nek, ellenben 1001.
szept. 1-től fogva egész jó értelme van az oklevélbe írt indictioévszámnak, mint ezt Szentpétery maga is kifejezi. Mikor ezt kifejezte, akkor volt valóban igaza a budapesti oklevél-specialista
professornak a pannonhalmi alapítólevél dolgában.
Arra, hogy I. Béla korszakalkotó
nagy pénzügyi újítást, új
pénzrendszert hozzon be, mely századokon át érvényesüljön,
arra I. Béla 2% éves nem is békés uralkodása nagyon rövid.
Nincs is ennek semmi nyoma, csak egy 220 évvel későbbi
anachronizmus Kézainál, ki IV, Béla kora újítását, a báni déná-

rokból 40-nek összegét, a pensât, visszavetette I, Béla korába,
noha 1255 előtt hatvan évig 40 dénárt fertónak neveztek.
Kálmán király korában megragadja figyelmünket az első
állami egyenes adó. A könyves király kortársa annak a bremeni érseknek, ki holland szabadoknak egy-két dénárért ad
haszonbérbe közel 50 holdnyi földet s a tömegesen együtt települőknek autonomíát ís ad. Kálmán király is ily szabad telepes
örökbérlőkről szól. amikor azt rendeli, hogy ne minden szabadtól vegyenek 8 dénárt, hanem csak azoktól, akik katonáskodással, fuvarozással, vagy földmunkával le nem dolgozzák a 8 dénár
felét. Hóman Bálint fiatal korában itt szabadságvédelemért királynak járó állami adót látott. Ezt most is fönntartja és megtoldja még 8 dénár haszonbérrel, vagyis megduplázza a mindenkor szokásos földesúri jövedelmet. Hogy minő nagy terhet ró
ezzel a szegény szabad telepesek nyakára, kitűnik, ha megfontolja. hogy annak elísmeréseért, amit senki sem tagadott s a
szigorú közbiztonsági XI, századi törvények mellett meg nem
sérthetett, hogy t, i. a külföldről bejött vagy itt teljesen fölszabadított szabadok csakugyan szabadok, szabadon költözhetnek, Kálmán király évenkint annyi adót fizettetett volna velők,
amennyit mint földesúr legalább 30 hold haszonbéréül kapott.
Ilyen zsarolást semmiféle európai országban nem lehet kimutatni. Nem volt ilyen Magyarországon sem,
III, Béla korának nagy újítása Hóman szerint a nyolcvanad
határvám behozatala, mert azelőtt határvám nem volt. Egy pillantás Kálmán törvényeibe meggyőz mindenkit, hogy ott az ország határain teloneatorok teloniumot szednek, vagyis van határvám, Ezt 1209-ben a varasdi szabadságlevél 30-adnak nevezi
(trícesíma). II, András 1217-ben a Szentföldre indul hadseregével és e célra Velencétől bérel gályákat. Velence van annyira
élelmes, hogy kihasználja a ritka kedvező alkalmat és nagy vámkönnyítésként az áruk 1j80 részében állapíttatja meg a velencei
áruk határvámját Magyarországon, vagyís a rendes 3x/2 %-nyi
határvámot leszállíttatja IV4 % -ra. Ez nagyon érthető, de az ís
világos, hogy az eredeti, rendes határvám, mely már Kálmán
király korában is megvan, a nyolcvanadnál nagyobb volt, t, í. a
harmincad. Ezen következetesen nem változtat az erről szóló
akadémiai értekezés, amelynek igaz nagy értéke a további adatokban van.
A föntebbi észrevételeknek nincs egyéb célja, mint hogy
Hómannak egyébként kiváló könyvét tökéletesebbé tegye s történettudásunkat végleges megállapodásokhoz segítse. Amint
Tagányi nagy vitatkozása rendkívül becses eredményekhez vezetett, mert a legnagyobb szaktudás összegezte ott az akkori társadalomtörténeti ismereteket s alkalmat adott azok alapos tisztázásához: úgy most Hóman az a legnagyobb Árpádkor-ísmerő,
nagyon olvasott, forrásokkal legalaposabban foglalkozó magyar
tudós, akinek harminc évre visszatekintő irodalmi tájékozottsága

a legteljesebben foglalja össze a ma uralkodó nézeteket a kritikus kérdésekben. A z ő ismereteit, tudását, eredményeit a legbehatóbb új átgondolás után némely fontos eltéréseiben igyekeztem úgy megvilágítani, hogy mennél meggyőzőbb szempontokat
kínáljak új megfontolásokra s a magyar történelem tökéletesebbé tételére a nagyon érdemes, tudós szerzőnek és olvasóinak..
Dr. Erdélyi

László.

FÖLDÜNK NAGY MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKEI.
Földünk egyes tájaínak gazdasági értéke igen sok különböző tényezőtől függ. Mezőgazdasági tekintetben legfőbb szerepe
a. klímának van. Hiába borít valamely területet a legjobb talaj,
ha az éghajlat nem megfelelő, az illető tájnak mezőgazdasági
tekintetben nincs vagy kevés értéke van. Ilyenek pl. a nagy
sivatagok területei, ahol a csapadékhiány lehetetlenné teszi a
földmívelést és állattenyésztést. Ha azonban a száraz klímájú
vidékeken van bőven folyó, vagy forrás (kút) víz, akkor az egyébként értéktelen vidék elsőrangú mezőgazdasági tájjá válhat.
Ennek számos szép példáját láthatjuk Földünk legszárazabb
vidékein. A Szahara perem vidékein a franciák ártézi kútak segítségével több ezer holdat hódítottak el a sivatagtól. KözépAusztrália, korábban teljesen értéktelennek tartott vidékein,
ugyancsak ártézi kútak segítségével, hatalmas legeltető területeket létesítettek, amelyeken ma millió és millió állat él. De nemcsak az említett két sivatagban, hanem Földünk számos más
helyén sitalálnuk hatalmas öntözős mezőgazdasági vidékeket, pl.
Mezopotámiában, Szudánban, Indiában, Kínában, Dél-Európában, az Unióban stb. Vannak azonban vidékek, ahol semmiféle
emberi igyekezet a klíma mostohaságát nem pótolhatja. így pl.
az év nagyobb részén keresztül fagyos földü sarki tájakból nem
lehet mezőgazdasági vidéket teremteni, A talaj sokkal kisebb
mértékben akadályozza meg a mezőgazdaság fejlődését, mint a
klíma. Földünkön ugyanis elenyészően kicsinyek azok a vidékek,
amelyek talajuk természete miatt értéktelenek. Ilyenek a sziklatalajok, ahonnan a víz, szél, v a g y a jégkorszak gleccserei minden
termőtalajt lehordtak. Ide tartoznak az erősen sós, szikes, vasas
stb. talajok.
A Föld az ember munkája nélkül azonban csak holt tőke.
Lehet valamely vidék akármilyen termékeny, ha lakossága nincs,
a világ gazdasági életében, legalább jelenleg, értéktelen terület.
Mivel Földünk egyes vidékeinek éghajlati és talají viszonyai igen különbözők, azért a mezőgazdasági élet is igen változatos. Azonban meg kell jegyeznünk, hogy gazdasági élet különbözőségét nem egyedül a földrajzi viszonyok szabják meg, hanem
mint döntő tényező, nagy hatással szól bele ebbe a
munkálkodó
ember. Különösen az embertől függ a gazdasági élet
virágzása,
fejlettsége. Nem minden nép tudja a Föld értékeit egyenlő értékben kiaknázni. Ezért a gazdasági élet fejlettsége még azokon a
vidékeken sem egyenlő, amelyeknek természeti viszonyai csaknem azonosak,
A mezőgazdasági
vidékek három nagy csoportját különböztetjük meg: az északi mérsékelt éghajlati öv, a forró és a déli
mérsékelt éghajlati öv nagy mezőgazdasági tájait. Mindegyik

csoportba több nagy vidék tartozik, amelyek különböző nagyságúak.
1. Az északi mérsékelt éghajlati öv mezőgazdasági
vidékei:
a) Európa 10 mill, km", 480 mill, lakossal.
b) U. S. Amerika 1 ) és Kanada déli része 12 mill, km 2
120. mill, lakossal,
c) Kelet-Ázsia (Kína és Japán) 9 mill, km2, 500 mill, lakos.
d) Szibéria 12 mill, km2 9 millió lakossal.
2. A déli mérsékelt
éghajlati
övben:
a) Ausztrália és Uj-Zeeland 8-5 mill, km2, 7-5 mill, lakossal.
b) Dél-Afrika 2-8 mill km2, 8 mill, lakossal,
c) Dél-amerika mérsékelt éghajlatú részei 5*5 mill, km 2 ,
30 millió lakossal,
3. A forró éghajlati öv gazdasági
vidékei:
a) Dél-Ázsia (Arábia nélkül) 8-6 mill, km2, 410 mill, lakos.
b) Tropikus Afrika (a Szahara nélkül) 20 mill, km2, 100
mill, lakossal.
c) Tropikus Amerika 16 mill, km2, 70 millió lakossal,
A kimutatásokból kivehető, hogy különböző nagyságú vidékeket veszünk tárgyalás alá. Ez a körülmény azonban nem
gátolja meg az összehasonlítás
alapján való értékelést.
Kelet-Ázsia, A z északi mérsékelt éghajlati öv mezőgazdasági vidékei közül legkisebb, de legsűrűbben benépesített
területe, Kelet-Ázsia,
amely Kínát és Japánt foglalja magában.
Mindkét állam a kertszerű, tehát a legintenzívebb földmívelésnek hazája. Ez a roppant fejlett földmívelés, évezredes múltra
tekint vissza, A nálunk szokásos ekés földmívelés, nagy területeken teljesen ismeretlen. Ez elsősorban Japánra, valamint Kína
nagyobb déli és keleti részére áll. A földmívelésnek csaknem
egyedüli eszköze itt a kapa és az ásó. Ennek oka a termőföld
rettenetes feldaraboltsága. A nálunk oly gyakori urasági táblák
Kelet-Ázsiában ritkaságszámba mennek. Akinek Japánban és
Kína keleti vagy déli vidékein 15—200 holdja van, az már nagybirtokos, Az apró birtokrészeket ekével művelni teljes lehetetlenség volna. Akinek nagyobb birtoka van, az használ ugyan bizonyos ekefajtát, amelyet emberek vagy bivalyok húznak, de ez az
eke csak primitiv őse a modern, pontosan szabályozható ekéknek.
A túlnyomó többség azonban kapával dolgozik, vagyis a többmillió négyzetkilométer területet kertszerűen munkálják meg.
Ezzel az intenzív megmunkálással rendkívül nagy eredményeket
érnek el. Kelet-Ázsia területe 9 millió km2. Egymillió négyzetkilométerrel kisebb tehát, mint Európa, de 30—40 millióval több
embert tart el, pedig itt még alig van gyáripar, amely Európában
a lakosság egyharmadát foglalkoztatja. Ezenkívül a nagyobb
területű és kisebb népességű Európa rengeteg gabonát és állatot
United S t a t e s of America
néven Unió.
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vagy más

kénytelen lakosságának táplálására behozni, míg a sűrű népességű Kelet-Ázsia sokkal kisebb mértékben vagy egyáltalán nem
szorul bevitelre. Nincs Földünknek még egy ilyen hatalmas,
mindenütt egyaránt jól művelt tája, mint Kelet-Ázsia. Csak a
tropikus klímájú Dél-Ázsia közelíti meg erősen, sőt egyben-másban felül is múlja.
Kelet-Ázsia a földmívelésre rendkívül alkalmas terület.
Óriási területeket borít a lösz, a vörhenyes laterit, a nagy folyók
áradmányos lerakódása, és az elmállott vulkánikus kőzetek.
Emellett az éghajlat is igen kedvező. Japán és Dél-Kína nem
ismer olyan hideg teleket, mint Közép-Európa, Csak Kína északi
és belső vidékein vannak erős fagyok, másutt a tél az olaszországi viszonyokhoz hasonlóan, inkább hűvös van, mint hideg.
Kivételesen rossz telek természetesen itt is előfordulnak. Valóságos áldás Kelet-Ázsiára a monszun szélrendszer, amely tavasztól őszig, állandóan a tengerek felől fúj és roppant páratömeget
szállít Kelet-Ázsia földjére. Japánban és Dél-Kínában 1000—
2400 mm az évi csapadék, tehát kétszer-négyszer több, mint a
mi Alföldünkön, A sok csapadék, a hosszú meleg nyár Dél-Kínában és Japánban két, sőt három termést is lehetővé tesz évenként,
A második terményt akkor vetik, amikor az első érés felé közeledik. Ezért az első vetemény sortávolsága pl, a gabonánál nagyobb, mint nálunk, hogy hozzáférhessenek. Hogy milyen rengeteg munkát fordítanak Kelet-Ázsiában a földmívelésre ; mutatja
a következő példa. Elvetik az árpát kézzel, de szépen sorba.
Mikor a fejlődő növény bizonyos magasságot elért, a sorok közé
gyapotot ültetnek. Ha az árpa megérett, sarlóval levagdalják a
kalászokat; a szalma azonban ott marad, hogy a gyenge gyapotot
védje a szél ellen. Egy vagy két héttel később, a még mindig
lábon álló szalmát, fél-fél méter távolságban csomókba kötik,
hogy így a gyapot több fényt és levegőt kapjon. Mihelyt a gyapot 20—30 cm magas lesz, kihúzkodják a szalmát. Az árpaföldből így gyapotföld lett. A legtöbb esetben gabona után hüvelyes
veteményt, majd ezután fehér retket, vagy esetleg indigót termelnek, Ilyen rendkívül szorgalmas munka mellett érthető csak
Kelet-Ázsia nagy népsűrűsége, de érthető az is, hogyan tud egy
4—5 tagból álló család, minden szükséges élelmiszert megtermelni egy hold, vagy sokszor még ennél is kisebb földön,
Kelet-Ázsia legfőbb terménye a rizs, amelyet nemcsak a vízzel könnyen elborítható síkságokon, hanem még a lankás hegyoldalakon is termelnek; ahol elegendő vizet tudnak fogni az öntözésre, A világ rizstermelésének
(1100 mill, q) közel fele KeletÁzsiára esik. 1 ) Legtöbbet természetesen a nagy területű Kínai
birodalom termel, kb, 300—340 millió métermázsát. Japán,
*) Pontos adatokról természetesen szó sem lehet. Vannak, akik egyedül
Kina rizstermését 500 millióra becsülik. Ez szerintünk is helyesebb, mert
Kina 430 millió embert táplál.

Korea és Formoza együtt 140 millió métermázsát. Ezenkívül
tetemes mennyiségű búzát és kölest is termelnek. Első helyet
foglalja el Kelet-Ázsia a tea termelésben. Kína és Japán 400—
420 millió kg, teát termel, tehát több, mint felét a 670—700 millió kilogrammra becsült világtermésnek. Első helyet foglalja el
Kelet-Ázsia a nyers-selyem
termelésben is. Földünkön 45 millió kg-ra becsülik az évi nyers-selyem termelést. Ebből 38 millió
kg. Kelet-Ázsiára esik. (Japán 26, Kína 12 mill, kg,) Ez azonban
tulaj donképen csak egy része a keletázsiai selyem termelésnek,
mert nincs beleszámítva, amit a lakosság felhasznál. Kelet-Ázsia
népe évenként kb. 2 milliárd pengőt kap Európától és az Uniótól
a kivitt nyers-selyemért.
Rendkívül jellemzi a Kelet-Ázsia mezei gazdálkodását az
állattenyésztés
fejletlensége.
Ennek az érdekes jelenségnek több
oka van. Ilyen elsősorban a buddhista vallás, amely tiltja az
állatok megölését és a hússal való táplálkozást. Kína és Japán
lakosságának túlnyomó része csaknem tisztán növényi eledelekkel táplálkozik. A mi házi állataink ugyan ismeretesek, de számuk elenyésző csekély az európai országok állatállományához
viszonyítva. Japánban pl, 1-5 millió szarvasmarha, ugyanannyi
ló, félmillió sertés és néhány ezer juh van. Állatállománya a
lovakat kivéve tehát meg sem közelíti a trianoni
Magyarországét,
pedig ez utóbbi csak nyolcadrésze a nagy japáni császárságnak.
Kína adatai, teljesen ismeretlenek. Kétségtelenül több állatot
tenyészt, mint Japán, mert annál tízszer nagyobb, de a nép táplálkozásában egyedül a baromfi és a sertés számít, de ez is inkább
csak Kína déli részében. Mindent egybefoglalva: Kelet-Ázsia
Földünk legjobban kihasznált,
legintenzívebben
művelt nagy tája.
Sűrűbb és több lakosságot tart el, mint a nagyobb és erősen iparos Európa. A világgazdaságban azonban a keletázsiaí mezőgazdaság termékei közül egyedül a nyers-selyem és a tea számít,
mert a gabonát (rizst, búzát) a lakosság maga fogyasztja el.
Mivel a termelés már csaknem eléri a legmagasabb lehetőség
határát, azért Kelet-Ázsiában a terméseredmények
nagyobb
mértékű fokozására már nem igen lehet számítani. A népesség
szaporodása ezért a két nagy keletázsiai hatalomnak mindig
súlyosabb gondot okoz. Igaz ugyan, hogy a gyáripar egyre erősebb fellendülése, igen csökkenti az ipari cikkek bevitelét, de ez
csak igen kismértékű gazdasági könnyebbülést nyújt. Mindig
nagyobb és nagyobb lesz azok száma, akiket Kelet-Ázsia
földje
már nem bír eltartani és épen ezért kivándorolni kénytelenek,
A kínaiak már elözönlötték a Kelet-indiai Szigetvilágot, Hátsó
Indiát, megjelentek már Dél-Afrikában, Ausztráliában és Amerika nyugati, partjain, A japánok a Koreában és a Csendes-óceán
szigetein terjeszkednek lassan, A hatalmas népességű területről
tehát szétáramlik a mongol eredetű sárga nép mindenfelé. Szorgalmas, kitartó munkájával, de főként egyszerű életmódjával, leveri a fehér és fekete munkásokat és kereskedőket. Legelőször

az Unió vette észre a sárga veszedelmet
és riadtan védekezett
ellene a bevándorlási törvény megszigorításával. De ez csak
ideiglenes segítség. Japán és Kína katonai gyengeségük miatt ma
még békésen néznek farkasszemet az Unióval és Angliával a
Csendes-óceánon, de nem igen távoli az idő, amikor megindul a
küzdelem Ausztrália és a Fülöp-szigetek birtokáért. Az óceánikus enyhe klímához szokott japáni csak ezeken a területeken
érzi jól magát. Az észak-kínai már jobban tud alkalmazkodni
Belső-Ázsia, Mandzsúria és Szibéria kontinentális éghajlati viszonyaihoz, Ezek tehát abban az irányban is terjeszkednek, ami az
oroszokkal okoz összeütközést előbb-utóbb, A meleg éghajlatú
vidékekről származó délkínai viszont Hátsó-India és az Indiaióceán felé törekszik, ahol az angolok, franciák és hollandusok
gyarmatait fenyegetik. Ezért építette ki sietve Nagybritannía a
Malakka-félsziget végén Singaporet elsőrangú erősséggé, hogy a
sárga veszedelemnek elejét vegye. Ma Kelet-Ázsiában minden
forr és mozog. Óriási átalakulás jeleit lehet látni mindenütt.
A gyarmatos hatalmak, elsősorban Nagybritannía, U, S. Amerika,
Hollandia és Oroszország feszült figyelemmel nézik ezt a forrongást.
Szibéria, Egészen új mezőgazdasági vidék van kialakulóban
Ázsia északi részén: Szibéria területén. Nansen, az északi vidékek
nagy kutatója, Zukunftland-nak,
a jövő országának nevezte el ezt
az óriási, Európát jóval felülmúló területet, amely az Ural hegységtől a Csendes-óceánig nyúlik. Az Európával határos nyugati
részen 600—700 ezer km2 nagyságú elsőrangú lőszös termő terület
van, de a többi részeken is még rengeteg földmívelésre alkalmas
terület hever parlagon. Ez egy ideig még így is maradj mert
Szibéria csaknem teljesen üres terület. 12 millió knr-en mindössze 9 millió ember él, tehát nem sokkal több, mint a megcsonkított Magyarországon. A bevándorlók főképen oroszok. Az egyébként is ritka népességű Oroszország pedig még sokáig nem tudja
kellően benépesíteni hatalmas gyarmatát. Ember hiányában a
mezőgazdaság csak kibontakozóban van, de Szibéria gabonája
máris megjelent az európai piacokon, a vaj pedig a háború előtt
erős versenytársa volt Angliában a dán vajnak, A forradalmi felfordulás és a kommunista uralom ugyan visszavetette a mezőgazdasági termelést, de a viszonyok változása után, kétségtelenül
kibontakozik ebből a tespedésből. A mezőgazdaság új „Amerikája" fejlődik itt ki, mihelyt a gépekkel dolgozó nagy töke művelés alá fogja Szibériának parlagon heverő sok százezer hold
termőföldjét. Szibéria egymaga századokon át fedezni tudja
Európa gabonahiányát, sőt Kína és Japán részére is jut. Legnagyobb probléma a szállítás kérdése. Nyugat-Szibéria közepe,
Omszk, 3000 km távolságra van Odesszától és Rigától, A szibériai gabonát tehát óriási fuvar terheli, míg a gabona bevitelre
szoruló államokba érkezik. Ezért ma még egyátlalán nem versenyképes a vízen érkező, tehát igen olcsó fuvarral terhelt ame-

rikai gabonával. Ujabban a Jeges-tengert szeretnék az oroszok
erre a célra felhasználni. Azonban ezt, és a beléje ömlő folyókat
nyolc hónapon át jég borítja. A szállításra tehát csak 3—4 hónap
maradna. De ez is nagy eredmény, mert így a szibériai gabona
szintén vízi úton jut Anglia, Belgium és Németország kikötőibe.
Már a cári uralom idején megkezdték a Jeges-tenger melletti
kikötők a raktárak építését. 1921-ben 14 tengeri gőzös rakódott
meg Szibéria északi partjain, amelyek 500 waggonra való gabonát
és fát szállítottak el. Az igazi nagyarányú termelés azonban csak
akkor kezdődik meg, ha majd a mai nagy gabonatermelő vidékek
lakossága erősen megszaporodik és kivitelük megcsökken.
Észak-Amerika nagy mezőgazdasági vidéke középen foglal
helyet a hatalmas Mississippi két oldalán. Európában csak Lengyel- és Oroszország területén találunk egy ilyen roppant összefüggő földmívelő vidékeket, mint Észak-Amerika közepén.
A Mississipi medencéhez északon a szintén igen terjedelmes, de
azért jóval kisebb kanadai mezőgazdasági
vidék csatlakozik.
Az Egyesült Államok földmívelésre használt területe 1,500.000
km2-t, azaz 260 millió kat. holdat tesz kí. Kanada földmívelésre
használt területe jóval kisebb, mert nem több 40,000.000 kat.
holdnál. Az északamerikai földmívelő vidék tehát együtt 300
millió kat. hold. Ez azonban csak a jelenleg művelés alatt álló
területeket jelenti. Az Egyesült Államokban, de főként Kanadában ugyanis még meglehetősen nagy gyepes és erdős területek
vannak, amelyek szántókká alakíthatók. A z azonban kétségtelen,
hogy olyan rohamos fejlődésre, aminőt az Unió és Kanada mezőgazdasága az utolsó évtizedekben mutatott, többé nem lehet számítani, A földmívelésre legjobb, legalkalmasabb területek ugyanis
már művelés alatt vannak, sőt itt-ott a folytonos gabonatermelés
míatt a kimerülés jeleit mutatják. Nemsokára it ís fel kell hagyni
a géppel végzett extenzív földmíveléssel és vagy műtrágyázással,
vagy nagy állattenyésztéssel kell összekapcsolni a földmívelést.
Mindkettő okvetlenül az amerikai gabona drágulását fogja eredményezni, A jövőben feltörendő területek sem tudják erősen
fokozni a gabonatermelést, legalább ís nem okozzák a gabonaárak
csökkenését, mert egyrészt nincs olyan jó talajuk, mint a már
művelés alatt álló vidékeknek. Ahol pedig a talaj elsőrendű, mint
pl, a praerieken, ott csak öntözéssel lehet boldogulni. Ez pedig
szintén megdrágítja a gabonatermelést.
Az óriási szántóterületen a két északamerikaí állam rengeteg gabonát és ipari növényt termel, A szélsőséges klíma míatt
azonban az eredmények éppen olyan ingadozók, mint Magyarország, vagy Oroszország gabonatermelése. A fagy, szárazság
épen úgy pusztít Észak-Amerikában ís, mint nálunk. Az Egyesült
Államok pl, :
1913-ban 621 millió q,
1920-ban 820
1921-ben 779
„
„

1922-ben 734 millió q.
1923-ban 774
1925-ben 741
„
„
1926-ban 672
,,
„ tengerit termeltek. Az 1920. és az
1926. évi tengeri termés között tehát 150 millió q. különbség van.
Hasonló mértékű ingadozást látunk egyéb terményeknél is. Épen
az északamerikaí gabonatermelésnek ez az ingadozása teszi olyan
változóvá az európai gabonaárakat is. Ismert dolog, hogy pl. a mí
alföldjeinken termelt gabona árát az amerikai gabonatőzsdék
állapítják meg, A géppel dolgozó és inkább külterjesen gazdálkodó északamerikai földmívelés olcsó vízi úton Európába küldött
gabonája még Prágában és Bécsben is versenyezni tud a magyar
gabonával.
Földünk egyéb országaival összehasonlítva: kukorica, árpa,
zab, búza, dohány és gyapot termelésben az Egyesült Államok
állanak első helyen. Kanadában csak a búza- és a zabtermelés
jelentékeny. Hűvösebb klímája miatt a tengeri, dohány stb. itt
már nem díszlik. Búzatermelése azonban mindjárt az Egyesült
Államoké után következik, tehát második a világon. A háború
előtt 45—55 millió q, búzát szokott Kanada termelni. 1923-ban
már 130, 1926-ban 113 millió métermázsát. A kanadai búzatermelés tehát 10 esztendő alatt megkétszereződött, az Egyesült
Államoké azonban alig fejlődött.
Az 1925,, 1926. években a két nagy északamerikaí mezőgazdasági vidék fontosabb termékei a következők voltak:
Egyesült Államok:
Kanada:
1925
184 mill. q.
118 mill.
1926
226
113
ii u
Buza
1925
12
3.5
ti il
10
3
1926
n a
Rozs
47
1925
25
n n
1926
42
22
a a
Árpa
1925
216
79
n il
182
1926
59
n n
Zab
741
1925
2.5
n n
672
1926
2
n n
Kukorica 1925
88
19
u a
97
22
a n
Burgonya 1926
—
1924
22
n a
Gyapot
1923
6.7
—
a u
Dohány
A két legfőbb kenyérnövényből
(búzából és rozsból)
Észak-A^meríka 1926-ban 352 millió p-t termelt. Ennek a hatalmas mennyiségnek azonban csak 4 / 7 -részét (200 millió q-t) fogyasztja el a termelő vidék, míg 3 / 7 -részét (150 millió q.) kivitelre
kerül. Mivel pedig Európa bevitelre szoruló országainak épen
140—150 mill, a. búzára van szüksége, azért Kanada és az Unió
egyedül is pótolni tudják ezt a hiányt. Mivel Kanadában ritka
lakossága miatt ötször kisebb a fogyasztás, mint az Unióban, bú-

zája pedig épen felét teszi az Unió termésének, azért Kanada jóval több gabonát tud kivinni, mint az Unió; 1926-ban az Uniónak
55 millió, Kanadának 90 millió q. kivihető kenyér gabonája (búza
és rozs) volt. Ez az arány a jövőben már ismét csak az Unió hátrányára változhat, mert a népesség szaporodása és ízlésének változása miatt (a négerek és a beköltözött oláh, olasz, spanyol,
portugál lakósok is a kukorica kenyérről a búza kenyérre térnek át) erősen növekszik a belföldi búzafogyasztás. Kanadában
néhány évtized múlva (ha a bevándorlást nem korlátozzák) szintén erősen megnövekszik a fogyasztás. Ma azonban kétségtelen
dolog, hogy a búzahiányban szenvedő Európát Kanada és az
Unió látják el gabonával. Legalább 3.5 milliárd pengőt fizet Európa csak búzáért és rozsért Észak-Amerikának évenként.
Az északamerikai földmívelésnek azonban még más feleslegei is vannak, de ezek kizárólag az Unió területéről származnak.
Ilyen elsősorban a gyapot, korunk legelterjedtebb, legfontosabb
szövcanyaga. 1924-ben 40 millió métermázsa nyers gyapot termett Földünkön. Ennek több mint felét 22 millió q-t, az Unió termelte. A többi országok gyapottermése, messze elmarad az Unióé
mögött. Bár a második helyen álló India már csaknem felét (9
millió q-t) termeli ennek. 1926-ban az Unió közel 4 milliárd
pengő értékű gyapotot vitt ki. Összes kiviteli cikkei között, a
gyapot áll első helyen, amelynek kiviteli értéke csaknem háromszorosa a gabonáénak. Egyelőre szinte versenytárs nélkül áll a
világon. Újabban azonban Nagybritánnia erőteljesen hozzáfogott,
hogy legalább részben függetlenítse magát az Uniótól. Ezért Indiában, Egyiptomi Szudánban, Ugandában hatalmas vízműveket
épített és óriási területeket vett művelés alá. A
dohánytermelésben hasonlóképen első helyet foglalja el az Unió, A 13 millió
q-ra becsült világtermésből 6 7 millió az Egyesült-Államok földjén terem. A két északamerikai állam: Usamerika és Kanada roppant feleslegeikkel
uralkodó helyzetet
foglalnak a világ búza,
gyapot és dohány piacán. Kelet-Ázsiával és Szibériával szemben
tehát az északamerikai földmívelés, nagy arányú
többlet-termelésével tűnik ki.
Jellemzi továbbá, hogy a földmívelésen kívül a mezőgazdaságnak másik ága az állattenyésztés
is igen fejlett mindkét területen
1922-ben volt
az Unióban ló: 18 mill,, szarvasmarha: 67 mill., sertés: 65
mill., juh 38 mill.
Kanadában ló: 3-5 mill., szarvasmarha: 9 mill., sertés: 4-5
mill,, juh: 3 mill.
A lakosság számához viszonyítva az Unió és Kanada a világ
első országai közé tartoznak. Összehasonlításul, csak a következő
kis kimutatást mellékeljük. 1923-ban 1000 lélekre esett:
az Unióban
ló 159, szarvasmarha 593, sertés 575, juh 336
Kanadában
„ 400,
,,
1000,
„
500, „ 333

Dániában
ló 175, szarvasmarha 773, sertés 134, juh 576
Magyarorsz.
„ 90,
„
229,
„
310, ,, 170
Ez a kis táblázat mutatja, hogy az Unió, de különösen Kanada a lakossághoz viszonyítva, mennyivel gazdagabb állatokban,
mint a csaknem teljesen agrár jellegű Magyarország, Ez rögtön
érthetővé teszi a nagy húskivitelt is. Mert ha hazánknak, ahol
mindenképen kevesebb állat él, tetemes állatkivitele van, milyen
hatalmasnak kell lennie az északamerikainak, A külkereskedelmi
mérleg szerint 1926-ban Usamerika 1-6 milliárd, Kanada 0-5 milliárd P, értékű húst, zsírt és élőállatot szállított ki. Ebben a tekintetben tehát Kanada nagyon elmarad az Unió mögött. Azonban az Unió állattenyésztése a darabszámot, illetőleg már elérte
fejlődése határát, sőt némi csökkenés is várható. Elsősorban a
szarvasmarha létszáma fogy meg, mert a praerieken nagy legelő
területeket tesznek szántókká. Cincinnati, Chicago nagy vágóüzemei előre látva ezt, már Dél-Amerika gyepes vidékein igyekeznek berendezkedni, ahol még bőséges lehetőségek vannak az
állattenyésztésre, A sertés tenyésztés azonban sikerrel
fejlődik,
mert az Unió roppant kukorica termelése biztos alapul szolgál
neki, A fagyasztott húsnak a nyugateurópai városi lakosság táplálkozásában igen nagy jelentősége van. Az északamerikai mezei
gazdálkodás termékei Európa népeinek élelmezésében és ruházásában nélkülözhetetlenek. Ha fagy, vagy aszály pusztítja a gabonát, ha árvizek, vagy rovari kártevők lehetetlenné teszik nagy
területeken a gyapottermelést, akkor a veszteséget nemcsak az
amerikai ember érzi meg, hanem Európa népei is.
A déli mérsékelt éghajlati öv. A déli mérsékelt éghajlati
övben három nagy mezőgazdasági vidék van: Dél-Afrika,
Ausztrália Uj-Zeelanddal
és Dél-Amerika
mérsékelt déli része, ahova
Argentínát, Chilét, Uruguayt, Paraguayi számítjuk.
Az egész terület 15 millió km 2 -t tesz ki, de lakossága mindössze 33 millióra megy. A felsorolt területek közül ugyan tetemes vidékek a suptropikus, sőt a tropikus zónába esnek, de a
politikailag, vagy gazdaságilag egységes vidékeket a kimutatások
hiánya miatt nem célszerű szétszaggatni. A világgazdaságban
mind a három vidék, csak az utolsó évtizedekben kezdett nagyobb
jelentőségre szert tenni. Először mind a három terület főként állattenyésztő volt. Erre több körülmény szinte rákényszerítette
a déli mérsékelt éghajlati öv lakosait. Ilyen elsősorban a klíma.
Dél-Afrikának
és Ausztráliának
csak egyes, nagyobbára partvidéki részein van minden körülmények között kielégítő mennyiségű eső, A belső részeken már a csapadék igen megfogy és ami
legnagyobb baj, igen redszertelen. Néha félelmes záporok zuhognak alá Ausztrália és Dél-Afrika belsejében is, de azután heteken, sőt hónapokon keresztül egy csepp sem esik,
Dél-Amerika
mérsékelt éghajlatú részein jobb a helyzet, mert pl, a pampák
1000 mm. csapadékot kapnak. A belső terüeletek azonban itt is
félsivatag jellegűek. A klima tehát általában sehol sem mondható

kedvezőnek a gabonatermelésre, de különösen nem Dél-Afrikában és Ausztráliában, ahol elenyésző területeket kivéve, csak
mesterséges öntözéssel lehet boldogulni. A klímán kívül a forgalmi helyzet is akadálya volt a gabonatermelés felvirágzásának.
Gabona bevitelre a legutóbbi időkben, csak Európa egyes országai szorultak jelentős mértékben. Ettől pedig mind a három
vidék igen távol esett, különösen a vitorlás hajók korában. Nagy
akadály volt végül a munkáskéz hiánya. Még ma is igen ritkán
lakott terület mind a három, de még inkább azok voltak 80—100
esztendővel ezelőtt. Ha kevés a munkás, akkor annak drága a
munkája. De egyébként is a ritka lakosság örült, hogy annyit tudott termelni, amennyi saját szükségletére elég volt. Ezek az
okok már kezdettől fogva állattenyésztésre útalták a lakosságot.
Az állattenyésztésre viszont a viszonyok igen kedvezőek. Mind a
három vidéken hatalmas gyepes területek vannak, amelyek bőséges táplálékot szolgáltatnak. Igen hasznos körülmény, hogy a
mi telünk mind a három vidéken ismeretlen. Fagyos, hideg idő
ugyan előfordul, de havazás legtöbb helyen nincs- Ezért az állatok télen, nyáron a szabadban lehetnek, tehát nem kell külön
téli takarmányozásról gondoskodni, mint nálunk, ahol egy
szarvasmarhának kiteleltetése, legalább egy kat, hold földet foglal le, E miatt 20—25%-kai drágább az állattenyésztés, mint a
déli féltekén. Fontos körülmény továbbá az is, hogy az állati
termékek: bőr, gyapjú, csont, szaru sokáig elálltak és bírták a
lassú szállítást. Eredetileg mindenütt a nevezett melléktermékek
(gyapjú, bőr) voltak a fontosak, csak a szállítás gyorsulása után
lett a besózott, majd a fagyasztott hús az állattenyésztés főcélja,
A fejlődés azonban lassú volt, mert rendkívül sok nehézséggel kellett megküzdeni, Különösen a hosszas szárazságok okoztak
néha nagy károkat- 1897—1904 között Ausztráliában egymás
után hat év olyan száraz volt, hogy a folyók és források kiapadtak belső vidékein. Több mint 50 millió juh és 4*5 millió szarvasmarha pusztult el a jelzett időben éhség és szomjúság miatt, DélAfrikában szintén volt már hasonló eset többször is. Dél Amerika
csapadékosabb lévén, ilyen csapásoktól, sokkal kevesebbet szenvedett, Űjabban Dél-Afrikában, de még inkább Ausztráliában
artézi kútak vízével itatják az állatokat, sőt sok helyen a legelőket is artézi vízzel öntözik.
A déli félgömb három nagy mezőgazdasági
vidékének állatállománya jelenleg a következő:
Dél-Afrikában ló: 0-9 mill,, szarvasmarha: 8-5 mill., sertés:
0-9 mill,, juh: 32 mill.
Ausztráliában ló: 2-5 mill,, szarvasmarha: 13-5 mill., sertés;
0-8 mill., juh: 78 mill,
Dél-Amerikában ló: 10 mill,, szarvasmarha; 43 mill,, sertés:
3-7 mill,, juh: 61 mill.
A három déli állattenyésztő vidék szarvasmarhákban jól
megközelíti, juhokban pedig messze megelőzi az Uniót. A lóte-

nyésztés azonban igen fejletlen, 1 ) de még elhanyagoltabb a sertéstenyésztés, Lengyelországban több sertést tartanak, mint a három
nagy vidéken együtt- A táblázatból az is kitűnik, hogy Dél-Amerika viszonyai a legkedvezőbbek, mert a két igényesebb állatból
itt jóval több varij mint a két másik területen együtt,
A déli félgömb állattenyésztésének
a világgazdaságban
nagy
a jelentősége, mert a nyugat és középeurópai gyárvárosok hús
ellátásában igen fontos szerepet tölt be. De még nagyobb a melléktermékek jelentősége: az európai gyapjú ipar a nyersanyag
% részét ezekről a nagy állattenyésztő vidékekről kapja, Nyolcvan—száz esztendővel ezelőtt, mint már említettük, a melléktermékek szolgáltatták a legnagyobb jövedelmet, A forró és nedves
éghajlatú egyenlítői vidéken ugyanis a hús a hajókon legtöbbször megromlott, Argentínában ugyan már a XVIII, sz, végén
kísérleteztek sózott és szárított hússal, amelyet meglehetős nagy
mennyiségben szállítottak a nyugatíndíai szigetek lakosainak.
De itt is csak a négerek fogyasztották. A kényes igényű fehérek
csak végső szükségben vették igénybe, Nagyarányú szállításról
tehát nem lehetett szó. Pedig erre nagy szükség lett volna, mert
az állatállomány erősen növekedett, különösen Argentínában,
majd Ausztráliában. A ritka lakosság főként hússal élt ugyan,
de még sem tudta a levágni kényszerült állatok húsát elfogyasztani, Néhány évtizeden keresztül különösen Argentínában, nagy
pocsékolás folyt a húsban. Az európai hajók csak bőrt, gyapjút
és élő állatot szállítottak. A hús az állattenyésztők nyakán maradt. A marhahús még csak elfogyott, de a juhoknak csak gyapját
és bőrét használták, A marhahúsban is bővelkedő argentínai legfeljebb nagy szükség idején ette meg a birkahúst- Csak 1840 táján jöttek, rá, hogy az erősen faggyus húst ipari célokra (gyertya,
szappan) fel lehet használni. Még nagyobb eredmény volt, amikor a hatvanas években elterjedt a konzervgyártás, A főtt húst
ezentúl bádog dobozokban, még a forró éghajlatú övön is veszélytelenül lehetett szállítani. Ekkor már Európában is megjelenik az argentinaí hús, majd hamarosan az ausztráliai, A világháború alatt a konzervgyártás egyenesen óriási mértéket öltött.
De legjelentősebb volt a húshűtő készülékek feltalálása a hetvenes években. Először Ausztrália küldött fagyasztott húst Európába 1880-ban. A következő évben már Uj-Zeeland, majd 1882ben Argentína ís megjelent Londonban, Hamarosan külön hajókat építettek erre a célra, amelyek óriási tömegeket tudtak felvenni, Ekkor kezdődött meg a déli félgömbön az állattenyésztés
rohamos fejlődése, és egyúttal javulása, A fagyasztott hús elsőrangú élelmi cikk lett az iparos államok városaiban. A külön1
) A lótenyésztés fejletlenségével kapcsolatos az autóforgalom roppant fejlettsége. A déli félgömb három vidékén 800 ezernél több személy- és
teherautót használnak. Ezzel szemben pl, Németországban mindössze 340
ezret, pedig sokkal több lakosa van,

böző húsfeldolgozó gyárak iparkodtak mentől jobb húst szállítani, hogy a piacot maguknak megszerezzék. Ez viszont a f a j ták javulását eredményezte különösen Argentínában. A déli félgömb állattenyésztésének jövedelme az egyes országok között,
a következőképen oszlik meg:
Dél-Afrika kapott
1920-ban:
húsért, bőrért, gyapjúért és vajért 540 millió pengőt,
Uj-Zeeland
kapott
1917-ben:
vajért, sajtért, húsért, bőrért és gyapjúért 770 millió pengőt,
Ausztrália
1925-ben hasonló cikkekért: 1200 millió pengőt,
Argentina 1925-ben hasonló cikkekért: 820 millió pengőt
Uruguay 1921-ben hasonló cikkekért: 150 millió pengőt,
A déli. félgömb állattenyésztő népeinek tehát kereken 3-5
milliárd pengő jövedelmük volt a külföldre szállított állattenyésztési termékek után. Állattenyésztésük jóval
tekintélyesebb
helyet foglal tehát el a világgazdaságban,
mint Usamerikáé
és
Kanadáé együtt. A déli félteke mezőgazdaságának fontosságát
még csak emeli a gabonatermelés
erős fellendülése
az utóbbi
években. Különösen figyelemre méltó Argentína fejlődése, amely
a kiviteli cikkek értékét tekintve, már inkább földmívelő, mint állattenyésztő ország, mert állattenyésztése 820 millió, földmívelése ellenben 1000 millió pengő értékű kivitelt eredményezett.
Argentina búzatermelése hatodik, kukoricatermelése második a
világon. Igen szépen fejlődik Ausztrália földmívelése is. A két
terület évenként épen annyi búzát tud kivinni, mint Usameríka,
Épen ezért erős versenytársak. Európára nézve megnyugtató,
hogy ellátása nincs teljesen kiszolgáltatva Usamerika gabona
spekulánsainak.
Európa, A mérsékelt éghajlatú nagy mezőgazdasági vidékek
közül utolsónak tárgyaljuk Európát. Talán különösnek látszik,
hogy egész kontinenst állítunk szembe országokkal. (Kína—Japán; Usamerika—Kanada.) Azonban a területi viszonyokat tekintve eljárásunk helyes, amint a 367. oldalon közölt táblázatból kivehető.
Európa mezei gazdálkodásának jelentősége sokak előtt igen
homályos fogalom. Ennek oka az, hogy az erős politikai feldaraboltság miatt a terméseredmények sehol sem érnek olyan
kápráztató számokat, mint Észak-Amerikában, vagy állatállomány a déli félgömb mezőgazdasági vidékein. Másrészt pedig a
sűrű lakosság miatt a kereskedelemben is jóval kisebb tömegek,
számok szerepelnek. Igen hasonlít Európa mezei gazdálkodása
ebben a tekintetben Kelet-Ázsia mezőgazdaságához. Mindkét vidék rendkívül sokat termel, aránylag többet, mint a többi mezőgazdasági területek, de ezt teljesen a lakosság éli fel, A tengerentúli forgalomban, a világgazdaságban tehát mint mozgó tételek
nem szerepelnek. Európa mezőgazdaságát a keletázsiaival és az
amerikaival szemben, több körülmény jellemzi, A keletázsíaí
földmívelés mint láttuk, teljesen kertszerű, a föld megmunkálása

túlnyomóan emberi erővel és kapával történik. A földmívelés és
állattenyésztés semmi kapcsolatban nincsenek egymással. ÉszakA m e r i k á b a n és a déli féltekén a gépművelés uralkodik, mert kevés a mezőgazdasági m u n k á s . A művelés még nagyobbrészt külterjes. A föld t e r m ő e r e j é n e k pótlásával nem igen törődnek. A
földmívelés és állattenyésztés itt is csak laza kapcsolatban vannak egymással. Ezekkel szemben E u r ó p a az ekés
földmívelés
h a z á j a . Kertszerűen csak a városok körül és néhány kisebb vidéken (Belgium, Hollandia, Dél-Spanyolország, Lombardia, Campania stb.) művelik a földet. A vonóerőt sokszor gépek szolgált a t j á k , legtöbbször azonban az állatok. Ezért Európában a földmívelés és állattenyésztés
között rendkívül szoros kapcsolat
van.
De szükség van állatokra a föld termőerejének pótlása miatt ís.
E u r ó p a földjei a két évezredes á l l a n d ó termelés míatt már
kimerültek. Nagy terméseredményeket csak intenzív gazdálkodás mellett lehet elérni. Különösen f e l ü l m ú l j a E u r ó p a a nálánál nagyobb Észak-Amerikát a kenyérterményekben (búza, rozs),
mert ezekből E u r ó p a közel 1000 millió q-át termel, (510 mill,
q. búzát és 400 mill. q. rozsot) míg Usamerika és K a n a d a mindössze 350 milliót. A főként állati t a k a r m á n y o z á s r a szolgáló terményekben (árpa, zab, kukorica) körülbelül egy színvonalon
vannak (920 millió q. körül), de már burgonyából E u r ó p a tízszer annyit termel, mint Usamerika és K a n a d a együtt. Termésátlagok tekintetében jelenleg Észak-Amerika felette áll Európának, mert a világháború igen visszavetette az európai földmívelést.
Az állattenyésztésben
szintén felülmúlja
Európa az északamerikai mezőgazdasági vidéket, mert mindenből több és jobb
állatai v a n n a k
1923-ban Európában
volt:
ló: 39 mill., s z a r v a s m a r h a : 126 mill., sertés: 74 mill., juh:
160 mill.
Unióban és
Kanadában:
ló: 21-5 mill., s z a r v a s m a r h a : 76 mill., sertés: 70 mill, juh:
41 mill.
Észak-Amerikában tehát csak a sertéstenyésztés közelíti
meg E u r ó p a nívóját, az állatenyésztés többi ágai ellenben messze
elmaradnak.
A rendkívül sűrű népesség míatt E u r ó p a gabonában és húsban egyaránt behozatalra szorul. A hiányt, mint láttuk, az északamerikai és déli mezőgazdasági vidékek pótolják. A táplálkozásban tehát E u r ó p a t u l a j d o n k é p e n mindenütt egykori g y a r m a t a i r a
van utalva. Sőt ezek szolgáltatják a két legfontosabb n y e r s a n y a got is a ruházati iparhoz: a gyapotot és a gyapjút. A XV—XVII.
századi nagy gyarmatosításoknak legnagyobb haszna éppen ebben van.
E u r ó p á n a k ez a függése valószínűen továbbra is m e g m a r a d ,
bár Kelet-Európában, sőt E u r ó p a más részein is még erősen lehet

emelni intenzív munkálkodással a terméseredményeket. Az elmúlt évtizedek tanulságai azonban azt bizonyítják, hogy a népesség szaporodása még mai megcsökkent állapotban is nagyobb,
mint az élelem szaporodása.
A forró éghajlati öv. A forró éghajlati övben három nagy
mezőgazdasági
vidéket különböztetünk meg. Ezek között legértékesebb jelenleg Dél-Ázsia, Területe 8-6 milló kiír, tehát jóval
kisebb Európánál, de mégis csaknem ugyanannyi embert (400
millión felül) tart el, Dél-Ázsia mezőgazdasági viszonyai sokban
hasonlítanak a keletázsiaíhoz, Dél-Ázsia legnagyobb része szintén monszun vidék, tehát június—szeptember hónapokban bőséges esők öntözik Elő- és Hátsó-India földjét. Az esős nyárra valamivel hűvösebb és szárazabb téli időszak következik. A Szigetvilág azonban m á r az egyenlítői esők övébe tartozik, ahol két
esős évszak változik, két száraz évszakkal. Dél-Ázsia általában
sok csapadékot kap, ezért területén sok a nagy folyó és a bővizű
forrás. Ez a körülmény igen elősegítette az öntözés elterjedését.
India területén m á r évezredek óta vannak öntöző csatornák. Az
angol uralom a régi rendszert csak tökéletesítette. Az öntözés elt e r j e d é s e lehetővé teszi, hogy évenként 2—3 termést lehessen
ugyanazon földről betakarítani. Legelterjedtebb a kettős aratás.
Júniusban elvetik a tropikus növényeket (sorghum, rizs, gyapot
stb,), amelyeket többnyire már négy hónap múlva be is takarítanak. Októberben van a második vetés, ekkor búzát, árpát, lent
stb, vetnek. A Szunda szigeteken általános a három termés évenként, Hasonlít a délázsiai mezőgazdaság a keletázsiaíhoz abban
is, hogy a kertszerű megművelés itt is igen elterjedt. Azonban
közel sem olyan kizárólagos, mint J a p á n b a n . Dél-Ázsiában a
földmívelés szoros kapcsolatban van az állattenyésztéssel, ezért
sok állatot tartanak, de csak igavonásra használják őket, mert
vallási tilalom miatt, a lakosság nagyobb része se tejet, se húst
nem fogyaszt.
Dél-Ázsia termékeny földje, kitűnő éghajlata és szorgalmas
lakossága miatt Földünk egyik legfontosabb
mezőgazdasági
vidéke: 1924-ben közel 600 millió q. rizst és 100 millió q. búzát termelt. Rizstermelésben
földünk első vidéke. Igen kiváló a gyapot
termelése, (közel 10 mill, q.), amely csaknem fele Usameríka termésének. Első helyen áll a juta termelésben is (8 mill, q.) DélÁzsia szolgáltatja továbbá a korunkban olyan fontossá lett kaucsuk világtermésének 98% -át (340 mill, kg,). Az élvezeti
cikkek
termelésében is igen kiváló helyet foglal el, A különböző fűszerek
nagy tömegén kívül 400 mill, kg teát és 50 millió q nádcukrot
termel,
A fejlett és nagy tömegeket eredményező termelés mellett
Dél-Ázsia nemcsak saját sürü lakosságát t u d j a élelemmel ellátni, hanem nagy kivitele is van. A háború után Ázsia mezőgazdasági termékekből, több, mint 10 milliárd pengő értéket szállított ki. Ebben a tekintetben F ö l d ü n k valamennyi mezőgazdasági

vidékét felülmúlja. Mivel Dél-Ázsia legértékesebb részei Nagybritannia és Hollandia birtokában vannak, a kivitel roppant öszszege sokat megmagyaráz a két állam anyagi jólétéből. Az egyik
legnagyobb francia földrajz tudós: Demangeon, Anglia mai hatalmas ipari fejlődését és tőkegazdaságát egyenesen India birtoklásának t u l a j d o n í t j a . ,,A mult század első felében, — mint
í r j a — szégyenletes módon zsákmányolták ki Indiát, Évtizedeken
át minden nagyobb munka nélkül özönlött a „védelem alá vett"
fejedelmektől és a néptől szedett adó, drágakő, tropikus termék
Angliába, Mindez épen akkor, amidőn a gőzgépek elterjedése
miatt a gyáripar teljesen átalakulóban volt. Az Indiából beözönlő
roppant kincsekből nyitotta meg Anglia a szén és vasbányákat,
ezek segítségével állította fel a kohókat és alakította át a régi
gyárakat," Mindebben sok igazság van, de viszont azt nem szabad elhallgatni, hogy angol vezetés, befektetés és energia nélkül
India ma, vagy más népek (oroszok, franciák) gyarmata lenne,
vagy pedig egymással versengő, háborúskodó kisebb-nagyobb
hindu fejedelemségekre oszlott volna. Mindenképen sokkal roszszabbul állna anyagi kultúrában, mint jelenleg.
Dél-Ázsia után legfontosabb tropikus mezőgazdasági vidék:
Tropikus-Amerika, amely magában foglalja egész
Közép-Amerikát, a Nyugatindiai
Szigetvilágot
és Dél-Amerika
északi nagyobb részét. Ez együtt kétszer akkora terület, mint Dél-Ázsia
(16 mill, km12), de lakossága csak 70 millió, tehát csak 1 j 1 része
azénak.
Tropikus Amerika Földünk egyik legáldottabb területe. Termékeny földjén igen kedvező klíma uralkodik. Nagy b a j a azonban, hogy óriási területén igen ritka lakosság van. Gondolni sem
lehet arra, hogy ezt az elsőrangú gazdasági területet úgy kihasználják, mint Dél-Ázsia földjét. Mezőgazdasági tekintetben nagy
jelentősége csak Brazília kisebb részének és a Nyugatíndiai
Szigetvilágnak (Cuba, Haiti, Portorícó, J a m a i k a stb.) van. A lakosság szaporodásával természetesen fokozatosan emelkedik az
egész nagy vidék jelentősége, A benépesedés azonban lassan
megy, mert a meleg és nyirkos klíma az európaiaknak kedvezőtlen. A japánit és kínait pedig nem szívesen l á t j á k az illető országok. Azonban a ritka népesség ellenére is Tropikus-Amerika
sok tekintetben kiváló helyet foglal el, A világ
kávétermelésének
(14 mill, q.) több, mint 90% -át Tropikus-Amerika szolgáltatja.
Ugyancsak innen származik a nádcukor termelésnek több, mint
fele (70 mill, q,) és a kakaónak is több ; mint egy harmada, Tropikus-Amerika mezőgazdaságának nagy jelentőségét m u t a t j a ,
hogy 7 milliárd pengő értéket szolgáltat a kivitelnek, A lakosság
számához viszonyítva Földünk összes mezőgazdasági vidékei közül Tropikus-Amerika ér el legnagyobb értékű kivitelt.
Az összes tropikus vidékek között Egyenlítői-Afrika szerepel legkisebb értékkel a világgazdaságban, bár területe legnagyobb, (20 mill, km'-) és lakossága is elég nagy (100 millió kö-

rül), Egyenlítői-Afrika e l m a r a d o t t s á g á n a k több oka van. Legnagyobb kétségtelenül az, hogy egyetlen óriási tagozatlan tömeget
alkot az egész, amelynek belső tájait megközelíteni igen nehéz.
Csak 50—60 éve annak, hogy sikerült a belső területeket némi
képen megismerni. Az e u r ó p a i a k k u l t ú r m u n k á j a meg épen 30—40
éve, hogy erőteljesebben megkezdődött. A z igazában gyarmatosított, k u l t ú r á l t terület ma még csak igen kis százalékát foglalja
el az E u r ó p á n á l másfélszer nagyobb területnek. Innen érthető,
hogy a mezőgazdasági kivitelnek értéke n e m éri el a másfél milliárd pengőt. Ennek is egy jórészét még nem a rendszeres termelés szolgáltatja, hanem az őserdők területén szokásos gyűjtögetés (kaucsuk, p á l m a o l a j stb.).
F ö l d ü n k mezőgazdasági vidékei közül tehát legtöbbet termel Európa, Dél-Ázsia és Kelet-Ázsia, de ezeken él a legsűrűbb lakosság is, A három vidék együtt 28 millió km 2 , vagyis
csak valamivel nagyobb Észak-Amerikánál. Azonban ezen a három vidéken
lakik összetömörülve
az emberiségnek
%
része.
Ehhez a h á r o m vidékhez viszonyítva, F ö l d ü n k egyéb t á j a i szinte
üres területeknek látszanak. Dél-Ázsia és Kelet-Ázsia mezőgazdasága még el t u d j a t a r t a n i kevéssel megelégedő, a luxust alig
ismerő népét. E u r ó p a ellenben már évtizedek óta, idegen vidékek
gabonáját és állatait kénytelen behozni, hogy igényes lakosságát
elláthassa, E u r ó p a élelmezése tehát nagy mértékben függ a többi
kontinensektől: elsősorban K a n a d a és Argentina búzájától és a
déli mezőgazdasági vidékek húsbevitelétől. Az Unió szerepe közel sem olyan nagy, mint a mekkorát tőzsdéi gyakorolnak, sőt
valószínűen hamarosan csökkenik még a mai jelentősége is. De
nemcsak kenyérterményekben, hanem ipari nyers anyagokban is
függ E u r ó p a , A gyapot nagyobb részét az Unió a d j a , a g y a p j ú t
a déli félgömb állattenyésztő országai, a jutát és kaucsukot DélÁzsia, Különösen érzékeny pont a gyapot, amelyen az Unió uralkodik, Szerencsére Nagybritannia kezébe olyan eszköz van,
amely az Unió gabona és gyapot spekulánsait féken t a r t j a és ez
nem más, mint Dél-Ázsia kaucsuk termése. Az Unió h a t a l m a s
autó iparát Dél-Ázsia l á t j a el nyers-gummíval. Évenként 3-5
milliárd pengőt fizet ki Usamerika kaucsukért, A minden nyersterményen uralkodni vágyó Uniónak természetesen nem tetszik
a helyzet, de egyelőre nincs m ó d j a ezen változtatni, Nagybrítannia háborús veszteségeit, úgylátszik a kaucsuk segítségével a k a r j a
az Uniótól visszaszerezni.
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Gusztáv..

Figyelő,
GONDOLATOK A KERESZTÉNY SAJTÓ
JUBILEUMÁN.
A Központi S a j t ó v á l l a l a t két l a p j a , a Nemzeti Újság és az
Uj Nemzedék
tíz éves jubileumát üli. Tíz esztendő még nem
olyan óriási nagy dolog, de a keresztény s a j t ó küzdelmes tíz éve
s az ehhez a sajtóhoz fűződő felbecsülhetetlen nagy érdekek már
mindenképen kívánatossá teszik és megokolják, hogy mi, akik
a m a g y a r katholikus k u l t ú r a szolgálatát tüztük ki célul magunk
elé, ne m e n j ü n k el szótlanul, gyanúsan összeszorított a j a k k a l ez
évforduló mellett, hanem Szemlénk Figyelő-rovatában tisztelgésre l e n d ü l j ö n a karunk, s e l m o n d j u n k egyet-mást e jubileum
alkalmából, ami megértő megbecsülés, bátorító buzdítás és meleg b a r á t i üdvözlet a k a r lenni jubiláló lapjainkkal s kiváló, derék szerkesztőikkel és munkatársaikkal szemben, másrészt meg
anélkül, hogy mi akarnók felfedezni a katholikus s a j t ó nagy
fontosságát, okulással szolgálhat olvasóinknak is.
*

A sajtó, a hírlapirodalom- abban az értelemben, amint ezeket a szavakat használni szoktuk, mindössze jó háromszáz éves.
Ebből a háromszáz évből is jókora idő a sajtó csecsemő- és
g y e r m e k k o r á r a esik, m e r t mint á l t a l á b a n mindennek, neki is
megvan a maga fejlődési processzusa, amely,
mellesleg
mondva, koránt sincs még befejezve. Kicsi kezdetből, amely távolról sem s e j t e t t e még, hogy mi lesz e gyermekből, a s a j t ó
világhatalommá lett. M e r t ma az. Szinte nem egészségesen az.
H a s z t a l a n emlegetjük a gyors, percek a l a t t végzendő m u n k á j á val járó s ki-kíütköző felületességét, sokszor bántó p á r t o s k o d á sát, szeleburdi hányavetiségét s nem ritkán egy cseppet sem
szimpatikus praepotens h a n g j á t ; hasztalan h á n y t o r g a t j u k egyes
termékeinek azt a f u r a s természetében r e j l ő s belőlök kioper á l h a t a t l a n veszedelmes h a j l a m á t , hogy rendkívül szeret jóban
lenni a — pénzzel s amíg a közönség és a közügy önzetlen szolgálatát fuvolázza vagy h a r s o g j a bele a világba, nem egyszer
készségesen lepaktál a hatalommal, kivált ha ez a kísértő
csengő érc vagy ropogós bankók f o r m á j á b a n ostromolja a szívét.
Hiába t u d j u k és p a n a s z o l j u k fel ezeket s hébe-hóba ezeknél is
vaskosabb, de persze nem mindig alapos vádjainkat, a s a j t ó
azért hatalom, még pedig nagyhatalom. H a t á s a alól jóformán
senki sem t u d j a magát kivonni. A múzeumba kívánkozó különcöket és az egyre ritkuló bogaras szobatudósokat nem számítva,
mindenki olvas újságot, s amit kedves, megszokott lapunk nap
mint nap ügyesen, fordulatosán, a jólértesültség biztonságával
feltálal, azt előbb-utóbb a legkeményebb koponya is befogadja.

Nem ís veszi észre az ember, hogy amikor közéleti kérdésekben,
irodalmi vagy művészeti ügyekben, közgazdasági s legújabban
sportügyekben is nagy garral és t e l j e s meggyőződéssel állást
foglal, t u l a j d o n k é p e n az ú j s á g j a beszél belőle. E z t kivált azoknál érdekes megfigyelni, akik n a g y vehemenciával tiltakoznak
ellene. R á a d á s u l az élet úgy alakult, hogy ma sok-sok ú, n. intelligens embernek egyetlen, szinte kizárólagos szellemi t á p l á léka az újság. Könyvet, komoly, t a r t a l m a s folyóiratot, ahol az
élet felvetődő nagy problémái a l a p o s és szakszerű megvitatásra
kerülnek, az emberiségnek a r á n y l a g kicsi h á n y a d a olvas, ehhez
elneveltek, túlságosan idegesek s túlontúl felületesek vagyunk.
A nagy többség a maga megszokott lapjából elégíti ki érdeklődését az élet minden nagy és kicsiny kérdésében s hova-tovább
l a p j á n a k szemüvegén át nézi és l á t j a és ítéli meg a politika, az
irodalom, a művészet, a gazdasági és t á r s a d a l m i élet összes jelenségeit, sőt a rettentően komoly világnézeti kérdéseket is. De
aki olvas mást is, sőt aki komolyan foglalkozik is komoly
problémákkal, az sem t u d j a m a g á t kivonni a s a j t ó szuggesztív
h a t á s a alól. A m i t talán n a p - n a p u t á n olvasunk s a nyomtatott
betűvel nap n a p u t á n magunkba szívunk, hovatovább e l r a k t á r o zódik a lelkünkben, mintha a s a j á t szellemi t u l a j d o n u n k lenne,
nem ritkán olyan esetekben is, amikor első ízben olvasva, kínosan hatott reánk.
Nem a k a r o k most arról írni, hogy ez milyen veszedelme a
m o d e r n szellemi életnek s v a j m i gyakran milyen k e r é k k ö t ő j e
a valódi k u l t ú r á n a k . Egyszerűen tudomásul veszem a fentebb
vázolt tényeket, amelyeken úgy sem tudok változtatni s iparkodom a jó ügy, az igazság szolgálatába állítani.
Mielőtt e fejtegetések során tovább mennék, igen kérek mindenkit, ne értse félre, amit m o n d o t t a m s még mondani fogok.
Nem ellenszenv a sajtóval szemben keres itt szabad folyást, ellenkezőleg: lelkiismereti kérdést csinálva ebből is, úgy találom,
hogy ennek nyoma sincs bennem. Csak törekszem minden p á r t o s
állásfoglalás nélkül megfigyelni a jelenségeket s nyiltan megmondom, amit e megfigyelések során látok. Én igenis egészségtelen állapotnak tartom, hogy m a a szellemi életben a n a p i s a j t ó
azt a szerepet játssza, amelyről az imént megemlékeztem. A z t
hiszem, ebben egyetért velem mindenki, aki a kultúrát, a tudományt, a művészetet s az élet egyéb értékeit komolyan veszi s
volt alkalma meglátni, talán s a j á t vívódásaiban át is élni, hogy
egy-egy k é r d é s tisztázása mennyi időt, mennyi fáradságot s
mennyi elmélyedést kíván. A
ú j s á g í r ó ezt, ha még oly tehetséges is, nem viheti bele a maga m u n k á j á b a . Egyrészt azért nem,
m e r t az Universalgenie-k kora m á r lejárt, s a szerkesztőségekben
a r á n y l a g ritkán ülnek szaktudósok; másrészt azért nem, mert a
máról holnapra, sőt az egyik óráról a másikra való t e r m e l é s
belső természete ezt a legtöbb esetben már eleve kizárja. Hozzá
még vigyáznia kell, hogy u n a l m a s s á ne legyen, amibe a s z a k e m -

ber, kellő önfegyelmezés híján, nagyon könnyen beleesik. De az
említett ténnyel leszámoltam s a való életbe beleilleszkedve,
eszem ágában sincs az ú j s á g í r ó k a t ezekről a területekről kitessékelni, Sőt a r r a kérem őket, végezzék ezt a munkát sok szeretettel, kényes lelkiismerettel és mentől több sikerrel. Hiszen jórészt
r a j t u k áll, milyen az átlag intelligens ember lelkivilága, é r d e k lődési köre és szellemi fogékonysága. A s a j t ó a modern életben
r o p p a n t fontosságú, Ő a közvélemény f o r m á l ó j a és szócsöve s
ami mindennél többet mond, a s a j t ó minden külső megbízás nélkül, tisztára a dolgok belső d i n a m i k á j a következtében a felnőttek, az egész t á r s a d a l o m nevelője. Körülbelül azt csinálhat vele,
amit akar. Óriási hatalom, de egyúttal megmérhetetlen felelősség is.
S ezzel e l j u t o t t a m oda, ahová kezdet óta törekedtem.
Az adott helyzetben senki, aki a maga meggyőződését komolyan veszi, nem nélkülözheti a sajtót, a kereszténység a legkevésbé, hiszen neki van a legtöbb nyerni és vesztenivalója. X I I I .
Leónak bölcs intelme szerint: scriptis scripta opponenda, A kereszténységet a lapok ú t j á n t á m a d ó áramlatokkal szemben versenyképes keresztény sajtóval kell felvenni a harcot. Ez a mi s a j tónk egyik f e l a d a t a . A másik meg az, hogy összekapcsolva az
együvévalókat, a keresztény ügyet t, i, és az élni akaró nemzeti
gondolatot, e kettőt beleviszi a zsurnalisztika sajátos, de biztos
hatású művészetével a maga tömegeinek lelkébe-szívébe.
Gyönyörű célkitűzés, nagyszerű feladat.
Mi kell hozzá?
Először is a r r a termett újságírói gárda. Nem unalmas aktafabríkáló, s nem is ügyes kezű, de üres lelkű zsonglőr, A keresztény újságíró a mi szemünkben egészen külön típus, szigorúan elhatárolt elhivatottsággal. A z általános és minden ú j s á g írónak elengedhetetlen kvalitásokon felül szüksége van neki a
keresztény világnézet rajongó szeretetére és alapos ismeretére,
úgyhogy ez irodalmilag is képviselhető sziklaszilárd meggyőződése legyen neki. A z u t á n szüksége van hamisítatlan krisztusi erkölcsi felfogásra, mint önmagára nézve is elismert feltétlen életnormára, Tudom, ez nagy dolog, az ujságíróí pályán fokozott
mértékben az, de nem lehet róla lemondani, mert Krisztus ügyét
csak hozzáméltó lélekkel és eszközökkel lehet képviselni,
A r á t e r m e t t újságírói gárdán kívül kell olvasó tábor, előfizetők és hirdetők serege, és, m o n d j u k ki magyarán, pénz, sok
pénz, mentől több pénz, A háborúhoz tudvalevőleg három dolog
kell: először pénz, másodszor pénz és h a r m a d s z o r is pénz, Szakasztottan így vagyunk a sajtóval is. Pénz nélkül szárazra kitett
hal a sajtó. Egy darabig hápog, de egyre bágyadtabban emelgeti
a kopoltyuit, aztán vége. Megfelelő anyagi bázis nélkül a s a j t ó
életképtelen. Megfelelő anyagi e r ő birtokában pedig az első
faktor, az a r á t e r m e t t ujságíróí gárda, megteremti a versenyképes sajtót, S ezen a ponton rettentő felelősség terheli a mi tábo-

runkból azokat, akiknek az Isten anyagiakban bővebben juttatott; de osztozunk ebben a felelősségben m i n d n y á j a n , akik azon
a címen, hogy sokat nem adhatunk, a kisebb áldozatok elől is
szeretnénk kitérni. Mikor a kommunizmus végig szántott r a j t u n k ,
hej, micsoda fogadkozások voltak itt!! N o és ma, néhány évvel a
pestis tombolása u t á n ? T e r e m t ő Isten, de kicserélődtünk! . . .
*

A katholikus s a j t ó megteremtésére igen tiszteletreméltó kisérletek történtek. Ott volt valamikor a Magyar Állam és ott
később az Alkotmány,
amelyet már sokan jól ismertünk. Tudom,
vérszegénynek, élhetetlennek tartották s csak aránylag kevesen
támogatták. Pedig legnagyobb bűne a becsületes szegénysége volt,
amelyért a m a g y a r katholikusokat terheli a felelősség. Most is
azt mondom, kár, nagy k á r érte, t. i. az Alkotmányrt.
Becsületes vértezettel mindig és minden körülmények között színtiszta
katholikus elveket képviselt.
P. B a n g h a és lelkes m u n k a t á r s a i m o d e r n formában, a kor
kívánalmai iránt teljes megértést tanúsítva, keresztény sajtóvállalat a l a p í t á s á b a fogtak. Ez modernizált és szélesebb alapokra
fektetett akció volt, mint a Gerely-féle kath. sajtóegyesület.
A rengeteg munkának meg is lett az eredménye, megalakult a
Központi S a j t ó v á l l a l a t s ennek l a p j a k é n t indult meg a jubiláló
Nemzeti Újság és Uj Nemzedék.
És nagy sikerök volt: megmozgatták a tehetetlenség törvényének á t k á t nyögő keresztény rétegeket, h a t a l m a s olvasótábort szereztek s olyan lapokat adtak,
amelyek a ,,fejlett technika" különleges módszereinek alkalmazása nélkül is a mai m a g y a r ú j s á g í r á s első vonalában vannak.
Olyanok is olvassák, még pedig nagy számban, rendszeresen és
szívesen, akiknek kezében azelőtt nem lehetett keresztény lapot
látni. M í n d a k é t lap keresztény és nem kimondottan katholikus
ú j s á g n a k indult. Elvileg tudtommal ma is ezen az a l a p o n áll.
Nem t a g a d j u k , hogy ez az első időkben némi kesernyés szájíz
okozója volt a katholikus oldalon. De ma már ez is legfölebb
emlék, amelyről ebben a formában is szívesen lemondunk.
A Nemzeti Újság is, az Uj Nemzedék
ís komolyan és következetesen h o n o r á l j a és képviseli az egész vonalon a katholikus álláspontot s mi örömmel és jóleső büszkeséggel valljuk őket a magunkéinak, Hogy még fejlődhetnek, tökéletesedhetnek? Édes Istenem, ami emberi mű és emberi alkotás, az sohasem abszolúte
tökéletes, tehát különb is lehet, mint amilyen. A d j u k meg lapjainknak támogatásunkkal, ügyüknek szerető felkarolásával a
további h a l a d á s feltételeit s az az eddig ís nagyszerűen beváló
tehetség és férfiasan komoly ambíció, amely e lapokat csinálja,
az ügy, a katholikus és m a g y a r ügy j a v á r a s a mi igaz örömünkre
az eddiginél ís különb eredményeket fog produkálni.
Dr. Strammer

Viktorin.

MIHÁLYFI ÁKOS.
A Szent István T á r s u l a t ez évi közgyűlésén a bíboros hercegprímás fejezte ki a m a g y a r kath. közönség nevében a m a g a
,,háláját és köszönetét Zichy N á n d o r gróf illusztris m u n k a t á r s á nak, dr. Míhályfi Ákos társulati alelnöknek, aki hosszú évtizedeken keresztül a legnagyobb odaadással és t u d á s s a l szerkesztette a Katholikus
Szemlét és így kedves örökségként á t m e n t e t t e
s z á m u n k r a azt a szent tűzet, mely Zichy Nándor nemes szívében
lobogott; Egyházunk és H a z á n k önzetlen szeretetének tüzét."
Míhályfi Ákos életében a szerkesztéstől való megválás —
nem a munkától való megszabadulás, hanem fölszabadulás a m a g a
elé tűzött korszakos nagy feladatokra. Mert Míhályfi Ákos azon
kevesek közé tartozik, akik a magyar katholicizmus napszámában mindig azt a helyet keresték ki maguknak, amely nem a vezérlő hely volt, hanem a m u n k a azon része, m e l y r e vezérnek
és napszámosnak egyaránt szüksége van, bár sem a vezér, sem
a munkás nem jut hozzá elvégzéséhez; s ez az eszmék művelésének óriási feladata.
Mint professzor, azok közül való, akikre valóban ráillik
Aqu. Sz. T a m á s szava, hogy f e l a d a t u k annyival fontosabb a gyakorlatban, a pasztorációban, életben munkálkodókénál, mint az
építőmester f e l a d a t a az építő munkásokénál; ő a d j a a tervet, ő
dolgozza ki az egészet. Mihályfi, mint a pasztorális theológia
professzora, valóban a m a g y a r lelkipásztorkodás egész tervét,
p r o g r a m m j á t hordozta elméjében — évtizedek feladatául a
nagyvárosok, a tanyarendszer, a husz-harminckilométeres távolságú fíliák pasztorális fejlesztésében épúgy, mint a gyorsan f e j lődő egyesületi élet, karitativ és szociális tevékenység, a mai viszonyokhoz alkalmazott hitszónoklás, a világiak apostolsága, a
világiaknak a hitoktatásban való részvétele által n y ú j t o t t ú j
pasztorális távlatokban. Jellemző, hogy első nagyszabású tudományos m u n k á j á t a papnevelés történetének szentelte. Ebben is
egész élete m u n k á j á n a k programmszerűsége tükröződik: voltaképen minden egyházi m e g ú j ú l á s gyökere, a l a p f e l t é t e l e — a
papnevelésnek a kor feladataihoz mért alakítása, fejlesztése.
És ha most örömmel szemléli azt a pezsgő, serény munkát,
a hitéletnek azt az eleven á r a m á t , mely az ország katholikusait
á t h a t j a , ha öszehasonlításokat tesz azzal az idővel, midőn munk á j á t megkezdte először r e n d j é n e k hittudományi főiskoláján,
m a j d Zichy N á n d o r oldalán, a Sz. István Társulatban, a K a t h .
Szemle szerkesztésében, aztán az egyetemi k a t e d r á n , bizonyára
maga gondol legkevésbbé arra, hogy Zichy Nándor, P r o h á s z k a
szekuláris neve mellett — az övét is össze fogja a jövő egyháztörténet kapcsolni ezzel a megújúlással.
Mert Mihályfi professzor tanítását ugyancsak messze szélesítette. tollával, szereksztői és tudományos m u n k á j á v a l , a Sz.

István T á r s u l a t n a k nagyszabású kifejlesztésével. Tudományos
munkái nélkül ma kath, p a p alig t u d j a hivatását jól betölteni
hazánkban; ezek nem egyszerű tankönyvek, hanem a papi élet
V a d e m e c u m j a i , kalauzai. A Katholikus Szemle évtizedeken keresztül j ó f o r m á n egyedül szolgálta a k a t h . intelligencia, művelt
réteg katholikus szellemű irányítását, letéteményese volt a
katholikus t u d o m á n y n a k , szépirodalomnak, mellette egy-két lap
volt csak, az is p a p o k n a k írt, vagy a hitbuzgalmi egyesületek
gyérszámú tagjainak. M a m á r ez a kath. folyóirat-irodalom, főleg a hitbuzgalmi és egyesületi, annyira felduzzadt, hogy ép a
bíboros hercegprímás l á t t a megnyitóbeszédében szükségét a s a j t ó
nagyobb k o n c e n t r á c i ó j á n a k , az erők egyesítésének, amit mi szintén szükségesnek látunk.
A. nagy f á k á r n y é k á b a n nőnek a bokrok; így volt ez a Kath,
Szemle á r n y é k á b a n is. Hogy aztán egyik-másik bokor kinő az
árnyékból, hogy ma a K a t h , Szemle mellett nagyfontosságú folyóiratok v a n n a k és közönségünket meghódítják, hogy önállósúlt
a szépirodalom, specializálódik a szakirodalom, a gyakorlati, napi
célú folyóirat-irodalom — az csak a természetes fejlődéshez
tartozik — és az öreg fa nem veheti zokon, ha a róla hullott
magok is felnőnek. A K a t h . Szemle hivatása ma is az, mint volt
kezdetben: az eszmék kidolgozása, megtárgyalása, megvitatása
— amit a n é m e t az Ideenpflege
néven jelöl. Ezt a célkitűzést,
ennek évtizedeken keresztül való megvalósítását k a p t a Mihályfí
Ákostól — és ez az az örökség, mely el nem vétetik tőle.
Mihályfí Ákos akkor k e r ü l t a Szent István T á r s u l a t alelnöki
székébe, a m i k o r a világháború és a f o r r a d a l m a k ugyancsak megbénították ennek a n a g y m u l t ú intézménynek c é l j á t : a jó és olcsó
könyvkiadást. A kommunizmus m a j d n e m összeroppantotta katholikus életünknek ezt a fellegvárát, A f o r r a d a l o m után — az
ú j iskolai törvények nagy nehézségek elé állították a Társulatot.
Különben is — jó ideig versenytárs nélkül volt a kath. könyvkiadásban, a z utóbbi két évtized pedig megszüntette, nem vezető,
de egyedülálló szerepét e téren. Most m á r jónevű katholikus kiadók vannak mellette és belekapcsolódtak oly cégek is a kath.
k ö n y v k i a d á s b a : Franklin, Pallas, A t h e n e u m — melyek azelőtt
távol álltak tőle, A nagy devalváció pénzügyi légkörében amúgy
is sok nehézsége volt olyan intézménynek, melynek célja nem
pusztán üzlet, hanem jó és olcsó könyvkiadás.
Mégis — az e r e d m é n y e k e t kell néznünk, hogy Mihályfi
Ákos alelnöknek és a Szent István T á r s u l a t kiváló vezetőinek
nagyvonalú m u n k á s s á g á t lássuk, A kommunizmus és a pénzügyi
leromlás — legkevésbbé a Sz. István T á r s u l a t n á l
látszik.
A könyvkiadás terén annyit termelt tíz év alatt, mint azelőtt
fél évszázad alatt. Átalkította, átdolgoztatta elemi és középiskolai tankönyveit, beállított ú j a k a t az ú j iskolai tervbe — és á l l j a
a versenyt — a többi tankönyvkiadóval, A Sz, István könyvek
sorozata — n a g y népek katholikus irodalmában is alig talál már

versenytársat. A Sammlung Kösel — sokkal régebbi és már is
elmarad mellette; a Bloud (Paris) Bibliothèque Catholique-ja
sem kiállításban, sem a tárgykör gazdagságában nem vetekszik
vele. Ez a sorozat, — Mihályfi Ákosnak tán legértékesebb eszméje — már a 77. kötetnél tart. Emellett folytatja a Társulat
hitbuzgalmi kiadványait, imádságos könyveit, a Szentek Országát, ad ki nagyszabású szakmunkákat és minden évben reáteszi
a magyar katholikus családok karácsonyi asztalára a kath. szépirodalom modern termékeit, hazaiakat és külföldieket, hogy fiúnak, leánynak, "kicsinek és nagynak juttasson a nemes és tiszta
művészet kincsesházából, A nép újra megkapja a népies oktató,
szórakoztató füzeteket, 17-féle kalendárium szolgálja igényeit,
most felújúl a régi pártoló tagság is.
Ezek mellett a Társulat végre eljutott odáig is, ahol versenytársává vált a világ legnagyobbszabású könyvkiadójának, a
protestáns vezetés alatt álló angol biblíatársulatnak, mely filléres áron viszi szét a bibliát és egyes könyveit a világ minden
nyelvterületére milliós példányszámokban. A Társulat egy pengős Újszövetsége — a magyar kath, könyvkiadás legnagyobb
érdeme és büszkesége. Ez igazán az a jó és olcsó könyv, melynél
jobbat és olcsóbbat nálunk még nem adtak ki. Értjük a protestáns papság aggodalmaskodását: akik mindig azzal vádoltak
minket, hogy pad alá dugjuk a bibliát, most saját híveiket féltik
a jegyzetes bibliától. Pedig ép ez az, amivel a Társulat jobbat
adott az övékénél: klasszikus modern fordítást és a modern szentírástudomány főeredményeit. A katholikus egyház épen — se a
bibliát, se a tudományt nem akarja pad alá dugni.
Ezen bibliafordítás lehetővé tételével és az olcsó biblia kiadásával mutatja meg legjobban Mihályfi Ákos, hogy benne a
nagy tudomány, a szerkesztői, kiadói szervező erő, az üzleti érzék — fölött: a lelkipásztori készség a legnagyobb. Ez élete művének irányítója, lendítő ereje. Nem érezzük-e ezen ajándékbiblián azt a nemes papi gesztust, mely előbb gazdálkodik, gyűjt,
sáfárkodik, hogy legyen miből adnia, minél többet és jobbat
adnia? És az is szép ezen gesztusban: Nem látjuk, nem érezzük,
kinek a keze ez az adakozó kéz, mely a Sz. István Társulat
által osztja a legszebb ajándékot. De azért örülünk, hogy a hercegprímás szavai által is megismertük Mihályfi Ákos lelkét:
Egyházának és Hazájának önzetlen szeretetét.
Dr. Kühár

Flóris.

XL PIUS APOSTOLI CONSTITUTIOJA A LITURGIÁRÓL ÉS AZ EGYHÁZI ZENÉRŐL, A GREGORIÁN
ÉNEKRŐL.
Őszentsége a tudománynak, a világmíssziónak és a diplomáciának nagystílű pápája az Acta Apostolicae Sedis 1929. februári számában atyai szeretettel foglalkozik az Egyház benső
életének elmellőzhetetlen fontos kérdésével, a liturgiával és az
egyházi zenével.
A constitutio első részében megemlékezik a Szentatya arról
a mélységes hatásról, mely Öt pápasága első évében egyik szentmiséjén érte, amikor az összes katholikus nemzetek fiaiból alakult hatalmas énekkar gregorián choralist énekelt. Hangsúlyozza
Őszentsége, hogy mennyire előkelő és ünnepi jelleget adott (nobilitavit) ez az ének a liturgikus istentiszteletnek. Legközvetlenebb índítóoka azonban a constitutio megjelenésének az a 25
éves jubileum volt, melyet az elmúlt esztendőben Szent Cecilia
ünnepén boldogult X. Pius pápának az egyházi zenéről kiadott
Motu proprioja ünnepelt, továbbá a kegyeletes megemlékezés
Arezzói Guido bencés szerzetesről, aki kb, 900 évvel ezelőtt
mutathatta be az akkori pápának, XIX. Jánosnak tökéletesített
vonalrendszerét.
A constitutio a Motu proprion akar tovább építeni. Egyes
gondolatokat élesebben kiemel, melyek inkább csak érintve és
kissé másképpen voltak megvilágítva. Ilyen többek között a
liturgiának erős hangsúlyozása és a hívek részvétele a liturgikus
énekben. A liturgia Őszentsége szerint Istenhez emel és Vele
egyesít; a hitnek megvallása és a legbőségesebb kegyelmek forrása, Hogy mennyire igaz a Szentatyának ezen megállapítása,
azt mindennél meggyőzőbb erővel bizonyítja Hollandiának és
Belgiumnak virágzó katholikus élete, Hollandiában minden egyházmegyének külön liturgikus egylete van és valamennyit egy
országos közös egyesület irányítja. Ezekben az egyletekben a
papságot vezetik be a liturgia mélyebb megértésébe és ennek
elmélyítése útján teszik a liturgiát a hívek részére is gyümölcsözővé.
A liturgikus ének a Szentatya szerint nagy hatással van a
lélekre. Említi Szent Ágostont, aki saját magáról ezt írja: ,.Megfigyeltem, hogy a szent igék ének formájában bensőbben és igazabban lendítik, tüzelik lelkemet a jámborságra, mint ének nélkül. Eszembe jut, hogyan omlottak az egyházi ének hallatára
könnyeim hitem visszanyerésének első idejében," (Vallomások
X, könyv, 33, fejezet.) Megemlékezik továbbá Szent Ambrusról,
akinek a heretíkusok szemére hányták, hogy a liturgikus énekekkel megigézi (fascínare) a tömegeket. Őszentsége actio sacranak nevezi a liturgiát és kívánja, hogy a hívek aktive vegyenek
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részt a szent titkok ünneplésében. Ennek érdekében sürgeti, hogy
a choraiis ének legyen ismét a hívek éneke. Az ily irányú munkálkodás elkezdése nagyon szükséges (pernecesse est). Kötelességükké teszi tehát a püspököknek, hogy erről gondoskodjanak. Elsősorban a szemináriumoktól és kolostoroktól kívánja,
hogy ott nap-nap után foglalkozzanak a choralíssal elméletileg
és gyakorlatilag és igyekezzenek kiküszöbölni az istentiszteleti
énekből minden hibát, a megkívánt normák érvényesülését pedig biztosítsák egy megbízott, hozzáértő rector chori irányításával. Hasonlóképpen megkívánja a Szentatya, hogy már az ifjúságot is tanítsák choraiis énekre az egyes intézetek keretén
belül, gimnáziumokban, líceumokban, sőt a legalsó fokon is, az
elemi iskolákban.
Mindez utóbbi kívánságok teljesítése bármily nehéznek látszik is első tekintetre, mégsem lehetetlen. Külföldön épen úgy,
mint itthon, hazai intézeteinkben nem egy helyen hangzik fel az
utóbbi időkben a tiszta, üde diák- és gyermekhang koralis éneke.
Nem egyszer csalt könnyeket az apák szemébe díákkórusaink
égbetörő Kyríeje, fenséges Glóriája, térdrehulló
Sanctusa,
A munka és fáradság pedig, melynek gyümölcsét az ifjú lélek
Isten oltára elé viszi, korántsem oly nagy, mint első pillanatra
gondoljuk: A fogékony fiatal lélek, ha Egyházunk e féltett drága
kincsét imádságos áhítattal, tiszta valóságában visszük eléje,
megkedveli, szívébe zárja, könnyen megtanulja. Tapasztalatból
tudom, hogy budapesti bencés choraiis énekkarunk milyen rövid
időn belül tanulta meg a húsvéti diadalmas allelujának gyönyörű melódiáját. Hasonlóképpen kedvvel tanulják a choraiis
éneket a kis elemisták is, ha megéreztetjük velük imádságos
szépségét. Ezeknél természetesen a nyelvi nehézségek miatt első
fokon magyar szöveggel énekeltetjük az egyes melódiákat és
csak később, ha már ismerik a szöveget és tudják a melódiát,
akkor kezdhetjük latinul. Ismét csak tapasztalatból győződtem
meg arról, mennyire kedvelik ezt a gyermekek is és miként a
középiskolai diákok, úgy ők is mily szeretettel, lelkesedéssel
jönnek össze ezen imádságos szép munkára.
A Szentatya kívánsága azonban nálunk csak akkor teljesül
minden vonatkozásban, ha az intézetekben mindenfelé szakképzett vezetők irányítják az ifjúságot. Szükséges volna tehát minden egyházmegye számára megfelelő embereket kiküldeni külföldre, hogy tanulmányozzák a legintenzívebb liturgikus élet területein annak módozatait, tanulmányozzák a gregorián koralís
éneket azokon a helyeken, melyek a leghivatottabbak az Egyház szíve szerinti liturgikus ének elsajátíttatására, hogy később
szemináriumainkban, kolostorainkban és tanítóképzőinkben papi
lelkük gazdag kincseit generációkon át kamatoztassák és ezúton
közkinccsé tegyék a magyar katolicizmus számára.
Őszentsége kiemeli constitutíojában az egyházi zene esztétikai értékét is. Visszaemlékezik azokra az időkre, amikor a

liturgikus közös ének, mely egy városnak minden polgárját egy
nagy kórusban egyesítette, a kulturális, művészi életre is hatással volt és az építő-szobrászművészeknek s íróknak olyan mély
theologiaí ismereteket nyújtott, melyek még ma is felénk ragyognak a középkor művészi alkotásaiból. Ezt várja vissza a Szentatya ma is és azt kívánja, hogy a papság legyen elsősorban esztétikailag képzett. Előírja, hogy a theologus-növendékek számára tartsanak előadásokat a koralísnak, polyphoníának és az
orgonajátéknak esztétikájáról.
Behatóan foglalkozik végül a constítutio az orgona és más
hangszerek szerepével a templomban, mindezekben a Motu proprio szellemében.
X. Pius a Motu proprio befejezésében nagyon ajánlotta az
egyes felelős tényezőknek, hogy ,,egész buzgósággal karolják fel
ezen régóta várt és mindenkitől egyértelműleg kívánt észszerű
reformot, nehogy magának az Egyháznak tekintélye szenvedjen
csorbát, mely azokat már ismételten követelte és most újból
meghagyja."
Őszentsége hasonlóan fejezi ki kívánságát, majd pedig a
következő befejező sorokban hangsúlyozza a constítutio kötelező
erejét: Haec edícimus, declaramus, sancimus, decernentes
Apostolicam hanc Constítutíonem firmám, validam et efficacem
semper esse ac fore, suosque plenaríos et integros effectus sortíri
atque obtinere, contrariis quíbusvis non obstantibus. Nulli igitur
homínum liceat hanc Constitutionen! a nobis promulgatam infringere vei eidem temerario ausu contraire.
Mi, akik a mai tekintélyromboló, széthúzó világban tekintélyt helyreállító, összetartó erő kívánunk lenni, nem vállalkozhatunk e hivatásra őszinte hittel, meggyőződéssel, hogyha a legfőbb tekintély akaratát akár kishitüségünkből, akár indolenciából nem teljesítjük.
Linzer
Szilárd.

Könyvek,
Jacques Marítaín: Art et Scolastique. Nouvelle édition revue et augmentée, Paris, 1927, Louis Rouart et Fils, 352 1,
A skolasztika tudvalevőleg nem hagyott hátra rendszeres esztétikát.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a középkor filozofus teológusai érzék nélkül haladtak volna el a szépség jelenségei és a hozzájuk kapcsolódó problémák mellett. Más, főkép logikai és erkölcs-bölcseleti fejtegetéseik közben
ki-kitérnek esztétikai kérdésekre is, és ebbeli nézeteikből a művészet elméletének mélységesen felfogott rendszere tevődik össze.
Jacques Maritain, a párizsi Institut Catholique filozófiai tanára, újra
rendszerbe foglalja e szétszórt megjegyzéseket, fejtegetéseket. Könyvalakban
immár második kiadásban jelenik meg e nevezetes mű, még pedig kibővítve
és egy mély tanulmánynak (Frontières de la Poésie) és több kisebb cikknek
és sok új jegyzetnek kíséretében.
Aki ismeri Jacques Marilain visszatérésének folyamatát az Egyházba,
azt nem lepi meg, hogy a skolasztikus esztétikának intellektualisztikus jellege kapja meg őt erősen. A művészetnek és vele a szépségnek vannak örök
érvényű és ésszel felfogható törvényei. A tudomány azonban csak megállapítja őket, követi tehát a valóságot. Ily tény az is, hogy e törvények tanulmánnyal el nem sajátíthatók, eleven, természetes erőkként működnek azokban, akiket Isten művészi tehetséggel megáldott. Nem kell félni tehát, hogy
a skolasztikus esztétikában elsikkadnak pl, a művészi alkotás irracionális
tulajdonságai. Az intellektualizmus itt jórészt a művészetek méltóságát szolgálja és értelemhez, öntudatos lényhez kötöttségüket hangsúlyozza. Egyáltalában figyelemreméltó a skolasztikus esztétikának józansága, a végletektől
tartózkodó bölcs mérséklése. Objektívnek tartja a szépségét, de nem kerüli ki
figyelmét relativ-volta és meghatározásába is beleviszi viszonyát az érzelem
világához. Mennyi tévedéstől maradt volna ment a modern esztétika, ha nem
feledkezik el középkori képviselőinek alapgondolatairól!
Jacques Maritaint olvasva újra meg újra látja az ember, mily friss
erő, mennyi modernség buzog a skolasztikus esztétikában! Ott van pl. a
splendor formae gondolata! Mily filozófiai mélységgel és mekkora tömörséggel foglalja össze a műalkotás szerves egységének, a forma és tartalom
összhangjának normáját! Vagy az erkölcs és művészet viszonya, a művészetek
autonómiájának kérdése is mily kielégítő megoldást nyer e rendszerben!
Ezekből is látható, hogy röviden, de gyökerükben felfogva sok időszerű problémát érint e mű. Igazán kár, hogy ezek az elvek nem találtak konzseniális
végiggondolóra, aki részletesen is kidolgozta volna őket. Egy-két ponton
Jacques Maritain is megpróbálkozik e feladattal és kísérlete csak fokozza
előbbi sajnálkozásunkat. Hogy Jacques Maritain az új és régi filozófia teljes
ismeretével és nagy világirodalmi tájékozottsággal lép elénk itt is, azt, úgy
hiszem, fölösleges kiemelnem. Melegen ajánlom e művet az esztétikai kérdések iránt érdeklődők figyelmébe, a keresztény művészetről szóló részt pedig
főleg katholikus íróink olvashatják nagy tanulsággal.
Dr. Kocsis

Lénárd.

Dr. Révay József: Szenthelyek könyve. Zarándokút a szenthelyekre,
Budapest, (Franklin-Társulat) 1928, Díszkiadás, 503. 1,
Révay József nagyon is ismertté tette a nevét „A szentek legendáinak" kiadásával. Ez az újabb műve méltán sorolható az előbbi mellé, de
azt több tekintetben felül is múlja, Révay egy zarándokkönyvet ígér címében, ennél azonban sokkal többet nyújt, A világirodalomban ismeretes a dán
konvertitának, Jan Jörgcnsennek könyve: „Zarándokkönyv a franciskánus
Itálián keresztül". Révay könyve is zarándokkönyv, de nem egy országon
keresztül vezeti olvasóit, hanem az egész világegyház szent helyein keresztül. Emellett műve nem csupán puszta „zarándokkönyv", vagy utikalauz —
ez a megállapítás a mű megsértése volna — hanem egyúttal a magyar
hagiografiának is egy újabb hajtása, A szerző ugyanis nem elégszik meg
azzal, hogy csak a szenthelyeket mutatja be olvasóinak, hanem ezek kapcsán a velük összefüggő szentek legendáit, életük történetét is ismerteti.
„Katholikus testvérem, öltsük fel a szürke szőrcsuhát, . . . és fejünkön,
öltözetünkön Egyházunk áldásával, szívünkben a szent áhítat és a repeső
sóvárgás tiszta lángjával induljunk el azon az úton, amely a mi Urunk
Üdvözítőnk szentséges életével, Szűzanyánk szeretetének csodálatos költészetével, a hítvallók tüzes alázatával, a mártírok hulló vérével megszentelt
helyekre visz bennünket." íme ez röviden Révay könyvének a programmja.
Először az „Úr Jézus nyomain" kalauzolja végig olvasóit: a szentföldre
visz. Sorra vezet ragyogó ábrázoló készségével, színpompás költői nyelvezetének csengő muzsikájával, mélyen szenzíbilis lelkének beleérzésével a
palesztinai szenthelyeken: Betlehem, Názáret, a Jordán, a Genezáret-tó,
Caesarea, Kafarnaum, Nairn, Bethania, Jericho, a nyolc boldogság hegye,
a Thabor hegye sorra vonulnak el a szépségek csodálatában megittasult
szemünk előtt. Gyönyörű a kínszenvedés szenthelyeíről írt fejezetciklus. Végigjárjuk a szerző vezetése mellett Jeruzsálem megszentelt helyeit és nem
győzünk betelni az áhítatos hangulattól, amely a szerző lelkéből a miénkre
átáramlik, az Úr szenvedésének szent helyei előtt, Ha valamiről, hát a
Szentföldről igazán sokat írtak már; még magyar nyelven is több útleírás
jelent meg az Úr Jézus szülőföldjéről. Ha azután összehasonlítjuk a mű
ezen részével még az idevágó külföldi irodalmat is, akkor látjuk, mily nagyot alkotott szerzőnk. Vannak — magyar nyelven is — a szentföldről írt
rémes útleírások, amelyek hol szentírástudományt akarnak nyújtani, hol
pedig kedélyeskedve beszélnek, tréfálkoznak szentföldi állapotokról, hol
pedig oly csöpögő, erőltetett aszketikus alkalmazásokat tartalmaznak, hogy
aki talán már eleve bizonyos fokú áhítattal nyúlt — a téma miatt természetesen — könyvükhöz, annak az áhítata bizonyosan elmúlt, míg a könyvön
végigvergődött. Ez a könyv ellenben szárnynak és nem mankónak készült:
épen a szentföldi rész világosan mutatja, mennyire sikerült Révaynak ezt a
célt elérnie,
A könyv azután az „örök városba" kalauzol bennünket, Rómának szenthelyeit sorra megismerjük, a legfontosabbakat legalább is: S. Clemente, S,
Giovanni e Paolo, Santa Cecilia, S. Ágnese, S, Pietro, a katakombák a
gyöngyei szerintem ennek a résznek. Magam csak azt sajnálom, hogy a szent
várost nem ennek a könyvnek a kalauzolásával járhattam végig. Az bizonyos, hogy senkinek jobb tanácsot nem adhatok, mint ha elmegy a Városok.

Anyjához, ez a könyv legyen — ne Baedeckere — hanem a lelkesedés mécsesét kifogyhatatlanul tápláló forrása. Mennyire más szemmel, más lelkülettel néznék, nem — imádkoznák végig Róma szenthelyeit azok, akiknek
ez a mű volna elválhatatlan utitársuk.
A harmadik részben (Angyaloknak nagyságos Asszonya) a leghíresebb
Szűz Mária kegyhelyeket ismerjük meg: Montserrat, Einsiedeln, Máriazell,
Loreto, Czensztochova, Kevelaer, Lourdes szentélyeit, A legszebbnek a
Lourdesről írt fejezetet tartom. Mindenütt nem pusztán a szenthely ismertetését kapjuk, hanem egyúttal annak történetét is, hogyan nyilatkoztatta
ki Isten az illető helyen a Boldogasszony dicsőségét. A lourdesi fejezet a
szó legjobb értelmében vett apologia is a csodák mellett, amelyek ott történnek, annak ellenére, vagy talán épen azért, hogy a szerzőnek nem állott szándékában apologiát nyújtani. — A negyedik rész a magyar Máriakegyhelyeken vezet bennünket végig (Virágos kert: Pannónia), az előbbiben megismert élő hittel, bensőséggel, művészettel.
A könyv utolsó része (Aranycsillagok) egyes világhírű szenthelyekre
kalauzolnak (Trier, Aachen, Compostella, Assisi, Padova, Marburg, Paray
le Monial, Lisieux). A legszebb, legsikerültebb fejezetnek itt a Lisieuxról
szólót tartjuk. A kis fehér virágról írt hosszú (478—495 1.) panegyrist egyátalában a könyv legszebb élményének tartom.
A könyv külső kiállítása méltó a tartalomhoz. A díszes kiállítású mű
számos nagy mestertől származó remekalkotás színnyomatával pompázik,
Raffael, Belotto, Fra Angelico, Jouvenet stb. képei teszik a szöveget hangulatosabbá.
Tudatos, mély írásművészet, komoly elfordulás a racionalizmustól a
transcendens felé, hitből való élet, igazi gyökeres katholikus szellem jellemzi a könyvet, „Munkám nem a bányász csákányos kőfejtése, hanem az
ötvös finom és áhítatos munkája volt," írja szándékáról a szerző. Valóban
ötvösmunka, de nem tucatalkotás, hanem remekmű ez a könyv, amelynek
meggyőződésem szerint jelenleg a külföldi irodalomban sincsen párja.
Dr. Radó Polikárp.
Szentírástudomány.
W, Bauer, Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des
Neuen Testamentes, und der übrigen urchristlichen Literatur, Giessen, (A,
Töpelmann) 1928. Nagy 8-r. XX+1434. col., egész vászonkötésben 38 Mk,
Dr. Vargha Theodorich: A szentírás vasárnapi szakaszai, I. rész, Székesfehérvár, 1929. 8-r., 151 1. Ára 5.40 P., ferences székházakban 4 P.
1. Az első szakmunka szükségességéről legyen szabad tájékoztatásul
néhány szót szólni. A XVII. században még lehetséges volt tudományos
körökben a vita, vájjon az újszövetség görögsége „tiszta" görög nyelv-e,
vagy nem. A puristák tábora azt vitatta, hogy a szent szerzők époly „tiszta"
görög nyelven írtak, mint a nagy görög klasszikusok. Az ú, n. hebraisták
ellenben amellett törtek lándzsát, hogy az újszövetség nyelve igenis különbözik a klasszikus görög írókétól. Az okot abban találták, hogy az újszövetség görögségét a héber befolyásolta. Manap ezeken a vitákon már régen
túl vagyunk, Amióta a mult század óta sorra jelennek meg az Egyiptomban
talált görög nyelvű papyrusok, ostrakonok (cserépdarabok), felíratok, azóta

már egész világosan látjuk, hogy az újszövetség görög nyelve nagyon távol
áll a hellén klaszikus írókétól. Igaz ugyan az is, hogy manap már tulaj donképen nem igen beszélhetünk külön újszövetségi görögségről. Hiszen a dolog
természete szerint is világos, hogy az újszövetség szerzői korukhoz akartak
fordulni és ezért nem akartak alkotni új, külön nyelvet, vagy dialektust,
hanem azon a nyelven fordultak kortársaikhoz, amelyen azok beszélni tudtak. Ez a nyelv pedig az ú. n. koiné görög nyelv. Meg voltak adva ennek
a nyelvnek keletkezési feltételei már az első attikai tengeri szövetség idejében is. Az V. Kr. előtti században már nyomát találjuk ennek az új, a
többi görög dialektusból összenőtt nyelvjárásnak, ill. nyelvnek. Mikor aztán
IV. században Nagy Sándor hódításai nyomán az egész Kelet a hellén kultura hatása alá került, szükség volt egy átfogó egységes világnyelvre és ez
természetesen az új koiné nyelvjárás lett. Az idők teljének elérkezésekor ez
a nyelv uralkodott egész Kisázsiában, Hellasban és Egyiptomban. Mi sem
természetesebb, hogy ezen a nyelven írták az evangéliumokat, az apostolok
leveleiket. Hogy mégis külön újszövetségi szótárakat adnak ki, annak tehát
nem az az oka, mintha az újszövetségnek más nyelve volna, hanem az, hogy
pusztán az újszövetség és esetleg, mint ez a szótár is, az őskereszténység
szókincsével foglalkoznak és így több tér nyílik az alapos tudományos
munkára, a szókincsnek egymással való gondos összehasonlítására,
Az előttünk fekvő mű teljesen megfelel hivatásának. Az egyes újszövetségi és őskeresztény szavaknál mindig világosan kimutatja, szemlélteti, hogy
ez a nyelv mennyire nem izolálható el a koinétól. Lelkiismeretesen használja
fel a szójelentés megállapításainál a koiné görögség íróit (Polybios, Diodoros Sikulos, Plutarchos, Strabon, Artemidoros stb,), valamint az újszövetséghez még közelebb álló hellenista zsidók görög nyelvű munkáit: Philont,
Josephus Flaviust, és mindenekelőtt az ószövetség Kr, előtt II, századi fordítását, a Septuagintát, Bőven értékesíti a koiné nem-irodalmi forrásait (papyrusok, ostrakonok stb.) is, Az újszövetségi filologiába vágó újabb kutatások,
cikkek szintén feldolgozást találtak. A mű a jó szótár legfontosabb tulajdonságát bírja: megbízható segédeszköz,
2. Dr. Vargha ferences theologiai tanár egy régóta érezhető szükségletnek tett eleget, mikor a Szentírás vasárnapi szakaszait adta ki, A lectiokat
és evangéliumokat egyaránt tárgyalja, ebben a kötetben a karácsony utáni
vasárnaptól az Ötvened vasárnapig terjedőket, Vargha megállapítja az illető,
a Szentírásból kiszakított szakasz, perikopa összefüggését azzal a művel,
amelyből vétetett. Világos, szép magyarázatot fűz a szent szöveghez, felfedi
annak szertartástani, régiségtani vonatkozásait és megszívlelendő gyakorlati
útmutatásokat nyújt. A nyelvészeti anyagot, hogy laikus olvasóit ne riassza
vissza a könyv olvasásától, jegyzetekben helyezte el. Az újabb exegetikai
kutatásokat felhasználta, hogy csak egy példát említsek, Strack—Billerbeck
nagy újszövetségkommentárját, amelyet a Talmud és a midrasok alapján
állítottak össze. Feltűnő, hogy a szövegkiadások között nem szerepelteti a
legjobbat: H, J, Vogelsét, amelynek ha már nem is tudományos abszolút értéke miatt, hát legalább azért kellene katholikus könyvekben szerepelnie,
mert katholikus szerzője van.
Vargha könyve nem csupán hitszónokoknak tehet jó és megbízható
szolgálatot, hanem nagy haszonnal olvashatják laikusok is.
Dr. Radó Polikárp.

Szépirodalom.
Babits Mihály: Versek (1902—1927). Budapest, év n. Athenaeum, 4141.
Meddő törekvés lenne rövid ismertetés keretébe szorítani Babits sokrétű költői egyéniségének elemzését. Különben is — őszintén megvallom —
midőn így együtt láttam 25 évnek verses termékeit, a bennük élő világnézet fejlődése érdekelt elsősorban. Valóban rendkívül érdekes is összevetni az első
költemények szellemét az 1921—27. évekből valók lelkével. Mi lett abból a
titánkodó fiatalemberből, aki a nemes bűnnek, az újitó, a bátor meg-nem-elégedésnek himnuszával indult útjára? De ha megkérdezték volna akkor Babitsot, mit is állítana a lerombolt régi helyére, kevés pozitívumot tudott
volna mondani. Lelkiségének inkább csak formális sajátságait, tehetségének
természetét, törekvéseinek irányát mutatják jóidéig versei. Keresi a szépséget
és szinte ideges izgalommal hajhássza és akarja felszívni hatását, főleg, ha a
művészet formáiban jelentkezik. Fűti az alkotás láza. Rendkívül kultúrált
fő, akin még akkor is meglátszik az igazság sóvárgása, ha nem kiabálja is ki
szüntelen. A világban azonban nem igen találja meg helyét, hitét elvesztette
és nem látja az élet értelmét, pedig szeretné magába habzsolni azt, amit
értéknek sejt benne. Hogy azután meg-megcsúszik a mindennél sikamlósabb
érzékiségben, ne igen csodálkozzunk rajta! De nem kell félni, hogy végleg
elmerül, mint Ady, Sokkal fegyelmezettebb, sokkal mélyebben belekóstolt a
szellemi élvezetekbe, hogy teljesen el tudjon fordulni tőlük. Önérzete is nagy
tamasza lehetett, mert büszkeség nagy van benne: tehetségének, képességének tudatos magaslatáról nézi környezetét, különösen pedig maradi fajtestvéreit. Aktivitás azonban kevés volt benne, inkább magábavonuló passziv, befelé izzó lélek, de elvi kérdésben éppen ezek a legmakacsabbak. Többször
meglepi a melancholia: rávetődik a halál árnyéka. Mai világnézetének alapvonalait a Sziget és tenger c. kötetét (megj. 1925-ben) bevezető rapszodikus
hitvallása (Örökkék ég a felhők mögött) érinti. Most sem tudja ugyan, mi az
élet értelme, de hisz abban, hogy érdemes élni. „Talán nincsen célja és értelme, mert ,,cél és értelem" emberi fogalmak: a világnak nincs rájuk szüksége. A világ több, mint minden emberi; hiszek a világban, mert eszem el
nem éri" — mondja jellemzően. Ennek a többnek, ennek a Valaminek szolgál
az ész is, ha a maga szűk körében és a maga törvényei szerint dolgozik:
küzd a vak erők ellen. De ez a harc Babitsnál nem megy a józanság határain
túl, mert mondja; „magamban is érzem, ami ellen küzdök és tudom, hogy
minden rombolás engem rombol. Nem is rombolni akarok, inkább építeni:
az ész halkan hasson a tényekre, mint a delej: nem ellensége az erőknek,
hanem egy erő a többi közt, együtt építve velük. Az erők a mult, az ész a
jövő: egymásba kapaszkodó fogaskerék". Ez a harc az élet legfőbb értékeiért
folyik: a belső harmóniáért az egyénben, a békességért az emberiségben.
Babits hisz a testvériségben és éppen ezért a znemzetek ne egymás ellen küzdjenek, hanem „minden nemzet nagy veszélye: az elnyomás és rombolás szelleme ellen". Nem kell ezért lemondani a nemzeti jellegről, minden nemzet ú j
szín, új gazdagság és „a színek együtt adják ki a képet." Vannak minden
fölött álló, minden különbséget áthidaló egyetemes értékek, általános igazságok és ezek vallásában a sző első értelmében katholikusnak hirdeti magát.
A művészetnek Babits szerint éppen az a legfőbb jelentősége, hogy , , , . . . kinyitja elénk a világot, , , . kiröpít a porból és pillanatból, , . . katholikussá

és a kozmosz polgárává avat." A harc nehéz, de bízni kell a diadalban s hogy
az ember több lesz — az embernél. Feltűnő, hogy a hitvallásban nincs helye
a szerelemnek, amely pedig annyit foglalkoztatja Babitsot, Úgy látszik, beleolvad az egyetemes nagy szeretetbe, mert a testi szépség fáklyáját tartva
vezet a lelki nagy szeretet felé (v. ö. A jóság dala!). Nem meglepő tehát,
hogy a szerelem tiszta hitvesi szeretetté magasztosult már nála. Jellemző,
hogy az a Babits, aki a tudás útján sóváran kereste az igazságot, itt csak
hisz, de nem tud. Kiábrándult a filozófiából. De hát hogy jutott ezekhez az
elvekhez, melyek, — ha hihetünk szavának — optimizmussal töltik el lelkét?
Első kötetének utolsó versében ezt mondja a többek között:
BűvÖ9 körömből nincs mód kitörnöm,
Csak nyilam szökhet rajta át: a vágy —
Igaz, hogy hozzáteszi: de jól tudom, vágyam sejtése csalfa, mégis —
úgy látom — vágyainak irányában építette ki világfelfogását. Ami nélkül nem
tudott volna meglenni, amit a legnagyobb értéknek érzett a maga egyéni életében, azt vetítette ki az egyetemes emberiség síkjára. Valamikép Tolsztoj,
esete újult meg Babitsnál. Ahol vágya embervoltának mélyéből fakad, találkozik az igazsággal, de világfelfogásának nagy egyoldalúsága határozottan
mutatja legegyénibb szükségleteinek hatását gondolatai kialakulására.
Valószínűleg külső okok nélkül is idejutott volna Babits, de az bizonyos, a háború nagyon siettette világnézete kifejlődését és roppantul fokozta
érzelmi feszítőerejét. Az 1914—20, években írt költemények tanúságot tesznek
erről és arról a sok szenvedéssel teljes küszködésről, vajúdásról is, amibe
Babitsnak relativ megnyugvása került. Élesebb szem a kapcsolatok fonalát
tovább Í9 kísérheti, egészen a fiatal Babits lelkéig.
Babits kezdettől fogva individualista volt. Eleinte nem egyszer meglehetősen egoista színt öltött ez a lélekforma, most azonban már kifinomult.
A szellemiség irányában kifejlett egyén Babits ideálja, aki a „katholikus"
igazságok öntudatos kultuszában szabad világpolgár, bár hazai földön áll,
mint a madarak,
kik hívek a fához, mely fészküket adja,
9 mégis kilátnak, kiszállnak a légi magasba!
Két hazában otthonosok: polgárai a fáknak
s együtt örök polgárai mind égnek és szabadságnak.
(Üj mithológia.)
A nemzet eszméje azonban csak relatív értéket jelent, mert ,,az Ember
harcainak egynapos hadai csupán" a nemzetek, széthullanak, de az egyén
megmarad és azok hulláiból építi jövője harcainak új s új falánkszait
(Ugyanott). Nem is igen hajlandó feláldozni ezt a legfőbb eleven értéket. Innét érthető pacifista felfogása is, amelynek egyébként nagy része lehetett azon
sajátos forma kialakításában is, melyben a haza gondolata Babitsnál megjelenik. A föld nála nem lényeges része a hazának, mely igazában élő lélek
az örökölt nemes eszmékkel, érzésekkel. Mert szellemi, nem is szorul fegyverre, vértre; darabokra sem szabdalhatják mesterséges országhatárok és nem
vághatják el az egymáshoz tartozó lelkeket, Bajaink orvoslását is szellemi
erőre, az igazság belső hatalmára kell bíznunk. Sok igazság van e szavak-

ban, de midőn szinte a lehetetlenségig kiélezi őket Babits, nagyon kiütközik
a valóságtól elvonatkozott naiv idealizmusa. Azt gondolom, sok ellenmondást, visszatetszést kelt e pontokon, s annál is inkább, mert nem egyszer
keserű vádakba is ki-kitör, melyekből szubjektiv okok keserűségét is kiérezhetni.
A remete, aki a lapos világból visszahúzódott eszméinek fellegvárába,
sértődései emlékét is elvitte magával. De bocsássuk meg a gyengeségét, mikor annyi nagy érték ragyog benne. Eszméinek jórésze nem a miénk, de
világfelfogásában van nagyvonalúság, sok pozitívum, és tagadhatatlan meggyőződésének őszintesége és nem egyszer magakínzó következetessége. Azt,
hogy lényegesen közelebb jusson még hozzánk, nem merném remélni, bár
sokat tisztultak vallási eszméi is. A gondviselő Isten hite meg-megcsillanik már nála, a szenvedésnek tisztító hatása, melyet annyiszor volt alkalma
magán tapasztalni, mintha közelebb hozta volna a Megváltóhoz, mégsem memagán tapasztalni, mintha közelebb hozta volna a Megváltóhoz. De ha
nem mondhatjuk is egészen a magunkénak, mégis: homo sum et nihil
humani a me alienum puto. Éppen ezért meg tudom érteni Babits leiben sok formai jelensége is támogat. Kecsegtető feladat volna lelkisémeg kell elégednem azzal, hogy csak általában mutassak arra a formai
fejlődésre, mely lelkivilágának alakulásával párhuzamos. Minél jobban önmagában mélyed, annál erősebb a forma hozzásimulása a belsőhöz, vagy jobban mondva, annál inkább érezzük a tartalom formateremtő erejét. Ideges
izgalmaiból, passzíven izzó lelkének kitöréseiből szabadverseit is megértjük.
De nem mindig. Többször bizony csak prózának érezzük őket.
Dr. Kocsis

Lénárd.

Székely László: A szirtnek álma van. Szombathely, 1929,, Martineum
kiadása. 100 1,
Négy csoportra oszlik e kis verseskötet tartalma. Nékem az Ádám
könyve c. ciklus tetszik legjobban. Mély érzésű katholikus pap elmélkedő
beleélésében elevenednek meg teremtésétől a pokol tornácából való szabadulásig ősapánk életének legfőbb mozzanatai. A gondolatokat, érzéseket hajlékony nyelv tolmácsolja. Hosszas gyakorlás eredménye lehet a stilus is és
vele a meglepő fejlettséget mutató verselés. A műgond, az érzék a belső és
külső forma iránt megvan a többi költeményben is, melyekben inkább egy
nemes papi lélek egyénibb érzelmi fodrozódásai tükröződnek, Megesik, hogy
kényesebb kérdéshez is nyúl Székely, de újra látszik, hogy formai ízléséhez
belső fegyelmezettség és tapintat is kapcsolódik.
Én igazán csak két dolgot kifogásolnék nála. Néha fölöslegesen előtérbe engedi a tanítócélzatot és nem elégszik meg a költemény átéreztetett
érzelmi tartalmának természetes fölemelő, tisztító hatásával, hanem mintegy
tanulságot fűz hozzá. Ezzel azután útját vágja az olvasó egyéni munkájának,
a kapott gondolatok, érzések továbbzengésének. Győzelmeinek magaslatáról
tekint vissza-vissza Székely a küszködésekre, sőt nem egyszer az egész költemény is emlék, visszaidézett érzések kifejezője. Ez magában nem volna
hiba, de mintha az újraélésben az eredeti élmény nem jelennék meg elég érzelmi erővel, és nem éreznők azt a telítettséget, feszültséget, mely pedig a
nyelv éreztető erejének legelső feltétele.
Dr. Kocsis Lénárd.

Komáromi János: Régi ház az országútnál, Genius-kiadás. 344 1.
Nincs műfaji megjelölés a cím után. Valóban nehéz is lenne teljes szabatossággal meghatározni műfaji természetét. A regényhez áll legközelebb,
bár hiányzik belőle a szerves fejlődés. Mudrony Sándor előttünk csöpörödik
ugyan föl kis diákból naggyá, de a változásnak csak egyes állomásait látjuk
igazi belső öszefüggései nélkül. Diákos szerelmének története is sokkal is
vékonyabb szál, hogysem beléje kapcsolódnék mindaz, amit Komáromi elmesélget nekünk. MégÍ9 nagyon leköt e könyv. Komáromi nem titkolja, hogy
gyermekkori élményei teszik művének legfőbb tárgyát, ahogy most visszaemlékezésében újra látja, újra átéli őket é9 bennük régi önmagát. A keleti
Felvidék tájai,, emberei: rokonai és ismerősei, a sárospataki diákélet képei
vonulnak el gazdag változatban előttünk. Komáromi nem tagadja meg magát.
Itt is kitetszik szemének élessége az élet furcsaságaival szemben. Helyenkint
féltjük is őt, hogy olcsó anekdótázásba, felületes torzításokba téved, de sokszor érezzük, az író ajkán is meg-megfagy a mosoly komikus alakjai megrajzolásánál, látjuk, furcsaságuk mennyire mélyen és szomorúan emberi és
nem egyszer végzetesen magyar. Elmélázó meghatódással tesszük le a könyvet kezünkből. Nem zökkent ki ebből a végső részeknek az erotikust erősen
horzsoló részlete sem, mert az író nem válik igazában ízléstelenné és a belőle sarjadó megoldás megegyezik erkölcsi érzékünkkel. íróművészete is a
régi Komárominak, és természetes közvetlenségét csak fokozza tárgyának
erősen szubjektiv-volta, mely helyenkint szinte líraivá teszi az elbeszélést.
Dr. Kocsis Lénárd.
P. Pál Ödön; A felhők kapitánya, regény, Vezényi Elemér rajzaival,
210 L

Pakocs Károly: Lélekzuhanás, regény, 280 1. Budapest, év n. a SzentIstván-Társulat kiadása mindkettő.
Pál a közelmúltból, Pakocs a középkorból veszi tárgyát, de a szellem
azonossága szorosan összeköti a két regényt. Külföldön is mindig több a
panasz, hogy a pozitivista felfogás mennyire megszűkítette, megcsonkította
a világot s vele a költészet tárgykörét. A regény terén pl. legismertebb képviselőinek műveiből hiányzik a vallásos elem, mintha az embereknek legnagyobb része teljesen elvesztette volna kapcsolatát a természetfölöttivel és
az isteni erő és akarat nyomai sehol sem látszanának meg az életben. Ezért
örülök én a két regénynek, mert íróik hivő lélekkel nézik a világot. Pál hősét papnak ajánlotta édesanyja, de a fiú nem érez hivatást, és úgy látszik,
Isten szabaddá is teszi, de csak azért, hogy sok szenvedés, bukás és tisztulás után újra, most már teljesen magáévá tegye, Ami Istené volt, Istené
marad.
Ne gondolja senki, hogy célzatos a regény. Annyira nem, hogy az a
főbaja, hogy helyenkínt mintha inkább csak az érdekesség irányítaná a cselekvény fordulatait és az alapeszme el-elválnék tőle.
Pakocs fegyelmezettebb író. Sohasem téveszti szem elől alapgondolatát.
Kapisztránnak egyik kor- és rendtársa, egy rendkívül képzett, de hideg eszével gőgbe tévedt franciskánus a főhőse, aki rettenetes megtévedések végén
halálakor és csak büszkesége megtörése után tér vissza Istenhez,
Deu9 superbis resistit et humilibus dat gratíam. 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. Bizonyos stílusellentétek is vannak a műben: helyenkínt
az analitikus regény igényeivel lép fel, máskor mintha a Fioretti legendacsiráztató határát éreznők, a vég pedig a rablóromantika határait horzsolja.
Hisszük azonban, hogy Pakocs írói tehetsége még teljes erejével ki fog bontakozni és mélységeket kereső nemes egyénisége, mely a regényen is átverődik, megtalálja a maga művészi kifejezését. Egyébként mindkét regényt bátran ajánlom, szórakoztat és épít mindegyik,
Dr. Kocsis Lénárd.
A. Manzoní; A jegyesek, Vezényi Elemér rajzaival, Budapest, év n.
Szent-István-Társulat,
Várdai szakavatott bevezetése készít elő a mű olvasására, A fordítás
nem adja teljesen az eredetit és csakugyan vannak is okok, melyek ajánlják
a lényegbe nem vágó kurtítást, midőn a nagyközönség természetével kell számolni, A kihagyások itt is érintetlen hagyják a fontos részeket és nem befolyásolják károsan az élvezést. Hozzá a fordítás gördülékeny és hűségesen
simul az eredetihez. Hisszük, a magyar közönség e formában is szívesen
veszi a nagy katholikus regényírót.
K. L.
Francis Jammes: La divine douleur. Paris, év n. Bloud et Gay, 240 1.
Legnagyobbrészt apró történetek töltik ki a kötetet. Nem egy saját élménye az írónak, mások ismerőseivel estek meg, s vannak költöttek is. Fájdalmakról szólnak, melyek Istenhez vezetnek, vagy amelyeket az ő tetszésére
szenvednek. Kegyelemmel átitatott talajon állunk, mégsem legendákat látunk. Csak itt-ott érint rendkívüli dolgokat Jammes, általában egyszerűbb,
sokszor szinte köznapi eseteket ír meg, melyekben a maga rendes módján, feltűnés nélkül működik az isteni malaszt is. Hogy Jammes teljesen megérti
őket, ezt nem lehet csudálni róla, aki nemcsak jelentős művész, hanem hitét
gyakorló katholikus is. Komoly, mégis derült ember, boldog családapa. Mint
íróművészt nagy egyszerűség, természetes közvetlenség jellemzi, pedig sokszor láttatja a lélek mélységeit, az élet szakadékait, A legegyszerűbb eszközökkel nagy feladatokat old meg, A mi katholikus íróink is sokat tanulhatnának tőle.
Dr. Kocsis Lénárd.
Evetovícs Kuno dr.: A kereszt diadala. Zenés színjáték 4 felvonásban,
Zenéjét szerezte Kálovics Alajos dr. Budapest. A Szent István-Társulat kiadása,
Feysz A, Hugolin; Karácsonyi misztérium. Bibliai színmű két részben,
2 előképpel, 7 felvonásban, Budapest. A Szent István-Társulat kiadása.
Mindkét színjáték tanulságos, élvezetes szép alkotás. Az első eleven,
hangulatos jelenetekben hozza szinre az őskeresztény lelkek egységét, hősiességét, ügyük diadalának reménységét és Nagy Konstantinnak alázatos
meghódolását a diadalmas szent Kereszt előtt. Az egyes felvonásokat színessé teszik a szebbnél-szebb melodikus, majd erőteljes énekek (sólók, karok,
gyermekkarok, recitativók), melyek 24 oldalon csatolva vannak a darabhoz,
— A második szinmű Assziszi Szent Ferenc graccioi karácsonyának 700
éves jubileumához kapcsolódik, A karácsony méltó szent megünneplésére
kívánja a lelkeket rávezetni. Az Ó-szövetség Messíás-várásának és az An-

• nunciationak előképei után az első rész 4 felvonásában elvonulnak szemünk
előtt a betlehemi szent éj előzményei, a második rész 3 felvonásában pedig
a szent éj játszódik le. Ezt a színjátékot is sok hangulatos énekszöveg élénkíti, melódiájukat azonban nem közli a szerző. Iskolák és egyesületek számára mindegyik darabot nagyon ajánljuk előadásra.
Id
Ruth Schaumann: Der Rebenhag. Gedichte. 8°, 219 Seiten, 1927. Verlag
J. Kösel & Fr, Pustet, München,
A fiatal német költőnő már évekkel ezelőtt megjelent első verseskötetévei (Knospengrund)
annyira magára vonta a figyelmet, hogy a kiváló Hermann Bahr is meleg elismeréssel adózott tehetségének. Új verseiben még
magasabb síkon, többrétegüen és gazdagabban bontakozik ki művészete,
Ruth Schaumann egyéniségében rokonszenves kidolgozottságban áll előttünk a keresztény értelemben való emancipált nő tipusa. Állandó függésben
tudja és érzi ugyan magát Teremtőjével szemben, de épen ez a magasabb
eredet ébreszti tudatára az örök sorsra hivatott egyéniség, a lélek és az élet
értékének. E felsőbbrendű hivatottság átélésével jár tehát a világban, mint
ember, szinte férfias erővel és határozottsággal. De megvan benne az örök
női vonás is: a kiegészülés vágya, szeretni és szeretve lenni. Az istenszeretet,
férje és gyermeke iránt való bensőségesen asszonyi odaadás állandó ihletője
lírájának. Lényének katholikummal telítettségéből ered a legegyetemesebben
kollektiv életérzése; misztikus közösség kapcsol bennünket össze a teremtett
világgal, az élő és élettelen természettel és még bensőségesebb, mélyebb
kapocs, isteni eredetünk, megváltottságunk és Krisztus teste von bennünket
közösségbe minden embertársunkkal. Schaumann mélyértelmű és nagystílű
művészettel három nagy ciklusban építi fel kötetét, amely ezzel a tagoltsággal úgy hat, mint valami régi, szép szárnyasoltár, A tryptichon első részében
a hitves szól a hitveshez — „coniunx coniugi"; a szerelem, házasság és anyaság állapotának átéléséből fakadt megkapóan emberi vallomások, A második
vers-sorozatot, mint a keresztény világközösség tagja, a többi tagoknak szenteli: „membrum membris misticis," Ádámtól kezdve az Ó-szövetség nagy
alakjain keresztül Krisztusig, az Istenanyától a szenteken keresztül a keresztény élet időtlen érvényű típusáiig jut el, amilyenek a pap, a lelkiatya, szerzetes, férfi és nő ifjú és hajadon, gyermek, halott és mások, A harmadik
ciklusban a teremtmény szól Teremtőjéhez: „creatura creatori"; misztikus
beszélgetések ezek Isten és a lélek között, az istenközösség átérzésének felemelő fohászai.
E tartalmi vázlat is sejteti, hogy Schaumann koncepciója egyéni és
eredeti és hogy életérzésében s látásmódjában az embernek a fenséges, misztikus, érzékfeletti felé irányuló lelki gravitációs törvénye érvényesül. Érthető
tehát, hogy a kifejezésben szereti a szubtilisebb eszközöket, különösen a
szimbolikát; szavainak a szokott tartalmi jelentésen rendesen túlmenő fogalmi
telítettségük van, egyáltalán nála az intellektuális elem néha már több teret
foglal el, mint amennyit a lírai alakítás megenged. Meglepően fejlett formaérzékkel rendelkezik; szereti a zárt, tömör, bevégzett szerkezetet, különösen
a szonettformát. Ez szükségszerű és tílusos kifejeződése harmonikus, egyensúlyozott lelkiségének, másrészt megmagyarázható abból a körülményből is,
hogy Schaumann szobrász és grafikus, tehát mint képzőművész is a plaszti-

kai látás- és kifejezésmódra nevelődött. Verssoraiban a plaszticitás mellett
kellő mértékkel hangulatos zeneiség is lüktet. Költészetének élvezése igazi
arisztokratikus gyönyörűség; művészete nem tömegművészet, önkifejeződése
nem leplezetlen lélekfeltárás; finoman nőies és előkelő tartózkodása mögött
még sok eltakart titkot, rejtett szépséget éreztet. A modern líra azon csekélyszámú művelői közé tartozik, akik második verseskötetükkel nem mondták
még el minden értékes mondanivalójukat,
Dr. Bánhegyi Jób.
Gertrud von le Fort: Das Schweisstuch der Veronika, Roman, 8°, 356
Seiten, Verlag J. Kösel & Fr, Pustet. München.
A szerző egyszer már megmutatta felejthetetlen himnuszgyüjteményében (Hymnen an die Kirche), hogy csodálatos érzéke van a nagy lelki átélések megkapó erejű költői alakításhoz. Most az „Ichroman" szabadabb formájában ugyanazt a lelket látjuk viszont, amelyről elmondhatjuk, hogy csak a
legmagasabb szférákban érzi magát otthonosan és csak a szimfonikus hangnemben tudja egyenértékűen kifejezni állandó lelki feszültségét, magával
sodró, bőséges ihletintenzitását.
Ha csak annyit mondanánk, hogy a regény tárgya egy keresztség és vallás nélkül felnevelt fiatal német leány megtérése, keveset árulnánk el a mű
lényegéről. Itt nem csupán egyetlen, eseményekben, nagy fordulatokban gazdag emberi sorsról van szó, hanem a sorsok egész komplexuma szövődik
egymásba elháríthatatlan szükségszerűséggel, éreztetve azokat a titkos függéseket, amelyek között életünk egy végső cél és befejezettség felé sodródik.
És mindegyik sors önmagában is érezteti azt az igazságot, amelyet az írónő
regényének egyik pontján kifejez, hogy minden ember története hármas történésből tevődik össze: a külső és látható események mögött ott van a lélek
belső története és a léleknek Istennel szemben való magatartásából alakuló
történet.
Veronika, a regény igazi hőse, különös körülmények között nő fel.
Anyja, házasságában csalódva, fiatalon meghalt, atyja, aki az elhunytnak
nővérét szerette, azonban vallásossága miatt meggyűlöli, idegen világrészben
keres feledést és leánya nevelését erre a nagynénire bízza, akinek szerelmében csalódott; Veronikát nem engedte megkereszteltetni és megtiltja, hogy
vallásos nevelést kapjon. A fiatal leány Rómában nevelkedik, nagynénje,
Edelgárt és a mélyen katholikus bonne, Jeanette társaságában. Igazi nevelője
azonban a nagyanya, akinek rendkívüli egyénisége sorsdöntő hatással kezd
lenni serdülő leányságára. A nagyanya évtizedek óta Rómában él az antik
világ emlékeinek, a műélvezetnek és a társasági életnek kultuszába merülve.
Korán özvegységre jutva, az élet olyan férfiút sodor útjába, akiben kölcsönösen megtalálták volna egymáshoz méltó élettársukat; a nagylelkű nő azonban a lemondást választotta, a férfiút visszavezette hites feleségéhez, akitől
egy rendkívüli költői tehetségű fiú, Enzio született. Ez a fiú már mint ismert
költő Rómába kerül; a nagyanya szinte a maga gyermekének tekinti, együtt
járják az örök város útjait, templomait, múzeumait, az antik és a keresztény világ alkotásait. Társaságukban van a fogékony lelkű Veronika; őt és
Enziot a nagyanya egymásnak szánja, lelkületének, szellemének hivatott örököseit reméli bennük és át akarja alakítani őket a maga szépségimádó, tudományban, művészetben, természetben kielégülést kereső életformája szerint.

Edelgart, a leány nagynénje, bár lelkiismereti parancsnak érzi, nem tudja
ellensúlyozni Veronika lelkében a pogány nagyanya hatását, mert maga sem
fönntartás nélkül katholikus, sőt évtizedes lelki viaskodás után öszeomlik
benne a hit, épen akkor, midőn Veronikában egy templomi élmény következtében megindul a kegyelem munkája és szüksége lenne a bátorításra. Nagynénje vallási tragédiája megrendíti és visszatartja az úttól, amelyre lépni
készült. Még odaadóbban vonzódik a nagyanyához, aki előtt azonban élete
alkonyán problematikussá válik a maga kereszténységtől mentes és saját módján harmonikusnak látszó életmódja és világnézete; csalódik Enzioban, aki
mint egy újabb nemzedék sarja, más szemmel nézi és alakítja költészetében
az örök Rómát, csalódik unokájában, mert kénytelen észrevenni, hogy Veronikát sem elégíti ki a modernül pogány életeszmény és az új, a krisztusi Róma
vonzza már maga felé; fáj neki az is, hogy Enzio és Veronika útjai szétváltak. A nagyanya halála után egy új kegyelmi ráhatás csakugyan az Egyházba vezeti Veronikát; Edelgart pedig félelmes lelki harcok után az igazi
töredelemben megtalálja végre egyensúlyát és megbékélten hal meg.
A regény az emlékirat életszerűségével világít bele ezeknek az embersorsoknak alakulásába. Veronika két világ ütközőpontjába kerül, amelyek
nemcsak láthatatlanul és szellemi értelemben, hanem élő emberekben és hatalmas intézményekben megtestesítve jelennek meg előtte és igyekeznek lelke
után nyúlni, még mielőtt tudatos lehetne előtte ez az érte való küzdelem.
Rabul ejti a nagyra ragyogó szelleme, kultúrája, műérzéke; és rabul ejtené
a katholikus egyházról való felfogása is, amely nem lát benne természetfölötti erőforrást, csak az emberiség egyik nagy nevelőjének tartja és műalkotásaiban, gyönyörű liturgiájában csupán esztétikai kielégülést keres. Végül
azonban megfogja lelkét és nem engedi el többé magától Krisztus és megtanítja arra, mi az igazi Róma; nem pompás régiségtár és időtlen szépségű
műemlékek múzeuma, aminek a nagyanya látta; nem költői ihletforrás, mint
Enzio gondolta, hanem hatalmas monstrancia, melyből Krisztus istenségének
fénye árad ki az egész földre, a világ szíve, ahonnét az isteni szeretet hullámai ömlenek át szüntelsn az emberiség természetfeletti életének vérkeringésébe, Gertrud von le Fort művészete a régi és az új Róma megkapó ellentétét
minden erőszakolt tendencia nélkül, az igazi külsőség spontán erejével tudja
éreztetni é9 ezért nyújt a puszta műélvezeten kívül egy nagy többletet: lelki
tisztulást é9 nemesedést.
Dr. Bánhegyi Jób.
Dolores Viesèr: Das Singerlein. Die Liebesgeschichte einer jungen Seele.
8°, 347 Seiten. 1928. Verlag J. Kösel & Fr. Pustet. München.
A regény szerzőjének neve új a német irodalomban, de máris jóhangzású. Ez a 22 éves leány legelső munkájában oly erős megelevenítő
képzeletről, történeti érzékről, lélekismeretről és olyan elbeszélő készségről
tesz tanúságot, amelyen szinte nyoma sincs már a kezdő író keresésének és
a formáért való küzdelmének.
A Singerlein történeti regény; nem valami nagynevű egyéniség a hőse,
hanem csak egy szegény kis énekesfíú, akinek alakját pár soros, töredékes
régi írás nyomán alkotta meg az írónő képzelete. A történet 1720 körül játszódik le a karinthiai St. Veit-ben. Hőse egy vándormuzsikus fia, aki mint gyermek, országról-országra jár atyjával, majd ennek halála után a ferencrendi

atyák jóvoltából a St. Veit-i karénekesfiúk ínternátusába és iskolájába kerül.
Művészlélek lakozik benne, csodálatosan halad a hegedűben és a tudományban, megnyeri egy ideális lelkű ferencrendi bizalmát és szeretetét s megszólal
lelkében a szerzetesi hivatás vágya. Serdülő korához képest nagy fejlettsége
és művészete azonban erős kísértésekbe viszik; tapasztalatlanságában egy
szép, előkelő, de romlott nagyvilági hölgy hatása alatt felébred benne a szerelem s csaknem elveszíti ártatlanságát és hivatását. Megmenekül, de rövid
élete most már állandó vezeklés; gyógyíthatatlan betegség, csalódások, szenvedések várnak rá, de öntudatos készséggel és alázattal fogadja őket. Fokozatos lemondással egymás után szakítja el azokat a kötelékeket, amelyek
a világhoz fűzik és már halála előtt egyesül Istennel a tökéletes szeretetben.
Ez a kis Steinweger Hansl sorsdöntő évének rövid története; egy fiatal
lélek misztikus fejlődése a szeretet, kísértés, töredelem és engesztelés útján
át az istenközösségig. Viesér meglepően finom lélekanalizissel tárja fel ennek
az átalakulásnak egye9 fázisait; a kÍ9 fiú martyriumának rajza nagyon emlékeztet bennünket Handel—Mazzetti Sand-trilogíájának hősnőjére, Walch
Erzsire. Ez a nagy írónő kétségtelenül hatott Dolores Viesèrre, nemcsak kitűnő psychologíájával, hanem más tekintetben is; mindketten szeretik a szenvedő fiatal lélek ábrázolását, a cselekvény drámai mozgalmassága és gyakori
feszültsége mellett az előadás hangjának líraiságát, az események rövid időre
szorításával a szerkezet koncentrikus tömörségét, a jellemzés kedvéért archaizáló é9 tájszólásokat is értékesítő nyelvet. A fiatal írónő kitűnő iskolába járt
tehát, de mégis önmagának köszönhet legtöbbet; egészen övé a régmúlt időkbe
való intuitiv belelátás képessége, amely a részletekben is érezteti a korszerűt;
a hőseinek lelkébe való beleélés ösztönös biztossága, amely sohasem hagyja
őt cserben a következetes jellemfejlesztés munkájában; az eleven, dinamikus
erejű mesélő kedv, amely szüntelen ébren tartja az érdeklődést, akár az élet
tragikus és szomorú mozzanatait varázsolja elénk, akár bájos idillek hangulatos képeivel gyönyörködtet bennünket. Csupa költészet, dallam, édes és
bús melódia ez a regény; fiatal szerzője bele tudta lopni élete tavaszának
minden vonzó szépségét.
Dr. Bánhegyi Jób.
Josef Garber: Tiroler Weihnachtsspiel, Mit Holzschnitten von Berta
Schneider. 4°, 80 Seiten. Verlag J, Kösel & Fr. Pustet, München.
Ez a karácsonyi színjáték, amely az ősrégi misztériumdrámák mai
folytatásának tekinthető, egészen magán viseli annak a népnek és vidéknek szellemét, amelyből a szerző származik. A tiroli nép romlatlan hite,
meleg kedélyvílága hatja át minden részletét; régies nyelvének igazi alpesi
zamata van. A karácsonyi történet ismert mozzanatai a nép képzeletének
eredeti alakításában peregnek le előttünk. József és Mária szállást keresnek Bethlehemben. De az „arany lúdhoz", „kék ökörhöz" és „kedélyes világhoz"címzett vendéglők rideg, haszonleső gazdái nem fogadják be őket.
Egy szegény pásztor megszánja a hajléktalanokat, elvezeti a fáradt utasokat egy elhagyatott istállóba; itt élik át a pásztorok a maguk egyszerű,
paraszti módján a Megváltó születésének nagy titkát, a gyermek imádását
és a napkeleti mágusok hódolatát. A cselekvény során szerepel egy nyakas ördög is, mint humoros alak, aki mindig felsül terveivel; egy pásztornak és pásztorleánynak kedves szerelmi története és a három királynak

az alpesi kunyhóban való megvendégelése szövődik még bele a három részre
osztott, de szerves kapcsolatban felépített drámába. A hit mélységes igazságai és természetfeletti szimbolikája a nép szellemével szolidaritásban élő
költő művészi feldolgozásában jelennek meg előttünk. Csak irigyelhetjük
érte és a hasonló misztériumdrámákért a délnémet népet, ha a mi kezdetleges, művészietlen pásztorjátékainkra gondolunk.
Dr. Bánhegyi Jób.
Leo Weismantel: Die Blumenlegende. Neugestattete Auflage. Mit 6
ganzseitigen Vierfarbendruckbildern nach Originalen von Alfred Hagel, 8°,
124 Seiten, 1927. Verlag J, Kösel & Fr. Pustet, München.
Weismantel mint ember és költő benne gyökerezik szűkebb hazájának
talajában. Ez a kötet viráglegenda is, a Majna vidékének illatát árasztja
felénk, Nagyanyjától és nagynénjétől hallotta őket gyermekkorában, hangulatos téli estéken, a szövőszék körül, de ki tudja, hány nemzedék hagyományán keresztül jutottak el az ő ízig-vérig költői fantáziájába, hogy ott
megtalálják a hosszú bimbózás után egész pompás kiteljesedésüket, Weismantel még saját gyermekeinek szívén és képzeletén is átjáratta őket, mielőtt végleges költői formát adott nekik,
A frank költő svéd kolléganőjéhez, Lagerlöf Selmához hasonlóan, szintén gyermekké lesz a virágok között, csodát lát bennük és Isten kezét keresi rajtuk. A kertben, erdőn és mezőn tágra nyitott szemmel jár gyermekeivel, áhítattal mesél a virágok eredetéről, történetéről, amelyek népének
képzeletében a paradicsomtól kezdve a megváltás müvének
állomásain
Bethlehemen, Názáreten át a Golgotáig végig kísérik az emberiség sorsát.
Az Úristen irántunk való jóságának, szeretetének nagy tényeire emlékeztetnek bennünket ezek a kedves kis teremtmények, amalyek annyira megszépítik életünket. Mély erkölcsi igazságok rejtőznek Weismantel legendáiban, de a költő vigyáz arra, hogy ne moralizáljon és ne erőszakolja a
tanulságot. A műfaj természetének megfelelően egyszerű, közvetlen stilusban beszél, ahogy a gyermekekhez szokás beszélni, de alakításában, a látszólagos igénytelenség mögött ott érezzük a tudatos művészt, A csinosan
kiállított és magyar fordításba kívánkozó könyvet Alfred Hagel eredeti
felfogású, színes illusztrációi díszítik.
Dr. Bánhegyi Jób.
Juliana von Stockhausen: Greif. Die Geschichte eines deutschen
Geschlechtes. Roman. 2. Buch: Das wahre Deutschland. 8°, 447 Seiten. 1928.
Verlag J. Kösel & Fr. Pustet, München,
Ennek a nagyszabású nemzedékregénynek első kötetét már ismertettük
folyóiratunk mult évfolyamában, A most megjelent befejező rész szerves
kiegészítője az előbbinek. Zűrzavaros, politikai, társadalmi, gazdasági és
világnézeti tekintetben bizonytalanságban vergődő korba vezet bennünket.
Szabadsághősök, diákok, költők és tudósok ábrándoznak Németország egységéről, szóval, írással és tettel küzdenek annak a partikularizmusnak megszüntetéséért, amely a Greifek hazájában uralkodik; a liberalizmus harcosai
elkeseredett harcokat vívnak a konzervatív, feudális eszme képviselőivel.
A márciusi forradalom káoszán, az Ausztriával és Franciaországgal folytatott háborún keresztül végre eljut a németség a várva-várt egységhez, az
„igazi Németországhoz",
Ez a háttér, amelyben a Greif-nemzetség sorsa alkotja a regény igazi

tárgyát. Az özvegyen maradt Kamilla, a szabadságharcokban elesett Sándor özvegye minden erejét arra fordítja, hogy a nehéz viszonyok között
megmentse egyetlen tia, Viktor számára Greífenau várát és az ősi rögöt.
Lelkében egy pillanatra sem mosódik el annak a nagy célnak tudata,
amelyért férje fiatalon életét adta és Viktort is e nemzeti feladatra igyekszik nevelni. A korszellem nem kedvez tervének; a fiú nyugtalan vére,
nagyratörő lelke a kicsinyes politikai torzsalkodások között nem talál magához méltó hivatást és eltéveszti életét: a „grandseigneur" típusa fejlődik
belőle, de ilyen életmódhoz nem elég sem az ősi föld jövedelme, sem jólelkű, de passzív feleségének hozománya. A költekező, fényűző élet, a parasztlázadás, pénzügyi krízisek következtében Greífenau birtoka ismételten
veszélybe kerül, de Kamillának, az erős asszonynak energiája megmenti,
most már nem fia, hanem az unokák részére, akikben végre megtestesül a
német öncélúság és nemzeti egység eszméje, Kamilla megéri unokáinak bevonulását Franciaországba, a nemzeti álom megvalósulását, s azzal a tudattal hal meg, hogy hivatását betöltötte.
Stockhausen műve izzó nemzeti érzéstől áthatott regény. Hazájának
mai nehéz helyzetében hatalmas történeti freskót fest honfitársai elé, hogy
megmutassa, mennyi áldozatot kelett hoznia évtizedeken keresztül több
nemzedéknek azért az egységért, amely ma ismét veszélyben forog. Versailles akkor a német dicsőség szimbóluma lett, ma a szégyené és megaláztatásé. Stockhausen nagy szolgálatot tett nemzetének, midőn írásművészetét, elbeszélő tehetségének szuggesztív erejét ilyen tendencia érdekében
ragyogtatja. Ránk, más nemzet fiaira sem marad hatás nélkül ez a fanatikus hév, bár kizárólagosságában néha bántóan érint. Maradéktalan elismeréssel kell viszont adóznunk a jellemábrázolásnak, amely különösen a női
alakok és itt is főként Kamilla egyéniségében fejti ki erejét. A cselekvény
menete mindvégig érdekfeszítő, aktiv elevenségű, és különösen megragadó
benne a viharos tömegjelenetek ábrázolása. A regény lendületes stílusán,
festői, képszerű elemekben dúskáló nyelvén nem csodálkozik az az olvasó,
aki Stockhausennek immár teljes érettségében kibontakozott művészetét
régóta ismeri és élvezi.
Dr. Bánhegyi Jób.
Irodalomtörténet
Pintér Jenő Magyar Irodalomtörténete. Képes kiadás. Első kötet:
A magyar irodalom a XX. századig. 389 1. Második kötet: A magyar irodalom a XX. században. 330 1. Budapest, 1928. Franklin-Táruslat,
A tudós szerző, akinek hatalmas irodalomtörténeti munkássága jelentőség dolgában Toldy Ferencével hasonlítható össze, ezúttal második feldolgozásban teszi hozzáférhetővé kutatásainak eredményeit a művelt közönség
számára. Az első feldolgozást, amely két kiadást ís ért meg, annak idején
ismertettük e helyen, A mostani mű amannak jelentékeny kibővítésével készültekkor függelékképpen kaptuk a legújabb irodalom áttekintését, most
egész kötetet foglal el a XX. század irodalmának tárgyalása. Alig kell hangsúlyoznunk, a nemszakértő is sejtheti, mekkora fáradságába kerülhetett a
szerzőnek, mig ennek a résznek óriási anyagát összegyűjtötte, feldolgozta
és áttekinthető rendszerbe foglalta; mert ez a második kötet is egészen ön-

álló kutatások eredménye és így úttörő jelentőségű. Pintér igazi tudós szerénységgel hangsúlyozza, hogy művének ezeket a fejezeteit — kortársai
írói munkásságának jellemzését, irodalomtudománynak igen, de teljesen
lezárt irodalomtörténetnek nem akarja tekinteni, Örömmel kell azonban
leszögeznünk, hogy Pintér ezt a kényes és nehéz feladatot, az élő írók méltatását is a hivatása magaslatán álló irodalombúvár elfogulatlan tárgyilagosságával, igazságszeretetével és lelkiismeretességével oldotta meg. Nagyon
jól tudja, hogy a ma szereplő és talán épen a legnépszerűbb írók közül is
nem egy sokkal szerényebb helyet kap egy későbbi kor irodalomtörténetében, mint az ő rendszerezésében, de elismerése szerény koszorú kíván lenni
a fáradhatatlanul dolgozóknak és így ösztönző buzdítás a további és talán
még érdemesebb munkára, Ebből a felfogásból az irodalom szeretete szól
és az írói munka megbecsülése, ami mindenkor jellemző vonása volt az
igazi irodalomtörténetírónak. Ez a szempont megérteti velünk Pintér feldolgozásmódjának azt a sajátságát is, hogy az új irodalomnak inkább tartalmi ismertetését nyújtja, mint kritikáját; inkább az érdemet emeli ki,
mint a hiányokat és fogyatkozásokat, Vagy talán helyesebb, ha azt mondjuk, hogy nem élezi ki az utóbbiakat, Mert van bátorsága az ízlésbeli eltévelyedés, vagy az erkölcsi fogyatékosság, az irodalmunk nemes hagyományaival ellentétes szellem megbélyegzésére. Számos példát hozhatnék fel,
de csak egyet említek erre vonatkozóan; Makkai Sándor hírhedt „történeti" regényéről, az Ördőgszekérröl ezt írja: „A dekadens lelkiség csüggesztő megnyilvánulása. Nem a Báthoryak korának képe ez a mű, hanem
a neuraszténíás modern fantáziának érzéki játéka." Ebben a pár sorban
annyi elmarasztalás van, hogy szinte felesleges volna többet mondani; a
művelt olvasó eleget ért belőle. Ez a kevés szóval sokat mondás tünteti ki
Pintérnek egyéb jellemzéseit is; a leglényegesebb vonások nyomatékos kiemelésével hű és találó képét tudja nyújtani az írónak vagy műnek. Egészen egyéni stílusával a világos és szabatos előadásnak oly példáját nyújtja,
amely párját ritkítja "a szaktudományban,
A mű értékét emeli a ktűnő bibliográfia, az ifjúsági írók, műfordítók,
az erdélyi, felvidéki, délvidéki és amerikai magyar irodalom, az irodalomtörténeti, kritikai, történettudományi, egyházi és politikai szónoklati, publicisztikai irodalom részletes ismertetése. Nagyon tanulságos az idő-, hely- és
szómutató; a maguk nemében eredetiek és érdekesek az irodalomtörténeti
térképek. Az ízléssel összeválogatott, gazdag illusztrációs képanyag kielégíti
a modern igényeket,
Dr. Bánhegyi Jób.
P. Andreas Eckardt O. S. B.s Koreanische Märchen und Erzählungen,
Missionsverlag St, Ottilien, Oberbayern.
A mesék és elbeszélések gyűjtője, P. Eckardt már húsz éve tartózkodik
mint hithirdető Koreában, Most negyven kedves és érdekes darabot nyújt
nem a tudósnak, hanem az olvasónak. Ezek az elbeszélések egy darab Keletet nyitnak meg, a tizenhat koreai rajz (két keresztény bennszülött művész munkái) teljessé teszi a hangulatot és elképzelést. Életképek karikaturaszerű felfogásban valósággal és derűvel, — A koreai életben egymás
mellett ál Konfucse, Buddha tanítása a népi polytheismussal, melyből még
lélektani és történeti kutatással megállapítható az eredeti, természetes ősval-

lás. Hitük (1. a teremtés, a világ királya, Tangun és ezeréves uralmának mondái: 1, 36) egész más eredetre utal, mint a kínai vagy japán felfogás, bár az
ősök tisztelete dominál. Meseviláguk is más, persze látszik az idegen {kínai, hindu) befolyás. Hiányoznak a túlzó méretek, elütnek a motívumok,
alakok (medve, tigris, róka, béka, királykisasszony), Megfigyelhető a monda
alakulása személyek, események körül (18, 20, 24 stb.}. Elbeszélő műfajuk:
állatmese, tanító mese, monda, míthosz. Lírájuk egyéni vagy karban énekli
meg a családot, a munkát. Zenéjük és rithmusuk melancholikus, szomorú
vágyódással és lemondó hangulattal, Hogyan magyarázható Odysseus és Az
ember, láb nélkül összefüggése? (3). A határkijelölés nyíllövéssel, mint nálunk (v. ö, nyilas) (1).
Elismerésünk illeti a szerzőt világos szaváért, ügyes magyarázatáért,
elsőrangú és finom Ízléséért, Mindenkinek bátran ajánljuk és nyissa míg
sok-sok ember szemét,
Lebensgut Aus deutschem Barock, Herausgegeben von Prof. Emil
Schönfelder Studienrat und Hans Heinrich Schmidt-Voigt Oberstudienrat.
— 1928, Verlag Moritz Diesterweg, Frankfurt a/M,
A Diesterwegs Deutschkunde egyik füzete. Olvasókönyv a középiskola
számára és bemutatja a bárok értékeit. Összeállítását, eljárásmódját tekintve, mintája a chresthomatiának. Adja korának irodalmi és művészeti
alkotásait, de kiegészíti a rájuk vonatkozó tudományos irodalommal. Ez
tanítja meg az ifjúságot nemcsak a tárgy ismeretére, hanem megértésére,
élvezésére, értékelésére is. Nagyon jól válogatja ki a kor reprezentánsait.
Böhme, Opitz, Gryphíus, Scheffler, Leibniz, Megerle, Lieselotte von der
Pfalz egyéniségét a legjobb és legigazabb darabjai mutatják. Ezeket a német bárok alkotásai kísérik reprodukciókban. A tudományos irodalom legjava részeit
adja az
alkotások megértéséhez Ermatinger, Wölfílin,
Schweitzer, Wundt műveiből. Nem ártott volna egyet-mást a korabeli tudományos irodalomból is közölni, különösen ami a kor gondolatait, eszméit
adja. A német tanároknak nagyon ajánlhatjuk irányítóul, nemkülönben
azoknak is, akik érdeklődnek a német irodalom, művészet iránt.
Két dialógus régi magyar irodalmunkban, Irta Dr, György Lajos. —
Erdélyi Tudományos Füzetek. 12. sz. Kolozsvár. 1928. — Az egyik a Libellus de obitu Julii Pontificis Maximi. A legélesebb szatira II, Gyula ellen.
Késői, a felvilágosodás korában élt fordítója Kovács Ferenc, Kéziratban
van. Nem adja ki, csak értékes és ügyes fejtegetést ír róla Dr. György, az
erdélyiek legmunkásabb és kiváló irodalomtörténésze. Hálásak vagyunk,
hogy olyan világosan állítja be a dialógus sorsát, amint eszköz volt a protestantizmus, a felvilágosodás, a mult század Róma ellen szító hangulata során és rámutatott kutatások nyomán a sokat keresett szerzőre, Balbí Jeromosra. Megállapítása a legelfogadhatóbb- Néhány vonással találóan adja a
felvilágosodás támadó irányát.
— Christus Urunknak Szent Péterrel való beszélgetése a másik. Nyomtatásban megjelent (1649) fordítása vagy inkább átdolgozása, amint Kiadója
megállapítja, egy német dialógusnak, A tárgyi és érdembeli egybevetése világos és éles. Értékesek tárgyával kapcsolatban általános elvi megállapításai, valamint általános irodalomtörténeti megfigyelései. Helyes és értékes,

amit a dialógus és a dráma összefüggéséről mond. Mélyítette volna a mígértést a dialógusnak, mint irodalmi formának szellemtörténeti fejtegetése,
az irodalmakban. Szövegkiadása jó, a szöveg néhány nyelvészeti tanulsáAlfay Pongrác.
got is nyújt.
L e l k i élet.
Dr, Mihályfi Ákos: Szűz Mária az ó-szövetségben. Májusi elmélkedések. Bp. 1929. Szent István Társ. 3 P.
Mihályfi Ákos ezen műve negyven évvel ezelőtt jelent meg először. Szűz
Máriának ószövetségi előképeit, a rája vonatkozó, vagy legalább alkalmazható képeket, szövegeket dolgozza fel elmélkedések formájában, gondolatait
jórészt a szentatyáktól veszi. Az elmélkedések tartalma változatos, sorra kerülnek a különféle szimbolumok alatt a szent Szűzre vonatkozó összes hitiagzságok és gyakorlati alkalmazások. Elmélkedő könyvnek is, szónoki
anyagnak is kitűnő.
— rf —
Misekönyv a kath. magyarság használatára. Bp. M. Kath. Nőegyesületek. 597. 1. V. k. 9 P. Bőrk. 16 P.
Szép jele népünk liturgikus megújúlásának, hogy ez a Misekönyv,
melynek 1. kiadását a Ph. Sz. II. (1927) 71. lapján ismrtettünk, most 5000
példány elfogyván, újra megjelent. Az új kiadás eléggé át van dolgozva,
előbbi kritikánk szempontjai a legtöbb helyen érvényesültek. Viszont most,
hogy van egész modern és tökéletes újszövetség-fordításunk, sajnáljuk, hogy
az újszövetségi leckeszövegek és az evangéliumok nem ebből a fordításból
valók. Ha a kiadók összevetnék az új fordítást a magukéval, látnák, hogy
— ez az ú j biblia — szakemberek fordítása, sokkal értelmesebb, mint a náluk
közölt szövegek. — Az új kiadásba belekerült a nagyhét három utolsó napja,
bővült a szerzetes védőszentek propriuma; szép a hozzácsatolt függelék is.
Kiállítása elsőrangú, ára — nem túlságos — a mű terjedelmét, papírjának
finomságát tekintve. Elterjedése a liturgikus szentmisehallgatást fogja elősegíteni.
— r.
Hermann Bahr: Himmel auf Erden. 46. 1. — Abt Bonífaz Wöhrmüller
O. S. B,: Frohe Botschaft. 35. 1. — Maria Evers: Die Mutter. 30. 1. — Verlag
Ars Sacra. Joseph Müller, München, à 1-25 M, füzetenkint.
A müncheni Ars Sacra cég (Müller) kis, művészi kiállítású és páratlanul szép illusztrációkkal ékes füzeteket ád ki a lelkiélet kérdéseiről — befelé
néző embereknek. Hermann Bahr műve (formája szerint egy filologus párbeszéde egy bencés apáttal) nagy szellemességgel és rátermettséggel mond
sok okosat — röviden a kereszténységnek a természethez, kultúrához való
viszonyáról, Wöhrmüller, müncheni apát arról a jóakaratról ír, melyet Wittíg
írásai ugyancsak összekavartak a német közvéleményben; arról, amely az
üdvösségre vezet és megszerzi a lélek békéjét.
Tartalmilag is nagyon kedves Maria Evers írása. Egy anyához írt levelek sora. Meleg, finom, okos női írások, oly tárgyakról, melyekről csak nők
tudnak így beszélni. Mennyi mélységet, szépséget ád a hit — az anyaságba!
A sorozatot, melynek összefoglaló címe: „Vom Himmel und Erde" —
melegen ajánljuk. Ajándék-könyveknek is alkalmasak a füzetek.
— rf —

A, Huonder: Zu Füssen des Meisters, Band III,: Der Verklärungsmorgen. Herder. 1929. (XIV. + 398 S.) M. 4.
A Huonder-féle elmélkedések harmadik kötete a már ismert kiválóságokat mutatja, (L. Pannonhalmi Szemle III. évf. 2. szám.) Valóban a XX. század
elmélkedő könyvét írta meg Huonder, aki mindig eltalálja a kellő hangot,
amellyel a ma emberének érzelmi és gondolati világába bele lehet markolni.
Az érdeme9 szerző 1926. aug. 23-án meghalt, de háromkötetes közismert elmélkedő könyvecskéi még soká forognak közkézen és nagy szolgálatokat tesznek
a lelkek önnevelésében. Ezt a kötetet az elhunyt szerző arcképe teszi még
S. P.
értékesebbé.
P. König Kelemen: Alverna íelé, II, kötet. A Szerzetes. Vác. 1928. 263, o.
A Pannonhalmi Szemle III. évf, 2, számában ismertetett mű folytatása és
befejezése. Szerző apró pontokba szedve a d j a a laikus szerzetes testvéreknek
szánt oktatásait. Az előadás a célnak megfelelően népszerű, világos és végig
élvezetes módon írva, A munka végén p. 210—219. találjuk a sz. Ferencrendi beöltözés szertartását. A 224—230. oldalakon összeállítva kapjuk a felhasznált könyvek jegyzékét, mely egész kis aszketikus irodalom. A munka
mindenki részéről haszonnal olvasható.
S. P.
Perémy—Kírálymezey: Katholikus földmívesek imakönyve. II. kiadás.
Szent István-társulat. 643. o.
Bölc9 gondolat az imakönyv terén bizonyos szakszerűség bevezetése,
mert így jobban hozzá lehet férni a lelkekhez. A jelen imakönyv külön a
földmívesek számára készült. Az általános részen kívül különösen értékes az
elmélkedéseket tartalmazó rész (p. 29—123), ahol az egyszerű embereknek
szükséges gondolatok és gyakorlati tanácsok, pl. a böjti szabály találhatók.
Részletesen közli a könyv a nagyhetí szertartásokat is. Nyelvezete magyaros
S. P.
és folyékony. Ajánlatos könyv a terjesztésre.
Cesare Orsenígo dr.; Borromei Sz, Károly élete. Ford, Nyisztor Zoltán
dr. Bp. Szent István Társulat. 1929. 324. 1.
Az apostoli nuncius 1910-ben írta meg Sz. Károly milanói érseknek
életrajzát. Ez az életrajz megismertet a XVI. századi egyházi reform egyik
legnagyobb szabású előmozdítójával. A gazdag és sokoldalú, mélyen bensőséges életrajz bemutatja Sz. Károlyt, mint diplomatát, pápai államtitkárt,
mint érseket, az egyházi élet reformátorát, melegszívű és körültekintő lelkipásztort, a nép jótevőjét, a tudományok, művészetek barátját, akinek élete
fokozatosan halad a szentség ormai felé, A fordító hasznos munkát végzett.
A nagy szent élete — papoknak és világiaknak egyformán tanulságos lesz.
— rf —
Berra Franco: Ferríní Contardo. Don Bosco Szalézi Művei. Rákospalota. 1929,
Született 1859-ben, meghalt 1902-ben, Csak negyvenhárom évet élt s a
világ bámulta tudását. Nem volt pap, de a lelkülete egész életén keresztül,
mint az oltár hűséges szolgájáé. Szerzetes sem volt és mégis letette a tisztasági fogadalmat. Élete a 19. század hitetlenségében valósággal világító fáklya
volt az Igazság mellett. Erősen állott ő akkor is, amikor még az egyetemeken
is divat volt az Egyház támadása. A liberális korban élt, de nem volt liberá-

lis. Szívén viselte a munkásság sorsát, szerette az Egyházat, szerette hazáját.
Igazi ember volt a szó nemes értelmében. Megmutatta a modern világnak,
hogy a világhírű tudós is lehet hívő ember, gyakori áldozó, sőt szent is. Akik
ismerték, csodálták harmonikus életééért, halála után pedig sokan, mint szentet tisztelik. Szenttéavatása folyamatban van. — A szerző ügyesen választja
ki a jellemző vonásokat, hogy Ferrini Contardot az ifjúság elé állítsa követendő példaképül.
Bölcselet.
Sertillanges! Les grandes thèses de la philosophie thomiste. Bloud et
Gay. Paris. 1928.
A thomismus ma a bergsoni és kantí irányokkal való mérkőzésben azon
az úton van, hogy mint kor-filozófia a műveltség széles rétegeit meghódítsa.
Sertillanges dominikánusnak nagy érdeme van abban, hogy Sz. Tamás eszméit a modern bölcselet problematikájába állította bele és így kimutatta,
hogy az ő rendszere nemcsak a középkoré, hanem a míenké is. Ez a műve
sokban hasonlít irányát, célját tekintve Horváth Sándornak Aqu. Sz. Tamás
világnézete c, művéhez. Mintegy dióhéjba foglaltan adja a thomismus lényegét, az ismeret eredetére, mibenlétére, az Istenre, a teremtésre és természetre,
a gondviselésre, az életre, lélekre, erkölcsi tevékenységre vonatkozó tanait.
Rövid, világos, meggyőző könyv. Ktűnő szolgálatot tesz a thomista eszmék
népszerűsítésében,
— rí. —
Zborovovszky Ferenc S. J.: Természetbölcselet; A keresztény bölcselet
I k. Budapest, 1928. A Szent István Társulat kiadása. 250 1,
Amikor a mult század pozitivizmusa a bölcselet területéről száműzte
a metafizikát és a tudományos élet a szaktudományok, főképen a természettudományok vidékein lüktetett, a bölcselet egy méhkashoz kezdett hasonlítani, melyből a méhrajok, a szaktudományok, egymásután kivonultak és lakatlanul hagyták. Ezzel szemben napjaink tudományos gondolkodásának épen az
az egyik karakterisztikuma, hogy a szaktudományok mikrologizmusával szemben mindenütt keresi az eredmények megalapozását, szerves kiegészítését az
elvekben, vagyis a szaktudományok újból felveszik és kiépítik természetes
kapcsolataikat az elvek tudományával, a bölcselettel. Ma úgyszólván már
minden szaktudománynak megvan a maga bölcselete.
Épen ezért szerzőnk sokaknak vágyát elégítette ki, mikor arra vállalkozott, hogy Donát S. J... a kiváló jezsuita bölcselő kczmologiája nyomán
egy tervbevett ker. bölcseleti rendszer első köteteként magyar nyelven adja
közre természetbölcseletét.
A három főrészre tagolódó könyv (Az anyagvilág bölcselete; az élet,
a növényi és állati élet bölcselete; a világegyetem bölcselete) nem egyszerű
átdolgozása Donát könyvének, hanem szerzőnk céljának megfelelően — elsősorban művelt nagyközönségnek szól! — az iskolai tételeket rövidebbre
fogja, a nehézségeket, melyeken ker. bölcseleti iskolák küzködnek egymással,
általában elhagyja, viszont a közérdekű természettudományos kérdéseket
(relativitás-elmélet, fajok eredete stb.) nagyobb terjedelemben és önállóan
dolgozza föl.
Értéke még e gazdag tartalmú könyvnek, melynek részleteire nem ter-

jeszkedhetünk ki, hogy minden problémánál a természettudományok mai
eredményeire támaszkodik és eleven előadásával, találó példáival és megoldásaival sok tévelygő és hivő léleknek segítségére szolgál a kath. világnézet helyesebb és mélyebb alakításában.
Csak egy megjegyzést teszünk még:
A célszerűség problémájáról szólva, amely célszerűséget újabban egész
jogosan megkülönböztetik a célirányosságtól (teleologia), jó lett volna világosabban tárgyalni a világrend tulajdonságairól: bonyolultságáról, a dolgok
természetében gyökerezéséről, egyetemességéről, állandóságáról.
Örömmel várjuk ezután a ker. bölcselet további köteteit.
pj.
Vágássy Gyula: Van-e ïsten? Van-e lélek? (Keresztény Kis Könyvtár.
Szent István Társulat kiadása. Budapest. 1928. 69 1.)
Szerző föltett első kérdésére megismétli a legrégibb gondolatmenetet,
melyet Isten-bizonyításra megfogalmazott az emberi gondolkodás és ma is
legnagyobb sikerrel alkalmazhat: a világon uralkodó rendnek és célvalósulásoknak bizonyságát adja a rendező és célra irányító Abszolutum, Isten
mellett. À másik kérdésre az emberi lélek szellemi önállóságát és személyes
halhatatlanságát igazoló érveket sorakoztatja már az imént az Isten-bizonyításnál Í9 tapasztalt élvezetes előadásban. Végül a vallásosságnak a társadalom életében való nagy jelentőségét hangsúlyozza.
A. legjobb ajánló sor a kis füzetkéhez az, hogy már a negyedik kiadását
érte meg.
K. G.
Nánássy László Dezső: Az emberi lélek. Budapest. 1928, A szerző kiadása, 181 1.
Ennek az apologetikus célzattal megírt könyvnek, mely a különféle
monista ellenvetésekkel szemben az emberi lélek szellemi önállóságát és halhatatlanságát igazolja, egyik érdekessége az, hogy egy szaktudományában é9
a keresztény bölcseletben egyaránt járatos orvosnak a munkája.
Feladatához képest szerzőnk, miután az első fejezetekben az anyagelvű
világnézet lélekről vallott fölfogásánál és az idevágó fiziologiai és biologiai
(idegrendszer, érzékszervek stb,) kérdéseknél már eleget időzött, a következő
fejezetekben a dualizmus alapján állva, az ismerő és akaró tevékenységek
szellemiségének kimutatása alapján először az emberi lélek szellemi magánvalóságáról győz meg, majd a személyes halhatatlanságát bizonyítja,
A könyv a szakirodalomban teljes otthonosságot mutat; tárgyáról kimerítően tájékoztat; a szokásos bizonyítékokat mind együtt találjuk benne.
Bölcseleti felfogásában szerzőnk a szenttamási iskola híve.
A munka értékességének elismerése mellett legyen szabad vele szemben néhány kisebb kifogást emelnünk:
A 22—24, lapokon, ahol a testi és lelki jelenségek különbségeiről párhuzamos ellentétekben szól, a lelki jelenségek tisztán időbeli jellegének, továbbá intencionalitásáncik kiemelése hiányzik.
Nem világos, amit szerzőnk a 104. lapon a tudatról mond. Más ugyanis
a tudat, mint tudatosság, más, mint az egyén (aktuális vagy díszponíbilis)
lelki élményeinek páratlan egysége, s más a tudat, mint öntudat. A tudat szónak e többféle jelentése egybefolyik.
A személyes halhatatlanság igazolásánál a 164—169. lapokon a föl-

hozott bizonyítékok nervus probandi-jukat Isten létéből, közelebbről Isten
igazságosságából és bölcsességéből veszik.
Mindezektől eltekintve szerzőnk eleven stílusban megírt könyve nyeresége az amúgy is szegény magyar hitvédelmi irodalmunknak
K. G.
Hermann Schmidt: Die Freiheit des menschlichen Willens und seine
Motivation durch das Erkennen. Münsterverlag G. m. b, H, Münster i. Westf,
1927. 211 S.
Mi az akaratszabadság? — van-e egyáltalán? mi a tartalma és terjedelme? — milyen viszonyban van természeti adottságainkkal és más okságokkal? — teremtő erő-e az akarat vagy csak más eredetű erők irányitója? —
positiv értéktermelő-e vagy csak életlohasztó? — oly kérdések, melyek theologus, bölcselő, jogász, orvos és pedagógus részről igen sokszor beható elmélkedés tárgyai, melyeket minden nemzedék új energiával, de legritkábban új
eredménnyel vesz munkába.
Szerző a pszichikai determinizmusban, mely szerint az ember cselekvésében nem az én állásfoglalása a döntő, hanem mindig a legerősebb indíték
bírja az embert elhatározásra, látja az akaratszabadság legveszedelmesebb
ellenfelét. Ezt a pszichikai determinizmust cáfolja aztán hosszasan, olyképen, hogy főként Lindworsky-1 vallva mesterének, fölvonultatja az experimentális lélektan idevonatkozó eredményeit a „pszichológiai szabadság"
védelmére, Vizsgálja aztán világos fejtegetésekben az akarat és a „summum
bonum", nemkülönben az akarat és a véges jó egymáshoz való viszonyát.
Ha szerzőnk értékes okfejtéseibe a légújabb pszichológia, különösen a
karakterología sajátos szempontjait is belevihette volna, az az érzésünk, hogy
nem a motívumok és az akarat viszonyának helyes megoldásában látta volna
az akaratszabadságnak — mint ő mondja — „Kernproblem"-ját.
K. G.
C. Frick: Ontología sive metaphysica generalis in usum scholarum,
(Cursus philosophicus, pars II.) Ed. sexta aueta et emendata. Herder, Freiburg i. Br. 1929. X. + 248. 1.
Frick ismét avatott kézzel dolgozta át általános metafizikájának tankönyvét. Csak kisebb javításokat végzett ugyan rajta, de ezekkei is fokozta
kifejezéseinek szabatosságát, biztonyításainak tömörségét és világosságát,
skolasztikus módszerének szigorú következetsségét. Bár csak a legfontosabb
léíelméleti kérdésekkel foglalkozhatik, azért egyéb bölcseleti irányok lételméleti érintkezési pomtjait sem hanyagolja el teljesen, a jelenősebb nehézségeket is cáfolja. Nem alkot új bölcseleti rendszert. Az általános metafizika
kérdéseinek megismertetésében azonban biztos és megbízható vezető.
Dr. Hegyi

Dámján.

Vallástudomány.
Dr. B, Bartmann: Lehrbuch der Dogmatik. Siebte, verbesserteAuflage. Herder, Freiburg i. Br. 1928. I. k. XII. + 448 1.
Az alapvető hittanból csak a dogmatikai megismerés és bizonyítás
legfőbb elveit tárgyalja. A speciális ágazatos hittan tárgyköréből az egy
Istenről, a Szentháromságról, a teremtésről, a Megváltó személyéről és
megváltói szerepléséről és a Boldogságos Szűz Mártáról szóló tanítást öleli

fel. Isten létének bizonyítékait, mivel a teodicea tudását már feltételezi,
Szent Tamás pregnáns rövidségével (alig valamivel több, mint egy oldalon!)
közli.
Módszere egyszerű és világos. Állításait tételekbe foglalja. Tételei
értelmének megmagyarázása után a Szentírásból, szentatyák könyveiből, a
teológusok tanításából és ha kell, az ész tanuságtételéből is bizonyítja. Az
összefüggő kérdésekre és komoly nehézségekre is kitér. Az egyes igazságok
életértékét is röviden összefoglalja és így teoretikus fejtegetéseit gyakorlati
célkitűzésekkel közelebb hozza az egész emberhez, az igazságokat cselekvésekké és cselekvésekben hasznosító emberhez, A vitás teológiai kérdéseket
híven iparkodik megismertetni, de állásfoglalását nem rejti véka alá.
Nagy ereje Bartmannak, hogy ernyedetlen szorgalommal mindig figyelemmel kísérte az ágazatos hittanba. vágó tudományos kutatásokat, a legújabb irodalmat; az orosz egyház teológiai irodalmának legfontosabb alkotásait is ismeri. így mindig első és megbízható forrásból meríthet.
Könyvének 6. kiadását alaposan revideálta. Ahol szükségesnek látta,
módosította és bővítette. Bővítései értékesek. Bár rövidségre törekszik, holmi
áthidalásokra mégse kapható: a katolikus tanítást mindig a maga tisztaságában tárja fel, mert meg van győződve arról, hogy az igazság csak egy lehet
és az idők forgandóságában sem változhatik.
Dr. Hegyi Dámján
W. Pohl: De vera religione quaestiones selectae. Herder, Freiburg i,
Br. 1928. XX+338. 1.
A szerző a római katholikus vallásnak isteni kinyilatkoztatásra visszavezethető eredetét és igazságát akarja bebizonyítani. Evégett ebben az első
kötetben az alapokat rakja le. Az elégséges alap és okság elvének kifejtése
és megokolása után Isten létezésének bizonyítékait sorakoztatja fel a katolikus hitvédelem é9 skolasztikus bölcselet teljes fegyverzetében; Kant ellenvetéseit szedi szét, a kettős irányú monista istenfogalom és vallás érveit kellő
kritikával visszautasítja, A vallás fogalmának, eredetének, szükségességének
és általánosságának bonyolult kérdéseit tárgyalja meg. A kinyilatkoztatás
fogalmával, lehetségességével, hasznosságával, szükségességével és ismérveivel foglalkozik.
Ez a munka szerzőjének nagy olvasottságáról, hidegen és nyugodtan
boncoló eszéről, rideg következetességéről tanúskodik: csak az észre akar
hatni, az ember emocionális tehetségeit figyelemre sem méltatja; az igazság
észszerű bizonyítása a legfőbb célja, Ezért bizonyítékait sokszor legapróbb
elemeire bontja fel. Ez a körülmény nagyon fárasztóvá teszi tanulmányozását, a messze szétágazó szálakat nehéz úgy követni, hogy az értelem azokat
egy gócpontban koncentrálhassa.
Igen értékesek az egyes Isten-bizonyítékok elé tűzött rövid történeti
összefoglalásai,
.
Dr. Hegyi Dómján.
Dr, Petró József; Az ősegyház élete. Szent István könyvek 63. sz.
Szent István-Társulat, Budapest. 1929. 184 1.
A cím után indulva az első pillanatra az ősegyház Krisztus közelségétől mintegy hatalmasabb hullámokat vető buzgóságának, lélek-odaadásának, egy egész világ megcsontosodott nézetei, életelvei ellen harcoló és diadalmaskodó küzdelmeinek színes é9 hasonló lelkesültségre ragadó leírását

várhatnók. Ezzel szemben az ősegyház szervezeti, alkotmányos életének
összetevő, alkotó és meghatározó elemeit mutatja be az egykorú történeti források alapján. Ennek a kérdésnek irodalmát jól ismeri. A legújabb történeti
kutatás eredményeit szakszerű kritikával felhasználja. Az egyházi szervezet
egyenes vonalú, teologikus fejlődésének álláspontján imponáló nyugodtsággal és biztossággal veri vissza a naturalizmus és racionalizmus emlőin nőtt
elfogult és előre meghatározott eredményű történet-kritikai magyarázatokat; kimutatja, hogy az egyházi alkotmány, szervezet fejlődése, kialakulása
nem ugrásszerű, nem heterogén elemek bűvészi összekeverése, nem a későbbi
századok emberi gőgj ének és erőszakosságának, nem a történeti szükségesség felismerésének
nem a konjunkturális számítás alakító erőinek
terméke, hanem Krisztus rendelkezéseiből indul ki, az evangéliumokból megismerhető krisztusi csírák szerves kivirágzása. Ezt a fejlődést mi
csak akkor ismerhetjük meg a maga valóságában, ha nem előre kitervezett
formákba akarjuk belekényszeríteni, hanem ha annak irányát, szálait, mozgató erőit egészen az istenemberi forrásig, törvényalkotóig visszafelé követjük. A gyűlölet és elfogultság ferdítéseiből dicsőségesen kimagasló ősi egyházi alkotmány ízig-vérig katholikus jellegének megismertetésére és igazolására hasznos és alkalmas munka. Nyelve könnyed és világos, de nem mindenütt eléggé magyaros.
Dr. Hegyi Dámján.
Denzinger—Bannwart~-Umberg: Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum. Ed. décima sexta et septima.
Herder, Freiburg i. Br. 1928. XL. + 612+28* (58) 1.
Nélkülözhetetlen teológiai segédkönyv. Immár 75 éve van használatban.
Ez alatt az idő alatt mindig jobban és jobban emelkedett tökéletességében,
használhatóságában és az ezeken alapuló megbecsülésben is. Nen is csoda,
hisz mindig szakkezekre volt bízva átdolgozása, javítgatása, bővítgetése s
ebben a nagy körültekintést kívánó munkában gyakorlati hittudósok segítettek tanácsaikkal, útmutatásaikkal. A kereszténység zsenge korától kezdve
egészen a mai napig eredeti szövegben tartalmazza a legrégebbi hitvallásokat, az egyetemes és egyéb fontos zsinatok vagy az egyháznak Krisztustól
rendelte legfőbb elöljárói, a római pápák határozatait a hitigazságok és erkölcsi szabályok tisztaságának megvédésére, az ellenséges eszmeáramlatok
vagy elszórtan jelentkező, de jellegüknél fogva veszedelmesekké válható tévedések támadásainak visszaverésére.
Gyönyörű világossággal és fellelkesítő erővel dokumentálja az egyház
kétezredéves rendíthetetlen ragaszkodását az isteni kinyilatkoztatásból merített igazságokhoz. Ez a ragaszkodás nem az elmaradotság dogmatizmusa,
nem a vallási fanatizmus merevsége, hisz — mint ebből a könyvből is nyilvánvaló — megérti a különböző korok kívánalmait, hanem a krisztusi örök
igazságok szeretetéből fakadó hűséges sáfárkodás.
Dr. Hegyi Dámján.
Bibliothek der Kirchenväter, Eine Auswahl Patristischer Werke in
deutscher Übersetzung, Herausgegeben von Geh.-Rat. Prof, Dr, O. Bardenhewer etc. Bd. 59, 60, 61. Verlag Josef Kösel und Fridrich Pustet, München.
A patrisztika megbecsülhetetlen értékének átmentése céljából a mai
közhasználatban lévő nyelvre kell átültetni és modern köntösben kell megjelentetni a csorbítatlan tartalmat s a kereszténységnek nagy szolgálatot

teszünk; vágyakozását a patrísztika megismerésére kielégítheti. A jelzett
német vállalkozás Bardenhewer szellemi vezetésével és Kösel—Pustet technikájával ezt célozza. Legújabban az 59—60—61, számú kötetek jelentek
meg.
Nazianzi sz. Gergely irodalmi munkásságából 20 érdekes levelet ölel
fel az 59, kötet, mely I, jelzésű, tehát még folytatása lesz. Dr. Häuser Fülöp fordította görögből, s tanulságos bevezetéssel látta el. — XVIIL + 414
oldal; fűzve 6.50, kötve 8,50 márka, Nazianzi sz. Gergely, a három nagy
Kappedox egyike — nagyszabású működésének; 45 beszéd, 245 levél és több
költemény, a 20 levél csak töredéke, s theologiai szempontból (itt nincs felvéve azon öt beszéde, mely „a teológus" melléknévvel őrizte meg az utókornak) nem is a legfontosabbak, Emelkedett lelki világát tűntetik fel az
1., 2,, (Elmondja, miért menekült felszentelése után Pontusba; beszél a papi
méltóságról); 3,, 14. (a szegények iránt való szeretetről), valamint a 16. beszéd (édesatyjához jégverés alkalmával). — Rokonságához, jó barátaihoz
való viszonyáról számolnak be a 7., 8„ 11,, 12,, 18. beszédek. Édesatyja Nazianz püspöke volt, kit fia váltott fel apostoli működésében; jó barátságban
volt nagy sz, Vazullal. — Korfestés miatt érdekesek; 4,, 5, beszédek Juliánus Czézár ellen, — A Szentháromságról az egyház szellemében fejti ki a
hittanítást a 20. beszédben, —
Sz. Caecilius Cypricinus levelezését tartalmazza a 60, kötet. Latinból
fordította, bevezetéssel ellátta Dr. Baer Gyula. II. kötet XX+410 oldal. Ára
fűzve 6,50, vászonkötésben 8.50 márka. A harmadik század első felében vagyunk. Az egyház nagy események tanúja- A Decius üldözés szörnyű kegyetlenséggel folytatódik, A keresztények nagy része hősiesen megállja helyét, vannak, kiket csaknem vissza kell tartani a vértanúságtól, de akadnak,
kik elesnek, vagy megalkusznak a helyzettel. Ezeket az elesetteket egyesek
nagyon keményen akarják büntetni, mások engedékenyek velük szemben. —
A nagy üldözések közepette szakadás és eretnekség üti fel fejét, — Majd
vita támad az eretnekek által kiszolgáltatott keresztség körül. Az egyház
eseményekben egyik leggazdagabb korszaka, s mindez visszatükröződik
Karthagó szentéletű és vértanú püspöke 81 levelében, melyek közül 65 levelet ő írt, 16-t pedig nevére küldtek, vagy pedig reá vonatkozik. A levelek
mind értékesek, mégis ki kell emelnünk a római klérus levelét, valamint Cornelius pápa két levelét Sz. Cypríánhoz, ennek két levelét Stephanus pápához, Megindító a 81, levél, melyben a vértanúhalálra készülődéséről értesíti
híveit, s mennyire szeretné, ha az ő körükben vallhatná meg az Urat, kinek
kegyébe ajánlja mindnyájukat.
Szíriai szent Efrém himnuszai a téves tanítások ellen címe a 60. kötetnek. — XXXII+ 190 oldal. Szírből fordította és bevezetéssel ellátta dr,
Rücker Adolf münsterí egyetemi tanár. Ára fűzve 4.50; kötve 6.50 márka,—
Sz, Efrém a negyedik században élt, nagyszámú mnukáit szír nyelven írta;
XV, Benedek az egyházi doktorok sorába iktatta. Himnuszait nem a mai értelemben kell vennünk, hanem kötött formában, bizonyos számú szótagos,
illetve sorokan felépített énekek ezek, melyeket az elsőénekes énekelt valamely ismert melódia szerint, a nép pedig a refrént énekelte. Keleten nagyon
kedvelt volt az igazságok, vagy közben tévtanítások ilyen kötött formában
(feltalálója Bardaisan) való terjesztése, mert könnyebben vésődött a nép

emlékezetébe. A kötet 56 himnuszt vett fel, melyekben Sz, Efrém korának
téves tanításait állítja pellengére. Előadásának módja nem szoros értelemben
vett rendszerbe foglalás, hanem inkább népszerű, tarkítva szójátékokkal,
szellemességekkel. Küzd a varázslók, csillagjósok ellen, elsősorban azonban
Markion, Bardaisan és Mani tévedéseit támadja.
Dr. Hermann Ipoly.
Friedrich Gogarten: Glaube und Wirklichkeit, Díederichs, Jena, 1928.
195. 5.50 M.
Gogarten a mai protestantizmus azon irányához tartozik, mely a kanti,
schleíermarcheri idealizmussal szemben, mely a protestantizmust vallásos
jellegétől elfordítja és a modern indivídualisztikus kultura szolgálójává teszi, bátran és hatásosan védelmezi a protestantizmus vallás-jellegét, kidomborítja benne az Istenhez való viszony elsőbbségét minden az ,én'-t istenítő
irányzattal szemben. Ezért tér vissza Lutherhez és Kálvinhoz, igyekszik az
eredeti protestáns hittételeket a természet gyökeres pusztulásáról, az akarat szolga-voltáról, az egyedül üdvözítő hitről, a bibliának kizárólagos hitforrás-jellegéről, sőt Krisztusnak, mint embernek mindenütt jelenvaló voltáról — föleleveníteni és kisarkítani. — Érzi, hogy a mai protestántizmusnak lelkiismeretvizsgálatot kell tartania, mert bűnös abban, hogy a mai
világ korlátlanságba, zabolátlanságba esett. „A protestantizmus legmélyebb
lényegében — nem az önmagáért való szabadság. A protestantizmus a megnyilatkozó, a véges világba belépő Isten által adott kötöttség". (21. 1.) Az
új protestantizmus csak a szabadságot hangsúlyozta és ezért adós maradt a
világnak igazi lényegével: a kötöttséggel.
Nem térhetünk ki polémiákra, nem próbáljuk kiigazítani a szerzőnek
a kath, egyházról, liturgiáról való téves felfogását. Szeretnők, ha Gogarten és vele a protestantizmusnak azon ága, mely keresi saját felekezetében a vallást, a hitet, a jámborságot és nem elégszik meg a tisztára negativ
kritikával az Egyházon, — Lutheron és Kálvinon tovább menve — őszintén,
tárgyilagosan kutatná nemcsak az óprotestantízmusnak, hanem a katholicizmusnak igazi arcát. Meggyőződésünk, hogy a Luthert megelőző középkori
gondolkozásnak és vallásnak mélyebb ismerete a mai protestantizmusban
felkeltené a bizalmatlanságot -— az egyház tanainak lutheri interpretációjával szemben. Mert sokan vannak köztük, Gogarten is, akinek nem a tagadás, hanem a legerősebb állítás: a hit kell. Ennek pedig igazi tartalmát
— csak úgy lehet megtalálni, ha a kinyilatkoztatást, az Isten szavát nem
a XVI, század első felére rögzítjük, Lutherra és a confessíókra. Örülnénk,
ha a magyar protestantizmus ugyanoly őszinteséggel szakítana a liberális,
individualista korszellem dédelgetésével, mint Gogarten.
Dr. Kühár Flóris.
Dr. Scholastícus; Der Islam, Religiöse Quellenschriften, 48, Schwann,
Düsseldorf,
Ez a rendkívül érdekes vallástörténeti fűzet (44 1.) köteteknél többet
mond az Islam benső, vallásos, misztikus életéről, Kiindúl abból, hogy az
Islam alkotja a hindu, parsista és keresztény világszemlélet közt térbelíleg
is, eszmeileg is az összekötő hidat. Kifejti az Islam vallásos átélésének
benső szerkezetét. Ebben igen sok átvett, átalakított keresztény elemre bukkanunk, A misztika .szótára' meglehetősen azonos — a különböző vallás-

formákban. Nem szabad felejteni, hogy Mohamed tudatosan támaszkodott
a zsidó és keresztény vallásra és sok egyezés ezen korai és későbbi átvételnek, együttélésnek a következménye,
Kiihár.
R. P. Plus, S. J. La sainteté catholique. Bîoud & Gray. 1928 148°.
A katholikus vallástudomány könyvtárának sorozatában jelent meg ez
a munka, mely a mai egyház szentségét mutatja ki. A munkának némi polemikus célzata is van, mert szembeszáll azzal a több helyen elhangzott
nyilatkozattal, hogy az egyház manapság nem termel szenteket.
A munka két részre oszlik, A rövidebb első rész inkább elméleti és
szól az életszentség forrásairól, A legfőbb forrás az Úr Jézus életének
utánzása, amit maga az isteni Üdvözítő kívánt, amit az eddigi szentek megvalósítottak és amit az Anyaszentegyház tagjaiban folytonosan sürget. A
szerző szépen fejtegeti, hogy ez a magasztos cél nem haladja meg az emberi erőket, sőt szép harmóniában van az ember lelki és testi szükségletével. Az életszentség további forrásai az ima, a külső istentisztelet, a szentségekhez való járulás.
A nagyobb második részben szorgalmas munkával hordta össze a
szerző a közelmúlt időből az Egyháznak szentség hírében kimúlt tagjait, kik
közül máris több van kanonizálva. Szól mindenekelőtt a rejtett életszentségről, vagyis arról a sok-sok hívőről, akinek erényes élete a világ előtt
rejtve marad. Ezzel szemben részletesen tárgyalja a nyilvánvaló életszentséget. Bőséges példát hoz arra, hogy a XIX. és a XX. század is mennyi
szentet adott, Sorban megtaláljuk a szerzetesi élet szentjeit, szenteket a
míssíósok között, a papi életben és végül a laikus élet szentjeit. Befejezésül kimutatja a szerző, hogy a mai élet szentjei nemcsak számban, de
erényeik nagyságában is méltó társaik a mult idők szentjeinek.
Az előadás végig érdekes, a bőséges adatok összehordása miatt is
érdemes é9 tanulságos olvasmány ez a munka.
S. P.
H. Gausowsky: Katharina von Síena. Rel. Quellenschriften. 47.
Schwann. Düsseldorf. 40 1,
Szienai Sz. Katalin rövid életrajza után a szerző a szentnek nyilatkozatai, levelei alapján hű és pontos idézetekkel rajzolja meg lelkivilágát,
Mindig érdekes, nagy emberek lelkéhez férkőzni; mennyivel érdekesebb
beletekinteni a keresztény történelem ezen csodás életű és hatású, történelmi jelentőségben (ő szüntette meg a pápaság avignoni fogságát) párját alig találó női szentjének lelkébe! Micsoda bátorság, határozottság- és
mennyi szent alázatosság szól pl. V. Gergely és VI. Orbán pápákhoz írt leveleiből! Lelkiolvasmánynak is, valláslélektani dokumentumnak is nagyon fontos kiadvány.
Kf.
Jahrbuch von St. Gabriel, Herausgegeben von der phil.-theol. Lehranstalt St. Gabriel Mődlíng bei Wien. 2. Jahrgang. Druck u. Verlag St.
Gabriel, Mődling. 1925. 275 1.
Nyolc értekezést nyújt. Mindegyiket tudományos szakszerűség, mélyreható elemzés és világos nyelvezet jellemzi.
H, Kiehsler a feltételes ítélet mibenlétének nyugvó pontra még mindig
nem jutott kérdését iparkodik logikai szempontból tisztázni. — A, Wirtgen

kimutatja, hogy Max Scheler támadása a Szent Tamástól Isten egystlenségének bizonyítására felhasznált érv döntő ereje ellen egyoldalú fenomenologizmusából nőtt ki és logikai tekintetben is teljesen tarthatatlan. —
J. Koch a külföldi misszióknak az otthoni vallási életre jótékonyan ható
áldásait foglalja össze a missziós mozgalom még buzgóbb felkarolásának
előmozdítására. — A. M. Völlmecke történeti szempontból vizsgálja, vájjon
Szent Pálnak a Galatabeliekhez írt levelében említett Kephas Szent Péter
apostollal azonos személynek tekinthető-e; inkább Alexandriai Kelemen véleménye felé hajlik. — D. Kreichgauer az anyai jogú kultúrkörnek a görög
vallás kialakulására gyakorolt hatásait kutatja. — W. Koppers a budhizmus
lényegének és eredetének kérdésére akar új szempontok figyelembevételével világosságot deríteni. Szerinte a buddhizmus nem az árja-indus szellem terméke, hanem az anyai jogú kulturkörben keletkezett és Keletről
importált Samkhya-bölcseletnek terméke s így teljesen materialista irányú.
Lényege a negatívizmus, agnoszticizmus és a lét pesszimista felfogása; ennélfogva nem tekinthető a bölcseleti gondolkodás legmagasabb fejlődési fokának, hanem az emberi szellem igazi bomlási termékének. — W. Schmidt,
a világhírű orientalista és etnológus a birtokviszonyos szerkezetnek nyelvtudományi tekintetben nagy jelentőségű kérdését tárgyalja, A birtokos és
birtok szórendjét kultúrtörténeti okokból magyaráza. Vizsgálódása kiterjed a legkülönbözőbb exotikus nyelvekre is s ezzel felbecsülhetetlen szolgálatokat tett a nyelvtudománynak. — P. Schebestának. az afrikai népek áldozataírói és lélek-felfogásáról szóló értekezése fejezi be a gazdag tartalmú évkönyvet.
Dr. Hegyi Dámján.
Dr, Nyísztor Zoltán; Neumann Teréz, a síígmatízált. Bp,3 Sz. István
Társulat, 1929. 130 1.
Nyisztor Zoltán 1928. nov. 9-én járt Konnersreuthban. Személyes tapasztalatait és a konnersreuthí eseményekre vonatkozó, már is könyvtárra
menő szakirodalom legfontosabb adatait foglalja Össze eleven, ügyes tollával, az élmény közvetlenségével, meghatottságával és — a tudós tárgyilagosságával. Olvasóink az eseményeket már ismerik Mager professzor leírásából, Nyisztor a tények magyarázatában általában megegyezik Magerral; az aram-nyelvcsodát, a táplálkozáshíányt nem t a r t j a természetes okokkal hiánytalanúl megmagyarázhatónak; épúgy a stigmatizációt sem, ha nem
magát a tényt különválasztva, hanem az egész tény-szövedéket együtt tekintjük. Nyisztor könyve rendkívül érdekes, aktuális, ismeretterjesztő és
hítépítő könyv. Tolle, lege!
—rf—
Friedrich Murawski: Die aszetísche Theologie, Ein systematischer
Grundriss. Verlag Josef Kösel u. Friedrich Pustet. München. 493 1.
Murawskinak gondolatokban, tanácsokbán gazdag műve rendszeresen
fölépített praktikus útmutatást nyújt a keresztény tökéletesség elérésének
fáradságos, nehéz munkájához. Az alapvető fogalmakról, az üdvösség ellenségeiről, a kegyelmi eszközökről, az erényekről, a vallás és életről szóló
fejezetekkel bevezeti olvasóit az asztetikus teológiának ényegébe és megismertet bennünket a lelki élet igazi mibenlétével, céljával, A kölcsönös
viszonyt és hatást test és lélek között alapos megvilágításban mutatja be a
szerző. Biztos irányítása mellett megismeri a lélek saját erőit, képességeit

és fel tudja azokat egyéni élete kialakításához használni- A gondolatokat,
érzelmeket és akaratot hűséges szolgálatába állítja a bensőséges, gazdag
kegyelmi életnek. E tartalmas szép könyv vezetője lehet papnak, szerzetesnek, világinak egyaránt.
Gratry: Weisheit des
Glaubens. (Katekizmus für Gebildete. 1928,
Verlag, Josef Kösel und Friedrich Pustet München, 298. S.),
Ezen könyvnek eredetije „Philophie du Credo" címen 1861-ben jelent
meg először és jelenlegi német fordítása a kilencedik francia kiadás után
készült. Az alapvető ker, hitigazságokat tárgyalja hét párbeszédben, amint
azok az apostoli hitvallásban egymásra következnek, Tárgyalási módszere
a dogmatikai, lélektani és valláspedagógíai szempontból egyaránt ajánlott kátészerű kérdés-feleletek köré csoportosított folytatólagos, még ma is
korszerű tartalomkifejtés. Megfelelő helyeken a felmerülő gyakoribb ellenvetéseket is cáfolja, Ami Gratry könyvét még máig is értékessé teszi, az a
nagy igazságok ügyes életközelségbe állítása szentágostoni lendülettel és
szenttamási világossággalK. G.
Lelkipásztorkodás.

Dr, Török Mihály: Medicina et psychiatría pastoralís. Lelkipásztorok
számára, Buzárovits, Esztergom, 1928. 2 k. 304+254 1.
A szerző az újabb lélektani, fiziológiai, elmekórtani és egyéb rokon tudományok kutatásainak gazdag eredményeit gyűjtötte össze és foglalta rendszerbe a lelkipásztori tevékenység elmélyítése és gyümölcsözőbbé tétele végett, hogy a konkrét tömegek és egyének cselekvéseit befolyásoló vagy meghatározó tényezők ismeretével gazdagodva a konkrét tömegek és egyének
lelki szükségleteihez alkalmazhassuk lelkipásztori fogásainkat. Másrészt az
a cél is indította, hogy a lelkipásztor is rendelkezhessék a legelemibb és legszükségesebb orvosi ismeretekkel s ezen a téren is igazi gondviselője, tanácsadója, atyja lehessen a rábízott nyájnak,
A könyv szerény külseje, egyszerű nyelvezete nem benső üresség, nem
tartalmi szegénység velejárója: sok tanulással, utánjárással szerzett alapos
tudást, sok lelki meditálásból kisarjadt értékes gondolatot, gazdag tapasztalati anyagból leszűrt gyakorlati tanácsokat tartalmaz. Nem törekszik a
minden áron való moderneskedésre; de viszont ment a konzervativizmus fölösleges aggodalmaskodásaitól: a fiziológia, biológia, elmekórtan, lélektan
biztos eredményeit nyugodtan értékesíti.
Gyakorlati célkitűzése és könnyebb megérthetése végett helyesebb lett
volna az egész munkát magyar nyelven megírni. Ezzel elkerülte volna nem
egy latin szónak helytelen használatát és latin kifejezéseinek, mondatainak
szembeszökően idegen színezetét, A magyar nyelvű részek sok helyen annyira
a németség bélyegét viselik magukon, hogy szinte azt kell gondolnunk, hogy
először németül fogalmazta meg és azután szó szerint átfordította magyarra.
Pongyolasága nem egyszer érthetetlenséggé torzul.
Kisebb tárgyi kifogásaink is vannak, A lépfene egyáltalán nem ártalmatlan az emberre nézve, mint ezt annyi szomorú tapasztalat igazolja. Túlzottnak tekintjük, amit a rendesen felnevelhető gyermekek számáról kellő
cáfolat nélkül mások alapján mond. A császár-metszés veszedelmességét is

mód felett hangsúlyozza, A fakultatív sterilitásra vonatkozóan csak Capellmann nézetét közli. Kevéssé valószínű, hogy az „Exultet" Szent Ágoston alkotása. A telepátia fogalmi körét nagyon kitágítja és így heterogén dolgokat is alája sorol.
Örömmel köszöntjük, mint a magyar teológiai irodalom értékes gazdagodását,
Dr. Hegyi Dámján.
Dr, Xaver Schmid; Brevier-reform, Räber u, Cie., Luzern, 1927, 141 1,
A szerző tollát nem az unottság, nem is az ,,új világ" forradalmi lelkülete, hanem a papi zsolozsma igazi megbecsülése és szeretete indította és
vezette könyvének megírásában. A zsoltárok latin szövegének a héber nyelvű
eredetivel megegyező módosítására és érthetőbbé alakítására, az egyházi
naptár, különösen a húsvét ünnepének állandósítására, a szentek ünnepeinek
és officiumaiknak új elrendezésére, a szentírási olvasmányok kiválasztására,
a szentatyák könyveinek gazdagabb kiaknázására, a himnuszok új kiadására, a liturgikus könyvek nyomtatására és egyéb kisebb jelentőségű változtatásokra irányúló tervei mind csak azt a célt szolgálják, hogy a zsolozsmaimádság a papnak gyönyörűsége, fárasztó munkái után felüdítő megpihenés,
sok szomorú tapasztalata közepette fellelkesítő és vigasztaló őrzőangyala,
eredményes munkásságának láttán szeráfi hálaadás és magasztaló ének lehessen, Ez a nemes felfogás, ez a minden sorából kisugárzó tiszta papi lelkület a legjobb ajánló levél könyvének értéke mellett.
Dr. Hegyi Dámján.
H. Mayer, Katechetík, 2. Aufl, Herder 1928, 8-r, X+200 1„ 4,40 Mk.
— Th, Mönníchs, Zur Katechese über das 6, (9.) Gebot, 5—6 Aufl, Kösel &
Pustet 1928, 48 1. 0.80 Mk. M, Gatterer S. J., Im Glaubenslicht, Christliche
Gedanken über das Geschlechtsleben, Innsbruck (F. Rauch) 1927 116 1.
I. A külföldi szakkritika a könyvet már az első kiadásnál nagyon előnyösen ismertette, A második kiadás az elsőhöz képest javított és bővített
kiadás, Mayer könyve értékes útmutató a hitoktatási irodalomban, amelyet
jól ismer és feldolgoz. Minden ízében modern munkával állunk szemközt, ha
szemügyre vesszük az ilyen fejezeteket, mint „Religion und Seele", ahol a
vallást, mint pszihíkai jelenséget tárgyalja, a vallásos élményt és a vallási
típusokat vizsgálja. Jó fejezet továbbá a „Die Auswertung des Lehrgutes",
mert az újabban a valláspedagógíában nagyon hangoztatott értékgondolatot
hangoztatja. Modern annyiban is, hogy a vallásos nevelésnek az őt megillető
első helyet juttatja, nagyon jók rövidségük mellett is a 13—18 fejezetek,
amelyek a lelkiismeret formálásáról, az imádságról, a szentségek felvételére
való közelebbi és távolabbi nevelésről beszélnek. Kiaknázza a liturgiának
nevelő hatásait is, Nagyon örvendetes, hogy a katechetikaí szerző végre már
a magasabb fokú iskolákkal is foglalkozik, amint ezt Mayer teszi, mert ez
eddig a katechetikának erősen elhanyagolt területe volt, A „Der Religionsunterricht an höheren Lehranstalten" című fejezet épen ezért a legértékesebbek közé tartozik. Befejezésül a helyes szemléltetés példaképéül Mayer maga
is szemléltet, amennyiben a legfontosabb katekéziseket feldolgozott példákban mutatja be, A mű nagyon használható kézikönyv,
2, A 6, parancs katechetikaí tárgyalása nagyon nehéz problémája volt
mindig a hitoktatásnak, mert egyrészről múlhatatlanul szükséges erről a témáról is szólni, másrészt meg a romlatlan gyermek lelke nagyon távol áll

ezektől a kérdésektől, s így nagyon kell vigyázni arra, hogy esetleg ne épen
itt tanuljon meg olyan dolgokat, amelyeket épen távol akartak tőle tartani,
Mönníchs főérdeme, hogy az etikailag különböző fogalmak tisztázását katechetikai téren is keresztülvíszi; mi az illetlen, szemérmetlen (unschamhaft),
érzéki, tisztátalan. Nagyon helyesen hangsúlyozza, hogy a felnőttekre álló
morális elvek gyakorlati alkalmazásukban nem vihetők át egyszerűen a nemi
érettséget még el nem ért gyermekekre.
3. Gatterer nagyon szép új könyvet írt. Címlapján ugyan azt ígéri, hogy
egy régebbi, annak idején feltűnést keltett művét (Die Erziehung zur Keuschheit, 1910) újra átdolgozását adja, valójában azonban új művel állunk
szemközt. Azért nagyjelentőségű szerintem ez a kis művecske, mert a mai
modern életben legszükségesebb szempontot sarkítja kí a sexuális matéria
tárgyalásánál. Otfried Eberz azt írja a Hochland legújabb számában (Ápr,
24. S.), hogy a társadalom lélektelenítésével a férfinek a nőhöz való viszonya mindinkább pusztán zoologikusabbá vált. Ez a ténymegállapítás bizonyos mértékben alkalmazható a mi oldalunkon írt sexuálpedagogiaí művekre, teljes mértékében pedig a nem a mi világnézetünkön alapuló sexuálpedagogusoknál, Gatterer épen ezt a hiányzó kipusztuló elemet tudja hangsúlyozott fontossággal kidomborítani. A természetfölötti gondolkodás vezérgondolata ennek a kis műnek, Megmutatja, hogyan kell épen nemi dolgokról természetesen gondolkozni, de a nagy reálitások figyelembe vevésével mindig meglátni bennük az isteni teleologiát, a könyvecske épen ezért
nagy nyeresége a sexuálpedagogiaí irodalomnak,
Dr. Radó Polikárp.
Ssentbeszédek.
Dr, Joseph Machens, Ansprachen und Gebete zum Gebrauch bei Taufen, Trauungen und verwandten Anlässen. Kösel—Pustet, München 8° 62
Seiten. Preis kart. M. 1.80.
J, Machens keresztelési imádságait és eljegyzési s esküvői beszédeit a
stílus szépsége és a dogmatikus mélység jellemzik. Házassági beszédei ú j
szempontokból foglalkoznak a házassággal és új meglepő vonatkozásokat
tárnak fel. A házasságról é9 a családról szóló prédikációink számára értékes
anyagot nyújt.
Gál Geláz.
P. W. von Keppler: Die Armenseelcnpredígt, 8. Auflage, Herder. (VII
4-210 S.) 1928. M. 4.
Voltakép a tisztitóhelyről szóló tudnivalóknak gondos összeállítása
ez a könyv. Az elején irodalmi jegyzéket találunk. A munkának nagy részében a tisztítótűzről szóló kérdést biblikus, dogma-történeti, szónoklatí szempontból tárgyalja a tudós szerző. Az egész munkán érezhető az egybázias
érzés bölcs józansága. Az író figyelme kiterjed arra ís, hogy kis antologiát
ad a szent beszédekben használható kis történetekből. A munkát függelékképen négy, a tisztítótűzről szóló szent beszéd zárja be,
Keppler püspöknek ezt a szép könyvét mindenki haszonnal és tanulsággal olvashatja,
S. P.

Benedictina*
JUBILEUMUNK.
Szent Benedek Regulájának és Montecassino alapításának
1400 éves fordulója a magyar lélekben felelevenítette azokat az
emlékeket, melyek azért drágák, mert nemzeti létünk gyermekkorától egész mostanig szakadatlanul kísérik történelmünket.
Ezért van az, hogy ez a jubileum a maga méreteivel messze
kihatott a bencés monostorok és iskolák falai közül és ünnepi
hangulatával az egész országba szétvitte a rend Tedeumát.
Az ősi főmonostor triduumot tartott, melynek ájtatosságaíra
nagy számmal sereglettek össze a környékbeli hívek. Március
19-én délben megérkezett Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás
is, hogy az ünnep díszét megadja és a szent Patríarka napját a
magyar Montecassino-n ülje rendtársaival. Az ünnepi matutinumon felhangzottak a solesmesi bencésektől komponált ínvítatorium ódon és kedves melódiái, a főmonostor korális zsolozsmája
és a hercegprímás pontífikális miséje voltak az ünnep fénypontja.
Sz. Benedek napján a rend ifjú klérusa szép ünnepélyt rendezett,
melyen Schermann Egyed főapáti vikárius mondott szép beszédet a rend szelleméről. A z előtte tisztelgő konventnek a hercegprímás meghatódottan és meghatóan fejezte ki a rendhez tartozás kötelességeit és örömét. A z esti ájtatosságon a bíboros hercegprímás prédikált a rend nagy múltjáról, a Regula jelentőségéről
és a rend érdemeiről a magyar haza és a magyar katholicizmus
terén.
Budapesten
az ünnepi istentiszteletek a józsefvárosi plébániatemplomban voltak. Március 18-án este Sík Sándor dr. piarista tanár beszélt, a litániát Bitter Illés clairvauxi apát, főigazgató végezte. 19-én dr, Vass József nagyprépost, magyar kir.
népjóléti miniszter, a rend nagy tanítványa beszélt a benediktinus munka kulturális jelentőségéről. A litániát dr, Hanauer István váci megyéspüspök végezte, aki ugyancsak rendi intézetben
kezdte tanulmányait, 20-án dr. Baranyay Jusztin ciszt., egy. tanár prédikált, a litániát Blieszner Ágoston prépostplébános tartotta. Sz. Benedek ünnepén a hálaadó szentmisét Orsenigo Cézár
c, érsek, apostoli nuncíus pontifikálta, a szentbeszédet Zadrauetz
István, c. püspök mondotta Sz. Benedek első és utolsó csodájáról.
Március 21-én, 24-én, 25-én a Baross-utcai intézet ifjúsága a
tornateremben bemutatta dr. Vanyó Tihamér dramatikus képeit:
Sz. Benedek rendjének életét. Az előadásokat megelőzőleg 21-én
Schandl Károly ny. államtitkár, vezérigazgató, 24-én dr. Tóth
Tihamér apát, egy. tanár, 25-én Haller István v. miniszter méltatták a rend jubileumát, Ugy az istentiszteleteken, mint az iskolai
ünnepeken, nagy számmal vett részt a főváros közönsége, hogy

tanúságot tegyen a fővárosba pár évvel ezelőtt letelepedett rend
kulturmunkája iránt érzett nagyrabecsüléséről,
A győri bencés gimnázium, illetőleg székház is kivette részét
nagy rendalapítójának 1400 éves jubileumából. E jubileumi ünnepségnek voltak bevezető akkordjai a gimnáziumi igazgatónak
konferencia-beszédei; a szabad egyetem szent Benedek-estje, melyen Kühár Flóris beszélt, ehhez a jubileumhoz simult a győri
Mérnök- és Építész-Egylet nívós Jedlik-centenáriuma. A nagy
jubileum ünnepi hangulatát készítette elő az egyébként öncélú
ifjúsági lelkigyakorlat is, melyet március 18-án kezdett meg és
szent Benedek napján közös szentáldozással fejezett be a gimnázium kath, ifjúsága. Az ifjúsági lelkigyakorlatot Saly László dr„
a budapesti Központi Szeminárium illusztris praeíectusa vezette,
A Szent Benedek napját megelőző három napon d, e. 8 órakor
szentmise volt a bencés templomban az ifjúság részvételével. Hétfőn, március 18-án délután 6 órakor szentbeszédet mondott a
bencések, templomában Pokorny Miklós püspöki titkár Szent Benedek életéről, A szentbeszéd után a litániát végezte Ragats
János dr. lébényí apát, kanonok, győrbelvárosi plébános. Kedden,
március 19-én, délután 6 órakor szentbeszédet mondott Brantl
Lajos Győr-gyárvárosi plébános az ,,ora et labora" benedeki
jelszavának érvényesüléséről, A szentbeszéd után a litániát végezte Zalka László dr, prelátus-kanonok, Szerdán, március 20-án,
délután 6 órakor szentbeszédet mondott Kövér Lajos dr, szemináriumi vicerektor Sz, Benedek jubiláló törvénykönyvéről: a szent
Reguláról, A szentbeszéd után a litániát végezte Bedy Vince dr.
prelátuskanonok. Csütörtökön, márc, 21-én Sz. Benedek napján
reggel 8 órakor a szentmisét Saly László dr, mondotta, V2IO órakor szentbeszéd, mondotta Kelemen Krizosztom gimnáziumi igazgató, A szentbeszéd után ünnepi szentmisét pontifikált a győri
bencésgímnáziumnak 8 éven át volt, nagy növendéke: Grősz József fölszentelt püspök, A szentmisén és a litániákon az intézet
ifjúsági énekkara énekelt Brantl Ernő tanár vezetésével, A Szent
Benedek napjára tervezett színdarabnak, „A jó Isten buzájá"-nak
előadása a közel háromhetes szénszünet miatt húsvét utánra
halasztódott.
Pápán az ifjúság lelkigyakorlatait a triduum előtt dr, Czapik
Gyula vezette, A triduum előtti vasárnapon Csóthi Géza murakereszturi apát pontifikálta a szentmisét, majd megáldotta a
gimnázium Sz, Benedek-képét, mely Boksay Endre rajztanár alkotása, Március 17-én délelőtt 11 órakor a Jókai-szinházban nívós műsoros matiné volt nagy hallgató közönség előtt; Csóthi apát
mondta az ünnepi beszédet a rend 1400 éves múltjáról és hivatásáról. A triduum Veni Sancte-ját Rott Nándor dr, veszprémi
megyéspüspök tartotta, ezen Brisits Frigyes cisztercita tanár prédikált ,,az utolsó rómairól, az első európairól", Sz, Benedekről,
19-én Rott Nándor pontifikált, a délutáni litánia szónoka Ráday
Sebestyén dr, premontrei teol. tanár volt, akt a Regula szellemé-

ről beszélt. 20-án ugyancsak Rott püspök mondott főpapi misét;
az esti litánián Hanauer István dr. váci megyéspüspök prédikált
Sz. Benedekről, aki korának egyházi bajait gyógyította és Regulájával a későbbiekre orvosságot adott. Sz. Benedek napján a főpapi misét Hanauer váci püspök mondta. Szentmise után a város
vezető társadalma fejezte ki üdvözlését a gimnázium igazgatója
előtt. Este 8 órakor a színházat teljesen megtöltő nagyszámú és
előkelő közönségnek felejthetetlen élménye volt a kitűnően rendezett és előadott Radványi-írta színdarab: A jó Isten búzája.
Sopronban a jubileumi ünnepségeket április végére halasztották, mert az egész városban népmisszíó volt Sz. Benedek
ünnepének hetében.
Kőszegen a triduumí ájtatosságon Kincs István apátplébános,
P. Scheirich Bonaventura szombathelyi ferences házfőnök, P. Ratnik Domonkos dominikánus prédikáltak a bencések templomát
zsúfolásig megtöltő hallgatóságnak, Sz. Benedek ünnepén Mikes
János gróf megyéspüspök mondta a főpapi misét. A gimnázium
dísztermében tartott műsoros ünnepélyen Vadász Norbert premontrei tanár mondott nagyszabású beszédet a rend jubileumáról. Az ünnepély végén Jambrits polgármester és Kincs apátplébános üdvözölték a város és az egyházközség nevében a jubiláló rendet.
Esztergomban
a triduum Veni Sancte-ját Serédi Jusztinián
dr, bíboros hercegprímás tartotta márc. 18-án a Sz. Ferenc-rendiek templomában, melyen Szóka Imre budapesti dominikánus
prédikált, 19-én Báthy László prelátus-kanonok végezte a délutáni litániát, a szentbeszédet Köhler Ferenc lazarista házfőnök
mondotta. 20-án a dr. Breyer 1 stván prelátus-kanonok által tartott litánián Czirfusz Viktorín ferences házfőnök prédikált. Sz,
Benedek ünnepén dr. Glattfelder
Gyula csanádi püspök mondotta a főpapi misét. A z ünnep délutánján a gimnázium dísztermében műsoros ünnepély volt, melynek szónoka Lingauer
Albin országgyűlési képviselő volt. Az ünnepélybe belekapcsolódott Radványi Kálmán Sz. Benedekről írt színművének szép
előadása,
A triduumokat megtartották Komáromban is, továbbá a rend
négy apátságában, Bakonybélben,
Tihanyban, Zalaapátiban,
Celldömölkön, valamint a rend vezetése alatt álló 25 plébánián. Iskolai ünnepségeket sok helyen a nem-bencés iskolák is tartottak,
pl, a kalocsai tanítóképző, a bajai gimnázium.
Az ünnep országos jellegét mutatják a rend főapátjához
érkezett üdvözlések is.
A magyar püspöki kar márc. 13-án tartott értekezletén
Szmrecsányi
Lajos egri érsek nagy szeretettel és melegséggel
emlékezett meg a dicső múltú és nagy érdemű Sz, Benedekrendről; a püspöki konferencia felkérésére a bíboros hercegprímás közvetítette a püspöki kar üdvözletét, jókívánataít és
háláját a jubiláló rendhez.

Dr. Klebeisberg Kunó gróf, m. kir. vallás- és közoktatásügyi
miniszter üdvözlő iratában kifejti, hogy a rend jubileuma a
magyar haza hálaünnepe is, A nemzet nem felejtheti el, hogy a
magyar népet a bencések vezették a kereszténység és a kultúra
útjára. A kultuszminiszter, mint a magyar kultúra hivatalos őre,
hálás szívvel emlékezett meg a Sz. Benedek-rend magyar fiainak nagy érdemeiről és működésükre az Isten áldását kérte.
Táviratban köszöntötte a rendet Bud János m, kir. miniszter is.
Győr vármegye nevében a február 25-én tartott
közgyűlés
üdvözölte a rendet, mely iránt való tiszteletének Némethy Ödön
alispán is kifejezést adott, A Győr szabad királyi város március
14-én tartott közgyűlésén Németh Károly dr. főispán méltatta a
jubiláló rendet; a közgyűlésről dr, Szauter Ferenc polgármester
intézett üdvözlő átiratot a rendhez, A Győri Első Takarékpénztár
is kefejezte jókívánságait Weiss Vilmos igazgató által.
Zalavármegye
alispánja, Bődy Zoltán átiratban közölte a
febr. 11 -i közgyűlés üdvözletét a rend főapátjának és megküldte
az ünnepi ülés jegyzőkönyvét, Pehm József apátplébánosnak a
rend érdemeit méltató beszédével; melyre a közgyűlés a tihanyi
és zalavárí apátokat is üdvözölte.
A magyar kegyes tanítórend főnöke, Sebes Ferenc dr. rendjének nevében gratulált a Nyugat legrégibb rendjének jubileumához; P, Bíró Ferenc jézustársaságí tartományfőnök,
lakács
Menyhért jászói prépost-prelátus, dr, Schwarcz Gusztáv rákospalotai apátplébános, prelátus, Payer Ferenc kassai vikárius, prelátus, Mátrai János magyaróvári piarista házfőnök és sokan mások az egyháziak köréből,
A pécsi Erzsébet-egyetem gratulációját dr. Birkás Géza bölcsészetkari dékán fejezte ki, üdvözlő iratot küldött az Orsz,
Cserkészszövetség, az Emericana, a Bencés Diákszövetség pápai
osztálya,
Batthyány Pál gróf, Jankovich-Bésán
Endre gróf családjuk
nevében is csatlakoztak az üdvözlőkhöz, kik közt a gratuláló
volt bencés diákok hosszú sorában dr. Preszly Elemér, Pestvármegye főispánja adott a rend iránt való fiúi hálájának kifejezést.
1 erünk nem engedi, hogy az összeseket felsoroljuk,
A sajtó, a közvélemény irányítója és letéteményese, nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a rendi ünnep a magyarsággal megéreztesse, minő kultúrértékeket képvisel Sz, Benedek rendje és
minő kapcsolatok fűzik a magyar bencést a szentistváni magyarsághoz egy évezreden át.
A Sz. Benedek Emlékkönyvet
a magyar sajtó osztatlan elismeréssel fogadta és tartalmát hatásos ismertetésekben méltatta,
Sz, Benedek ünnepén a legtöbb lap, főként a keresztény
sajtó vezércikkben foglalkoztak jubileumunkkal. Ki kell emelnünk a Nemzeti Újság vezércikkét dr, Baranyay
Jusztintól,
a
Magyarság remekbeírt megemlékezését a „Magyar bencésről",

az Uj Nemzedék vezércikkét (Bangha Bélától), az Uj Lap, Budapesi Hirlap cikkeit. Nincs módunk a többi fővárosi lapok cikkeit
felsorolni, csak hálás kötelességünknek teszünk eleget, midőn
megköszönünk minden jóakaratot, elismerést, mellyel a magyar
sajtó jubileumunknak áldozott. A vidéki napilapok közül a Győri
Hirlap több cikkben méltatta az ünnep jelentőségét, a Dunántúli
Hirlap (Győr), Vasvármegye
(Szombathely) együttérzésről tanúskodó megemlékezései méltók voltak az ünnephez. A Pápa és
Vidéke, Kőszeg és Vidéke, az esztergomi helyi lapok szintén
hódoltak Sz. Benedek szellemének.
Az időszaki sajtóból egyelőre a következőket említjük:
A Magyar Szemle Kühár Flórís tanulmányát közölte az 1400
éves Sz. Benedek rendről, a Kath. Szemlében Szunyogh X. Ferenc ismertette Sz. Benedek szellemét, a Magyar
Kultúrában
Baradlai János a középkor bencéseinek orvosi tevékenységéről
írt, Csóka Lajos pedig a jubiláló rendről. A hítbuzgalmí lapok
közül a Szív, Credo, Kath. Nők Lapja, Ferences Közlöny közöltek alkalmi cikkeket vagy költeményeket, — A Kath.
Almanach
1929. évi kötete közli dr, Strommer Víktorinnak az Orsz. Kath.
Nagygyűlésen mondott beszédét, melyről már megemlékeztünk.
Egyúttal több tanulmányt szentel a rendi jubileumnak illusztris
munkatársainak tollából. A rend történetét Erdélyi László dolgozza fel az Almanachban.
Ki kell emelnünk továbbá a Sz. István Akadémia decemberi
ünnepi ülését, melyen Apponyi Albert gróf elnök és Strommer
Viktorin méltatták ünnepünket, az Orsz. Kath.
Tanáregyesületet,
mely ugyancsak ünnepi ülés keretében adott kifejezést a bencések tanítói és kulturális munkája iránt való elismerésének.
A jubileumi év krónikáját — egyelőre megszakítjuk, hogy
legközelebbi számunkban folytassuk.

MAGYAR BENCÉSEK A MAGYAR SZELLEMI
KULTURA ÉS LELKIPÁSZTORKODÁS
SZOLGÁLATÁBAN.
Egyszerűen krónikás hűséggel, minden hívalkodási szándék
nélkül soroljuk fel a következőkben a magyar bencéseknek a
kultúra és a pasztoráció terén végzett azon munkáját, mely hivatalos rendi elfoglaltságuk (iskola és egyéb rendi munkakörök)
területén kívül esik. Felsorolásunk így sem teljes, nem vesszük
iel az iskolán-kívüli egyesületek vezetését, lapok, folyóiratok
szerkesztését és az irodalmi munkásságot sem. Csakis a pannonhalmi főmonostor és hat gimnáziumi székházunk (Győr, Sopron,
Kőszeg, Pápa, Esztergom, Budapest) adatai álltak rendelkezésünkre és a dömölki apátságé. Felsorolásunkat 1928, november
1-től kezdjük. Ezen rovatunkat állandósítani szeretnők.
1. Lelkigyakorlatokat
a következők tartottak:
Dr, Sirommer Viktorin Kaposváron
a kath, férfiintellígenciának (1929, III, 14—17.), Vácon a kath, férfiíntelligenciának
és ugyanakkor külön a hölgyeknek (III, 24—8,); Dr. Bánhegyi
J ó b Komáromban a bencés gimnázium ifjúságának (III, 19—21,);
Dr, SZÍVÓS Donát Budapesten a bencés diákok szülőinek, külön
az atyáknak és az anyáknak (III, 13—17.), a Kath. Háziasszonyok Orsz, Szövetsége tagjainak (III. 24—8,), Győrött a női
felsőkereskedelmi iskolában (III. 17—20,); Kollár Gedeon Celldömölkön külön férfiaknak és nőknek (III. 24—8.), Havasi Lucius Sopronban a Zrinyi tiszti leánynevelő intézetnek (III. 7—
10.), Sziklai Jenő a Rákóczi-reáliskolai fiúnevelő intézetnek (II.
28.—III, 2,), Czingráber Péter Tihanyban az apátsági plébánosoknak (IV. 9—12,) ; Dr, Niszler Teodóz a pápai nem-bencés
gimnáziumi összes középiskolásoknak (III,), Budapesten az Orsz,
Kath, Nőszövetségnek (III, 13—7,), Blazovich Jákó Pápán a
rendház tagjainak (III,), Tiszaújfalun
Sz, Benedek leányainak
(IV, 29—V, 5,), Vértes Zoárd Kőszegen a bencés gimnázium
ifjúságának (III, 14—17,); Kelemen Krizosztom Győrött a katonatisztikarnak (1929, III,), a fiú-felsőkeresk, iskolásoknak (IV,),
Dr. Faludi Marcellin Győrött a katonáknak (közlegények) (III,
4—6,), Komarno-ban a bencés rendtársaknak (III, 23—6,), Dr,
Magasi Artúr missíómegújítást Csanakfalun a híveknek (III,),
Dr, Bognár Cecil Budapesten a tavaszmezőutcai főgimnáziumban,
László Dániel Esztergomban a cselédségnek, Dr, Kemenes Illés
a Notre Dame de Sión zárdában Budapesten, hölgyeknek (nagyhét, 10 szentbeszéd); Dr, Szunyogh X, Ferenc Pestújhelyen a
férfiaknak (III, 11—3,); Szombathelyen a tisztviselőnőknek (III,
24—8.) ; Borbély Kamill Budapesten a Bolyai reáliskola alsó osztályainak (II. 28—III, 3,), Kőszege n az Oltáregylet hölgyeinek
(III, 23—7,); Horváth Kandid Budapesten az Erzsébet-telepen
férfiaknak és nőknek (IIL 26—8J, Dr. Dvbrovich Ágoston Buda-

pesten a cselédeknek (II. 7—9,), a Szemere-utí polg. leányiskola
I—IV. osztályának (III. 22—24.) — Stanits Fulgent
Celldömölkön a polg. leányiskolában (II. 27—8.), a leventéknek (III. 18—
20.), Dr. Horváth Károly Celldömölkön a Szívgárdában (III. 24—
5.), Szombathelyen, a keresk. alkalmazottaknak és a magántisztviselőknek (III. 14—6.), Hinn Damaszcén Celldömölkön a Kath.
Legényegyletben, polg. fiúiskolában és az inasiskolában.
2. Szentbeszédeket,
hitbuzgalmi előadásokat,
konferenciákat
tartottak:
Dr. Schermann Egyed a főmonostori konventben a míssíókról (I. 27.), a Sz. Benedek ünnepélyen (III. 21.); Dr. Strommer
Viktorin Győrött a hölgyek Mária-kongregációjának jubileumán
(I, 20,) ; Boldoghy Máriusz Pápán a férfi-kongregációban kéthetenkínt, Dr. SZÍVÓS Donát Budapesten húsvétkor a józsefvárosi
plébániatemplomban, Szolomájer
Tasszilo a soproni Emerícana
miséjén vasár- és ünnepnapokon; Czingráber Péter Sárvárott a
Sz. Ágnes körben (1928. XII, 15.), Kőszegen az Erzsébet leánykongregációban (1929. II. 1.); Dr. Szalay Semjén Pápán a kath,
munkásnőknek a nagyböjt péntekjein nagyböjti gondolatok címen; Kelemen Krizosztom Győrött az Urak és Hölgyek kongregációjának nagyböjti konferenciákat az Eucharistia és a liturgia
tárgyköréből hetenkint; Dr, Pommer Odilo a szabaduló iparos
ifjaknak (1929. III. 18.) Győrött; Dr. Faludi Marcellin az iparostanoncoknak (IV. 7,), Gábriel Gotthárd Győrött katonáknak és
cserkész-szülőknek (III. 17., IV. 7., 1928. XII. 6,); László Dániel
az Urak kongregációjában Esztergomban
a missiókról, nagyböjti
szentbeszédek; Dr. Mattyasovszky
Kasszián a Tanult férfiak
kongregációjában több előadást Esztergomban; Dr. Laky Vilmos
Öttevényben prédikációkat; Szentkirályi
Márton Nyergesujfaluban Sz, Benedek kora és a Sz. Regula címen (III. 19.), Szécsiszígeten prédikált (1928. XII. 25.); Dr. Kühár Flórís Tiszaugon
és Tiszaujfalun prédikált 1928. XII. 25., 26., 31„ 1929. I. 1„ Dr.
Saly Arnulf Tokodon Sz. Borbáláról prédikált, Esztergomban
a
ferenceseknél 4 szentbeszédet mondott; prédikált a Szegényházban. Dr. Kemenes Illés Budapesten a Sz, Anna kollégiumban
hetenkint egy konferenciát, a Sacré-Coeur-zárdában 7 nagyböjti
beszédet, a Pestvidéki fogházban 2 beszédet, az éjjeli menedékhelyen 2 beszédet (III,), a Boconia corporatíoban 1 beszédet
(1928, XII.), a Rendőrlegénységnek 2 beszédet; Dr, Szunyogh X,
Ferenc Budapesten az oblatusoknak havonkint 1 beszédet a kath,
apostolságról, az oblátáknak havi 1 beszédet, az obláták noviciátusában havi 1 beszédet; a Kath, Háziasszonyok Szövetségében az
Eucharistiáról havi egy beszédet, a szentmiséről a rendőrlegénységnek 8, az angol kisasszonyok növendékeinek 4, Vácon a Karolineum növendékeinek 3, Pestújhelyen a híveknek 4 beszédet,
Tereskén prédikált háromszor, Budapest, Józsefvárosi templomban háromszor; Horváth Kandid Budapesten az inasoknak hitvédelmi előadásokat tartott hetenkint egyszer, Dr. Dobrovich

Ágoston a Sz. Kelemen cselédkongregációban és a Zita-körben
prédikált hetenkint egyszer, a Dugonich-u, elemi iskolában kétszer; Jándi Bernardin apát Celldömölkön Sz. Erzsébet ünnepén
a Mária-kongregációban; Sz. Benedekről és Sz. Józsefről a Legényegyletben, havonkint 1 konferenciát tartott az Isteni Szeretet
Leányai zárdában.
3. Tudományos előadásokat tartottak — tudományos egyesületekben, egyetemen — főiskolán:
Dr. Strommer Viktorin Budapesten a Sz. István Akadémiában Sz. Benedek és a szerzetesi életeszmény címen (1928. XII.
16,), a váci papnevelőíntézetben az intelligencia lelkigondozásáról (1929, III, 25., 26.), Dr, Kühár Flóris magántanári próbaelőadást a budapesti egyetem hittudományi karán az isteneszme
válfajairól (III, 13,); székfoglalót a M, Psychológiai Társaságban
a vallásos lélek tipusairól (1. 30.), Dr. Sárközy Pál a budapesti
egyetemen a differenciál-egyenletekről (1928—9. I. félév), Dr.
Bognár Cecil a M. Filozófiai Társaságban a lelkiadottságok
problémájáról, a M, Psychologiai Társaságban a pszichikai okságról (1928. XII. 4—1929. I. 30.); a Modern pszichológia ismeretelméleti kritikájáról a budapesti egyetem I. félévében, a gyermek- és ifjúkor lélektanáról ugyanott a II. félévben, 7 ihanyi
Miklós ,.Csoportok és periódusok szerkezete körosztási számtestekben" c, dolgozata bemutatásra került a M, Tud. Akadémia
III. osztályának ülésén, Borbély Kamill a Tanárok Nemzeti Szövetségében Jedlik Ányosról (II, 27,), Dr, Szunyogh X, Ferenc
az Aqu, Sz, Tamás Társaságban Sz, Benedek világnézetéről (III.
7.) tartott előadást.
4. Ismeretterjesztő,
kulturális előadásokat
tartottak:
Dr. Kiihár Flóris a győri Szabadegyetem I, félévében 6 előadást a Kelet vallásairól, ünnepi előadást III. 10-én a bencés
rend kulturális jelentőségéről, Dr. Strommer Viktorin Magyaróváron az Emericanaban a kath. világnézetről (I. 12.), Dr. Bánhegyi Jób Győrött a Magyar Nők Sz. Korona-Szövetségében Zita
királynéról (1928. XII, 1,), Alfay Pongrác Győrszentmártonban a
vallás apológiájáról a népfőiskolán 18 előadást, Dr, Sárközy Pál
a győri szabadegyetem II. félévében hat előadást matematikai
játékok címen, Kollár Gedeon a győrszentmártoní népfőiskolán
4 hónapon át heti egy órát, Jung Benedek ugyanott az egyháztörténelemből. Szelecz Arnold ugyanott a magyar történelemből
heti egy, a földrajzból heti egy órát; a Magyar Nők Sz. KoronaSzövetségében Királyvárás Magyarországon címen beszélt. —
Havasi Lucius Sopronban a Háztartási Alkalmazottak Leánykörében Sz. István koráról beszélt, Sziklay Jenő Sopronban a kath.
Nőszövetségnek a szociális munka szelleméről (III. 8,), Szolomájer Tasziló Sopronban a kath. körben a pápaság kulturális
jelentőségéről (III. 10,), Dr, Horváth Detre Sopronban az orsolyíták. gimnáziumában és tanítónőképzőjében vetített képes előadásokat olasz, délfrancía, svájci útjáról, Kőszegen az iskolán-

kívüli népoktatásban 4 előadást Amerikáról, Sólymos Vendel Kőszegen az iskolánkívüli népoktatásban Svájcról, a zenéről, alkohol-nikotinról, lelkiéletről több előadást, Dr. Berta Orbán az oblatusok. kulturestjén a keresztény vallásról (1928, XI. 25,), Mayer
Sixtus az iskolánkívüli népoktatásban a vízről, levegőről, hőről,
a fényről 4 előadást, Bodorkós Gilbert a nagygencsi gazdakörben
a földmívelő osztályról történelmünkben (I, 27.). Dr, Niszler Teodóz a pápai kath, Nővédőegyesületben az önismeretről és a női
lélekről 5 előadást, a Leányklubban 3 előadást az egyesületi életről, az Emericanaban az Egyházról, a Kath, Nagygyűlésről, a
Ker, Szoc, Egyesületben az igazi szabadságról, a Kath, Körben
a pápaságról, az iparos kongregációban a pápai államról, a komáromi Emericanaban a Kath. nő és az Emericana viszonyáról,
Magyaróváron
az Emericanaban a kath. intelligenciáról; Blazovich Jákó Pápán a Kath. Nővédőben az újkor átalakulásáról, az
Urak kongregációjában kétszer a légköri áramlatokról, az Emericanaban az Egyházról egy konvertita nő költészetében, Virágh
Teofil az Urak kongregációjában Pápán minden hónap első keddjén az egyháztörténelemről, Dr, Szalay Jeromos Pápán a Kath,
Nővédőben a szerzetességről, az Emericanaban Ernest Psicharíról, Dr, Szalay Semjén Pápán a márc, 15.-i ünnepen, Németh
Döme a pápai Jókai-körben Schubert a romantikus címen, Kelemen Krizosztom Győr-Moson-Pozsony m. gazdáinak az egyesületi
eszméről (1928, XII. 4,), Ferenczy Viktor Győrött a Szabadegyetemen (I. félév) 6 előadást a rádióról, Dr, Magasi Artúr Győrött
a Szabadegyetemen (I. f. é,) az újabb magyar líráról, a győrrévfalui népfőiskolán Tolsztojról, Gárdonyi Géza gondolatvilágáról,
a csanakfalui népfőiskolán a magyar irodalom történetéről 32 előadást, ugyanott Szekeres Bonis több előadást tartott; Magasi Artúr saját verseit szavalta Győr, Kisfaludy Kör (1928. XII, 14,),
Szombathely,
Kulturegylet (1929, I, 27,), Győr, Mária Dorotheaegylet, Jótékony nőegylet; Gábriel Gotthárd Győrrévfalu népfőiskoláján a ,,Bölcs Náthán"-ról és a Niebelung-ének magyar elemeiről 2 előadást, Dr. Bognár Cecil a győri Szabadegyetemen
(II, f, é,) a fejlődéslélektanról 6 előadást, László Dániel Esztergomban az Urak kongregációjában a missziókról, Dr, Saly Arnulf
a Kath, Legényegyletben a magyar iparosról, Dr, Laky Vilmos
az esztergomi Szabadegyetemen a görög míthologiáról, hazafias
előadásokat tartott a márc, 15-i ünneppel kapcsolatban több helyen Esztergomban; Blaskovich
Piacid az esztergomi Szabadegyetemen 3 előadást Ibsen Henrikről; a Kath, Legényegyletben:
Mit olvassunk? címen; a Kereskedő és Iparos Ifjak Egyesületének közgyűlésén, — D, Kemenes Illés az Orsz. Kath, Tanáregyesületben Budapesten
Rendünk a magyar közoktatásban címen, a budapesti Kath, Tanári körben Görög módszeres kérdések címen, a Szoc. Misszió Társulatban 3 előadást; Dr, Szunyogh
X, Ferenc a rákospalotai
népművelési bizottságban 6 előadást a
művészettörténetről, Budapesten a Kath. Férfítáborban a szent-

miséről három, a tanult nőknek a liturgiáról három, a Szociális
Testvéreknek a szentmiséről, a Hittanárok Egyesületében Szent
Benedek pedagógiájáról (III. 10.); a Rendőrlegénységnek Sz.
Benedekről kétszer; Borbély
Kamii Budapesten
a Klaver Sz.
Péter Társaságban a missziók ügyéről (XI. 11. 1928,), a Szoc.
Testvéreknek Sz. Benedekről (III. 21.); Dr. Dobrouich Ágoston
a Sz. Kelemen cselédkongregácíóban és a Zita-körben kéthetenként népművelési előadásokat Budapesten, több előadást az Arrabona corporatioban, a Kath. Leányok Orsz, Szövetségében a római kérdésről (IV, 22.), Dr. Szunyogh X, Ferenc a Ward Mária
kollégiumban a liturgiáról hetenkint két előadást, a Bencés Diákok Szövetsége egyetemi csoportjának aktuális tárgyakról havonkint; Jándi Bernardin a szombathelyi Credo-egyesiiletben a szerzetesintézmény a népek megtérítésében címen, Hinn Damaszcén
a celldömölki Legényegyletben tarott 5 népművelési előadást.

Rendi hirek.
Montecassino jubileuma alkalmából őszentsége XI, Pius pápa
Gasparri bíboros államtitkárt küldte ki legátusként a cassinói
ünnepekre. A szentatya a montecassinóí apáthoz intézett iratában
méltatja a Sz. Benedek-rendnek az Egyház és a nyugati kultura
körül szerzett hatalmas érdemeit. A montecassinói monostor nemcsak a népvándorlás idején, midőn a római birodalom rombadőlt, volt az egyházi életnek szilárd bástyája, hanem az ő szerzetesei kapcsolták össze az ókori irodalom megmentésével az antik
világot a kezdődő nyugati kulturával.
Nyolc újonnan boldoggá avatott bencés apát. A jó Isten kifürkészhetetlen bölcsesége, hogy az erényes életű hívek közül
egyesek az Egyház csalhatatlan nyilatkozatával a szentek sorába
iktatva oltárra kerülnek és mint az erények hősei, a hívek tiszteletének tárgyai. Mások pedig csak a dicsőséges Egyházban élvezik küzdelmük gyümölcsét, az örök boldogságot és a küzdő Egyházban nem marad meg emlékezetük .
A mult évben a jó Isten ismét növelte a szent Benedek-rend
szentjeinek számát nyolc apát boldoggá avatásával, A Nápolyhoz közel eső és a montecassinói kongregációhoz tartozó Badia di
Cava bencés apátságot szent Alferius alapította a XI. században.
Első négy apátja már régen a szentek közé volt iktatva. Az 1124—
1295, közötti időközben élt apátok közül újabb nyolc is állandó
nyilvános tiszteletnek örvendett.
A szentté avatást — mint ismeretes — VIII. Orbán pápa
1634-ben kiadott bullája rendezi és rendes peres eljárást tesz
folyamatba. Az új Codex Juris Canonici 2125. kanon ja azonban
megengedi, hogy ha valahol a VIII. Orbán-féle bulla kiadása
előtt egyes jámboréletü hívők emberemlékezet óta a hívek állandó tiszteletének tárgyai, akkor ebben az esetben lehet kérni
a pápa őszentségének jóváhagyását, illetőleg a boldoggá avatás
kinyilvánítását. Ez alapon avatták boldoggá 1928 május 16-án
Simeon, Falkone, Marinus, Benincasa, II. Péter, Balsam, Lénárd
és II, Leó bencés apátokat.
A Badia di Cava egyházmegye hivatalos értesítője külön
díszes mellékletben számol be az örvendetes eseményről és ezzel
kapcsolatban a mult év őszén tartott nagy ünnepélyességekről.
Az október 11—14, napjaiban megtartott ünnepélyeken részt vett
öt érsek, három püspök és négy apát.
A boldoggá avatottak ereklyéit ezen alkalomból nyolc művésziesen díszített urnába helyezték, október 11-én a régi kolostorban családias ünnep keretében körülhordozták. A következő három napok mindegyikén ünnepélyes főpapi mise emelte az ünnep
fényét, 13-án, szombaton pedig nagy népsokaság részvételével
díszkocsin körmenetben körülhordozták az ereklyéket és végül
a templom oltárain elhelyezték. 14-én, vasárnap oltáriszentség-

gel való áldással fejeződtek be az emlékezetes ünnepségek, A kiadott emlékfüzetet több sikerült fénykép teszi díszesebbé.
S, P.
A Propaganda, mint már megírtuk, az ottiliai bencések veze tése alatt álló koreai apostoli vikariatust három részre osztotta,
a wonsani víkaríatusra, a yenkí-í prefekturára és az ílan-i missióra, A yenkíi misszió most kapta meg első apostoli prefektusát Dr, P, Theodor Breher ottílieni bencés, eddigi yenkíi prior
személyében, akit ez év febr, 5-én neveztek ki. Breher 1910-ben
lépett a rendbe, 1921-től kezdve van a koreai missíóban, ahol
főleg nyelvtudása volt nagy segítségére.
Az északamerikai Sz. Meinrad apátságot (U. S, A.) 1854-ben
alapította Bachmann Jeromos és Schwartzmann Jenő einsíedelni
bencés. Az apátság első apátja Marty Márton volt (1871-től), aki
később c, püspök, a Dakotai síoux-indíánok apostoli vikáriusa,
majd megyéspüspök lett, Az apátságnak igen nagy része van az
indián missíókban, híres kollégiuma jelentős munkát végez a
nevelés terén. Folyóiratokat ad ki, a The Graíl-t és a Paradieses-Früchtent az eucharisztikus kultusz terjesztésére. Fennállásának 75 éves fordulóját az amerikai katholíkusok nagy ünnepséggel ülték meg,
A pekingi bencés egyetemnek
ez évben 175 hallgatója volt,
nagyobbrészt kínaíak,
A washingtoni katholikus egyetem mellett a bencések nagy
kollégiumot emelnek az egyetemi tanulmányokat végző rendtagok
számára, A kollégiumnak Sz. Anzelm a védőszentje. Az építési
költségekre 200,000 dollárt szánnak.
Az Annales Ordinis S. Benedicti, mely évkönyvszerűen foglalja össze a rend történetének évenkíntí adatait és a rendre
vonatkozó fontosabb dekrétumokat, hosszabb ideig szüneteltette
a háború alatt és után megjelenését. Most végre megjelent a 34,
kötete az Annalesnek az 1927, évről. Három részből áll. Az elsőben a római leiratokat, a rendre vonatkozó jogi határozatokat
közli, köztük az oblatusi intézmény új szabályzatát, melyből
megtudjuk, hogy az oblatus intézmény novicíatusának megkezdéséhez elég a 15, betöltött életév, A másodikban sorba veszi az
egyes kongregációk történetét 1927-ben; a magyar bencésekét
Mihályi Ernő dr, és Schermann Egyed állították össze, A harmadik rész közli az egész rend irodalmi működésének összeállítását, A z összeállítás nem mondható teljesnek, így is kb, 500
könyv- és tanulmánycímet találunk — egy évről, melyben jól
esik sok magyar nevet és címet is látnunk,
A louvain-i Mont César-apátság
bencései a nemzetközi kath.
tudományosság szolgálatára nagyszabású tudományos szakfolyóiratot indítottak meg Récherches
de la theologie ancienne et
medièvale címen az ókori és a középkori teológia felkutatására.
A folyóirat első száma minden igényt kielégít és nagy reményekre jogosít. Reméljük, hogy kiadói a rendi tudománynak ezzel

is oly becsületet szereznek, mint a maredsous-iak a R, Bénédictine-nel.
A rendi jubileumra a Benediktinische
Monatschrift 272 oldalas, szépen illusztrált számot adott, mely sok értékes tanulmányt
közöl.
A német, bajor bencés apátságok legtöbbje rendszeresen tart
falai közt liturgikus lelkigyakorlatokat. A coesfeldi apátság programmja pl. áprilisra a következő volt: ápr. 2—6. Lelki magány
a húsvét hetének liturgiája alapján. 8—13. Zárt lelkigyakorlatok
papoknak, 15—19. Zárt l.-gy. hajadonoknak. 22—26. Zárt lelkigyakorlatok.
f P. Albert Kuhnról a Hochland 1929. márciusi számában
közöl megható nekrológot Kari Muth, az elhunytnak jóbarátja.
Ebből kiemeljük a következőket: ,,Kuhn neve az Allgemeine
Kunstgeschichte-vel kapcsolódik a nagyközönség előtt; mélyebben él azonban számtalan tanítványának és barátjának szívében,
nemcsak mint mühístórikus, hanem mint tanár, ember és pap.
Mert mindez kiváló fokon megvalósult benne. Az utolsó télig . , .
nem nyugodott meg, hanem dolgozott a csendes és szívós bencésszorgalommal . . . Kuhn hasonlított a középkori summisták gondolkozótípusához; építő, konstruktív szellem volt, elméjében
rend és fegyelem uralkodott, aki mindenekelőtt helyes fogalomalkotásra törekedett és írtózott a világos, pontos képzetekben szűkölködő esztétikai szépetmondástól . . , Bármily szigorú is volt
követelményeiben, mint tanár, előadását mégis nagyfokú élénkség
és személyes átéltség jellemezte. Még utolsó decemberében írta
(Muthnakj: Naponkint iskolába járok még és igen örülök, hogy
az ifjakkal érintkezhetem; fölös fiatalos kedvükből valamit számomra kell átadniuk, — 19 éves korától kezdve bencés volt; a
tanulmányutakat kivéve sohse hagyta el haláláig monostorát,
Eínsíedelnt."
Az ottilieni bencések hat évvel ezelőtt alapítottak egy príoratust Newton-ban, (U. S. A.). A príoratus kánoni megerősítése
nemrég történt. Az első prior: P. Michael Heínleín,
A silvestrinusok,
Sz, Benedek rendjének oldalága Detroitban
telepedtek le, (U, S, A,), ahol két hitközség pastorálását látják
el, A silvestrinusok kongregációját Gonzelín Sz, Szilvester alapította a 13. században. Szabályzatuk a bencés Regula, ruhájuk
türkizkék,
Zalán Menyhértről,
korán elhunyt munkatársunkról meghatóan kedves és elismerő nekrológot írt a Magyar Könyvszemle
legújabb számában Jakubovich Emil dr.
Az Aquinoi Sz. Tamás Társaság március 7-én választotta
rendes tagjaivá dr. Bognár Cecil egy. m, tanárt, győri főgimn,
tanárt és Kollár Gedeon, pannonhalmi főiskolai tanárt, folyóiratunk munkatársait.
Az Orsz. Pázmányé gye sülét igazgató válaszmányába beválasztotta dr, Kemenes Illést, a budapesti bencés gimnázium igaz-

gatóját; dr. Bánhegyi Jób pannonhalmi főiskolai tanárt pedig rendes taggá választotta,
Grasso Gergely Károly, salernói prímás-érsek, azelőtt montevergineí nulliusapát ez év márc, 30-án Salernoban elhunyt. A z
elhunyt érsek 1869-ben született, 1889-ben tett fogadalmat. Tizennégy évig volt salernoi érsek.
Downside
(Anglia) új apátja Chapmann János lett (Sz,
1869-ben) ; a cavai nullius apátságé pedig Ildefonzó Rea (sz.;.
1896,), a Sz, Anzelm kollégiumban a dogmatika tanára.

Halottaink,
f AID AN GASQUET BÍBOROS.
Gasquet bíborossal a bencés rend megint elvesztett egy tagot, aki mig élt, minden elméletnél jobban mutatta, hogy Sz. Benedek életeszményében vallás, kultura, nemzeti és egyházi élet
a legtökéletesebb egységbe forradnak, és ez az életeszmény sohsem veszít abból az erőből, mely annak idején az európai kulturát megalapította.
Gasquet bíboros 1847-ben született Londonban; apja orvos
volt. 1874-ben szentelték a downside-í apátság szerzetesét áldozópappá; négy év múlva apátságának perjele, majd apátja
lett és az angol kongregáció prézese. Fiatalon az angol egyháztörténet művelésére adta magát, végigkutatta az erre vonatkozó
forrásokat Londonban, Rómában, Milanóban. Nagy feltűnést keltett munkája: VIII. Henrik és az angol kolostorok. (Henry VIII.
and the English monasteries), mely sok kiadást látott és németül
is megjelent (Mainz. 1891.). A tanulmányok, kiadványok egész
sora előzte meg és követte ezen művét, melyek az angol monasteriologia mellett az angol középkori és reformációkorbelí egyházi életre vetettek fényt. 1895-ben Rómába került, A tudós benediktinus teljes mértékben élvezte XIII. Leó pápának, az egyházi tudományok fellendítőjének bizalmát. Részt vett XIII. Leó
pápa 1896. szept. 13-án megjelent konstitúciójának előkészítésében; hatalmas történeti tudásával ő szolgáltatott bizonyítékokat ahhoz a pápai döntéshez, mely kimondta az angliká.n papés püspök-szentelések érvénytelenségét azon az alapon, hogy
a szentelőkben hiányzott a helyes szándék, faciendi, quod facít
ecclesia, tenni azt, amit az egyház tesz; és a szentelés lényeges
változtatásokat eszközölt az egyházi rend feladásának formáján,
X, Pius felállítván a Vulgata eredeti szövegének helyreállításán dolgozó bizottságot, ennek a pápai commissíonak elnökévé
Gasquetet tette meg. A Vulgata-commissio munkájáról — melyben a tudós szervezőnek van oroszlánrésze — már megemlékeztünk. A bencés rend ezen megtisztelő feladattal az egyházi élet
nagyszabású, százados értékű munkájába kapcsolódott bele és
ez a commissío is hervadhatatlan érdemeket fűz a régi, 1400
éves babérokhoz. X. Pius a bízottság céljaira a Palazzo dí San
Callísto-t adta át; Gasquet ott rendezte be a maga modern
Vívariumát, belga és francia bencés munkatársaival.
Gasquetet 1914, májusában kreálta X. Pius szerpapbiborosnak; pár évvel ezelőtt emelkedett a presbiterbiborosok rendjébe.
Ez a kínevezés nemcsak rendjében keltett nagy örömet és mélységes hálát a szentatya iránt, hanem élénken foglalkoztatta az
angol közvéleményt, mely valláskülönbség nélkül örült annak,
hogy a kuríális bíborosok közé angol is került. Ma még nem le-

het megállapítani, mennyi része volt a tudós bencésnek abban,
hogy Anglia felvette a diplomáciai érintkezést a Vatikánnal, ami
az újabb egyházpolitika legnagyobb sikerei közé tartozott, 1918ban Gasquet a vatikáni levéltárnak került az élére, de megtartotta a Vulgata-bízottság vezetését is. Hivatalos elfoglaltsága
mellett tovább folytatta kutatásait, melyek eredményeit újabb
müveiben tette közzé- Hogy a tudós nem nyomta el benne a szerzetest, annak gyönyörű szerzetesi életén, egyszerű, nemesen előkelő, közvetlen és vonzó egyéniségén kívül remek bizonyítéka
élete alkonyán írt műve: Religio religiosi (a szerzetes jámborsága), melyben a szerzetes élet célját, hivatását fejti ki. A bencés aszkézisnek ezen gyöngyét Rafaela Brentano fordította németre, (Innsbruck, Tyrolia, 1928,),
A z utolsó hetekben betegeskedett, 1929, ápr. 7-én tért meg
az örökkévalóságba a múltnak ez a nagy kutatója, 82 éves korában, Életét munkájával már is beleírta a világegyház történetébe.

f DR. VURDICS IGNÁC JÁNOS.
A halál ez évben már másodszor kopogtatott a tihanyi
monostorban és most elvitte magával rendünk nesztorát, akit
mindenki „Náci bácsi"-nak ismert és előnevűl odatette azt, hogy
a ,,jó", vagy ,,az öreg" Náci bácsi.
Mind a két jelző megillette, de lényét, valóját csak a jó jelző
fejezte ki igazán, mert a másik kilencvenkét éves korában sem
illett rája. Vurdics Ignác, a rend legidősbje, a gyémántmísés
pap, sohsem volt lelkében öreg. Akik ismerték fiatalabb éveiben
— mily kevesen vannak már közülük! — és akiket, mint profeszszor tanított — 31 évig volt Pannonhalmán a szentírástudományok tanára (1865—96) — mind azt mondják, hogy nem változott a kedély világa semmit. Derűs, jókedvű, gyermekies lelkű
ember volt a jó Náci bácsi, akit talán ép ezért felejtett itt az
Élet adója. Irtózott a bezárt szobák levegőjétől, szerette az ablakokat nyitogatni és szerette a szabad természetet, barátai voltak a fák, a bokrok; ha sétára ment, egész állatsereglet kísérte
a falu kutyáiból és a madarak összegyűltek tiszteletére. Volt
valami benne a ferences lélek üdeségéből és természetességéből.
Szerette a jó tréfát, maga is mestere volt a mókának; öreg korában is szívesen énekelte a „három szegény legények" tréfás
történetét. Akik megfordultak Tihanyban, azok megismerték
benne azt a szerzetestipust, melyhez hasonlókat tán a Fíorettiben vagy Huysmans regényében, az JJton — lehet találni.
És ezek a típusok — mégsem jellemzik teljesen. Mert ez a
kistermetű, külsejében igénytelen, mozgékony ember, akit már
igazán csak a lelke tartott, mert a test lefogyott róla, belül nagy
tudós volt, a bibliának bámulatos ismerője, igazi bíblíás ember.

aki előtt vigyáznia kellett mindenkinek, ha a szentírásból idézni
akart, mert ugyancsak gyorsan észrevette és kiigazította még a
fejezetek, versek számát is. Csak úgy — emlékezetből. 1865-ben
szerezte meg hittudományi doktorátusát a pesti egyetemen ,,De
divina Messiae natura" (A Messiás isteni természetéről) c.
disszertációjával, mely kéziratban maradt. Cikkei mellett, melyekben az Eötvös-féle középiskolai reform vallásoktatási változtatásait bírálja, legnagyobb érdeme, hogy átdolgozva újra
kiadta rendtársának, az 1861-ben elhunyt Márkfi Samu pesti
egy. tanárnak a maga nemében klasszikus művét: Introductio
ins, bíbros Növi Testamenti — (Bevezetés az újszövetség szent
könyveibe). Ez a mű két kötetben látott Vurdics átdolgozásában 1877-ben napvilágot. Ma már kevesen tudják, hogy a Márkfi,
majd Márkfi—Vurdics Introductio a magyar theologiai irodalomnak a maga idejében valódi büszkesége volt. A hazai hittudományi intézetekben, a pesti egyetemen is, ez volt a biblikus
kézikönyv, ezt használták Rómában a Propaganda collegiumában és Amerikában is a Szent Vince főapátságban. Vurdics 53
cikkel gazdagította a Sz. István Társulat Encyclopaedíá-ját, ezt
a sajnos, rosszúl végződő kath. lexikont. Tudományos érdemeit
honorálta a budapesti hittudományi kar, midőn bekebelezett
doktornak választotta. A tudományos munka egyidőben annyira
kimerítette idegeit, hogy csak hosszabb pihenés tudta a teljes
lelki összeroppanástól megmenteni. Azóta Vurdics kevesebbet
foglalkozott a könyvekkel.
Szakja iránt való érdeklődését szépen mutatja az is, hogy
a pannonhalmi könyvtárban az ő tanársága idejéből alig hiányzik fontosabb biblikus munka.
Mint tanár — tanítványai emlékezetében úgy él, mint az
órákat nemcsak tudománnyal, de szellemességgel, tréfával fűszerező előadó, aki emellett pedánsul megkövetelte a tananyagot.
Tudott lelkesíteni, óráit a maga idejében buzdító beszédekkel
tette emlékezetessé.
Életét a tudomány mellett a jócselekedetek gazdagították.
Szerette a szegényeket és közben eredeti ötleteket talált, hogy
hideg télben a fűtetlen szentmártoni házaknak tüzelőjük legyen.
Életének külső keretei: Vurdics Ignác János szül. Csepregen (Sopron m.) 1837. szept. 2-án; a rendbe felvétetett 1853.
szept. 8-án; pappá 1860-ban szentelték. Gimnáziumi tanár volt
1860—l-ben Esztergomban, 1861—5-ben Győrött, 1865—96 közt
Pannonhalmán volt biblikus tanár, emellett hosszabb-rövidebb
ideig házasságvédő, szentszéki jegyző, tarjáni hitelemző. 1896tól 1929. ápr. 10-én bekövetkezett haláláig Tihanyban élt, volt
ott alperjel, perjel, majd 1918-tól teljes nyugalmat élvezett,
mint a rend nesztora.
,,Aer est pabulum vitae" — a levegő az élet elesége. Ez
volt Náci bácsi jól kipróbált életbölcsesége. Adja meg neki az
Isten a magasságok derűs és boldogító levegőjét. R. i. p.

VADE RETRO SATANA.1)
Csütörtöki napon déli időtájban ott állok a budapesti bencés
reálgimnázium alsó folyosóján az első osztály ajtajában. Várok,
míg a jókedvű, élénk kis diákokban elcsendesedik az az eleven
életenergia, mely a fejlődő testből kézen, lábon, torkon keresztül
oly elemi erővel tör magának utat a tízperc idején, várok, míg
ez a sokat igérő érték jóságos szívükben, ragyogó szemükben
koncentrálódik, hogy azután pillanatok múlva egy mozdulatlan,
néma csendben katonásan álló kis csapat köszönthesse belépő
tanárát.
Várakozásom közben egyszer csak feltűnik az üvegajtó mögött egy szegény, szánalmas öltözetben járó idősebb munkás
alakja. Bejön a folyosóra öreges lassúsággal, köszönt és szinte
bátortalanul közeledik felém.
— Kit keres, bácsi? — kérdezem tőle.
— Szent Benedek érmeket szeretnék venni, — válaszol az
öreg.
— Szent Benedek érmeket? — érdeklődöm kissé meglepődve.
— Igen, kérem — feleli szegény.
Különösnek találtam a dolgot, hogy egy ilyen földhözragadt budapesti munkásember tud valamit a sokaktól elfelejtett
szentről, a keresztény Európa tanítójáról, szent Benedekről és
még hozzá az érméről. De örültem^ hogy így van.
— A jó Isten vezette magát ide, épen nálam vannak ilyen
érmek, — világosítom fel — de most mindjárt nem tudok adni,
kedves bácsi, mert ezekkel a kis fiúkkal lesz dolgom. Ha egy
óráig maradhat, akkor menjen föl a második emeletre és várjon meg a tizenegyes számú szoba előtt.
— Igenis, maradhatok — válaszol a jó öreg és azzal megindul fölfelé, én pedig bemegyek kicsi dalosaimhoz énekórára.
Előadás után rögtön megyek haza és ott találom az ajtó
előtt a szegény munkást. — Mondja csak bácsi, — kérdezem
tőle, miközben szobámba beeresztem — honnan ismeri maga
Szent Benedek érmét?
— Hogy honnan ismerem, — szól megélénkülve — arra
már nem emlékszem, de én már régóta hordom ezt az érmet.
1903-ban hozattam egyet Pannonhalmáról, — és azzal előhúz a
melléről egy kopott kis szalagon függő ezüst Szent Benedek érmet — azóta én nagyon tisztelem szent Benedeket. Huszonöt
esztendő alatt igen sokszor megsegített. Mindig megtudtam
tőle,
hogy mikor szól hozzám a jó Isten és mikor csábít az ördög és
ezt mindig elűzte tőlem. Engem az emberek nem tudtak becsapni, az istentelen munkások nem tudtak rossz útra vezetni,
1
Szent Benedek érmén a körben látható betűkkel jelzett mondat, mely
magyarul így hangzik: Távozzál sátán!

megmaradtam én szegénységben is mindig istenfélő embernek.
Ezért én igen hálás vagyok szent Benedeknek.
Könnyekig meghatott ez az őszinte bizalom, a nagy Budapest ismeretlen embertömegéből e váratlanul jött testvér ragaszkodása Szent Benedek atyánkhoz.
— És most kinek akar vinni ilyen érmeket? — kérdezem
tőle kiváncsian.
— Néhány munkásnak — válaszol a Fővámtér 10, számú
házba, ahol együtt dolgozunk. Azok is igen rászorulnak szent
Benedek segítségére.
Magamhoz veszek néhány érmet, az öreggel együtt a kápolna sekrestyéjébe megyek és megáldom azokat.
— Nézze bácsi, — majd így szólok hozzá és a hat érmet
kezébe nyomom — én ezeket magának adom; ossza csak szét a
többi munkás között, hogy azokat is megvédje szent Benedek
és elűzze tőlük az ördögöt. Igen boldog vagyok, kedves bácsim,
lelkem, hogy magát a jó Isten ide hozta és tudtomra adta, hogy
itt Budapesten a szenvedők, szegények között ennyire tisztelheti, szeretheti valaki szent Benedek atyánkat, a mi alapítónkat
és bízik benne, mint maga. És lássa, én ezért magát nem akarom
elfelejteni, írja hát be ebbe a bencés imádságos könyvbe 2 a nevét, hogy írása emlékeztessen magára, — És az öreg nyugodt
vonásokkal, szép olvasható betűkkel beírja könyvembe teljes
nevét.
— Áldja meg a Mindenható, — búcsúzom tőle és megfogom
kérges kezét — segítse, vezérelje jóságos lelkét az a nagy Szent
és Pártfogó, akit maga, kedves jó bácsi, huszonöt esztendeig oly
ragaszkodó bizalommal szeretett; terjessze az Ő tiszteletét a
munkások között továbbra is és Szent Benedek könyörög magáért, hogy életének utolsó perce, halála is boldog legyen,
Miközben így búcsúzom e jóságos testvértől, szeretettel szorítja kezemet, fölemeli és könnyei hullanak. Majd alázatosan
köszönt és távozik.
In viam pacis et prosperitatis dírígat eum omnípotens et
miserícors Dominus.
Linzer
Szilárd.
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Armarium Sacerdoíis Ordinis Sancti
Ildefonso Mundig O. S, B. Viennae, Styria.

Benedicti.

Compositum

a P.

A világpiac vezető traktormárkája:
a MASSEY- HARRIS-féle

Wallis traktor,
mert:

munkateljesítménye meglepően nagy,
tartóssága felülmúlhatatlan,
csekély üzemanyagfogyasztással sokat végez,
üzembiztonsága tökéletes.
A Wallis traktorokat 20 HP. és 30 HP. n a g y s á g b a n ajánlja é s
v o n a t k o z ó f e l v i l á g o s í t á s o k k a l s z í v e s e n szolgál:

nemzetközi Gépkereskedem
l i Részo.-Társaság
Budapest, V., Vilmos császár-ut 32.

Egyházi ruhák és zászlók
Régi dolgok szakszerű javítása. — Olcsó árak.
Előnyös fizetési feltételek. — Részletes költségvetéseket és képes árjegyzéket kívánatra küldünk.
Kolostorok, zárdák, intézetek és nagyobb mennyiség
vásárlói százalékos k e d v e z m é n y b e n részesülnek.

Király Ferenc, Sopron
Várkerület

125. s z á m .

Magyar kír. postatakarékpénztári számla: 5.885.
fl Feilinger é s H a s s i n g e r cég vezérképviselete és raktára.
A pannonhalmi, győri, szombathelyi, veszprémi és
székesfehérvári székesegyházak szállítója. A Szentbenedekrendi, Premontrei, Szentferencesrendi, Kapucinus-, Domonkos-, Karmelita-rendek, az Angolkisasszonyok, Irgalmas Nővérek, isteni Megváltó Leányai,
Karmelita Nővérek. Orsolyiták intézetének szállítója.

B e n c é s reálgimnázium
Díákmenza.
Tel. : 171.

.PAX
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Pápa, Főutca 9. szkönyv-, zenemű-, irószerés papirárú kereskedése.

Irodaszerek, levélpapírok, rajzpapír, másolópapír, milliméterpapir és
vázlatpapírok méterenkínt és tekercsenkínt minden minőségben,
író-, másoló-, sokszorosító tinták minden színben. Olajfestékek,
ecsetek és gombfestékek. Iskolai tankönyvek. Katholikus Sortiment.
Szépirodalmi-, ipari- és gazdasági szakkönyvek. Ifjúsági iratok. Divatlapok a legnagyobb választékban. — Bel- és külföldi irodalmi
művek és kegytárgyak nagv raktára. Bárhol, bárki által hirdetett
könyv nálunk is kapható. Névjegyek, eljegyzési és esküvői meghívók
ízléses kivitelben. Nyomdai és könyvkötészeti munkák felvétele. —

BITTNER LAJOS
ötvösművész,
Magyarország aranykoszorus egyházi műötvös mestere.
BUDAPEST, IX- Kinizzi-ucca 14.
Alapítva : 1879.
Qtapitva : 1879.
Telefon : Hut. 861-53.
Saját készítményü kelyhek, cibóriumok, szentségtartók stb. kegyszerekből dús raktár.
Valódi tüziaranyozás, ezüstözés és
régi kegyszerek szakszerű javítása.
Nem kereskedő cég, kath. műiparos,
első beszerzési forrása az egyházi
kegyszereknek.
Forduljunk bizalommal a valódi
szakemberhez, a művészi munkát
végző, aranykoszorus mesterhez.
Á r j e g y z é k k e l s tervrajzokkal
készséggel szolgálok.

Csak az igazi jó hangszer a legolcsóbb.

HÖRL NÁNDOR
B u d a p e s t , II,, T ö r ö k - u t c a S .
Országhirü

Harmonium és Pianino
speciális cég. Szolid árak ! Fizetéskedvezmény! Javaslat ingyen ! Silány hangszereket, vagy szemre kifényezett ócskákat nem tartok.

Magyarország aranykoszorus mestere

Szlezák László
harang- és ércöntöde, harangielszerelés és haranglábgyár

Budapest, VL, Frangepán-utca 77.
T e l e i o n : Lipót 913—53.
Az 1900. évi párisi világkiállításon díszoklevéllel, az 1921—23. évi vasipari kiállításokon aranyéremmel, az 1925—26. évi kézműtárlaton kormánydíszoklevéllel, az 1927—28. évi budapesti, székesfehérvári, szentesi és
szombathelyi kiállításon nagy aranyéremmel kitüntetve.

Dr. S e r é d i J u s z t í n í á n b i b o r n o k , h e r c e g p r í m á s o k e l s ő h a r a n g s z e n t e l é s e a b u d a p e s t i b e l v á r o s i f e r e n c e s e k n é l 1928. é v b e n .
Harangok súlyai :

3100, 1700, 850 és 350 kilogramm.
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Egész Dunántúlon előnyösen I

//

Cxyor
Férfikalapok: Arany János-utca 8.
Női kalapok : Deák Ferenc-utca 6.
Férfi és női divatkalapok, férfi- é s gyermeksapkákból
nagy választék.
Átalakítás, festés, tisztítás,

Intézeti, cserkész- és kocsískalapgyártás.

Telefonszámok: 831. és 865.
Többszörösen kitüntetve.

A Szent Benedekrendi főapátság szállítója.

m n ï i ï x i M n m i i i i i i i i T ï i i f i n n i i î i n i i n

Cs. és kir. udvari szállítók, fi szent Benedekrendi Főapátság szállítója.

Haris, Zeillinger és Társa
Cégtulajdonos : K E N D E F I

VINCE.

Q[agy raktárt tartunk vászon, sifon, ágynemű, ásztalnemű, törülköző,
takarók, paplan, harisnyák, zsebkendők, reverenda-szövetek, férfi, női és
gyermek fehérnemüek és menyasszonyi kelengyékből,
Alapittatott 1826.
Budapest, IV., Váci-utca 16.
Alapittatott 1826.

Angster József és Fia

I

orgona- és harmoniumgyár részvénytársaság
10Ü0 uj orgona PECS « Hatvanéves mult
Uj o r g o n á k művészi kivitelben : pneumatikus átépítések, homlokzatkipok, javitások, tisztitás, hangolás legjutányosabban, kedvező fizetési feltételek
mellett. Ajánljuk elsőrendű harmóniumjainkat 5 milliótól feljebb, részletfizetésre is. — Csak első dijakkal kitüntetve.

A bencés-rend 1400 éves jubileuma
alkalmával Pannonhalmára zarándoklók szíves figyelmébe!

Sturm László
nagy vendéglője
Győrszentmártonban a festői szép
P a n n o n h a l m á r a kirándulók találkozó helye. S z é p árnyas kerthelyiség, e l s ő r e n d ű
magyar
k o n y h a , k i t ű n ő faj borok, r e n d kívüli o l c s ó árak. F i g y e l m e s és
p o n t o s k i s z o l g á l á s . — A n. é.
k ö z ö n s é g s z i v e s p á r t f o g á s á t kéri

Sturm

László,

vendéglős.

II Pannonhalmi Szemle
eddigi évfolyamaiból kiemeljük a következő tanulmányokat:
I. évfolyam. (1926).
Lovas Elemér: A magyar állameszme fejlődése.
Radó Polikárp: A liturgia stilusa.
Strommer Viktorin: Assisi Sz. Ferenc.
Zalán Menyhért: Árpádkori kéziratok osztrák kolostorokban.

II. évfolyam. (1927).
Kühár Flóris: Sz. Gellért Bakonybélben.
Mázy Engelbert: Vallásoktatás és vallásos oktatás.
Mihályi Ernő: Kolonics gazdasági tervei hazánkban.
Zalán Menyhért: Egy kiadatlan verses officium Sz. Imréről.
A Pray kódex feltámadási misztérium-drámája

III. évfolyam. (1928 )
Holenda Barnabás: Jedlik Ányos.
Alois Mager : Két tanulmány Konnersreuthról.
Várkonyi Hildebrand: Pascal apologiája.
Folyóiratunk

eddigi

évfolyamai

magyar könyvtárban

nem

hiányozhatnak

egy

sem.

il magyar nótás kedv szólal meg
Okolicsányi József:

magyar dalaiban.
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Ezen dalok ének- és zongoraletétben kaphatók:

B á r d F e r e n c é s Fia c é g
zeneműkiadóvállalatnál

Budapest, IV., Kossuth Lajos-utca 4. sz.
és bármely vidéki

k ö n y v k e r e s k e d ő n é l is m e g r e n d e l h e t ő k .

J. Pötsch: Bleibe fromm und gut. — Kétféle kiadás. Für Knaben, Für Mädchen, Kösel. München. 1929, M, 0-40,
La glorificazione dei Beati Abati Cavensi, Ottobre 1928, Badia di Cava, Kettős
kiadás,
Th, Mönnicns S, J,: Zur katechese über das 6 (9), Gebot, Kösel. München 1928.
J. Duperray: Le Christ dans la Vie Chrétienne d'après Saint Paul, Préface
de Mgre Lavallée. Paris, Gabalda, 1928, 10 Fr,
Dr, Erdélyi Gyula: A magyar katona, 297 1, Bp. 1929,
Léonce de Grandmaison S. J.: La religion personelle. 4. éd. Paris. Gabalda,
1927.
H. Federer: Gebt mir meine Wildnis wieder, Herder, Freiburg, 1-80 M,
Therese Wolff: Klein Nelli und Du. Herder. Freiburg, 1929. M. 1-50.
C. Frick S. J,: Ontologia, Ed, 6, Herder. Freiburg, 1929, 5*20 M.
Das Jahr des Heiles. 1929. II, B. 600 S. Klosterneuburg, 1929,
A 20 éves Szociális Missiotársulat. 1908—1928, Bp,
Adolf Kardinal Bertram: Im Geiste und Dienste der kath. Aktion, Kösel,
München. 1929. 336 S, 7 M.
Dr. Bálint Nagy István: Kolerajárványok Csanádmegyében, Makó, 1928,
Berra Franco: Ferrini Contardo. Orsenigo nuncius előszavával, Rákospalota,
1929, 1 P.
A kis Savio Domonkos, Rákospalota, 80 f,
Kerer-Hoítsy: Don Bosco, Rákospalota- 1929,
Lemoyne János (-Hoitsy P.): Margit Mama, Don Bosco anyja, Rákospalota,
Szalézi Művek. 1928, 2-20 P.
Dr, Nyisztor Zoltán: Teréz, a stigmatizált. Bp. Sz. István Társ, 1929, 3 P.
Misekönyv a kath. magyarság használatára. Bp. 2. kiad, M, Kath, Nőegyletek
Orsz. Szöv. 1929. 600 1. Vk. 9 P, Bőrk. 16 P.
Philosophische Hochschule und hum, Gymn. St, Stephan in Augsburg, Jahresbericht 1928/9.
P. Andreas Eckardt 0, S, B,: Koreanische Märchen und Erzählungen.
Missionsverlag, St, Ottilien. 1929. Lw, 6 M.
Abt Bonifaz Wöhrmüller O. S. B,: Frohe Botschaft, 35 S. 8 Bilder Ars Sacra.
München. 1*25 M.
Hermann Bahr: Himmel auf Erden, 45 S, 13 Bilder, Ars Sacra. 1-60 M.
Maria Evers: Die Mutter. 32 S. 8 Bilder, Ars Sacra. München 1-25 M,
Amerikai Magyar Katholikusok családi naptára. 1929.
Colantuoni—Tiszay: Húsvéti passió. Bp,
Schöníelder- Schmidt—Voigt: Lebensgut aus deutschem Barock, M, Diesterweg, Frankfurt. 1928, 2 M,
P, Pourrat: La spiritualité chrétienne, IV, Les temps modernes. Du Iansénisme
à nos jours, Paris. 1929. Lecoffre. 25 Fr,
Jacques Rivière- Paul Claudel: Correspondance. 1907—1914, Paris, Pion—
Nourrit, 8. rue Garancière (VI.).
René Schwöb: Moi, Juif, Livre posthume. Pion, Paris.
Sebestyén József: Székesfehérvár fölszabadulása a török uralom alul, 1688
május 19. Székesfehérvár. 1929, 74, 1,
Egri Népkönyvtár, 16, sz. Csintalan József: Ismerkedés az új vallásokkal,
20 -f- 17, Székely László dr,: A legsötétebb átok. 18. Balázs Erzsébet:
Mikor csak a szívek találkoznak.

STIMMEN AUS PANNONHALMA.
VIERTER J A H R G A N G .
N o . 2. M A I 1929.
C h e f r e d a k t e u r P. Dr. V. Strommer.
R e d a k t e u r P. Dr.
Florian
Kühár.
Kath.
Vierteljahrsschrift
für Geistesleben
und
Kultur.
Herausgegeben
von
der
Benediktiner-Erzabtei
Pannonhalma.
Erscheint
vierteljährlich.
Redaktion
und Verlag:
Pannonhalma,
Abonn.
jährlich
6 p.
Győr vm., Ungarn.

INHALT.
Studien. P, Dr. Albinus Balogh: Uber Darstellungen des Hl, Benedikt in
stadtrömischen Kirchen. — P, Dr. Hieronymus Szalay: Die Hauptrichtungen der französischen Frömmigkeit im XVII—XVIII, Jh, — P. Dr. Ladislaus Erdélyi: Der erste Band der neuen ungarischen Geschichte. — P, Dr.
Gustav Kalmár: Die grossen landwirtschaftlichen Gegenden der Erde,
Umschau. Gedanken anlässlich des Jubiläums der christlichen Presse, von
P. V. Strommer. — Acatius Mihályfi, von P, F. Kühár, — Die apostolische Konstitution Pius des XI, über die Liturgie und dem Choral, von
P. K, Linzer.
Benedictina. Da9 Ordensjubiläum in Ungarn. — Die kulturelle und seelsorgerliche Arbeit der ungarischen Benediktiner. — f Aidan Gasquet. — Ordensnachrichten. — Vade retro Satana,
Besprechungen. Bibelwissenschaft. — Schöne Literatur, — Literaturgeschichte.
— Aszese, — Philosophie, — Religionswissenschaft. — Pastoration,

REVUE DE PANNONHALMA.
N o . 2. M A I 1929.
4-éme ANNÉE.
Organe catholique d'intérêt général publié par l'Archiabbaye
bénédictine de Pannonhalma,
D i r e c t e u r : D. Dr. V. Strommer,
s e c r é t a i r e d e r é d a c t i o n : D. Dr.
Florien
Kühár.
Paraît
le 15. février,
mai, août, novembre
de
chaque année. Rédaction
et administration:
Pannonhalma,
Győr
vm., Hongrie Abonn. 6 p. par an.
SOMMAIRE.
Études, D, Dr. Albin Balogh: Sur des anciennes représentations de S, Benoit
dans les Églises de Rome II, — D. Dr, Jérôme Szalay: Les directions du
sentiment religieux en France dans le XVII—XVIII. siècle, — D, Dr,
Ladíslas Erdélyi: Le tome premier de la nouvelle histoire hongroise. —
D. Dr. Gustave Kalmár: Les grandes régions agricoles de notre terre.
Revue. Pensées à propos du jubilé de la presse chrétienne, par D, V, Strommer. — Acace Mihályfi, par D, F. Kühár, — La Constitution apostolique
de sa Sainteté Pie XI, sur la liturgie et le chant grégorien, par D, C,
Linzer,
Benedictina. Le jubilé de l'Ordre, dans l'Hongrie, — Le travail des Bénédictins hongrois dans la pastoration et la culture, — f Aidan Gasquet. —
Nouvelles de l'Ordre de S, Benoit. — Vade retro Satana.
Comptes rendus. Études bibliques, — Belles lettres, — Histoire de la littérature, — Ascese, — Philosophie, — Science de la religion, — Pastoration,
N y o m a t o t t a Győri Hirlap nyomda gyorssajtóján, Győr, Czuczor-u. 15. (Művezető : Ligeti I.) 8956
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PANNONHALMI

SZEMLE
ÉVNEGYEDES FOLYÓIRAT A MAGYAR

KATHOLIKUS

KULTURA

ÉS A BENCÉS SZELLEM SZOLGALATÁRA.
FŐSZERKESZTŐ: Dr. STROMMER VIKTORIN.

TARTALOM.
Tanulmányok.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

STROMMER VIKTORIN : A népfelség elve kath. megvilágításban.
MIHÁLYI ERNŐ : A régi St. Gallen nagy művésze. Tutílo.
ERDÉLYI LÁSZLÓ : A legremekebb kortörténet.
HORVÁTH DETRE : Nyári tanulmányutunk élményei. I.

Figjelö.
Dr. KÜHÁR FLÓRIS : A nagy esztendő.
Dr. STROMMER VIKTORIN : Vallás és politika.
Könyvek.
Rendtörténet. — Egyháztörténet. —• Műtörténet.
Benedíctina.
Kelemen Krizosztom, főapátí coadiutor. — A magyar bencések iskolai
működése. (Dr. Sárközy Pál). — Irmengard apátasszony boldoggáavatása. —
Rendi jubileumunk. — Rendi hirek. — Halottaink.

FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. KÜHÁR FLÓRIS.
K I A D J A A PANNONHALMI SZENT BENEDEK-REND.

PANNONHALMA.
1929.

A PANNONHALMI SZEMLE
a pannonhalmi Szent Benedek-Rend k i a d á s á b a n évnegyedenkint jelenik
meg hatíves számokban. Főszerkesztő: Dr. Strommer Viktorin. A szerkesztő
Antal,
bizottság t a g j a i : Dr. Mázy Engelbert, Dr. Kocsis Lénárd, Dr. Klemm
Dr. Sárközy Pál, Dr. Mihályi Ernő, Dr. Janota Cirill. A szerkesztésért felelős: Dr. Kiihár Flóris. Felelős kiadó: Dr. Radó
Polikárp.
Előfizetési ára évenkint 6 pengő, mely egy összegben fizetendő. Egyes
szám ára 2 pengő, A folyóirat szellemi részét érintő küldemények a szerkesztőséghez, anyagi részére vonatkozó küldemények pedig a kiadóhivatalhoz irányi t a n d ó k . Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pannonhalma, Győrmegye.
A Pannonhalmi
Szemlében
megjelenő közleményekre
vonatkozó
minden jogot lenntart a szerkesztőség.
Folyóiratok, lapok csak a Pannonhalmi
Szemlére való kifejezett
hivatkozással
vehetnek át egészben vagy részben
egyes közleményeket.
Az I, és a III, évfolyam 3 P-ért k a p h a t ó kiadóhivatalunkban. A II.
évfolyamból már csak néhány teljes példány áll a kiadóhivatal rendelkezésére, A t e l j e s II, évfolyam 10 P-ért, a 2,, 3., 4, sz, együtt 3 P - é r t kapható kiadóhivatalunkban. A Sz, Benedek Emlékkönyv külön rendelve 5 P;
az egész IV. évfolyam, melyhez az Emlékkönyv is hozzátartozik, összesen
csak 6 PA folyóirat cheque-számlája a Győri Első T a k a r é k p é n z t á r n á l 4474 P. Sz.
Telefon: Győrszentmárton 5,

SZERKESZTŐSÉGÜNKNEK MEGKÜLDÖTT KÖNYVEK :
Dr, H, Bcllersegg: Die Sozialpädagogie P a u l Natorps, Schöningh, Paderborn.
150 1. 4-80 M.
Dr. Míhályíí Ákos: Szűz Mária az ószövetségben. Májusi elmélkedések. 2,
kiad. Bp. Szent István Társ, 3 P,
Emília Fogelklou: Das Leben der hl, Brigitta von Schweden. Aus dem Schwedischen übersetz von dr. Maria Loehr. Einführung v. Prof. Fr. Heiler.
368 S, Ernst Reinhardt. München, geh, 7-50 M.
Ullathorne O. S. B.: Mehr Geduld, 2, Aufl. von M, Agnes von Griessenbeck
O, S. B. — 370 S. gb. 5-50 M. Ohlinger. Mergentheim.
Dr, Ildefonz Herwegen O. S, B,: Christi, Kunst und Mysterium, Münster,
Aschendorff. 40 S, 1 M. 1929.
Keöpeczi S e b e s t y é n József: A Becse Gergely-nemzetség, az A.pafi és a Bethleni gróf Bethlen-család címere, Cluj-Kolozsvár, 1928,
A veszprémi Piarista Diákszövetség. 1928, 60 1. Veszprém. 1929.
Friedrich Ritter von Lama: Papst Pius XI. Augsburg. Haa9 und Grabherr.
189. 1. gb. 8 M.
Felix N a b o r : Gold und Myrrhen, Missionsroman. Ottilienverlag. St. Ottilien,
1929. M 3-30,
Dr, Maria K r u s e m e y e r : Grosse Frauen der Vergangenheit. München. Pustet,
171 S, 1928, M 5-50.
Felix A u e r b a c h : Lebendige Mathematik. F e r d . Hirt. Breslau—Leipzig. 354 S
geh. 7.80 M.
Folyt, a boríték 3. lapján.

PANNONHALMI SZEMLE
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A NÉPFELSÉG ELVE
KATHOLIKUS MEGVILÁGÍTÁSBAN.
Régen volt — m á r teljes két e s z t e n d e j e — hogy e folyóirat
h a s á b j a i n t a n u l m á n y o m jelent meg az állam és az állami h a t a l o m
eredetéről. 1 ) Szóban forgó dolgozatom befejező soraiban ígéretet
tettem, hogy a népfelség elvéről, amelyhez akkori anyagom t á r gyalása k a p c s á n természetszerűleg e l j u t o t t a m s ennek az elvnek
katholikus szempontból való é r t é k e l é s é r ő l külön értekezés form á j á b a n fogom olvasóink elé tární mondanivalómat.
H a nagysokára is, de végre mégis csak hozzájutok ahhoz,
hogy két év előtti ígéretemet beváltsam s az ilyen állambölcseleti
tanulmányokkal kapcsolatban szívesen ápolt kedves tervemet egy
lépéssel a megvalósuláshoz közelebb vigyem. Nekem ugyanis meggyőződésem, hogy ilyen állambölcseleti problémákat a katholikus
világnézet, tehát a vallás és t u d o m á n y együttes fényénél vizsgálni s az eredményeket a mi művelt közönségünk t u d a t á b a n meggyökereztetní érdekes, szinte izgatóan érdekes vállalkozás, s ami
ennél is hasonlíthatatlanul többet m o n d , ebben a mai modern eszm e k a v a r o d á s b a n eléggé nem hangsúlyozható fontos célkitűzés.
Az utolsó századok bölcselete s a nyomában járó liberális f r a zeológia sikeresen operált: a f e j ő k t e t e j é r e állította a legvilágosabb fogalmakat s a legtermészetesebb megállapításokat s olyan
áldatlan zűrzavart csínált, hogy n e m utolsó sorban ettől koldúl
ez a boldogtalan mai nemzedék, Á l l ez az állami élet egész területére s áll a szorosan vett állambölcseletí p r o b l é m á k r a különösen is.
Ez a tanulmány egyenesen f o l y t a t á s a lévén a két év előttinek, megírásában minden vonatkozásban azokat a szempontokat
tartottuk szem előtt, amelyeket említett előző fejtegetésünk bevezető soraiban körvonaloztunk. O n n é t vesszük át, de külön is
kiemeljük: témánkat csak a teológia és filozófia szemszögéből
vizsgáljuk, minden egyéb szempontot figyelmen kívül hagyunk,
mert minket ezeknek a kérdéseknek boncolgatásánál most c s a k
') V, ö. Pannonhalmi Szemle, II, évf, (1927,), 209—223, 1.

az érdekel, a keresztény világnézet tekintetéből mi a helyes megoldás s az intelligens, gondolkozó k e r e s z t é n y léleknek mi ád eligazodást. A napi politikát pedig m é r f ö l d e k r e e l k e r ü l j ü k . Mi szigorúan t u d o m á n y o s módszerrel eszméket akarunk tisztázni, nem
pedig a p r ó mesterkedések és nem mindig komolyan veendő politikai csetepaték ádáz bajvívóit kiszolgálni.
Abból kell kiindulnunk, amit két év előtti fejtegetésünkben
mint e r e d m é n y t megállapítottunk. Az állam az Isten alkotása, a
szó teljes értelmében Istentől való, persze nem közvetlenül, hanem közvetve. A közlető tényező, amelynek révén Isten elgondolása ebben a pontban megvalósúl, az eszes emberi természet a
maga ráutaltságával a társadalmi, illetőleg állami életre. Az állam ebből az eszes emberi természetből, közelebbről megjelölve,
ennek az eszes emberi természetnek a társadalmi, illetőleg állami
életre való k í o p e r á l h a t a t l a n ráutaltságából erkölcsi szükségszerűséggel származik. S mert ezt a természetet Isten a k a r t a s a k a r j a
ilyennek, következik, hogy ami ebből az emberi természetből ezzel
a szükségszerűséggel folyik, ha az emberi természet közvetítésével is, de épen úgy Isten alkotása, mint maga az emberi természet.
A z állam azonban így magában, in abstracto tekintve, merőben
csak keret t a r t a l o m nélkül, test lélek nélkül. Lelke, éltető eleme
az állami hatalom, ezzel együtt lesz élő valósággá, konkrét létezővé. Ez a h a t a l o m honnét v a l ó ? Abban a már többször
említett t a n u l m á n y u n k b a n e r r e a k é r d é s r e is kerestük a feleletet
s azt hittük és hisszük, hogy meg is találtuk- Az állami hatalom
is Istentől van, de nem közvetlenül, hanem közvetve, Potestas
a Deo — p e r populum, A törvényes állami Istentől van, a nép
közvetítésével,
A fenti sorokban i p a r k o d t u n k röviden összefoglalni előbbi
t a n u l m á n y u n k eredményeit, amelyekre mint alapvetésre további
fejtegetéseink során építeni szeretnénk s mert semmi okunk ezeket az eredményeket feladni, sőt m é g módosítani sem, nyugodt
lélekkel é p í t ü n k is.
Az állami hatalom eredetének vizsgálatánál két, egymást
szinte kizáró elvi álláspont ütközik, h a a hagyományos régi felfogást és az ú j k o r lelkéből lelkedzett m o d e r n fogalmi képet prób á l j u k egybevetni. Valamikor azt t a r t o t t á k , hogy a császárok és
királyok Isten kegyelméből — Dei gratia — u r a l k o d n a k s gyakor o l j á k a legfőbb h a t a l m a t ; ma meg azt m o n d j á k , hogy minden
h a t a l o m f o r r á s a a nép, a nemzet, vagyis a régi, erősen vallásos
aláfestésű felfogással szemben az ú j k o r proklamálta és diadalra
j u t t a t t a a népfelség elvét, amely — legalább neve és közkeletű
értelmezése szerint — semmit sem a k a r tudni az Istentől való
eredésről és függésről, s amely ennek ellenére, vagy t a l á n épen
ezért mint valami v a r á z s e r ő hatott s rövidesen meghódoltatott
mindeneket, úgyhogy m a n a p s á g m á r csak középkori berendezettségű koponyák s ezek is csak elvétve hozakodnak még elő az
Isten kegyelméből való u r a l k o d á s gondolatával. Ennek a két elv-

n e k a vizsgálata, egybevetése s a mérleg megállapítása dolgozat u n k t u l a j donképeni célja.
Első tekintetre vigasztalan a kép s szinte kiegyenlíthetetlen az ellentét, amely a két felfogás között mutatkozik. A szakadék, amely őket egymástól elválasztja, mintha egyszersmindenk o r r a áthidalhatatlan volna. És mi mégis azt hisszük, hogy ha
m i n d e n elfogultságtól mentesen s felkapott, divatos jelszavaktól
m e g nem íttasulva jól szemügyre vesszük a farkasszemet néző
két felfogást, nem lehetetlen, sőt v a l ó j á b a n nem is olyan nehéz
,a kettő között t e l j e s és z a v a r t a l a n összhangot teremteni. A keresztény állambölcseletnek, ha ezt a gyönyörű feladatot vállalja,
igazán nem reménytelen a helyzete, mert ennek a harmóniának a
k i m u t a t á s a nem kerül valami különösebb fejtörésbe. Mindössze
a z kell, hogy legyen bennünk komoly, elfogulatlan jóakarat, s
hogy tisztázzuk s élesen elkülönítsük a fogalmakat s lelkiismeret e s e n távoltartsuk mindazt, ami nem tartozik hozzájuk.
Ami az Isten kegyelméből való u r a l k o d á s t illeti, t u d n i kell,
hogy sem a teológia, sem a keresztény állambölcselet soha nem
tanította, hogy az uralkodók — a k á r személyökben, akár családjukban — közvetlenül Istentől k a p n á k h a t a l m u k a t s az ennek
g y a k o r l á s á r a való kijelölésöket. Ez a merev és szélsőséges felfogás k a p ó r a jöhetett és jöhet túltengő hatalmi törekvéseknek,
d e igazában minden alapot nélkülöz. A z Isten kegyelméből való
uralkodás, ha minden sallangtól és h o z z á t a p a d t félreértéstől gondosan tehermentesítjük, t u l a j donképen nem jelent mást, mint azt,
Tiogy minden törvényes hatalom Istentől származik, 2 ) aki tehát
ilyen törvényes hatalomnak jogos birtokosa és gyakorlója, Isten
nevében, Isten h a t a l m a egy részének letéteményese és gyakorlója.
Ennyi pedig feltétlenül bizonyítva van azzal az okfejtéssel, amelylyel az állami h a t a l o m n a k Istentől való származását a többi között mí is kimutattuk. 3 )
Abból, amit itt most kifejtettünk, két tanúiságot vonunk le.
A z egyik az, hogy az Isten kegyelméből való uralkodás ellen a
legmodernebb léleknek sincs oka berzenkedni, ha komolyan és
őszintén keresztény alapon áll, hiszen l á t h a t j a , hogy ez a kifejezés semmi más ; mint rövid, p r e g n á n s megformulázása a n n a k a
katholikus tannak, amely az állami h a t a l m a t Istentől származt a t j a . A. másik, tanulság pedig az, hogy kár túlságosan fennakadni, mikor itt-ott katholikus részről is e kifejezés ellen —
2
) ,,Das erbliche Fürstentum — írja Schrörs — h a t den G e d a n k e n von
dem Ursprünge seines Rechtes aus Gott in der Bezeichnung' Von Gottes
Gnaden' zum Ausdruck gebracht, Sie kommt zuerst vor bei dem Frankenkönig Pipin . . . Seitdem ist die Bezeichnung bei den Fürsten ständig geblieben.
Sie ist in der Tat der kürzeste Ausdruck
der kathilschen
Lehre vom
Ursprünge der Staatsgewalt
aus Gott." Heinrich Schrörs: Katolische Staatsauffassung, 19. 1. (Az utolsó mondatot e tanulmány szerzője húzta alá.)
3
) Pannonhalmi Szemle, II. évf. 218—223. 1.

nyilván a hozzánemértés vagy a rosszakaratú belemagyarázás következtében h o z z á t a p a d ó félreértések könnyebb elkerülése végett
— hangok h a l l a t s z a n a k . Az ilyen hangok nem annyira e hagyom á n y o s szólásmód t a r t a l m á n a k , mint inkább a kifejezésnek s még
inkább a h o z z á t a p a d ó félreértéseknek szólnak. Ez a második t a nulságunk az oka annak, hogy a magunk részéről nem vagyunk
h a j l a n d ó k pl. Wolff Károllyal perbeszállni, amiért ez a kiváló
p a r l a m e n t i férfiú katholikus l é t é r e is „tüntetőleg tiltakozott ezen
kifejezés ellen: Isten kegyelméből való királyság." 4 ) Nem ü l t e t j ü k
őt e miatt a v á d l o t t a k p a d j á r a s nem ü l t e t j ü k oda melléje T u r i
Bélát, már csak azért sem, mert, jóllehet egy cseppet sem rokonszenvezünk az Isten kegyelméből való u r a l k o d á s gondolatának
— b á t r a n m o n d h a t n ó k nem egyszer így is: önző célok t a k a r g a t á s á r a használt jelszónak — fölényes, nem mindig megokolt s
n e m is mindig precíz elintézésével és rideg elutasításával, mindazonáltal nem téveszthetjük szem elől, hogy az ilyen elútasítás
a k á r h á n y s z o r nem annyira az elv miatt történik, mint inkább túlh a j t o t t s már e g y á l t a l á n nem katholikus értelmezése miatt, S aki
Wolff Károlynak s Turi Bélának, ennek a két közéleti jelesünknek gondolkozását ismeri, bölcsen t u d j a , hogy eszük ágában
sincs tagadni, a törvényes állami hatalomnak Istentől való szárm a z t a t á s á t , h a n e m csak a közvetlen s a bírlaló személyekre is kit e r j e d ő isteni akaratnyilvánítás értelmében idegenkednek ,,az Ist e n kegyelméből való királyságtól", amit mellesleg mondva, meggyőző érvek a l a p j á n jómagunk is megteszünk. A magyar k i r á l y koronázás lélekemelő s lélekbemarkoló egyházi szertartásai pedig, amelyekre P. Komarik Wolff rendreutasítását elsősorban
a l a p í t j a / ' ) gyönyörű szép dolgok, d e témánk szempontjából édeskeveset bizonyítanak, A m a g y a r királykoronázás ú. n, szentelm é n y (sacramentale), amilyennel körülvesz az egyház nem egyszer olyan dolgokat is, amelyek kézzelfoghatólag emberi eredetűek, ez tehát az eredet mellett semmit sem bizonyít; másrészt
meg igaz, helyes és fölemelő m a r a d amellett az értelmezés mellett is, amelyet a Dei gratia-elvnek teljes meggyőződéssel adtunk.
A z első követelmény tehát,, h a ebben a sokat vitatott k é r d é s ben tisztán a k a r u n k látni, hogy szabatosan és félreérthetetlenül
k ö r ü l í r j u k az Isten kegyelméből való u r a l k o d á s fogalmát Azt
gondoljuk, ennek a követelménynek eleget t e t t ü n k s immár átt é r h e t ü n k a másik, nem kevésbbé fontos f e l a d a t n a k a tisztázására, amely abban áll, hogy minden félreértést és amit talán még
n y o m a t é k o s a b b a n szeretnénk hangsúlyozni, minden kétértelműséget kizáró m ó d o n a d j u k a népfelség fogalmát. Mikor ennek a
k é t ütköző elvnek h a r m ó n i á j á r ó l v a n szó, biztos szemmel, k á p r á zat nélkül bele kell néznünk a modern mentalitás dédelgetett
4
) Komarik I s t v á n S, J,: Isten kegyelméből való-e a magyar k i r á l y s á g ?
M a g y a r Kultura, XIII. évf. 12, sz„ 624., 625, 1,
5
) U. o.

kedvencének, a népfelség elvének belső s t r u k t ú r á j á b a és mívoltába is.
A népfelség elve felséget, szuverénitást jelent. A z t gondoljuk, hogy itt mindenekelőtt meg kell különböztetni a szuverénit á s két f o r m á j á t . Első helyen kell említenünk az á l l a m szuverénitását. Azt, amelyről pl. a mai jogbölcselet egyik ünnepelt nagysága, az erősen neokantiánus H a n s Kelsen bezsél, (; ) s amelynek
Kelsen nyomán, ha n e m is vakon és árkon-bokron keresztül, d e
azért a mesternek k i j á r ó hódolattal és csodálattal nálunk Moór
Gyula 7 ) az egyik lelkes szószólója. ,,Valamely normatív rend akkor
a legfőbb szuverén, t e h á t semmi m á s rendnek alá n e m vetett rend,
ha a l a p n o r m á j a nem tartozik semmi más rendhez, a — tételezett
— n o r m á k n a k semmi m á s rendszeréhez sem; ez azonban annyit
jelent, hogy ennek az a l a p n o r m á n a k nincsen más normákkal közös érvényességi a l a p j a , minthogy őt magát nem v a l a m e l y norma
rendelkezései szerint alkották, tételezték . . . Hogy az állam szuverén, az a normaélet szempontjából nem jelent egyebet, mint
azt, hogy a normáknak az a rendszere, amelyet állami rendnek
nevezünk, érvényességének végső a l a p j á t s ekként egységét is
egy olyan normában t a l á l j a meg, amelyet, mint végső, semmiféle
további igazolásra vagy levezetésre nem szoruló a l a p n o r m á t feltételezünk . . . Az állam ekként mint legfelsőbb r e n d jelentkezik, a m e l y felett m a g a s a b b rend érvényben nincsen," 8 ) Ez ugyebár a háború előtti német k a s z á r n y á k emlékét j u t t a t j a eszünkbe,
ahol vasvértezet és vasfegyelem mellett merev és rideg szubordinációs szellem uralkodik, de nem csoda, hiszen Kelsen jogállamának szuverénitásáról van szó, a m e l y felett a k a n t i imperativus
kategorius zord szelleme lebeg. A z idézet különben, kifejtve abból
a nehezebben megemészthető bölcseleti burokból, amely Kelsennél mínt neokantiánusnál a kanti filozófia tehertételeként jelentkezik s abból a — sit venia verbo — már-már tolvajnyelvnek is
beváló nehézkes fogalmazásból közérthető m a g y a r nyelvre fordítva azt a k a r j a mondani, hogy az állami szuverénitás az állami
lét teljessége, az államnak mint jogi (és erkölcsi) személynek
az a lényeges, a természetéhez tartozó, semmi mással nem pótolható tulajdonsága, hogy életét s ennek funkcióit minden mástól
függetlenül, a m a g a természetének megfelelőleg s erőit önmagából merítve éli le, illetőleg h a j t j a végre. Ahol pl. egy
ilyen állami funkciót, teszem az állam törvényét lábbal típrónak
megbüntetését idegen beavatkozás, az államon kívül álló tényező
nagyobb ereje megakadályozza, ott ebben a p o n t b a n az á l l a m
szuverénitásáról beszélni nem lehet.
B
) Hans Kelsen: Das Problem der Souveränität und die Theorie des
Völkerrechts, Verlag von J . C. B. Mohr, Tübingen, 1928.
7
) Az államelmélet alapvonalai. Irta Kelsen Hans. A némst kéziratból
fordította és előszóval ellátta Moór Gyula, Szeged, 1927. 27, s kv. 11,
8
) Kelsen—Moór i. m. 30. 31. 1.

Ezzel az állami szuverenitással jelenleg semmi dolgunk. A
gyakorlatban ezt is túlzásba lehet vinni s helytelenül, mások k á r á r a lehet értelmezni, a történelem csakugyan kelleténél több esetről tud, amikor u r a l k o d ó k és á l l a m f é r f i a k a hatalomtól mámorosan az állami szuverénitást az állami mindenhatóság értelmében
m a g y a r á z t á k s ez úton idegen s z f é r á b a jutva jogtalanságokat é s
tűrhetetlen t ú l k a p á s o k a t is ezzel az állami szuverénítással ipark o d t a k megokolni. Ez azonban, bármily s a j n á l a t o s különben, lényege szerint, az ontológiai rendben, egyszerű visszaélés, amely
az elv helyességén mítsem változtat. Az állam az ilyen kicsuszamlások ellenére is szükségképen szuverén, m e r t máskép n e m
is állam.
Egészen más valami a népfelség elve. Itt a h a n g s ú l y már nem
a szuverénítás t a r t a l m á n s t e r j e d e l m é n e k körén van, hanem a
szuverénítás e r e d e t é r e esik. Rövid, velős, de hű fogalmazásban
a népfelség elve azt jelenti, hogy m i n d e n jog és h a t a l o m f o r r á s a
a nép. Ennek az elvnek m á r nemcsak egyes alkalmazásai lehetnek túlzások és visszaélések, hanem magának az egész elvnek
is oly értelmezést adhatok, amely m i n d e n belső igazságtól m e g f o s z t j a és — nevén nevezve a gyermeket — torzszülöttet csinál
belőle. Manap, ha nem keressük is, minden lépten-nyomon a
népfelség elvének ilyen elváltozott torzképére bukkanunk, A m a
embere joggal m o n d h a t j a , hogy történelmi időket ért meg. Ezek
a történelmi idők felette érdekesek. A z a baj, hogy sokszor t ú l ságosan is érdekesek, kevesebb érdekességgel is beérnők, A sok
,,érdekességből" itt csak az egymást követő f o r r a d a l m a k r a utalunk, amelyeket s a belőlük folyó szörnyűségeket, jogtalanságokat és elképesztő igazságtalanságokat mind a népfelség elvére
való hivatkozással szeretnének igazolni s a népfelség elvével a
származási hibákat és erkölcsi defektusokat eltűntetni, vagy legalább utólag törvényesíteni. Ez olyan bábeli z a v a r t teremtett,
hogy m á r egymás nyelvét sem é r t j ü k , A nagy k a v a r o d á s b a n a
s a j á t magunk tábora is kettészakadt, s a maga i g a z á n a k képviseletére mindegyik felekezet külön i r o d a l m a t és k ü l ö n t u d o m á n y t
kezd kitermelni, Németország pl. elkergette c s á s z á r j á t s a m o narchiából m á r ó l - h o l n a p r a köztársaságot csinált. Tischledert megcsapta a szabadság szele, s mert a m a i Németországban különbnek l á t j a a katholícízmus helyzetét, mint amilyen az erősen protestáns színezetű német császárságban volt, a n é p f e l s é g elvére
való hivatkozással igazolva és legalizálva lát mindent, ami t ö r tént, 9 ) A sok é r d e m e t szerzett Kiefl t e r j e d e l m e s munkában 1 0 ) felel Tischledernek s ebben a m u n k á b a n a népfelség elvéről —
persze első sorban ennek az elvnek szertelen s k e r e s z t é n y alapon
B

) Dr, Peter Tischleder: Der katholische Klerus und der deutsche
Gegenwartsstaat, Herder-kiadás, 1928,
i0
) D, F, X. Kiefl: Die Staatsphilosophie der katholischen Kirche u n d
die Frage der Legitimität in der Erbmonarchie. Regensburg, 1928,

csakugyan nem igazolható értelmezésében — mint modern herezisről beszél, 11 )
Sapienti sat. Gondolkozó ember, még ha amúgy nem t u d n á
is, ebből a kevésből is megértené, hogy itt bizony a t á r s a d a l o m és
az állam alapvető és főbenjáró p r o b l é m á j á r ó l van szó, amelyet
n a p j a i n k b a n a történelem kohója brutális nyerseséggel vetet az
érdeklődés első vonalába, T u d o m á n y o s érdekessége mellett v a n
tehát ennek a k é r d é s n e k kinzó aktuálitása is. Mindegyik k ü l ö n külön elég jogcím arra, hogy foglalkozzunk vele,
A népfelség elve azt jelenti, hogy minden jog és hatalom
forrása a nép. Ez ebben a demokratikusnak csúfolt korban igen
jól hangzik, de kérdés, igaz-e? A z állami h a t a l o m n a k csakugyan
a népnél és a népben kell keresni az e r e d e t é t ?
Az a Rousseau nevével cég- és fémjelzett irány, amely hol
kíméletlen nyíltsággal, hol meg a politikai liberalizmus százrétű
köpönyegébe bújva, mézédes adagolásban hozza forgalomba a
biztosan ölő mérget, egész logikusan határozott s félreérthetetlen
e r e d m é n y r e jut. Szerinte az á l l a m teljesen szabad egyesülés eredménye, Ebben az egyesülésben senki semmiféle jogról le nem
mondott, csak bizonyos célok elérésére, mert neki ez úgy tetszett és jónak, célszerűnek látszott, másokkal társult. Ehhez a
társuláshoz Istennek semmi köze sincs s nem is volt. Ebben az elgondolásban tagadhatatlanúl logikus folyomány, hogy ahol az állam Isten nélkül, az államba tömörülő emberek, a nép — v a g y
ha talán kényesebb füleknek így jobban hangzik: a nemzet — szabad egyesüléséből áll elő, ott a hatalomnak, az állami h a t a l o m nak sem lehet más forrása, mint ez a szabadon társuló nép. E b b e n
az elméletben nincs is mód arra. hogy az állami hatalmat mástól
lehessen származtatni. Az egyetlen faktor itt a társulok tömege,
a nép. Ilyen beállításban nem is lehet tehát a jognak és h a t a l o m nak más forrása, mint a nép, í g y fogva fel a dolgot, a n é p f e l s é g
elve a maga egész merevségében érvényesül, s ami a nép megbízásából, a nép nevében történik — s szeretnők látni azt, ami a
modern államban nem a nép v a g y a nemzet nevében történik —
már eleve igazolva van s mentségre nem szorúl. Persze a nép, a
nemzet ügyesen használt takaró. A r r a szolgál, hogy a rávaló hivatkozással e l t e r e l j ü k a figyelmet kicsi és nagy önzésünkről, J e l szó lesz belőle, amely mögött, a naiv, lelkesedni tudó tömegek
elől gondosan elrejtve, a meztelen önzés és rút haszonlesés húzza
meg magát s a tömegek híszékenységét és rövidlátását kihasználva, szemérmetlenül a m a r k á b a nevet, s ahol mások véres verítékezéssel vetettek és dolgoztak, ő vígan a r a t és k é p m u t a t ó or*cával lefölözi a t e j e t . Ez, szívesen elismerjük, sötét, vigasztalan
kép, de az igazság szempontjából legfölebb az a hibája, hogy fogyatékos, Csak gyenge, halvány vázlat a százszorta sivárabb valóról, Spengler, aki pedig csakugyan nem a mi szemünkkel s n e m
n
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a mi nézőpontunkon l á t j a az életet, a jelent és a multat, sokkal
plasztikusabb, sokkal k o n k r é t a b b és visszataszítóbb képet fest.
Szerinte azok az ú. n. szabadságjogok (választójog, s a j t ó s z a b a d ság stb,), amelyek pedig a liberális közfelfogás szerint ennek a
népfelségi elvnek édes gyermekei s elsőleges folyományai, valójában porhintés mások szemébe, direkt azzal a rendeltetéssel,
hogy az e m b e r e k v a k ú l j a n a k . Az igazi úr, az egyetlen hatalom,
a m e l y ezekben érvényesül és uralkodik, a pénz. 1 ") Geld regiert
die Welt, n e m pedig holmi szabadságjogok, ha ezeket a népfelség
elvének pogány formájából e r e d e z t e t j ü k .
Amint első tekintetre kitetszik, ez a pogány felfogás a népfelség elvének a Rousseau értelmében vett államkeletkezés teóriájából m i n d e n logikus u g r á s nélkül, egész természetszerűleg
következik. E n n e k a t e l j e s e n logikus k é p z ő d m é n y n e k azonban
nagy veleszületett h i b á j a van, az t, i, hogy nem igaz. A z o n a feltevésen épül, hogy az á l l a m olyan rousseaui szabad t á r s a d a l m i
szerződés e r e d m é n y e , ami, mint tudjuk, 1 3 ) maga is óriási tévedés
s minden további következtetés számára falsum suppositum. Ami
tehát ebből mint praemissából folyik, megint csak tévedés lehet.
A z igazság r e n d j é b e n halvaszületett gyermek. Életre kelteni s
életben t a r t a n i az a szuronyerdő és á g y ú p a r k sem bírja, amelyre
1
") Oswald Spengler: Der Untergang des Abendlandes, 1924, München,
C. H. Becksche Verlagshandlung. II, kötet, 499. 1. Olvasóink okulására
hadd. álljon itt Spengler szószerinti szövege. „Das sind Ideale — t, i. a szavazati jog, a sajtószabadság, a véleményszabadság — aber in Wirklichkeit gehört zur Freiheit der öffentlichen Meinung die Bearbeitung dieser Meinung,
die Geld kostet, zur Pessfreiheit der Besitz d e r Presse, der eine Geldfrage ist, und zum Wahlrecht die Wahlagitation, die von der Wünschen des
Geldgebers abhängig bleibt. Die Vertreter der Ideen erblicken nur die eine
Seite, dei Vertrerer des Geldes arbeiten mit der anderm. Alle Begriffe des
Liberalismus und Sozialismus sind erst durch Geld in Bewegung gesetzt
worden und zwar im Interesse des Geldes, Die Volksbewegung des Ti.
Grachus ist durch die Partei der grossen Geldleute, der équités, erst möglich gemacht w o r d e n und w a r zu Ende, sobald diese den für sie vorteilhaften Teilt der Gesetze gesichert sah und sich zurückzog. Cäsar und Crassus haben die katilinarische Bewegung finanziert und statt gegen den Besitz
gegen die Senatspartei gerichtet. In England stellten angesehene Politiker
schon um 1700 fest, dass man an der Börse mit Wahlen wie mit W e r t papieren handle und dass der Preis einer Stimme ebenso wohl bekannt sei,
wie der eines Morgens Land'. Als die Kunde von Waterloo nach P a r i s kam,
stieg dort der Kurs der französichen Rente: die Jakobiner hatten dia alten
Bindungen des Blutes zerstört und damit das Geld emanzipiert; jetzt trat
es hervor und ergriff die H e r r s c h a f t über das Land. Es gibt keine proletarische, nicht einmal eine kommunistische Bewegung, die nicht . . . im Interesse des Geldes wirkte, in welcher Richtung das Geld es will und solange
«es will,"
13
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'esetleg támaszkodik, mert hiányzik belőle a lélek: az igazság, az
erkölcs.
A népfelség elve ebben az értelmezésben a keresztény világnézettel teljességgel összeférhetetlen. E r e d e t é b e n istentelen, tartalma szerint hamis, következményeiben pedig végzetesen államés társadalombomlasztó. Még ha nem a k a r n a is, m u s z á j annak
lennie. Csak a népre lévén visszavezethető, hiányzik a komoly
szankciója, s ügyes, de tág lelkiismeretű demagógok a k a r a t á r a
úgy forog, mint a szélkakas, A t á r s a d a l o m egyik legfőbb, nélkülözhetetlen és semmi mással nem pótolható létesítő eleme, a tekintély elve, üres és semmitmondó, értéktelen bombaszt, Szines
szappanbuborék, amely tudvalevőleg a gyermekek játékos kedvét foglalkoztatja, a felnőtteket már hidegen hagyja, s ha mégis
loholnak u t á n a , ez csak önző céljaik ügyes kendőzésére való.
Ahol az összefogó erőt, a tekintély elvét, football-labdának nézik
s az a legény a gáton, aki mindenki másnál nagyobbat rúg r a j t a ,
ott természetszerűleg és szükségképen engednek az eresztékek és
bomlik és összeroppan minden. Teljes joggal í r j a X, Pius a Síi lon-ügyben kiadott enciklikájában 1910, aug. 25-én: ,,Ha az állami hatalom a népben gyökerezik, mi lesz akkor a tekintéllyel?
Árnyék, mitosz; nincs m á r szoros értelemben vett törvény, nincs
engedelmesség," Miért is legyen? A nép a magáéból a d j a a hatalmat, amelyet bármikor visszavonhat. Á l l a m f o r m á k a t változtathat, u r a l k o d ó k a t kergethet el s másokat ültethet a helyökre, hogy
ha megunja őket, ezeken is túladjon. T a l á l ó a n m o n d j a Schrörs:
ez az elv ,,íst so recht d a s Staatsprinzip des Umsturzes". Ez a
társadalmi és állami élet csődjét jelenti, ebben a csődben pedig
olyan sír nyilik meg, amely elnyel mindent, amit értéknek becsül az ember. A sír fölé oda lehet tűzni a fej fát Dante e szavával: lasciate ogni s p e r a n z a !
Szerencsére az emberiség nem indul a maga egészében ez
után a destruktiv fantom után. Az állami hatalom eredetének
s vele kapcsolatban a népfelség elvének más értelmezését is
ismeri. A keresztény állambölcselet, a kinyilatkoztatásra és a
filozófiára támaszkodva, egészen más eredményre jut. Más a
megállapítása az állam eredetéről, mert ebben, mint tudjuk, az
eszer emberi természetnek, illetőleg e természet egy kiírthatatlan velejárójának, t. i. a társadalmi, állami életre való ráutaltságának közvetítésével Isten gondolatának megvalósulását látja
s így az állam tulajdonképeni létrehozójának a mindenható és
végtelen Istent tartja. 14 ) S Istentől való az állami hatalom is.
A keresztény állambölcselet a Szentírás alapján áll: non est
potestas, nisi a Deo, vagyis a törvényes hatalom Istentől van, s
ezt diadalmasan be is bizonyítja. Mindennek, a törvényes hatalomnak és jognak is, egyedül Isten a végső és igazi alapja. Aki
ilyent gyakorol, Isten hatalmának egy részét gyakorolja. ,,A ka14
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tholikusok — í r j a XIII. Leó p á p a egyik enciklikájában — az
uralkodói jogot Istentöl, mint a hatalom természetes és szükséges kútforrásától s z á r m a z t a t j á k . Ez isteni tanítmánytól a pogányság lassanként elidegenítette az e m b e r e k e t . , . Krisztus Urunk,
az élet és halál felett való h a t a l m a t emlegető római h e l y t a r t ó n a k
azt felelte: ,Nem volna semmi h a t a l m a d ellenem, ha t e n e k e d
onnan felülről nem adatott volna,' (Ján, 18, 11.) A rómaiakhoz,
kik pogány f e j e d e l m e k u r a l m a a l a t t állottak, e fönséges és jelentőséges szavakat írta Szent P á l : Nincs hatalmasság, hanem
csak Istentől . . . A szent tanítók ez elveket a természetes ész
világával is igyekeztek felderíteni. S valóban, a természet, vagyis
inkább a természet alkotója, rákényszeríti az embereket, hogy
társaságban éljenek , . . Már pedig nem létezik s nem is gondolható oly társaság, melyben valaki ne szabályozza az egyesek
a k a r a t á t , úgy, hogy a sokból úgyszólván egy legyen, s m i n d n y á jan annak r e n d j e és m ó d j a szerint a közjó előmozdítására irányíttassanak; az Isten tehát azt akarta, hogy legyen a t á r s a d a lomban valaki, aki a sokaságnak parancsoljon. Továbbá az is nagyon fontos, hogy a polgári hatóságnak oly tekintéllyel kell bírnia, hogy bűn alatt kötelezhesse alattvalóit az engedelmességre:
már pedig embernek nincs m a g á b a n vagy magától h a t a l m a embertársaínak a k a r a t á t ily bilincsekbe verni; e hatalom egyedül
a teremtőt és legfőbb törvényhozót, az Isten illeti meg; s akik
e h a t a l m a t gyakorolják, úgy kell azt gyakorolníok, mint amellyel
Isten ruházta fel őket," 1 5 )
E gondolattal tovább nem is foglalkozunk. Amennyire szükséges volt, eléggé megvilágítottuk részint azzal, amit itt felhoztunk, részint azzal, amit idevágó első tanulmányunkban elmondottunk. 1 6 ) A k é r d é s most m á r az, hogyan való a törvényes állami
hatalom az Istentől? Közvetlenül, vagy közvetve? Isten direkt
kijelölt egyeseket vagy egyes családokat, hogy ennek a hatalomnak birtokosai legyenek? A katholikus állambölcseletnek itt még
egészen járt út kínálkozik, s művelői között tudtommal nincs
senki, aki külön ú t a t a k a r n a m a g á n a k vágni: mind megegyeznek
abban, hogy a közvetlen isteni eredet t e ó r i á j a teljesen a l a p t a l a n
s így t a r t h a t a t l a n is. Ez az elmélet jó lehetett hatalmi túltengésben szenvedő uralkodóknak és a kedvüket kereső udvari tudósoknak, de komolyan számbavehető argumentumot a legmegerőltetőbb észgimnasztikával sem t u d t a k p r o d u k á l n i mellette, A kinyilatkoztatás, amelyből elsősorban kellene megismerni ezt a
természete és minden p o r c i k á j a szerint a n n y i r a pregnáns isteni
elhatározást, semmit sem tud róla, A másik forrás, amely hivatva
tr>
) XIII. Leónak Diuturnum illud kezdetű encíklikájából. (1881, jun. 29.)
A fordítás Prohászka Ottokártól való, (V, ö.: Szentséges A t y á n k n a k , XIII.
Leó pápának beszédei és levelei. F o r d í t o t t a : dr, Prohászka Ottokár, B u d a pest, Szent István-Társulat, 1891. 128—130. 1.
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volna ezt a közvetlen rendelést a bámuló ész elé tárni, a t e r m é szetjog. Ennek tanúságtételében e teória híveinek v a j m i kevés
öröme telik, mert nem mellette, hanem ellene bizonyít. Ez a szélsőséges m a g y a r á z a t t. í. minden külső beavatkozás nélkül, tisztán belső mivoltát követve, a d absurdum visz: épen azt ássa alá,
aminek érdekében életre hivták, a megingathatatlannak látszó
központi hatalmat. Igazolván t. i. a legnagyobb zsarnokságot s
a legtürhetetlenebb hatalmi túlkapásokat is, szükségképen felkelti az ellenhatást, amelynek pergőtüzében aztán irgalmatlanul
összeomlik. Nem lehet igaz az, aminek hivatása volna életet védeni, fejleszteni és kivirágoztatni s ami a természetét követve,
önmagát adva és önmagát kiélve, ennek pont az ellenkezőjét
cselekszi: az őrült cezaromániát is igazolva, céljától, a közjónak,
az államba tömörültek igazi javának és boldogságának m u n k á l á sától elüti s így lehetetlenné teszi a társas együttélést. 1 7 )
Nincs más kiút, mint itt is valami közvetett s z á r m a z t a t á s r a
gondolni. Más közvetítő, akit Isten ebbeli szándékának megvalós í t á s á r a felhasznál, nincs és nem is lehet ebben a dologban, mint
a nép. Potestas a Deo — p e r populum. Az államot az e m b e r i
természetből folyó erkölcsi szükségszerűségből, tehát Isten a k a ratából, a nép a l k o t j a meg, még pedig a maga konkrét valóságában, tehát k o r m á n y f o r m á v a l s az államban kifejezésre jutó
legfőbb hatalommal felszerelve. Ennélfogva közvetítőként itt
csak a nép szerepelhet, hiszen másnak ehhez a létesítő aktushoz
— jogosan legalább — beleszólása nincs. Ezt írtuk két év előtt
s ma sem mondhatunk mást. 1 8 )
Ezzel azonban a katholikus állambölcseletnek ez a f e j e z e t e
k o r á n t sincs még lezárva, sőt — bizonyos vonatkozásban — most
vetődik igazán felszínre ennek a problémának a p u n c t u m
saliens-e.
Szeretnők, ha mindenki megértene bennünket és senki f é l r e
nem értene, épen azért a r r a törekszünk, hogy lehetőleg egész
világosan fejezzük ki magunkat.
A kérdés ennél a pontnál kétfelé ágazik el. A z egyik lehetőség abban áll, hogy az á l l a m m á tömörülő nép m e g a l k o t j a az
államot a maga konkrét valóságában, tehát megjelölve az á l l a m f o r m á t s ebben a legfőbb állami hatalom letéteményesét vagy
letéteményeseit, s az így megjelölt személynek vagy személyeknek azután Isten közvetlenül a d j a meg a legfőbb hatalmat. Ebben
a megoldásban tehát az államot alkotó nép a hatalom birtoklása
szempontjából csak a személyt vagy személyeket jelöli ki, m a j d nem azt mondanók, hogy prezentál, de a h a t a l m a t nem ő a d j a ,
hanem az Isten. Ez a deszignációs elmélet. (Desígnatío = kijelölés.) Olyanformán tessék ezt elképzelni, ahogyan a pápai h a t a l mat s z á r m a z t a t j u k . Ennél az egyházi törvényektől a r r a r e n d e l t
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szerv, mostanság a bíbornoki testület, kijelöli választással a személyt, aki a z t á n a h a t a l m a t közvetlenül Istentől k a p j a . Nem a
bibornokok a d j á k neki, hiszen ők sem egyénenként, sem testületileg nem birtokosai ennek a hatalomnak, s amijök nincs, azt nem
is r u h á z h a t j á k rá a m e g v á l a s z t o t t r a ; nem is közvetítői, Istentől
e r r e rendelt közletői ennek a hatalomnak, mert ez a tiszt sincs
r á j o k bizva. A z ő dolguk a választással Szt. P é t e r törvényes
u t ó d j á n a k a személyét megnevezni, akire aztán Szt. P é t e r n e k
s az ő törvényes utódainak h a t a l m a a p á p a s á g o t létesítő közvetlen isteni rendelés folytán száll reá. Valahogyan így jutna az
állami hatalom birtokába ennek jogos t u l a j d o n o s a is. A z államot megalkotó elemek, nevezzük röviden népnek, akaratnyilvánításukkal kijelölik a legfőbb állami h a t a l o m letéteményesét, aki
aztán esetről-esetre, az államalapítóktól meghatározott keretek
között (örökösödés stb.) közvetlen isteni adományozás ú t j á n jut
ennek a h a t a l o m n a k birtokába. A másik elmélet a transzlációs
elmélet (translatio = átvitel, áttétel, á t a d á s ) s röviden a követ'
kező: Isten a t e r m é s z e t j o g ú t j á n nemcsak az á l l a m a l a p í t á s jogát
és kötelességét r u h á z t a rá a népre, az összességre, h a n e m a legfőbb állami h a t a l m a t is. A nép a maga összességében ennek letéteményese, ősbírtokosa, m o n d j u k talán így: a bizományosa,
mert nem a z é r t kapta, hogy a maga összességében gyakorolja
— ez az á l l a m m á tömörülés esetén természet jogilag merőben
lehetetlen — , hanem hogy a kellő formában, a t e r m é s z e t j o g b a n
gyökerező és abból folyó módon tovább a d j a . Ez úgy történik,
hogy amikor a nép erkölcsi szükségszerűségből Isten gondolatát
és a k a r a t á t v é g r e h a j t v a államot alapít, még pedig egészen konkrét valóságként, élet- és funkcióképes formában, tehát a hatalommal is felszerelve, az államot létesítő aktussal, t e h á t nem
külön cselekedettel, a legfőbb állami h a t a l o m birtokosának személy vagy személyek szerinti megjelölésével á t a d j a neki az Istentől direkt e célra k a p o t t h a t a l m a t is, amelyet a dolog természete szerint ő maga úgy sem tudna gyakorolni. Ez az átadás
alá eső h a t a l o m nem egyszerűen az á l l a m b a tömörülő egyének
vagy családok természetes családi vagy személyes jogköre —
ezekből az állami h a t a l m a t , mint ezen Összetevők e r e d ő j é t , megmagyarázni nem lehet, m e r t egy sereg olyan eleme van, amelynek
a személyes és családi jogban nincsen a l a p j a — h a n e m olyan
plusz, amellyel egyenesen az á l l a m a l a p í t á s céljából l á t j a el Isten
az összeséget. így fogva fel a dolgot, a hatalom birtokosa és
gyakorlója ezt a h a t a l m a t nem közvetlenül Istentől kapta, hanem a néptől, tehát emberi jogon van birtokában, mert természetjogilag sehol sincs megállapítva, hogy ő k a p j a és ne más.
A nép azonban nem a m a g á é t a d j a , hanem az Istentől egyenesen
ezen á t r u h á z á s céljából vett jogkört ad át, S nem is tetszésszerinti, önkényesen megállapított mértékben a d j a át a nép ezt a
hatalmat, hanem a m e k k o r a mértékben természetjogílag szükséges, más szóval, amennyit az állam c é l j a és rendeltetése meg-

kíván. A z első elgondolásban, a deszignációs elméletben, csak a
személyt jelöli ki a nép, míg ellenben a másik esetben, a transzlációs elmélet értelmében, az Istentől k a p o t t hatalom á t r u h á z á sában is a nép a közvetítő szerv. Ezt az utóbbit m o n d j u k a népfelség elvének katholikus értelmezésben, míg az első teória — a
deszignációs elmélet — a népfelség elvét ebben a formában
is t a g a d j a .
Mielőtt tovább mennénk, ki kell emelnünk, hogy a keresztény világnézettel a röviden vázolt mindkét elmélet összefér,
nincs tehát jogcím arra, hogy ezen a tituluson döntsünk a közöttük fennálló ellentét dolgában s az egyiket elutasítva, a másiknak a d j u k a p á l m á t . Ezt a vitás kérdést t e h á t a keresztény világnézet éber szemelőtt t a r t á s á v a l más úton-módon, nevezetesen
filozófiai meggondolások a l a p j á n kell megoldani, S nincs miért
tagadni: itt t a l á n már nem teljes érvényű s többé már nem vitatható filozófiai bizonyítás vezet tovább, hanem csak egyes támaszpontok á l l a n a k rendelkezésünkre, a m e l y e k n e k hézagait aztán
esetleg t e m p e r a m e n t u m u n k , egyéni lelki dispoziciónk s ebből
eredőleg v a j m i könnyen a h a j l a m u n k tölti ki. Nem azt a k a r j u k
ezzel mondani, hogy itt ki-ki a s e j t é s é r e és szubjektív érzésvilágától megvesztegetett e s z e j á r á s á r a hagyatkozik, hanem csak azt
szeretnők kiemelni, hogy százszázalékban perdöntő bizonyítékokat produkálni, amelyek minden ellenkező felfogásnak egyszerűen ú t j á t állnák, b a j o s volna. De mindenesetre rendelkezésre
áll annyi, hogy megokolható formában el lehessen igazodni s jó
lélekkel az egyik vagy másik megoldás mellé állni. Minden ok
megvan tehát arra, hogy a kétféle irány hívei kölcsönsen nagy
türelemmel viseltessenek egymás iránt.
Mi a magunk részéről a transzlációs elmélet hívei vagyunk,
vagyis a k i f e j t e t t katholikus értelemben a népfelség elvét valljuk, Okaink röviden a következők.
A deszignációs elmélet jól k i d o m b o r í t j a az állami hatalomnak Istentől való eredetét, de a r r a a körülményre, hogy t, í. az
államot megalkotó nép csak a személyt jelöli ki, a h a t a l m a t ellenben közvetlenül Isten a d j a , pedig ez az egész elméletnek a
tengelye, szorosan vett a r g u m e n t u m m a l nem szolgál. Pozitív
isteni jog nem tud róla semmit, a t e r m é s z e t j o g szintén nem tartalmaz olyant, ami ezt az értelmezést megokolná. Természetjogílag csak az bizonyos, hogy az á l l a m b a n szükségképen kell
lennie állami főhatalomnak is, de hogy ez az Istentől való hatalom hogyan száll rá jogos birtokosára, erre nézve hasztalan
keresnek a deszignációs elmélet hívei a t e r m é s z e t j o g b a n is nekik
kedvező bizonyítékokat. A z az utalás a p á p a i hatalom átruházására nem bizonyít, mert először is ez csak analógíai okoskodás,
tehát nem valódi érv a szó szoros értelmében; csak azt m o n d j a
meg, hogy a pápai hatalommal miként van a dolog, de az államira mindössze gondolatot ád, hogy ennél talán szintén így lehetne, d e hogy de facto hogyan van, a r r a nézve mélységesen

hallgat. Másodszor ez az analógia a mi t á r g y u n k r a nem is paszszol. A pápaságnál ugyanis van pozitiv isteni rendelkezés, amelynél fogva Szt. P é t e r minden törvényes utóda birtokosa lesz ennek
az Istentől adott legfőbb hatalomnak, mig ellenben az államélet
terén, az állami h a t a l o m m a l kapcsolatban ez a pozitiv isteni
akaratnyilvánítás teljesen hiányzik. Azután meg az állami hatalomnak a deszígnácíós elmélet értelmében közvetlenül az
Istentől való adományozása többé-kevésbbé jogosakká tehet bizonyos aggodalmakat, hasonlókat azokhoz, aminőket az állami hatalom birtokosának közvetlenül Istentől való m e g h a t á r o z á s a
szükségképen kelt. Tessék csak vigyázni a fogalmazásra: erről
az utóbbiról azt m o n d j u k , hogy bizonyos aggodalmakat szükségképen kelt, az előbbiről meg azt, hogy többé-kevésbbé hasonló
aggodalmakat jogosakká tehet. Szükséges a különbségre nyomatékosan rámutatni, de nem kell az aggodalmakat elhallgatni. S
ilyen aggodalmak felmerülnek. H a a hatalmat a néptől kijelölt
a l a n y Istentől közvetlenül k a p j a , hogyan leszen lehetséges ez
ellen a hatalom ellen, illetőleg annak zsarnoki birtokosa ellen
kényszerítő szükség esetén küzdeni, hiszen ennek hatalma közvetlenül Istentől v a l ó ? Mivel o k o l j u k meg az alkotmányos küzdelmeket, amelyekkel egy nemzet a legfőbb állami hatalom jogos
birtokosától a maga javára jogokat iparkodik kivívni s annak a
birtokosnak a jogkörét csökkenteni? Hiszen ez a küzdelem az
Istentől közvetlenül kapott h a t a l o m csorbítását célozza? . . . És
ne f e l e d j ü k , hiszen kozmikus törvény a lex mediorum n a t u r a lium; quod causis naturalibus fieri potest, non immediate a Deo
fit. 1 ") Ahol az e r e d m é n y természetes erőkből megérthető, ne gond o l j u n k csodára; ahol természetes m a g y a r á z a t lehetséges, ne
erőltessük Isten közvetlen belenyúlását. Isten működését az
egész vonalon ez jellemzi, az á l l a m é l e t terén is csak kényszerítő
okok a l a p j á n szabad tehát Isten közvetlen beavatkozását a dolgok megértésére felhasználni. Ilyen kényszerítő okot pedig felhozni nem lehet.
A másik teória, a transzlációs elmélet, először is mindazokat az előnyöket a d j a , amelyek a deszignációs elmélettel v e l e j á r nak. Nevezetesen, isteni eredetű h a t a l o m szállván át a nép közvetítésével az á l l a m f ő r e vagy a h a t a l m a t gyakorló testületre, az államélet szilárd bázison nyugszik, s minden felforgató törekvés
elsősorban is az erkölcsi r e n d b e ütközik. J ó l szemügyre véve a
dolgot, a deszignációs elmélet semmivel sem teszi szilárdabbá
és biztosabbá az állami életet, mint a transzlációs elmélet.
A f u n d a m e n t u m — az állam p o l g á r a i érdekében is — a nyers
anyagi és fegyveres erőt megelőzve erkölcsi kell, hogy legyen,
m e r t a legnagyobb fék és r e n d t a r t ó erő az eleven lelkiismeret,
Ennek a számára a deszignációs elmélet semmivel sem ád több
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kapaszkodót, mint a transzlációs teória, mert ez utóbbi, épen úgy,
mint az előbbi, az Istentől s z á r m a z t a t v á n a hatalmat, Isten tekintélyére épít. Másrészt pedig ez a transzlációs elmélet jobban
k i m a g y a r á z h a t ó a természetjogból, azzal való kapcsolata s belőle való kifolyása közvetlenebb, emberibb s jobban számol az
államélet gyakorlati oldalával is. Ezen utóbbi állításunk igazolása végett utalunk egyszerűen arra, hogy ha már t e r m é s z e t j o g
és erkölcsi szükségszerűség a l a p j á n úgyis a nép a l k o t j a meg az
államot s ő jelöli ki a hatalom tényleges birtokosát és gyakorlóját is, sokkal természetesebb és könnyebb a hatalom ősbírtoklását természet jogilag, tehát Isten akaratából az á l l a m a l a p í t á s jogával és kötelességével összekötve elképzelni, mint amikor már
minden készen van, Istent Deus e x machina-ként szerepeltetve,
külön közvetlen isteni aktus szükségét is felvenni. A m i r e Isten
jogot ád, pláne amit kötelességemmé is tesz, a r r a felkészültséggel is ellát, még pedig az aktus természetének és jellegének
megfelelő módon. A z á l l a m a l a p í t á s in concreto is természetjogi
aktus, természetrendi céllal. Közelfekvő tehát a gondolat, hogy
a hatalom, Istentől megadva, természetjogilag kapcsolódik azokhoz, akikre az á l l a m a l a p í t á s természetjogi kötelessége hárúl.
A z élet gyakorlati oldala miatt is ennek a transzlációs elméletnek adunk előnyt, A lázadások és felforgató törekvések ellen
ép úgy védi az államot, mint a deszignációs teória, egyben azonban az alattvalókat is hathatósabban oltalmába veszi a hatalom
kezelőinek deszpotizmusa és c e z a r o m á n i á j a ellen. Ha a hatalom
ősletéteményese maga a nép s ő a d j a át a tényleges birtokosnak,
könnyebben érthető, hogy előfordulhat az az eset, amikor ez a
főhatalom visszaszáll az ősbirtokosra, a népre, illetőleg amikor
ennek az ősbírtokosnak joga, sőt kötelessége a megbízást, amelylyel a h a t a l m a t meghatározott személyre vagy személyekre ruházta át, visszavonni. Ezt a főhatalmat annak gyakorlója nem
közvetlenül az Istentől, hanem kezelés, gyakorlás végett az ősbirtokostól, a néptől kapta, tehát csak közvetve, a nép közvetítésével van az Istentől, az á t a d á s a nép aktusa, tehát aki így k a p t a
ezt a hatalmat, csak emberi jogon bírja, s így, ha kényszerítő
okok parancsolják, van mód tőle esetleg elvenni, vagy viszonyok
változtával ú. n. alkotmányos küzdelmek e r e d m é n y e k é p a jog
és a hatalom birtoklásában és gyakorlásában némi változást, eltolódást eszközölni. Míg ellenben, ha az állami hatalom gyak o r l ó j a ezt a h a t a l m a t közvetlenül Istentől kapta, tehát isteni
jogon bírja, honnét veszi a jogcímet a nép arra, hogy ennek egy
részét mgának kivánja, az u r a l k o d ó pedig arra, hogy az Istentől közvetlenül kapott jogkörnek egy részét másnak á t e n g e d j e ?
Nagy erőssége ennek a transzlációs elméletnek az a körülmény, hogy ezt v a l l j a és t a n í t j a Suarez is, akinek mint egyik
legkiválóbb hittudósunknak és állambölcselőnknek a szava nagy
súllyal esik a mérleg serpenyőjébe. Suarez ugyanis az állami

hatalomról tárgyalva, egyebek között azt m o n d j a , h o g y ez a h a talom közvetlenül az Istentől van, mert egyrészt az embereknek,
ha államot alapítanak, nem áll m ó d j u k b a n ilyen legfőbb hatalom megkerülésével, elhagyásával államot alapítani, ami annak
a jele, hogy ennek a hatalomnak nem ők a létesítő okai; másrészt meg az a tény, hogy ennek a h a t a l o m n a k tartalmi köre
messze f e l ü l m ú l j a az egyes emberek jogkörét, világosan mut a t j a , hogy, mint fentebb is már kiemeltük, ez a hatalom nem
állhat elő sok índividum személyes jogából, hanem Istentől ered.
M a j d mint következtetést, ezt a kettőt á l l a p í t j a meg: 21 ) először
is, bár az állami h a t a l o m természete szerint mindenestől a természetjogon alapszik, közelebbi meghatározása (pl. az államforma meghatározása) az emberek dolga; másodszor pedig, hogy
a törvényes állami hatalom szükségképen a népről, az összességről száll át az u r a l k o d ó r a , m á s k é p nem is volna igazságos és
jogos a birtoklása. Ez világos és határozott beszéd. Okulásul és
annak bizonyságául, hogy ezt nemcsak mí l á t j u k és é r t j ü k így,
hadd á l l j a n a k itt egy kiváló német tudósnak és Suarez-magyarázónak szavai S u a r e z transzlációs elméletéről. ,,Es folgt aus der
Theorie vom staatlich geeinten Volke als dem naturrechtlichen
S u b j e k t der Staatsgewalt, dass jeder faktische, vom Volk verschiedene T r ä g e r der Staatsgewalt sie rechtlich nur durch
Übertragung erhalten kann, dass er sie also nur aus menschlichen
Recht innehat, dass er sie nur mittelbar von Gott hat. Die Theorie vom U r s p r u n g der Staatsgewalt nimmt also folgende F o r m
an. Die Staatsgewalt als solche ist unmittelbar von Gott. Ihr
naturrechtliches S u b j e k t ist das staatliche Gemeinschaftsganze,
aber n u r nach dem negativen N a t u r r e c h t . Sie kann also vom
Gemeinschaftsganzen freiwillig abgegeben und einem einzelnen
oder einem Senat übertragen werden, oder ihm aus einem gerechten G r u n d e (gerechter Krieg) genommen werden. Dann
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) De legibus ac Deo legislatore, lib, III. c. 3.: „De hac re communis
sententia videtur esse, hanc potestatem dari immediate a Deo ut auctore
naturae . . . Et potest suaderi, quia . . . supposita voluntate hominum conveniendi in una politica communitate, non est in potestate eorum impedire
hanc iurisdictionem, ergo signum est proxime non provenire ex eorum voluntatibus, quasi ex propria causa efficienti . . . Declaratur secundo, quia haec
potestas habet plures actus, qui videntur excedere humanam facultatem,
prout est in singulis hominibus: ergo signum est, non esse ab illis, sed a Deo."
ai
) Suarez, i. m. c. IV.: „Ex dictis in superiori capite possumus aliqua
inferre, quae ad omnia dicenda magnam lucem afferent. Primum est, quod
licet haec potestas absolute sit de iure naturae, determinatio eius ad certum
modum potestatis et regiminis est ex arbitrio humano . . , Secundo sepuitur
ex dictis, potestatem civilem, quoties in uno homine val principe r e p e r i t u r
legitimo ac ordinario iure, a populo et communitate manasse, vel proxime,.
vel remote, nec posse aliter haberi, ut iusta sit." (Az idézetben a dült betűs;
részt e tanulmány í r ó j a húzta alá.)

aber ist die Staatsgewalt in diesem neuen T r ä g e r aus menschlichen Recht, und er besitzt sie von Gott nur mittelbar. M i t t e l b a r
darum, weil sie von Gott unmittelbar dem Gemeinschaftsganzen
gegeben wurde, das sie erst wieder seinerseits an eine einzelperson (Monarch) oder an eine G r u p p e (Aristokratie) übertrug.
Mittelbar auch us dem G r u n d e , weil Gott dieser Ü b e r t r a g u n g
seitens des Volkes zustimmt, als causa prima et universalis dabei
mitwirkt und auf G r u n d der Natur der staatlichen Gemeinschaft
und ihres Zieles billigt u n d bewahrt sehen will. Die Übertragungstheorie folgt also aus der Theorie vom Gemeinschaftsganzen als
naturrechtlichem Subjekt der Saatsgewalt mit zwingender Notwendigkeit." 2 2 ) Vagyis S u a r e z tanításának ebben a p o n t b a n az a
tengelye, hogy az állami h a t a l o m ősbírtokosa, a nép, ezt a jogot
közvetlenül Istentől kapta, tehát isteni jogon, természetjogilag
bírja, ellenben mindenki m á s r a már csak a nép közvetítésével
szállhat át ez a hatalom, s az ilyen másodlagos a l a n y á b a n m á r
csak közvetve van Istentől, más szóval az ilyen jogalany m á r
csak emberi jogon birtokosa neki,-s így nincs teljesen kizárva,
hogy megfelelő okok a l a p j á n el ne veszítse,
Suarez és nagy k o r t á r s a i így, a népfelség elvének ilyetén
értelmezése szerint gondolkoztak az állami hatalom eredetéről.
Ez a felfogás az ő k o r u k b a n meglehetősen általános volt s hosszú
ideig az is m a r a d t . U j a b b a n azonban jelentékeny eltolódás ment
végbe ezen a téren, aminek, úgy gondoljuk, nem annyira tárgyi,
mint inkább lélektani oka és h á t t e r e van. A z ú j k o r t ö r t é n e t e tele
van politikai és t á r s a d a l m i zavarokkal, lappangó, de annál élesebb ellentétekkel és nyílt, vérbefojtott vagy diadalmas f o r r a d a l makkal. Ezeket a tumultuózus kitöréseket és sokszor mindent
lábbal tipró f o r r a d a l m a k a t az emberi jogokra, a népfelség elvére
hivatkozva iparkodtak és i p a r k o d n a k megokolni s a k o r t á r s a k és
a történelem előtt is igazolni. Könnyen érthető tehát, ha a jószándékú, a f o r r a d a l m a k következményeitől rettegő s a társadalmi és állami rendet féltő gondolkozók visszariadtak attól az
elvtől, a m e l y r e az igazságtalan és nyilvánvalóan veszedelmes
törekvések is mint kimentő, sőt tökéletesen igazoló okra hivatkoztak. Féltve a t á r s a d a l m a t és az államot, kezdték revízió a l á
venni és ú j r a meg ú j r a felülbírálva, megnyirbálni azt a princípiumot is, amelyből a f o r r a d a l m á r o k hangos bízonykodása s a
szembeszökő tények látszólagos logikája szerint azok az elriasztó
tünetek f a k a d t a k . A tekintély elvét veszedelemben látva, a népfelség elvének bizonyítékai iránt kevésbbé fogékonyak lettek.
Tárgyilagosan véve a dolgokat, azt szeretné ugyan az ember,
ha az elveket mindig és minden körülmények között a mellettök
felhozható bizonyítékok a l a p j á n és egyedül ezek a l a p j á n ítélnék
meg s a visszaéléseket nem az elvek, hanem a tévedő s nem is
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mindig jószándékú emberek r o v á s á r a írnák, de a valóságban
minden jóakarat és tiszta szándék mellett is nem így szokott
lenni. Ezt lehet sajnálni, de k á r volna r a j t a fennakadni. így
Cathrein 2 ') h a t á r o z o t t a n ellene van a népfelségnek abban az értelmezésben is, amelyben mi azt bemutattuk. N á l a az állami hatalom közvetlenül Istentől száll rá a r r a , akit a deszígnációs elmélet értelmében az államot alkotók összessége e hatalom birtokosának kijelöl. Ezzel a kijelöléssel csak a feltétele van megadva
annak, hogy az á l l a m i hatalom valaki kezében összpontosuljon,
de a nép részéről nem történik semmi „ á t a d á s " , „átruházás",
m á r csak azért sem, m e r t a népnek nincs mit átadnia, hiszen ezen
felfogás szerint Isten az állami h a t a l m a t nem a d j a át a népnek,
hogy ez aztán továbbítsa arra, akinek m a j d gyakorolnia kell, hanem Ő maga közvetlenül ruházza fel vele azt, akit az összesség
a hatalom leendő letéteményesének kijelölt.
U d e gráci professzor úgy véli, hogy az állami hatalom alanya
nem a nép, a t á r s a d a l o m , mint ilyen, hanem ez a hatalom közvetlenül Istentől van s közvetlenül, tehát nem átadás, átruházás folytán létesül abban, akit egy adott helyzetben a nép e
h a t a l o m letéteményeséül közvetlenül vagy közvetve megválaszt. 2 4 )
Nem vitatkozunk ezekkel a szerzőkkel, m e r t akkor mindenestől meg kellene ismételnünk azt a fejtegetést, amelyben e
t a n u l m á n y során állásfoglalásunkat, ezeknek és más íróknak
ellenkező állásfoglalását a tőlük felvonultatott érvekkel együtt
jól ismerve, a személyöknek és tudományos felkészültségüknek
egyaránt kijáró őszinte tiszteletünk mellett is, velők ellentétben
megokoltuk s elfogadtatni törekedtünk. De U d e egy gondolatára
mégis kitérünk. Szerinte 2 5 ) a nép m á r csak a z é r t sem lehet az
állami hatalom h o r d o z ó alanya, m e r t akkor önmagának volna a
fellebbvalója s m a g á n a k kellene ezt a h a t a l m a t gyakorolnia is,
ami, az állami életet tekintve, fizikailag is lehetetlen, nem is
szólva arról az ellenmondásról, hogy egy és ugyanazon alany
nem lehet önmagának egyszerre e l ö l j á r ó j a és alattvalója is,
Ha pedig a nép valakire r á r u h á z n á a maga hatalmát, akkor
ugyanannyi joggal vissza ís vonhatná tőle, ami teljes felfordulással járna.
Régen elszoktunk már attól, hogy minden csekélységen megl e p ő d j ü n k , de U d e ez okoskodásával szemben egy picurkát kizökkentünk a r e n d e s kerékvágásból. Mert van abban valami szo23
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-4) Dr J o h a n n U d e : Ethik. H e r d e r - k i a d á s . 1912. 147. 1.: „Das Subjekt
der S t a a t s gewalt ist nicht die Gesellschaft als solche sondern die unmittelbar vön Gott verliehene Staatsgewalt entsteht im konkreten Fall unmittelbar
in einem durch die g e g e b e n e n Verhältnisse als Träger d e r Staatsgewalt vom
Volk direkt oder indirekt durch Wahl bestimmten Subjekte."
35
} Ude, i. m. 147, 1,

k a t l a n és nem mindennapian meglepő, amint ennek a gráci professzornak nagyszerű k o p o n y á j a ezt a gondolatmenetet ü d e közvetlenséggel és szigorú logikai f o r m á b a n világgá bocsátja, s
közbe úgy tesz, mintha nem tudná, mit lehet e r r e felelni. Pedig
U d e legalább olyan jól t u d j a , mint mi, hogy a közösség önmagában, a nép, mint ilyen, képtelen lévén jogait gyakorolni, r á r u h á z z a ezt a jogkört valakire. Ez történik mindannyiszor, valahányszor az emberek érdekeik védelmére társaságba tömörülnek.
Ilyen á t r u h á z á s történik ezzel az állami hatalommal is. S hogy
ez az „ á t r u h á z á s " az államélet terén nem szívható vissza minden szíre-szóra, azt U d e megint nagyon jól t u d j a . A transzlációs elmélet szerint az államhatalom in se et per se jogosan
visszaszállhat a népre s akkor megint az ő dolga, hogy ú j tényleges alanyt a d j o n neki. De ha egyszer annak r e n d j e - m ó d j a szerint ez megtörtént s a h a t a l m a t á t a d t a , mindaddig, amíg e hatalom visszaszállására azok az egészen speciális és rendkívüli okok
fenn nem forognak, az á t a d o t t állami h a t a l m a t tényleges birtokosában e hatalom forrása, Isten és az Őtőle adott erkölcsi rend
védi, még pedig kvalifikált módon, A transzláció folytán az áll a m i hatalommal felruházott személy vagy testület Isten hatalm á t gyakorolja, betüről-betűre áll t e h á t reá az í r á s szava: ,(Minden lélek engedelmeskedjék a felsőbb hatalmasságoknak; mert
nincs hatalmasság, hanem csak Istentől, amelyek pedig vannak,
a z Istentől rendeltettek. Aki tehát ellene áll a hatalmasságnak,
I s t e n rendelésének áll ellene; az ellenszegülők pedig magoknak
szereznek kárhozatot." 2 6 )
A transzlációs elmélet ellenlábasai közül megemlítjük még
Otto Schilling-et 2 7 ), akinek m u n k á j a szolid okfejtésével és nyugodt h a n g j á v a l minden figyelemre érdemes.
P e r s z e nagy tévedés volna azt gondolni, hogy ma körülbelül
mindenki elpártolt ettől a transzlációs elmélettől, s mi úgy Isten
igazában m a g u n k r a m a r a d v a — szélmalomharcot folytatunk.
A mi álláspontunk ügye korántsem ilyen vigasztalan. Azoknak
a pszichológiai okoknak a befolyása alatt, amelyekről fentebb
megemlékeztünk s bizonyára más, tisztán tudományos okokból is
sokan valóban ellene fordultak annak az állambölcseleti felfogásnak, amelyet gyenge tollúnkkal mi is képviselünk, de egyfelől folyton többen és többen ráeszmélnek arra, hogy az elvvel
^való visszaélés csak az emberi gyarlóságot bizonyítja és koránts e m az elv helytelenségét, másfelől meg ennek a tőlünk is vallott
princípiumnak belső igazsága egyre jobban útat tör magának,
s a t u d o m á n y o s irodalomban is egyre több a képviselője. Legyen
szabad a sok közül csak két nevet említenünk, akiknek munkái
2e

) Rom. 13, 12.
) Otto Schilling; Christliche Staatslehre und Politik, M. Gladbach,
49—52. I
a7

e tanulmányunk megírásánál ís erősen foglalkoztattak. Az egyik
Mendive 28 ) spanyol jezsuita, a másik pedig a német Tíschleder 29 ) ,
akit, bár az elvek alkalmazásában és a végső konzekvenciák levonásában meggyőződésünk szerint messze elkalandozott s jelenleg téves utakon jár, amelyeken mi semmiképen sem követhetjük, tévedései dacára ís nagyrabecsülünk s a transzlációs elmélet ügyes és tehetséges harcosának tartunk.
Dolgozatunk során ennyire jutva, meg kell emlékeznünk
XIII. Leó pápának a transzlációs elmélethez való viszonyáról.
Jobbról is, balról is hivatkozás történik reá, mindenképen fontos
dolog tehát, hogy tisztán lássunk. Elvégre katholikusok vagyunk
s katholikus állambölcseletí tanulmányt írunk, az egyház fejének állásfoglalása tehát már e címen is igen közelről érdekel.
Ráadásul XIII. Leó pápa egészen kivételesen nagy szellem is;,
akinek sasszeme ebbe az — olvasóink bizonyára így vélekednek — össze-vissza kúszált sűrű gondolatszövedékbe ís nagyszerűen belelátott, s így tisztán tudományos szempontból is nagy
figyelmet érdemel, nagyobbat, mint korunk állambölcselői közül bárki.
XIII, Leó főleg két enciklikájában foglalt állást a mi problém á n k alapkérdésében, az állami hatalom tárgyában. Ez a k é t
enciklika a D i u t u r n u m illud k e z d e t ű 1881. jun. 29-ről és az
I m m o r t a l e Dei k e z d e t ű enciklika 1885, nov. 1-ről; amely utóbbi,
boldogemlékű P r o h á s z k a Ottokár szavaival élve, ,,XIII. Leó p á p a
bölcsességének epochálís müve." 3 0 ) Mindakét enciklika valóságos
n a g y tanulmány, amely az államelmélet főbb kérdéseit gyökerökben f o g j a meg. Nincs benne semmi különös, hogy a szembenálló két elmélet hívei egyaránt p r o és contra hivatkoznak reá,
hiszen mindakét tábor számottevő emberei katholikusok, az egyh á z n a k hű fiai, akik emellett még azt is érzik, hogy körülbelül
n y e r t ügyük van, ha ezt a rendkívüli tekintélyt és p á r a t l a n k a p a citást maguk mellett t u d j á k megszólaltatni. Mi ez enciklíkák
gondos á t t a n u l m á n y o z á s a után úgy látjuk, hogy Leó p á p a az á l l a m és az állami hatalom és tekintély isteni eredetéről való k a tholikus tanítás nagyszerű k i f e j t é s e és megokolása mellett az
ezzel ellenkező tévedéseket c á f o l j a és k á r h o z t a t j a , de az itt
szembenálló két elméletről külön nem tárgyal. Neki nem ez volt
a p r o b l é m á j a . ,,Mikor F e r e t abbé ez iránt kérdést intézett Rómába, az index-kongregáció bíborosától azt a feleletet k a p t a :
a p á p a érinteni sem a k a r t a azt a kérdést, v á j j o n közvetve vagy
közvetlenül van-e Istentől a tekintély. Csak a 18. századi filizo28

) José Mendive: La religion católica. Madrid, 1897, 559—588, 1.
) P e t e r Tischleder: Der katolische Klerus und der deutsche Gegenwartsstaat, H e r d e r - k i a d á s . 1928. 35—78. 1.
30
) XIII. L e ó p á p á n a k beszédei és levelei. F o r d í t o t t a : Dr, P r o h á s z k a
Ottokár. Budapest, 1891. 215, 1.
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fízmust (liberális elméletet) ítélte el." :;1 l Legjobb volna tehát enn e k a két encíklikának ebben a vitában békét hagyni.
H á t r a volna még, hogy elfoglalt álláspontunkat az á l l a m i
élet néhány sarkalatos m o z z a n a t á r a alkalmazzuk s végső konzekvenciáit nyugodt mérlegeléssel levonjuk. Ez azonban megint
óriási perspektívát nyit, az égetően fontos kérdések sűrű egymásu t á n b a n jelennek meg a látóhatáron, amelyeket teljes képtelenség két-három oldalon érdemlegesen megtárgyalni. J ó n a k látjuk tehát dolgozatunkra itt pontot tenni, s ami mondanivalónk
m é g volna e címen, a d a n d ó alkalommal külön tanulmányban olvasóink elé tárni,
Dr. Strommer
Viktorin.

. 31) Lányi Ede S. J.: A keresztény államelmélet. Magyar Kultura, 1926.
X I I I . évf., 12. sz., 602. 1.

AZ ŐSI ST. GALLEN NAGY MŰVÉSZE.
TÜTILO. t 913. k.
A középkori monostori krónikák, évkönyvek, életrajzok n a gyon sok szerzetesművész nevét őrizték meg számunkra, bár önmaguk a szent regula szerénységre intő szava értelmében nem
örökítették meg nevüket alkotásaikon. A művészszerzetest testvérei megbecsülik, büszkék reá s így örökítik meg nevét krónikáikban. Műveik azonban hosszú századok folyamán, ezer viszontagságban elveszelődtek s így nincs m ó d u n k b a n jelentőségüknek,
értéküknek a megállapítása, Schlosser egész kötetet szentel nekik 1 ), Springer is összegyűjti őket a középkori kútfőkíadványokból. 2 ) A sok név között néhány mesternek az a l a k j a élénkebben
domborodik ki, sőt néhánynak műalkotásai is m a r a d t a k fenn,
A monostori cellának egyik ilyen régi é r t é k e s művésze a szentgalleni Tutilo, a Karolingkornak legendás a l a k j a , kinek egyénisége az életet lehelő, közvetlen hangú a n e k d o t á k révén úgy áll
előttünk, mint egy középkori Lionardo da Vincié, aki egyaránt
járatos volt a tudományok és művészetek minden ágában, szép
és ügyes volt megjelenésében, elmés a társalgásban s tisztelet
és nagyrabecsülés kisérte életében és h a l á l a után. Egyénisége
a megkötöttnek hitt monostori élet keretei közt ís olyan gazdagon bontakozik ki, mintha csak a legkikiáltottabb individualista
korszakokban élne.
Tutilo emlékét halála u t á n vagy száz évvel rendtársa, IV.
Ekkehard, a híres Casus s. Galli szerzője, örökítette meg. A k i
közösségben él, az t u d j a , milyen nehezen születnek a legendák,
milyen nehezen alakul ki a hős, a szent, a tudós, a művész, a
nagyság épen testületben, épen abban a körben, ahol az ember
állandóan, m i n d e n n a p i gyarlóságaival együtt mutatkozik, T u t i l o
pedig Szentgallenben helyi hős, szentként ís tisztelik, a l a k j á t
különös melegséggel, gazdagsággal s közvetlen egyéni vonásokban őrzik, így a d j a át az u t ó k o r n a k r e n d t á r s a , Ekkehard.
E k k e h a r d Casus s, G a l l i j é n e k a kritikus kiadása 1877-ben
jelent meg M e y e r von Knonau, kiváló svájci történettudós tollából. 3 ) Szerinte E k k e h a r d tollát a helyi patriotizmus vezeti. Bizon y í t j a ezt Tutilo kortársának, Sintramnak, a kiváló kalligrafusnak és míniátornak az esetével, E k k e h a r d ugyanis neki t u l a j d o 1

) Beiträge zur Kunstgesichte aus den Schriftquellen des frühen Mittelalters. Wien, 1891. Sitzungsberichte des Kais. A k a d . B. CXXIII.
2
) Die Künstlermönche im Mittelalter. Mittheil. d. K. K. Comm. Z. E r L
der Badenkmale VII. 1. s köv. 1„ Wien, 1862.
3
) L. Dohme, Kunst und Künstler. I. 1. Tuotilo von St. Gallen. Von A.
Schultz. — Rahn, Geschichte der bildenden Künste in der Schweiz. Z ü rich, 1876.

n í t j a a monostori könyvtár 53. kódexét, az Evangelium longumot,
de viszont egyéb műveit meg nem említi, holott ezek sokfelé,
messze e l j u t o t t a k az Alpokon inneni országokba. Meyer még
E k k e h a r d kronológiáján is javít s k i m u t a t j a , hogy Tutílo iskoláztatásával kapcsolatban különféle nemzedékeket kever össze.
Schlosser szerint ezek után súlyos meggondolásra ad okot
E k k e h a r d hitelességének a kérdése. Felveti a gondolatot, v á j j o n
Tutilo élénk és kedves ábrázolása megfelel-e a történelmi valóságnak, vagy inkább csak a monostori hagyományokon felépülő
legendás vonásokból tevődik össze, amelyet Ekkehardnak, a részletek kitűnő megfestőjének a tolla még színez is. A nehézségeket
még meg is t o l d j a . R a t p e r t kezdi meg a Casus s. Gallit, 4 ) akivel
Tutilo szoros barátságban volt. Miért nem említi művében egy
szóval sem Tutilot? A szentgalleni halottak jegyzékében Tutilo
nevénél a művészi tevékenységére való megjegyzés csak valami
X—XI. századi kéztől származik. 5 ) E r r e az a feleletünk, hogy
R a t p e r t 30 évvel előbb halt meg, mint Tutilo s így nem csodálkozhatunk, ha Tutilo nem kerül bele történeti művébe. A halottak jegyzékének a mester szava pedig magában is eleget mond.
Szerencse, hogy Tutilo művészi tevékenységében még
Schlosser sem kételkedik, aki pedig erősen hajlik a túlzó kritik á r a . F e n n m a r a d t alkotásai minden betűnél hatalmasabban beszélnek.
Én a m a g a m részéről inkább lélektani alapon nézem Tutilo
egyéniségét, ha már pontosan elválasztani nem tudom a t ö r t é nelmi valóságot a százéves hagyománytól. Azt keresem, hogyan
tükröződnek vissza egyéniségének jellemvonásai a testvérek lelkében. Meg vagyok győződve, hogy azoknak a monostori a n e k dotáknak reális a l a p j u k van s ezeknek a tükrében Tutílo egyéniségének képe jobban megközelíti az igazságot, mint a racionalista elemzőmódszer érvényesítéséből származó, élettelen, h a l vány váz.
Gyönyörű korszakba esett Tutilo ifjúsága. A IX. század
második felében valósággal a r a n y k o r á t élte a szentgalleni monostor. Azt a szerepet, amit Nagy Károly idejében Alkuínnak,
az ő f ő k a n c e l l á r j á n a k vezetése mellett a toursí Szent M á r t o n
monostor töltött be, most Szentgallen veszi át. Ez szolgáltat írókat az ifjú német király, Lajos alatt az u d v a r részére. 0 )
Szentgallen a p á t j a , G r í m a l d u s (841—872) Nagy Károly udvari iskolájának volt a növendéke, m a j d főkancellár s az i f j ú
király b a r á t j a . Az udvari műveltség teljességét viszi a szentgalleni apáti székbe.
4

) Monumenta Germaniae Historica. 1. II.
) Necrolog. s, Galli in M. G. Necrolog. I. 472. ápr. 27.: V. Kai. ob.
Tuotilonis mi (magistri) atque pbi (doctor iste nobilis caelatorque fuit.)
6
) Dr. Hermann Hisber: Die Miniaturen des frühen Mittelalters. München. 1912. 112. 1.
5

Szentgallen nagy változásokon ment át az ú j a b b időkben.
A konstanci püspökség kizsákmányoló h a t á s a alól megszabadul
s az anyagi függetlenség m é r h e t e t l e n szellemi fejlődést biztosít
számára. G o z b e r t apát (816—837) az ú j fejlődésnek induló gazdasági élet biztosította jövedelmekből nagy építkezésekbe fog,
megújul a híres b ú c s ú j á r ó h e l y temploma, m e g ú j u l a regula ideálját megtestesítő monostorváros, melynek leírását a f e n n m a r a d t
tervek a l a p j á n m á r ismerjük, 7 ) Az összes munkálatokat a szerzetesek végzik. A vezetők W í n i h a r d , akit a k o r t á r s a k D a e d a l u s nak neveztek nagy technikai tudása miatt, továbbá R a t g e r és
Isenrich, aki csak akkor tette le kezéből a szerszámokat, amikor
az isteni szolgálat az oltárhoz hívta, A konvent többi t a g j a buzgón támogatta őket a munkában. Meszet égettek, mészhabarcsot
kevertek, homokot hordtak s mindenféle kézimunkát ők végeztek. A templom hajóit elválasztó s a mennyezetet tartó oszlopok
óriási sziklatömbökből voltak kifaragva, Columnae omnes in
templo l a p i d e a e immensis molibus. Egy Stracholfus nevű üvegg y á r t ó j u k is volt, aki a monostortemplomot s az írószobát átlátszó üvegablakokkal látta el. 8 )
A szellemi és testi m u n k a s az imádság szelleme h a t o t t a
á t a monostort, amikor G r i m a l d u s apát vette át a vezetést, Grimaldus kormányzósága csak fokozta a monostori élet buzgóságát, tudományos és művészi tevékenységét, A Gozbert-féle építkezéseket c s a k h a m a r két ú j templom követi, a Szent Mihálytemplom a világi hívek s z á m á r a s Szent O t t m á r temploma. Mindkettőt 867-ben szentelik fel. A z apáti lakást is ú j j á építtette,
nagyszerű márványoszlopokkal diszíttette. Míg az építkezést
Hartmot, a későbbi a p á t vezette, addig az ősi templom keleti
kórusának a kifestését, ahol Szent Gallus s í r j a volt, Reichenauból hozott szerzetesek végezték, 9 )
De nemcsak művészeti téren, hanem az iskolázás és nevelés
terén is nagyszerű élet folyt Szentgallenben. A monostori iskola
élén a kiváló Iso állt, a nevelés szálai az ír Möngál kezébe
szaladtak össze, aki Marcellus néven lett t a g j a a szentgalleni
monostornak.
Ilyen viszonyok közt kopogtatott be G r i m a l d u s a p á t s á g a
idején a szentgalleni monostorba Tutilo, Minden szépre és nemesre h a j l ó lelke gazdagon m e g t e r m é k e n y ü l t ebben az iskolában,
művészi h a j l a m a i korán kibontakozhattak ebben a környezetben.
Későbbi t u d o m á n y o s felkészültsége mestereire is jó világot vet,
7
) Pertz, Ratperti Casus s, Galli- II. 66. Pannonhalmi Szemle, 1929.
223. 1.
8
) Rahn, Geschichte der bildenden Künste in der Schweiz. Zürich,
1876. 87—98. 1.
9
) Splendida marmoreis ornata est aula columnis, Quam Grimaldus
-orans firmo f u n d a m i n e struxit. E feliratot Dümmler közli, Mittheilungen der
antiq. Ges. in Zürich, B. XII. 213. 1.

A szentgalleni E v a n g e l i u m longum táblájának hátsó lapja.

Szigorú erkölcsei Marcellus nevelési elveit dicsérik. Hogy ki
o k t a t t a Tutilot a művészetekben, arról E k k e h a r d semmit sem
jegyzett fel. De nem nehéz elképzelnünk, hogy ezt az ügyes,
tehetséges és nemes törekvésű fiatal szerzetest h a m a r maguk
mellé vették idősebb művészrendtársai, bevezették az építészet,
szobrászat, festészet elemeibe, hogy az egyre folyó munkálatokban a z u t á n önálló szerephez is juttassák. A legjobb iskolában,
a nagy építkezésekkel kapcsolatos sokoldalú, gyakorlati műhelym u n k á b a n nyerte Tutilo művészi kiképeztetését, amelyet egész
élete folyamán sok alkalma volt gyakorolni is.
M i n d j á r t Grimaldus utóda, H a r t m o t apát, a r a n y b a n ragyogó
festményekkel diszítteti fel monostortemplomának falait. 10 }
A k ó d e x í r á s t annyira felvirágoztatja, hogy az egész Alpokon
inneni világ a megbízására készült P s a l t e r i u m aureumot, Folchardus szentgalleni szerzetes m u n k á j á t csodálja. Az az erős
történeti felfogás, amely ebből a zsoltárillusztrációból felénk
árad, szinte jellemzője lesz a szentgalleni festőiskolának. A bibliából nem annyira a theológiai, dogmatikai — morális t a r t a l o m
r a g a d j a meg, mint inkább történelmi jelenetek f o g j á k meg lelküket, amint ezt Tutilonál is l á t j u k m a j d . Ebből az iskolából
került ki a nagyszerű kezű S i n t r a m és Salomo is, a későbbi
apát, m a i d konstanci püspök. A század utolsó negyedét is nagy
művészi munka tölti ki,
Immo apát kriptával és boltozattal l á t j a el Szent O t m á r
templomát, kifestette a monostortemplomot s a monostort is,
még pedig az utóbbit Szent G a l l u s életéből vett jelenetekkel,
amelyekhez IV. Ekkehard, a híres történetíró, írt később verseket. Ulrich a p á t a tőle épített Szent Sír-templomba festetett két
képet, Szűz Mária mennybemenetelét és Szent J á n o s halálát. 1 1 )
Salomo a p á t 898-ban a Szent Magnus-templomot építtette fel s
később, konstanci püspök korában is ad művészi megbízatásokat
Tutilonak,
Ez a n a g y századvégi művészi m u n k a a monostor összes
erőit foglakoztatta, ez az a tér, ahol Tutilo is k i f e j t e t t e tehetségét, sokoldalú ügyességét, t u d á s á t . Legjobb barátait is a monostor legtevékenyebb embereiből választotta, pl. a korán elhunyt
R a t p e r t e t , a történetírót s N é m e t o r s z á g első gregorián chorálistáját, Notkert,
Tutilo barátjával, a finom idegzetű, törékeny testű Notker rel szemben atlétai termetű volt. Testi erejét mindenki csodálta.
Erejét, ügyességét, ha alkalom kínálkozott, szívesen érvényesítette. Egyik útján rablók támadták meg s két társát már földhöz is terítették, amikor fegyver hiányában egy jókora tölgyfa10

) Nam parietes basilicae S. Galli et in choro et foris chorum et posteriora templi, sicut modo cernuntur, pictura deaurata idem eodem in tempore fecit ornari et comi. Pertz, M. G. S. II. 72, 1" ) Pertz, II, 150—151. 1.

husánggal s z é j j e l k e r g e t t e őket. Több esetben maga szolgáltatta
ki az osztóigazságot rendtársainak. Salomo apátsága idején t ö r tént, hogy Sindolf nevű r e n d t á r s a többször kihallgatta a h á r o m
jóbarát beszélgetéseit s a velük épen nem rokonszenvező a p á t nak besúgta, A három elválaszthatatlan művésztudós apáti engedéllyel vesperás u t á n az írószobában szokott összejönni, hogy
kézirataikat összevessék, kölcsönösen m e g t á r g y a l j á k s kijavítsák.
Mikor Tutílo észrevette, hogy a kém az ablaknál hallgatózik,
elhatározta, hogy meglakoltatja, A gyengédlelkületű Notkert elküldte, R a t p e r t e t künn az egyik szögletbe állította, maga pedig
a kémet hírtelen megragadta, az ablakon félig behúzta, mialatt
R a t p e r t korbáccsal kívülről jól ellátta Síndolfnak a b a j á t , A j a j veszékelésre összefutó szerzetesek előtt valami vélt ördögfogásí
históriával mentette ki magát. Az a p á t azonban t u d t a az összefüggést, de a tettesek ellen nem indított e l j á r á s t , mert nagy
tekintélynek örvendtek a monostorban. H í r h o r d ó j á t megvigasztalta s a monostor iparosainak a felügyelőjévé nevezte ki.
T e m p e r a m e n t u m a idegenben is elragadta. Egy alkalommal
a p á t j a Mainzba k ü l d t e bevásárlás céljából. A vendéglátó mainzi
Szent A l b á n monostor szerzetesei épen szüreteléssel foglalkoztak, csak a portás volt otthon, A p o r t á s a must h a t á s a következtében valami rossz t r é f á t engedett meg magának, mire Tutilot
e l r a g a d j a szent h a r a g j a , m e g r a g a d j a a portást, földhöz vágja s
Szent G a l l u s nevében jól megkorbácsolja, de viszont megígéri,
hogy az esetet nem jelenti fel az a p á t n a k .
A nagy testi erő s a lobbanó t e m p e r a m e n t u m mellett még;
szép szellemi tehetségeket is egyesített magában Tutilo, Mint
barátai, ő is járatos volt a muzsikában, egyaránt jól értett a
húros- és fúvóhangszerekhez, hozzá még szép csengő h a n g j a is
volt. R e á bízták t e h á t a zeneoktatást, ő tanította zenére az előkelő szülők gyermekeit, A l k a l m a z t á k még az oklevélírás t e r é n
s a vendégek körül is, A zenei tehetséghez még a költői is járult
nála. N é m e t és latin nyelven e g y f o r m á n költött, himnuszokat
csinált (Hodie c a n t a n d u s est és az Omnium virtutum gemma),
ezeket meg ís zenésítette. Zenei szerzeményeit Vastag K á r o l y
császárnak, a művészetpártoló u r a l k o d ó n a k a j á n l o t t a , akinek
kegyét ez a gazdagtehetségű szerzetes különösen ís élvezte.
Vastag Károly Tutílóban nemcsak a művészt szerette, akivel sokszor együtt költött, együtt zenésített himnuszokat, szerette
benne az embert ís, mély érzelemvilágát, egészséges humorát,
szeretetreméltó élénkségét, szerette kifogyhatatlan tréfáit, szerette benne az elmélyedő tudóst, aki az egyházi és világi tudományokban egyaránt otthon volt, s z e r e t t e benne a széles látókörű, országokat járt, n a g y t a p a s z t a l a t ú utazót is. Egy alkalommal szinte kifakadva kárhoztatta azt, aki ilyen embernek alkalmat a d o t t arra, hogy szerzetes legyen. Mert Tutilo mindezeken
kívül még egész lelkével hivatásának élő szerzetes is volt. Mennél többet utazott, mennél többet j á r t a E u r ó p a országútjait,

h a z a k e r ü l v e annál jobban megbecsülte a szerzetesi cella m a g á nyát. Mennél többet sütkérezhetett a császári trónus aranyíényében, annál jobban l á t t a annak hiúságos ragyogását. Minél több
embert ismert meg, annál jobban eltelt emberi gyarlóságaink
átérzésével s ennek következtében igaz bűnbánati szellemmel.
A vidám társasélet örömei közül szívesen húzódott vissza a
misztikus elmélyedés édességeibe, A bűnös Babilon tiszta lelkületét inkább megbotránkoztatta, mint csábította, A nőkről, mint
Marcellusnak igazi tanítványa, mindig elfordította szemét. Gyengéd vonzalma a Szent Szűz felé v o n j a , akit olyan áhítattal tisztel, hogy r e n d t á r s a i azt hiszik róla, hogy Szűz Mária leszáll
hozzá, segíti k a r j á t a munkában, f o l y t a t j a ott, ahol Tutilo abb a n h a g y j a . Csodákat suttognak róla életében.
Egy alkalommal Metzben dolgozott egy oltárhoz való antípendiumon. A munka olyan kitűnő volt, hogy az emberek nem
a k a r t á k elhinni, hogy egyedül dolgozik r a j t a . A z t rebesgetik,
hogy Szűz Máriának is kell őt sekítenie. Széltében beszélték,
hogy két idegen lepte meg egy a l k a l o m m a l Tutílót m u n k á j a közepette s alamizsnát kértek tőle, T u t i l o adott is nekik. Mikor
tovább mentek, egy p a p p a l találkoztak s megkérdezték, hogy ki
az a felséges asszony, aki a művész kezébe a szerszámokat adog a t j a s t a n í t g a t j a , hogyan oldja m e g feladatát, v á j j o n talán a
mester nővére, A p a p semmit sem t u d o t t az egészből, de mikor
kíváncsiságát felpiszkálták, a művész felé közeledett s ő is látta
a jelenést. Mikor ez a csoda kitudódott, f o l y t a t j a a krónikás,
Tutilo elhagyta a várost anélkül, hogy művét befejezte volna
s a feliratot elkészítette volna. K é s ő b b a Szent Szűz segítségét
ez a kis leoninus verssor örökítette meg: Hoc panthema pia
caelaverat ipsa Maria.
Ebből a legendából Tutilo a l á z a t o s s á g á n a k melódiái csengenek ki. Nem magának, hanem Istennek s a Szent Szűz segítségének szokta t u l a j d o n í t a n i csodálatosan gazdag tehetségét s
szorgalmas m u n k á j á n a k eredményeit.
Bárhol megfordult Tutilo, t u d o m á n y o s s á g á v a l , művészi képességeivel, nyelvtehetségével, a szó h a t a l m á v a l s feddhetetlen
életével mindenütt méltóképen képviselte n a g y h í r ű monostorát,
Szentgallent s ami még nagyobb, otthon is kiérdemelte szerzetestestvéreí meleg szeretetét s c s o d á l a t á t , olyan buzgósággal vett
részt az isteni szolgálatban.
Mikor halt meg Tutilo, E k k e h a r d nem jelzi. Történetíró b a r á t j a , R a t p e r t már 900 körül, R a h n szerint 884 után, a zenész
Notker 912-ban halt meg, ő meg valószínűleg 913-ban, Igaz, hogy
a hivatalok jegyzékében 1 2 ) 912-őn túl nem szerepel, de viszont a
913-ban elhunyt I, H a t t o maínzi é r s e k hagyatékával kapcsolatos
megrendeléseket még elvégezte, A 915, számú Codex Sang,-ben
f e n n m a r a d t nekrológíum szerint április 27-én meghalt Tutilo m ű 12

) Mittheil. des hístor, Vereins von St, Gallen, Neue Folge, H, XIII. 11, L

vészpap. A K a t a l i n - k á p o l n á b a n helyezték örök nyugalomra, amel y e t később Szent Tutilo k á p o l n á j á n a k hívtak. Tutilot Szentgallenben szentként tisztelték s csodáit megörökítették. Síríratát
Mezler közli: 13 )
Virginis almificae píctor mira arte Tutelo,
Excellens merítis et pietate potens.
Nemo tristis abít, qui te colit et veneratui,
F e r s cunctis p l a c í d a m quíppe salutis opem.
Tutilo, csodás művészetű á b r á z o l ó j a a kegyes Szűznek, te
é r d e m e k b e n kiváló s jámborságban hatalmas, Mindenki megvigasztalódva távozik tőled, aki téged tisztel, mert mindekinek szelíd segítőkezet n y ú j t a s z az üdvösségre.
Kegyeletes lélekkel z a r á n d o k o l u n k el tehát mi is ennek az
Istentől ihletett művésznek az alkotásaihoz, hogy m a g u n k b a szívjuk művészetének szellemét.
Tutilo egyetemes művészetét akkor t u d j u k igazán értékelni,
ha meggondoljuk, hogy a középkor első felében a művészet egyik
pólusát az építőmester, a másik pólusát az aranymíves jelentette.
A z építőmester műhelye kőfaragó, bronzöntő, képfaragó, falfestő
s üvegfestő műhely is volt egyszersmind, hiszen mindez a m u n k a
a legszorosabb összefüggésben volt a templomépítéssel, az akkori
építészet legmagasztosabb tárgyával. Az aranymíves műhelye
szerelte fel az oltárokat, ezeket a kis dómokat a nagy dómokban.
Innen kerültek ki az antipendium faragványai, domborművei, a
szent edények, a gyertyatartók, az ereklyetartók, a kereszt s a
liturgikus könyvek táblái. Itt öntöttek, faragtak, trébeltek, zománcoztak, véstek. Nem csoda, ha az aranymíves stílusa szabott törv é n y t a többinek is. A képírásnak, a k é p f a r a g á s n a k ís kellett
számolnia az aranymívesség gazdag aranyozásával. De meg a
középkor templomai elég sötétek is voltak. Ebben a sötétségben
az oltárok, a liturgikus szerek és r u h á k aranya — a kicsi ablaknyílások s a gyertyák fényében csillogva nagy szerepet is játszott. Törvényt szab az ábrázolásnak. Földöntúli fény a k a r izzóan égni, élni az a r a n y felragyogásában s ez már eleve is ú t j á t
szegi a valószerű ábrázolásnak. Mennyei komolyság r a j z o l ó d i k
ki az alakoknak Bizáncra emlékeztető hieratikus mozdulatlanságában s a r u h á z a t n a k vertikálisan leomló ráncaiban. F ö l d ö n túli fény ragyog ki a díszül alkalmazott ékkövek színmélységeiből is. 14 )
Ebbe a világba visz bele bennünket Tutilo művészete. Ott áll
ő a IX. század vége művészetének mindkét pólusán. A kötöttnek
látszó szerzetesi élet keretei közt is, az egyéniség ellenségének
vélt korai középkorban ís gyönyörűen kibontakozik sokoldalú
13
) De viris illustribus Sangallensibus. I. 24. in. Pez, Thes. anecd. nor,
I. 3. 572. 1. Aug. Vínd. 1721.
14
) Edwin Redslob, Deutsche Goldschmiedeplastik, Delphin-Verlag.
München. 1922. 7. 1,

művészegyénisége Szent Benedek r e g u l á j á n a k , az ima és m u n k a
elvének a szárnyain. Mint minden más művész, természetesen ő
is kora művészetében gyökerezik. Az ő vert aranyának, faragott
elefántcsontjainak s drágaköves díszeinek nyelvében is sok még
az idegen hatás, Bizánc ragyog még bennük, Bizánc csillámlik
át r a j t u k , a l a k j a i n is a keleti ceremóníás merevség érzik, míg
megszokott mintákat lát maga előtt, míg az Ür Jézus, míg Szűz
Mária életén dolgozik. De amint ú j anyaghoz nyúl, Szent G a l l u s
életének ábrázolásánál már az ú j népek ébredésének h a j n a l p í r ját, egy ú j stílus első életjeleít l á t j á k kritikusai alkotásában.
Tutílo művészetéhez mindazok hozzá szóltak, akik a középkori művészetekkel foglalkoztak s foglalkoznak, A hozzászólások nagy és értékes tömegéből igyekszem kihámozni a f e n n m a r a d t kevésszámú alkotásáról való legjobb t u d á s u n k a t .
Mivel Tutiloról nem rendszeres é l e t r a j z o t írt E k k e h a r d , h a nem csak a monostor történetével kapcsolatban itt-ott emlékszik
meg róla, (a Casus s, Galli 22., 34., 39., 40., 45, fejezeteiben),
nem csodálkozunk, hogy műveiről teljes képet nem n y e r ü n k . B á r
kiemeli a krónikás, hogy a képzőművészet minden á g á b a n s a
kalligrafiában, kódexírásban is j á r t a s s mint a szentgalleni a p á t ság életében láttuk, alkalma is volt bőven ezeknek a gyakorlására, név szerint csak az aranymívesség és elefántcsontfaragás
körébe vágó néhány művéről emlékszik meg. így t u d j u k meg,
hogy Szentgallenben, monostorának főtemplomában a Szűz M á ria-oltárt díszítette fel, egy másik oltárt Szent Gallus életéből
vett jelenetekkel ékesített fel, amelyet még a XVI. s z á z a d b a n is
csodálattal szemléltek, 1 5 ) Csinált ezeken kívül még egy díszes
könyvtartó állványt, pulpitumot s egy drágaköves keresztet. 1 0 )
Nem lehetetlen, hogy a Stumpf Eidgenössische C h r o n í k j á b a n
említett m a p p a mundi is Tutílo m u n k á j a .
Stumpf a szentgalleni k ö n y v t á r n é h á n y művészi asztronomíkus t á b l á j á r ó l beszél, amelyeken az ég van kiverve a csillagokkal
s amelyeknél soha művészibbet nem látott. Nem lehetetlen, hogy
ez az a m a p p a mundi, amelyet H a r t m o t apát csínáltatott, (872-—
883. 17 )
Tutilo világhírét a krónikás feljegyzésein kívül egy máig is
őrzött alkotása, az Evangélium longumnak faragott elefántcsontt á b l á j a t a r t o t t a fenn. Ez az evangéliumos könyv Tutilo r e n d t á r sának, Sintrámnak a kézirata, a szentgalleni k ö n y v t á r n a k ősi klenódiuma, a tábla pedig, amelybe kötve van, ugyanaz az elefántcsonttábla, amelyen Nagy K á r o l y írni szokott. 18 ) Az elefántcsontfaragás gazdagon aranyozott ezüstfoglalatban van, amelyet
trébelt levelek és drágakövek díszítenek. Erről a s z o k a t l a n u l
15

)
)
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)
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)
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Schlosser i. m. 98. i.
Casus s. Galli, 22. f.
Stumpf, Eídgenöss. Chronik. 1596. V. 5. p. 301.
Einharti Vita, 25. f.: Casus s. Galli 22. f.

n a g y m é r t t ü diptychon-könyvtábláról m o n d j a Ekkehard, hogy
Salomo konstanzí püspök, korábban szentgalleni apát, b a r á t j á nak, Hatto mainzi püspöknek a hagyatékából két elefántcsonttáblához jutott, amelyet Szentgallennek a j á n d é k o z o t t . Mivel a
diptychonnak csak egyik szárnya volt kifaragva, azt a megbízást
a d t a Tutilonak, hogy a másik szárnyát is ékesítse fel,
E k k e h a r d híradásával szemben is vannak művészethistoríkusok, akik mind a két szárny domborműveit Tutilonak t u l a j d o n í t ják, pl. Schnaase, Springer, R a h n s a nem rég elhunyt Bode, 10 )
továbbá Schlosser is. A különbségeket m e g m a g y a r á z z á k azzal,
hogy míg egyiken a művész a hagyományos bizánci vonalvezetéshez ragaszkodik, addig a másikon már, különösen mikor Szent
Gallus életét á b r á z o l j a , a s a j á t egyénisége tör magának útat s
ú j stílust j u t t a t d i a d a l r a . Ezekhez csatlakozik legújabban a kiváló Goldschmídt is.20)
Goldschmídt a középkori elefántcsontfaragásokról szóló korszakalkotó m u n k á j á b a n a szentgalleni művésziskola termékeit beleállította a V I I I — X I , s z á z a d b a n megoldott formális problémákn a k nagy útvonalába, amely útvonalban Szentgallen külön állom á s t képvisel. M e g á l l a p í t j a , hogy az elefántcsontfaragás a bizánci íparművészetre vezethető vissza, de magát a szentgalleni
csoportot sok szál fűzi a metzi iskolához, a kor egyik kiváló művészeti gócpontjához, pl. a levéldísz erős uralma, a plaszticitással szemben a festői irány az ábrázolásban, a ruharáncok p á r h u zamos vezetése s a tér lehető megtöltése alakokkal. Sok kapocs
fűzi az egykorú kódexíráshoz is, melynek s a j á t o s ír származású
fonatos levél díszmotívumát szívesen alkalmazza. De az antik és
lombard diptychonoknak a h a t á s a is szemmel látható a kereteknek pálcataggal és árkolásokkal való profilírozásában s a magas,
keskeny f o r m á n a k a választásában. Érthető is ez, hiszen Szentgallen könnyen érintkezett a déli vidékkel.
Mindezt Tutilo é l e t r a j z í r ó j a is sejteni engedi. Beszél pl.
Tutilo metzi utazásáról, ahol a Madonnát ábrázolta csodálatos
szépségben, A szemtanúk különösen az életet csodálták benne.
Tutilonak ez a műve E k k e h a r d korában meg is volt. Könnyen feltehető, hogy a sokoldalú érdeklődésű Tutilo, akinek ez a metzi
megbízatása m á r m a g á b a n véve is jelentős hírnévről tesz t a n ú bizonyságot, ez alkalommal az akkor már híressé vált metzi elef á n t c s o n t f a r a g á s t a l a p o s a n á t t a n u l m á n y o z t a s az iskola eredményeit magával vitte Szentgallenbe. így t e r m é k e n y í t e t t e meg a
Metzben a IX. sz. első felében, a Drogo-szakramentáríum k o r á b a n
(826—855) megindúló s az A d a l b e r t püspök idején, a IX. sz,
"') Gesch. d e r deutschen Plastik. Berlin. 1885. 8. 1. Schlosser i. m.
180—185. 1.
20
) Die Elfenbeinskulpturen au9 der Zeit der Karolingischen und
Sächsischen Kaiser VIII—XI. J a h r h u n d e r t . I. B. Berlin, (Bruno Cassirer)
3914.

utolsó negyedében s a X. sz. elején is tartó művészeti virágzás a
szentgalleni iskolát.
Az elefántcsontfaragásnak a kódexírással való kapcsolatán
sem fogunk csodálkozni, ha meggondoljuk, hogy Tutilo, a szentgalleni művésziskola egyik főképviselője, maga is kitűnően értett
hozzá.
A z antik világ Bizáncban él tovább. A bizánci művészet epilógusa az antik művészetnek. Eleven erővel hat, míg ki nem bontakozik belőle a bencés művészet, amely meg valóban introitusa
a középkori ú j stílusoknak, 2 1 )
Goldschmidt nyomán bemutatom Tutilonak f e n n m a r a d t alkotásait. M i n d j á r t a legfontosabbal kezdem, az Evangelium longum táblájával, Nagy K á r o l y diptychonjával,
A k ó d e x jelenleg a szentgalleni Stiftsbibliothek 53. számú
d a r a b j a . Kitűnő képet közöl róla Goldschmidt említett művében.
(163, a, b.) Pontos leírását a 80. és 81. lapokon a d j a . A z elefántcsontfaragás magassága 32 cm., szélessége 15,5 cm. Az elefántcsontlemezek aranyozott ezüst r á m á b a n vannak, melynek magassága 39.8 cm., szélessége 23.5 cm. A z egész nagyon jó állapotban van.
A diptychon főoldala Krisztus megdicsőülését ábrázolja- Ez
gazdagabban van drágakövekkel kirakva. A másik oldala Szűz
Mária mennybemenetelét és Szent Gallus életének két jelenetét
á b r á z o l j a , A két elefántcsontlemezen kétféle lyukasztás látszik.
Van r a j t u k 5—5 kisebb és 3—3 nagyobb lyuk, ami a r r a mutat,
hogy mielőtt könyvtáblává alakították volna őket, kétszer is szolgáltak más-más diptychon céljaira. Az elefántcsontlemezek 12
díszes f e j ű szeggel v a n n a k a bekötési táblához erősítve, A hátsó
tábla bronzszalagjába ez a feljegyzés van belekarcolva: A d istam p a r a t u r a m A m a t a dedít duodecim denarios s m a g á b a n a kéziratban a 199. lapon A m a t a neve aranybetűkkel van írva. Ez az
A m a t a bizonyára azonos a szentgalleni okmánytár (H. W a r t m a n n ,
Zürich, 1863, s köv, 1,) II. 729, sz, A m a t á j á v a l , aki 903-ban a
monostornak birtokot adományozott. Mivel Merton 2 2 ) és Landsberger 2 2 ) kutatásai szerint az evangélium kézirata is, amelyet
Síntram csínált, a IX, és X, sz, f o r d u l ó j á n készült, a bekötés, a
diptychonoknak drágaköves díszű, rekeszötvösműves ezüstbefoglalása s a szöveg készítése egy időbe esnek, míg az elefántcsontfaragás megelőzi őket, Goldschmidt stíluskritikai a l a p o n Ekkeh a r d ellenére is azt m o n d j a , hogy valószínűleg az egész diptychon Tutilo műve, annyira m a g á b a n álló csoportot alkot ez a két
szentgalleni tábla még néhány hasonló darabbal együtt, köztük
a nemzeti múzeum 26, sz, d a r a b j á v a l .
Az elefántcsontlemezeknek más iskolákétól egészen elütő
21
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keretük van, két pálcatag között lapos hornyolás, árkolás- Az
első lapot (1, á b r a ) két vízszintesen futó sima szalag három
részre osztja, amelyek közül az alsó és felső szimmetrikusan elosztott akantuslevelekkel van kitöltve, míg a középső nagy térben teljesen egységes kompozíció, a maíestas Domini, a dicsőségben trónoló Üdvözítő van ábrázolva. Krisztus őskeresztény
felfogás szerint szakálltalan, csupaszarcu i f j ú . T r ó n j á t ovális,
m a n d o l a alakú glória, olaszosan m a n d o r l a f o g j a körül. Mindkét
kezét felemeli. J o b b j á b a n könyvet tart. F e j e mellett alfa és
ómega van. J o b b és bal oldalán hat szárnyú k e r u b áll. F e j e felett a nap és hold megszemélyesítői vannak, egy férfi és egy nő
fél a l a k j a i f á k l y á k k a l , homlokukon napglóriával, illetve holdszarvakkal, Lába alatt a víz és a szárazföld megszemélyesítői feküsznek, egy öreg ember urnával, s valami tengeri szörnyeteggel s egy anya ölében gyermekkel s bőségszaruval, A kompozíció négy sarkát az evangélisták töltik ki jelvényeikkel s a menynyei J e r u z s á l e m e t jelképező házakkal, tornyokkal. Az egész jelenet Krisztust szimbolizálja, amint a világmindenség közepén
trónol s dicsőségét hirdetik az evangélisták. A választószalagra
ez a hexameter van bevésve: Hic residet Christus (XPC) virtutum stemmate septus,
A diptychon másik fele szintén hármas elrendezésű. De míg
az első oldalon a középső rész t á r g y á n á l és nagyságánál fogva
u r a l k o d ó szerepet tölt be, addig itt a három mező m a j d n e m
egyenlő nagyságú. A felső mezőben szimmetrikusan helyezkedik
el öt, körben h a j l ó akantuszlevél, felül kettő, alul három, A felső
kettő között állatviadal van. Oroszlán ugrik egy szarvastehénre.
Az a l a t t a levő mezőben Szűz Mária orante alakban, tunícában,
két-két angyal között készül elhagyni a földet, amelyet egy mellette levő fa s két vízszintes árkolás jelez a lába alatt.
Míg a kis angyalok csak felcsapódó s z á r n y u k k a l töltik ki a
teret, addig Szűz M á r i a a l a k j a a középső részt egészen lefoglalja. F e l í r á s a : Ascensio see Marie,
A z alsó mezőben Szent Gallus l e g e n d á j á n a k két jelenete
van egymás mellett. Szent Gallus a p á t i ruhában, baljában az
apáti vagy z a r á n d o k b o t t a l , jobbját felemelve parancsol a medvének, hogy fát hozzon s azután m e g j u t a l m a z z a , b a l j á v a l kenyeret n y ú j t neki, jobbjával pedig á l d á s t ad reá, A jobboldali kép
előterében alszik Szent Gallus kísérője, aki a legenda szerint
á l m á b a n látta e jeleneteket. A két jelenet között középen áll
a Szent Gallustól felállított kereszt, r a j t a ereklyetartóval s néhány fa m a d a r a k k a l . F e l í r á s a : S, Gall' p a n e m porrigít urso.
N e m akarok Goldschmídtnek európai tekintélyével szembeszállaní, de mégis felhozok néhány érvet, amely inkább az Ekkeh a r d - f é l e h a g y o m á n y n a k a m a l m á r a h a j t j a a vizet s a mellett
szól, hogy az elefántcsontdiptychon csakugyan N a g y Károly korából való az első tábla faragásával együtt s csak a m á s o d i k
táblát faragta Tutilo,

E l e f á n t c s o n t diptychon. Szentgalleni iskola. / B u d a p e s t . N e m z e t i M ú z e u m . /

Nagy Károly k o r á r a emlékeztet szerintem a diptychon a l a k jának szokatlan nagysága. Továbbá az első tábla domborműve
nem helyezkedik el olyan nyugodtan, nem terpeszkedik el olyan
szélesen, mint a Kopasz Károly k o r á b ó l való ú. n. Liuthard-csoport ú j í t á s a i után v á r h a t n á az e m b e r . Az ábrázolási mód n e m
annyira festői, mint inkább plasztikus s így inkább a Nagy K á roly korából való ú. n. A d a - c s o p o r t h o z csatlakozik. Az angyalábrázolásban pl, m a j d n e m olyan e l t é r é s t látok a két dombormű
között, mint aminő a renaissance és b a r o k k angyalábrázolás közti
különbség, A zárt kompozícióban a r á n y o s a n és sűrűen elhelyezett alakok is, amelyeket csak a gondolati t a r t a l o m fűz össze,
mind Nagy Károly k o r á r a , az A d a - c s o p o r t r a mutatnak, S míg
az elsőn a ceremóniás pompázás, r e p r e z e n t á l á s az uralkodó,
addig a másik inkább elbeszélő jellegével tűnik ki. Az elsőben
több a heraldikai merevség, a m á s o d i k b a n több az élet. Az elsőben több a technikai készség, az a l a k o k inkább másoltak, mint kigondoltak, inkább eltanultak, mint önállóan kidolgozottak. A másodikban, ha primitívebb is a kidolgozás, több az önálló kezdeményezés, Ikonográfiái szempontból az első szimbolikus t a r talmú, a második pedig történelmi. 2 3 ) Részletekre menő megfigyeléseket is tettem, pl, az orr, fül, h a j , száj, fej, kezek, h á z a k
stb. á b r á z o l á s á r a vonatkozólag s n e m találok nyomós okot a z
E k k e h a r d t ó l megőrzött hagyomány elvetésére, A különféle
lyukasztásí módok is a r r a engednek következtetni, hogy a
diptychon első f o r m á j á b a n csakugyan Nagy Károlyt szolgálta
az írásnál, a második lyukasztása alkalmával a mainzi érseket
egyházi céloknál s csak harmadik f o r m á j á b a n , a szentgalleni,
Tutilo-féle átdolgozás u t á n lett belőle könyvtábla.
De nem akarok szembeszállni o l y a n szaktekintélyekkel, mint
Springer, Bode, főleg pedig Goldschmidt, csak megszívlelésül
hozom fel ezeket a tényeket, mielőtt az E k k e h a r d - f é l e hagyománnyal végleg szakítanánk. 2 4 )
De a k á r csak az egyik, akár m i n d k é t tábla Tutilo alkotása,
annyit megállapíthatunk, hogy Tutilo művészete csak olyan körben születhetett meg, amelyben a felfedezésnek erős, egészséges
szelleme, a munka tiszta öröme u r a l k o d o t t , olyan körben, amely
akar valamit alakítani, ami a h a g y o m á n y fölé emelkedik. Élénken mozognak, beszélnek alakjai, s a j á t elgondolás, a test mozdulataiba való független önmaga-beleérzés, évszázadok hagyományainak legyőzése érződik r a j t u k ,
Tutilo műhelyéből valónak t a r t j a Goldschmídt a Nemzeti
Múzeum 26, sz, elefántcsontfaragását is. (3. ábra.) 23-5 cm, magas, 9 7 cm. széles. J ó karban van, csak a legkiemelkedőbb részek vannak kissé megvásva. Mivel semmiféle lyukasztás nyoma
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nincsen r a j t a , sohse volt diptychon, h a n e m m i n d j á r t könyvtáblának készült. J ó képe l á t h a t ó Goldschmidt m u n k á j á b a n . (165.
ábra.)
A k e r e t itt is lapos hornyolásu. K é t mezőt ölel körül. A felsőben, amelynek külön levélkerete is van, a keresztre feszített
Üdvözítő van, mellette áll Szűz M á r i a és Szent J á n o s . Fenn a
két sarkon a nap és hold megszemélyesített f é l a l a k j a i láthatók,
akiknek szemük felé emelt köpenye egész a l a k j u k a t kerekké
teszi. A z alsó mezőben Krisztusnak emeletes sírjából két őr néz
ki, alul balkéz'felől egy angyal ül szarkofágon, jobbra pedig két
asszony van, illatszeres edénnyel és füstölgő tömjénezővel, oldalt fák s ű r ű levelekkel, ágakkal.
Különösen a keretelés, a p á r h u z a m o s a n vezetett r u h a r á n cok, az ügyetlenül ágyazott kerek szemek, a t a l a j kezelése s a
sűrűen alkalmazott levéldísz mutat n a g y rokonságot a szentgalleni iskolával,
A könyvtábla valószínűleg összetartozik a nürnbergi G e r m a nischer Nationalmuseum darabjával, amelyen médaillon van
sassal (?) és levéldísz. (167. á.)
H a t á r o z o t t a n Tutilo k e z e a l k o t á s á r a vall a szentgalleni
könyvtár 60, számú kódexének elefántcsontfaragásos t á b l á j a ,
amely m á r Grimaldus a p á t IX. századi könyvjegyzékében is
szerepel. Magassága 26-5 cm., szélessége 10 2 cm. J ó k a r b a n van.
H ű képét Goldschmidt könyvének 164. á, b, á b r á j a m u t a t j a .
A z egyik tábla díszítése csekély változtatással azonos típusú
az Evangelium longum hátsó t á b l á j á n a k már ismertetett felső
díszítésével. Szimmetrikusan egymás mellett álló szép h a j l á s ú
akantuszlevelek közt állatviadalok vannak, farkas vagy medve
t á m a d tehénre, oroszlán szarvasünőre, leopárd
gazellára.
U g y a n a z a stílus, u g y a n a z a technika mindkettőn. A keret profílírozása is hasonló, széles pálcatag k e s k e n y árkolásokkal.
A másik tábla díszítése futó dísz csillagalaku levelekből
és p a l m e t t á k b ó l szőnyegszerű keleti k a r a k t e r r e l , mint ahogy a
szimmetrikus állatcsoportok is bizonyos rokonságot m u t a t n a k
keleti szövetekkel.
A szentgalleni művészískolával hoz kapcsolatba
Goldschmidt még néhány munkát, nevezetesen a cividalei Museo
Civico egyik d a r a b j á t a ruhakezelés s a levéldísz hasonlósága
miatt (166. á,), a monzai székesegyház diptychonját (168. a. b,
á.) s egy k ö n y v t á b l á j á t (177. a. b, á.), részint levéldíszei, részint
állatokat körülövező indái miatt. Ez utóbbi a IX, századi kéziratokkal való rokonsága miatt valóban szentgalleni munkának
látszik, 2 5 )
Mint l á t j u k , igazán csekély T u t i l o f e n n m a r a d t munkáinak a
száma n a g y híréhez képest. E k k e h a r d b ó l ismerjük egyetemes,
szinte L e o n a r d o da Vincire emlékeztető tehetségét, amelyet bízo25
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n y á r a a IX. sz. végén Szentgallenben folyó nagy építkezésekkel
s egyéb téren is virágzó művészi élettel kapcsolatban f e j t e t t ki.
Alkotásai azonban elpusztultak. A m i néhány emlék megmaradt,
az nem elég arra, hogy belőle Tutílonak nagy művészettörténeti
jelentőségét megállapíthassuk, d e a r r a elég, hogy meghalljuk
belőle az ú j hangot, amelyet a plasztika területén Tutilo ütött
meg először.
H a t á s á r ó l nagy h í r e tanuskodhatík. Működése nem szorítkozik a n y a m o n o s t o r á n a k falai közé, dolgozik messze idegenben
is. Mikor egy alkalommal r u h a n e m ű bevásárlására k ü l d t e a p á t j a
Mainzba, művészhíre megelőzte. Mikor a mainzi Szent Albán
monostor a p á t j a h a l l j a nevét, a legnagyobb tíszteletnyilvánításokkal f o g a d j a s addig el sem ereszti, míg a szerzetesek kérésére egy szép a r a n y antípendiumot nem csinál az o l t á r r a . Ezen
a dicsőségben trónoló Krisztust ábrázolta. A verses körirat, amelyet valószínűleg maga fogalmazott, hiszen a krónikás is kiemeli
ebbeli tehetségét és szokását, így hangzott: Ecce polo potior
solío t e r r a q u e scabello, íme, a világ sarka a trónusom s zsámolyom a föld. Tehát Izaiás p r ó f é t á n a k ez a verse (66. I.) ihlette
meg a művészt: Coelum sedes mea, terra autem scabellum
p e d u m meorum. Ez a műemlék E k k e h a r d korában még megvolt,
mint valami p á r j á t ritkító híresség.
Tutilo egyéniségében egy szerzetesművész típusát állítottam
olvasóim szeme elé a IX. század végéről, típusát annak a sok
száz másnak, akik mind Szent B e n e d e k szelleméből éltek és alkottak, hordozták az évezredes antik kultúrát, de tovább is fejlesztették, csakhogy az idők mostohasága nevükön kívül mást
alig őrzött meg róluk. Bevitték a bencés gondolatot a művészet
birodalmába, mint ahogy az idők h a l a d t á v a l beviszik m a j d s a j á t
gondolatukat a ciszterciták, a dominikánusok, a franciskánusok
s a jezsuiták is s ezzel szép helyet biztosítanak maguknak a művészetek fejlődéstörténelmében,
Dr. Mihályi
Ernő.

A LEGREMEKEBB KORTÖRTÉNET.
A H ó m a n — S z e k f ü - f é l e M a g y a r Történet IV. kötete Szekfü
G y u l a budapesti egyetemi tanár tollából és ugyanőtőle Bethlen
G á b o r története — alaposan és b á t r a n ki m e r e m mondani —
a legremekebb a l k o t á s a a m a g y a r történetírásnak, valóban
klasszikus becsű, mindenkorra elavulhatlan kincse lesz a magyar
nemzetnek. Tárgyilagos, realisztikus, p á r t a t l a n igazságosztó,
vizsgáló, nyomozó és ítélő bíró. Tökéletes tükörkép, amelyben
híven m e g i s m e r j ü k legdrágább kincseinket és sokban félreértett
valónkat.
A l a p o s a n és b á t r a n szólok. B á t r a n állást foglaltam Szekfüvel szemben akkor is, mikor Rákócziról írt; őszinte bátorsággaL
hízelgés nélkül szólok azon műveiről is, amelyek legutóbb jelentek meg.
A h o g y a p r o b l é m á k Szekfü műveiben elénk állnak, ez a
módszer és r e n d s z e r a magyar történetírásban nagy részében ú j ,
megkapó, érdekes, tömör és mégis világos, kristálytisztává lesz
a régi és modern rokon f e j l e m é n y e k e t összehasonlítva, ezektől és
a s a j á t részleteiben szabatosan megkülönböztetve, logikus következtetésekkel egész jelentőségükben föltárva és okulásokban
gazdagon rendelkezésünkre bocsájtva. Szekfü írásművészettel
dolgozik, regény- és d r á m a i érdekességü stílussal ír. A hazai és
külföldi roppant forrásanyagot a leggazdagabb levéltárakból és
könyvtárakból több évtizedes t a n u l m á n n y a l ismerte meg; bécsi
munkássága közben európai látókörrel és szerencsés távlatból,
a bécsi történelmi intézetek sokféle nemzetiségű tudósainak fokozottan tárgyilagosságra utalt írásait ismerve, Szekfü nagy tehetsége oly elfogulatlan bíróként h a l l g a t j a ki rengeteg t a n u j á t ,
s a k k o r a bölcseséggel mond ítéletet tanuk és tények, helyzetek,
viszonyok fölött, hogy a legnagyobb lelkesedéssel hódolok meg
ez alkotások tökéletes szépsége és igazsága, rendkívüli é r t é k e
előtt. Nyugodtan mond Szekfü bírálatot a kor történetíróiról.
Megokolt ítéletet mond Acsádyról, kit hibáztat, Angyal Dávidról, Károlyi Á r p á d r ó l , Takáts Sándorról, kiknek érdemeit fennen dicséri. V e r e s s E n d r e elfogultsága Izabellával szemben és
é r d e m e B á t h o r y István megvilágításában egyaránt m e g k a p j á k
a tárgyilagos bírálatot. P a p és világi, protestáns és katholikus
egyenlően igazságos elbánásban részesülnek, érdem szerint jutnak megrováshoz és dicsérethez. Őszinte szerénytelenség nélkül
jelöli meg azt, hogy miben j á r t ú j és eredeti utakon ő maga
t ö r t é n e t í r ó elődeihez képest. A műve végén adott öszefüggő,
rendszeres forrásísmertetés annyiban is nagyon becses, hogy számos feladatot tűz ki a további történetírás számára, amelyek
még teljesen feldolgozatlanok, pedig nagyon szükségesek volnának, Ily helyeken Szekfü maga a d pótlásokat. Forrásismertetése
80 hasábon, a p r ó nyomással, igen nagy érték, pótolja a k o r r a

nézve történetírásunk nagy mulasztását, a m a g y a r történeti t e l j e s
bibliográfia és a m a g y a r t ö r t é n e t í r á s története hiányát, a m e l y nek megszüntetése m á r rég kitűzött programm, m u n k á l a t a i is
r é g ó t a folynak, csak az eredményei késnek a nyilvánosság számára.
A Magyar T ö r t é n e t IV. k ö t e t e hét f e j e z e t r e tagolódik, amelyek a polgárháború okozta országtagolás-csonkításról, a Habsburgi országrész ú j szervezéséről, a török veszedelem elleni védő
szervezetről, a nagybirtokos osztály ú j kifejlődéséről és nemzetvezető szerepéről, a hitújításról, az erdélyi fejedelemség kialakulásáról, s a magyarországi német uralomról, a miatta kitört
Bocskay-féle nemzeti reakcióról szól. — Ez a f e j e z e t r e n d s z e r
a legtöbb olvasó s z á m á r a csak abban lesz hiányos, hogy nincs
a végén vagy az e l e j é n időrendi összefoglalás, tájékoztatás, amelyet most más műben kell fölkeresni. Az egész kötet pontosan
két negyvenéves nemzedékkort ölel föl, amilyen negyvenéves
nemzedékkorokra minden erőltetés nélkül s nagyon hasznosan
fölosztható az egész magyar történet, mint ezt nemsokára bemutatom. Szekfü is megkülönbözteti Ferdinándnak, másrészt Miksa
és Rudolf közel negyvenéves korszakait, amelyek lényegesen m á s
jellemüek.
Ferdinánd őszintén a k a r t a Magyarország javát, v é d e l m é t ;
a l k o t m á n y á t sem a k a r t a elnyomni, nem volt abszolutista zsarnok. U r a l m á t Budán kezdte és folytatta volna Habsburgi A l b e r t
ígéreteihez és szándékához hasonlóan, ha a török el nem veszi
tőle, aztán Zápolyai J á n o s fiától is Budavárát. A központi főok
az egész kor megítéléséhez n e m a reformáció, hanem a török
foglalás, ennek oka pedig a kettős királyválasztás. Ez t e t t e
tönkre a katholikus püspökségek rendes betöltését, ez okozta az
egyházi birtokok lefoglalását, ú j nagybirtokos osztály keletkezését, a katholikus p a p s á g és szerzetesség szétzüllését, melynek
helyét könnyű szerrel foglalták el a nagybirtokosok reformációs
u d v a r i papjai, részben volt katholikus papok és szerzetesek.
A kettős királyválasztás polgárháborúba döntötte M a g y a r o r s z á got a legnagyobb külső veszedelem idején, mely úgy területileg,
mint hitében gyökeresen megváltoztatta M a g y a r o r s z á g hagyományos régi állapotát.
A p o l g á r h á b o r ú r ó l szóló első fejezet után oly öt fejezet következik, amelyekben az ú j f e j l ő d é s jól megokolt kezdetei legnagyobbrészt F e r d i n á n d u r a l m á n a k nemzedékkorába esnek, és
csak az utolsó, hetedik fejezetben k a p j u k meg a második nemzedékkor két királyának, Miksának és R u d o l f n a k nagyon érdekes,
élethű jelemzését s azon tények sorozatát, amelyekkel t e l j e s s é
tették a magyarság németgyülöletét viszonzásul a magyarok
megvetéseért, ami kirobbantotta a Bocskay előéletével, loyalításával teljesen szakító fölkelést.
A második fejezetből m e g t u d j u k , miképpen következett
F e r d i n á n d kényszerű székhelyváltoztatásából, külföldi székhe-

lyéből a m a g y a r állami önállóság nagy sérelme, a központi igazg a t á s elnémetesedése, bécsi függése, a m e l y e t aztán Miksa és
Rudolf tanácsosainak önzése és alacsonyrendüsége t ű r h e t e t l e n n é
tett. A régi m a g y a r közjogi önállóság t u d a t á t és g y a k o r l a t á t a
n á d o r és a h e l y t a r t ó t a n á c s pozsonyi m a g y a r t a g j a i és f ő p a p elnökei t a r t o t t á k fönn. A k ü l ü g y és h a d ü g y vezetésének külföldi,
bécsi megszervezését Szekfü érthetővé teszi, bár s a j n á l j a : érthetővé teszi azzal, hogy az osztrák-cseh és német birodalmi segélyre pénzben M a g y a r o r s z á g nagyon rászorult, sőt k a t o n á b a n
is, a külföldi segélynek pedig kikerülhetlen feltétele volt a külföldi tisztek és katonák a l k a l m a z á s a s a k i r á l y bécsi székhelye.
A z ebből folyó sérelmek élét sokáig e l t a k a r t a a király hagyományos joga, hogy bármily idegen tanácsos javaslatát mint királyi prepozíciót t á r g y a l j a a magyar országgyűlés, s a m a g y a r
k i r á l y tekintélyét F e r d i n á n d annyira fönntartotta, hogy a magyar rendek a Habsburgház örökösödését is elfogadták.
Igen nagy é r d e m e F e r d i n á n d királynak az ú j hosszú várvédelmi vonalrendszer megtervezése és kiépítése, mely a z t á n megnehezítette a török t e r j e s z k e d é s é t . E v á r r e n d s z e r vonalán f e j l ő dött ki az a végbeli vitézi élet, mely ezt a kort ú j m a g y a r lovagkorrá, hőskorrá teszi. Máskülönben a török és keresztény társadalom élete két külön világ, mely össze nem férhet. A törökgyülöletben kevés kivétellel egyformán osztoznak katholíkusok és
protestánsok, A török b a s á k udvarias leveleit m a g y a r diákok
írták, valamint a szidalmait is; szép m a g y a r o s stílusuk a magyar diákok nyelve, az udvariasságot pedig a magyar végbeli h ő sök kényszerítették rá a törökre, A védővárrendszer és k a t o n a ság f e n n t a r t á s á n a k költségeit Szekfü gondosan számbaveszi minden forrásból s összehasonlítja a nyugateurópai és a m a g y a r állami bevételeket, kiadásokat. K i m u t a t j a , hogy a m a g y a r királyi
bevételek még akkor sem lehettek elegendők a török elleni védekezésre, ha a kor nem követelte volna meg a királyoktól, hogy
d r á g a u d v a r t a r t á s r a p a z a r o l j á k a királynak megszavazott adók
és pénzverés, harmincad h a t á r v á m jelentős részét. A p á p a i segély pénzben és k a t o n á k b a n nagy áldozatokat hozott M a g y a r országnak s N y u g a t e u r ó p a védelmének. Volt spanyol s egyéb
segély is a külföldről, A német, osztrák és főleg a cseh segély
m a j d n e m veszedelmessé vált, mert német telepítéseket és területfoglalásökat követelt M a g y a r o r s z á g területén, és sikeresen
vitte keresztül az idegen tisztek és zsoldosok alkalmazását. Területi csonkítás volt a k a t o n a i határőrvidék megalapítása. Odanyúlnak vissza az államadósságok is, amelyek a rossz pénzügyi
kezelés miatt s z a p o r o d t a k és sok m a g y a r királyi és nemesi birtokot j u t t a t t a k külföldi e r e d e t ű családok kezére, A d r á g a külföldi zsoldos és az olcsó, elhanyagolt m a g y a r zsoldos ellentéte
is fokozta a németgyülöleletet s a m a g y a r o k leszólását, mi fölhalmozni segített az összeütközés anyagát, noha a m a g y a r katonai fegyelem sokat eltűrt.

A polgárháború a két király közt a l k a l m a t adott egy ú j
nagybirtokos osztály keletkezésére mely elnyelte a katholikus
egyházi birtokok nagy részét, hadiszállításaival pedig a királyi
birtokokat s a koronára visszaszállt javakat. S a j á t o s ú j feudális
rendszert t e r e m t e t t a m a g y a r nagybirtokosság a k i t e r j e d t , hűséges familiárisok és servitorok ritka szolgálatkészségének fölébresztésével és fönntartásával. Megható kegyeletes viszony példáit sorolja fel Szekfü, kinek itt kiváló érdeme, hogy e r r e a familiáris viszonyra eddig is, most különösen fölhívja a figyelmet.
Ezzel a vármegyei nemesekre messze k i t e r j e d ő familiáris viszonnyal megérteti Szekfü nemcsak a nagybirtokosok h a t a l m á t ,
hanem e viszonyban gyökeredző morális értéket, igazolását is,
úgy hogy e l m o n d h a t j u k : a nagybirtokosság a török ellen való
védekezésben gondviselésszerű történeti hivatást teljesített. Gazdagságának a l a p j a sok egyházi bírtok, gazdag örökösnővel való
házasság, huszártiszti kiválóság, vitézség és bírtokvágy, ügyes
gazdálkodás, hadseregszállítás. Kezdődik a ruha és ötvöskincsek
luxusa, a pénz thezaurálása, mely legkönnyebben menthető az
örökös veszedelem korában. E kor barokkizlése olasz, német
hatásokat mutat, de a nemzeties jelleget is őrzi. Egyébiránt legtöbbet költ a nagyúr á l l a n d ó zsoldosaira, akiknek ő maga a vezére a végvári életben. Ez pedig m a g a s a b b k u l t u r á t is jelentett
s ritka szép virágzást fejlesztett ki,
A hitújítás ú j nyugati kapcsolatot teremtett, de emellett
s a j á t o s m a g y a r vonásokat mutat, amelyek nem voltak meg a
német eredetiben. Rohamos t e r j e d é s é t Magyarországon lehetővé
tette az egyházi nagybirtok világi lefoglalása és török kézre jutása. A főpapok szegényen világi állásokban szolgáltak távol
egyházmegyéjüktől, vagy állásuk betöltetlen m a r a d t évtizedekig
is. A királyi kegyuraság itt á r t a l m á r a volt az egyháznak, ennek
birtokait világi kezeknek engedte át a p á r t h ű s é g biztosítására.
A rendiség befejezetlen voltát m u t a t j a , hogy nem szolidárisak
az első renddel, sőt ellene törtek, birtokait lefoglalták s magánkegyuri jogukat szintén az egyház ellen használták. — A reformáció életében szembetűnő a szabad vallásgyakorlat követelése,
közjogi biztosítása, de nem az egyéni, hanem a területi vallásszabadságé, m e l y vallási türelmet más vallással szemben ismerni
nem akar, A cuius regio elvet az ausburgi vallásbéke h a t á s a
a l a t t a protestánssá lett magyar nagybirtokosok is keresztül viszik udvari p a p j u k p r é d í k á l á s a nyomán. Erdélyi sajátosság,
hogy egymásután négy felekezetnek biztosított vallásszabadságot, mert J á n o s Zsigmond fejedelem valamennyit gyors egymásutánban magáévá tette. De ez a vallásszabadság nem az:
egyéni vallásszabadság, hanem mindig egy ú j felekezet számára
készült áttörni a területi vallásszabadság elvét, a zárt területi
egyhitüség k o r s z e r ű parancsszavát, S z e k f ü szabatosan m e g h a t á rozza a protestáns szervezkedés fejlődésfokait. Az ú j hit t e r j e désének okai közt kiváló helyet juttat egyes buzgó prédikátorok

sokoldalú kulturális hatásának s a tömegek lelki szükségletének,
mely a l a p j á b a n vallásos a k a r t lenni, de e szükségletét a régi
egyház p a p h í á n y a miatt nem t u d t a kielégíteni. Csak a kor végén
áll ez talpra a trienti belső r e f o r m megkezdésével, papnevelő
intézetekkel, kivált J é z u s társaságával, amelynek tagjai szószéken, tanszéken, iskolában, irodalomban hatásosan kezdték fölvenni a versenyt a protestánsokkal. Sőt egyes kiváló világi p a p o k
m á r előbb is megkezdték a hitvitázó irodalmat. Hatásuk egy
n a g y szellemen jelentkezik, Balassa Bálinton.
Erdély különállása az egész nyolcvanéves koron át csak
szükségalakulat, mely nem é r d e k e a három nemzetnek, csak a
török szultánnak. Ennek a p a r a n c s a szorította V á r a d r a s E r délybe a Zápolyai magyar királyokat, kik nem a k a r t a k csupán
erdélyi f e j e d e l m e k lenni. F r á t e r György csak a szultán p a r a n csát h a j t o t t a végre és nem kedves újításait E r d é l y nemzeteivel
szemben, tiszántúli vármegyékre és u r a d a l m a i r a támaszkodva,
katonai nyomással vitte keresztül. Ezt az E r d é l y e n kívüli hatalmi súlyt érvényesítették a B á t h o r y a k is úgy, hogy abszolutizmust gyakorolhattak, mellyel szemben az erdélyi országgyűlés
a legtehetetlenebb feudális testület. Főleg vallási téren s a székelyekkel szemben volt erős a fejedelemí hatalom, az u r a k kivégzése sem ütközött rendi a k a d á l y o k b a , csak B á t h o r y Zsigmond
kiskorúsága és kapkodó lemondásai s Basta nyomorgató idegen
u r a l m a után lép föl nagyobb erővel a vágy E r d é l y t elszakítani
Nyugattól s a közös m a g y a r törekvéstől, a török eleni harctól,
M a g y a r o r s z á g egységétől.
Miksa k i r á l y protestáns h a j l a m a s a protestáns f e j e d e l m e k ben csalódva, belső meghasonlása, aztán R u d o l f n a k lelki betegsége, mely u t o l j á r a remegett a kapucinus gyóntatótól is és szintén
protestáns szövetkezést t e r v e z e t t : az idegen központból való korm á n y z á s sérelmeit annyira fokozták, hogy végül be kellett következnie az ellentétek kirobbanásának a Bocskay-féle fölkelésben. Pedig a m a g y a r rendek a Habsburg-örökösödés és a hadidiplomáciai közös ügyek, a mixta elismerésével előbb m á r megindultak az engedékenység ú t j á n , engedtek a rendi s közjogi régi
elvekből. Az ellenzékiség a k k o r nyert erőt, mikor a nagybirtokosok kezdtek élére állani és E r d é l y felé tekintgetni. A hosszú
béke háborúi s a tízenötéves török háború Rudolf király erélytelen makacssága folytán kevés siker mellett rettentő teherként
nehezedett a m a g y a r lakosságra, mintha a zsoldos nép a békés
m a g y a r jobbágyság kipusztítására tört volna. P á l f f y Miklós, a
törökverő nagy k a p i t á n y okos tervet gondolt ki a zsoldos-veszedelem enyhítésére: táborhelyek állítását a szokásos zsoldos-vonulás útján, fölszerelve élelmiszerekkel, De a terv nem valósult
meg. A m a g y a r s á g nemcsak megfogyott vagyonával, hanem vérével is sokat áldozott, többet alig áldozhatott. A nagy magyarok már állandó nemzeti sereget terveztek. De ezzel sem tehették volna t e l j e s e n fölöslegessé az idegen zsoldosokat, s különö-

sen nem az idegen pénzsegélyt, amelyet pedig a külföldiek csak
idegen főtisztek kikötésével a d t a k volna. A k a m a r a fiskális p e r e ket indított régi jogon. De mérséklet nélkül s ezekkel a nagybirtokosságot idegenítette el a kormánytól. Ehhez járult a cuius
regio vallási elv alkalmazása a királyi városokra s az 1604. évi
országgyűlés törvényeinek királyi megtoldása a 22.-ik cikkellyel,
a vallási ügyek t á r g y a l á s á n a k eltiltásával. Itt már a nemesi
rend is összefogott a városi renddel. Bocskay személyes veszedelme, fiskális p ö r e s birtokaínak foglalása belekergette őt loyalis m ú l t j á v a l ellentétes fölkelésbe, mely gyors sikerhez jutott.
A n a g y államférfi, Erdély f e j e d e l m e mint győztes hadvezér a
török és német veszedelem ellensúlyozását vette tervbe s így
irányította a bécsi és zsitvatőí békekötést.
Különösen becsesek Szekfünek a kor nagy embereit jellemző
nyilatkozatai, amelyek azt m u t a t j á k , hogy sokszor foglalkozott
velők, leikök mélyéig ismeri őket. Belátták az u r a k — m o n d j a
Szekfü — minő bűn és veszedelem volt a kettős királyválasztás,
a következő századok nyomorúságának forrása, Verbőczyt a p a pirosok emberének nevezi, szűklátókörű, kicsinyes a k t a g y á r t ó n a k
m u t a t j a be, ki államkancellárí nagy tervek helyett periratokat
regisztrál és hátíratoz. Nagyon érdekesen jellemzi az egész m a gyarságot e szavakkal: ,,A keresztény szolídarítá.s erős t u d a t a
t a r t o t t a fenn ezt a vérző kis magyarságot, hogy szerb és oláh mint á r a le ne f e k ü d j é k hid gyanánt a Nyugat meghódítására induló
K h a l i f a lábai alá . . . ők voltak akkor Európa hívei, a jó európaiak, kiknél jobb nem volt és a nemzeti eszmének harcosai, mikor az nyugati területeken még alig élte gyermekkorát,"
A nagy magyarok j e l l e m r a j z á n a k külön remekét írta meg
Szekfü „Bethlen Gábor" című kötetében (kiadta a Magy. Szemle
T á r s a s á g 314 lapon, számozott bibliográfiái és kritikai jegyzetekkel és betűrendes névmutatóval). Soha szebb, élet- és korhűbb,
közvetlenebb, igazabb életrajzot m a g y a r nagyságról nem írtak.
Ez a. könyv mindvégig lebilincselően érdekes és tanulságos. Mint
a Magy, történet IV, kötetét, úgy ezt a monográfiát ís Szekfü hét
f e j e z e t r e osztotta: m e g r a j z o l j a az európai politikát a XVII, század elején, Bethlen Gábor fejlődésének kezdetét, m a j d a cseh
szövetségben történt támadását, a z t á n egyedül vívott h á b o r ú j á t ,
egyéniségét és fejedelemségét a tetőponton, Magyarország birt o k á é r t indított h a r m a d i k küzdelmét s végül a lengyel királyság
megszerzésére készült terveit, amelyek közben meghalt.
A z egész könyv tele van a legbölcsebb politikai okulásokkal.
Eleven tükörkép ez államférfiak, társadalomvezetők, történettudósok számára, a n n a k megismerésére, miképpen kell belehatolni
egy k o r n a k legrejtettebb mélységeibe s a viszonyokat eszközül
használó zseni miképpen dolgozik nagy terveinek keresztüvitelében a nyílt színen és a rejtekben, A vallás és politika legszorosabb szövetségének a korául ismeri a köztörténetírás a harmincéves háborút, s S z e k f ü rámutat, hogy éppen ekkor kezd lazulni a

vallás és politika szoros kapcsolata. Egész korszerű tehát, hagy
amikor vallás és alkotmányos szabadság érdekében vívott háborúk
korát a k a r j u k közelebbről megismerni, akkor a realitások történetírójánál föl kell ismernünk a tényt, hogy a háborúnak igazi
motívumai nem a vallás, nem a közszabadság, hanem ezek csak
p a j z s t a k a r ó í és keresett jeligéi a m á r megkezdődő vállalatnak.
Bethlen szakított a kersztény nyugati egységes törekvéssel, melylyel a m a g y a r is szolidáris volt: Bethlen konstatálta, hogy „Istennek legyen hála, az egész nemesség, székelység, szászság hatalmas (török) császárnak f e j e t h a j t o t t a k " , mégsem ártana, ha télire
is bent m a r a d n a 2000 török, ugyanannyi oláh, ezer gyalog és ezer
tatár, hogy r á j u k ő u r a l m á n a k f e n n t a r t á s á b a n bizonyosan számíthasson. E k o r b a n ezen gondolat ú j volt, s Bethlen előtt alig merte
volna valaki ilyesmire felszólítani a törököt. Nagyszombati egyezményében Bethlen 1617-ben még sem Magyarország szabadságairól, sem a protestánsok jogairól nem tárgyalt, legnagyobb kívánsága a fejedelmi cím és Ecsed, Nagybánya, mint Báthori-bírtokok visszanyerése volt. Később intim közléseket küldött Bécsbe:
a császár vigyázzon, főként Trencsén, Árva, Turóc, Liptó vármegyék rebellisek, nem árt, ha belőlük a n á d o r néhány nemest megölet. De m á r akkor kész volt t á m a d á s a tervével, amely villámgyorsasággal haladt előre.
Cseh-magyar konföderációja erősebben hozzákötötte Magyarországot az örökös tartományokhoz, mint a későbbi p r a g m a tica sanctio és örök szövetséget, közös védelmet állapít meg ötévenkint közös országgyűléssel, az egységes hadügy és külpolitika közös megbeszéléseivel. Vallásszabadságot követelő kifejezései mindenkor protestáns értelemben veendők; a magyar szabadság nála a protestáns m a g y a r o k r a korlátozódik, a katholikus
magyarok kizáratnak belőle akkor, amikor ő a k a r j a kormányozni
M a g y a r o r s z á g o t s a bécsi magyar királyt passziv szerepre,
puszta címre kívánja korlátozni. Erdélyijén abszolutista uralkodó, ki kereskedelmi monopóliumot üz alattvalóinak kizárásával. A korszak nyerseségétől Bethlen sem mentes, melyet történeti távlat nélkül durvaságnak m o n d h a t n a valaki és Szekfü itt
Bethlent Richelieu és Wallenstein p é l d á j á v a l menti.
Külföldi t a n á r o k r a a k a r j a bízni ú j főiskoláit, ahol ,,ne magyar iskolákban való hitván szokás szerint tanítsanak, hanem
more jesuitarum e x e r c e á l j a a gyermek magát az oratio csinálásokban". Első t a n á r á v a l azonban nem volt szerencséje, Opitz
Márton m a g y a r r a l , szásszal nem törődve, idyllíumában az oláhokat dicséri, rossz viskóikban nemes római vérre talál, holott a
magyarok szokásai visszataszítóan h a t n a k reá. A széltoló költő
aztán K á r o l y főherceg szolgálatába állott, aki a Bethlentől elvett
sziléziai hercegségek iij birtokosa lett.
Mikor Bethlen ú j r a f e l t á m a d t Magyarország
birtokáért,
homlokegyenest eltérő irányokban folytatott alkudozásokat egyszerre, úgyhogy az angol követ hosszas megfigyeléseinek ered-

ményét abban foglalja össze, hogy Bethlennek természetében
van a csalás és csak az bizonyos, hogy ahol teheti, inkább ellenségeit, mint b a r á t a i t c s a l j a meg. Amikor a magyarság keserves
sérelme az idegen csapatok behozatala, különös módon é p p e n
Bethlen seregében léptek az ország t e r ü l e t é r e német landsknechtek, törökök és t a t á r o k .
Amikor m á r megkötötte a végleges békét F e r d i n á n d királylyal, rögtön közli a portával, hogy a német békét a j á n l neki, s
igéri neki Magyarországot a Fátráig, Moldvát, Havasalföldet,
l e á n y a kezét, a p á p á t ó l királyi koronát, csak álljon m e l l é j e és
induljon vele együtt a török ellen; ő azonban ellenáll a csábításnak, s jobban szeretné, ha tovább folytathatná a háborút s
abban a török az eddiginél jobban segítené. Annyi való, hogy
a béketárgyalások tisztán Bethlen személyes hatalmi kielégítése
körül forogtak. A nyolc havi alkuban szó sem volt a m a g y a r királyság rendi vagy vallási ügyeiről.
III. F e r d i n á n d királlyá választása annyira
szabályosan
ment végbe, hogy végül Bethlen sem folyamodhatott komolyan
ehhez az érvhez, így m a r a d t meg indítóoknak h a r m a d i k é s
utolsó t á m a d á s á h o z a személyes sértődöttsége E s t e r h á z y által.
A religio dolga itt sem szerepel, mert E s t e r h á z y szerint Bethlen
háborúi óta a katholikusok m u t a t h a t n á n a k sok fületlen és orratlan papot, sőt m á r t í r o k a t is, kiket agyonvertek és kínokkal megöltenek.
Mikor S z e k f ü e tényeket és v á d a k a t sem h a l l g a t j a el, hogy
j e l e m r a j z a t e l j e s és őszinte legyen, ezek mellett kortörténeti
nagy tudását a z előadó művészet ritka tökéletességével haszn á l j a föl arra, hogy elfogultnak senki se tartsa, hanem Bethlent
hibáival és erényeivel, egész nagyságában mindenki megértse és
történetéből, küzdelmeiből, végsorsából okuljon. Igaz kor- és
jellemtörténetet adott a mai és jövő nemzedéknek,
amelynél
tökéletesebbet eddig nem ismertünk s tán a jövőben sem írnak
Bethlenről, történelmünknek valóban ritka a l a k j á r ó l és tényezőjéről.
Dr. Erdélyi
László.

NYÁRI TANULMÁNYUTUNK ÉLMÉNYEI.
Az idén is ú t r a keltünk. Dr. Mattyaszovszky Kasszián esztergomi igazgató és cserkészfőparancsnok a vezérünk, cserkészliliom a jelvényünk. Négy idegen ország szépségein keresztül, 24
augusztusi n a p gyorsan pergő változatosságaiban egybe forrott
a kis csapat: fiatal és öreg cserkészek, bencés és piarista tanárok.
A barátkozás nem volt nehéz, hiszem m á r a közös dél-olaszországi és balkáni t a n u l m á n y ú t u n k o n megszerettük egymást,
Î. Olaszország íelé.

A bécsi állomás várótermében m i n d n y á j a n elmerültünk a
nagy távlatok szemléletében. A z idegen országok érdekességeinek számára szinte lázasan ürítettük k o p o n y á n k a t és előtanulmányaink a l a p j á n m á r próbálgattuk megrajzolni az óhajtott szépségeket, hogy annál könnyebben elraktározhassuk m a j d a szerzendo értékeket. Merengésünkből a vörös uralommal elégedetlen
bécsi úriasszony c s ó k j a ébresztett fel. N e m arcunkra, hanem a
szivünk fölé tűzött ,,Hungáríá"-s feliratú nemzeti szalagunkra
nyomta csókját, amely pillanatnyi megrezzenésünk után ú j r a az
ideális világba ringatott, mintha édes a n y á n k ölelt volna át bennünket h a z á n k h a t á r á n búcsuzóul , . .
Pemmering szépségét e l f e d t e előlünk a sötét éj. M a j d a hold
kelt fel, hogy ő r k ö d j é k álmaink felett. Terhünkkel az A l p o k o n
keresztül elől két, hátul egy mozdony birkózott. Láttuk, amint az
álmosszemü N a p csóválta f e j é t a mérnöki t u d o m á n y merészségén, Vonatunk nagyokat f ú j v a , kapaszkodik fel, azután diadalmasan sipclva ereszkedik le, A sziklák l e j t ő j é b e v á j t útvonalról
bebújik, az alagútakba, innen pedig h i d a k r a szökken. Az öreg hegyek valósággal m e g k o p a s z o d t a k i j e d t ü k b e n e bravúros merészségek l á t t á r a . Források, vízesések köszöntenek bennünket, midőn
a fenyőerdők csendesen bólingatnak.
Udinéböl megelégedetten nézünk vissza az A l p o k h a t a l m a s
b á s t y á j á r a , melynek kopasz tetői a derűs n a p f é n y b e n jókedvűen
mosolyognak le Lombardia hangulatos k e r t j e i r e és gyümölcsöseire; a Piave most csendesen folydogál kavicsos medrében. Hőseink vérét leszállította m á r az A d r i á b a ! A hegyoldalak községeinek. t e m p l o m t o r n y a i vagy még mindig leégve busonganak,
vagy újraépítve, ú j h a r a n g j a i k k a l hívogatják az élőket és siratják a. holtakat.
Az olasz állomásokon
a fekete r u h á s fascísták, a Napoleonf r a k k o s r e n d ő r ö k és a vörös sapkás vasútasok festőien hatnak,
A. fascista jelvény a régi olasz címerrel egyenrangúságra emelkedve, az állomások homlokzatán foglal helyet. A városok szük
utcáira f a t á b l á s ablakok néznek, A k é m é n y e k úgy festenek, mint
n á l u n k a g y á r a k kürtői.

II. Olaszországban.

Velencében a Vöröskereszt fogad bennünket és egy vaporettót bocsát rendelkezésünkre. Ezzel szeljük végig a Nagy-csatornát. E g y p i l l a n a t r a megállunk a remek felépítésű Cá d'Oro, a
Vendramin és a Doge paloták előtt, melyeknek évszázados falait
és k a p u i t hiába döngetik a tenger hullámai, Velence hordárai: a
teherszállító csónakosok azonban gondolat nélkül eveznek el
ezen műértékek mellett. Velence az egyetlen város, ahol nincs
kocsi, sem autó.
A csónakból kiszállván, a Szent M á r k - t é r r e megyünk. A z
1000 éves Szent M á r k templom előtt egy bronzlap felírása:
„Bomba Austriaca. 1916. 4—9" azt hirdeti, hogy e műremeket a
közelmúltban az enyészet fenyegette. A homlokzat m á r v á n y oszlopai, fiaiái, a Konstatinápolyból származó lovasszobraí, ősrégi és renaíssance-korí mozaikképei, melyek a teremtés történetétől kezdve Krisztus csodás életének befejezéséig visznek bennünket a szentek országába, az előcsarnok folyosóin keresztül be
a t e m p l o m h a t a l m a s k u p o l á j a alá, úgy lenyűgöznek bennünket,
hogy szinte lélegzeni is e l f e l e j t ü n k . A főkupola négy k e r u b j a a
konstantnápolyi A j a Sofia hasonló elhelyezésű m o z a i k j á r a emlékeztet.
A cölöpökön épült templom mozaik p a d o z a t a — az á l l a n d ó
javítás elenére is — gidres-gödrös. A repedező falak és mozaikképek javításán a munkások m a g a s állványokon dolgoznak, A
renaíssance-korban a megrongálódott mozaik képek helyébe ú j a kat r a k t a k , ami r o n t j a a harmóniát. A művészi oltár alatt Szent
M á r k teste, a szentélyben két k ó r u s és balról a dogé páholya,
jobbról hirdető szószéke — a régmúlt dicsőség jellegzetes m a r a d v á n y a i . Az utóbbiról m o n d j á k m a a szentbeszédeket. Az egyik
pillérhez támasztva, az evangéliumi oldalon egy oltár van az A j a
Sofiából. T e t e j é n a világ legnagyobb achátköve. Vele szemben
az olaszos gyertyaégetés helye. Ez a jelenség olyan benyomást
tesz ránk, mint midőn nálunk mindenszentek n a p j á n a gyermekek
g y e r t y á k a t g y ú j t a n a k a sírokon.
Á j t a t o s elmerengésünkben az állami rendőr erélyes h a n g j a
zavar meg, amikor egy hiányosan öltözött ,,urí" asszonyt kivezényel a templomból. Odakint meg az árusok ,,Olcsó J á n o s " kiabálása hesseget el bennünket a teret záró Szent M á r k n a k és a kereskedők védőszentjének: Szent T i v a d a r n a k oszlopa közé, ahol
a dógék idejében a nyilvános kivégzéseket tartották. Az esti kivilágításban még egyszer megnéztem e gyönyörű kontúrokban
mutatkozó templomot. A tér n a p p a l i nevezetességei: a röpködő
galambok most a p á r k á n y z a t o n gubbasztanak éjjeli álomba merülve. Segítenek aludni Maníunak, az 1848-as mozgalmak diktátorának, aki a templom baloldala melletti szarkofágban alussza
örök álmát,
A dogé palota fehér m á r v á n y külseje, á r k á d o s földszintje és
az első emeletre vivő scala gígantea és scala a u r e a nevü lépcső-

házai s e j t e t i k a belső t e r m e k művészetét. A mennyezet kazettás, a
falak freskóval és domborművekkel tarkítva. A tízek, a szenátor o k és h á r m a k tanácsa termeinek h a t a l m a s falmezőit egy-egy híres freskó borítja. P a o l o Veronese: E u r ó p a elrablása című és a
cambray-i liga ellen készült élénkszínü f r e s k ó j a ; a tanácsteremben Tintoretto Paradicsoma, Veronese; Lepantói győzelme, a kettesével megfestett dogék képei (egy áruló volt köztük: képe elfestve!), a dogé-választó teremben P a l m a Vecchío: Utolsó ítélete,
(melyen szeretett feleségét az üdvözültek és elkárhozottak között
ís lefestette, hogy bárhova ís jut, ő mindig vele lehessen!), mindmind valóságos élményt n y ú j t a n á n a k egyenkint is. A régiségm ú z e u m b a n IV. Henrik francia király fegyverzete, a gályákon
egykor szereplő lámpák, lándzsák, fegyverek, mellszobrok stb.
v é g e l á t h a t a t l a n sorozata. Leszállunk a sötét börtönökbe, átmegyünk a S ó h a j o k h í d j á n , benézünk a kivégzések helyére, és örülünk, — hogy végre kint vagyunk! A k i k h a j d a n itt általmenének,
nem m o n d h a t t á k : dum Spiro spero, mert az élethez többé nem
lehetett reményük. A Campanile t e t e j é r e a csigaút helyett liften
megyünk fel. A p a n o r á m a felejthetetlen. A legfelsőbb emelet
belső négy f a l á r a ez v a n vésve: Venít ín pace et Deus homo factus est Christus rex.
Szent Zakariás templomában
Bellini: Mária a kis Jézussal,
P a l m a Vecchio: Háromkirályok, Salvatore Rosa: P é t e r bűnbánata c. oltárképének l á t á s a t é r d r e kényszerít bennünket. S Giovanni et Paolo román-csúcsíves stílusú templomában
a csodás
varázsú üvegfestések misztikus h o m á l y á b a n húzódnak meg a dogék síremlékei, szobros szarkofágjai. Valóságos velencei Pantheon
ez — Tiziano és Tintoretto neves freskóival ékesítve. Itt láttuk
egy külön k á p o l n á b a n a dogék fából való, selyemhuzatu aranyozott t r ó n j á t , a templom előtt meg Verocchio: Colleoní lovasszobrát, A Mária Formosa templomban P a l m a Vecchio: S. Cecilia és
S. Sebestyén híres képét, a F r a r í templomban Tiziano: L'Assunta oltárképét, továbbá Tiziano és Canova nevezetes síremlékeit és sírjait. Seholsem bántuk meg azt a pénzt, melyet belépésnél a nehéz függönyü a j t ó k n á l fizetnünk kellett.
Ezen gazdag emlékekkel megrakodva, robogtunk
Verona
felé. Egészen a Brentáig kertek, szederfaalék, közöttük szőlők,
magastöltésü csatornák, Vicenza körül dombsorok, hegyek. A
községekből tornyok emelkednek ki, a hegyek tetejéről pedig komor v á r a k néznek alá. A z autóút és a vasút keresztezésénél amerikai felfogásban kiírás helyett nagy szélmalomkerékszerű ták o l m á n y o k morzéznak. Bent a városokban (Veronában) meg a
kövezetre van k i r a j z o l v a az autó ú t j a .
A z Adige mellett épült Veronának csak néhány órát szentelhettünk. A várost környékező magaslatokat valóságos várrendszer koszorúzza (PL Castel S. P i e t r o ) . Megnéztük az épségben
lévő római arénát, a festői gyümölcspiacot, amelynek renaissance stílusu freskós külsővel rendelkező palotái vannak (pl.

Vecchio p a l o t á j a ) , Scaligeri p á r a t l a n szépségű csúcsíves síremlékét, a Duomot, Teodorik épségben lévő várát, a két nevezetes
diadalívet, (Portoní della Bra, és P o r t a dei Borsari) stb.
Éppen megérkeztünk az állomásra, mikor a váróteremben
megszólalt a villamoscsengő és egy nagy táblázaton víllanyfénynyel kivilágítva megjelent a „Milano". Ez nekünk szólt. Miután
elhagytuk a szépséges G a r d a tavat, a gyászőss emlékíi Brescia
tornyai mutatkoztak, de hiába, mert nem t u d t a k becsalni a vonatról, A vasúti kocsikban térképek. Több helyen ki van írva, hogy
tilos a k á r o m k o d á s és a szemérmet sértő beszéd.
Este érkeztünk Lombardia fővárosába, Milapoba, a legnépesebb olasz városba. Amint Veronában órával vannait ellátva a villamosok, Milanóban meg az illető kocsi számának megfelelő menetirány van feltűntetve a város a l a p r a j z i térképén, A 0 y á r o s b a n
szerzett első benyomásunk feledhetetlen m a r a d . Egy kis tér közepén Szent Ferenc művészi b r o n z a l a k j á t látjuk, amint egy vízmedence fölé hajolva, a h a l a k n a k beszél. Szobor még nem gyakorolt rám ekkora hatást.
M á s n a p a dómba mentünk, mely 11.800 ; m. területen épült
és harmadfélszer nagyobb a bécsi Szent István templomnál. Fehér márványba faragott, égbetörő imádság, egy örök „sursum
c o r d a " az egész. Kívül és belül 5000 szobor, temérdek baldachin
és a tornyoknak megszámlálhatatlan e r d e j e , A 600 éves csúcsíves templom f ő k a p u j á n a k gyönyörű szép renaissance stílusu művészetével bántó ellentétben van a négy m e l l é k h a j ó n a k p a j t a deszkából összetákolt k a p u j a . Az ö t h a j ó s templom belső térhatása az 52 oszloppal, az áttörtnek festett boltozatcíkkelyek, a főh a j ó boltozatáról 46 méter magasságból lecsüngő nagy feszület
és a sötétes alapon játszó, festett ablakok szinpompája, valamint
a megnyúzott Szent Bertalan tökéletes szobra hosszú ideig lenyűgözve t a r t a n a k bennünket.
A kincstárban Szent A m b r u s és Szent Károly ember-méretnél is nagyobb ezüst mellszobrai, a két méteres ezüst gyertyatartók, azután a remekbe vert kelyhek, a r a n y a t érő miseruhák, könyvek, az altemplomban
Szent Károly ezüstrelifekkel bevont kript á j a , melyet a spanyol királyok öltöztettek pompába, a Szent
testén látható nagy smaragd kereszt, amely Mária Terézia királyunk a j á n d é k a : tárgyai mozdulatlan csodálkozásunknak.
A templom, tetejére 500 lépcsőn megyünk fel. Az igazi művészetet itt c s o d á l h a t j u k leginkább. Különösen hangzik, de igaz,
hogy a támasztó pillérek fíaláínak e r d e j é b e n eltévesztettük egymást. Egy-egy fiale nagyságra nézve falusi templom tornyának
is beillenék. A főtorony Szűz Mária szobra, melynek kezébe nemzeti ünnepek alkalmával olasz zászlót húznak, 108 méter magasságban v a n . A viharok sok rombolást visznek véghez a tornyokban, úgyhogy az egyes torony részletek lánccal vannak megerősítve, A. kőfaragók állandóan dolgoznak a tetőzet díszeinek pótlásán. A r á j u k fordított kiadások bőven megtérülnek az idegenek

müvészetpártolásából. A templomnak kissé lejtős tetején e l f á r a d t u n k a barangolásban és a tornyok megmászásában. Jól esett
tehát a tetőn lévő kávéházban megpihennünk.
A bencés apácák elhagyott kolostorában és a Luinitől kifestett S. Mauricío templomban szomorú szívvel járunk. Itt Szent
Benedek c s a l á d f á j á n a k érdekes f r e s k ó j a állít meg bennünket. A
Chíesa della Grazie r e f e k t ó r i u m á b a n a Lionardo da Vinci Cenacocóján elkövetett barbárság (hogy t, í. Napoleon a j t ó t nyitott
i a j t a ) b o s s z a n t j a műízlésünket, A híres képen a vörös színek m á r
m a j d n e m teljesen kifakultak, de a gesztusok beszéde és az arcok
élete még mindig d r á m a i a n hat.
A z egykori Bacchus-templom helyén épült Szent
Ambrus
román ivezetü bazilikája dicső m u l t a t rejteget. Oszlopokkal övezett födetlen u d v a r a hallotta, mint u t a s í t j a vissza Szent A m b r u s
a t e m p l o m b a n való belépéstől Theodozius császárt a nyilvános
vezeklésre. Az előcsarnok római e r e d e t ű oszlopai hallották először a T e Deum h a n g j a i t felcsendülni, midőn Szent Ágoston megtért és megkeresztelkedett. A t e m p l o m n a k szarkofág fölött emelkedő szószéke volt legközvetlenebb hallgatója Szent A m b r u s
ékesszólásának, o l t á r a pedig, amelynél a nagy szent misézett,
életszentségének t a n u j a . Érseki székéből került ki XI. Pius p á p a
őszentsége. Itt koronázták meg a Krisztus Urunk keresztszegét
m a g á b a foglaló vaskoronával a Lombard királyokat. Nagy N a poleon szintén azon templomban lett lombard király, A templom
a r c h i t e k t ú r á j á n a k érdekessége, hogy k u p o l á j a boltháromszög
(pendentiv) és dob nélkül emelkedik a pillérek ívein, akárcsak
B r a m a n t e (milánói) templomában. Ez a bazilika mozaikjainak
felséges tónusával is hat,
A Szent Lorenzo templomot épen búcsú n a p j á n látogattuk
meg. Pirosba volt öltöztetve az egész. Az oltáron szentek ezüst
mellszobrai ragyogtak az embermagasságú gyertyatartók között.
Lionardo da Vinci Utolsó v a c s o r á j á n a k freskóban elkészített előm i n t á j á t néhány évvel ezen templom belső f a l á n fedezték fel. Az
apostolok elhelyezése és a kezek játéka m a j d n e m teljesen azonos
a híres Cénáéval. Teodorik gót király első feleségének szárkof ág ját a szomszédos kápolna őrzi, amely egy római építkezés
f u n d a m e n t u m á n nyugszik, mnt valami emelet. A IV. századból
való mozaikképeí jó ideig m a r a s z t a l n a k bennünket.
A z Ambrosiana
képtár csodás levegőjében a nemrégiben itt
m ű k ö d ő XI. Pius p á p a szobra mosolyog ránk, A görög és római
szobrászati remekek másolatai mellett T h o r w a l d s e n és Canova
e r e d e t i alkotásai, Lionardo da Vinci, Luino és Rafael (Athéni iskola) tanulmányai és vázlatai, Luini freskói, Dürer, Guido Reni
(Crücifíxus), Luino (Sancta Família) mosolygó és Botticelli szomorú Madonnái v o n j á k m a g u k r a figyelmünket. Szent
Ambrus
könyvtárának
a 175,000 kötete mellett 8400 kézirata van. Közülük. csak a Divína Comediának 1355-ből való kéziratát, azután az
Odisseához a III. században készült r a j z o k a t említjük fel.

A királyi palota trónterme, selyem tapétás, gobelínes, b e r a kott empire-bútoros, csilláros termeinek csillogása, fénye és p o m p á j a , Napoleon szobája, a k á p o l n a oszlopainak t a p a d ó saroklevelei, a Viscontíak sírja hidegen h a g y n a k bennünket. Hiszen m i n den királyi városban m e g t a l á l j u k ezek mását, A különben m ű vészi kápolnaoltár művirágai azonban nem c i r ó g a t j á k ízlésünket»
A középkori építészet jellegzetes emlékét: a Sforza
várkastélyt is megnéztük. M ú z e u m á b a n megcsodáltuk az olasz ö n t u d a t
ápolásának ügyes fogásait, A többrendbeli régiségek, e m l é k t á r gyak, zászlók, a Bastílleből való kövek, Napoleon tábori ágya,
tábori n y o m d á j a , és halotti m a s z k j a mellett Tükörí és Türr István
magyar származású generális arcképeit is megtaláljuk, mint
ahogy a Scala (színház) előtt álló Líonardo da Vinci szobrának
t a l a p z a t á n Szalay A n d r á s nevü t a n í t v á n y á n a k a l a k j á t , A Scala
hat emeletes nézőterével, visszhang nélküli, b á j o s a k u s z t i k á j á val és a mélységbe sülyeszthető csodás felszerelésével — a n á polyi u t á n a világ legnagyobb színháza.
A sajátságos kavícskövezetü utcákról, ahol a meleg miatt a
lovak fejkötőben és s z a l m a k a l a p b a n robotoltak, minden étkezésre
a S, Lorenzó templom k a n o n o k j á h o z tértünk be, aki abban az
épületben, amelyet még Szent K á r o l y épített, kifőzőt tart fenn az;
egyetemi hallgatók számára, így történt, hogy életemben nemcsak
a cserkészeknek, hanem kanonoknak a főztéből is ettem. A z
ebédlő főhelyéről Serédi bíboros hercegprímás, Horthy kormányzó és Csonka-Magyarország képe nézett ránk. E b é d ü n k
és vacsoránk alatt szokták verni (harangozás helyett) a harangokat, nem épen fülbemászó, zenei akkordokban. Bőven volt r é szünk. utcai verkli kínzó m u z s i k á j á b a n is. A Vörös Keresztnek
tiszteletünkre adott pezsgős ozsonnáján, mely a legelőkelőbb
(Cova) étteremben volt, ezen zavaró jelenségek hiányoztak.
Az A r c o délia Place, melytől Napoleon nyílegyenes útat t e r vezett Párisíg, Viktor Emánuel n a g y a r á n y ú galléríája (üveggel
boltozott keresztutca), a dóm előtt álló impozáns szobra, a Sforza
várkastély elé épített Garibaldi szobor és a szédítő forgalom k é pei elmosódtak, midőn robogó autón a karthausíak elhagyott kolostortelepe: A Certosa di Pavia felé tartottunk.
Szemünk-szánk eláll a művészet ötszázéves remek alkotásain, A templom homlokzata csupa márvány. R a j t a nincs egy
tenyérnyi hely, amelyet a művész keze ne érintett volna, amelyen ne látnánk valami jelenetet, vagy ne volna leheletszerű f ü zér kifaragva a quattrocento, cinquecento és a barokk finom ízlésében, Valóságos kőhimzés az egész templom külseje, A belseje meg igazi kincstár. A milanói dóm a l a p r a j z a szerint csúcsíves stílusban épült. Az első és negyedik mellékhajóba beállított
oltárfülkék és oltárok művészetének csodálatába belefárad az
ember. Csodás inkrusztációk, beszélő relifek mindenütt. Malachit,
ametiszt, rubin drágakövekből van kirakva az oltárok eleje, Az

o l t á r k é p e k is kincseket érnek. Perugíno, Borgognone, Luiní,
Crespi, Solario, Mantegna stb. festették őket.
Az alapító Gian G a l e a z z o Víscontínak és Lodovico Moronak
síremléke, a kórus és a sekrestyék f a r a g v á n y a i és intarzioi, a
vizilófogból faragott p o m p á s triptychon, mely apró képekben az
ó - és újszövetség fontos jeleneteit szemlélteti, a falfestmények
szoborszerüsége, a kis és nagy keresztfolyosó terrakottái, a művészi vállkÖvek, a könyvtár, ebédlő utolérhetetlen finomságú faragványaí, a 24 karthausi szerzetes egyszerű lakása és kápoln á j a a keresztfolyosóra nyiló a j t ó k k a l és a szomszédos kiskertekkel mind-mind megállást és elmélyedést parancsolnak. Bámulatos szép itt minden! Ebből a paradicsomból szólította ki a szerzeteseket II. József osztrák császár feloszlató rendelete, ezt dézsm á l t a meg a napoleoni csapatoknak barbarizmusa, míg végre
1880-ban az olasz állam tette rá a kezét. Az elmúlt évben azonban Mussolini visszaadta rendeltetésének.
Ezek voltak két nap gazdag élményei Dr. Rejőd Tiborc milanói m a g y a r plébános kalauzolása mellett. Két órai gyorsvonatozás u t á n máris Turinban vagyunk. A Pó b a l p a r t j á n sakktáblaszerű u t c á k mentén épült fel a város, amelynek s a j á t o s jellegét
a háztömbök fölött tronoló városháztorony a d j a meg. A jobbparton m á r hegyek emelkednek. Itt van a király-sírok temploma
és az elesett hősök tiszteletére emelt világító torony. A sok apró
híd között kiemelkedik az Umberto-hid, négy sarkán szoborcsoportozattal,
Piémont fővárosa nagyon csendes. Először villamoson jártuk
körül (Az autóirány különszinü kövekkel jelezve!). Megleptek a
szép egyenes, fákkal szegélyezett, hosszú utcák, melyek közül a
Pó-utca a legszebb, továbbá az üzletekkel benépesített lábas házak és a sok szép szobor. Turint m é l t á n nevezhetjük a szép szobrok városának.
(II. Viktor Emmánuel és Don Bosco szobra öszszefüggő életképet ad.)
G y a l o g ú t u n k először Kossuth házához vitt. Az első emeleten fehér m á r v á n y t á b l a hirdeti, hogy itt halt meg számkivetésben 1894-ben, Az első olasz p a r l a m e n t épületét, a királyi palotát, a XIII, századból való P a l l a z z o M a d a m á t , a Valentinuskastélyt, a jellegzetes Piazza S. Carlot, a szaléziánusok renaissance t e m p l o m á t : a M a r i a Ausiliatrícét az ógörög stílusú bejár a t t a l bíró Maria Consolatricét, a S, Giovanni templomokat a
Bazilica di Supergát, az egyetemet, a Fiat-autógyárat, a kapucinusok hegyen lévő t e m p l o m á t csak futólag néztük meg.
Múzeumában
az egyptológía a legértékesebb. Elfektetett
múmiák bottal, összezsugorított csontvázak fejtartóval, a festett koporsókban és külön is, házi eszközök, kosarak, vékák, kötelek; festmények, hieroglifek, p a p i r u s o k gyönyörű festéssel, ékírásos t á b l á k és szobrok m e g s z á m l á l h a t a t l a n sokasága, Nápolyban és Bécsben láttam csak ehhez hasonlót,
A sok nézésben t e l j e s e n kiéheztünk. Az asztalon a kettős

t a r t ó k egyikében piros p a p r i k a helyett só vagy bors volt téve.
E b é d végén nyers paradicsomot, é d e s p a p r i k á t és zöld salátát
k a p t u n k . Ez utóbbi úgy volt megvágva, mint ahogy nálunk a
récéknek készítik el. Persze, nem ettünk belőle. Fekete kenyer ü k is csak kelletlenül fogyott. Mikor ebéd u t á n egy vendéglő
falán a „Tokai b o r " r e k l á m á t láttuk, még jobban vágyódtunk
a hazai ételek és italok után.
Ebédünket elköltvén, A f r i k á b a mentünk villamossal, vagyis
az afrikai gyarmatok kiállítását néztük meg. Trípolitánia, Eritrea,
Cyrenaica, Somalia sajátságos őslakóit, különös házait, templomait, házi- és vadállatait a maguk természetes környezetében
ismertük meg. A kávébarna, nyúlánk termetű, aszkéta megjelenésű, jóképű őslakók, főpapi zuchettóra emlékeztető h a j n y í r á s sal, a középső l á b u j j r a felszíjazott szandállal vonják m a g u k r a
figyelmünket. A két métert megközelítő, leginkább szomáli szárm a z á s ú rendőreik oly finom arcvonással rendelkeznek, hogy az
^európaiak is megirigyelhetnék őket. A csizma és a feloszlatott
cserkészboltok m e g m a r a d t derékszíjai azonban nem illettek hozz á j u k . Az olasz szabású k a t o n a r u h a sem. De a sátrakban foglalatoskodó nők és férfiak már hamisítatlan őskosztümbe voltak
öltözve. Az asszonyok arasztnagyságú drótfülbevalókkal ékesk e d n e k , a férfiak azonban szerényebb fülönfüggőkkel is beérik.
A sátorban őrölnek, kötnek, fonnak, szőnek, edényeket gyártan a k , főznek, gyermekeket szoptatnak. Kölcsönösen megcsodáltuk egymást. Integettek, hogy m e n j ü n k h o z z á j u k közelebb, de mi
odébb álltunk és csak később t u d t u k meg, hogy ők is fordítva intik a jöjj és m e n j jellegű ó h a j o k a t . T e n y e r ü k a munkától f e h é r r e
Icopott, talpukon szintén elváltozott a kávébarna szín.
Ha szólunk hozzájuk, illedelmesen felállnak és olaszul,
franciául felelgetnek. Amint m e g t u d j a az egyik, hogy katholikus
idegenek vagyunk, megkér bennünket, hogy nézzük meg kápolnájukat, amely egyszerű, missiós jellegű. Bementünk ezután a
monofízita koptok k á p o l n á j á b a is, ahol Krisztus Urunk, Szűz
M á r i a és a szentek görögkeleties esetlenséggel voltak ábrázolva.
A gyarmatok tarka állatvilágában a teve, strucc, marabu,
sólyom, gazella, leopárd, oroszlán, többféle m a j o m és tripoliszi
juh stb. példányait láttuk. A kiállításon volt repülő, léghajó,
t e n g e r a l a t t j á r ó , tengerészeti, mentő stb, csoport. Sajnos a szigor ú a n katonai jellegű pavillont, amely előtt feketeinges fascista
állt díszőrséget, nem nézhettük meg azon egyszerű oknál fogva,
m e r t közülünk négyen fehér ingben voltak. Ezt már a villamoson
ís tüntetésnek vették a fascizmus ellen és kicsibe mult, hogy le
nem szállítottak bennünket. A gyanús tekintetek és zápor elől
egy mentősátorban húztuk meg magunkat, de csakhamar észre
k e l l e t t vénünk, hogy — mint kiállítási t á r g y a k a t — bennünket
is néznek. Kénytelenek voltunk tehát „fedett á l l á s u n k a t " a
kígyóbűvölő pavillon jávai felcserélni. Másnap reggel a genovai
'gyorsra szálltunk fel. (Innentől kezdve villanyerőre berendezett

vasúton robogtunk előre egészen Innsbruckig.) Genova felé r o mantikus v á r a k és kies fekvésű kolostorok állnak sorfalat a h e gyek t e t e j é n . Nem mondhatnám, hogy épen tiszteletünkre. Sőt
visszagondolva a tegnapi incidensre, úgy éreztük, hogy ezek is fe->
hér ingünket kémlelik. Örültünk tehát, midőn előlük egyre g y a k rabban b e b ú j h a t t u n k az alagútak hosszú sorozatába. A szép
számban legelésző jámbor tehéncsordáktól nem keleltt félnünk,
A. hegyek oldalán kőrakásokkal védett emeleteken meghúzódó'
szőlőtáblák f ü r t j e i meg egyenesen k a c é r k o d v a mosolyogtak r á n k .
Mikor a p á l m á k már egyre gyakrabban mutatkoztak, éreztük,
hogy közel vagyunk a Riviérához,
Megérkeztünk tehát a pálmaligetes Genovába. Az á l l o m á son Kolumbus Kristóf fogadott bennünket, nem az igazi, hanem
csak a mása, amennyiben nagyméretű kőszoborcsoportozata o t t
van az állomás előtt. Igazi olasz város ez a Genova! A Líguri
Alpok oldalában helyezkedett el évszázadokkal ezelőtt. Fekvése
Fiuméénál sokkal regényesebb. A hegyeken a város régi erődítményei c s o d á l j á k az idők változását. M a már csak a szomszédos hegyekből kiinduló a q u a e d u k t u s o k a fontosak. Bent a városban az ú t a k egymásfeletti oldalmagasságban húzódnak, a villamosok meg m a j d 4—6 emeletnyíre verekszik fel magukat, m a j d az
alagútak hosszú sorozatán futnak végig, A zeg-zugos, szűk utcák
nem t a r t o z n a k a ritkaságok közé. A házak építésénél és tatarozásánál az állványokat a falakra t á m a s z t j á k . De azért a r u h á k
szárítása az utcákon történik. Itt a tisztaság biztosítására és a
szomjúság csillapítására állandóan folynak a vízcsapok. A forgalmat az autók mellett nagykerekű kocsik bonyolítják le, m e lyeket egymás elé fogott 2—3 ló húz, A legyek elrebbentésére
a n y a k u k r ó l is egy-egy lófark lóg le.
A z utakat olajfák, kaktuszok, p á l m á k szegélyezik. Szép
gondolat a „Milite Ignoto" utcaelnevezés a város kellős közepén.
Ez stílszerű is olyan városban, ahol a gyászjelentéseket a házak
falaira r a g a s z t j á k ki. A z utcán nagy rend uralkodik. A j á r d á k r a
ki van írva, hogy csak balról lehet előre menni. A rendőrök mindig kettesével sétálnak a biztonság kedvéért. Köpőládákkal sok
helyütt találkozunk. Bennük kavics van.
A sziklaoldalakra h a t a l m a s paloták, amerikai jellegű felhőkarcolók támaszkodnak. Mellettük szerényen, de fönségük tudatában húzódnak meg a régi freskós, vesztibulumos
házak. így pl.
Kolumbus Kristóf háza, ahol gyermekéveit töltötte, a régi városkapu, a XII, századból való csúcsíves Szent György-bankház stb.
Ennek építészeti és díszítő elemeit vette át az Itália Bank tiszta
m á r v á n y - és freskós székháza.
A „vörös palotában"
a glyptothéka és a pinakothéka foglal
helyet. Római császárok ismert stílusú mellszobrai színes márványból, portraik, Van Dyck, Guido Reni, Strozzí, Bambierí,
P a o l o Veronese, Teníers stb. szebbnél szebb alkotásai vannak kiállítva a freskós boltozatú termekben. A Szent Lőrinc
katedrális

a román-gót építészet remeke. H á r o m ,,bélelt" kapuzata, belső
freskói, színes ablakai, domborművei, síremlékei, Sansovino szobrai, Ker. Szt. J á n o s k á p o l n á j a (ahol állítólag hamvai pihennek),
ékességei és nevezetességei a 700 éves templomnak, Mária Annunziata-templom
aranyozott stukkóínak és gyönyörű freskóínak
élvezésével jutalmazza meg a kíváncsit és á j t a t o s k o d ó t egyaránt.
Utunk a temetőbe vitt. P á r a t l a n u l szép fekvése van, A többemeletes hegyoldalban — vagy szabadon, vagy 2—3 folyosós
tetőzetek a l a t t — a művészi változatosságú sírkövek megszáml á l h a t a t l a n sokasága, kivétel nélkül a közel lévő C a r r a r a híres
f e h é r m á r v á n y b á n y á j á b ó l valók. A r á j u k helyezett pléhkoszorúk
és művirágok azonban erősen r o n t j á k az illúziót. Innen a tengerp a r t r a robogtunk ki, hogy megnézzük az ott időző ,,Róma" nevű
óceáni h a j ó berendezését, A t e n g e r p a r t r ó l a kikötő felé irányított ágyúk jelzik, hogy a védelemről való gondoskodás mindig
tanácsos.
Hogy méltó búcsút vehessünk a nevezetes kikötővárostól,
a háromállomású funikulárén felmegyünk a város felett trónoló
Righi-hegy tetőre. Fönséges kilátást élveztünk innen délután és
este. A m a g y a r alkonzul szíves vendégszeretetének emlékével
szálltunk le a szaléziek internátusába.
M á s n a p már az olasz Riviérán robogtunk tovább, A sorozatos alagútak. miatt állandóan ég a villany a vonaton. Az e r d ő
megirigyelte tőle a dicsőséget, hát kigyulladt az ís, A rengeteg
fenyőerdő sokáig t ö m j é n e z e t t orrunk alá és kicsibe mult, hogy
a z a q u a e d u k t u s vízét fel nem forralta, A r r á b b k o p á r hegyekkel,
a száraz p a r t o k k a l szemben az örök tavasz p o m p á j á b a n mosolyognak a regényes várakkal páváskodó szigetek a kéklő tengerben, M a j d ú j r a öblök, földnyelvek, paloták, hotelek szakadatlan váltakozása következik. Tropikus növényzet az egész vonalon, Mintha É s z a k - A f r i k á b a n volnánk. Itt már vadonban él kertjeink dédelgetett f á j a : a pálma, továbbá az agavé, olajfa, mirtusz, oleander, kaktusz, narancs, m a n d a r i n , banán, citrom, füge,
datolya, p á l m a szentjános kenyérfa, ciprus, szőlő és az egyszer ű b b gyümölcsök megszámlálhatatlan f a j a a végeláthatatlan kertekben, Az ú t a k a t gyönyörű platánok szegélyezik. Itt kétszer
virágzik a fa, kétszer terem a föld. Egy virágoskert az egész
vidék, mert a p a r f ü m g y á r a k gondosan csatornázott földeken rengeteg szegfűt, rózsát stb, termelnek. J ó l hatnak a p á f r á n y k e r t e k is,
így élveztünk San Remoig. Szezon nem lévén, könnyen kaptunk szállást és olcsó ellátást. A franciskánus apácák jó szállodások, A tenger vize kellemes, csak a p a r t volt kissé sziklás és
kavicsos. Mit m o n d j a m el, hogy San R e m o mily kedves hely,
hiszen mindenki t u d j a . Nekünk ís kedvünk lett volna tovább ottmaradni, de p r o g r a m m u n k nem engedte, Miután — aug. 15-íke
lévén — szentmisében hódoltunk a Nagy-Boldogasszonynak, elköltöttük utolsó centesímónkat és v o n a t r a ültünk.
(Folyt, köv,)

Figyelő,
A NAGY ESZTENDŐ.
Hogy a világtörténelem hogy o s z t j a be, milyen alapon, m i lyen r e n d s z e r r e l az évünnepeket a ,,nagy" éveket, nem t u d j u k ,
de az biztos, hogy ez az év történelmi év lesz, mely jelentőségével messze kimagaslik az átlagévek közül. És nem a „fekete"
évek közé fog tartozni. A kereszténységnek régi vágyát hozta teljesülésbe és örömünnepével messze m e g d o b o g t a t j a a hívek szívét.
A p á p a s á g kíbékűlése az olasz állammal, a Vatikáni Állam
megalakulása, az olasz k o n k o r d á t u m megkötése r a g y o g j a be XI.
Pius p á p á n a k a r a n y m í s é j é t ebben az évben, mely a jelen nagy
tényei mellett Montecassinó a l a p í t á s á n a k 1400, évfordulóját
hordozza.
Van valami szimbolizmus ebben a találkozásban, Sz, Benedek r e n d j e fennállása óta zászlóvivője a világ négy t á j a felé
a római egyház, a p á p a s á g tiszteletének, az első nagy erő, m e l y
s a j á t o s centralizáció nélkül mégis egységesen és szervezetten
küzd a részlegesség, az egyházi élet atomizálódása, a nemzeti és
nemzetiségi egyházak keletkezése ellen, Sz, Ágostont N. Sz, G e r gely küldi Angliába és missziójának gyümölcse: az Írországból
jövő szeparatisztikus törekvésekkel szemben az angol kereszténységnek ,,római" szellemmel és formákkal való megtöltése.
A p á p a i állam fejlődését Nagy K á r o l y mozdítja elő, aki mögött
ugyancsak a benediktinus misszió által megtérített, a római bir o d a l o m örökébe lépő f r a n k - g e r m á n kereszténység áll. És a középkor legnagyobb h a r c á t az egyház szabadságáért és fölmagaszt a l á s á é r t a nagy bencés p á p á k v í v j á k VII. Gergely, II, Orbán,
oldalukon Damíani Sz, Péterrel, a bencés szerzetesből lett bíborossal, C a n t e r b u r y Sz, Anzelmmel, Anglia sokszor száműzött
prímásával, a vezérek és a névtelen cluny-i szerezetesek n a g y
seregével. Mert a p á p a i állam — akármilyen formában ís: az
Egyház szabadságának külső, érzékelhető garanciája. A katholikus hivő előtt az Egyház f e j e — mindig szuverén fejedelem,,
akkor is, ha Péter bilincsét viseli. De ahogy a hívek serege könyörgött, hogy P é t e r kiszabaduljon fogságából, ugyanúgy könyörgött a katholikus világ az utolsó f é l s z á z a d b a n azért,,
hogy az Egyház szabadsága megadassék, hogy a pápaságon ejtett sérelem elégtételt kapjon, hogy valamilyen f o r m á b a n az egyházi á l l a m helyreálljon,
A Róma bevételét követő évek egyházpolitikája — a „status quo ante" elv a l a p j á n kívánta a helyreállítást. Az egyház
d i p l o m á c i á j a évtizedekig ennek az elvnek a szolgálatában állott,
A mérsékeltek, akiknek a fő: nem a terület nagysága, hanem az
egyház szabadsága volt, köztük Tosti apát, montecassínói b e n -

cés, m á r akkor keresték a megértésnek, áthidalásnak azt az ú t j á t ,
mely akkor a kegyvesztettségnek, elítéltetésnek k e r e s z t j é t r a k t a
vállukra, de mégis az egyedül járható út m a r a d t .
A. „ t e m p o r a l e " , az egyházi állam földi, területi h a t a l m a —
a ,,spirituálé"-ért, a lelkek kormányzásának, üdvözítésének lehetőségeért van. Az egyháztörténet leckéket ád a temporale és a
spirituálé viszonyáról. Ezek a leckék valahogy mindig az evangélium szavát h a n g o z t a t j á k : keressétek előbb az Isten országát
és a többi mind hozzáadatik nektek. Ez ép úgy szól az egyednek,
temporale
mint az egyetemes egyháznak. Voltak idők, midőn a
t e l j e s hiánya megbénította az Egyház üdvözítő művét és voltak,,
midőn a pápai világi hatalom nagysága világiasította el a p á p á kat és az Egyházat,
Mily bölcseség kellett ahhoz, hogy a történelem tanulságát
ebben a pontban oly következetesen levonja az Egyház! A temporaleból csak annyit t a r t meg, amennyi nélkülözhetetlen a z
Egyház szabadságához, kis területet, 400 alattvalóval !
De ez a kis állam mégis elég ahhoz, hogy az Egyház a földkerekségen érezze a z t : szabad és nem fogoly a p á p a ! És elég
ahhoz, hogy a béke h e l y r e á l l j o n az olasz katholikus hivők lelkében, akik most m á r lelkí konfliktusok nélkül szolgálhatják az
Egyházat és h a z á j u k a t — egyszerre! Annyival inkább, mert az
olasz konkordátum m e g m u t a t j a , hogy az ú j egyházi törvénykönyv a l a p j á n mily ideálisan lehet az egyház és az állam viszonyát rendezni, megadva mindegyiknek a magáét.
A z egész világ vísszhangz'k attól az örömtől, mely R ó m á ból a ,,pax R o m a n a " egyetemes reményét sugározza. A római
kibékülés záloga annak, hogy a katholikus egyház más államokban is megtalálja az egyház és állam közti viszony oly megoldását, mely az egyház szabadságát és az állam jogkörét egyformán biztosítja. Ez az öröm a hódolat szárnyán viszi vissza a
katholikus milliók jókívánságait, imádságait a Szentatya ötvenéves papi életének jubileumi o l t á r á r a ,
A Gondviselés megadta, hogy ez az év nemcsak XI, P i u s
p á p á n a k jubileumi éve, hanem nagy forduló a p á p a s á g és az
egyetemes Egyház történetében. A nagy idők a maguk embereit
kívánják, a győzelmek pedig oly győzőket, kik élni tudnak a z
elért eredménnyel, XI. Pius p á p a monumentális történelmi nagysága ép abban van, hogv az Egyház örök céljait bámulatos energiával, céltudatossággal viszi a megvalósulás felé és minden
megnyilatkozása annak az alkotó szellemnek k o m m e n t á r j a , m e l y
benne és általa az egy, szent, apostoli és katholikus E g y h á z b a n
erősíti az egységet: tanban és fegyelemben, növeli a szentséget:
a népek életében, az apostoli szellemet beleoltja papságba és
hívőkbe, hogy ezáltal a catholicum, az egyetemesség még jobban
ragyogjon — minden nemzetekre az egész világon. — Ez a végső
,,nagy évnek", az eljövendő saeculumnak, az örök jubileumnak
a programmja.
Dr. Kiihár
Flóris,

/

VALLÁS ÉS POLITIKA.
Köztudomás szerint nem valami túlságosan szimpatikus a
kép, amelyet ez a két szó, vallás és politika, így egymás mellé
írva, a m o d e r n ember lelkében felidéz. Két jogcím is van rá,
hogy több-kevesebb idegenkedéssel és leküzdhetetlen ellenérzéssel f o g a d j u k egybekapcsolásukat, és tettrekész ellenállásra hangolódjunk, amikor így együtt halljuk őket emlegetni. Hogy a két
jogcím közöl melyiket v á l a s z t j a valaki, az nevelés, izlés, no meg
lelki s t r u k t ú r a dolga, de vagy az egyik, vagy a másik érvényesülni kíván, elvégre nem hiába modern ember az ember. A modernség sem üres szólam. Nagyon sokan nem t u d j á k ugyan, hogy
valójában mi rejlik mögötte, de azért úgy érzik, hogy kötelez,
vagy mint meggyőződés, vagy pedig mint a fanatizmusnak egészen ú j s z e r ű , mostanság divatos v á l f a j a .
Az egyik tábor nem szereti, ha a vallásról a politikával kapcsolatban beszélnek. A vallás is más, a politika is más. Két külön
világ, s igazán keveset mondunk, ha azt állítjuk, hogy egybefűzésük felesleges, sőt káros fogalomzavart okoz, ebből a kétes értékű jóból pedig úgyis kelleténél több van a világon. A vallás a
lélekkel, a lélek természetfeletti rendeltetésével, felfoghatatlan
kegyelmi életével foglalkozik. Szent és természetfeletti az eredete, egész mivolta, nemkülönben a rendeltetése is. Égi jelenség
ebben a felfordult, bűnös világban. Egy másik p l a n é t á n a k ide a
mi földünkre átültetett kényes virága, amelyet dédelgető szeretettel a széltől is óvni kell, nemhogy port, sarat, piszkot engednénk a közelébe jutni. A politika, az a csúnya politika pedig ezt
jelenti, a port, a sarat, a piszkot, sőt még ennél is rosszabb dolgokat. A politika az ember, sőt egy egész ország, végső fokon az
egész emberiség földi érdekeit, természetes, a legtöbbször erősen
matéria-ízű földi, m u l a n d ó javait v a n hívatva gondozni. Nem
csoda, hogy hovatovább ezeknek az anyagi valóságoknak a természetét öltötte magára, még ha valamikor, egy ideálísabb, szebb
világban nem is festett egészen így. De most m á r ilyen s már
régóta ilyen, A kicsinyes trükkökről nem is szólva, alakoskodás,
körmönfontság, önzés és fondorlat az életeleme. Sokszor köny
és vér kísérik útjain. F é l t e n i kell ennek következtében tőle a vallást, m e r t ha egymás közelébe érnek — egybefonódásukra még
gondolni sem jó —, a vallás ezt erősen megsínyli, pedig ugyebár k á r volna érte , , ,
Nem kell talán külön hangsúlyoznunk, hogy ebben az agságoskodásban van egy jó porció jóhiszeműség s a vallás iránt
sok-sok őszinte megbecsülés, szinte r a j o n g ó szeretet is és nem
fenékig szemforgató k é p m u t a t á s az egész, Hiszen a szeretetből
is van több kiadás. V a n például félreértéssel párosult, élhetetlen,
kéztördelésben kimerülő n y á m n y á m szeretet is, amely, noha a
szeretetnek ez volna a hivatása, biztosan nem v á l t j a meg a vílá-

got. D e kétségtelen, hogy ez a holdkóros, sopánkodó szeretet
nem mindig őszinte, jócskán vegyül bele farizeízmus is.
A másik tábor már kivétel nélkül őszintén berzenkedik.
Mintha sírboltokat nyitogatnának, kriptaszagot érez, vagy ami
még ennél is rettenetesebb: dohos középkort szimatol, amikor a
politikával kapcsolatban vallásról is beszélnek neki. No még
csak ez volna hátra! Sok vezető emberre nézve a vallás elintézett dolog. Ugy gondol rá vissza, mint gyermekkora régen eltemetett színes álmára. A politikában pedig, ebben a minden porcikája szerint merő realitásban, nincs szükség ilyen álmokra.
A politika nagy gyerekei, ha már álmodozni és ábrándokat szőni
akarnak, foghatóbb dolgokat forgatnak a fejőkben. Kitüntetés,
zsíros állás, hatalom és pénz vonz és inspirál közölök sokakat.
Természetes, hogy ebben, az ezek után való loholásban kellemetlen tehertétel és felesleges ballaszt a vallás. Kár tehát még
csak szóba hozni is. Akik meg a közélet emberei közöl hitöket
elvesztették és elkótyavetyélték, még több őszinteséggel tiltakoznak az ellen, hogy az állam ügyeinek intézésében, a politikában,
a vallás is szóhoz jusson. Az atheizmus szemszögéből nézve a
dolgokat, meg kell adni, ez logikus, sőt az egyedül logikus álláspont. Valamint logikus az is, hogy a liberálizmus felesküdött
hívei sem engedik a politikával kapcsolatban a vallást szóba
hozni. Elvégre, aki az államot és az állami hatalmat Isten nélkül, tisztán szabad emberi elhatározásból eredezteti, akinek beidegzett gondolkodásában az Istennek az államhoz semmi köze
sincs, csak következetesen jár el, amikor a vallás szerepéről a
politika területén tudni sem akar. Ez elvi állásfoglalás, mely
legfölebb korteshadjáratok idején tűr el némi engedményeket . . .
Pedig — tetszik vagy nem tetszik, igazán egyre megy — a
vallásnak a politikához igenis van köze. Nem is lehet tőle emancipálni, A z egyik oka ennek abban rejlik, hogy Isten abszolút ura
lévén minden létezőnek, nem lehet semmi, ami uralma alól kivonhatná magát. Mert az az Isten, akinek a létnek olyan hatalmas, a z érdekeltek anyagi és szellemi életéhez annyi elszakíthatatlan kötelékkel hozzáfűzött szférájához, mint a politika,
semmi köze sincs, már nem Isten, hanem ócska relikvia, vagy
kiszolgált és nyugalomba kergetett generális, aki most Grácban
tölti csöndes feledésben egyhangú napjait. De ez nem Isten, Isten
abszolút úr, Abszolút uram nekem, s épen annyi jogon abszolút
ura mindennek, tehát az államnak is. Nekem is, az államnak is
az a dolgom és kötelességem, hogy a reám bizott feladatot végezve, megvalósítsuk Isten gondolatát s végrehajtsuk az Ö akaratát. A z ember szabadságával visszaélve, mint másutt, ezen a
téren is ellenszegülhet, de ez a dolgok lényegén mítsem változtat, Isten azért ezen ellenszegülés dacára is abszolút ura az állami életnek, s a politikának, a lázadó politikának is az a rendeltetése, hogy jobbik eszére térve Isten világtervét szolgálja. A politikát tehát a vallástól elválasztani már ezért sem lehet. De a

dolog természete szerint szükségképen dugába dől minden ilyen
irányú kísérlet más okból is. A világkép kialakítása, az események és jelenségek megítélése világnézet dolga. Világnézet nélkül gondolkozó ember nem tud ellenni, gyakorlati feladatok elé
állított politikus nem tud mit csinálni. Ennek a metafizikai képnek legfőbb létesítő faktora pedig a vallás. Ha van vallásom,
őszinte vallásos meggyőződésem, akkor ennek irányában alakítom ki világnézetemet; ha meg nincs, vagy közömbös vagyok
vele szemben, akkor ennek megfelelőleg vallásellenes tartalommal létesül bennem ez az élet- és világszemlélet. De egyfelől a
vallással szemben elfoglalt kedvező vagy kedvezőtlen álláspontom szükségképen érvényesül ennek a világnézetnek kitermelésében, másfelől meg ilyen világnézet nélkül öntudatos, gondolkozó lény, ha ,,az öntudatos gondolkozó lény" nevére méltó, nem
bír egzisztálni, annál kevésbbé cselekedni s nagy, gyakorlatilag
is fontos feladatokat megoldani. A vallás tehát ezen a címen is
okvetlenül szóhoz jut a politikában. Ne tévesszen meg senkit,
hogy a közéletnek vannak hébe-hóba számottevő faktorai, akik
magánéletökben szigorúan katholíkusok, politikájukban pedig
pl. liberálisok. Ezeknek kétféle meggyőződésök s kétféle erkölcstanuk van. Egy magánhasználatra, egy pedig a nyilvánosság felé.
Valóságos szellemi hermafrodíták, de azért, vagy épen azért
tételünk ellen semmit sem bizonyítanak. Az a szigorú katholicitásuk már első tekintetre több mint gyanús, közelebbről megvizsgálva pedig ez a szánalmas kétlelkűség vagy az egyik, vagy
a másik, de rendszerint mindkét vonatkozásban több-kevesebb
gerínctelenséget és szelíden fejezve ki magunkat: több-kevesebb
meggyőződéshiányt jelent. Ezek nem típusok a szó valódi értelmében, hanem a természetnek feltűnést keltő, de tulaj donképen
sajnálatos aberrációi, akárcsak a háromlábú vagy kétfejű borjú.
Igen-igen időszerűnek tartjuk, hogy nálunk Magyarországon
a gondolkozás ebben a fontos kérdésben elmélyüljön. A forradalmak, kivált a kommunizmus hatása alatt nálunk a politika
kimondottan keresztény alapra helyezkedett. De inkább a nemzet egészséges életösztöne terelte oda, mint világos, tiszta meglátáson alapuló meggyőződése. Ez az oka, hogy egyre többet kacérkodik megint erősen kompromittált régi szerelmével, a líberálizmussal. Kitűnő ellenszere neki. ha mentől többen, de főkép
azok, akik a közvélemény kiformálására igényt tartanak, belehatolnak ennek a problémának igazi mivoltába s gyökerében
fogva meg a kérdést, azt a fent említett életösztönt tudományosan is alátámasztják. A németeknél mostanában megjelent egy
könyv, amely a mellett, hogy elsőrendű szellemi élvezetet nyújt,
ezt a sürgetett és kívánatos elmélyedést is nagyszerűen szolgálja. Steffes professzornak Religion und Politik 1 ) c. munkájára
gondolok. Steffes problémája, az ő saját szavait idézve, így van
Johann Peter Steffes: Religion und Politik. Herder-kiadás. 1929.

megformulázva: Welches Verhältniss hat die Politik zur Religion? (115, 1.). Szóval a vallás és a politika viszonyát taglalja.
Nem tér ki semmi kényes pont elől, nyiltan, férfias, majdnem
főlényes nyugalommal sorra veszi azokat a vallásokat, amelyek
a kinyilatkoztatott vallás nevére igényt tartanak (izlam, zsidóvallás, az ú. n, orthodoxia vagy máskép görögkeleti vallás, protestantizmus, katholicizmus) s az illető vallás lelkébe hatolva
vizsgálja, mit várhat tőle a politika. Ö úgy látja, hogy a politikának a vallásban kell a maga horgonyát megvetnie. A vallás
ne sülyedjen a politika segédeszközévé, hanem a politikus a
vallásból vigyen a politikába éltető lelket, szellemet. Roppant
érdekes, amikor jól eligazító történelmi áttekintés, illetőleg alapvetés után a könyv második részében ebből a szempontból mérlegre kerülnek a már említett pozitiv vallások. Ezt mindenki
csak a legnagyobb haszonnal és okulással olvashatja. Mert Steifes remek koponya. Nagytudású teológus s talán még nagyobb
benne a filozófus, Főerőssége: világos, biztos, de mindig előkelően nyugodt s tárgyilagos ítélet, szabatos fogalmazás, s a nehéz
tárgy mellett is élvezetes, emelkedett stílus. Igazán megérdemli,
hogy mentől többen olvassák.
Néhány megjegyzést azonban legteljesebb elismerésünk mellett sem hallgathatunk el.
Steffes idealista. Annyira az, hogy pl. a népszövetséget egészen komolyan veszi s igen sokat vár tőle a gazdasági és kulturális javak, sőt még a nemzeti kisebbségek védelmében ís. Ezt persze nálunk, ahol a közvélemény jó része már alaposan kiábrándult a genfi bölcsekből, aránylag kevesen fogják méltányolni,
Steffes a felfordulás utáni állapotokat vallási tekintetben
Németországban és Ausztriában általában elég tűrhetőknek
tartja, állítólag sok visszás helyzet megszűnt, amely a régi, a
háború előtti világban szemet szúrt. Lehet, sőt bizonyos; de épen
olyan bizonyos, hogy sok jó dolognak is vége. Osztrák papok pl.
nem győznek eleget panaszkodni.
Egy kicsit sokaljuk azt a készséget, amellyel Steffes az államélet terén beállott változásokba belenyugszik. Ez ma a német
katholikusok egy részét általában jellemzi s szívesen elismerjük,
hogy szerzőnk a diszkrétebb fajtából való. De nekünk így is:
egy kicsit sok a jóból. Nekünk fő az elv, a meggyőződés. Az ú, n.
befejezett tényekkel számolunk, de nem vagyunk kaphatók arra,
hogy kultuszt űzzünk belőlük. A nyers erő, hűtlenség és felforgató szellem produkálhat bármikor ilyen ú. n. befejezett tényeket, ez csak hatalom kérdése, de hogy elveket adjunk fel a kedvükért, ahhoz a hatalmon kívül más tényezők ís kellenek, egyebek között az is, hogy ezeknek a tényeknek a befejezettsége
minden vitán felül álljon.
És még valamit, amiben aztán a maga kíméletlen őszinteségével benne rikolt a magyar fájdalom .
Steffes, mint említettük, problémájának érdemleges tárgya-

lása előtt történelmi alapvetést ád, amin azt tessék érteni, hogy
azt vizsgálja, a történelem folyamán hogyan alakult a vallás és
a politika egymáshoz való viszonya. Ez könyvének amúgy igen
élvezetes s elég terjedelmes része, az összesen 227 oldalból 73
oldal. Ebben a részben szó van az egyiptomiaktól egészen Csehszlovákiáig minden nációról, amely e helyütt valami címen figyelembe jöhet. A 72. oldalon Magyarországot is megemlíti. Ebből
a megemlítésből megtudhatja, aki még nem tudná, hogy a mult
században a német kultúrharccal egyídőben a magyar államnak
is voltak egyházellenes cselekedetei. Kilencszáz esztendős keresztény államiságunk idejéből elsősorban ez kívánkozik tehát
a világ nagy nyilvánossága elé, ez érdemli meg legjobban, hogy
mindenütt, ahol németül olvasnak, tudomást szerezzenek róla.
Szent István katholikus királyságáról említés sem történik.
A nyugati kereszténységért századokon át rengeteg vért ontottunk, de csitt, ez hadd maradjon a keresztény magyarság titka,
a nagy nyilvánosság nem kíváncsi reá. Az összeomlás után Magyarország volt az egyetlen állam, amelynek politikája nyíltan
keresztény alapra helyezkedett s emiatt magára zúdította két
nagyhatalomnak, a nemzetközi szabadkőmívességnek és a liberális hitű nagytőkének engesztelhetetlen gyűlöletét; élethalál
harcot vív, el szeretnék tőle vonni a levegőt is, nem utolsó sorban
azért, mert keresztény akar maradni. De ez kit érdekel? Nincs
Európában, sőt nincs a világon még egy ország, ahol annyi anyagi
és erkölcsi erőt hagyott volna meg az állam az egyház kezén,
mint minálunk; nincs ország, ahol annyi volna a katholikus és
más hitvallású középiskola, polgári- és elemi iskola s ahol ezek
a hítvallásos iskolák annyi államsegélyt élveznének, mint minálunk, de ezt minek világgá kürtölni? A fő az, hogy a világ mind
a négy tájékán tudomásul vegyék és el ne feledjék, hogy a mult
század hetvenes éveiben nálunk liberális kormány volt. A keresztény Magyarország történetében magától értetődőleg ez a legjellegzetesebb esemény . .
Mi ez? Tájékozatlanság, rövidlátás, vagy valami más, amit
Steffes előkelő gondolkozása, nemes veretű egyénisége mellett
feltételezni sem szabad? Akármi legyen is, sajnálattal vesszük
tudomásul a tényt, hogy ilyen jószemű germánnak is ennyire elhanyagolható mennyiség vagyunk,
Dr. Strommer
Viktorin.

Könyvek«
Rendtörténet.
Dr. Stephanus Hílpísch: Geschichte des benedíktiníschen Mönchtums.
Freiburg. Herder. 1929. 434 1. 11 M.
P. Beda Danzer: Die Benediktinerrege in der Übersee. Missionsverlag. St. Ottilien. 1929. VIII+276. S. 30 Karten, gb, 8 M.
Dr. Johannes Schumacher: Deutsche Klöster. Bonn. Buchgemeinde.
1928. 191 1. 104 Bilder.
U. Berlíére: Ven. Ludovíci Blosii Statuta Monastica. Badia di Praglia.
Padova. 1929. 164. 1.
A jubileumi év, mint előre látható volt, nagyban hozzájárult a benediktinus irodalom bővítéséhez. Hozzátehetjük: ez az önmagában gazdag irodalom valódi értékekkel gyarapodott,
1, Hilpisch könyve a világirodalomban régóta érezhető hiányt tölt be,.
A bencés rendnek mind máig hiányzik egy tudományos szempontból helytálló, a rend nagy történetéhez, dicső múltjához méltó, összefoglaló, nagyszabású monográfiája. Büszkén vallhatják a magyar bencések maguknak azt
a dicsőséget, hogy 14 kötetes magyar rendtörténetünk nemcsak a magyar
tört, irodalomban, hanem a világegyház mai szerzettörténetí irodalmában is
még mindig páratlanul áll, mint ahogy ezt legutóbb az érdemes B, Danzer
is elismerte, A rend régóta foglalkozik egyetemes rendtörténet előkészítésének gondolatával; a Studien legutóbb is egész sor hozzászólást közölt e
tárgyról, melyek közt — a cikkírók elismerték — legsúlyosabb Schermann
Egyedé volt, aki a magyar mintát ajánlotta alapul az egyetemes rendtörténethez, Míg a nagy monografia — még csak terveiben lappang, Hilpisch
hasznos munkát végzett a bencés szerzettörténet vázlatának megírásával.
Müve öt részben: ismerteti a régebbi szerzetes és remete életet; majd
Sz. Benedek életét és regulájának terjedését dolgozza fel; ez a két rész
Hilpisch eddigi munkássága alapján is a legsikerültebb; aztán sorra veszi
a. kiemelkedő monostorokat, főleg Cluny-t és Citeaux-t, ezek után a reformkongregációkat tárgyalja egész a napoleoni szekularizációig, végül a XIX,.
századi restaurációt mutatja be.
Hilpisch műve — megoldása a gordiusi csomónak, mely a rend történetének alapkérdése: hogy t. i. lehet-e igazában rendtörténetet írni ott, ahol
nincs más, csak önjogú monostorok története. Mivel a rendben hiányzik a
legújabb időkig a szoros centralizált egység, sokan azt vélték, hogy nem is
lehetséges — a rend történetét megírni. Ezek persze nem gondolják meg követelésüknél, hogy e szerint az egyháztörténet is lehetetlen volna az egyes
megyék, sőt plébániák története nélkül. A bencés szerzetesség centralizáció
nélkül is képvisel olyan szellem-, és kultúrtörténeti egységet, melynek van
összefoglaló története akkor is, ha az egyes monostorok élete még nincs is
mind eléggé feltárva.
A mű dicséretére legyen mondva, hogy egészben jól gyűjtött, bőséges
anyaggal dolgozik és ezt saját szempontjai szerint ügyesen foglalja össze és
élvezetesen adja elő. Hogy anyaggyűjtése is — méginkább szempontjai is —

sokszor keltik az egyoldalúság benyomását, az munkájának rendkívüli nehézségeivel magyarázható, ha nem is menthető. Anyaggyűjtésének egyoldalúsága látszik a német és francia intézmények kiemelésében, a többi háttérbeszorításában. Sajnáljuk, hogy a magyar rendtörténetről egyáltalán nem vett
tudomást, pedig a nyelvi nehézséget is legyőzhette volna Fuxhoffer latin
monasteriologiájának, nagy rendtörténetünk nagyobbrészt latin oklevélanyagának, a Studienben megjelent német, a régi sematizmusokban és az Annales
O, S. B.-ban megjelent latin összefoglalásoknak figyelembe vételével.
Szempontjának egyoldalúsága abban nyilatkozik, hogy nála a rendtörténet jóformán kórus-, fegyelem-, és szervezettörténet. Egész jelentéktelen
reformalakulatokat tekintetbe vesz, részletesen tárgyal, a rend óriási míssiós
munkája, a múltban és a jelenben pedig epizóddá zsugorodik nála. Ami az
egyetemes egyháztörténet legfényesebb fejezete, a rend örök dicsősége, Európa missionálása, az őt alig érdekli annyira, mint pl, az, hogy mi volt a
napirend a cluny bencéseknél. A rend hatalmas kulturtevékenysége — a
középkori ép úgy, mint a mai, háttérbe szorul. A végső összefoglalásban sem
tudjuk meg a rendi iskolák, plébániák stb. számát. Az ősi Ora et laboraprogramm kiegyensúlyozásához Sz, Benedeknél is, ma is, hozzátartozik a
Icbora. Ez a rendben a leggazdagabb kultúrmunkává alakult.
Ezen hiányai mellett is szívesen ajánljuk ezt a nagy szorgalommal ké-szült, modern történelmi módszerekkel dolgozó, érdekes és élvezetes müvet.
In magnus et voluisse sat est. Hilpisch műve több a puszta akarásnál, ha
nem ÍD éri el a teljes befejezettséget.
2. P, Beda Danzer ottiliai missiós bencés eddig is több értékes dolgozattal gazdagította a rend történeti irodalmát. A benedeki Regulának az Európán kívüli világrészekben való elterjedését vázolva nagy szolgálatot tesz a
rend történetével kapcsolatban az egyetemes egyháztörténetnek úgy, mint a
missió-történetnek.
Ez a könyv néha szűkszavú adataival a bencésrend hősi lelkét tárja fel.
Nemcsak a szoros értelemben vett bencéseknek, hanem a testvérrendeknek
missióo településeit is tárgyalásba veszi. Megismerjük e műből a rend középkori településeit Palaestinában, Syriában, Északafrikában. Már Nagy Károly
idejében 799-ben bencés monostor épül az Olajfák hegyén, Jeruzsálemben
és azóta a keresztes háborúk balsikeréig szüntelenül újabb bencés telepek
keletkeznek a Szentföldön.
Az új világrészek fölfedezése a bencéseknek is ú j munkakört mutatott.
Délamerikában megalakul a XVI, század folyamán a brazíliai kongregáció,
mely sok viszontagságot látva ma is fennáll.
Gyönyörű fejezete a könyvnek az északamerikai és ausztráliai bencés
telepek kialakulása. A sikerült összeállítást térkép-vázlatok szemléltetik,
melyek jó utmutatók az ,,orbis benedictinus" megismeréséhez.
Sajnos, hogy B, Danzer nagyértékü anyaggyűjtését nem művészi toll
dolgozza fel. Szívesebben olvasná a közönség ezt a nagyértékű munkát, ha
érdekesebben, színesebben volna megírva,
3. Schumacher műve a Bonner Buchgemeinde kiadásában, szépen illusztrálva, látott napvilágot, A német nyelvterület (Svájc, Németország,
Ausztria) bencés é9 cisztercita monostorainak, az elenyészetteknek é9 a fennállóknak, adja Svájcból kiindulva sorjában rövid történetét; teljességre nem

törekszik, főleg azokkal foglalkozik, melyek, ha kihaltak is, de épületeik
művészi emlékeivel ma is figyelmet keltenek, Schumacher nem pályázik tudományos babérokra, de általában jó és megbízható forrásból merít és munkája remek szemléltető anyagával is, szövegével is — kitűnő kalauz a régi
dicsőség éjbe vesző útjain,
A történet és a képek nyomán megelevenedik az olvasóban a bencés
rend régi múltja; látjuk Sz, Gallen, Reichenau, Lorsch, Fulda, Híldesheim,
Prüm, Deutz stb. legendás szerzeteseinek munkáját a scriptoriumban, a kóruson, a könyvtárakban, elénk merednek alkotásaik, melyek az emberi művészet remekei közé tartoznak. A romok szemlélete is megtölt azon szellem
után való sóvárgással, mely valamikor e romoknak életet adott. Oly vigasztaló látvány, hogy főleg a beuroni bencések történelmi érzéke valósággá támasztja fel sok régi, kihalt monostor már-már veszendő emlékét.
4. Biosius Lajos 1506-ban született; ifjúkorában V. Károly udvarában
tartózkodott; korán a Liessies-i (Belgium) apátságba lépett, és 22 éves korában apátjának lett koadjutora, 1530-ban pedig utódja. A nagyműveltségű,
szentéletű apát, aki a világot a lelki irodalom valódi gyöngyeivel ajándékozta
meg, monostora reformálására írta meg Statula Monastica c. művét, mely
U, Berlière, a kiváló maredsons-i történetíró kiadásában most jelent meg
először nyomtatásban, Blosiu9 statutumai magukon viselik szerzőjüknek
nemes, minden túlzástól ment, a lelki békességet kereső és sugárzó harmonikus lelkét, A Regula a fundamentuma, de nem a betűje, hanem a szelleme.
Az igazi alázatosságban és a szívtisztaságban, nem a külső szigorúságban
látja a szerzetesi tökéletességet.
Ezek a statutumok jó képet adnak a XVI. század megújuló bencés életéről, megmutatják, hogyan értelmezi ez a Sz, Benedek szíve szerint való apát
a Sz. Regulát a gyakorlatban, ma is hasznos irányítást adnak a lelki életre.
A statútumokat III. Pál pápa 1545-ben hagyta jóvá, — Berlière kiádásához
nem kell külön ajánlás.
— rí. —
Egyháztörténet,
Dr, Géíín Gyula: A szombathelyi egyházmegye története, 1 kötet, 8
műmelléklettel és 66 szövegképpel. Szombathely. 1929. 445- 1,
A szombathelyi egyházmegye céltudatos kormányzatának egyik újabb
jele a másfélszázados püspökség történetének megíratása. A most megjelent I. kötetben Dr. Géfin Gyula ír az első négy nagytevékenységű, szentéletű, bölcs püspök, Szily János, Herzan Ferenc gróf biboros, Somogy Lipót és Bőle András életéről és működéséről, (1777—1842.). Dr, Géfin szorgos levéltári kutatással rengeteg anyagot hord össze s a részletek nagy szeretetével szinte szédítő gyorsasággal pergeti le előttünk a püspökök tevékenységét évről-évre menve. Ezen felsorolásban egymás mellett állanak
sokszor csekélynek látszó, de jellemző napi munkák, nagy jelentőségű országos egyházi, politikai, hadi, gazdasági, művészeti, tudományos, népművelődési, iskoláztatási stb. ügyek, amelyekből aztán érdekesen domborodik
ki az egyes püspökök egyénisége, jelleme, sőt érdekesen rajzolódik ki sokszor magának a kornak a képe is. Nem mondom, szivesebben olvastam
volna olyan Szekfü-féle Bethlen Gábor életrajzához hasonló, teljesen modern lélektani alapokon nyugvó művészi élet- és jellemrajzokat, de Dr,

Géfin így is rendkívül nagy szolgálatokat tett az egyháztörténelemnek
nagyarányú kutatásainak sokszor talán nyers idézetekben való közlésével,
de mindig az igazi történetíró hűségével, tárgyilagosságával s jellemző készségével. Nagy érdeme e mű megjelenése gróf Mikes János megyéspüspök
példás szellemi és anyagi támogatásának is. Ha minden egyházmegye megtalálná a szombathelyihez hasonló mecénását és történetíróját, micsoda
nagy egyháztörténeti virágzás kora köszöntene Magyarországra. A sok műmelléklet és kép széppé, a jó név-, hely- és tárgymutató pedig használhatóvá teszi a könyvet. Érdeklődéssel várjuk a II. kötetet. Az I. k. ára könyvDr. Mihályi Ernő.
kereskedésben 12 P, a szerzőnél 10 P.
Opuscula et textus históriám Ecclesiae eiusque vitám atque doctrinam
illustrantia. Series scholastica édita curantibus M. Grcibniann et Fr. Pelster
S. J. Monasterii, Aschendorff 1929.
Aschendorff új sorozata a skolasztikus theológiába és filozófiába vágó.
szövegeket közöl. Biel: Quaestiones de justificatione, Sutton: Quaestiones de
reali distinctione inter essentiam et esse c. iratai, a Gilbertus Porretanusnak
tulajdonított könyv De sex principiis, szent Tamás sokat vitatott munkája:
De ente et essentia és Durandus több írása (Quaestio de natura cognitionís,,
Disputatio cum Anonymo quodam) szerepelnek többek között az eddig megjelent füzetekben. A szövegkritikai kiadásokat többnyire életrajz és bevezetés előzi meg és ez nagyban emeli az iskola számára való használhatóságukat. Különösen theológiai tanárok és hallgatók fogják az új fűzetsorozatot örömmel fogadni, hisz a szemináriumi munkát nagyon sok esetben a
szövegek hozzáférhetetlensége akadályozza és bénítja meg, A kérdéses
szövegek helyes és céltudatos megválasztásáról pedig a kiadók: Pelster és
Grabmann nevei kezeskednek,
Dr. Zoltán Veremund.
Emília Fogelklou! Die hl. Birgitta von Schweden. Aus dem Schwedischen übertragen v, Maja Loehr. München. E. Reinhardt. 1929- 340 1.
M, 7.50
Svédországi Sz. Birgittának (1303—1373.) élet- és jellemrajzát adja
Fogelklou, aki protestáns létére igyekszik mélyen behatolni ennek a rendkívüli életsorsú női szentnek a lelki világába. A svéd főnemes családból
származó Birgitta boldog házasságából több gyermek származott. Urának
halála után Birgittát isteni látomások, megvilágosítások érik, majd zárdát
és szerzetet alapít, a kettős ágú (férfi és női monostorokra oszló) Bírgittarendet, melynek szabályzatát maga szerzi, A szabályzat jóváhagyása érdekében Rómába zarándokol, hosszú ideig ott tartózkodott, korának, a
XIV. századnak egyik legkiválóbb szellemévé válik, akire pápák és fejedelmek hallgatnak, aki az avignoni fogság megszűntetésén, az Egyház reformján dolgozik, mint ifjabb kortársa, Sienai Sz. Katalin, Megjárja a szentföldet, visszatér Rómába — és ott is hal meg az Éjszak nagy szentje, akinek
római halála — ma ís záloga népe Rómához való visszatérésének. Ereklyéit
a svéd protestánsok is tisztelettel veszik körül monostorában, Vadstenában.
E. Fogelklou jellemrajza a női lélek intuíciójával közeledik Sz. Birgittához. Bár vallási felfogása sok pontban alkalmatlanná teszi Birgitta lelké-

nek igazi megértéséhez, a misztikus vonások helyes értékeléséhez, mégis meg
kell adnunk, hogy egészében örvendetes tárgyilagosság és lelktani beleérzé9
jellemzik, Birgitta emberi nagyságát kitűnően jellemzi és valahogy a szentnek
is megható emléket állít, A „rosa rorans bonítatem, Stella stillans
claritatem
(jót harmatozó rózsa, fényt permetező csillag), aki a világtörténelem nagyjai
közé tartozik, ezzel a munkával ú j r a ismertebbé válik a világ előtt,
D. Kühár Flóris.
E, Vesco de Kereven: Les Saintes Patronnes de France. Lanore, Paris. 242 1,
A francia katolicizmus életrevalóságának újabb bizonyítéka ez a
könyv. Tizenkét francia szent életrajzát közli, többek között nálunk is ismert és tisztelt szentekét, így szent J e a n n e d Arc, szent Chantai, a szent
Szív-tisztelet elterjesztője, Alacoque Margit és kis szent Teréz életrajzát,
A szép illusztrációkkal díszített mű kiválóan alkalmas lelkiolvasmánynak,
— z v. —
Schematismus dívecesís Iaurinensís pro anno Domini 1928,
Szerény köntösben, az 1928-í győregyházmegyei schematismus keretében jelent meg jobbára két kiváló egyháztörténész, Dr. Bedy Vince és Dr.Szabady Béla kézirataiból a tudós Dr. Werdenich Endre választékos latinnyelvű összefoglalásában a győri püspökség, a szeminárium, a káptalan, a
székesegyház rövid története s a püspökök életrajza. Mikor nincs egyháztörténeti folyóiratunk, mikor szünetel a kotholikus egyháztörténeti k ú t f ő kiadás, jól esik látnunk, hogy vannak, akik a püspöki, káptalani levéltárakat állandóan kutatják s szinte monográfiákra menő kéziratokkal rendelkeznek (Dallos-, Sennyei-, Draskovich-monographiák), amelyekből bőven
telik aztán ilyen alapos összefoglaló munka.
Örömmel hívjuk fel a tudósok és kutatók figyelmét erre, amint mondom, a schematismus szerény keretei közt meghúzódó értékes egyháztörténeti alkotásra, mely sokévi levéltári kutatás s az újabb tudományos eredmények felhasználásával készült,
Dr. Mihályi
Ernő.
Dr. Tóth László: Horváth János. Különnyomat a Széphalom 1928. évf.
9—10. számából. A jubileumi búcsú kihirdetése Magyarországon 1776-ban.
Különnyomat a Századok 1928. évfolyamából. A Római Magyar Történeti
Intézet kiadványai. Bp. 1928.
A Fraknói Vilmostól 1913-ban megalapított, de a világháború kitörése
miatt már meg nem nyilt Római Magyar Történeti Intézetben 1923-ban indult meg az építő munka. Erre a nagy munkára gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közokt. miniszter Gerevich Tibor személyében nyelvtudás, tudományos képzettség s olasz kultúrpolitikai kapcsolatok szempontjából is kiváló
igazgatót küldött ki. Nem számítva a tudományos eredményeket, amelyeket az intézet az első öt év alatt felmutat, ma már abban a helyzetben van,
hogy a barokk művészet egyik kiváló alkotásában, a Falconieri-palotában
fejtheti ki az eddiginél is nagyobbszabású és szélesebbkörü működését.
Tóth László egyetemi magántanárnak, az intézet jelenlegi titkárának
tudományos működése sokat igérő folytatása az eddigi munkának. Badícs
Ferencnek Horváth János veszprémi kanonokról, később székesfehérvári

püspökről (1769—1835) írt különben értékes munkájával kapcsolatban rámutat egyháztörténetírásunk hibáira s egyúttal messzekiható programmot is
ad- Fő hibája egyháztörténetírásunknak, hogy megelégszik az intézmény és
egyének történetével. Badics is megrajzolja a kegyes, loyalis, irodalompártoló főpap arcképét, de nem nyújtja a francia és olasz janzenista iskola
tételein épülő theológusnak lelki rajzát. Ilyen külsőséges felfogás miatt
nincsenek feldolgozva középkori kódexeink a középkori magyar theológia
s a magyar liturgia szempontjából, ezért nincsenek feldolgozva a szellemtörténeti szempontból a hitviták, nincs megjelölve még Pázmánynak a helye
sem a magyar szellem történetében, olvasatlanul hevernek könyvtárainkban a XVIII, sz, gazdag jezsuita theológiai irodalom, a jozefinizmus szenvedélyes hangú antiaufklérista röpiratai, a püspöki levéltárak gazdag epistolariumai stb., amint ezeket klasszikus rövidséggel foglalja össze Szekfü
Gyula is (A kath. történetírás Magyarországon, Magyar Kath. Almanach,
1927.), rámutatva mindjárt a legsürgősebb problémákra is.
Másik művében megmutatja Tóth László a módszert, hogyan kell egy
egyszerűnek látszó tárgyat, pl, a jubileumi búcsú kihirdetését gazdag levéltári kutatások alapján elmélyíteni, abból a kor lelkére következtetéseket
vonni, összehasonlításokat tenni, szóval szellemtörténeti szempontból ott
megragadni a tárgyat, ahol a régi módszerrel dolgozó író már abba is hagyta
volna, A magyar katholícizmus igazi jelentőségét a magyar szellemi élet
történetében nem állapíthatni meg mindaddig, mondja helyesen Tóth László,
míg egyháztörténetírásunk a magyar theológiai irodalom szellemtörténeti
értékelését el nem végzi. — Fiatal magyar egyháztörténészeink irányítása
tehát jó kezekben van a Római Magyar Történeti Intézetben, a Római Magyar Akadémiában.
Dr. Mihályi Ernő.
Dr. Ajtai—Ackermann K.: Eudes szent János éîete. Don Bosco
nyomda. Rákospalota. 1929. (91 1.)
A legutóbbi jubileumi évben 1925. május 31-én avatták szentté a J ó
Pásztor apácák alapítóját, Eudes sz. Jánost (1601—1680.), Franciaországnak
ez az új szentje méltán sorakozik a 17, század nagy egyéniségei, Szalézi
sz, Ferenc, Páli sz. Vince, Chantal sz. Franciska és Alacoque sz. Margit
mellé.
Az életrajzi adatok szerint Eudes sz. János először szüleinek akaratát
megtörve oratoriánus lesz, majd a kor szükségletét látva kiválik a szerzetből és 1643-ban a papok kiképzésének nagy munkájába fog, (Jézus és Mária. kongregációja.) Hamarosan, 1644-ben pedig a veszélyben forgó nők és a
megtérő Magdolnák számára teremt otthont a Miasszonyunk szeretetéről
nevezett kongregáció megalapításával, Ez a szerzetes testület 1835 óta a Jó
Pásztor szerzetesnők nevét viseli és így fejti ki áldásos működését,
A függelékben megtaláljuk a J ó Pásztor kongregáció ismertetését,
mely 1892 óta Budapesten (Szőllő-u. 60.) is működik, 1924 óta pedig Kecskeméten is.
Az életrajz leírása folyékony, magyaros, de kissé hiányosnak látszik, A könyvecskét négy képmelléklet teszi értékesebbé,
sp.

Etienne—M, Lajeune O, P. — Jankovích Bésán Endréné grófnő. De
Guigné Anna, Don Bosco nyomda. Rákospalota, 1929. (159 1.)
Ez a könyvecske nyolc fejezetben a francia származású de Guigné Annának, (1911, ápr, 25—1922. jan. 4.) napjaink szent gyermekének, a szentáldozás kis hősének életét írja le.
Szépen megírt életrajz, mely mint a föld szülöttjét mutatja be a leánykát, aki hibákkal felruházva nehéz természetnek mutatkozik kezdetben.
De édesapjának korai halála (1915. júl. 29.) és főleg első szentáldozása
(1917. márc. 26.) gyarlóságainak hősies leküzdésére segíti és innentől kezve
a p r ó önmegtagadásokkal a tökéletesség magas fokára emelkedett, Különösen kitűnt a szent leányka az apró mindennapi erények gyakorlásában, a
napi teendők pontos elvégzésében, A két utolsó fejezet már a kis szent
mennyei közbenjárásáról számol be,
Különösen ajánható a könyv első áldozóknak, de felnőttek is nagy
lelki haszonnal forgathatják. Senki nem olvashatja meghatódottság nélkül
ezt az életrajzot,
A könyvecske nyelve folyékony, könnyen olvasható és nem érzik rajta
a fordítás hatása, Kár, hogy elmaradt a tartalomjegyzék,
sp.
Schermann Egyed: Adalékok az állami könyvcenzura történetéhez,
Budapest. Szt. István Akadémia, 1928,
A munkás szerző székfoglalóként olvasta fel ezen tanulmányát a Sz.
István Akadémia I, osztályában 1918, V, 3-án,
Az állami könyvcenzura történetét nyomon kíséri Mária Terézia haláláig. Az utólagos cenzúra első nyomait a mohácsi vész előtti protestánsellenes intézkedésekben látja; az előzetes cenzúrát Miksa király 1574. II,
7-én kelt leiratához kapcsolja, A tárgyra vonatkozó eddigi ismereteinket
szerző majd minden lapjával gyarapítja és több tévedést helyreigazít.
Szorgalmas és alapos munkájával történetünk egyik részletkérdését
•viszi előbbre.
„ — r —
Bulletin No. 5, of the Catholic University of Peking, — October 1928.
Kínai stílusban kiállított fedőlappal jelent meg a bencésekre bízott
pekingi katholikus egyetem ötödik jelentése. Előszavában világosan kimondja az egyetem célját: kereszténnyé tenni a kínai civilizációt. Talán
merész célkitűzés, de nem évekre, hanem évszázadokra szól. Első cikke
The Mink Lu Cheng-Hsiang; Moneszier szerkesztő írja meg rövid életrajzát
néhány kedves aprósággal a tüneményes pályafutású kínai diplomatának, Lu
Seng-Hsziang-nak, aki miniszterelnök és külügyminiszter volt és mint teljhatalmú miniszter Bernben, lemond hivataláról, követi hivatásának szavát és
Belgiumban bencés lesz 1927. október 7.-én. — A pekingi bencés prior leírja utazását Hszuan hua-fu-ba és S'eng Péter kínai papnak püspökké szentelését Constantini ap. delegátus által. — Az egyetem tudományos irányáról és működéséről tesz tanúságot Clongherty O, S. B, kimagasló tanulmányával, Franciscan Contemporaries
of Marco Polo a tatároknál és a kínai
udvart járt három ferencest és útleírásukat ismerteti. Forrása Komroff: The
Trarels of Marco Polo, Contemporaries of Marco Polo, valamint az utóbbin a k kínai fordítása. Ennek értékét növeli, hogy a fordító, Sang Hszing Lang

belevonta a kínai irodalom és történelem erre a tárgyra vonatkozó adatait».
Az első Giovanni da Plan de 'Carpini IV. Ince megbízásából ment Kujuk
khánhoz, hogy megnyerje a kereszténységnek. Útja tíz hónapig tartott. A_
khán válaszát nemrég fedezték fel a Vatikán levéltárában.
Marco Polot harminc évvel előzte meg, — Rubruck Vilmost IX. Sz. Lajos küldi 1253-ban megnyerni a khánt a kereszténységnek és szövetségül a
szaracénok ellen. A karakórumi udvarnál magyar szolgával találkozik. Az ő
ajánlására küldik Giovanni da Monte Corvino-t
Pekingbe püspöknek, aki
Indián, Szumatra, Jáva szigeteken keresztül menve Kantonban köt ki. Érdemük ezeknek a ferenceseknek, hogy Kolumbus-t útleírásaik inspirálták. Rubruck állítja először, hogy a Kaspi tó beltenger, a hindu és német nyelv öszszefüggését, a magyar, baskír, hún népek egységét. — Rauth O. S, B. cikke:
China's Relations with the West a legérdekesebb. Vizsgálja Kína összeköttetéseit az ókori Kelettel kínai források alapján. Rámutat a kínai és sumir
jelírá9 azonosságaira, Jao-Vang (Kr. e. 2356—2255.) elé követség járul
Yüé-Szang-ból. Hol volt ez a hely? Nem más, mint Káldea. A második követség Szu Kunghoz (Kr. e, 1122.) jön ugyanonnan, de itt már tolmácsra van
szükség és a követség régi hagyomány alapján indult el. Fölveti a kínaisumir rokonság lehtőségét, A harmadik összeköttetés Mu császár (1001—
947.) útja, aki szövetségeseket keres. Megállapítja az útleírás nyomán a helyeket és az út célját; a mesés Hszi Vang Mu (A nyugati királynő) nem más,
mint Assyria.
Sokat igérő működés szerény kezdetei még, de nagy kilátásai, lehetőségei vannak az európai tudomány számára is.
Alfay Pongrác.
Dr. Bálint Nagy István: Kolerajárványok Csanád-vármegyében. Kiadja Csanád—Arad-—Torontál-vármegye közönsége, 1928.
Csanád-vármegyének az 1931. évi nagy kolerajárvány ellen kifejtett
küzdelmét tárja elénk dr. Bálint Nagy István orvostörténelmi műve. Lelkiismeretes szorgalommal összegyűjtött adatait élvezetes formában közli. A
járvány elleni küzdelemből még a papok is kivették részüket. Közülük többen, így Morvái János tiszabábolnai plébános, Róka József makói katolikus
kántorkanonok, Szirbík Miklós makói ref, prédikátor stb, foglalkoztak ai
kolerás betgek gyógyításával, A hazai közegészségügy története ismét gazdagabb lett egy érdekes fejezettel.
A füzetet diszítő fényképek, rajzok Csanád—Arad—Torontál vármegye közönségének áldozatkészségét dicsérik.
Ezután különös érdeklődéssel várjuk szerző Csanád vármegye közegészségügyének múltja cimű készülő nagyobb művének megjelenését.
Gál Galáz.
Dr. Lippay L.: A pápaság a világ tükrében. Budapest. 313. o.
A munka összeállításának kimondott célja, „hogy a katolikus hivők
megismerjék, megszeressék és megvédjék a pápát, az Egyház látható fejét,"
Ebből a célból Dr, Lippay mozaikszerűen összerakja egyes kiváió férfiaknak a pápaságról tett nyilatkozatait. Találunk a könyvben dogmatikus fejtegetést, történelmi összeállítást, erkölcstani vonatkozású gondolatokat.
Mindezek a mozaik összerakásához használt gondolat-kövecskék nem il-

leszkednek harmonikus egészbe, A pápaságról szóló alapos és komoly tanulmánnyal jobban el volna érhető a mű kimondott célja.
Arra alkalmas a könyv, hogy egyes írók gondolkodása a pápaságról
megismerhető és ez a pápaságról szóló előadásoknál felhasználható, S. P.
Szentbeszédek.
Albert Homscheid: Erlösung und Aufbau, Fastenpredigten, Verlag Kösel u. Pustet, München, 1928, 8° 218, S. Preis: 4,50 Mk.
A nagyböjti szentbeszéd-ciklusok rendkívül gazdag irodalma jelentős
munkával gyarapodott. Jelentőssé teszik aktuális témái, melyek a mai kor
emberének lelki világát vizsgálják. Homscheid, Koblenz plébánosa a világháború után mondotta el e szentbeszédeket és sokak sürgető kérésére adta
ki könyvalakban. Hazafias motivum vonul végig a három ciklusból álló öszszeser. 18 prédikáción: a német nemzetre mért csapást, mint a nemzet bűneiért
Istentől rájuk mért keresztet viseljék, A hazáját szerető és érte aggódó kath.
lelkipásztor buzgóságával siet hazája megmentésére és rész vesz annak ú j jáépítésében. Nemzetének megváltását a bűnöktől való szabadulásban látja,
Az első ciklusban azt fejtegeti, mik a ma emberének bűnei, milyen
romboló a hatásuk s hogy mennyit szenved Krisztus a mi korunk bűnei miatt.
A második ciklusban azt tárgyalja, hogy korunk bűneiben csak egy fény
van, amely minket felvilágosít, csak egy szeretet van, amely minket még
éltet: a szenvedő Isten-ember szeretete. Tőle kell megtanulnunk, hogy a népnyomort elviseljük, mint a személyes bűneinkért és a népbűnökért járó engesztelő áldozatot, A harmadik ciklus tárgya a megváltás a szociális bajokból, hogyan alakít minket Krisztus az ő szenvedéseivel, hogy aktive megváltóivá legyünk népünknek a szociális nyomorból. Vagyis az engesztelő
és megváltó szeretet Istenadta kötelessége minden kath, embernek. Ez a szociális bajokból kivezető út.
E nyelvi és stiláris szempontból is magas nivójú szentbeszédekből a
lelkipásztor meleg szeretete szól híveihez, A népélet kultúrális és szociális
kérdéseivel együtt a szenvedéstörténeti keretbe beállítva minden prédikációban egy-egy vallási kérdést boncolgat (hitetlenség, érzékiség, félszegség, tömegbünök, irigység és gyűlölet, stb,). Jellemzi e szentbeszédeket a dolgozó
nép szeretete, a népéletnek, a lélek mélyére ható finom pszichológiai megfigyelése, a természetes és természetfeletti eszközök felhasználásában a biztos útmutatás, a kath, kegyelemtan mély értelmű és tiszta hangsúlyozása.
Hazai viszonyainkra könnyen alkalmazhatók és különösen városi intelligens hallgatóság előtt eredményesen felhasználhatók.
Dr. Kálovics
Adorján.
M a g y a r történet.
Sebestyén József: Székesfehérvár fölszabadulása a török uralom alól
1088, május 19, Vörösmarty nyomda, Székesfehérvár, 1929, 74. I,
Székesfehérvár visszafoglalásának terve 1683-ban vetődik fel az ostromolt Bécs felszabadulása után, A terv XI. Ince pápától származik. De
hiába sürgeti Buonvisi Ferenc bécsi nuncius a kisebb várak felszabadítását,
hiába ajánl fel a nagy pápa erre a célra 100,000 forintot, a terv nem valósulhat meg, mert Badeni Hermann, a bécsi haditanács elnöke ellenzi. Pedig

Lotharingiai Károly mindent megmozgat, hogy előbb a dunántúli v á r a k a t
hódítsák vissza s akkor majd könnyen megbirkóznak Budával is. Székesfehérvár felszabadulására csak 1688-ban kerül sor. Április 25-én érkezik
a vár alá Areyzage ezredes csapata, május 4-én pedig gróf Batthyány Ádám
tábornoké. A várat könnyűszerrel elfoglalják, mert az élelemhiány, meg a
várőrség lázadása meggyőzi a parancsnokokat, hogy úgy sem lehetne sokáig védeni. Az átadás feltételeit 6 pontba foglalták, melynek értelmében
a várbeli, városbeli törökök szabadon elvonulhatnak ingóságaikkal egyetemben, kivéve a 18. éven aluli gyermekeket, akik keresztény anyától és
török atyától származnak. Néhány évtizeden át, május 20-án mindig megünnepelték a város visszafoglalását, 1702-ben lebontják a várat s azóta csak
a katholikusok emlékeznek meg a felszabadításáról. Az érdemes, könnyed
stílusú könyvből is láthatjuk Rómának Magyarország iránti áldozatos
szeretetét,
Sz. A.
Sopron Vármegye Levéltárának oklevél-gyűjteménye. I, rész. Középkori oklevelek. (1236—1526.) Összeállította: Sümeghv Rezső Sopron vm. főlevéltárosa, 1928. Kiadja Sopron vármegye törvényhatósága.
Sümeghy Resző nagy feladatra vállalkozott akkor, amikor a nyugatmagyarországi izgalmas napok idején ismételt hurcolkodás következtében
összehányt levéltár rendezését vállalta. Telt-mult az idő s a főlevéltáros
szakképzettsége, rendkívüli munkabírása, szorgalma, tapasztalata úrrá lett
az összehalmozott írásokon. Nemcsak kijelölte minden egyes írásnak a helyét, hanem 129 oklevelet szakszerű közlésben is a tudományos világ rendelkezésére bocsát. Az oklevelek családtörténeti, községtörténeti, vármegyetörténeti, nemzettörténeti szempontból fontosak, A gyűjteménynek külön,
értéke a jó név- és tárgymutató mellett, az oklevelekben előforduló magyar
szavak és dűlőnevek jegyzéke, melyek alapján az újabb történetírás sok
probléma megvilágítását reméli.
Zsinka Ferenc: Magyar Prtotestáns Egyháztörténeti Adattár. XII, é v folyam, Budapest, Kiadja a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság, 1928236 1.
Az A d a t t á r b a n 90 oklevelet közöl Zsinka Ferenc a Magyar Nemzeti
Múzeum törzsanyagából és négy gyászbeszédet Miskolczi Csulyak István
Diarum-ából. Az oklevelek 1569—1599. közötti vallási villongásokra, a protestánsok külföldi, belföldi iskolai viszonyaira, az adózásra, az 1582-ben
elrendelt új naptárral kapcsolatos vitákra, a ciszterciek, a ferencesek, a
pálosok, piaristák életére stb. vonatkoznak. A bencéseket különösen is érdekli ez a szám, mert a 6. oklevele szerint a kapornaki konvent utolsó
működése nem 1571-ben, hanem 1572. dec. 22-én volt, (V. ö, A pannonhalmi
Sz.-Benedek R. tört. XII. B. 297. lapjával.) — Dr. Asztalos Miklós a wittenbergi egyetemi könyvtár Wittenbergben maradt részének régi magyar
könyvállományát tárja fel. Zoványi J e n ő pedig folytatja Miskolczi Csulyok
István esperesi naplójának és leveles könyvének közlését, mely sok értékes, érdekes vonást szolgáltat a 17, század kultúrtörténetéhez.
Sz. A.

Benedictina«
KELEMEN
KRIZOSZTOM,
A PANNONHALMI FŐAPÁT
COADIUTORA.
Az apostoli Szentszéknek
a magyar bencés-rend iránt való
gondviselő
jósága ez év augusztus 24-én Kelemen
Krizosztom
győri bencés házfőnököt és főgimnáziumi igazgatót állította
főapáti coadiutorként
a rend élére, miután Bárdos Rémig dr. főapát úr betegsége miatt a rend tényleges kormányzásától
visszavonult.
Ezzel a kinevezéssel
az abbas abbatum, XI. Pius
pápa
őszentsége
azt a vezért küldi az ősi főmonostornak,
a magyar
katolicizmus
fellegvárának
őrtornyára, akit alkalmasnak és méltónak talált arra, hogy az Úr őr állomásán álljon hajnaltól
napestig akkor, midőn a reábízott
sereg a magyar nemzet és a
magyar katolicizmus érdekében megfeszített
erővel vívja a maga
harcát: a benső fronton az új egyházi törvénykönyv
szellemében
felépülő, az egyetemes és magyar bencés hagyományok
segítségével benső tartalmában
megújuló benediktinus
eszményekért;
a külső fronton pedig a magyar bencés iskola,
lélekgondozás,
tudomány, anyagi és szellemi kultúra olyarányú
fölvirágoztatásáért, mely méltó a rendnek majdnem ezeréves magyar
multjához.
Kelemen Krizosztomot
nem damaszkuszi
fordulók,
hanem
imádságos
és munkás életének egyenes vonala vezeti arra a
magaslatra, melyről a magyar bencésrend kormányzását
intézi.
Hahóton született
(1884. 1. 10.j, Zala megyében, ahol valaha
bencés élet virult a középkori, ma csak a névvel őrzött
apátságban,
Vérével szüleinek egyszerű, közvetlen
hitét, a
Gondviselésben
való bizalmát,
magyar
lelkének
tiszta nemességét
örökölte.
A szegénység, mely ráköszöntött gyermekkorára,
korán
kifejlesztette az Istenben bízó és küzdő akaratot, amellyel az életsorsa elé
meredő akadályokat leküzdötte és 1903. aug. 6-án Pannonhalmán
rálépett a benedeki élet útjára. A szerzetespappá
való
készülés
külsőleg egyforma évei, a monostori fegyelembe való
illeszkedés
úgy érlelték ki lelkének gazdag, sokoldalú és nemes
tartalmát,
mint szűkebb hazájának, Zalának kedves körvonalú, de kemény
talajú hegyei a szőllők édes nedűjét. A megújhodó magyar katolicizmus nagy eszméiért való tiszta lelkesedést vitte Kelemen
Krizosztom magával a Szenthegyről
és alapos papi-tanári
képzettséget; ezt ragyogtatta
tolla és ékesszólása,
nevelő munkája hét
évig Pápán (1910—16), majd a nyalkai hívek élvezték
plébánosuk szívének szeretetét,
igazságosságát,
körültekintő
gondosságát
és odaadó áldozatkészségét
tíz éven át. 1926-ban
Budapestre
került tanárnak. Két év alatt a főváros és vele az ország megismerte a magát sohse kímélő, a lelkek megmentésében
önmagát
feláldozó apostoli buzgóságát, szavának és egyéniségének
összhangzó erejét. Budapestről
Győrbe került 1928-ban
házfőnöknek

és igazgatónak és egy év programmai nyújtó nehéz munkája után
innét hívja az apostoli Szentszék bizalma a magyar
bencés-rend
kormányzására.
A magyar bencés-rend
az apostoli
Szentszék
iránt való
mélységes
hódolattal
és hálával fogadja azt, akit
pásztoráúl,
vezéréül,
atyjául
küldött Sz. Péter utóda. A sorsdöntő
idők
komolyságának
felismerésével,
a fokozott
kötelességteljesítés
erőfeszítésével
áll bele a főapáti coadiutor vezetése alatt abba
és
a munkába,
melynek
kettős
az iránya:
ora et labora;
kettős a hajtóereje: pax et gaudium: béke és öröm. Adja a Gondviselés, hogy miként névelődeinek
nevéhez a rendfőnöki
székben
a história nagy eseményeket
rögzít; Nóvák Krizosztom
nevéhez
a rend visszaállítását
(1802), Kruesz Krizosztoméhoz
a székesegyház restaurálását
és a főiskola- kifejlesztésével
kifejeződő
rendi reneszánszot,
az ő nevéhez a jövő hozzákapcsolhassa
a
pax és gaudium
által jellemzett
virágzását a magyar bencések vallási és kulturális munkájának.
— rf —

A MAGYAR BENCÉSEK KÖZÉPISKOLAI TEVÉKENYSÉGE AZ 1928-29. ISKOLAI ÉVBEN.
Szent Benedek az együtt élő szerzetesek számára Regulát,
szabályzatot írt, mely pontos útasításokat ad a szerzetesi életre,
az egyéni tökéletesedés előmozdítására. A nagy rendalapító azonban a Regulában nem határozza meg pontosan szerzeteseinek
munkakörét, kifelé való működését, hanem tág teret nyit arra,
hogy a szerzetesek a kor szükségleteinek megfelelően olyan munkakört töltsenek be, amilyennel legnagyobb szolgálatot tehetnek
a kolostornak, vagy az emberiségnek. így állandóan folyik a bencés munka a mezőgazdaság, az építészet, a missiók terén, a liturgikus mozgalmakban, a különböző tudományokban és művészetekben és már a Rend alapítása óta a nevelés és a különböző
fajú oktatás terén,
A. magyar bencés Rend az 1802-iki visszaállítás óta, a visszaállító okirat értelmében is kimondottan tanító-rend és azóta erejének nagyrészét a középiskolai tanítás terén értékesíti. A nagy
rendalapító az atyai szeretet, a. családias érzés kifejlesztését
hangsúlyozza szerzeteseinek életében, ebben a szellemben folyik
a nevelő-oktató munka is középiskoláinkban,
A most lezárult iskolai évben a csonka ország területén belül a hat bencés középiskolában 90 bencés és 15 világi tanár vezetésével 2561 tanuló végezte tanulmányait. Ezen intézetek közül három gimnázium, három reálgimnázium még pedig
Esztergomi Sz, István-gimnázium,
Győri Czuczor Gergely-gimnázium,
Sopron' Sz, Asztrik-gimnázium,
Budapesti Sz. Benedek-reálgimnázium,
Kőszegi Ferenc József-reálgimnázium,

Pápai Sz. Mór-reálgimnázium,
A cseh megszállást sinlő területen működött a komáromi Sz,
Benedekrendi katholikus gimnázium, erről külön szólunk összefoglalásunk végén.
Mindegyik intézet évvégi értesítőjében számol be az iskolai
év lefolyásáról és eredményeiről. Legterjedelmesebb a győri és
pápai értesítő 139, illetőleg 138 oldallal, legkisebb a komáromi
értesítő 43 oldallal.
Beszámoló a jubileumról» A folyó 1929-ík esztendő tizennégyszázados évfordulója annak a nagy eseménynek, hogy a bencés Rend nagy alapítója, Sz, Benedek atyánk összefoglalva a szerzetesi élet alapszabályait, elkészítette a Regulát, Az értesítők ennek. a jubileumnak jegyében készültek. A magyar terület értesítői az esztergomi kivételével külön képmellékleten hozzák Szent
Benedek, Monte Cassíno és Pannonhalma képét. Az esztergomi
értesítőben külön mellékleten találjuk Sz, Benedek képét és a
szövegben elhelyezve Pannonhalma, Subiaco, Monte Cassino és a
gimnázium épületének képét.
Az iskolai év folyamán egyházi előkelőségek és kiváló szónokok bevonásával mindegyik intézet három napos ájtatosságban
hódolt a Szent Rendalapítónak. Esztergom, Kőszeg és Pápa bencés intézete zarándoklatot vezetett Pannonhalmára, a győri, soproni és budapesti intézet az őszre halasztotta ezen magyar zarándoklat rendezését, A jubileummal kapcsolatosan a hercegprímás részvételével országos zarándoklat indult június folyamán Rómába, Subiacoba és Montecassínoba,
A legtöbb értesítő külön értekezésben ís méltatja Sz, Benedek érdemeit. Az esztergomi értesítőben (p, 3—14) Nóvák Ödön
,.Szent Benedek Regulájának 1400 éves jubileuma" címen szépen ismerteti Sz, Benedek nagy egyéniségét, Regulájának szellemét és messzenyúló hivatását. Ugyanitt található (p. 15—18)
Dr. Balogh Albin, rövid, de eredeti gondolatokkal teli tanulmánya
,,Szent Benedek Rómában", A győri értesítő hozza Dr. Vanyó Tihamér jubileumi versét (p. 3—4) ,,A bencés szentév" és Dr. Lován Elemér mélyen szántó értekezését (p. 5—58) , Szent Benedek rendje a kultura szolgálatában", A tudós szerző szépen vázolja a műveltség terjedésének főbb mozzanatait, majd bemutatja
a kultúra fejlődését a kereszténységben, a bencés rendben és
részletesen ismerteti a magyar bencések kultúrálís tevékenységét. A soproni értesítőben (p. 3—30) Szolomájer Tasziló igazgató értekezik ,,Szent Benedek apát és 1400 éves rendje" címen,
A sikerült összefoglalás szemlét tart a szerzetesség történetén,
Sz, Benedek életfolyásán, a Regulán, Cluny történeti jelentőségén, a magyar bencések érdemein és végül a Rend mai állapotáról ad rövid áttekintést, A kőszegi értesítőben Dr. Horváth Detre
,,Szent Benedek és Regulája" címen (p, 3—15) írja le Szent Benedek történeti hivatását, a Regula szellemét, erkölcsi elveit és
gyakorlati útmutatásait. Különösen is érdekes része a tanulmány-

nak egy VII. századi bencés kolostor látogatása a Regula
kalauzolása mellett. A pápai értesítő Dr. Szalay Jeromos hoszszabb tanulmányát tartalmazza „Szent Benedek és rendje" címen
(p, 6—48). A szerző alapos ismeretekkel vázolja Szent Benedek
életét, nagy szervező erejét, amely kiolvasható a Regulából, majd
a bencés Rend történelmi szerepét írja le az író és azt a fontos
működést, amelyet a bencések az Egyház és a kultúra érdekében kifejtettek,
À jubiláris ünnepségekről legrészletesebb beszámolót a budapesti és a pápai értesítők adnak. Mindegyik hozza a jubíleuíTicn elhangzott ünnepi beszédeket és ebből a tizenkét beszédből
szép kis antologia kerekedik ki, A budapesti intézet 1929- március 18—20 napjain tartott hálaadó tríduumon, a márc. 21-iki
Tedeumon és a márc, 21, 24 és 25 napjain rendezett ünnepi játék
alkalmával a következő hét beszéd hangzott el:
Sik Sándor: A szerzetesség a Regula tükrében,
Vass József: Munka és imádság,
Baranyay Jusztin: Az ezernégyszáz éves Regula,
Zadrauetz István: Hódolat az Ur Áldott ja előtt.
Schandt Károly: A Regula a történelem Ítélőszéke előtt,
Tóth Tihamér: A magyar ifjúság és a bencések.
Haller István: A Regula szelleme a múltban és hivatása a
jelenben.
Minderről a budapesti értesítő a 3—24, lapokon számol be,
A pápai értesítő (p, 49—72) a jubileum nagyszabású ünnepségeiről beszámolva hozza Csóthi Géza két beszédét, továbbá
Ráday Sebestyén, Hanauer Á. István és Magyarász Ferenc ünnepi beszédeit.
Kár, hogy a soproni értesítő (p, 33—35) csak vázlatosan,
gondolatmenetekben hozza Ráday
Sebestyén,
Elsasser S. és
Koszterszitz
József jubileumi beszédjeit. .
A jubileummal kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy az
esztergomi ünnepségek alatt a székház kapuja felett 529—1929
évszámok transzparentje, zöld galykoszorútól övezve hirdette a
világnak a bencés jubileum értelmét, (Esztergomi Ért. p, 21.)
Pár intézetünknek sajátos személyi jubileuma is volt az iskolaév folyamán. Az esztergomi értesítő külön képmellékleten
hozza a nyugalomba vonuló Gaal Mózes pestvidéki tankerületi
főigazgató arcképét és bucsuzóul leközli a 40 éves tanári múltra
visszatekintő tanár, igazgató és főigazgató meleghangú megemlékezéseit, melyeket utolsó látogatásakor munkatársaihoz intézett, (Esztergomi Ért. p, 23—33,)
A budapesti értesítő pedig Pintér Jenő arcképét adja külön
mellékleten és ünnepli (p, 25) tíz éves főigazgatói működését.
A győri értesítő (p, 71) ,,Nagy dátumok" cím alatt regisztrálja
azt az örvendetes eseményt, hogy két tanítványát rövid időközökben szentelték püspökké; Grősz Józsefet február 23-án és H ász
Istvánt április 28-án,

Értekezések, Az értesítőkben szokásos értekezések a bencés
jubileumról szólnak és ezekről a jubileummal kapcsolatban számoltunk be. Ezen kívül a győri értesítő hozza Dr. Bognár Cecil
utazásának eleven leírását: ,,Az északi testvérek között", (Győri
Ért. p. 59—69), melyben az író személyes tapasztalatok alapján
számol be az észt és finn testvéreknél szerzett kellemes és tanulságos benyomásokról.
Tanítás. Iskoláink tanítói működéséről kevés adatot találunk
az értesítőkben. Ennek magyarázata az, hogy a tanítás szigorúan
alkalmazkodik az országos Tanításterv- és Utasításokhoz és miniszteriumilag jóváhagyott tankönyvek alapján folyt. Mindössze
annyit találunk a tanítás munkájáról, hogy egyes értesítők közlik
a magyar írásbeli dolgozatok tételeit. így az esztergomi (p. 40),
győri (p. 83) értesítő, a pápai pedig részletesen beszámol (p. 95—
102) a nyelvi oktatásban felhasznált olvasmányokról és dolgozatokról és a betanult szövegekről,
A pápai értesítő (p. 88) külön beszámolót ad a rajz tanításáról. Az elkészült rajzokból jún. 16—23 napjaiban tanulságos
kiállítást rendezett az intézet, melyen minden osztály tanmenetszerű összeállításban mutatta be az előírt és elvégzett anyagot.
A modern oktatás minden új vívmányt felhasznál, hogy a tanítást minél eredményesebbé tehesse. így a mozgóképek már régóta szerepelnek mint kötelező filmek a tanítás menetében. Erről
jegyzi meg a pápai értesítő (p, 76) : Mintha az általános és éveken
át ismétlődő panaszokra hallgattak volna. Ebben a tanévben mind
a nyolc esetben hasznos filmek kerültek lejátszásra. Még mindig
vannak ugyan nehézségek, mint pl. hogy az alsó és felső osztályosok. ugyanazon anyagot kapják, hogy gyors a lepergetés,
A győri gimnázium saját házi mozgóval rendelkezik, mely
az intézet volt tudós fizikus tanárának, Jedlik Ányosnak nevét
viseli. Itt pörgetik le a kötelező filmeket és ezen felül vasárnaponkínt szórakoztató előadásokat is rendeznek az ifjúság számára, Az előadásra kerülő filmekről részletes beszámolót ad az
értesítő, (p. 79—80).
A budapesti, gimnázium vezetősége érdekes újítással kísérletezik, A mozgó filmek bemutatása helyett áttért az álló filmdiapozitiv előadásokra, Tüzveszélytelen és egyszerű kezelésű
„Duplex" angol vetítőgéppel szemlélteti akár órán belül is a tanult anyagot s különböző tantárgyakhoz már is szép képgyűjteményt szerzett az intézet. (Budapesti Ért, p, 32-—33,)
Ugyancsak a budapesti reálgimnázium szép eredménnyel alkalmazza az élő nyelvek tanításánál a gramofont. A francia, angol és főleg a német nyelv tanításában bőségesen használta az intézet a Linguaphon-módszert. (Budapesti Ért. p. 33.)
A használt tankönyvek jegyzékét megörökíti a soproni (p.
46—49), budapesti, (p, 40—41), kőszegi (p, 19—21) és pápai (p.
103—104) értesítő. A jövő iskolai évben használatos könyvek

jegyzékét csak az esztergomi (p. 83—85) és a győri (p, 138—139)
értesítő hozza.
Az esztergomi (p, 38—39) és a budapesti (p, 38) értesítő
átekínthető táblázatban közli a tantárgyak felosztását az egyes
tanárok között,
A tanítás menetére vonatkozik a budapesti értesítőnek egy
figyelemre méltó megjegyzése (p, 31): , ; Az I, osztályos tanulók
lassan hozzászoktak ahhoz, hogy otthon is kell dolgozniok. Otthoni munkájuk pedig lényegesen megkönnyebbül akkor, ha az iskolában figyelnek". Ez a megjegyzés arra vall, hogy az elemi iskolában mindjobban tért hódít az a gyakorlat, hogy mindent az
iskolában tanuljon meg a gyermek. Félős, hogy ez az irány lassan érvényre jut a középiskolai oktatásban is.
Az értesítők részletesen beszámolnak a beiratkozott és a
végzett tanulók létszámáról. Évközben Esztergomban maradt ki
a legtöbb, összesen 63, a beiratkozott tanulók 10 százaléka. Még
kedvezőtlenebb volt a helyzet a pápai reálgimnáziumban, ahol
384 beiratkozott tanulóból elmaradt évközben 52, tehát 14 százalék, Ennek a tünetnek magyarázatát nem találjuk az értesítőben, A legkedvezőbb viszonyt mutatja a soproni intézet, ahol
330 tanulóból lemaradt 6, tehát 2 százalék, A többi intézetben a
lemaradt százalék 3 és 6 között van,
A tanulók létszámáról és tanulmányi előmenetelről a következő százalékos kimutatás ad felvilágosítást.
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Nagy ingadozás mutatkozik a rendes és magántanulók száma
között, A kőszegi intézetben nem volt magántanuló, az esztergomi gimnáziumban pedig 440 rendes tanuló mellett 122 magántanuló végzett. Az esztergomi értesítő beszámolója felvilágosítást ad erről a körülményről (p, 43—44) ; ,,A magántanulók
száma igen nagy, sőt majdnem egy kisebb létszámú önálló intézetet képvisel, — A kitűnő hírű Szalézí Rendnek van Nyergesújfalun I—IV osztályig terjedő intézete ínternátussal, melyben

maguk a rend tagok tanítanak az állami követelményeknek megfelelően. Magántanulóink legjobbjai ezen fiúk közül kerülnek ki.
A magántanulók sorába tartoztak még a felsőbb osztályokban
maguk a szalézi növendékpapok Péliföldszentkeresztről, továbbá
akik a nyergesúj falui és esztergom-táborí nevelőintézetben felügyelői tisztséget viselnek".
Rendkívüli tantárgyak. A legtöbb intézet részletes beszámolót nyújt a rendkívüli tárgyak tanításáról. Legalaposabb a
pápai értesítő beszámolója (p. 78—81), a soproni értesítő csak
a rendkívüli tárgyak tanárait sorolja el (p. 45,),
Angol nyelvi tanítás folyt Esztergomban és Budapesten.
A görög mint rendkívüli tárgy szerepel a budapesti és a pápai
reálgimnáziumban. Német társalgási gyakorlatok voltak Esztergomban, Budapesten, Kőszegen és Pápán.
A gyorsírásról
a kőszegi értesítő (p. 33.) megjegyzi, hogy
,,elég nagy érdeklődés mutatkozott és mindenesetre többen is
jelentkeznének, ,,ha annyiféle délutáni elfoglaltságuk nem volna."
Gyorsírás volt még Pápán, Budapesten. Esztergom csak a gyorsírókört vezető tanárt említi. A győri és soproni értesítő nem
számol be a gyorsírás tanulásáról.
Esztergomban és Győrött az I. és II. osztályosok heti 1—1
órában kaptak rendszeres elméleti és gyakorlati ene^-oktatást.
Mindegyik intézetben vegyes énekkar működött. Esztergomban
80, Győrött 200, Kőszegen 100 és Pápán 98 tagú volt a vegyeskar. Ezenfelül Győrött 80 tagú kis énekkar volt szervezve. A budapesti reálgimnázium énekkara szép haladást tett a korálís
ének gyakorlásában is.
Három intézetben főleg a cserkészettel kapcsolatosan már
évek óta fúvós zenekar működik. Esztergomban 30, Győrött 43
Pápán 32 tagból áll a cserkész fúvós zenekar. Kőszegen 25 tagból álló ifjúsági zenekar van, mely az utóbbi évben négy rézfúvóssal bővült. (Kőszegi Ért, p. 34.) Győrött a fúvós zenekar mellett 19 tagból álló szalon-zenekar többször szórakoztatta a győri
közönséget. (Győri Ért. p. 86.)
Esztergomban a legtöbb rendkívüli tárgy tanítása díjtalan
volt. (Esztergomi Ért, p. 54,) Ugyanitt egy 80 tagból álló vegyeskar heti 2 órában Hajnali Kálmán vezetése mellett egész éven
át lankadatlan szorgalommal tanulta a szebbnél-szebb hazafias,
nép- és műdalokat, egyházi énekeket. A z intézet egy 40 tagból
álló vegyeskara május 26-án részt vett az Országos Középiskolai
Dalosversenyen és ott a II, csoportban öt középiskola énekkara
közül az esztergomi énekkar került első helyre.
A győri gimnáziumban a mintázás szerepelt, mint rendkívüli
tantárgy a kezdők és haladók csoportjával (Győri Ért, p. 102.)
Kezdetben a tanulók azon formák megrajzolásával foglalkoztak,
melyeket agyagból vagy fából elő akartak állítani. Később kisebb
domborságú levelek, virágok, vagy összetett levél-csoportozatok
mintázása következett. Az év szeptemberében a tanulók tavalyi

kiégetett kerámiai munkáiból kiállítás volt. Hasonlókép szerepelt az esztergomi intézetben a rajzolás mellett a linometszés,
rézkarcolás és a kerámia technikája. (Esztergomi Ért. p. 55.)
A budapesti reálgimnáziumban és az esztergomi gimnáziumban rendkívüli tárgyként szerepelt a vívás és a tánc is. A budapesti intézet az I—III. osztályú tanulóknak hathetes táncfolyamot rendezett (Budapesti Ért. p. 32.), Esztergomban pedig az
V. és VI. osztály tanulói egyik tornaórán tanulták a táncot. (Esztergomi Ért. p. 55.)
Esztergomban, mint rendkívüli tárgy szerepeltek a VII. osztályos tanulók között a természettani gyakorlatok. (Esztergomi
Értesítő p. 56.) A z osztály összes tanulói Schaller Mátyás tanár
vezetése mellett hatos csoportokba osztva gyakorlati méréseket
végeztek a tanult anyagból. A z értesítő részletesen beszámol a
végzett anyagról.
önképzőkör. Az iskolai munkának kiegészítésére és az önmunkálkodásra való nevelésre való az önképzőkör, mely mindegyik intézetünkben működött. A pápai értesítő szerint (p. 109.) :
,,Az önképzőkör főcélja volt, hogy a tagok az előadásban gyakorolják magukat, főkép a magyar költészet azon örökszép alkotásain, melyeknek erkölcsi és nemzetnevelő szempontból minden
művelt magyar ember előtt ismereteseknek kell lenniök." A soproni beszámoló szerint (p. 50.) az önképzőkör működésének irodalmi programmja volt, hogy a tagokat minél jobban megismertesse az újabb költészettel. Ezért a havonkíntí gyűlés fő pontja
volt egy-egy költőnk, regényírónk ismertetése felolvasás keretében.
Figyelemreméltó jelenség, hogy Esztergomban és Pápán az
önképzőkörrel kapcsolatban mathematíkai és fizikai szakosztály,
illetőleg mathematíkai és fizikai kör alakult, mely mindkét helyen máris szép működést fejtett ki. (Esztergomi Ért. p. 47. és
Pápai Ért. p. 110.)
Mindegyik értesítő beszámol még az alsóosztályosok szavaiókörének működéséről.
Nevelés. Amilyen szűkszavúak értesítőink a tanításról való
beszámolókban, annál bővebben és nagyobb szeretettel emlékeznek meg iskoláink nevelő működéséről. A z iskola nevelő tevékenységét előírhatja a hivatalos minisztériumi utasítás és szabályzat, de emellett a nevelés történhetik romboló, destruktív
módon, vagy történhetik úgy, hogy az egyén is, a haza is javát
lássa ennek a nevelő munkának. A szerzetesekből álló tanári kar
állandó biztosítéka az egészséges és egységes erkölcsi nevelésnek. A nevelő-oktató munkát a győri értesítő jellemzi legszebben (p. 96.) : ,,A középiskoláktól az ismertek közlését illetőleg
egyre kiterjedtebb és szétágazóbb s tudományosan egyre elmélyedőbb munkát követelnek. De az iskolának még más rendkívül
fontos szempontokat sem szabad elhanyagolnia, Nevezetesen a
morális, a művészi és testnevelési szempontokat. A mai szellemi

légkörbe Kelet felől a szervezett materializmus árasztja a maga
destruktív dogmatikájának bomlasztó miazmáit; a dekadens Nyugat pedig morális elernyedéssel fogadja s leheli felénk Afrika
buja, perzselő érzékiségét. Ily körülmények között a haza, de
egyáltalán az emberi élet időt, gondot és fáradságot követel az
iskolától, hogy ne ingó nádszálakat, hanem acélos jellemeket
állítson bele a gondolatoknak és érzéseknek jelen chaosába.
Megköveteli a magyar élet, a kincseit vesztett, összetört haza,
hogy a muzsikaszó mellett vagyonát sírva tékozló bús magyar
helyébe életrevaló, testben, lélekben erős, tettrekész új nemzedék nevelődjék."
A budapesti intézet beszámolója a valláserkölcsi és hazafias
nevelésről kis értekezésszámba megy. (Budapesti Ért, p. 28—
31.) A beszámoló szerint: „Intézetünk szöges gonddal ügyel a
valláserkölcsi és hazafias nevelés benedeki szellemben való kialakítására. A fejlődő lélekben kell ugyanis lerakni azokat az
alapokat, amelyeken felépülhet ez a bencés szellemű nevelés.
A benedeki léleknek három alapvetően jellemző vonását akartuk nevelésünkben elmélyíteni: a családias szellemet, a liturgia
közösségéből élő őskeresztény vallásosságot és a bencés conversío morumnak megfelelő önnevelő lelkületet." A családias
érzés ápolásának érdekes és kedves példáját adta az egyik osztály. Tanultak arról, hogy az őskeresztényeknél a szentmisében
a diptychából felolvasták az egyházközség azon tagjainak a nevét, akiknek valamilyen nevezetes évfordulójuk volt aznap- Erre
ők ís készítettek egy nagy táblát, amelyet változtatható keretbe
tettek be és erre felírták, hogy azon nap melyik osztálytársuknak esik születésnapja vagy nevenapja, felírták szülőik és testvéreik örömdátumait vagy kedves halottjaik halálozási évfordulóját- Mindennap a lector felolvasta ezt és valamennyien imádkoztak testvérükért. Vasárnaponkint pedig sokszor lehetett látni,
hogy a diákmisén szülő és gyermeke együtt járul az Ur asztalához. A mísehallgatás öntudatossá tételét célozza a misekönyv
használata. A szentmisén a legtöbb diák kezében volt misekönyv,
hogy valóságban részt vehessen a fenséges áldozaton. A IV. osztály még az egyházi zsolozsmázás bevezetéséhez is tett kísérletet. Megtanulták a breviárium hóráinak himnuszát és latin óra
elején elénekelték. Még pedig, ha 8 órakor kezdődött az óra,
akkor a príma himnuszát, ha később, akkor a tertíáét, délben a
sextáét; ha pedig délután volt valami összejövetelük, az elején
a nona himnuszát, a végén a completoríumét énekelték el."
Különösen bensőséges a tanár és diák közötti viszony a
budapesti intézetünknél. Erről az értesítő beszámolója (p. 30.) :
,,Az önnevelés és önjavítás lelki munkájában segítették ifjúságunkat azok a magánbeszélgetések, amelyekkel az osztályfőnökök rendszeresen érintkeztek osztályuk minden egyes diákjával
és négyszemközt, bizalmasan tárgyalták meg a jellemalakítás
közben felmerülő problémákat, nehézségeket. Az egyesek jelle-

mének megismerésében kitűnő alkalmak voltak a közös játékdélutánok és kirándulások, amelyeken kitárult a gyermek lelkének minden jó és rossz tulajdonsága. Ebből a szempontból fontos az egyes diákok egyéni jellemlapjának a kiállítása, hogy az
új tanárok azonnal kellő módon megismerjék növendékeiket és
azonnal tudják folytatni elődeik munkáját."
A pápai tanári kar nagyon ajánlotta a tanulóknak a köznapi misehallgatást ís, valamint igyekezett tanítványait ránevelni
a szentséglátogatásokra ís. Az első péntek megünneplése szentmisehallgatással és szentáldozás felajánlásával egyre gyakoribb
a tanítványok között. Bevezették a májusi ájtatosságokat, szombatonkint szenbeszéddel. Az osztályfőnökök nevenapján az illető
osztály tanulói csaknem kivétel nélkül szentáldozáshoz járultak.
(Pápai Ért, p. 74—76.)
Nemcsak a tanulók, de hozzátartozóik lelki szükségleteiről
is gondoskodott az esztergomi és a budapesti intézet. Esztergomban dec. 4—7. napjaiban dr. Boros Alán bencés plébános tartott
az intézetben lelkigyakorlatot, külön a hölgyek és külön a férfiak
részére. (Esztergomi Ért. p, 42.) Budapesten pedig a nagyböjt
folyamán dr. Szívós Donát bencés főiskolai tanár vezette a szülők lelkigyakorlatát, (Budapesti Ért, p. 30.)
Mindegyik intézet tanári kara szorgos felügyeletet gyakorol,
hogy a vidéki tanulók elszállásolása és ellátása minél családiasabb és teljesen kifogástalan legyen. Szállást fogadni vagy változtatni csak a megbízott tanár tudtával és engedélyével lehet,
A legtöbb intézet még mindig szorgalmazza, hogy a tanulók
ne járjanak vonaton az iskolába. A pápai intézet állásfoglalása
határozott: „Vonaton bejáró tanulókat nem veszünk fel." (Pápai
Ért, p, 136.) Az esztergomi értesítő (p. 44.) pedig így ír: ,,A tanári kar mindent megpróbált, hogy a vasutazás és az autóbuszon
való bejárás veszedelmétől megmentse növendékeit." Ismételten
kéri a tanári kar a szülőket, hogy hacsak lehetséges, adják be
bennlakásra Esztergomba fiaikat. A soproni értesítő (p, 74.) pedig így értesíti a vidéki szülőket: ,,A vasúton való bejárást I,, II.
és III. osztályú tanulóknak egyáltalán nem, magasabb osztálybelieknek pedig csak kivételesen fogjuk megengedni."
Intézeteinkben fegyelmi eset csak szórványosan szerepel.
Győrött a régi fegyelem érdekében öt esetben élt a tanári kar
az eltanácsolás szigorú büntetésével. (Győri Ért. p. 98.) Sopronban egy súlyosabb fegyelmi vétség fordult elő (p. 37.), Pápán
pedig három tanulót kellett az intézetből kizárni, (p, 74.)
Máría-kongregácíók, A vallásos nevelés céljait szolgálja a
bencés középiskolákban immár negyedszázad óta működő Máriakongregáció. A kongregáció célját a győri értesítő beszámolója
fejezi ki leghívebben (p. 80.): ,,A kongregáció, mint ilyen, nem
szerepel semmiféle tüntető vagy küzdő akcióban. Ez a szereplés a különféle katholikus egyesületek és szövetkezetek feladata.
A kongreganista mély meggyőződésű, gyakorlati és következetes

hitéletre törekszik; az elvhű, lelkes, gyakorlati keresztény szellemnek akar ápolója lenni. A katholikus öntudat és egyenes jellem kialakítása a vezérfonál, melyet követ." Hasonlókép nyilatkozik a budapesti beszámoló (p. 42.) : ,,Kongregációs nevelésünknek az a célja, hogy ifjúságunkat a cselekvő katholikus életre
neveljük, mert csak így remélhetjük, hogy duzzadó, kitörni vágyó
energiáját a cselekvés terén helyes irányba terelhetjük."
Mindegyik intézetben külön működött az alsóosztályosok
és a felsőosztályosok kongregációja. A kongregációk eleven működését mutatják a különféle szakosztályok. Az esztergomi
kongregáció kebelén belül működött a gyakori áldozók szakosztálya, a sajtószakosztály, a missíós szakosztály, a rózsafüzéregyesület 270 taggal. (Esztergomi Ért. p. 48—49.) A budapesti
intézetnél missíós, karitativ, liturgikus és hitvédelmi szakosztály
működött. A tanulók összegyűjtött filléreikből missíós célokra
300, a Segélyző Könyvtárnak pedig 400 P-t gyűjtöttek. A karitativ szakosztálynak kedves és üde hajtása volt a karácsonyfaünnep. Ki pénzt, ki használt ruháját hozta el a karácsonyfa alá,
ahonnan a jó szívvel adott ajándékok sok örömet vittek szegény
családok szűkölködő gyermekeinek, (Budapesti Ért. p. 42.)
Győrött az erénygyakorlati lapok alkalmazásával hivták fel a
kongregáció tagjainak figyelmét az önfegyelmezésre, (Győri Ért.
p. 80.) Sopronban a ,,Jézus Szíve" szakosztály a hónap első
péntekjén való szentáldozást gyakorolta. Ugyanitt a gyűlések
folyamán a szentségek, nevezetesen a bűnbánat és az Eucharistia
tárgyalását tették sorozatos megbeszélés tárgyává. A diák-lelkigyakorlatok idején külön összejöveteleket tartott a kongregáció,
melyeken Krisztus szenvedéséről s a lelki élet egy-két alapvető
kérdéséről olvastak fel. (Soproni Ért. p, 49.) Kőszegen (p. 24.)
a kongregánisták belekapcsolódtak a helybeli Oltáregyesület
munkájába azzal, hogy a szentségimádásí napokon a felsőosztályú kongregánisták látták el az imaórákat. Ugyancsak Kőszegen
az elsőosztályos diákok között működött a Szívgárda, Kőszegen,
Esztergomban és Pápán megalakult a Szent Gyermekség Egyesület és a Hitterjesztési Egyesület. Pápán a kongregáció működése
a hítvédelem jegyében folyt, A felső szakasz témái hítvédelmiek
voltak, ezzel akarták elérni azt, hogy az ifjak meggyőződéses
katholikusok legyenek, akik az életben a különféle támadásokkal
szemben megállják a helyüket. (Pápai Ért. p. 108.)
Az egyes kongregációkból néhány tag résztvett a Manréza
diák-lelkigyakorlatain is. Legtöbben Győrből voltak, számszerínt
14-en.
Hazafias nevelés, A valláserkölcsi neveléssel karöltve folyt
a hazafias nevelés és az irredenta-gondolat ápolása. Erre különösen a határszéli középiskoláinkban volt bőséges alkalom.
A kőszegi értesítő írja (p. 25,): ,,Itt, a határszélen önkéntelenül
felsír a lelkünk a trianoni választóvonal miatt. Minden öntudatosítja bennünk azt, hogy tönkretettek, azért itt különösen kell

ápolnunk az irredenta gondolatot. Kirándulásainkkal szemléltetjük, mit vesztettünk és a nyugat kultúrájának szemlélése fejleszti, öntudatosítja, hogy a magyar fajnak is jobban, áldozatosabban kell dolgoznia." Hasonló a helyzet Esztergomban: ,,A hazafias érzés mélyítésében elősegíti fáradozásunkat az a szomorú
körülmény, hogy Esztergom országhatár s közvetlen közelből
mutathatunk rá a forradalom és a hazaárulás gyászos eredményére. (Esztergomi Ért. p. 42.) Intézeteink gondosan megünnepelték a szokásos és miníszteriumilag előírt hazafias ünnepeket
(Magyar Hét, Takarékossági nap, limanovai csata évfordulója)
és ezek mindmegannyi gyújtópontjai voltak a hazafias eszméknek és a belőlük fakadt irredenta érzésnek és gondolatnak.
A győri értesítő külön beszámol az intézet nagy tanulóinak galériájáról, (p, 99.) Az értesítő szerint: ,,A hazának teszünk szolgálatot a nemes ambíciók keltésével is." Okulásul és lelkesítőül
az új nemzedék számára a háromszázéves székház boltíves folyosóit a nagy tanítványok galériájává alakította az igazgatóság.
Az öreg falakról tekint le József kir, herceg, a bíboros hercegprímás, Hász és Grősz püspök urak, Vass József, Balog Jenő,
Schandl Károly képe, az illető urak sajátkezű aláírásával ellátva.
A soproni gimnázium az intézet hősi halottainak emlékművében most állított oltárt a hazafias nevelés gondolat- és érzelemvilágának. A művészi dombormű Zászlós István szobrászművész alkotása, amelyen a sebzett szívű Krisztus odahajol a
sebében összeroskadt fiatal katonához, aki Nála keres vigasztalást és saját szívére mutatva, e szavakat intézi hozzá: Nonne
haec oportuit pati Christum et ita intrare in glóriám suam?
A márványtáblán 34 elesett neve van bevésve. Az emlékmű felavatási ünnepei jun. 21-én és jun. 22-én voltak a hatóságok és a
katonaság részvételével. (Soproni Ért. p, 36—37.)
Ugyancsak Sopronban a tanuló ifjúság szeretettel gondozza a gondjára bízott 85 katonasírt a bánfalvi hősi temetőben.
(Soproni Ért. p. 32.) A budapesti intézet pedig Czuczor Gergely
sírját gondozza a Kerepesi-temetőben. (Budapesti Ért. p. 34.)
Iskolai ünnepélyek. A jubileumi és hazafias ünnepélyeken
kívül a legtöbb intézet rendezett külön alkalmi ünnepélyeket.
Ilyenek a Mária-kongregáció felvételi ünnepei, cserkészünnepélyek, évzáró ünnepélyek. A pápai értesítő (p. 81—83.) rendszeres beszámolót nyújt az intézet összes ünnepélyeiről. Itt külön
megemlítjük a dec. 12. és 16-án tartott nagyszabású Schubertünnepélyt. A szokásos iskolai ünnepélyek sorából erősen kiemelkedik a kőszegi reálgimnázium ifjúsági opera előadásával. Sólymos Vendel bencés tanár fáradhatatlan buzgósággal rendezte
ápr. 13., 14, és 21. napjain ezt az ifjúsági operát, A mult években színrehozott „József Egyiptomban" és „Ambrus kincse" után
ez évben „A hámelni patkányölő" előadása szerepelt nagy hatással, A z értesítő (p, 28—33,) részletesen beszámol a darab

tartalmáról, az előadás mozzanatairól. Ebben az operában 42
zenei részlet volt, ezek közül 27 karének és 13 szóló.
A tanárok társadalmi és tudományos működése. Intézeteink tanári kara az iskolai munkán kívül élénk részt vesz a hitéleti, társadalmi, irodalmi és tudományos mozgalmakban. Az értesítők beszámolnak azokról a lelkigyakorlatokról, tudományos
előadásokról, amelyeket a tanári kar tagjai tartottak és azokról
a tisztségekről, amelyeket a tanárok a különböző társadalmi és
tudományos egyesületekben viselnek. Általános tájékozódást
nyújt az a tény, hogy a hat intézet 105 működő tanárja közül
51, tehát majdnem ötvenszázalék szerepel a társadalmi és tudományos működés felsorolásánál.
Szülői értekezletek. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium előírja, hogy minden intézet a tanév folyamán két szülői
értekezletet tartson. Ezen szülői értekezletek célja egyrészt az,
hogy közelebb hozza egymáshoz a családot és az iskolát, másrészt, hogy a helyes nevelői munkára ránevelje a szülőket.
A kőszegi értesítőből kimaradt a szülői értekezletről való beszámoló, a többi értesítőből látható, hogy részint a tanári kar
tagjai, részint meghívott vagy kiküldött előadók ismertettek egyegy kérdést a szülők előtt. Esztergomban dr. Bárczy
Ágoston
központi kiküldött, Győrött pedig dr. Szundy Károly igazgató,
kir, tanácsos ismertette az Iskola-Szanatórium egyesületet, mely
a tüdővész pusztítása ellen vette fel a harcot, (Esztergomi Ért.
p, 58. és Győri Ért. p. 101,) Győrött a másik szülői értekezletet
pedig dr. Steinecker Ferenc egyetemi tanár tartotta a katholicízmus nemzetnevelő erejéről, A budapesti intézet három szülői
értekezletet tartott, egyiken dr. Kemenes Illés igazgató az őszinteségről szólt, a másodikon az I. osztályos tanulók szüleivel
ismertették meg az intézet nevelő eljárását, A harmadikon dr.
Vértes O. József gyógypedagógiai ny. igazgató értekezett az ideges gyermekről. Szép a pápai intézet beszámolója dr. Berzsenyi
Fábián előadásáról ,,A szülő és a tanár közös munkája az illemre való nevelésben." Az értesítő (p. 77—78.) tartalmilag
közli ezt a nagyon gyakorlati módon tartott, megszívlelésre méltó
előadást.
Itt említjük meg, hogy az esztergomi és győri értesítők beszámolnak a tankerületi igazgatók értekezletéről is, (Esztergomi
Ért. p. 44—45. és Győri Ért. p. 97.) Különösen tartalmas, mély
gondolatokkal bővelkedők a győri értesítő megjegyzései a soproni igazgatói értekezlettel kapcsolatban.
Bencés Diákegyesületek és érettségi találkozók. Az esztergomi, győri és pápai értesítők beszámolnak a Kath. Bencés Diákok Egyesületének működéséről és az érettségi találkozókról is.
A Bencés Diákok Egyesületének célja, hogy egy-egy intézet régi
tanítványaiban az együttérzést és a barátságos viszonyt ápolja
és a főiskolára került növendékeket segélyezze- A z egyesület
csendben, de állandóan működik, (Győri Ért, p, 103, és Pápai

Ért. p. 86.) Az esztergomi osztály különösen kiválik jótékonyságával. A beszámoló (p. 45.) örömmel állapítja meg, hogy segély
nélkül senkit sem utasítottak vissza. A z egyesület egész évi jótékonysága 5791 pengő, ebből egyetemi hallgatók segélyezése
1579 P, középiskolai tanulók segélyezése készpénzben 2083 P,
élelemben 2129 P. A z egyesület arra is törekszik, hogy Esztergomban bencés-internátust állítson fel, de ez a terv eddig nem
tudott megvalósulni. Érdekes a pápai beszámolónak megjegyzése: ,,Főiskolásaink segélyezésénél azt az elvet valljuk, hogy
életcéljuk elérése után ők maguk is adjanak a főiskolások segélyezésére és azért ahol csak tehetjük, ilyen értelemben mintegy
kötelezőt veszünk tőlük," (Pápai Ért. p. 87.)
Az érettségi találkozóról pontos beszámolót nyújt a pápai
(p. 87—88.) és a győri értesítő (p. 100—101.). Megszívlelésre
méltó a győri értesítő megjegyzése: ,,Az érettségi találkozóknak
három irányban van rendkívül üdvös hatásuk. Ápolják a baráti
összetartozás érzését. Fölújítják az egyazon Alma Mater fiaiban az ifjúkor színes emlékeit s egyúttal a hűségnek és ragaszkodásnak megható kifejezésével pótolhatatlan hatást gyakorolnak
az új nemzedékre. E hármas októl ösztönözve lép az intézet igazgatósága azzal a kérdéssel az intézet volt tanítványai elé: nem
volna-e jó az érettségi találkozókat évről-évre szeptember 24-én,
a nagy benediktinus nevelőnek és vértanúnak: Szent Gellértnek
ünnepén tartani? Úgysem nap-, hanem évfordulóról van szó.
Aztán a családos emberek június végén, július elején rendszerint
nyaralási út előtt állanak, mikor ís sok a befejezni, rendezni
valójuk. Ép így van a tanári kar az iskolai év végén. Azonkívül
az iskolai élet megszűnvén, már az ifjúság sem fogható össze,
hogy okuljon az elődök hűségén."
Cserkészet. Az internacionális cserkészmozgalomnak lelkes
felkarolói a bencés középiskolák. A cserkészet jellemzésére írja
a győri értesítő (p. 96.) : ,,A cserkészetben támadt föl a nemzeteket nevelő kath. középkornak megvetett aszkézise. Föltámadt
üdén, kedvesen, tavaszi bájjal. S ez az aszkézis, hacsak a nagyok
el nem gáncsolják, a puhaság helyébe új, bátor, kemény nemzedéket nevel. Uj lovagrendeket: a becsületnek, a termelő munkának, a közért való önodaáldozásnak. Uj szellemi légkört, új világot, melyben a modern élet rengeteg improduktív kontrollja helyett az egyéni és testületi felelősségből származó becsületre ís
lehet számítani. Uj világot, mely átlátja, hogy az ismeretekben
való gazdagodás a jellem elhanyagolásával, a folytonos erkölcsi
javulás mellőzésével, csak új, ravasz és romboló fegyvereket
eszel ki a tobzódó önzés: a bellum omnium contra omnes számára."
A cserkészcsapatok működéséről hosszabb, rövidebb beszámolókat találunk. A kőszegi értesítő tíz soros beszámolója mellett a győri és esztergomi értesítő négy-négy oldalt szentel a
cserkészetnek.

A részletes beszámoló szerint a győri csapat megszervezte az öreg cserkészetet,
melynek jelenleg 42 okleveles és
egyetemi hallgatókból álló tagja van s amely a csapatnak keretein belül, mint öreg raj fejt ki szép aktivitást. Megalakították
a mentőörsöt, melynek 12 tagja dr. Halmi Dénes kórházi orvos,
öregcserkész buzgó fáradozása, oktatása által valóságos kis
mentőorvossá vált. Gyakorlati órákat a kórházban vettek. Két
öregcserkész vezetése mellett megalakult a műszaki raj is. Újonnan szervezték a cserkész énekkart és a fúvós zenekart kibővítették, 3700 P értékben 36 új hangszert szereztek. A 43 tagból álló
fúvós zenekart a téli hónapokban négy katonazenész képezte ki.
A cserkészet keretein belül működött továbbá a 19 tagú szalonzenekar. Jelenleg alakulóban van a vízi-cserkészet.
Érdekes újítása a győri cserkész csapatnak, hogy dr. Halmi Jenő járásbírósági jegyző, öregcserkész megszervezte a cserkész fegyelmi bizottságot, melynek két tanácsa, a helyi tanács és a tábori tanács
eddig is szép működést fejtett ki. A győri beszámoló tájékoztat
végül a lefolyt ünnepélyekről és táborozásokról, (Győri Ért.
p. 84—88.)
A z esztergomi intézetnél úgy, mint a mult évben, ezídén is
mozgalmas volt a cserkészet élete, Az értesítő beszámolója szerint (p. 50—54.) a mult évi nyári programm három részre oszlott, Az intézet cserkészete négyhetes álló tábort rendezett, résztvett a tihanyi nemzetközi jamboree-n és augusztus hónapban külföldi tanulmányúton volt Északolaszországban és Svájcban, Tömör és eleven leírásban találjuk ezen kirándulások leírását.
Ezenfelül a csapat téli táborozáson volt Bakonybélben, a januárvégi síversenyen pedig az esztergomi cserkészet két járőre nyerte
meg a vidékiek vándordíját, A most épülő csónakház felavatása
szeptemberben lesz, A cserkészettel kapcsolatban működik a
Magyar Vöröskereszt
Ifjúsági Osztálya, melynek tagjai elsősegélynyújtás ismereteit orvosi útmutatás mellett a cserkészösszejöveteleken sajátították el.
A soproni értesítő (p. 51—53.) eleven képet ad a mult évi
nyári táborozásról és a cserkészet ez évi szorgalmas munkájáról. A csapat több kirándulást rendezett, karácsonyi ünnepélyt
tartott és az egyik Örs könyvkötéssel szerzett magának némi
vagyont,
A budapesti intézet cserkészcsapata a mult nyáron Tihanyban táborozott. A z évelejí munkaprogramm középpontjául az V,
cserkésztörvényt választották: ,,A cserkész másokkal szemben
gyengéd, magával szemben szigorú," Az év folyamán is újra,
meg újra visszatértek a törvények megbeszélésére, gyakorlati
alkalmazására. A csapat rendezett karácsonyfa-ünnepélyt és farsangi vígdélutánt. A cserkész-szellem elmélyítésére házi lapot, a
„Bencés Cserkész"-t jelenttette meg a csapat az év folyamán.
fBudapesti Ért. p. 42—43.)
A pápai cserkészet hálával emlékezik meg eddigi parancs-

nokának, Vértes Zoárdnak lelkiismeretes, pontos és nagy eredményekkel járó munkájáról, melyet a V. K, M. úr is díszoklevéllel tüntetett ki." (Pápai Ért. p. 114—115.)
Megemlítjük még, hogy a pünkösdi országos távleadó versenyen résztvett a budapesti, az esztergomi és a pápai cserkészcsapat, még pedig az esztergomi négy állomást látott el.
Ifjúsági sportkör. Mindegyik értesítő beszámol az intézet
kebelén belül működő ifjúsági sportkör munkálkodásáról, amint
a V. K, M, 31913, VI/1927. sz. rendelete kívánja, A soproni és
kőszegi beszámolók nagyon rövidek, (Soproni Ért. p, 53. és Kőszegi Ért, p. 36.) A pápai értesítő (p, 110—113.) részletes adatokat nyújt a sportkörről és három szakosztályának versenyeiről,
A legtöbb szakosztállyal működött az esztergomi intézet Vak
Bottyán Ifjúsági Sportköre. Itt nyolc szakosztály van megszervezve, nevezetesen: játék, torna, atlétika, úszás, vívás, télisport,
céllövés és evezés, (Esztergomi Ért, p, 49—50,) Győrött öt, Budapesten négy szakosztály működött, (Győrí Ért. p. 88—90, és
Budapesti Ért. p. 44—45.) A győri értesítő a tornaszakosztály
működésével kapcsolatban megjegyzi: ,,Tornaszakosztályunk a
téli hónapokban általánosságban gyengébb érdeklődés mellett
működött. Ennek oka a teljesen ósdi, szellőzhetetlen, szűk, sötét,
poros, kényelmetlen tornatermünkben és annak igen hiányos felszerelésében rejlik," (Győri Ért. p, 89.)
Kirándulások, A tanulmányi kirándulásokról mindegyik értesítő beszámol. A soproni, budapesti és kőszegi értesítő röviden,
az esztergomi, győri és pápai értesítő osztályonkínt részletesen
leírja az évközi kisebb és nagyobb kirándulásokat, A kirándulások célját a budapesti értesítő fejezi ki (p. 34.) : ,,A kirándulások
egyik célja az volt, hogy a tanulók néhány órát töltsenek a szabad levegőn. Másik faja a kirándulásoknak az iskolában szerzett
ismereteket tágította." Követésre méltó az esztergomi és pápai
intézet, mely a VII. osztályú tanulók egészségtani ismereteit kórház meglátogatásával és szakszerű megtekintésével bővítette.
A VIII, osztályosok pedig mindkét helyen ipari berendezések
látogatásával fejlesztették fizikai ismereteiket, A pápai értesítő
írja: ,,A VIII. osztály tanulói az iskolai év folyamán fizikai
tanulmányaikkal kapcsolatban Szalmay Rupert szaktanár úr vezetésével felkeresték a város azon helyeit, ahol az elsajátított
fizikai ismeretek és megismert törvények nemcsak a szerény és
primitív kísérleti eszközökön tapasztalhatók, hanem a technika
nagyobb méretű alkotásain. Ezáltal alaposabbá, maradandóbbá
tették ismereteiket, s gyönyörködve a gépek egyhangú, de fáradhatatlan működésében, mélyítették magukban a természettudományok szeretetét." (Pápai Ért. p. 84.) Megtekintettek a tanulók
Röntgen-laboratóriumot, víllamostelepet, szövőgyárat és húsgyárat. A z esztergomi gimnázium VIII, osztálya pedig gépgyárat,
csillagvizsgáló intézetet, vasúti gépházat és bányatelepet látogatott meg. (Eszergomi Ért. p. 57.)

Jótékonyság. Örvendetes jelenség, hogy mindegyik értesítő
beszámolhat a szegényebb sorsú tanulók anyagi támogatásáról.
Mindenütt akadtak nemesszívű jótevők, akik pénzzel, élelmezéssel és ruhával segítették a szegényebb diákokat tanulmányaik
végzésében. Maga az intézetek kegyura, dr. Bárdos Rémig főapát
úr a hat intézetben 458 tanulót részesített részben egész, részben fél tandíj elengedésben, melynek értéke 11.100 P. A z egyéni
jótékonyság terén kiemelkedő dr. Walter Gyula nagyprépost,
püspök úr 5000 pengős alapítványa, melyet a Szent BenedekRend 1400 éves jubileuma alkalmából tanítványi kegyeletből
ajándékozott az esztergomi gimnáziumnak. (Esztergomi Ért.
p. 58.)
Több intézetnél van diákjóléti intézmény. Mindegyik intézetben működik az ifjúsági segélyző könyvtár. Pápán és Esztergomban Diákasztal működik, Sopronban pedig most folyik a
szervezés munkája. A pápai reálgimnázium Diákasztala 150 tanulónak adott kedvezményes ellátást és így tette lehetővé tanulmányaik folytatását. A 62%-ban a diákasztal tulajdonát tevő
Ker. Nemzeti Nyomdavállalat
és a szintén a menzának birtokát
tevő Pax könyvkereskedés következetes munkával erősödnek,
hogy később az ifjúság segélyezésében mint erős tényezők működhessenek közre. (Pápai Ért. p. 86.) Esztergomban a Kath.
Diákasztalt a gencés Diákegyesület Esztergomi Osztálya tartotta fenn és 16 tanulónak adott napi egy pengőért ebédet és vacsorát. (Esztergomi Ért. p, 59.) Esztergomban és Sopronban sok
család élelmezéssel segítette a rászoruló tanulókat.
Pápán alakulóban van a díákinternátus, a soproni értesítő
(p. 41—43.) pedig három internátusról ad részletes tájékoztatást.
Ezek az ínternátusok: a Vass-féle kath. árvaház, a Szent ImreKollégium és a Sz. Domonkos-Rend konviktusa.
Szertárak és könyvtárak. Mindegyik értesítő kötelességszerűen beszámol az intézet szertárainak és könyvtárainak gyarapodásáról. A szokásos szertárakon kívül Esztergomban és Kőszegen színházi szertár is van. Kőszegen a zene- és énektár
Rőnísch-féle hangversenyzongorával gyarapodott, melynek beszerzési ára 4000 P. (Kőszegi Ért. p, 22.) Pápán külön kezelésben van a Kötelező Olvasmányok Tára. Ugyanitt Szalmay
Rupert vezetésével és három törekvő diák segítségével több értékes eszközzel szaporodott a fizikai szertár. Ezek az eszközök
olcsón, házilag készültek, (Pápai Ért. p. 106.)
Győrött különösen gazdag a régiségtár, mely immár 72 éves
múltra tekinthet vissza. A gyűjtemény mint Győrvár megye és
város régiségtára szerepel és oly gazdag, hogy helyiségeiben
szinte szakszerűség nélkül, raktárszerűen van anyaga elhelyezve.
Jelenleg folyik a rendezés nehéz munkája. Most van készülőben
az ősrégészeti anyag katalógusa. (Győri Ért, p, 78—79.)
Pár megjegyzésre szorítkozunk még. Mindegyik értesítő kö-

zöl statisztikai kimutatásokat. Legrészletesebb a pápai értesítőé,
(p. 129—135.), de minden adatában nem pontos, A soproni értesítő a statisztikából kihagyja a magántanulókat. A statisztikai
adatokból megtudjuk, hogy a soproni gimnázium tanulói százszázalékban római katholikusok, Budapesten a reálgimnáziumban két görög-katholikus tanuló mellett a többi római katholikus.
A hat intézetben mindössze 23 zsidó tanuló volt, ezek közül legtöbb, 13 a győri gimnáziumba járt,
A komáromi gimnázium beszámolója. Külön kell megemlékeznünk az elszakított területen működő komáromi gimnáziumról, Ennek az intézetnek élete a magyar viszonyoktól sok tekintetben eltér és azért nekünk szokatlan.
A 17 tagból álló tanári karban 8 a bencés, 9 a világi,
A 43 oldalas értesítő elején dr. Hajdú Lukács bencés tanár
a bencés jubileumról értekezik: „Gondolatok a Szent BenedekRend 1400 éves jubileumára" {p. 3—7).
A z intézetnek 430 tanulója volt, közülök 71 leány, tehát az
egész ifjúságnak hatodrésze. Vallás szerint a következő a tanulók megoszlása: 275 kath,, 86 réf., 62 zsidó. Nemzetiség szempontjából meglepő, hogy 423 magyar és 7 német, Tóth és cseh
nemzetiségű tanulója tehát egy sem volt a gimnáziumnak, A tanítványok között pedig mind a nyolc osztályban szerepel a magyar nyelv mellett a csehszlovák nyelv, ellenben a német nyelv,
mint nem kötelező tárgy szerepel és az egész intézetben 46 tanuló tanulta. Az állampolgárság szerint csehszlovák köztársasági 389, külföldinek van kimutatva 41,
Feltűnő jelenség, hogy a vallástan tanulása alól három zsidó
tanuló fel van mentve, még pedig egy elsőosztályos fiú és egy
III. és egy VII, osztályos leány. A magyarázata ennek a ténynek, hogy a csehszlovák törvények szerint a szülő kérésére az
igazgató felmentést adhat a vallástan tanulása alól.
Az értesítő beszámolója szerint a heti óraszám az V, és VI,
osztályban 32, a VII, osztályban 34, a VIII, osztályban 33, Ez
magyarázza meg, hogy az órákat délelőtt nem lehetett elhelyezni, hétfőn, szerdán és pénteken voltak délutáni órák is és így
ezen napokon a szokásos nyári időben az ifjúság nem vett részt
a szentmisén, (p, 10.)
Az iskolai ünnepélyek sorában október 27-én a gimnáziumnak meg kellett ünnepelnie a csehszlovák köztársaság tíz éves
fennállásának emlékünnepét. Szomorú szívvel olvassuk, hogy a
műsor első száma a cseh himnusz eléneklése, a befejező szám
pedig a szlovák himnusz, (Komáromi Ért. p. 12.) Március 5-én
a köztársasági elnök 79. születésnapját ünnepelte az intézet.
Említésre méltó még a Schubert-hangverseny.
Az intézet Máriakongregácíója három szakaszra oszlik.
Fiúknak alsó- és felső szakasza és leányok szakasza. A kongregációban három szakosztály működött: a missziós, az eucharisztikus és a sajtószakosztály. A missziós szakosztály tagjai a hit-

terjesztés művét támogatták imákkal és adományok gyűjtésével.
Taglétszám 42 és a beszámoló megjegyzi: ,,A missziós szakosztályban a fiúk buzgalmukkal a leányokat messze felülmúlták,"
Az önképzőköri ülések matinészerűek voltak, mert a műsorokon a beszédek, szavalatok, jelenetek mellett bőven szerepeltek zeneszámok,
A 76 tagból álló cserkészcsapat három rajban működik és
most adja ki nyomtatásban 15 évet felölelő történetét.
Az intézetben működik a csehszlovák vöröskereszt ifjúsági
sarjadéka. Az egyesület tevékenységének főcélja a szegénysorsú
tanulók helyzetének javítása volt, amelyet részben saját anyagi
erejével, részben a jószívű emberbarátok segítségével iparkodott
megoldani, (Komáromi Ért, p, 15.)
A z intézettel kapcsolatos Diákmenza 36 kinnlakó és 10 bejáró tanulónak könnyítette meg tanulmányaik folytatását. Királypüspök ösztöndíjban 18 tanuló részesült 13,000 K értékben.
Figyelemreméltó, hogy az igazgatóság mennyire küzd a
leánytanulók felvétele ellen. A jövő iskolai évre szóló tudnivalók
között ezt olvassuk: „Leányokat csak a legritkább esetben veszünk fel, menjenek ők a helybeli polgári leányiskolába s ha
annak elvégzése után is van kedvük tanulni, akkor a megfelelő
felvételi vizsgálat letevése után felléphetnek a gimnáziumba.
Figyelmeztetjük a szülőket, hogy a gyengébb tehetségű lányokkal még a felvételi vizsgán se kísérletezzenek, hanem vigyék őket
a beiratásra a helybeli polgári leányiskolába." (Komáromi Ért,
p. 40.)
Dr. Sárközy
Pál.

IRMENGARD APÁTASSZONY.
A bajorországi Chiemsee csöndes ,,apácaszigetét,, már hetek
óta élénk készülődések tartották lázban: a 9. században élt Irmengardis apátnő boldoggáavatásának megünneplésére készült a
kolostor. A boldoggáavatásí per sikerrel fejeződött be és XI, Pius
pápa az oltárok tiszteletére emelte a szentéletű szerzetesnőt, A
gazdag programmal összeállított ünnepségek júl, 14-én vették
kezdetüket Faulhaber müncheni biboros-érsek főpapi szentmiséjével és Schauer müncheni segédpüspök szentbeszédjével.
Ugyancsak ünnepélyes szentmise és szentbeszéd volt az utána
következő napokra is 18-ig a kolostor udvarában felállított oltárnál, délutánonként pedig az apátsági templomban gyülekeztek
szép számmal a hívek szentbeszédre és főpapi lítániára, A délelőtti szentbeszédek az Egyháznak a niceai hitvallásban felsorolt
tulajdonságait (egy, szent, általános és apostoli) fejtegették, a
délutániak pedig a szerzetességgel foglalkoztak. Ez utóbbiak közül a müncheni St. Bonifaz apátjáé (Dr. Bonifaz Wöhrmüller) és
a St, Ottílíen-i főapáté (Dr, Norbert Weber) voltak a legszebbek,
Wöhrmüller apát a gazdag ifjú jelenetét: ,,Jöjj és kövess engem",
választotta beszédje tárgyául, melyet „evangéliumnak az Evan-

géliumban" nevezett, Weber főapát pedig az Üdvözítőnek az Egyházról mondott néhány hasonlatát (mustármag, drágagyöngy,
stb.) alkalmazta a szerzetességre. Hiszen, mondotta, minden kolostor az Egyházat jelképezi kicsinyben és ha ez áll, akkor az
Üdvözítő szavai rájuk is vonatkoznak. Az ünnepségekre a szerdai nap (júl, 18-ika) tette rá a koronát. Már reggel öt órakor
ágyúlövések hívták meg a környékbeli lakosságot az új boldog
tiszteletére, 9 órakor pedig Faulhaber bíboros lépett a szószékre.
Gyönyörű szentbeszédében meggyőzően mutatta ki, hogy Krisztus egyházának apostolínak kell lennie és, hogy egyedül a katolikus Egyház apostoli, majd boldog Irmengardist a katolikus
leányifjúság pártfogójának kiáltotta ki, A bajor nuncius, Vasallo
di Torregrossa által celebrált nagymíse után megkezdődött a
körmenet. Kezükben liliomot tartó, virágfüzéres, fehérruhás lányok. között vitték a Boldog ereklyéit a tópartra, ahol már az
ünnepi díszbe öltözött kisebb-nagyobb, az egész környékből öszszesereglett csónakoknak nagy csapata várt az ünnepélyes pillanatra, melyben a királyi vérből sarjadt szent apáca megkezdi
diadalútját azon a vízen, melyen 11 évszázaddal ezelőtt a kolostorba érkezett, hogy a világot elhagyva, csak Krisztusnak éljen.
Egy nagyobb dereglyén, mely még a többinél is csínosabban volt
díszítve, virágos oltár állott. Erre helyezték a szent ereklyéket
és ez a dereglye fogadta magába a papságot is. Azután zene,
énekszó, harangzúgás és evezőcsapások közben megindult a vizi
körmenet a sziget körül, csónakok százaitól és a parton álló emberek szemeinek ezreitől kísérve. Fölemelő látvány volt az emberek ünnepi lelkesedése, a pásztorbotos, ínfulás apátok és
püspökök főpapi dísze, a kardinális bíbora és középett a virágos
oltáron az üvegszekrénybe zárt szent ereklyék, A felhőtelen ég
ragyogóan kéklő palástot vont az egész tó fölé, a látóhatárt alkotó hegyek és a messzenyúló víz pedig a Benedicíte zsoltárra
emlékeztettek, boldog Irmengardís ajkáról is annyiszor szállt az
ég felé: Ti egek és ti vizek, ti hegyek és Isten minden teremtményei, áldjátok az Urat! És mindenki szívből énekelte a hálaéneket, a Te Deumot,
A délutáni istentisztelet volt a boldoggáavatási ünnepségek
hivatalos befejezése. De este még egy kis meglepetés várt a vendégekre, Működésbe léptek a kolostor körül elhelyezett fényszórók, a torony négy oldalán elhelyezett villanykörték kigyulladtak és messze távolba világították el a megváltás jelét, a keresztet, A meghívottak rendelkezésére bocsátott kis motoros hajóról szép látvány tárult a reflektorok fényétől megvilágított szigetre, És mikor mindennek vége volt, mindenki feledhetetlen emlékekkel távozott az életszentségnek erről a kis szigetéről abban
a tudatban, hogy a mennyei Jeruzsálem élő templomába egy új
drágakövet illesztett bele az Isten keze, szent Benedek 1400 éves
rendje pedig egy új égi pártfogóval lett gazdagabb.
Dr. Zoltán
Veremund.

Rendi hírek.
Dr. Bárdos Rémig pannonhalmi főapát az elmúlt év karácsonya óta súlyosan megbetegedett. A beteg főapát Balatonfüreden keresett gyógyulást, A gondos ápolás következtében némi
javulás mutatkozott, úgy hogy a beteg főapát elhagyhatta Füredet és visszatért székhelyére. A javulás azonban nem volt tartós, a főapát ezért ez év aug, 26-án újra Balatonfüredre költözött, ahonnét hosszabb időre Tihanyba megy egészségének helyreállítására.
Skótország prímásává, Edínburg érsekévé az apostoli szentszék Mc. Donald József,
forth-augustusi bencés apátot nevezte ki,
A Vulgata-bizottság
befejezte az ószövetség második és harmadik könyvének, az Exodusnak és a Leviticusnak
szövegrevizlóját, A két könyv most jelent meg a bizottság kiadásában,
Rómában.
Rendi jubileumunk. A jubileumi év krónikája most szorosan
kapcsolódik a rendi gimnáziumok évtörténetéhez. A z ünnepségek
jórészéről abban számoltunk el.
Ez év junius 9-én az ősi dömölki apátság ünnepelte Celldömölkön a rend 1400 éves fennállását. A z ünnep fényét emelte,
hogy megjelent rajta Serédi Jusztíníán bíboros hercegprímás is,
továbbá Mikes János gróf szombathelyi püspök, Tarányi vasmegyei, Gyömörey György zalamegyei főispánok és számos más
előkelőség, 8—10,000-nyi népsokaság zarándokolt ez alkalommal az ősi búcsújáróhelyre, ahol Serédi bíboros mondta az ünnepi nagymísét és Brisits Frigyes ciszt, tanár prédikált a jubiláló
rendről. A város és a környék társadalma sikerült üdvözlő beszédekben fejezte kí együttérzését az emlékünnepet ülő renddel.
Az Emericana a Boconia és Ginsía corporatíok avatását
használta fel arra, hogy Sz, Benedek Regulájának 1400 éves
jubileumát megünepelje. Május 10-én a Zeneművészeti Főiskola
nagytermében folyt le a lélekemelő ünnepség, melyet egybekötöttek Nagy Elek dr. volt vatikáni követnek protektorrá avatásával. A felavató ünnepségen megjelent Serédi Jusztíníán bíboros, akit Bitter Illés commendator fogadott- Ott voltak továbbá
Mikes János megyéspüspök, Horváth Győző segédpüspök, Vécsey Aurél báró kanonok és sokan az Emericana vezetőségéből.
Az ünnep szónoka Takács István dr, volt, a Boconia priorja, aki
lendületes beszéddel méltatta a rend történelmi jelentőségét, melyen a volt bencés diáknak a tanító rend iránt való tisztelete és
hálája megkapóan csillant át. Majd Hász István dr. tábori
püspök emelkedett szólásra, aki ugyancsak a Regula életerejét
magasztalta.
Az Orsz. Kath. Tanáregyesület
május 10-én Győrött tartotta díszgyűlését a város és a vármegye képviselőinek jelenlété-

ben. Megkoszorúzta Jedlik Ányos szobrát, a díszgyűlésen Kisparti János piarista igazgató üdvözölte a kormány képviselőjét
és a pannonhalmi főapátot.
A díszgyűlés fénypontja dr. Kemenes Illés budapesti bencés igazgató előadása volt: A kath, nevelés elvei a Sz, Benedek-rend gyakorlatában — címen.
Délután a társaság autóbuszokon Pannonhalmára rándult
ki, ahol Acsay István dr. pestvidéki tanker, főigazgató üdvözölte
Bárdos Remíg dr, főapátot, aki szívből válaszolt a szívből fakadt
üdvözlő szavakra.
Az Orsz. Kath. Szövetség
a rendi jubileumi bízottsággal
karöltve junius második felében kéthetes zarándoklatot rendezett Serédi Jusztinián bíboros vezetésével Rómába és Monteeassínóba, A zarándoklaton kb, 160-an vettek részt; képviselve
voltak a bencés gimnáziumok tanárokkal és diákokkal. Őszentsége XI, Pius pápa előtt a bíboros hercegprímás tolmácsolta a
zarándokoknak és a velük együttérző magyar hívőknek hívő, hódoló, hűséges érzéseit, A Szentatya kegyesen fogadta a lelkes
magyar zarándokokat, akik Sz. Benedek nyomain jártak Itália
földién, fölkeresték Subiacot és Montecassinot, a benediktinus
élet két bölcsőjét,
A tavaszí és nyári hónapokban Pannonhalma szakadatlan
zarándoklatoknak színhelye, A kegyelet, a tudásvágy, a nemzeti
büszkeség nap-nap után idevezeti az ország iskoláit, ifjúságát és
hívő seregeit. Az ősi helyről hitükben és magyarságukban megerősödve térnek vissza a zarándokok,
A montecassinoi jubileumi ünnepségek. Április végén voltak
a Sz, Benedek alapította 1400 éves apátságban az ünnepségek,
A szentatyát Gasparri bíboros államtitkár képviselte, mint legátus a latere. Az ünnepek hangulatát emelte az öröm az egyház
és az olasz állam kibékülésén, melynek hatása mindenütt meglátszott a polgári hatóságok, az állami közegek részvételén,
A pápai legátust Diamare püspök, cassinói főapát fogadta.
A z apátság ez alkalommal kiállította tudományos és művészeti kincseit, Ápr, 28-án Gasparri mondotta az ünnepi nagymísét, Ildefonz Schuster, szentpálí (Róma) apát volt az ünnepi szónok, A főapát táviratilag üdvözölte a pápát, a királyt és Mussolinit, A z ebéden megjelent az olasz kultuszminiszter ís, Belluzzo,
aki lelkes beszédben méltatta Montecassíno jubileumát,
A bencés rend új bíborosa, őszentsége XI. Pius pápa ez év
júl, 15-én titkos konzisztóriumban Schuster Ildefonzt, a római
Sz, Pál bazilika monostorának nullius-apátját, cassinói bencést,
Milánó érsekévé nevezte ki és egyúttal bíborossá kreálta. Júl.
18-án nyilvános konsistóriumban átadta neki a bíborosi kalapot
és 21-én a Capella Sistinában püspökké szentelte,
Schuster Ildefonz Rómában született 1880, jan, 18-án. 1899ben tett ünnepélyes fogadalmat. 1904-ben szentelte Respighi bíboros áldozópappá.

Először novíciusmester volt, majd 1906-ban az Anzelmegyetemen az egyháztörténet tanára. Egyidejűleg a pápai egyházi zene-iskolán a liturgiát is tanította. Még X. Pius kínevezte
a rítus-kongregáció konzultorává. 1918-ban megválasztották a
Sz. Pál monostor apátjává és ápr. 1-én Pompili bíboros apáttá
benedícálta. Ugyanez évben az Instítutum Orientale prézesévé
tette a pápa.
Mint apostoli vizítátor több fontos olasz egyházi ügyben mutatta meg elsőrangú kormányzó képességét.
Schuster a tudományos irodalomban is jelentős műveket
alkotott; megírta a ,,Storia del Monastero di Farfa", a farfai
apátság történetét; és ,,Liber Sacramentorum" címen 9 kötetes
nagy és kiváló liturgikus munkát adott az olasz klérus kezébe.
Sz. Ambrus, Borromei Sz. Károly örökébe kerül a Szentatya bizalmából (ki maga is Milánó érseke volt) ez a szentéletű
és tudós bencés, aki hiába rejtőzött monostora falai közt, mert
erényeinek híre már régóta messze sugárzott. Sz. Benedek rendjének méltó büszkesége, hogy a bíborosok testületében megint
két taggal van képviselve.
Downside apátja Leander Ramsay márc. 15-én meghalt.
Utóda J. Chapman lett.
Az ilbenstadt-i
(Oberhessen) monostor templomát, mely a
subiaco-i congregatióhoz tartozó német bencések kezén van,
„basilica minor"-rá tette a szentszék.
Fogadalomtétel
Tiszaújfalún.
Két éve már, hogy Tíszaújfalún megkezdték a zárdai életet ,,Sz. Benedek Leányai" társaságának első tagjai. A szerzetet a váci megyéspüspök úr 1928.
márc. 21-én kánonilag erigálta. A noviciatus letöltése után 1929.
május 7-én négy novícius tette le az első fogadalmat Hanauer
váci püspök úr kezébe. A megható ünnepségen, mely voltakép
a bencés rend női ágának hazánkban való restaurálását jelenti,
részt vettek az alapító Steer-család, Toldy Jenő félegyházi apátplébános, Zámbó, félegyházi esperes, Vaszary püspöki titkár,
Szabó Ferenc és Koppány M. vácegyházmegyei lelkészek, Kühár
és Boldoghy M. bencés tanárok.
A z új szerzetnek most négy fogadalmas tagja, 3 novicíája és
14 jelöltje van. Célja az alföldi tanyákon való népoktatás és népgondozás. Anyaháza Tiszaujfalú, Pestm.
Sigisbert Liebert, schäftlarni apát ez év márc, 26-án hosszú
és érdemes életét befejezve az igazak halálával halt meg. Utóda
a konvent választása alapján P. Sigisbert M itt erber lett.
Leander Czerny, Kremsmünster 71, apátja, aki 24 éven keresztül kormányozta apátságát, az apostoli szentszéktől kérte fölmentését apáti tisztjétől, A szentszék fölmentésével megüresedett apátságra a konvent P, Ignaz Schachermair gimnáziumi tanárt választotta,
A brasiliai Sao Paolo apátság (Rio de Janeiro) apátja Michael Kruse ez év ápr. 1-én fejezte be áldozatokban gazdag életét.

Kruse német születésű volt; elhagyva hazáját, az amerikai missióba lépett, majd bencés lett, A Sao Paolo apátságot ő mentette
meg a teljes pusztulástól és nagy virágzáshoz segítette, — Utóda
P. Schelhorn, az eddigi prior lett.
Az új-subiacoi bencések (Amerika) Texas államban nagyszabású kollégiumot nyitottak középfokú oktatás céljából.
A karinthiai Sz. Pál-monostor
apátja, Dr. Odilo Frank, ez
év jún. 27-én elhunyt.
A kir. Kúriának és a legfőbb magyar törvénykezési fórumoknak 16 bírája tartotta ez év július második hetében Pannonhalmán lelkigyakorlatait Dr. Strommer Viktorin főiskolai igazgató vezetésével.
Az Anselmianum
új magyar tanára. Fidelis v. Stotzingen,
a bencés rend primásapátja a P. Ildefons Rea cavaí apáttá választásával megüresedett speciális dogmatikai tanszékre dr. Kühár Flórist, folyóiratunk felelős szerkesztőjét hívta meg. A pannonhalmi főapátság már a második kathedrára küld tanárt a
rend római egyetemére; dr. Janota Cirill ugyanott tanítja az
ú, n. ,,kis" dogmatikát és egyúttal a magyar kongregáció procurators tisztjét is betölti.
A budapesti egyetem hittudományi
kara 1929. márc. 13-án
dr. Kühár Flórist, a pannonhalmi főiskola tanárát a vallásbölcselet tárgykörből magántanárrá képesítette. A képesítést június
folyamán a vallás- és közoktatásügyi minisztérium jóváhagyólag
tudomásul vette.
Dr. Radó Polikárpot,
folyóiratunk kiadóhivatalának vezetőjét, a pannonhalmi biblikus tanárt a budapesti egyetem hittudományi kara bekebelezett doktorrá választotta.
Mesterházi Imre arany misé je. A zalavári apátság a török járás után másfélszáz évig az osztrák göttweigi apátsághoz tartozott, majd az 1867-es kiegyezés után önálló apátsággá lett.
1885-ben, Vaszary Kolos főapátsága idején a pannonhalmi
főapátság kötelékébe került, A zalavárí apátságnak akkor
9 fogadalmas rendtagja volt, akik az átvétellel pannonhalmi
bencésekké lettek. A kilenc közül már csak egy él: Mesterházi
Imre, ny. jószágkormányzó, Tihanyban, nyugalomban. Mesterházi Imre Sárváron született 1854-ben, zalavárí bencés lett 1875ben, áldozópappá szentelték 1879. szept. 8-án. Azóta sok állomáson és a legkülönbözőbb munkakörökben mutatta ki munkabírását, lelkiismeretességét, eleven kezdeményező, alkotó készségét.
A. bakonybéli kálvária, a győrszentmártoni, varsányi fiúiskola
épülete neki köszöni létét; a pannonhalmi központi pincészet az ő
kormányzósága alatt lett országos nevűvé. Mesterházi 1879—85ben hitszónok volt Zalaapátiban, 1886-ban Sopronban, aztán 7
évig plébános Bakonybélben, 1895—901. közt plébános és pincefelügyelő Pannonhalmán, aztán 10 évig lelkész Varsányban,
1910-ben Csácson, 1911—8 közt Zalaváron, 1919-től kormányzó
Celldömölkön, 1928 óta nyugalomban a tihanyi apátságban. A

jó „Imre bácsi", a közvetlen, természetes, szeretetreméltó és mindenütt népszerű rendtag, az utolsó zalavári bencés szept, 8-án
ünnepli aranymiséjét. A d multos annos!
Németh Regináid arcnymiséje.
Volt diákjai még jól emlékeznek rája, a pontos, lelkiismeretes, igazságos és jóságos lelkű
bencéstanárra, aki jói ormán a rend összes intézeteiben tanította
azt az iíjúságot, mely fölött az évek ép úgy elrepültek, mint volt
tanáraik fölött. Németh Regínáld 1854-ben született Szergényben, (Sopron m.) 1872-ben lépett a rendbe. 1879. júl 7-én szentelték pappá. Tanár volt Esztergomban, Kőszegen, Sopronban,
Győrött, majd 1903—16. közt újra Kőszegen. Innét ment nyugalomba Zalaapátíba, ahol ezévben rendtársai és tanítványai
szeretete kísérte ujmiséjének ötvenedik évfordulóján az oltárhoz.
Ad multos annos!

Halottaink.
f MOLNÁR BÉDA LAJOS.
A tihanyi apátságnak ez évben ő a harmadik halottja. Molnár Béda 1858. márc. 20-án született Elő-Patonyban (Pozsony
m.) ; 1878-ban vette fel Sz. Benedek ruháját, 1884-ben tesz ünnepélyes fogadalmat és lett áldozópappá. Hosszú életen át különböző munkakörökben szolgálta rendjét, a magyar ifjúság és hívek
gondozásával; 1884-ben hitelemző Győrszentmártonban, 1886-tól
Pápán tanár, 1892-től tanár Kőszegen, 1903-ban a bársonyosi
plébániára került, majdnem két évtizedig volt bársonyosi plébános, Innét került Bakonybélbe, majd Tihanyba, ahol ez év május
25-én lelkét visszaadta Teremtőjének, R. i, p,

t KEMÉNY FÜLÖP LAJOS,
Kemény Fülöp 1862-ben Érsekujvárott, (Nyítra vm.) született, 1879, júl. 27-én öltöztetett be Sz. Benedek rendjébe Pannonhalmán. Tanulmányainak elvégzése után 1886-ban lett áldozópap, Életpályája — a pontos, odaadó kötelességteljesítés volt.
Volt katekéta Pannonhalmán egy évig, 1887-től öt évig esztergomi tanár 1893-ban Kőszegen, 1894—8 közt Győrött gímn, tanár, 1898-ban egy évig főapáti titkár, majd 6 évig megint győri
tanár. Szigorú, a munkát megkövetelő tanár volt, 1905-ben Bakonybélbe, majd 1907-ben Kajárra került lelkésznek. 1914-ben
főapátságí esperes lett, a forradalom után bakonybélí jószágkormányzó.
Élete utolsó éveit Cellben töltötte nyugalomban. Cukorbaj,
vesebaj, érelmeszesedés vitte közel utolsó napjához, melyre lelkében jól elkészült. Meghalt ez év júl, 23-án Cellben. R. í. p.

J. Cerny: Die deutsche Dichtung. 451 1. 4. Aufl, 1928. Holder. Wien 20 Schil.
Schiigen: Du und Er. 12—22 Tausend. Düsseldorfi. Schwann. 1929. 3.20 M.
Theodor Brauer: Der moderne deutsche Sozialismus, VIII+400 Herder,
Freiburg. 1929. 10 M.
P. B, Danzer: Die Benediktiner-regel in der Übersee. 1929. 276 S. Lw. 8. M.
Ottilienverlag. St. Ottilien.
Dr. J, Schumacher: Deutsche Klöster. 104 Abbildungen. Bonn. Buchgemeinde. 1928. 4 M.
Dr. Waldemár Gurían: Die politischen und sozialen Jdeen des franziözischen
Katolizismus. 1789—1914. Volksverein, M. Gladbach. 1929. 418 1. 9.50 M.
Dr. Géíín Gyula: A szombathelyi egyházmegye története I. k. Szombathely,
1929. 446 1. Á. 12 P. Szerzőnél 10 P.
Karl Adam: Christus und der Geist des Abendlandes. Kösel, München. 1929.
1.50 M.
Grabmann—Pelster: Opuscula et textus. Series scholastica, Fase. IV, Gabr.
Biel; Quaestiones de iustificatione. ed. Feckes. f. V. Thomae de Sutton:
Quaestiones de reali distinetione. 1.20 M. f. VI. Durandi de S. Portiono:
Quaestiones de natura cognitionis, ed. Koch. 1.35 M.
F. VII. Liber de sex prineipiis. ed Heysse. 0.90 M. — Münster, Aschendorfi.
Megyery Ella; Római notesz. Bp. Pfeiffer. 1929. 227 1. 2.50 P.
R. P. Rosa S, J.: Saint Anselme de Cantorbéry. Paris, Desclée, Coll, Pax,
1929.
J, Mausbach: Dasein und Wesen Gottes. 2. Bd. Der teleologische Gottesbeweis. Münster. Aschendorff. 1929. geh. 4.60 M.
B. Wöhrmüller: Das königliche Gebot. Kösel. München. 1929.
Ven, Lud, Blosíí: Statuta Monastica, Ed, U, Berlinre. Padova. 1929,
Abt. Placidus Glogger: Mutter, wie bist du so schön, Missionsverlag, St.
Ottilien. 1929.
Religiöse Quellenschriften, H. sz. P. Schebesta: Die religiösen Anschanungen der Semang-zwerge von Malaya. H. 53. Prosper Quellert: Wilhelm
Killing. H. 54. Dr. B. Kurtscheid: Die christl. Ehe, H. 55. J. Scholle:
Mittelalterliches Universitätsleben an der Univ. Erfurt, H. 56, Dr. Ph.
Hubert: Mittelalterliche Osterfeiern und Osterspiele in Deutschland,
Schwann. Düsseldorf. A. 0.60—0.70 M.
B, Poschmann: Grundlangen und Geisteshaltung der kath. Frömmigkeit. München. Kösel, 3,50 M.
Dr. Zorkóczy József: Rend a chaoszban. Pápa. 1929.
Eckhardt Sándor: Uj francia leíró nyelvtan. Bp. Eggenberger.
Hauer Josef: Die Kleintierwelt unserer Seen, Teiche und Bäche. Freiburg,.
Herder. 1929. 154 S. 4.20 M.
Pollogg Carl: Das Wetter: Freiburg. Herder. 1929. 178 S. 4.20 M.
Wilhelm Straub, Lehrer, Malendes Zeihnen im Religionsunterricht. 58.
Tafeln. 116 S, Herder. Freiburg, 1929, 2.50 M.
P, Wilhelm Schmidt: Der Ursprung der Gottesidee, II, Bd.: Die Religionen
der Urvölker Amerikas. Münster. Aschendorff. 1929. 1066 S. gb. 28.50 M.
Dr. Monay Ferenc: A laterání béke. Arad. Vasárnap. 1929. 142 1.
C. Juhász: Die Beziehungen der „Vita Gerardí maior" zur V. minor. Kng.
Studien. 1929.

A világpiac vezető traktormárkája:
a MASSEY-HARRIS-îéle

Wallis traktor,
mert:

munkateljesítménye meglepően nagy,
tartóssága felülmúlhatatlan,
csekély üzemanyagfogyasztással sokat végez,
üzembiztonsága tökéletes.
A Wallis traktorokat 20 HP. és 30 HP. n a g y s á g b a n ajánlja é s
vonatkozó felvilágosításokkal szívesen szolgál;

nemzetközi Gépkereskedelmi Részo.-Társaság
Budapest, V,, Vilmos császár-ut 32.

Egyházi ruhák é s zászlók
Régi dolgok szakszerű javítása, — Olcsó árak.
Előnyös fizetési feltételek. — Részletes költségvetéseket és képes árjegyzéket kívánatra küldünk.
Kolostorok, zárdák, intézetek és nagyobb mennyiség
vásárlói százalékos k e d v e z m é n y b e n részesülnek.

Király Ferenc, Sopron
Várkerület

125. s z á m .

Magyar kir. postatakarékpénztár! számla; 5.885.
R Feliinger és Hassinger cég vezérképviselete és raktára.
A pannonhalmi, győri, szombathelyi, veszprémi és
székesfehérvári székesegyházak szállítója. A Szentbenedekrendi, Premontrei, Szentferencesrendi, Kapucinus-, Domonkos-, Karmelita-rendek, az Angolkisasszonyok, Irgalmas Nővérek, Isteni Megváltó Leányai,
Karmelita Nővérek. Orsolyiták intézetének szállítója.

B e n c é s reálgimnázium
Diákmenza.
Tel. : 171.

,PAX

4

Pápa, Főutca 9. szkönyv-, zenemű-, irószerés papírárú kereskedése.

Irodaszerek, levélpapírok, rajzpapír, másolópapír, mílliméterpapir és
vázlatpapirok méterenkint és tekercsenkint minden minőségben,
író-, másoló-, sokszorosító tinták minden színben. Olajfestékek,
ecsetek és gombfestékek. Iskolai tankönyvek. Katholikus Sortiment.
Szépirodalmi-, ipari- és gazdasági szakkönyvek. Ifjúsági iratok. Divatlapok a legnagyobb választékban. — Bel- és külföldi irodalmi
művek és kegytárgyak nagv raktára. Bárhol, bárki által hirdetett
könyv nálunk is kapható. Névjegyek, eljegyzési és esküvői meghívók
ízléses kivitelben. Nyomdai és könyvkötészeti munkák felvétele. —

BITTNER

LAJOS

ötvösművész,
Magyarország aranykoszorus egyházi műötvös mestere.
BUDAPEST, IX Kinizzi-ucca 14.
Alapítva : 1879.
Alapítva :»1879.
Telefon : Aut. 8 6 1 - 5 3 .
Saját készitményü kelyhek, cibóriumok, szentségtartók stb. kegyszerekből dús raktár.
Valódi tüziaranyozás, ezüstözés és
régi kegyszerek szakszerű javitása.
Nem kereskedő cég, kath. műiparos,
első beszerzési forrása az egyházi
kegyszereknek.
Forduljunk bizalommal a valódi
szakemberhez, a művészi munkát
végző, aranykoszorus mesterhez.
Á r j e g y z é k k e l s tervrajzokkal
készséggel szolgálok.

Csak az igazi jó hangszer a legolcsóbb.

HÖRL NÁNDOR
Budapest, II., T ö r ö k - u t c a S.
Országhírü

Harmonium és Pianino
speciális cég. Szolid árak ! Fizetéskedvezmény! Javaslat ingyen ! Silány hangszereket, vagy szemre kifényezett ócskákat nem tartok.

Magyarország aranykoszorus mestere

Szlezák László
harang- és ércöntőde, harangfelszerelés é s haranglábgyár

Budapest, VI,, Frangepán-utca 77,
T e l e f o n : Lipót 913—53.
Az 1900. évi párisi világkiállításon díszoklevéllel, az 1921—23. évi vasipari kiállításokon aranyéremmel, az 1925—26. évi kézműtárlaton kormánydíszoklevéllel, az 1927—28. évi budapesti, székesfehérvári, szentesi és
szombathelyi kiállításon nagy aranyéremmel kitüntetve.

Dr. S e r é d i J u s z t i n i á n bibornok, h e r c e g p r í m á s úr e l s ő h a r a n g s z e n t e l é s e a b u d a p e s t i b e l v á r o s i f e r e n c e s e k n é l 1928. é v b e n .
Harangok súlyai :

3100, 1700, 850 és 350 kilogramm.
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Egész Dunántúlon előnyösen i

O

//

L r y o r„
FérfiScaSapok : Arany János-utca 8.
Deák Ferenc-utca 6.
Férfi és női divatkalapok, férfi- é s gyermeksapkákból
nagy választék.
Átalakítás, festés, tisztítás.

Intézeti, cserkész- és kocsiskalapgyártás.

Telefonszámok; 831. és 865.
Többszörösen kiiiinlelve.

•

ű Szent Benedekrendi főapátság szállítója.

i m i i i m r i i i n m i t n m T T g i m i i n n t M i T r

xâ

Cs. és kir. udvari szállítók, fi szent Benedekrendi Főapátság szállítója.

»•A Kék
csillaghoz."

Haris, Zeillinger és Társa
Cégtulajdonos : K E N D E F I

VINCE.

N a g y raktárt tartunk vászon, sifon, ágynemű, asztalnemű, törülköző,
takarók, paplan, harisnyák, zsebkendők, reverenda-szövetek, férfi, női és
gyermek fehérnemüek és menyasszonyi kelengyékből.
Alapíttatott 1826.
Budapest, IV., Váci-utca 16.
Alapíttatott 1826.

Kngster József és Fia

II

orgona- és harmoniumgyár részvénytársaság
1000 uj orgona P É C S • Hatvanéves mult
Uj o r g o n á k művészi kivitelben : pneumatikus átépítések, homlokzatsipok, javítások, tisztítás, hangolás legjutányosabban, kedvező fizetési feltételek
mellett. Ajánljuk elsőrendű harmóniumjainkat 5 milliótól feljebb, részletfizetésre is. — Csak első dijakkal kitüntetve.

a bencés-rend 1400 éves jubileuma
alkalmával Pannonhalmára zarándoklók szíves figyelmébe!

Sturm László
nagy vendéglője
Győrszentmártonban a festői szép
P a n n o n h a l m á r a kiráirdulók találkozó helye. S z é p árnyas kerthelyiség, e l s ő r e n d ű
magyar
konyha, kitűnő fajborok, r e n d kívüli olcsó árak. F i g y e l m e s é s
p o n t o s k i s z o l g á l á s . — A n. é.
k ö z ö n s é g s z i v e s p á r t f o g á s á t kéri

Sturm

László,

vendéglős«

fi Pannonhalmi Szemle
eddigi évfolyamaiból kiemeljük a következő tanulmányokat:
I. évfolyam. (1926).
Lovas Elemér-. A magyar állameszme fejlődése.
Radó Polikárp: A liturgia stílusa.
Strommer Viktorin: Assisi Sz. Ferenc.
Zalán Menyhért: Árpádkori kéziratok osztrák kolostorokban.

II. évfolyam. (1927).
Kühár Flóris: Sz. Gellért Bakonybélben
Mázy Engelbert'. Vallásoktatás és vallásos oktatás.
Mihályi Ernő: Kolonics gazdasági tervei hazánkban.
. Zalán Menyhért: Egy kiadatlan verses officium Sz. Imréről.
A Pray kódex feltáraadási misztérium-drámája

III. évfolyam. (1928 )
Holenda Barnabás: Jedlik Ányos.
Alois Mager : Két tanulmány Konnersreuthról.
Várkonyi Hildebrand: Pascal apologiája.
Folyóiratunk

eddigi

évfolyamai

magyar könyvtárban

nem

hiányozhatnak

egy

sem.

U magyar nótás kedv szólal meg
Okolicsányi József:

magyar dalaiban.
Ezen dalok ének- és zongoraletétben kaphatók:

B á r d F e r e n c é s Fia c é g
zeneműkiadóvállalatnál

Budapest, IV., Kossuth Lajos-utca 4. sz.
és

bármely vidéki

könyvkereskedőnél

is

megrendelhetők.

Rafael Molítor: Aus der Rechtsgeschichte benediktinischer Verbände, I, B.
386. S. Münster. 192S, Aschendorff. 17.25 M.
Pintér Jenő: Váczy János emlékezete. Bp. Akadémia, 13 1,
Dr, Tihamér Tóth: Religion des jungen Menschen, 172 S, Freiburg, Herder,
1929, 3.40 M.
Heinrich Knítíenmeyer: Scheliing und die romantische Schule. Ernst Reinhard- München, 1929- 14.— M.
P. J, Anton O, M, Cap: Im Dienste Gottes und des Menschen, München,
Kösel, 232 1, 2.— M,
F, Palhoriés: Vies et doctrines des grandes philosophes à travers les âges,
I, I—II. Lanore, Paris. VI, 30 fr,
I, Calvet: Les types universels dans la littérature française, 1-re série 9 fr,,
2-e série 9 fr, Lanore Paris,
E, Vesco de Kereven: Les saintes Patronnes de France, Lanore, Paris, 25 fr.
Szabolcska Mihály: Összes költeményeiből. Bp. Singer és Wolfner, 216 1.
Szabolcska Mihály: Őseim nyomán. Bp. 1928. Akadémia. 110 1.
Dr, Barcza Leánder: A lébényi középkori bencés templom és apátság. Győr,
Wolf. 1929,
Ajtai—Ackermann Kálmán: Eudes Sz, János élete. Don Bosco nyomda.
Rákospalota. 92 1. 1929.
Etinne M, Lajeunie 0 . P.
(ford. Jankovich Bésán Endréné grófnő): De
Guigné Anna. Don Bosco nyomda, Rákospalota. 166 1.
Bogáts Rajnér: Levelek egy baptistához, Arad, 1929. 148 1.
Balassa Brúnó dr.: A történettanítás múltja hazánkban, 1929, Pécs, Dunántúl.
D, Stephan Hilpisch: Geschichte des benediktinischen Mönchtuns, 17 Bilder, X+434, Freiburg, Herder, 1929, 11 M,
Gerőcz Kálmán: Egyház és bűntetőjog lélektani kapcsolatairól, Sátoraljaújhely. 1929. 40 1,
Dr, J, Honnef: Die Botschaft des Wortes Gottes. 344 1, Freiburg, Herder
6.20 M.
J. P. Steifes: Religion und Politik. Freiburg. Herder. 234 1. 7,40 M.
H. Steier: Exultaie, Festpredigten, 170 I. Freiburg, Herder, 3,20 M,
Lajos György: La vie intellectuelle des Hongrois de Transsylvanie. 1919—
25. Paris. 1928.
P. Hugo Lang: Der mystische Leib Christi, — Fr, Muckermann: Kath. Aktion. Ars Sacra. München. 1.25 M,
Lippert S, J.: Aus dem Engaddin. Briefe. Ars Sacra, München. 1929. 4.60 M.
Hermann Egyed: A báttaszéki németek és népdalaik. Bp, 1929. Pfeifer. 170 1.
Erdélyi irodalmi Szemle. Szerk, György Lajos. 1929. (VI.) 1—2. sz,
György Lajos: Egy állítólagos Pancsatantra-származék irodalmunkban.
(Cluj. 1929.)
Fr, Gogsríen: Die Schuld der Kirche gegen die Welt, Jena. Diederischs.
1928. 40 1. 1.40 M.
Szalay Jeromos dr.: Sz. Benedek és rendjének történelmi jelentősége, 529—
1929. Pápa, 1929. 48 1.
J- H, Kardinal Newman: Gebetbuch. Übers v. O. Karrer. Verlag Ars Sacra,
232 1. München,
Sigrid Undset: Und war dies Kindlein nicht geboren, München. Art Sacra.
32 S, 1,25 M.
Folyt. az 532. 1-on.
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Studien. P, Dr, Viktorin Strommer: Das Prinzip der Volkssouveränität in
kath, Beleuchtung, — P, Dr, Ernest Mihályi: Der grosse Künstler des
alten Sankt Gallen, Tutilo, — P, Dr, Ladislaus Erdélyi: Die prächtigste
ung, Geschichte. — P. Dr, Theodorich Horváth: Erlebnisse in fernen.
Ländern. —
Rundschau, Das grosse Jahr, von P, F, Kühár, — Religion und Politik, von
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Études, Dom Viktorin Strommer: La souveraineté du peuple au point de
vue catholique, — Dom Ernest Mihályi: Un grand artiste d'autrefois,
Tutilo de St, Gal. — Dom Ladislas Erdélyi: Une Historié de Hongrie
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SZALAY JEROMOS: A vallási megújhodás Franciaországban,
JUHÁSZ KÁLMÁN: Ifjabb Maurus marosvári bencéspüspők.
RADOS TAMÁS: Antiochiai Szent Teofil apológiája.
HORVÁTH DETRE: Nyári tanulmányútunk élményei.

Figyelő.
Dr. KÜHÁR FLÓRIS: Liturgikus nevelés.
Dr. MATTYASOVSZKY KASSZIÁN: Az angliai cserkészjamboree
mi szempontunkból.
Könyvek.
Irodalomtörténet. — Magyar nyelv. — Szépirodalom. — Bölcselet. —
Egyháztörténet. — Hítvédelem, — Hitélet. — Egyházjog, — Műtör
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A PANNONHALMI SZEMLE
a pannonhalmi

Szent Benedek-Rend

kiadásában

meg hatíves számokban. Főszerkesztő: Dr. Strommer
bízottság tagjai: Dr. Mázy Engelbert,
Dr. Sárközy

Pál, Dr. Mihályi

Dr. Kocsis

Ernő, Dr. Janota

lelős: Dr. Kühár Flóris. Felelős kiadó: Dr. Radó

évnegyedenkint
Viktorin.

jelenik

A szerkesztő

Lénárd, Dr. Klemm

Antat,

Cirill. A szerkesztésért fePolikárp.

Előfizetési ára évenkint 6 pengő, mely egy összegben fizetendő. Egyes
szám ára 2 pengő. A folyóirat szellemi részét érintő küldemények a szerkesztőséghez, anyagi részére vonatkozó küldemények pedig a kiadóhivatalhoz irányítandók. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pannonhalma, Győrmegye.
A Pannonhalmi
den jogot fenntart

Szemlében

megjelenő

a szerkesztőség.

Szemlére való kifejezett

közleményekre

vonatkozó

min-

Folyóiratok, lapok csak a Pannonhalmi

hivatkozással

vehetnek át egészben vagy részben

egyes közleményeket.
Az I. és a III, évfolyam 3 P-ért kapható kiadóhivatalunkban. A II,
évfolyamból már csak néhány teljes példány áll a kiadóhivatal rendelkezésére. A teljes II. évfolyam 10 P-ért, a 2., 3-, 4, sz. együtt 3 P-ért kapható kiadóhivatalunkban, A Sz. Benedek Emlékkönyv külön rendelve 5 P;
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SZERKESZTŐSÉGÜNKNEK MEGKÜLDÖTT KÖNYVEK :
Líertz: Psychoneurosen. (Fragmente einer verstehenden Erziehungskunde, Verlag: Kösel—Pustet, München, 1928. 478 1,)
A lelki élet modern vizsgálását jellemzi, hogy az ú, n, „tiszta" vagy
tudatpszichologiában a mechanisztikus felfogástól e/em-kutatástól az egészkutatás felé (karakterologia, struktura-, alkatpszíchologia, eidetika stb.)
halad egészen a metafizikai és logikai alapvetésekig, — a fiziologiai lélektanban pedig a periferikus idegek vizsgálatától a centrális idegrendszer felé.
(V. ö, Ranschburg: Az emberi elme. 2 kt, 1923.) Jellemzi továbbá a lelki
élet mai kutatását az is, hogy a tudatos élmények megértése kedvéért egyre
gyakrabban fordul a tudatalatti rétegekhez és a normális lélek funkcióinak
megértésére nem egyszer a beteg lélek működéseiben keres felvilágosítást.
Szerzőnk előttünk lévő könyve a test és lélek viszonyára nézve az
információs elmélet metafizikai alapján állva, mely egyedül képes az emberi
lét és tevékenység egységét magyarázni, a lelki betegségeket, mint szervezethez kötött, rendellenes élet jelenségeket a fiziológiai gondolkodás keretein belül kutatja. Nem annyira pszichologusok, mint inkább nevelőknek
Folyt, a boríték 3. lapj ám,

PANNONHALMI SZEMLE
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Tanulmányok.
I.
A VALLÁSI MEGÚJHODÁS FRANCIAORSZÁGBAN.
Sokszorosan megállapított tény, hogy világszerte nagy katholikus renaissance van. Ez a megújhodás azonban talán sehol
oly mély gyökeret nem eresztett, sehol olyan meglepő nem volt,
mint Franciaországban. Amennyire bent volt a köztudatban a
francia dekadencia tudata a háború előtt, épen úgy hallunk a
háború óta a francia katholikus renaissanceról, Hozzánk a háború
előtt az igazi Franciaországból, mely átalakulóban volt, lázasan
új útakat keresett, keresésében a mult, a tradíció felé fordult,
csak kevés jutott el. Eljutottak hozzánk a léha, divatos regényírók fordításai, élt az A d y Endre Párisának képzete, azonban
mélyebb érintkezés, kölcsönhatás a XlX-ík században vallási téren nem volt, dacára annak a nagy rokonszenvnek, mellyel a magyar nép a francia felé mindig fordult, A világi elem tanulni Németországba ment, Párisba csak szórakozni jutott el. Az egyháziak Párísba járása teologiai tanulmányok miatt a mohácsi vész
körül megszűnt. Csak elvétve akadt, ki a francia teologiai főiskolákra ment volna (pl. Haudek Ágoston Lílle-be). Az Eötvös—
Montalembert-féle barátság ritka volt, bár a francia irodalom remekeit fordítják (Bougaud). Franciaországba még az egyháziak
is csak világot látni mentek. Előttünk közelebbi példa állott, mely
nyelvtudásunknál fogva, földrajzi közelsége miatt megközelíthetőbb volt számunkra. A német katholicizmus hősi küzdelme és
diadala a század legnagyobb államférfíával, Bismarck-al szemben, Az Egyház szabadságáért vívott küzdelemben elért sikereik,
szociális eredményeik, a hitélet felvirágzása, nagy embereik
(Ketteller, Windhorst) példája, imponáló szervezettségük rokonszenvünket, bámulatunkat szerezték meg. Meggyőződés volt,
hogy Franciaországtól tanulni úgyse lehet vallási téren, a vergődő francia katholicizmus számára csak részvétünk, szánalmunk és anyagi segítségünk maradt meg. Pedig a küzdelem, a
viszontagság előtt már jóval megkezdődött a francia katholikus
lélek átalakulása. Az állam és Egyház szétválasztása, az üldözés csak kifejlesztette a már működő vagy szunnyadó erőket.

Évszázados hibák, mulasztások helyébe sokszor máról holnapra
javulás, nem egyszer heroizmus lépett. A lelkiélet, szociális tevékenység, szépirodalom, tudomány terén bámulatos a haladás.
Sokan azt gondolják, hogy a fellendülés a háború következménye, pedig a háborúban a katholikus renaissance csak az erőpróbát állotta ki. Sőt a háborúval még jobban lábrakapott utilitarisztikus szellem sokat ártott a katholikus lendületnek. A konvertiták száma nem pótolta a veszteséget (Péguy, Psichary).
A francia kath. megújhodásról már sokan írtak. Alkalmi
megjegyzéseken, cikkeken kívül egész tanulmányok jelentek meg,
melyek nagyrésze a tényt állapítja meg inkább, a jelenségeket
állítja elénk, mint az okokat keresi. Egy részük kifelé való propaganda céljából készült, mint az Amitié Française füzetei (La
jeunesse catholique française d'aujourd'hui, par Victor Bucaille,
L'effort catholique dans la France d'aujourd'hui par Georges
Goyau, vagy a mgr Baudrillart irányítása mellett a háború alatt
kiadott elfogult könyvek sorozata, mely csak fényt látott a szeparáció után 10 évvel, nem látott semmit az árnyékból, legfeljebb
a sorok között lehet olvasni, hogy nincs egészen minden rendben.
A z irodalmi megújhodásról J. Calvet-nak folyóiratunkban ismertetett Le renoveau catholique című műve
(Pannonhalmi
Szemle, 1928. máj.) Gaëtan Bernoville és Paul Archambault
A Renaissance Religieuse (F, Alcan) című munkában megjelent
cikkei adnak képet, A legalaposabb tanulmányt Hermann Platz
adta Geistliche Kämpfe im modernen Frankreich című művében.
Rövid tanulmányunkhoz az említett műveket fel is használtuk, Értéküket, megbízhatóságukat személyes tapasztalat ellenőrzi.
Tanulmányunk elején vizsgáljuk azokat az okokat rövidesen, mik a francia katholícizmust szégyenletes és szomorú helyzetébe vezették, azután foglalkozunk a katholicízmus ébredésével, az elért eredményekkel hitélet, szociális szervezkedés, tudomány és irodalom terén, mi várható a jövőtől stb.
A francia egyház szomorú lecsúszásának kutatásában még
egy ilyen rövid tanulmány keretében sem elégedhetünk meg néhány leegyszerűsített formulával, mint amilyennel gyakran találkozhatunk. Megérett, pusztulásra ítélt faj, mondták régebben, a
papság nem állt hivatása magaslatán, állították azelőtt és mondják ma is sokan. Ilyen könnyen nem lehet ezt a kérdést elintézni.
Nem. beszélve az ístenigondviselés kifürkészhetetlen intézkedéséről, hosszú századokra visszanyúló okai vannak a francia katholikusok szomorú helyzetének. Ilyen külső erők támadása mellett, más országban is nehezen lehetett volna a támadásokat kivédeni,
A XVII-ik. században a katholikus élet ritkán látott renaíssance-át élte Franciaországban, Henri Bremond magisztrális
műve eleven képet ad a kor hitéletéről, a túrba magna megszámlálhatatlan seregéről, mely az épületes irodalmat ápolta, Bos-

suet, Fénelon, Pascal százada volt ez a kor a katholikus irodalomra nézve, de a szépirodalmat is mélységes keresztény szellem hatotta át (Corneille, Racine) Páli Szent Vince működése
nyomán a felebaráti szeretet gyakorlása erős lendületet vett. De
a nagyszerű katholikus renaissance mellett meghúzódva élt a
XVI-ík századi szabad gondolkodók irányzata is, melyet nem
indított meg Bossuet monumentális katholicizmusa, sem Szent
Vince hősi, szegényekért élő lelkülete. Ellenkezőleg azokból az
ellenmondásokból, melyek XIV, Lajos élete és vallási gyakorlatai
között fennállottak, abból a körülményből, hogy a legkeresztényíbb király alatt is az egyházi javak egyes családok ifjabb tagjainak felsegélyezésére szolgáltak, a janzenísta vitákból még
jobban megerősödött az az irányzat, mely a legjobb esetben is a
vallás iránt közömbös volt. Egy nagy és szép nemzeti és vallási
felvirágzás a század végén kimerült, sőt reakciót okozott, mert
főkép a fő, a király hibája miatt mindig több visszaélést takart a külső, így azután a külszín alatt lappangó szabadgondolkodás mindig nagyobb teret talált a szalonokban, a középponti
hatalom meggyöngülésével azután napvilágra ís tört, A XVIII.
században könnyű volt a küzdelem egy az állami hatalom gyámkodásával, visszaéléseivel guzsbakötött egyház ellen, melyet, bár
maga leginkább szenvedett az állami hatalom visszaélései miatt,
úgy tüntettek fel ellenségei, mint az uralkodók engedelmes eszközét. Voltaire és az enciklopédisták által folytatott támadásokkal szemben a francia egyház egy része még mindig a janzenista vitákon rágódott, a főpapság nagy része pedig az egyház
ügyeivel nem sokat törődött, jó volt még ha az ellenségei közé
nem állt be, mint La Rochefaucould püspök, ki már 1751-ben
indítványozta a szerzetesek eltörlését, magának is lévén néhány
szerzetesi javadalma. Taine jól dokumentált, eleven képet fest arról, hogyan hódítottak tért a forradalom eszméi, a polgárság között, mekkora rövidlátással várták és készítették elő az arisztokraták szalonjaiban az új időket. Merészebbnél merészebb teóriákat állítottak fel, egészen az abszurdumig vitték a század
bölcselői nyomán a jövő rendjéről való sóhajtozásaikat, nem ís
gondclva rá, hogy hamarosan okoskodásuk nemcsak a szellem
játéka, hanem valóság lesz. Az arisztokratákhoz csatlakozott a
püspöki kar egy része, egyházi javadalmakat élvező világiak. Az
Egyház igazi védők nélkül vergődött. És Franciaország mégis
mélyen valásos volt. A mi kommunizmusunk kicsinyben világos
példáját adta, mire képes egy vallásellenes törpe kisebbség. A
forradalom alatt a papság polgári alkotmányára az esküt nem
tette le a papság nagy többsége, ezrével szenvedett vértanúhalált. A. hívők nem vették igénybe az esküt letevő áruló papság
szolgálatait. Könnyű azonban elgondolni, hogy a katakombák
koránál is kegyetlenebb üldözés, mikor a bakó fegyverén, a guíllotine-non kívül az emberi ravaszság minden eszközét igénybe
vették, mennyi kárt tett 13 éven át, A napoleoní konkordátum

visszaadta (1802) az Egyháznak a békét, de az államhoz még;
szorosabban hozzáfűzte, valósággal kiszolgáltatta neki, tőle kapván az elrablott javak helyébe az eszközöket szolgái fenntartására. A konkordátum azon rendelkezése, hogy a papság polgári
alkotmányára esküt tett papokat meghagyták szolgálatukban, nagy
akadálya volt, hogy a forradalom nyomása alól felszabadult emberek bizalommal közeledjenek papjaik felé. A XIX-ik században egymást felváltó dinasztiák (Bourbon, Orleans, Bonaparte)
mind eszköznek akarták felhasználni az Egyházat, hatalmukban
akarták tartani. A nagy függőség mellett minden rendszerváltozás nagy nehézségeket okozott a katholikusoknak. Az új rendszer
előtt mindig gyanús volt az előző rendszernek hűségesküt tevő
papság, még akkor is, ha az nem vallott volna legitimista elveket. Természetesen először ilyen nagy testületet iparkodtak megrendszabályozni, közvetve az Egyháznak ártani. Az egymást felváltó rendszerek megosztották a katholikusokat, egymás elleni
küzdelemben fecsérelték el erejüket, míg az Egyház ellenségei
dolgoztak, népszerűsítve a forradalmat. A történetírás célzatosságával, a természettudományok cégére alatt támadták a vallást.
A német racionalista vallástudomány, a vallásellenes filozófia
Franciaországban népszerűbb volt, mint Németországban. A vallástalanság egyik hatalmas eszközévé vált a században kifejlődött szocializmus, mely a munkásrétegekben végezte el a romboló munkát, A tudomány, a politika, szociális téren az Egyház
ellenségei egyre erősödtek, de a katholíkusok egységesen követendő irányelvekben nem tudtak megegyezni, míg el nem következett a teljes elnyomás ideje. Lett légyen a legjobb megindulás,
mindig akadtak ellenzők nem egyszer az orthodoxía nevében,
kik mindig megtalálták a díszkreditálás eszközeit, a helyett, hogy
kinövéseit, túlzásait segítették volna lenyesni. Nem teljesen francia jelenség, de főkép náluk virágzott ki, amit Gaétan Bernovílle állapít meg a Lettres című folyóiratban, amit itt idézünk:
Une forme de manque de caractère chez les catholiques français
est le système de la publication de mémoires anonymes, circulant sous le manteau, ou envoyés soigneusement aux personnalités
catholiques . . . h. peu prés chaque fois que vient à se produire
un fait religieux important (diocésaines, Séparation ou autres),
des mémoires de ce genre naissent et sont distribués (Lettres,
1928. ápr.).
Voltak a XIX-ik század folyamán nagy jelentőségű megmozdulások, Chateaubriand műve a Kereszténység szelleme (Génie
du Christianisme) méltó ellenfele volt a kereszténységet diszkreditáló enciklopédísta szellemnek, Lamenais müve, ha féktelen
természete el nem ragadja, az elgáncsolások el nem keserítik,
hatalmas megindulás lett volna szociális és lelki élet terén egyaránt. Németország katholikusait is megelőzte Montalembert parlamenti szereplése. Sok eredménye mellett is azonban végre elszigetelt maradt, munkájában épen a püspöki kar nagy részénél

talált akadályra 1 ) Louis Veíllot, Lacordaire, Ozanam munkássága,
Tour-du-Pin, Albert de Mun szociális munkássága, alapvetése egy
ilyen nagy országot is átfogó mozgalomnak válhatott volna alapjává, a franciáknál azonban még 1870. után se tudott közös alapot teremteni, mikor pedig már látható volt, hogy Franciaország
vezetői nemcsak dühös republikánusok, de egyúttal az Egyháznak is elkeseredett ellenségei.
Tradíció, opportunizmus, keserű tapasztalatok, az Egyház
ellenségeinek támadása létrehozza a sekrestyepapság típusát,
melynek hatása kifelé egyenlő volt a nullával. Bizonyos formalizmus szállta meg a papságot. Az iskolába szabad bejárása volt, de
a forradalmi legenda, a scíentizmus, a tudomány nevében ellene
indított támadásoknak nagy, az egész országot magába foglaló
lendülettel nem tudott szembeszállani. Az esetek nagy többségében az első szent áldozás adieu lett a Jóistennek, Nem tudta
a katholikusokat egyesíteni XIII-ik Leo a felszólítással, hogy fogadják el a létező kormányformát (ralliement). Nem fegyverezte le az Egyház ellenségeit a katholikusok nagy részének a
köztársasági formához való őszinte csatlakozása se, mert a köztársaság képviselői amennyire gyűlölték a dinasztikus államformát, épannyira ellenségei voltak az Egyháznak is. Hosszú, letört küzdelmeknek egyetlen nagy eredménye maradt, mely annyi
nehézség között is a katholikus megújhodásnak legerősebb eszköze lesz majd: az oktatás szabadságának elismerése.
Mélységes hit egyrészről, másrészt a közönbösség, a vallás
gyűlölete jellemzik a XlX-ík századot Franciaországban, A francia katholikusok adják az egyház misszionáriusainak többségét
fa háború után is a hittérítők 60 százaléka francia volt, jóllehet
egy évtizeden keresztül úgyszólván nem volt utánpótlás) szentek
tömegesen élnek köztük, kik az Isten- és emberszeretet hősi gyakorlói, kik közül napjainkban az Egyház sokat az oltárra emelt,
de a különféle törvények a vallás ellen, a szerzetes rendek ellen
már jelzik az ellenségtől halálos csapásnak szánt szeparációt,
mely 1905-ben el is következett, hozva mérhetetlen károkat, lealázást az Egyháznak. Megszűntette a papságnak a konkordátum
szerint folyósított összeget, az Egyház ingó és ingatlan vagyonából elkobzott 600 millió frank értéket, 14000 iskola máról holnapra
megszűnt, nem egyszer a vallás gyakorlatát (körmenet stb,) az
állam közegeinek önkényétől tette függővé. Másrészt ez az igazságtalan támadás, melyet az Egyház megsemmisítésére szántak,
lett kiindulópontja a katholikus ébredésnek, renaissancenak. Renan 20 évvel a szeparáció előtt a kereszténység agóniájáról beszélt, mit szólt volna ahhoz, hogy nem egészen 10 évvel a kereszténységre szánt legnagyobb csapás után saját unokája tér
vissza a kereszténységhez s lesz annak büszkesége.
L. W. Gurian: Die politischen und sozialen Ideen des französichen
Katholizismus 1789—1914. 165—184. 1.

A renaissance két oldalról indult meg. Az Egyház kebelén:
belül egyrészt, másrészt a nemzeti lélekben megindult változással,
A 70-es évek után új generáció nőtt fel. A nagy nemzeti szerencsétlenség nagyon hozzájárult ahhoz, hogy a franciák egyrésze kiábránduljon a forradalmi ideológiából, Taine, ki száműzte a világból a természetfölöttit, és a lelket a szerinte teljesen
determinizmusnak alávetett világból, nagy munkájában: A jelenkori Franciaország kialakulása (Les Origines de la France Contemporaine) maga igyekezett lerombolni a nemzeti és vallásos
lélekre is veszedelmes forradalmi legendát. Nagy visszahatás támadt a XlX-ik századnak a multat meghamisító szelleme ellen,
mely mindent gyalázott, ami a múltból maradt. A történeti érzék felébredése nagy munkát végzett annak a generációnak lelkében, mely a nagykorúsághoz a XX-ík század első évtizedében
ért el. A nemzeti múlt ismerete egészen más képet mutatott arról az Egyházról, melyet a franciák többsége a Voltaíre-i gúny,
Michelet elfogultsága, sok-sok történethamisítás alapján ismert. Ernest Psicharí az Appel des Armes című könyvében azt
mondja Maurice Víncent-ről, hogy ő az atyákkal szemben a nagyatyák pártján áll, Péguy a szocialistából lett nacionalista, keresztény író lelkes kommentárt fűz ezekhez a szavakhoz: A mi
nemzedékünk nehéz végzetének a programmja ez. De ami minkéi
igazol, ami természetessé, jogossá, törvényessé teszi a mi akciónkat, az az, hogy mi vagyunk a legrégibb a törvényesebb tekintély, mi vagyunk a tradíció, mi vagyunk a folytonosság . . . .
(L'Argent), Néhány évtized alig mult el azóta, hogy V. Hugo,
Flaubert, Leconte de Lisle hányta a sarat az Egyházra a szépirodalomban, Renan és társai akarták döngetni a kereszténység
alapjait, a keresztény és nacionalista írók csak defenzívába szorultak, munkásságuk nem volt hódító erő, s íme a XX-ik század
első évtizedeiben költők, regényírók, kritikusok, történetírók,
bölcselők közül azok, akiket a legnagyobb és leglelkesebb tömeg
követ Claudel, Bourget, Brámond, Goyau, Maritain, Massis névre
hallgatnak, A bölcselet ma Aquinói Szent Tamással foglalkozik,
a történetírók többsége az emberiségnek teljesített szolgálatok
közül a legmagasabbra értékeli az Egyháztól nyújtott szolgálatokat, a költő a vallás szépségét énekli, azt a szépséget, melyet
a keresztény akkor valósít meg, ha tanításai parancsának aláveti
magát. 1 )
Az irodalomnak ilyen átalakulása nagy szolgálatokat tett
azoknak az erőknek, melyek az Egyházból magából indultak ki,
A szeparáció nagy sebet ejtett a francia katholicizmuson, de üdvös hatásai is voltak. A z első hatása volt a szabadság. Az egyházi élet minden terén érvényesülhettek a kánonjog követelményei, Politikai tekintetek, opportunizmus és az a körülmény, hogy
az ellenfél sokszor nem nyiltan vetett oda kesztyűt, nem akadáL. Calvct: Renouveau Catholique.

lyozták többé a munkát. Nem kellett félni a klerikális demagógia
vádjától, A teljesen jog nélküli és anyagi eszközök hiányában álló
Egyház helyzete kétségbeejtően nehéz volt. Máról holnapra a
hivek nyakába szakadtak óriási terhek, A templomokat, legalább
is a plébániai és püspöki templomokat meghagyták a katholikusok kezében, — a tulajdonjog azonban ezeknél is az államé, —
de már sok szerzetesi kápolna laikus kézbe került, Nem egyből
muzeum lett (pl. a Musée Rodin). Azonban megindult a nagy
munka. Most látszott meg, hogy az munka, mit a katholikus vezetőemberek végeztek, nem volt hiábavaló, volt mire építeni.
A legelső feladat volt, biztosítani a kultuszt a szükséges
mértékben, ehhez megteremteni a szükséges eszközöket. Üdvös
centralizáció lépett életbe. Szegény hivek, kevés hivővel rendelkező plébániák nem tudták volna fenntartani magukat. Azért
a plébániák jövedelmeikről elszámoltak a püspöknek, a nélkülözhető részt beszolgáltatták a középpontnak, hogy a szegényebb
plébániák segélyezhetők legyenek. Bizonyos, hogy a francia papság nagy részének anyagi helyzete nagyon szegényes ma is, minek ékesszóló bizonyítéka M. Barriés gyönyörű könyve La
Grande Pitié des églises France, de a szeparáció után néhány év
alatt több plébánia létesült, mint ezelőtt a konkordátum 100 évében, Párís középpontja tele volt szebbnél-szebb templomokkal,
a külvárosokban lehetetlen volt felállítani egy szükségkápolnát,
A szegény munkásoktól lakott negyed megsegítésére a föld semmi
hatalma nem kötelezhette a szomszédos gazdag hívőktől lakott
plébániát, Párísban pl, a templomhíány szörnyű volt. 16 plébánia volt 50.000-en felüli lélekszámmal. Nem túlzás azt állítani,
hogy ezeknek a "l10-ed része a világra jött, anélkül, hogy a vallás
vigasztalását élvezte vagy kereste volna, bármekkora volt is a
plébánosnak és káplánjainak buzgósága. Valósággal a missziós
területekhez hasonlítottak ezek a külvárosok. Bármennyire szaporodott is a lakósága a külvárosoknak, a konkordátum keretei
vagy inkább a kormányok jóakaratának a hiánya nem engedte,
hogy ezeken a bajokon segítsenek. Lehet ezekután csodálkozni,
hogy a városi tömegek szakítottak az Egyházzal, hátat fordítottak neki? Párisban 1907-től 1920-ig 15 plébánia és szükségkápolna létesült, pedig a 4 éves háború is közbeesett. Illetékesek
ítélete szerint még 50-re volna szükség. Ezekből is többet felállítottak azóta. És így folyik a munka másutt is, mióta a konkordátum megszűnt. Kis plébániákat egyesítettek a vidéken, több
helyen 4—5 kis, egymáshoz közeleső plébániát egyesítettek olykép, hogy 2—3 papra bízták, kik közösen éltek. Ez a rendszer a
pénzügyi előnyökön kívül más, ideális előnyökkel is járt. Serkentő példa, a tapasztalatok kicserélése, közös könyvtár sok
esetben megőrizte az egyháziakat a mechanizálódástól és megmerevedéstől. A szegény egyházmegyékben missziós centrumokat
alapítottak, hogy a vallási szükségleteknek megfelelhessenek.
Az anyagi eszközök előteremtése és a mult nagy mulasztá-

saínak a pótlása mellett, ami a plébániák, egyházi intézmények
felállítását illeti, a francia katholicizmus égető problémája volt a
papnevelés megreformálása. Fentebb említettük már, hogy sehol
a világon annyira ki nem alakult a sekrestyepapság típusa, mint
Franciaországban. A francia szemináriumokban kialakult felfogás volt és a nevelés is erre rendezkedett be, hogy a pap helye
az oltárnál, a szószéken, a gyóntatószékben, a betegeknél van,
máshol semmi keresnivalója nincs, A XVII-ík században, mikor
semmiféle farkastól nem fenyegetett nyájat kellett vezetni, ez a
passzív papi ideál megfelelhetett — bár megjegyzendő, hogy Franciaországban mindig sok pap volt, kik ennek az ideálnak ellentauondtak nagy kifelé való tevékenységükkel — d e a X V I I I - i k században, mikor az enciklopédisták a magasabb körökben, és a
XIX-ik században a szocialista izgatások és regényírók, mint E.
Sue, G. Sand a nép szélesebb rétegében elhintették a forradalmi
elméleteiket, akkor végzetesnek kellett lennie, hogy a pap csak
az Istentisztelet elvégzőjének a szerepére szorítkozott. Ennek
következtében a „hivők könnyen ahhoz a felfogáshoz jutottak,
mely a vallást vallásos gyakorlatok összegének nézte, amelyeket
—- többet vagy kevesebbet — más szokásai közé felvesz, a nélkül,
hogy nyilvános vagy magánéletét ez irányítaná", 1 ) A forradalom
üldözései a papságot közelebb hozták a néphez, de a napoleoni
konkordátum megakasztotta ezt a folyamatot. Napoleon a papságot lelkirendőrség szerepére szánta. Ha ez a terve nem is sikerült, megakadályozott minden új, minden önálló kezdeményezést. így azután a papság hatása kifelé csak nagyon szűk térre
korlátozódott, mert a nagy tömegekre hatással levő papság veszélyes lehet az államra. A konkordátum a papból állami hivatalnokot csinált, akinek talán kijárt az állami hivatalnoknak járó
iisztelet, de nem a lelkipásztort megillető bizalom. Ha azután még
előkelően el is zárkózott, előkelő allűröket vett fel, főkép csak
a nemességgel érintkezett, a többség monarkista politikát követett, bár a francia nép nagy többsége köztársasági volt, ő pedig
monarkista létére nem követett el mindent a rezsimváltozásért,
nem csodálkozhatunk, ha — joggal vagy a nélkül -— mint a hatalmasok szövetségesét, a kiváltságok védőjét nézték. Az Egyház ellenségei pedig elég ügyesek voltak ennek a helyzetnek a
kihasználására. A francia klérus, mely képzettségével, tiszteletreméltó papi életével sok ország papságát megelőzi, sokkal kisebb
hatással van híveire, mint német, belga, amerikai paptársai. Miért?
Mert egy külön világot, úgyszólván kasztot alkot maga számára,
a helyett, hogy a nép tömegébe vegyülne, azért tette a nép is őt
félre (Gibier versaíllesi püspök). Mi azt a papi típust ismertük
meg, mely az elmúlt századok öröksége volt. Tiszteletreméltó
külső megjelenésében, de az volt az ideálja, hogy egész életén
1
) Laude: L'Action ecclésiasitique sous le régime de la séparation. Revue du clergé français, 1906, le 15 août.

át szeminarísta maradjon, vagyis hogy cellájában éljen, meghatározott órában végezze köteles papi imádságát, főkép pontos
volt az istentisztelet végzésében. Mindenkit szeretettel fogadott,
aki hozzá közeledett, de addig nem jött, míg az emberek szolgálatát igénybe nem vették, kerülte a világgal való érintkezést
(Péchenard, a párisi kath, egyetem rektora). Csodálatraméltó
volt a francia papság a katekizmus tanításában, a szentségek kiszolgáltatásában, de sohase tanulta meg a közéleti erényeket: a
harc őt nem ingerelte. Példája, prédikációja, magához hasonló
passzív tanítványokat nevelt. Nem tud az semmit az elvek kifelé
való megvédéséről. Azok, akik szentek az oltárnál, gyakran gyávák a szavazóurnánál, (Ireland északameríkai püspök,) Férfiakat
várunk tőlük (szemináriumtól) és ők kórusi éneklőket (enfants
de choeur) küldenek nekünk, panaszolta egyszer mgr d'Hulst.
A z Egyháznak az államtól való elválasztása azt eredményezte,
hogy a francia papság hamarosan megértette az új idők szavát,
emlékezetébe idézte a rég elhaltak tanítását. A vallás csak akkor
lesz a nép legfőbb érdeklődésének tárgya, ha a nép iránt való
érdeklődés a pap első törvénye. (De Boísgelin érsek I, 1803.)
Mostantól fogva a Szentszéknek a néppel kell foglalkoznia, ezért
püspökeinek mindennapi személyes érintkezésbe kell lépniök a
néppel (Manning kardinális). Ha a nép a pásztortól visszahúzódik, akkor a pásztornak kell a nép után mennie (XIII. Leo). A
szociális gondolat előharcosai hathatósan intenek: Csak a szociális tevékenység területén tud még eredménnyel hozzáférni a
néphez a klérus, A szeparáció után, eltekintve az istentiszteleti
cselekmények végzésétől, ez az ő legsajátosabb munkaterülete.
(Albert de Mun.)
Püspökök, papság hamar megtalálták az új eszközöket.
Senki sem vitathatja, mondja Gibier versaíllesí püspök, hogy új
idők elé nézünk, melyek új eszközöket, rendkívüli erőfeszítéseket tesznek szükségessé az apostolkodás területén. Papokra van
szükségünk, akik az első apostolok szerint dolgoznak: mert ha
2000 évvel ezelőtt nehéz volt a kereszténységet elterjeszteni a
pogányság között, talán most se könnyebb megakadályozni, hogy
a világ a pogányságba vissza ne essék. A megpróbáltatás, a harc,
az áldozatok ideje elérkezett a papság számára. Életünk külső
feltételei hiányzanak: bottal és zarándoktarisznyával hódították
meg az apostolok a világot, csak az evangelium lapjait vitték zsebükben, de szívükben hordták az Ür szellemét, az elég volt a
világ meghódítására, (Lecot bíboros). Valóban papok, kik szűkölködtek, egyik családot a másik után látogatták, ,,Mindenütt
előzékenyen fogadták őket, talán épen ott leginkább, ahol legjobban tartottak az ellenséges indulattól. Derék munkás emberek szeméből, akik mellett figyelem nélkül szoktak azelőtt elmenni, örömkönnyeket csalt ki, hogy a pap őket meglátogatta.
Sok felfedezést tettek a lelkipásztorok ilyen látogatások alkalmával, melyeknek egy kissé nagyobb papi buzgóság mellett nem

lett volna szabad megtörténniük. A jóakarat nem hiányzott ezeknél az embereknél, csak a papnak a szíve bezárkózott a plébániájába! Áldott legyen a szeparáció, áldott legyen a szegénység,
ami annak a következménye, ha nekünk a nép lelkét visszaadja.
(Gieure bayonne-í püspök.) Az ideál most már nem az a pap
számára, hogy az oltár árnyékában várja, hogy a hivők hozzájöjjenek, hanem viselkedésének irányítója az evangélium parancsa: Ite, exite in plateas, menjetek az utcára, ahol azok járnak, akiknek a megmentése a ti feladatotok. (Lobbedey püspök.)
A szemináriumokban átszervezik a tanulmányokat. Irányadók lesznek a nagy szociális pápának, XIII-ik Leónak utasításai és óhajai. Azt a szakadékot, mely a nép és a papság közt
volt, nagyban szüntette meg az a körülmény, hogy a növendékpapság a kaszárnyákban együtt katonáskodott a nép fiaival. Különösen pedig a háború volt nagy hatással ezen a téren, mikor a
lövészárkokban a papság tízezrei szenvedtek és küzdöttek a hazáért a nép fiaival, nagyban hozzájárulva az erkölcsi erő fokozásához. A szabadkőműves kormányt nem számítva, az egész ország háláját megszerezték. Innen érthető, hogy nagyon sok a
katholikusok, a szerzetesek és papok jogaiért küzdő egyesületnek
élén a háború legnevesebb tábornokai állanak.
E két erőnek, a forradalami legenda ellen támadt nemzeti
visszahatásnak és a papság kebelében végbement változásnak
egyesülése segítve több más körülménytől, eredményezte, hogy
a francia katholicizmus győzelmesen állta ki a szörnyű próbát,
melynek a szeparáció alávetette. Azzal a rombolással szemben,
mit a laikus iskola, a laikus állam, az intelligencia, az erkölcsi és
szociális élet elkereszténytelenítése terén elért, a katholicizmus
olyan győzelmeket könyvelhet el, milyeneket kevés helyen. A
katholicizmus újra hódító erő lett Franciaországban, A hitélet
arról a mély pontról, melyben a scientizmus virágkorában volt,
melynek főképviselői: Renan, Taine, Berthelot, Zola, nagyon
magasra emelkedett. A szeparáció megfosztotta a francia katholikusokat egy haszontalan illúziótól, hogy t. i. egész Franciaországot katholikusnak tekintsék, Georges d'Avenel szerint 1921ben a hitéletet élő katholikusok száma Elszász-Lotharíngíát és
Párist nem számítva 10 millióra tehető, 16—17 millió teljesít kötelességeiből egyet-mást, 7—8 millió bár meg van keresztelve,
nem gyakorolja a hitét, A meg nem kereszteltekről nincs pontos
statisztika. Néhány százezerre tehető a számuk (Revue de Mondes, 1921, sept,). Ez a statisztika bármily szomorúnak látszik is,
nagy haladás a szeparáció előtti állapotokhoz képest. Ezzel a
létszámmal, mely napról-napra növekszik, éli a francia katholicizmus bensőséges életét, hajtja végre azt a renaissance-ot, mely
a szellemtörténetben ís jelentős helyet fog elfoglalni.
Röviden áttekintve azokat a területeket, ahol a katholikus
renaissance megnyilvánul, azt látjuk, hogy a haladás szembeszökő, Hogy a hitélet, milyen mély volt azoknál a múltban, akik

"hitüket gyakorolták, az Isten és embertársi szeretet gyakorlása
milyen erős volt, annak kétségtelen bizonyítéka, hogy az utolsó
évtizedekben szenttéavatottak nagy része írancía volt. A hitélet
tradicionális formáihoz új formák járultak (eleven liturgikus élet,
zárt lelkigyakorlatok az egyszerű emberektől kezdve). Nagy
személyiségek konverziói, mint Ernest Psicharí, (Renan unokája), L. Bertrand, P. Bourget, P. Claudel stb, fényes bizonyítéka
a francia katholícizmus hódító erejének.
Említettük, kisarkítottuk, hogy milyen mulasztásai voltak a
francia klérusnak a szociális téren. Az 1870, után gyöngén
megindult munka itt is hatalmas lendületet vett, La Tour du Pin
márki, Albert de Mun munkájának a gyümölcse megérett. Ezeknek buzdítására a kath, főiskolai ifjúság egyesületei állandóan
felszínen tartják a szociális kérdéseket gyakori gyűléseiken. Belőlük nevelődik az ország szociálisan gondolkodó vezető osztálya, A jezsuiták Action populaire-je hatalmas centrumává vált
a szociális kérdéseknek. Füzetei a munkásokat érdeklő összes
kérdéseket tárgyalják, A gyakori szociális heteken a szociális
kérdéseket katholikus szempontból a legkiválóbb mesterek vitatják meg, A szociális kérdéseknek az igazság és szeretet szellemében való megoldására sok hajlandóság mutatkozik az ország
északi részén levő ipartelepek katholikus tulajdonosainál, A kathclícizmus, illetve szociális vezéreinek hatása nagyon meglátszik az állam szociális törvényhozásán is, A különféle keresztény
munkásszíndikátusok napról-napra nagyobb erőt képviselnek, és
jelentékenyen hozzájárulnak a munkáskérdésnek az igazság és
szeretet szellemében való megoldásához.
Nagy munka vár a katholikus klérusra az ifjúság körében és
az iskolák terén. A laikus iskola rettentő pusztítást végzett a
szeparáció előtt s amint fentebb említettük, 14.000 iskola került
a szeparáció alkalmával az állam kezébe. Az ifjúság megszerzése
kemény feladat volt, de épen itt érte el a kath, visszahatás a legszebb eredményeket. Az iskolából kizavarva, mihez kezdjen a
megfogyott, elcsigázott papság, mihez a hívők, kiknek nyakába
szakadt az eddigi majdnem teljes tehermentesség helyett az Egyház fenntartása. Nem riadnak vissza áldozatoktól, iparkodnak
iskolákat állítani az elemitől kezdve az egyetemekig. Nálunk
sokan elcsodálkoznak azon, hogy a francia katholíkusoknak
aránylag több középiskolájuk van, mint nekünk, azonkívül sok
egyéb iskolája (gazdasági, kereskedelmi és 5 egyeteme s
míg például a vidéken az állam fényes, sok ösztöndíjjal ellátott
intézetei üresek, a püspökök szegényesen felszerelt intézetei tele
vannak, A püspökök nagy gondot fordítanak a tanárképzésre.
Néoes kísszemínáríumaikból, hol 12 éves kortól már sokszor 3—
400 növendék nevelkedik, válogatják ki a jövendő tanárokat,
küldik a katholikus egyetemre, ott párhuzamosan az állami egyetem kiválóbb előadásait is hallgatják, ahol különben a szellem a
katholícizmus javára az utolsó évtizedben nagyon megváltozott,.

Az iskolával párhúzamosan folyik az ifjúság egyesületekbe való
szervezése, Munkásifjaktól kezdve az egyetemi ifjúságig minden
osztálynak megvannak az egyesületei. Minden szervezetnek
alapja a gyakorlati hitélet. A leghitetlenebb rétegekhez is hozzáférkőztek már. Itt cserkészet alapításával, amott sportegyesületek létrehozásával, A kath. sportegyesületeknek (Fédération
gymnastique et sportive des Patrogane de France) már 7 évvel
ezelőtt több mint 200,000 tagja volt 2000 egyesületben, A legnagyobb hódítást tette a katholicizmus a felsőbb iskolák növendékei között, akik a Fédération des Étudiants Catholiques-ban
csoportosulnak. Hitbuzgóságuk, szociális érdeklődésük szép ígéret arra nézve, hogy a jövő vezető osztályában a katholikus szellemnek jelentős része lesz. A kath. ifjúság húsvéti szentáldozása
fényes manifesztáció a katholicizmus mellett.
Büszke a francia katholicizmus a munkára, mit az ifjúság
körében elvégzett, de nem kevésbbé jelentős az a teljesítmény,
mit a tudomány és irodalom terén felmutat. Nyilvánvaló, hogy
azok az áldozatok, miket a felsőbb oktatásra fordítottak, meghozták gyümölcsüket, A katholicizmus a szellemi élet minden
terére rányomta bélyegét, A tudomány terén ma ők a mesterek.
Hol vagyunk ma a századvégi és századelejí sivár állapotoktól?
Ma katholikusok vezetnek. Ma hiába írná meg Renan Jézus életét, hiába próbálkozik Loíssy a Sorbonne-on, ma L. de Grandmaison monumentális Jézus életét olvassa mohón a közönség. A
század végén a tudomány nevében elintézték a katholicizmust, a
XX-ik század harmadik tizedében a Figaro ankétjén az Académie des Sciences egyetlen tagja se látott összeférhetetlenséget
a tudomány és a vallás között, íme az eredménye annak a buzgóságnak, áldozatkészségnek, melyet ezernyi gondjuk mellett a
francia katholikusok a francia kath. egyetemekre fordítottak, mik
szerény kezdetből neves intézetekké fejlődtek, melyekre áldozták erejük javát Franciaország legelőkelőbbjei tanszékek alapításával, tanszékek elvállalásával. A francia főnemesek közül
többen tanszékeket foglaltak el és foglalnak ma is a katholikus
egyetemeken.
A szépirodalomban a kath, megújhodás szintén imponáló.
Ha a későbbi kor ezt a kort el akarja nevezni, a kath, szót a meghatározásból nem hagyhatja el. Kath, író teremt közönséget és
megfordítva. A vallásos témák divatban vannak- Kiadók, kik azelőtt soha kath. munkákat ki nem adtak, keresik az ilyen munkákat. És az ilyen irodalmat csináló írók hitből élő katholikusok.
A kath. írók hetén egyik előadás a legélénkebb figyelem mellett
az Akadémia egy tagjának elnöklete alatt az írók lelkiéletét tárgyalta. S bizony itt gyakori áldozásról, zárt lelkigyakorlatról, az
író theológíaí ismeretének a szükségességéről volt szó. (A kath.
egyetem szabad délutáni előadásai munkálják ezt a célt,)
Kimeríthetetlen lenne e tárgy, folyóiratunk terjedelme nem
engedi meg, azért csak vázlatosan adtuk, mit végzett a katholi-

cizmus a szeparáció óta. Szóltunk olyan dolgokról, mik nálunk
nincsenek meg, (virágzó kath. irodalom), de olyasmiről is, mi
bizony nálunk sokkal jobban megvan. Tanulhatunk sokat a franciáktól, de nagyon sokat tanulhatnának ők is tőlünk, ha elfogultság, politika nem akadályozná őket.
A francia katholicizmus nagy teljesítményt végzett. Becsülést szerzett a kath. névnek, tompította a régi gyűlöletet, sokaknak
szimpathiáját megszerezte. De a laikus iskola pusztításait csak
gyöngíteni tudja mai helyzetében, nem pedig megakadályozni.
Messze van még az az idő, mikor a katholikusok legális helyzetét tudja biztosítani, legalább is a szabad egyház, szabad állam
formájában, A francia állam hallgatólagosan már eltűr sok mindent, mí 15 évvel ezelőtt még lehetetlen lett volna (szerzetesek
nagyrésze visszatért) a helyi hatóságok jóakarata is sok helyt elviselhetőbbé teszi az Egyház helyzetét, legutóbb már törvényhozásílag is rést ütöttek a szeparációs törvényeken (hittérítő kongregációk visszatérése, javaik visszaadása), A letagadhatatlan
nemzeti érdek találkozott a katholicizmus érdekével. Talán így
lesz idővel az iskolánál is, A laikus iskola az állam fejére nőtt,
A tanítók többsége kommunista. Ezt már mégse akarták a törvény hozói. Ez a veszedelem talán majd lehetővé teszi az állam
iskoláiban a fakultatív vallásoktatást. A francia katholikusok
azonban politikai megoszlásuknál fogva ezt még most maguk kiharcolni nem tudják. A megalázó szeparációs törvények még sok
politikus szemében noli me tangere, bár a szeparáció veterán harcosai közül többen már alaposan megszelídültek (Bríand),
Egyelőre a francia katholícizmusnak még kovász a szerepe,
mint a római romlottságban volt. De oly erős ez a kovász, melynek ereje még oly nagy nehézségen is győzedelmeskedik, mint
az action Française ügye. Eljön az idő, mikor az igazság és béke
találkozik. Justítia et pax osculatae sunt.
Dr. Szalay

Jeromos.

IFJABB MAURUS MAROSVÁRI BENCÉSPÜSPÖK. *)
Endre király, akinek uralkodása kezdetén kitört zavarok
Szent Gellért életét oltották ki — hamarosan véget vetett a kereszténységellenes áramlatnak. Csak eleintén nem tudott eligazodni a pártharcokban. Mihelyt meggyőződött, hogy az ország
értelmisége a keresztény hithez és a nyugati műveltséghez ragaszkodik, mihelyt fejére tette Szent István koronáját, a pogány szokások gyakorlatát halálos büntetéssel sújtotta, A lerombolt templomokat fölépítette és iparkodott a keresztény intézményeket a szent király törvényei szellemében kiépíteni,
E kedvező fordulat beálltával foglalta el Szent Gellért közvetlen utódja, Maurus, a püspöki széket. Mindazt, amit róla tudunk, a Gellért-legendából merítjük. Emléke jórészt Szent Gellért személyével és ereklyéivel van kapcsolatban.
Szintén benedekrendí szerzetes. Meg kell különböztetnünk
azonban attól a hasonló nevü bencés szerzetestől, akit Szent István már 1036-ban pécsi püspökké nevezett ki. Utóbbit méltán
„idősebb", a marosvárí püspököt pedig főpásztorkodása előtt „ i f jabb" Maurus bencésnek nevezhetjük, 1 )
A Legenda major és minor Szent Gellért bizalmas emberének
tűnteti föl. 2 ) Ezért Borovszky,3)
sőt egyideig Karácsonyi4) is Mór
püspököt Gellért velencei útitársának tartották. Azonban nem
valószínű, hogy Mór Szent Gellérttel jött be Magyarországba, A
Kis Legenda s az ennek alapján készült muránói és magyarországi breviáriumok szakaszai kiemelik, hogy a király titkon elbocsátá Szent Gellért útitársait, 5 ) Sőt ezt a Nagy Legendának
3

) Batthyány,

id, m, 370,

Wíon-féle teljesebb és pontosabb szövege ís hangsúlyozza: Gellértet egyedül tartotta vissza a király, útitársait titkon elbocsátotta. 0 )
Figyelemreméltó, hogy Maurus püspököt, a Legenda egyik
változata sem említi a Szent Gellértet Csanádra kísérő tíz —
illetve a Wion-féle teljesebb szövegben fölsorolt tizenkét — szer*) Szerk. jegyz. Ezt a tanulmányt hazai rendtörténetünkhöz való tartozása miatt kivételesen közli a P, Sz, Szerzője plébános Sanpetrumare-n,
a régi Torontál vármegyében,
') Karácsonyi, Szent Gellért (Budapest, 1925.} 117., 138.
2
) Batthyány, Acta et scripta I. Gerardi, Albo—Carolinae 1790., 328.,
330., 338.
3
) Csanád vármegye története (Budapest, 1896.) I, 546,
*j Id. m. 1. kiadás (Budapest, 1887.) 45., 61., 103.
6
) ,,Ubi animadvertit rex Gerhardum moribus et dectrina bonum odorem
spirare, clam dimissis itineris eius sociis ilium solum apud se retinuit"
Batthyány, id, m. 316., v. ö. Pann, Rend tört. I, 407., 411,

zetes lajstromában. Mivel azonban ismeretségük régibb keletű
volt: a pannonhalmi bencés történetírók „kezdettől fogva bakonybéli" szerzetesnek tartják. Utóbbi föltevést valószínűvé teszi
a Legenda Minor szövege, mely Mór szerzetest bakonybélínek és
Szent Gellért ottani hű társának mondja. 7 )
Midőn Szent Gellért Ajtony legyőzetése után elfoglalhatta
püspöki székét, Mór követte őt új székhelyére/)
Szent Gellért nagy hasznát vette az újonnan létesült egyházmegyében. Midőn a marosvári iskola kerete annyira tágult,
hogy egyetlen mestere már nem láthatta el teendőit, a püspök
kénytelen volt még egy iskolamesterről gondoskodni. Bizalma
Maurus szerzeteshez fordult. Követül küldte Székesfehérvárra,
ahol annak idején a leghíresebb iskolák voltak. Maurus Székesfehérvárt a királynál sikerrel teljesítette megbízatását. Megnyerte püspöke terveinek Henrik német származású iskolamestert, aki könyveivel együtt Csanádra költözött.
Természetesnek tűnik fel, hogy Gellért halála után 1046-ban,
a káptalan tagjai boldogult püspökük remetetársát, régi bizalmas emberét, Gellért vértanusága óta Marosvárnak rangban első
papját, Maurust, választották meg az egyházmegye fejévé.
Főpásztorkodása idejében Szent Gellért tisztelői fölhasználták a háborúk lezajlása után az első alkalmat, hogy a szent
vértanú utolsó kívánságát teljesítsék: tetemeit a marosvári Máriatemplomba helyezzék. Bizottságot szerveztek, hogy az előkészületeket megtegyék és a király engedélyét megnyerjék, A küldöttség élén a mozgalom megindítója — Mór püspök állott. Hozzá
csatlakozott apátságában utódja, Fülöp, a Boldogságos Szűz monostorának feje, valamint az egyháziakon kívül a nemesek színejava.
Miután a király beleegyezését elnyerték, Marosvárra szállították a hamvakat. Valószínűleg Csongrád táján, a bődi révnél
keltek át a Tiszán és Hódmezővásárhely irányában tartottak Csanád felé. A Maros túlsó partján'1) Fülöp apát fogadta őket, a
kanonokokkal és szerzetesekkel. Fényes ünnepségek és a hívő
7

) Id. m. 407., 411.
) A Kis Legenda alapján némely történetírónk Maurust tartja Szent
Gellért egyedüli társának bakonybéli magányában. Azonban a Nagy Legenda
előadása szerint ott szabályszerű monostori élet folyt. Mauruson kívül még
két szerzetes ment Szent Gellérttel Marosvárra. (Szent Gellért bakonybéli
tartózkodására v. ö. Kühár Flóris, Szent Gellért Bakonybélben c, tanulmányát a Parin. Szemle 1928. évf-ban.)
e
) Temesvári Pelbárt gyermekkorában Csanádon a következő legenda
élt a nép ajkán: Midőn a csónakot Szent Gellért ereklyéivel a Maros túlsó
partjára akarták hajtani, a csónak nem mozdult helyéről. Az egyik révész
próbálgatása közben pórul járt: három ujját vesztette. Midőn erre eldobta
az evezőt és Szent Gellértet átkozta, e szózat hallatszott: ,,Amíg Maurus nem
jön, nem megyek! Amint Maurus püspök a csónakba lépett, önmagától minden evezés nélkül átsiklott a csanádi partra, a révész pedig bűnbánóan Szent
Gellért hamvaihoz érintve ujjait, visszanyerte azok épségét, Batthyány, id.
m, 367—368., v. ö, Karácsonyi, id. m, 140.
a

nép nagyarányú részvétele mellett helyezték el a csanádí apátsági egyházban, kőkoporsóba a szent ereklyéket.
A jelenlegi csanádi plébániatemplom építésekor egy nagyméretű kőkoporsót találtak. Bizánci kereszt ékesíti. Néhány
csontdarab volt benne. Henszlmann szerint ez volt Szent Gellértnek eredeti kőkoporsó)a, 10 ) Karácsonyi azt véli, hogy Szent Gellért ereklyéi csak a tatárjárás után tétettek e szárkofágba. 11 )
Maurus püspök főpásztorkodása idejének megállapítására
egyedül a Szent Gellért ereklyéinek átvitele vagy fölemeltetésének (translatio) időpontja nyújt támpontot. Ez a Nagy Legenda
szerint hét évvel vértanúsága után történt, 12 ) tehát 1053-ban. Egy
régi naptár ezt az eseményt február hó 24-re helyezi. 1;i ) Karácsonyi szerint ez azért nem valószínű, mert ebben az évszakban
az útak nem voltak alkalmasak szállításra; ha azonban a nap
megegyezik, az ereklyék átszállítása nem 1053., hanem 1054.
február 24-én történt. 14 )
Ez időben tehát még életben volt Mór püspök. Meddig viselte méltóságát, nem tudjuk, — Erről is a Legenda csak arról
értesít, hogy három évtized alatt — két főpap állott a csanádi
egyház élén. Nevüket azonban nem említi. 10 )
Hasonlót tapasztalunk a Szent Istvántól alapított más egyházmegyékben. Az első veszprémi püspöknek, Istvánnak nevét
a szent király alapítóoklevele tartotta fönn. Ezután 1082-ig hézagot mutat a főpapok névsora.1'') A szomszédos váradí és erdélyi egyházmegyéknek a 11-ik századból való főpásztor ai szintén ismeretlenek. Sőt Erdély főpapjairól a püspökség alapításától
egészen a 12-ik század második évtizedéig (1111.) egyáltalában
nem maradt följegyzés. 1 7 ) Ennek magyarázata pedig az, hogy
csak a 12-ík század végén, III. Béla király uralkodása alatt, jött
szokásba a királyi oklevelek záradékaiban az egyházi és világi
méltóságok neveinek fölsorolása, A pápai oklevelek a neveket
rendszerint nem tűntetik föl, egyébiránt a III. Incét megelőző
időkből nem maradt fönn a csanádi püspökségre vonatkozó római
oklevél.
Eszerint a csanádi püspökségre ís vonatkoztathatók a váradí
püspökség történetírójának szavai: Első apostolaink neveit nem
ismerjük, hanem csak tetteiket. Ezeket sem a krónikások jegyezték föl. Püspökségük alatt évről-évre gyarapodtak az egyházak,
a lakosság mindinkább megbarátkozott és egybeolvadt a keresz10

)
)
12
j
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)
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)
16
j
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)
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Archeológiai Közlemények VIII. 31—34,
Karácsonyi, id. m. 143,
Batthyány, id. m. 352—355. (XXI. fej.)
Koller, Hist, eppatus Quinqueecclesiensis I. 391.
Id. m. 142.
E két püspök valószínűleg szintén bencés szerzetes volt.
A veszprémi püspökség római oklevéltára. I. p. LXXVII,
Temesváry, Erdély középkori püspökei, Cluj—Kolozsvár, 1922., 3,
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ténységgel és ezzel megalapozták az egyházmegye fölvirágzásának immár kilencszázéves múltját. Ezek az ő tetteik. 18 )
De ha nem ismerjük is neveiket, egyházmegyéik tetteiket
visszhangozták. Ami különösen Maurus püspököt illeti, nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a hitért való rajongás és a velejáró igénytelenség e korában, a vértanúságot tartották legfőbb
kitüntetésnek és a Szentföld fölkeresése volt a szívek égő vágya.
Maurus Szent Gellért buzdítására — ki szintén nehéz szívvel
mondott le szentföldi útjáról — vállalta a hithirdetést a marosvári10) egyházmegyében. Szent Gellért bizonyára megválogatta,
akit bizalmával elhalmozott és akire később, féltve őrzött alapítását, a marosvárí Máriamonostort bízta. Valószínűleg az ő tervei szerint járt el az ő légkörében fölnevelkedett papság, midőn
vértanúhalála után Maurust emelte az egyházmegye élére, Maurus saját szemeivel látta a nagy férfit. Ajkain csüngött, midőn
az igét hirdette. Szemtanúja volt apostoli munkásságának. Tőle
tanulta a vílágmegvetés és az Istenszeretet mélységes érzetét.
Legszebb jutalmának tehát méltán e szent ember követését, a
vele való együttes munkában megedzett tisztelet és megbecsülés
kíérdemlését tartotta. Vértanúhalála után megtisztulva látta, hogy
miért küzdött és fáradozott, A szent verejtékével megtermékenyített földben atyai gondossággal elvetett mag, melyet csakhamar a vértanú vérével öntözött meg, Maurus szeretetének melegétől kicsírázott.
Juhász
Kálmán.

18

) Bunyitay, A váradi püspökség története. Nagyvárad, 1883., I, 45,
j A csanádi püspökséget még a 12. század vége felé is székhelyének
régi nevéről ,,marosvári"-nak, illetve a mellette folyó Marosról ,,marosi"-nak
nevezték, („Sunadiensis, vei a fluvio praeterlabente Morisensis.l V. ö. az erre
vonatkozó följegyzést Marczali, A magyar történet kútfőinek kézikönyve.
Budapest, 1901., 129.
18

ANTIOCHIAI SZENT TEOFIL APOLÓGIÁJA.
Csak újabban kezd megváltozni az az eddig általánosan elterjedt irodalmi felfogás, hogy szentatyákkal, egyházi írókkal
irodalomtörténet keretén belül csakis oly mértékben lehet foglalkozni, amily mértékben azok függenek az antik irodalomtól
és a korukbeli profán irodalmi műveltség bélyegét magukon viselik. Egyre inkább az a nézet hódít tért, hogy a szentatyák, egyházi írók művei mint önálló irodalmi termékek is beletartozhatnak egy-egy kor irodalmának keretébe. A z írói tehetséggel rendelkező szentatyák, egyházi írók, akárcsak a velük egykorú pogány
írók teljes joggal nevezhetők ugyanis keresztény voltuk mellett
is igazi görög vagy római íróknak, sőt kimondhatjuk: még többel
is, mint a pogányok, mert ők a koruk irodalmi nívójának megfelelő művészi formát egyúttal igaz tartalommal is egyesítették.
A pogány írók ellenben — mint ismeretes — műveikben nagyon
sokszor az emberi elme eltévelyedéseit vallották igazság gyanánt.
A következőkben azt akarjuk röviden bemutatni, miképen
illeszkedik bele egy görög szentatyának, a jelen esetben
antíochíaí szent Teofilnak apológiája, mint önálló irodalmi mű
a keresztény görög irodalomba irodalomelméleti, főleg retorikai
és stilisztikai szempontból.
>

*

Szent Teofil antiochiaí püspök egyike a K. u, II. század
legegyetemesebb műveltségű szentatyáinak. Csak férfi korában
tért meg a pogányságból a keresztény vallásra, még pedig —
amint maga mondja — főként a szent próféták olvasása folytán. 1 )
Ebben nem egyedüli jelenség. Pl. Tatinus, Athenagoras, szent
Jusztin, szent Hilárius, szent Ágoston, azután La Harpe, Voltaire
egyik legnagyobb csodálója szintén a szentírás hathatós tanulmányozása közben kapta meg a megtérés kegyelmét. Az apostolok
után hatodik püspöke volt Antiochiának, amelynek élén 180—192,
között bekövetkezett haláláig állott, A szent püspöknek a keresztény üldözések eme vérzivataros éveiben főpásztor! teendői mellett még irodalmi munkásságra is jutott ideje. Szépszámú művei
közül a három könyvből álló Tíoog AVTÓIVY.OV
című apológiája
maradt egyedül ránk teljes épségben, melyben maga is hivatkozik
többször már meg nem levő műveire.") Apológiáját korának szoAd. Autolycum lib. I. cap. 14. ed. /. C. Th. Otto. Jenae, 1861.
) Ezek a következők:
1. Az emberiség őstörténete. IIsol laxoquov (Ad Autol, lib. II, cap. 30.)
2. Hermogenes heresise ellen,
3. Katechetikai iratok.
4. Marcion ellen. (Eus, Hist. 4., 24.)
5. Kommentár Salamon példabeszédeihez és az evangéliumokhoz. (Hier.
Vir. 25. V, ö. G, Rauschen: Grundriss der Patrologie, 8—9. kiad. Freiburg
ím Breisgau, 1926., 95, 1, Herder,
2

kásához híven egy pogány jóbarátjához címezte, aki — mint a
hagyomány tartja — a mü meggyőző ereje és a szent püspök
buzgólkodása folytán valóban meg is tért.*)
1.

Anyaggyűjtése.

1. Az anyag feltalálása. — Hogy miről írjon szent Teofil
szóbanforgó művében, azt az a körülmény határozta meg, hogy
volt egy pogány jóbarátja: Autolycus, Valószínűnek vehetjük,
hogy már megtérése előtt is jóviszonyban volt vele. Autolycus
az apológia alapján igazi pogány rómainak mutatkozik előttünk
a szó nemes értelmében, aki rendelkezett kora görög műveltségével, ékeskedett a római erényekkel is. Szent Teofil is becsüli,
meghittjének, barátjának nevezi több alkalommal. Ügyes vitatkozó elme, érvelése a szent püspököt is csodálatba ejti. Meggyőződéssel, a világhódító római fölényes büszkeségével hirdeti és
védi barátja ellenében a pogány istenek létezését. Igazi típusa
az örök embernek: csak akkor hisz, ha szemmel láthat és kézzel
tapinthat. Kézzel akarja megfogni azt, ami ésszel is megfoghatlan.
Természetének alapvonása a szenvedélyesség, gúnyolódás
olyan dologra vonatkozólag, mely szerinte nem felel meg a valóságnak. Barátjának megtérésére sincs más megjegyzése, mint a
lesajnáló gúnyolódás. Még azon rágalmakat is elhiszi, amelyek
mindenfelé el voltak terjedve a pogányok között a kereszténységről. Szent Teofil nagyon csodálja, hogy barátja művelt ember
létére szó nélkül hitelt ad eme vádaknak, holott egyéb dolgok
tisztázására nem sajnál sokszor éjjeleket is átvirrasztani a
könyvtárakban. 4 )
Milyen más evvel szemben a másik jóbarátnak, a szent
püspöknek jelleme, akit az isteni kegyelem már teljesen átalakított! Hite mélyen megalapozott, igazi keresztény hit. Meg van
győződve arról, hogy nem egyedül az a hit méltó az emberhez,
mely átláthatóan világos igazságok elfogadását kívánja, hanem
azt vallja, hogy akkor igazán értékes, ha nem kézzelfogható minden igazsága. 5 ) Mélységes hite mellett az igazi, meg nem alkuvó,
komoly erkölcsi felfogás jellemének másik alapvonása. Gyönyörűen bizonyítja ezt művének egyik helye, ahol Cybelét, az istenek anyját említve meg, ennek tetteiről, még inkább papjainak
és szolgáinak erkölcstelen üzelmeiről azt mondja, hogy még általánosságban sem nyilatkozik ezekről: ,,bűnös dolog ugyanis nekünk az ilyes dolgokat még csak megemlíteni is."'1) Szent Teofil
egyúttal bátor lélek, kategorikus jellem, Autolycus minden cáfolgatása, minden lesajnáló szava hiábavaló: ,,még azt is állítod
3

) A. Síolz: Legende, Freiburg im Breisgau, 1870., 972. 1.
) Ad Autol. lib. III. cap. 4.
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Ad Autol. lib. I. cap. 10.
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rólam, hogy amennyiben keresztény vagyok, hitvány nevet viselek: én igenis megvallom, hogy keresztény vagyok és viselem is
ezt az Isten előtt kedves nevet avval a reménységgel, hogy Isten
előtt nem vagyok hasznavehetetlen. 7 ) " Majd egészen leplezetlenül
állítja barátja szeme elé a kemény igazságot: ,,Te azonban nem
hiszed el, hogy a halottak feltámadnak. Ha majd bekövetkezik,
el fogod hinni akarva, nem akarva; ez a hited azonban már hitetlenségnek fog számítani." 8 ) Emellett a páratlan szerénység
másik ékes drágaköve jellemének. Ő, aki oly bátran küzdött
hosszú időn át szóval és írásban az eretnekek ellen, járatlannak
mondja magát a beszédben") (valószínűleg szent Pál Kor. II.
ll,6.-ra utalva), de Isten segítségében bízva, mégis megpróbálja
Autolycus felszólítására megvédeni hitének igazát. Egy szóval:
szent Teofil élete sem lehetett más élet, mint aminőt barátjának
ajánl, ha Istent meg akarja látni: tiszta, szent, igazságos. 10 ) Mint
a szó helyes értelmében vett jóbarátja Autolycusnak, természetesen minden igyekezetével azon van, hogy őt is eljuttassa az
igaz hit világosságára. Sokat beszélgetnek a keresztény hit fenséges tanairól, megírja művét is, melynek minden mondatát az
igazi, felebarátja lelkéért aggódó keresztény szeretet sugallja:
ez és az Isten ügyéért való lelkes buzgalom adja ajkára, tollára
azt a sok színkeresztény igazságot oly ékes, klaszikus stílusban!
Hogy mit írjon szent Teofil, annak összegyűjtésében
segítették alapos, világos fogalmai a keresztény hitígazságok terén,
azután nagy jártassága a görög irodalomban, amiről apológiájába való egyszerű betekintés is meggyőzőleg tanúskodik: általában kora műveltségének tökéletes bírása, amely tényezők birtokában mintegy kettős páncélba öltözve vissza tudta verni egyrészt ellenfelei (ez esetben Autolycus) támadásait, megtudta cáfolni a pogányság hamis tanait Isten és a világmindenségre vonatkozólag, továbbá azon rágalmakat is, melyek a keresztényekről általában el voltak terjedve a pogányok között, másrészt pedig az igaz vallás lényegét, főbb igazságait kellő felkészültséggel ki is tudta fejteni apológiájában Autolycus előtt.
Művének alapeszméje
tehát kettős: a pogány vallás tarthatatlan, egyedül a keresztény vallás az igaz vallás. E kettős vezérgondolat körébe kapcsolódik a többi gondolat mind.
A z anyagnak, a gondolatoknak tulaj dónképeni
összegyűjtésére két forrás állott szent Teofil rendelkezésére: tapasztalás,
tanulás. Szent Teofil a tapasztalás különféle forrásait mind felhasználja. Egy fényes réztükör pl. önkéntelenül is a tiszta emberi lelket juttatja eszébe: „Miként a tükörnek — mondja —
fényesnek kell lennie, épúgy az ember lelkének szeplőtelennek.
Amint tehát, ha a tükröt rozsda marja, nem látható meg benne
7

) Ad Autol. lib. I. cap.
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;az ember arca: épúgy ha bűn van az emberben; az ilyen nem
láthatja Istent." 11 ) A korabeli erkölcsi romlottságra utal önkéntelenül is, amelyet akaratlanúl is lépten-nyomon kellett tapasztalnia, amidőn Autolycusról, mintegy a pogányság képviselőjét
tekintve benne, folytatólagosan ezt kérdezi: „Mutasd meg csak
magadat belülről, nem vagy-e házasságtörő, fajtalan, nem vagy-e
tolvaj, rabló, csaló, nem vagy-e fiúgyermekek megrontója, nem
vagy-e dölyfös, gyalázkodó, lobbanékony, nem vagy-e irigy,
hazug, gőgös, nem vagy-e civódó, kapzsi, nem vagy-e szüleiddel
szemben engedetlen, nem adod-e el gyermekeidet? Akik ilyesmiket tesznek, azoknak Isten nem nyilvánítja ki magát, hacsak
előbb minden szennytől meg nem tisztultak." 12 )
Hogy az anyaggyűjtés másik módjával is élt szent Teofil,
hogy feltétlenül végzett különféle tanulmányokat
ís, még pedig
már megtérése előtt, arról elsősorban elsőrangú profán műveltsége tanúskodik, melyet valószínűleg a híres antiochiai főiskolán
szerzett meg; azután a szentírásban, az ó- és újszövetségben
egyaránt tekintélyes jártassága. így nagy tanulmányok eredménye kell, hogy legyen a történelemben
való otthonossága. Hatalmas genealógiákat közöl le (zsidó királyok, római uralkodók
M, Aurelíusíg, egyptomí királyok dinasztiái). 1:! ) Manetho, egyptomí történetíró (K. e, 270.) nyomán közli, a kanaáni királyok
listáját Ádámtól a zsidó királyokig 14 ) stb. Kitartó szellemi munkának gyümölcse az is, hogy tudott héberül is. Így pl. megmagyarázza a Sabat, 15 ) Eden, 10 ) Noe 17 ) zsidó szók jelentését. Nagy
tanulmányokra utalnak széleskörű földrajzi ismeretei ís. Művének egyik részében tárgyal pl. mindazon városokról, melyek közvetlenül a vízözön után épültek, mert ezekről is sok helytelenséget írtak össze a pogány írók. 18 ) Széles látókörrel vázolja azt ís,
hogyan terjedt el a világon az emberiség, 19 )
2. Bizonyításmódja.
— A szent püspök azonban nemcsak
összegyűjti művének anyagát, hanem amit állít, megfelelőképen
bizonyítja is. Argumentálás közben használja a logikai
bizonyítás mindkét faját: az indukciót ís, dedukciót ís. Deduktive bizo
nyitja pl, be Autolycusnak, hogy miután kinyilatkoztatott igazság a halál után következő feltámadás, bizonyos az is, hogy ő
ís fel fog támadni, akár elhiszi, akár pedig elveti életében ezt az
igazságot, 20 ) Továbbá: csak a lelkileg vak nem fogja fel azt, hogy
kell Istennek léteznie; Autolycus is ilyen, ezért nem látja ő sem
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át. 2! ) Viszont a majdnem teljes indukció segítségével bizonyítja,
be azt, hogy az atheísta és polytheísta pogány írók nem juthatnak el az igazságra, mert már kiinduló pontjuk is helytelen. 22 )
Szent Teofíl tárgyi bizonyítékot
is felsorakoztat egy-egy keresztény igazság mellett, így nagy számmal vannak apológiájában találó meghatározások.
Pl, pontosan megállapítja, mik a hitelesség feltételei. Szerinte a pogány történetírók nem írták meg
az igazságot, ,,mert az lett volna szükséges, hogy a történetírók
vagy maguk lettek volna szemtanúi azon dolgoknak, amiket állítanak, vagy pedig, hogy pontosan értesüljenek olyanoktól, akik
azon dolgokat látták." 23 ) Etimologizáló
meghatározást alkalmaz,
midőn az Isten nevét ( © s o g 1 ) a ,,tenni," ,,alkotni": re&eixévai,
,,futni", „mozgatni", „kormányozni": d é s i v szavakból származtatja. 24 )
Egyes részeknek felsorolása
szintén elég gyakran előkerül
nála, így tesz, midőn pl, a Genesis nyomán sorraveszi a teremtés
hat napját külön-külön és magyarázza az egyes napokon történt
eseményeket. 25 ) Használja a felosztást is, midőn a pogány írók
mondásait boncolgatja. (Különösen az apológia második könyvében.)
Találunk végül nála megkapó ellentéteket,
analógiákat, találó példákat. így ellentétekkelteljes hasonlatra gyönyörű példa
a következő: „Ahogyan (ugyanis), akik testi szemeikkel látnak,
észreveszik a földi életben történő dolgokat, egyszersmind tudnak külömbséget is tenni fény és árnyék, fehér és fekete, rút és^
szép, szabályszerű és szabálytalan, arányos és aránytalan, mértéket túllépő és csonka dolog között; hasonlóképen a hallás körébe eső dolgokat illetőleg magas, mély, kellemes hangásúak
között: ugyanúgy áll a dolog a szív füleire és a lélek szemeire
vonatkozóan, hogy t. í. ezek meg Istent láthatják. Istent ugyanis,
akik erre képesek, láthatják, minthogy lelkük szeme nyitva
van,"2,!) A szebbnél szebb hasonlatok egész özönével világítja meg"
másutt azt az igazságot, hogy a testi szemekkel láthatatlan Isten
gondviselése révén nyilvánítja ki magát. „Amint nem látható az
emberben a lélek, emberek számára láthatatlan lévén, a test
mozgása révén azonban mégis felismerhető: úgy Isten sem látható emberi szemekkel, de gondviselése és művei révén mégis
felismerhető és látható. Miként, ha valaki lát a tengeren egy
felszerelt hajót haladni, nyilvánvalóan azt fogja gondolni, hogy
van benne kormányos is, aki azt irányítja: épúgy azt kell tartanunk, hogy a világmindenségnek Isten a kormányzója, ha testi
szemekkel nem is látható, mivelhogy nincs helyhez kötve. Ha a=.
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napba nem nézhet bele az ember, bár nagyon kis égi test (!),
annak hatalmas ereje és a forróság miatt, mennyivel inkább nem
szemlélheti a halandó ember az Isten dicsőségét, mivelhogy az
kimondhatatlan. Amint a héjjal beborított gránátalmában belül
kis hártyákkal egymástól elválasztott, több apró rekesz van és
azokban benn több mag: úgy az egész teremtést átfogva tartja
az Isten fuvalma (levegő) és ezt a fuvalmat az egész teremtéssel együtt az Isten keze tartja mintegy átkarolva. Ahogyan tehát a gránátalma belsejében elhelyezett mag nem láthatja azon
dolgokat, amelyek a héjjon kívül vannak, mivel ő maga belül
van: úgy az ember sem láthatja Istent, minthogy az egész teremtéssel együtt őt Isten keze tartja átfogva. Azután azt, hogy van
földi uralkodó, elhísszük, noha nem mindenki láthatja, léte törvényeiből, rendeleteiből, hatalmából, erejéből, szobraiból nyilvánvaló; Istent ellenben műveiből és hatalmából nem akarod
megismerni?" 27 ) Egyéb szép hasonlatai közül tartalmilag röviden
még a következőket említjük fel. Miként a tengerek sótartalmuk
miatt kiszáradnának, ha a folyóvizek nem táplálnák őket(!), úgy
a világ is már elpusztult volna a rajta végbemenő sok gonoszság
miatt, ha nem bírná Isten parancsait, ha a szent próféták nem
éltek volna. Ezek hatásaképen vannak ugyanis erények is a földön.28) Mint a bor és méz egészében mérgessé válik, ha mérget
vegyítenek bele, úgy a görög írók szájában is szent Teofil szerint
méreggé válik a lélek számára mindaz, amit a Genesisből merítettek, mert félreértették. 20 ) A hold havonkint ismétlődő megújulása, a földbe vetett mag, mely előbb oszlásnak indul, aztán
fává nő, az év bizonyos szakában termő fák, a betegségben megrokkant, de felgyógyulva ismét a régi ember, mind-mind az eljövendő feltámadás előképei szent Teofilnál.
Külső érv gyanánt gyakran vázolja szent Teofil a külsőleges körülményeket
is. í g y saját megtérésére hivatkozva ajánlja
Autolycusnek, hogy olvassa a próféták könyveit, ha meg akarja
találni az igazságot. ,,Ne légy tehát hitetlen, hanem higgy; én
sem hittem ugyanis valamikor, hogy az meg fog történni (t. i. a
feltámadás), most azonban megfontolás után elhiszem, miután
tanulmányoztam a szent próféták írásait, akik a Szentlélek sugalmazásával megmondották, hogyan történtek a múltban már
megtörtént dolgok, hogyan történnek a jelenben történők és hogyan fognak megtörténni a jövőben. Megbizonyosodást nyerve
a történőkből és az előremegmondottakból, nem hitetlenkedem:
hanem hiszek engedelmeskedve Istennek."' 0 ) De hivatkozik másokra is mint tanukra, így elsősorban az Isten csalhatatlan kinyilatkoztatására. Hogy a szentírást mint püspök alaposan
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ismerte, arra vonatkozólag nem is lehet semmiféle kétségünk.
Nem így van azonban profán műveltségével, nála t, i. a szentírásra való hivatkozásokon kívül — mint már említettük — rengeteg profán írókból vett idézet is található tekintélyi bizonyítékok gyanánt.
Hogy lehetett egyáltalán szent Teofílnak görög irodalmi műveltsége, az első tekintetre abból is nyilvánvaló, hogy csak férfi
korában tért meg. Hogy kiváló szellemi képességei voltak, melyek ennek megszerzésére alkalmassá tették, azt a művében
megnyilvánuló éles logikája és dialektikája mellett az a körülmény is valószínűvé teszi, hogy püspöki székbe emeltetett. Hogy
a görög írók műveit nem idézi fejezetek, sorok szerint, — mint
ahogy abban a korban nem is volt szokásban — véleményünk
szerint még az is magyarázza, hogy Autolycus maga is teljesen
otthon volt a görög irodalomban: így a pontoskodó idézés legalább is felesleges lett volna. Sokszor függő beszédben idéz a
görög írókból, vagy pedig műveiknek csak alapgondolatát, általános vonásait adja. Ezen ismereteit semmiképen sem szedhette
csak florilegiumokból össze. Közbe-közbe természetesen nem tud
szabadulni a szabadon felszálló klasszikus reminiszcenciáktól
sem, melyeknek műve megírása közben következésképen nem is
néz utána; így azután néha tévedések is előfordulnak nála.
A pontatlan, helytelen idézést egyébként is ellenfele, Autolycus
vetette volna bizonyára először szemére! Esetleges tévedéseit az
idézés körül menti az a körülmény is, hogy már idősebb korában szerzett irodalmi ismeretei természetszerűleg veszíthettek
frisseségükből.
II. Művének

szerkezete.

Bár szent Teofil Ad Autolycum
c. művének mindenegyes
könyve önmagában véve is különálló mű, mégis az egységes alapeszme és hogy egy személynek van címezve, szerkezetileg is öszszekapcsolja a három könyvet.
Rövid bevezetés után, mely az első könyvben teljesen általános érdekű, a másik kettőben pedig egyenesen Autolycusnak
szól, a szent püspök rögtön a tárgyra tér át,
A tárgyalásban
igyekszik a felvetett eszméket teljesen kimeríteni fokozatos haladással; egyik bizonyítéka a másikból folyik, végül pedig oda jut el, ahonnan kiindult.
A befejezés mind a három könyvben egészen rövid és gyakorlati tanáccsal szolgál Autolycusnak.
A három könyv tartalmi vázlata röviden a következő:
A keresztények is látják Istenüket, ha Annak nincsenek is,
mint a pogány isteneknek különféle anyagból való szobrai, t. í.
a hit szemével, míg a földön élnek, a feltámadás után pedig —
amelynek lehetséges voltát megkapó szépséggel bizonyítja be
Autolycusnak — majd szemtől-szembe egy egész örökkévalóságon át, (I, könyv).

A keresztény vallás nem észellenes, a pogányság tanítása
ugyanis az isteni dolgokról lehetetlen, önmagának is ellenmondó;
másrészt az ószövetségi és újszövetségi szent könyvek, melyek a
keresztény hit tanítását foglalják magukban, összehasonlíthatatlanul szentebb, tisztább és biztosabb igazságokat tartalmaznak.
(II. könyv.)
Megcáfolja a keresztényekről elterjedt rágalmakat, bebizonyítja, hogy az ószövetségi szent könyvek hitelesek és régebbiek
mint bármelyik görög író írása (III. könyv).
Hl. Kidolgozási

technikája.

Előadási formája az értekező és szónoki prózának keveréke.
Szent Teofil apológiájának stílusát illetőleg azt mondhatjuk,
hogy a világos, hangulatos és azonkívül jóhangzású stílusnak
úgyszólván összes fogásait felhasználja.
Ő is azon második századi szentatyák közé tartozik, akik
eredményesen arra törekszenek, hogy nyelvüket, akkoriban az
egész római birodalomban elterjedt, de hely- és időnkint külömböző: ú. n. koiné görögnyelvi dialektust klasszikus minták szerint
átalakítsák és az attikai görög nyelv tisztaságát és eleganciáját
újra megközelítsék. A Hadrianus császár alatt beállott ú. n. újszofisztika hívei tűzték ki először jelszavaknak ezt a tiszta atticizmust. Mintául a tragikusok, komédia-írók, Demosthenes,
Platon, Thukydides nyelvét vették. A z irodalomban ettől fogva
uralkodóvá vált atticizmus hatása alá kerülnek jórészt a szentatyák is. Hasonló törekvéssel találkozunk később is több szentatyánál (szent Athanáz, aranyszájú szent János stb.).
Nyelvének világosságát, plasztikusságát nagyban emelik már
említett hasonlatai, azután több itt-ott elszórt
közmondásszerű
nyilatkozata.
Nyelvének világosságát segíti elő szabatossága
is.
Ez hol rövidebb-hosszabb felkiáltásokban, hol részletező körülírásokban, hatalmas körmondatokban, majd plasztikus, találóan
jellemző rövid mondatokban, vagy synoním kifejezésekben nyilvánul meg.
Nagyon érdekes pl. a keresztények életének jellemzése,
ellentétben a pogányokéval : ,,Teljesen távol áll a keresztényektől,
hogy ilyesvalamít tenni még csak eszükbe is jutna, (aminőket
t. i. a pogányok tesznek), akik közt józanság van, akik gyakorolják a mérsékletességet, monogámiában élnek, a tisztaság parancsát megtartják, akik köréből száműzve van a jogtalanság,
akik a bűnt gyökerestől irtják ki, akiknél az igazságosság általános, akik a törvényt megtartják, vallásukat gyakorolják,
Istenüket imádják, akik között az igazságosság intéz mindent, a
szeretet üli győzelmét, a béke tölt el mindeneket, a szent ige kormányoz, a bölcseség tanít, az élet diadalmaskodik, Isten uralkodik." 31 )

Szent Teofil stílusa a jóhangzás szempontjából ís megfelel
a követelményeknek. Mondatai gördülékenyek. Bár prózában ír,
sokszor kerül szójáték nyelvére, néha allíteráció egészen meglepő módon.3") Körmondatai arányos elhelyezésűek, melyek
nyelvét numerózussá teszik.
A mondottak alapján elmondhatjuk szent Teofilról, apológiáját véve bonckés alá, hogy nemcsak kora eszmegazdagságának volt birtokában, hanem a retorikailag és stilisztikailag elsőrangú előadásmódban is otthonos jártassággal bírt.
Dr. Rados

Tamás.

NYÁRI TANULMÁNYUTUNK ÉLMÉNYEI.
III. Franciaországban.

Az olasz-francia határ alagútján keresztül szinte pillanatok
alatt érkeztünk Monacoba. Itt már magyaros az ebédünk, fehér
a kenyerünk. A vendégek ugyan kabátban jönnek be az étterembe, de itt aztán ugyancsak neki vetkőznek. Szomorú, hogy itt
már alig szállingózik egy-két gyermek . . .
Testi erőink felüdítése után autón mentünk vissza Monte
Carlóba. Rövid vezényszó: csapat indulj! — és már a játékkaszinó előtt voltunk. De csak előtte, mert a portás ,,hátra arcot"
integet. Igen, a játék-kaszinóba kiskorúak, diákok, egyenruhások, kishivatalnokok, papok és bennszülöttek nem mehetnek be.
Mi is beletartoztunk egyik-másik kategóriába. A cserkészek
fedetlen térde — a nőkre való tekintettel — különben is nehézség volt. Főkép néhány idősebb cserkésznél — nagy nehézség!
E magyarázatok mellett hárman úgy láttuk e helyzetet, hogy
megfelelünk a követelményeknek. Ámde a kerberus nálunk meg
a cipő szürkés színét nem találta illőnek a hely méltóságához.
Megtisztíttattuk tehát. Harmadszori próbálkozásunk nyakkendőnk hiánya miatt bukott meg, Mivel még a negyedik vizit is
untauglichnak minősített bennünket, felhagytunk a próbálkozással és újra beálltunk az egyszerű cserkészek glédájába.
Ezalatt bent a játékbarlang bérlői, a bankárok ideges gesztussal söpörték be a nyereséget, amelyből a kis fejedelemség
1-5
km., 23.400 lakossal), összes közüzemeinek (utak, iskola
stb.) kiadásait fedezik. Egy magyar asszony jött ki a kaszinóból. Ő mondja el, hogy mitől estünk el. Bent van színház, társalgó, olvasó- és két kártyázó terem; három teremben összesen
10 roulette-asztal, melynek 0—36-ig vannak számai. Különféle
kombinációk szerint a betét 36-szorosát is meg lehet nyerni, de
emellett grófságokat is elveszthet — akinek van,
A négyemeletes, barokkstílusú játékkaszinó hatalmas sziklatömbön épült. Ide a vasútállomásról közvetlen lift visz fel, A kaszinó előtt lévő padokról pedig az öngyilkosokat autó szállítja
el. Mi egy autóbusz elsőosztályán mentünk vissza Monacoba
anélkül, hogy a fehérruhás rendőrökkel és a sűrűn található
angol felírásokkal valami ügyünk akadt volna. A híres antropologiai és oceánografiai múzeumok értékeit nem tekinthettük meg.
IJjra vonaton. Elhagyván az alagutak százait, a Provence
gyöngye, a francia Riviera legnagyobb fürdővárosa: Nice következett. Szép tágas az alagutas pályaudvara és platános, aszfaltos majdnem minden utcája, A rengeteg idegenforgalom, a nagyszámú színes gyarmati katonaság, a luxusszállodák, az építkezési vakmerőségek, a művészi szobrok, az Avenue de la Víctoire-on épült Notre Dame templom jellemzik ezt a szépen ren-

dezett várost, meynek modern és romantikus óvárosában egyaránt örömmel sétálgat az ember. A z I. és a II, osztályra különített villamosok és autóbuszok tömve. Mindenütt színes változatosság. A z angol kiírások sejtetik, hogy a szigetországból tömegesen jönnek ide üdülni vagy mulatni.
A ligetek most vannak feltörve, hogy a mi telünk idején a
tavasz pompájában virulhassanak. Itt szintén csak nyaraltunk",
mivel egyesek kimondották, hogy meglincselik azt, aki a muzeumokra és egyebekre csak halvány utalást is tesz. Ellenben
a Vörös Kereszt elnöknőjének szíves közbenjárására megnéztük
a tenger fölé épült Jetée-játékkaszinót,
amely a montecarlóinak
kicsinyített mása, nem építészetileg nézve, hanem berendezését
tekintve, A hotelek kényelme, ahol elhelyezkedtünk, sok pénzt
megér! Kedves kalauzunktól, a Vörös Kereszt elnöknőjétől, akire
ma ís szeretettel gondolunk, másnap bucsuztunk az állomáson.
Marseille felé, végig a tengerparton újból ismétlődik mindaz,
amit az olasz Riviéráról már megirtunk. Ugyanis a tengeröblöknek, szigeteknek, váraknak, hegycsúcsoknak, patakoknak, pálmaligeteknek stb. csak a nevük más: szépségük ugyanaz. Cannes
után gyérül a gyöngébb növényzet, de az olajfa és a fenyőerdők
balzsama, valamit a szőlőművelés fürtös gyümölcsének mosolygása kellemesen cirógat bennünket. A parton terjedelmes kavicsmedencék. Arrébb egyes iskolák növendékei fürdenek. Még
odébb ottfelejtett ágyuk komor csövei bámulnak a tenger hullámos messzeségébe. A z állomásokon kifüggesztett nagyméretű,
színes térképekről megállapíthattuk, hogy Marseille már a ,(kertek alatt" van.
A kopár hegyektől szegélyezett nagy kikötővárosba
este érkeztünk. Utcái nappali fényárban úsztak. Az állomástól levezető
grandiózus lépcsőzet úgy hat, mint egy bazilika feljárója. Vannak utcák, melyeket négysoros platánfák szegélyeznek. E megirígylendő szépségnek nappal és éjjel egyaránt páratlan varázsa van. A villamos-megállók vasrudas labirintusait, melyek a
tolongást lehetetlenné teszik, már nálunk is meghonosították.
Viszont észlelhetők egyes jelenségek, melyek sehol sem kívánatosak. í g y pl, bántó szépséghiba Marseille, de a többi francia
város felépítésében is, hogy a félreeső helyek otromba „erkélyek" módjára vannak a házak falaihoz biggyesztve. A vendéglőkben Balkánra gondol az ember, midőn étkezések alatt a kutyák állandó barátsággal okvetetlenkednek. Hát még a villamoskalauz! Fülsiketítő vásári sípját oly erővel fújja, mintha a Mars
lakóinak akarná az indulást jelezni. Felesége bizonyára utcai
árusító asszony lehet. Azok ugyanis hasonló éktelen sípolás közben kínálgatják a söprőt, tányért, gyékényt, széket, zöldséget,
cukrot és egyéb édességeket ... A francia lovak bámulatos hidegvérére vall, hogy egymás elé vagy egymás mellé fogva — ily
sípolás mellett ís megelégedetten pislogatnak ki elegáns fejvé<dőjük alól és nyugodtan húzzák a nagy, kétkerekű kocsit.

A gyarmati katonáknak, akik itt is meglehetős számmal vannak,
úgyszintén a benszülötteknek mindez úgy hangzik, mint nekünk
a fülemüle éneke. A z idegen légióba beálló sorsüldözötteknek
ez az utcai ,,zene" szolgáltatja a marsot, midőn a ,,Forst Saint
Jean" nevü kaszárnya kapuján bemennek,
A marseillei nagy kikötő Öble fölött víllanyerővel működő
függő kompon átkelve, mi is elmentünk e szomorú hely mellett,
amidőn III. Napoleontól épített görögös stílusú katedrális
megtekintésére
indultunk, A mozaik alapzatu templom páratlan
hanghullámzással és visszhanggal bír. Szentélyébe a sekrestyés
nem akart beereszteni bennünket, mert hirtelenében olaszoknak
nézett, de mikor látta, hogy magyarok vagyunk, szíves előzékenységgel mutatott meg mindent. Elmondotta Szt, Lázár ottani
püspökségének történetét és hogy — a jámbor hagyomány szerint — mint vetette ki a tenger Mária Magdolna holttestét.
Megnéztük a hegyfok magaslatán épült Notre Dame templomot is. Tornya tetején a „tengeren járók csillagának' messzire
tündöklő szobra hirdeti a hajósoknak a reményt, a mozaikkal
díszített felső templom belsejében meg a mennyezetről rajokban lelógó hajó- és léghajó-modellek, valamint az aranybetűs
márványtáblák és egyszerű képek a halál torkából megszabadult
tengerészek háláját és szeretetét a Boldogságos Szűz iránt.
A jámbor hajósok egy-egy megmenekülés után térdenállva jönnek föl ebbe a templomba. Nekünk nem volt ilyen szándékunk,
mégis majdnem megtörtént velünk, mert az út ide föl rendes
járással is kimerítő, a liftet meg, mint cserkészek, nem akartuk
igénybevenni. Fáradalmainkat az altemplomban és a bástyán
pihentük kí, ahonnan a fenséges kilátást sokáig élveztük.
Délután már a regényesnek kínálkozó If-sziget
erődítésén
elmélkedtünk Monte Cristóról, és a viharos tenger jelenkori áldozatairól. A tenger ereje ugyanis, amely a sziklákat is aláásta,
gyenge kis motorcsónakunkkal elég gyöngédtelenül bánt . . .
A városba a szép esti harangszóra tértünk vissza. Siettünk elpihenni, mert kora reggelre tűztük ki az elindulás idejét.
Épen jókor ébredtünk fel, A z állomásra menet kerülgethettük azt a sok szemetet, amelyet este és éjjel az utca állandó
vízfolyása mellé öntözgetnek ki, hogy reggel az utcaseprő elszállíthassa onnan. A szemetet dézsmáló macskák sokszor megijesztettek bennünket, midőn megijedtek tőlünk. Mindezek ellenére
az utca aszfaltján megvirradó proletárok zavartalanul aludtak
tovább , , ,
A város felett terjengő füstfelhő hamarosan beleolvadt a
még homályos horizontba. Hosszú alagutak, kopár szíklahegyek,
húmusz nélküli kavicsrétegek, felszántott tarlók, olajfák, bubifrizurára nyírt, vagy karó nélkül heverő szőlőfák táblái felváltva
üdvözölnek bennünket, miközben a tengeri só kitermelésének
művészetét tanulmányozzuk. A Rhone medencéjének
terraszaí és
a nagy szárazságban elszáradt fasorok kisérnek bennünket

Avignon felé, ahol a babyloni fogságban sínylődő pápák fénnyel
és pompával felépített palotájának grandiózus tornyai elhagyatva merednek ránk. Szép Fülöp francia királynak alkotása
mégis csak emberi volt! A X. században épült csúcsíves Szent
Péter-templom alapjait mégis csak mélyebben ásták le Avignonban! Művészete nemesebb, mint az elhagyott pápai palotáé,
amely jórészben gyarmati katonák kaszárnyája lett . , .
Amikor ,,rapíd" vonatunk elhagyta e szomorú emlékű helyet, mintha a természet is gazdagabbnak mutatkozott volna.
A földek és dűlők között gyümölcsfák roskadoztak a bő terméstől. A vasút, autóút és a Rhone vízíútja vetélkedve szállítják a
francia köztársaság különböző terményeit a tengerpartra és a
gyarmatok kincseit a tengerpartról az ország belsejébe. Délben
már Lyonban vagyunk. A regényes fekvésű, tiszta, csínos város
vasútállomásának magyar vendéglőse és főpincére magyaros
ebéddel bocsát bennünket útnak Svájc
felé.
A Rhone egy időre eltűnik szemünk elől. Magas hegyek
közé érünk. Az eróziós völgyek, szurdokok és a hosszú alagutak
végre is csak a Rhonehoz visznek bennünket vissza, amely itt
erős nekííndulással rohan dél felé. Mintha előlünk menekülne!
A gazdag természet földön felejtett paradicsoma következik
most. Bellegarde határállomás után a Mont Blanc őszbe csavarodott fejjel, kimért hidegséggel köszönti az élet kutató, nyugtalan
vándorait . . ,
IV. Svájcban.

így érkeztünk meg Genfbe. Csendes, tiszta város, faburkolatú utcákkal, megáldva a természet összes szépségével és adományával, Mint minden svájci városban, itt is megkülönböztetünk
hegyoldali óvárost és síksági újvárost. Mindegyiknek jellegzetessége, hogy a kémények kivétel nélkül szélfogóval vannak ellátva.
Az óvárosban az emelkedő vagy lépcsős utcáknak se szeri, se
száma,
A város mellett húzódó hegyek éles kontúrja fölött emelkedik ki a Mont Blanc, amely innen nézve Napoleon halotti maszkját mutatja. Ezenkívül még a tó partján dolgozó, 90 méteres
szökőkút, a Monument National kettős szobra, amely Genfnek
a svájci szövetséghez való csatlakozása emlékére van felállítva,
Braunschweig elűzött fejedelmének gótikus síremléke, aki 20
millió frank vagyonát Genfnek hagyta, a 900 éves csúcsíves stílusú Szent Péter-templom, két csonkán maradt tornya közé húzott nyúlánk huszártornyával és a Promenade des Bastions-on
újabban felállított Monument de la Reformation eléggé megadja
Genf karakterét.
A reformációs emlékmű esetlen kőalak)ai egy sziklafalhoz
állítva, fölakasztott vagy karóbahúzott emberekhez hasonlítanak,
A budapesti Kossuth-emlék sikerültebb szoboralakjainak elgon-

dolása bizonyára inneri van kopírozva. A főreformátorok és a
református államférfiak között ott látjuk Bocskay Istvánt is,
viszont Luther és Zwingli szobrainak még csak az alapjai vannak meg. Mintha csak a református melldöngetést hallanánk,
midőn a szobrok fölött éktelenkedő öles betűkből össze szedjük
a ,,post tenebras lux" komolyan nem vehető jeligét.
Mielőtt a kálvinisták Rómájának Szent
Péter-templomába
bemennénk, lefizetjük a belépési díjat. Bent gyönyörködünk a
katholikus művészet fenségében. A gyönyörű színhatású rózsaablak, a szentély festett üvegablakai (négy evangélista), az oldalhajók ablakain az utolsó vacsora, Krisztus a gyermekek között, Krisztus Urunk színeváltozása stb., a reliefekkel díszített
művészi faragású kanonoki stallumok, mind a katholikus kor
büszkeségei. Hogy hová lett a bizonyára művészi kivitelű oltár,
melynek helyén most gyarló emberek egyszerű székei terpeszkednek, továbbá a szentek szobrai és ereklyéi, melyek helyén most
Kálvin silány székét tartják köztiszteletben, nem akarom kutatni.
A templom architektúrája égbe emel, az össze-vissza sorakoztatott székcsoportok a protestantizmus száz- és száz felekezetére
emlékeztetnek, Knox emléktáblájának frázisos dícsekvésével
szemben a kálvínosított Magdolna-templom köveinek évszázados
tanítása valóságos élmény! Mikor visszajöttünk a hídon, Rousseau
cinikus arcvonású ülő szobra mosolygott meg bennünket a szigetről . . . az idevetődött katholikusokat . . . .
Mennyire más az újonnan épült Notre Dame kath. templomi
Középpontja az oltár, istentiszteletének kulmínációja a szentmiseáldozat bemutatása. A hívők nap-nap után Krisztusnak testével megerősödve térnek haza otthonukba, mint az első keresztények. Az egyik vasárnapi szentmisém alatt csak magam százával áldoztattam frakkos urakat és kérgeskezű munkásokat, kalapos hölgyeket és egyszerű ruhás nőket. Szemükben ott láttam
a hitet: credo, Domine! Neked hiszek Uram, nem az embereknek!
E lelki gyönyör után magyar szívem is kielégülést nyert, midőn
az egyik templomablak üvegfestményének alakjában és felírásában magyarországi Szent Erzsébetet ismertem fel. (Erzsébet
királynénk emléke ez!) Szentmisénkre meghívtuk a Genfben dolgozó magyar munkásokat. El ís jöttek.
Mise után a Genfi-tó partjára mentünk. A hajóhíd előtt
megjegyzi kalauzunk: Itt gyilkolták meg Erzsébet királynénkat.
Néhány percet emlékének szentelünk. Tovább a Quai du President Wilson-on, a magyar kirendeltség házán túl Genf második
gyászos helye: a Népszövetség
palotája, Itt meg Hungáriát gyilkolják ellenségeink nap-nap után. Ép oly kevesen kelnek védelmére, mint annak idején Erzsébet királynénknak! Szomorúan
ható különös véletlen, hogy midőn Szent István napján szentmisét mondtunk a hazáért, a főoltárnál gyászmise éneklésébe
kezdtek.
Délután a kőkorszak emlékeiről híres Saléve hegyre rán-

dultunk ki. A törmelék lejtőtől kísért Arve folyó mellett útlevél
nélkül megyünk vissza Franciaország területére. Északnyugatról
Genf, délkeletről a Mont Blanc figyelte lépteinket. Este még egyszer végigsétáltunk a tó partján, ahol a kilátás miatt a fák koronáját laposra nyírták le. Majd megvacsoráztunk egy alkoholmentes vendéglőben, ahol, mint Svájc többi városában van, az
asztalterítő és a szalvéta is ismeretlen. Szállodánkban az utcai
verkli és a lárma tette változatossá álmunkat.
Reggel a Genfi-tó hajójára szálltunk.
Itt különböző érzelmek ülték meg lelkünket. Eleinte az egykori cölöplakók boldogságáról elmélkedtünk, azután a sirályok játékában gyönyörködtünk, majd a Nyon melletti Prangins láttára Nagy-Magyarország
utolsó királyának szomorú sorsával foglalkoztunk. 900 éves
templomok, 600 éves várak figyeltek ránk. Hívogatott Lausanne
700 éves gyönyörű katedrálisa, amely Svájcnak legszebb gótikus
székesegyháza (ma prot. kézen), de nem mehettünk. A tó északi
oldalán „emeletes" földek dús tenyészettel, a déli parton pedig
kéklő hegyek halványodó kontúrjai. Mire megérkeztünk Montreux-be, elhomályosult a mosolygó ég, megfeketedett a kristályvizű tó és a hegyek gomolyodó akkordokban adták vissza az égdörgést. A hegyek tetején, ahol századokkal ezelőtt sziklavárakat
szoktak építeni, most zöldszemű szállodák csukják le zsaluikat.
Mi azonban a fenyegető viharral nem törődhettünk, mert még a
kegyelet újabb adóját kellett lerónunk Erzsébet királynénk
szobra előtt, melyet a genfiek Territetben állítottak fel. Messze
néző márványtekíntete még most is a Genfi-tó tükrét cirógatja.
Ezen az útszakaszon tapasztalt érdekesség, hogy a villamoskalauz hengerecskékről tépte le a jegyeket, a munkások pedig
ing nélkül dolgoztak. A fürdésnél meg arról kellett meggyőződnünk, hogy Svájcban csak a levegőért nem kell fizetni.
Ezek után a Rhone iszapos
völgyén
haladtunk fölfelé.
A berni- és wallisí Alpok csúcsai úgy hatottak, mint eget tartó
hatalmas Atlaszok. Néhol a hegyoldalon is felhőfoltok lebegnek.
Szépséges látvány! Fönt bárányfelhők pihennek, alul pedig a
Rhone lázas sietséggel rohanó vize tekinget. Sellő, örvény, vízesés
vége-nélküli sorozatban. A gátak örökös ostrom alatt. Az erdős
és kopár hegyoldalak közé hosszanti, majd keresztvölgyek tolakodtak. Víllamosvonatunk meg rekordot arat. Alagútból ki és rá
a viaduktra. Átszeli a Rhonet, majd visszamegy újra az elhagyott partra. Mozdonyunknak alig van jártányi ereje. Erősítést
kap tehát elülről és hátulról, így csinálja bravúros szalamandereit. A nagyobb városok közelében a villannyal kivilágított
hegycsúcsok és vízesések a Yellowstone-parkba illő látványosságok. E vidéken sok alkalikus, sós, kénes, rádíóaktív gyógyforrás van.
A z állomások nevei két, sőt háromnyelvű kiírásban! Főkép
a vegyesnyelvü kantonokban, ahol három nyelv a hivatalos.
Schweiz — Suisse — Schwitzerland mintájára olvashatjuk:

Raucher — Fumeurs — Fumatorí; Ausgang — Sortie — Uscita;
Abort — Cabinet — Ritirata; vagy Loéche — Leuk; Visp —
Viége; Brig — Brigue. Az angol felírásokat bizonyára nem ok
nélkül szerkesztették ,,Európa szállodásai". A z állomáson lévő
bélyeg- és levelezőlapautomaták sok futkosástól óvják meg az
idegent. Bármelyik állomáson beszerezheti az ember az útvonal
városainak és természeti szépségeinek fényképeit és levelezőlapjait. Bizonyára a külföldi utasokra való tekintettel, a kalauzok végigjárják a vonatot és mondogatják a legközelebbi állomás nevét. Gyorsunk ritkán áll meg. Szent Moritz kolostora mellett egy pillanat alatt surranunk el. A hegyoldalakon és a katlanokban régi román templomok, tornyok, a hegytetőkön páratlan szép várak és várromok donjonjai épen hogy csak megmutatják magukat az utazóknak. Szállók és házikók a legmerészebb
helyeken elszórva. A völgyekben gyárak és villanytelepek sűrűn
következnek egymásra a jól gondozott országutak mellett,
A Rhone völgyének
hűvös levegője miatt felvesszük felső
ruhánkat. A fák ágainak egyirányú elhajlása mutatja, hogy milyen erős szelek uralkodnak itt. À magasabb oldalakon a fenyőerdők gyakoriak. Egyes törzsek csodálatosan nőnek ki a sziklákból. A völgy aljához közel szőlő-,,táblák", gyümölcsfák, lejjebb
nyír- és jegenyefák, azután nádasok következnek. A hegyoldalt
emeletekre, lépcsőkre osztva művelik. Itt és a völgyben a konyhakerti és a kapásnövények között krumpli, kukorica, káposzta,
répa és spárga van leginkább képviselve. Tarlók, legelők, csalamádé ,,kertecskék" is előfordulnak. A törmelékkúpok aljában
kecskék és tehenek legelésznek, csodálatos iskolázottsággal
kúszva, kapaszkodva a jobb falatok után.
A Milano—Simplon-vonalat Brigben érjük el. Erre szállunk
át, hogy a Lötschbergi 16 km-es alagúton keresztül
Kanderstegbe
érjünk. A z alagútí részt kikapcsolva, a holdas est romantikája
leírhatatlan emléket nyomott lelkünkbe, A hegyóriások között
villannyal kivilágított községek, mint valami tündérkertek tűntek fel a keresztvölgyek labirintusaiban, A Kander csobogása,
a csípős levegő, a havasok villogása, a hegyvonulatok között
szinte állandóan hullámzó mennydörgés fogadott a késő esti
órákban, A nemzetközi cserkészház elsőemeleti termében a hegyek ránkszakadtak — álmunkban! Olyan megdöbbentő hatással voltak ránk! A hőmérséklet reggel 7 fok C, volt.
Másnap az Öschinenseehez
rándultunk fel. Utunk első havasi kirándulása ez. Eleinte faragott oromzatú házakkal, píros
muskátlis ablakokkal és esernyős kerékpárosokkal találkozunk.
Az alpesi vidék csak ezután bontakozik ki igazában. Fenyves,
legelő, kolompoló nyáj, sziklatömbök, menedékházak, alakuló
köd, szétoszló felhők, permetező eső, majd ismét derült ég karakterizálják e vidéket. A vízesést még nem látom, de zúgását
hallom jobbról, balról. Néhány perc múlva azonban előtte állok
és szemlélem, amint egyik hasoncsúszva, a másik fejest ugorva,

fáradságot nem ismerve, nyugalmat nem keresve, szakadatlanul
trenírozza magát, míg végre az Öschinentóban, vagy a Skanderben megpihenhet, A havasok lejtőin turisták kúsznak fölfelé,
mint valami rabok, összekötözve. Mi inkább az egyik pihenőházban húzódunk meg és gyermekkori élvezettel szürcsöljük a
finom havasi tejet, A szakácsőrs ezalatt a Pfadfinden Alpenklub konyháján főzi estebédünket. Pompás volt. Azt sem bántuk
meg, hogy eláztunk — az esőtől,
A következő napon a mesék világába utaztunk. Vonatunk
folytatta a bújóska-játszást, úgyannyira, hogy még az állomásait
ís az alagutakban tartotta meg. Ha kijött onnan, gyümölcsökkel
megrakott fák csalogattak, de vonatunk nem ismert pardont.
Rohant tovább. Mi tehát a vonatban kifüggesztett képeken szemléltük a „multat" és sejdítettük a „jövőt s. A Símmentalt nyugatra elhagyva, és a Thuni-tó mellett végigrobogva,
Interlakenben állunk meg. Itt felültünk a J ungfrau-vasútra.
Kattogott, nyöszörgött fogaskereke a merész kanyarulatoknál és az áthidalásokon. A szemközti hegyre szintén húzódott fel egy vonat. Róla
láttuk, hogy a mienk hogyan kúszik.
Eleinte gazdag a növényzet, kielégítő a hőmérséklet ís, de
valahányszor át kellett szállnunk, mindig hűvösebb régiókba
jutottunk. A szvetter és télikabát nem szégyenkezett rajtunk.
A harmadik átszállásnál már erősen fűtik a vonatot, mert a havas hideg szele csapdossa az ablakot. A legelésző tehenek elelmaradnak tőlünk, csak a kányák télies károgása hallatszik be a
zárt ajtókon, A felhőkben vagyunk már, mintha léghajón utaznánk. A z egyes állomásokon a villák alkalmazottjai ajánlják
szállodáikat, de a fűtött meleg és a ritkuló levegő miatt beállott
álmosságunkat nem engedtük elverni, A Jungfrau. Mönch Eiger,
Schreckhorn stb, pirosló havasait mutogatja minden kéz . . .
Hogy a Jungfraujochra
jussunk, bebújunk a Mönchön keresztül fúrt alagútba. Ennek egyik állomásán kiszállunk, hogy
a vájt sziklaablakokból gyönyörködhessünk az Eígergleccser és
a környező hóvidék csodáiban. De télikabátban is didergünk.
Örülünk tehát ismét a meleg vasúti kocsiknak. Végre három órai
felejthetetlen vonatozás után felérünk a Jungfraujochra. Itt már
nem. látunk sziklát, csak havat, jégbarlangot, Európa legnagyobb
gleccserét: az Aletschgleccsert és a havasok csúcsait; melyek között felhők emelkednek, azután oszladoznak és ismét pajzánul fátyolozzák a kilátást, A táj szépségét igazában csak fekete szemüvégen élvezhetjük, mert a hó villogó fehér színe elveszi látásunkat és megkönnyeztet.
Aug. 22-én hólabda-csatát
rendeztünk, ámbár tagjainkat alig
bírtuk emelni a 4000 méteres könnyű levegőjű magasságban.
A hideg azonban többször betessékelt a vasúti állomás melegre
fűtött várótermébe, vagy a túrístaházba, ahol levelezőlap írása
közben melegedtünk fel. Majd újra kimegyünk és nézzük a
fírnnek kilométerek hosszúságában és tátongó mélységeiben való

elhasadozását. Közben próbálunk lavinát indítani, de nem sikerül, mivel aznap a hó színe fagyott maradt és így nem
engedett.
Az örökös hórégió szintén megragadja az ember lelkét.
A hideg szél csattogtatja az árbocra húzott fehérkeresztes, vörösszínű svájci zászlót. Marasztalt, kötött, bilincselt a Teremtő
csodája is, de mennünk kellett. Lefelé a másik vasútvonalon
haladtunk. Amint fogyott a hó, ép úgy előbújtak lassankint a
sziklák, a fenyőerdők és a havasi legelők. A tehenek és csókák
szintén jelentkeztek. A gleccserek nyelvéből patakok fakadnak,
melyek sok-sok vízesés után a Thuni-tóba ömlenek és ott mesélnek arról, hogy a Teremtő csodái a felsőbb régiókban is kiapadhatatlanok. Interlakeni éjszakánk édes álmot jelentett.
A Brienzi-tavon
folytattuk tovább útunkat. Asszonyok és
emberek mintha csak valami közös parancsot teljesítettek volna,
kivétel nélkül bottal és esernyővel, hátizsákkal és nagyítóval felszerelve szálltak hajónkra. Útközben Giessbach vízesése vonta
magára figyelmünket.
A hajóról vonatra, majd Alpnachstadtban a szénnel fűtött
fogaskerekűre szálltunk fel, hogy a Pilátus szépnek ígérkező kilátását élvezhessük. A hajmeresztő merészséggel (48%-os emelkedéssel) megépített pályán másfél óráig kúsztunk fel. Megfogadtuk, hogy drága életünket nem tesszük ki még egyszer hasonló veszélynek! Néhányan közülünk már le is inkább gyalog
ereszkedtek. A nagyszerű kilátás reményében nem csalódtunk,
mert most az egyszer nem volt felhőbe burkolva a Pilatus (pileatus). Délután a Nap megaranyozta, estefelé meg vörösbe borította a Svájci Alpok megszámlálhatatlan csúcsait. Közel és távol
a tavaknak százai csillogtak. Északnyugatra a svájci fensík,
északon Luzern kimagasló épületei és tornyai; alattunk meg a
Vierwaldstátti-tó nyújtogatja a hegyek közé polipkarjait. Körüljárjuk a mészkőből álló Pilátust, majd az Esel nevű kilátójához
megyünk, ahol magyar felírásokra akadunk. A hegytetőkön 2000
méter magaságban a nálunk is ismeretes virágok virulnak.
A hegyoldalon legelő, fenyőfa, eperbokrok díszlenek. A fenyőfákból kerülnek ki a telefondrót élő póznái. Lejövetelünk a legelésző tehéncsordák látható érdeklődése mellett történt.
Este már a bencés alapítású (735. évben) Luzernben voltunk. Közép-Svájc ezen metropolisa a reformáció idején megmaradt katholíkusnak, minek bizonysága a feltűnő sok Szűz
Mária-szobor. Meghitt, kedves város. Itt éreztem magam legjobban. Megmaradt városaink közül Sopronhoz lehetne némileg
hasonlítani. Az óváros valóságos múzeum. Ide a Kís-Emmével
bővült Reuss-folyó torkolatánál (többek között) két ősrégi fahíd
visz át, melyeknek még ívei is fából vannak. Az egyik, a 600 éves
Kappelbrücke, 112 képpel és egy nyolcszögletű víztoronnyal, a
másik, az 500 éves Spreuerbrücke, a híres haláltánc képsorozattal. A régi városház tornya, a háromszáz éves patikaház és még

számos más ház hangulatos freskókkal és festett girlandokkal van ünneplőbe öltöztetve. A freskók között Szt. Márton irgalmas cselekedete is ábrázolva van.
Már a Pilátusról észre lehetett venni jellegzetes, kéttornyú
csúcsíves templomát, amelynek architektúráján kívül patinás
festményei adnak értéket. Főtemplomának
művészi külseje és
kórusának csodás faragványai felhívták magukra figyelmünket,
pedig Olaszországban azt hittük, hogy kielégült ízlésünket már
semmi sem ragadja meg. Itt még mindig a templom mellett van
a temető,
A csak átfutó idegen is megtekinti a nyers sziklafalban kivésett Luzerni oroszlánt, amely a svájci gárda hűségének és vitézségének van szentelve, A francia forradalmak idején XVI.
Lajos és a Tuileriák védelmében elesett tisztek névszerint fel
vannak rajta sorolva. A 9 méteres oroszlán a Bourbon-liliomot védi. Közvetlen mellette van egy építkezés alkalmával felfedezett Gleccserkert,
amely a gleccser és a víz bámulatos eróziós működésének ősrégi eleven tanúja. Nevezetes itt a gleccsermalom és a kővájás szemléltetése, továbbá a 32 gleccserkatlan
és a különböző kőgömbök stb. Ugyanitt van még régiségtár, természetrajzi, továbbá emléktárgyakkal és ethnografíaí gyűjteménnyel túlzsúfolt földrajzi múzeum, melyben Svájc nagyméretű
domborművű térképét, a Szent-Gotthárd-vasút reliefjét stb. láthatjuk.
Szép számmal vannak a hepe-hupás és gírbe-görbe utcák,
A fejfedővel ellátott lovak búskomoran lépdelnek rajta, A tó
partján itt is megnyírt fák díszlenek, hogy a kilátást el ne fogják. Egyszer épen ezeket nézegetjük, midőn a zenepavillonban
játszó zenekar kalauzunk közreműködésével észrevesz bennünket és az árvalányhajas cserkészek tiszteletére átcsapnak a
Rákóczi-indulóra, A város tisztasága teljesen kifogástalan. Nem
csoda, ha a kézimunka üzletek kisasszonyainak kedvük van az
üzletek előtt kézimunkázni. Érdekesség az is, hogy a dohány
itt nem monopólium, azért mindenütt más az ára. A közhivatalok házain ősrégi tradíció szerint — órákat látunk, melyek a
hivatalos időt jelzik. Ezen várostól kezdve egész az osztrák
határig velünk tartott dr. Machovich Gyula pápai prelátus, esztergomi kanonok úr, aki Svájcnak minden kövét ismervén, nemcsak bőséges magyarázataival gazdagított bennünket, hanem erszényét ís sokszor megnyitotta a csapat számára.
Luzernhői kiindulva, végighajózunk a Vierwaldstätii
tavon.
Az egyik előfokon mindjárt szemünkbe ötlik egy szépséges Jézus
szíve szobor, felénk tárt kezekkel. Amint elhaladunk Hertenste'n
mellett, elszomorodott szívvel adózunk b. e. IV, Károly királyunk emlékének, a Hymnus eléneklésével. A Rígi csúcsát innen
láttuk legközelebbről. Elhaladunk Gersau városka mellett, amely
1798-ig önálló kantonszámba ment.
Ez a vidék őrzi a legrégibb svájci hagyományokat.
A tó fÖ-

lött, havasok és sziklák aljában látjuk Riitli térségét, amely először érezte meg a svájci szabadság dacos élniakarását, Az 1297ben kötött örök szövetséget 1307-ben itt erősítették meg. Ezen a
részen különösképen regényes ez a tó. Függőlegesen álló gigantikus sziklakomplxumok és szelíd fenyőerdők várják, lesik az
idegenek megihietődését. Még a tavat északról szegélyező országú is alagutakon megy; annál inkább a vonat, ami sokszor
meglepő képeket állít elénk.
A hagyomány, amely Teli szellemét
érzi mindenütt, a hős
svájci lövőnek megmenekülése helyét csínos kis freskós kápolnával jelölte meg (Tellsplatten). A hajót Flüelenben hagyjuk el.
Innen villamoson megyünk Uri kanton székhelyére:
Altdorfba.
Itt — lövészünnep lévén — zászlódíszben úszik az egész kis
város, Uri kanton színe: a fekete-sárga, egy házról sem hiányzik. Mellette még valami 4—5-féle zászló is leng egy-egy kis
házon. A merész Telinek és fiacskájának nevezetes bronzszobra
a templom fala előtt azon a helyen áll, ahol Gessler kalapja
fügött, illetőleg, ahol az alma lelövése történt. Igaza lett a
költőnek: „Erzählen wird man von dem Schützen Teil, so lang
die Berge steh'n auf ihrem Grunde!"
Most a híres svájci Nemzeti Park mellett Zürich felé tartunk, Schwyz állomás, Mythen piramísalakú csúcsa, Goldau község, melyet 1806-ban hegyomlás temetett el, egy-egy gondolatra
megállítanak bennünket. De azért vonatunk rohan a Zugi, majd
a Zürichi-tó partján végig a gyümölcsös kertek alján, A sok
alagút miatt a vonatban állandóan ég a villany. Az állomásokon
sípolás helyett táblával intenek az indulásra, A zürichi állomáson Svájc néhány természeti szépségét (Rígí, Pilátus stb.) villannyal kivilágított képeken látjuk. Itt a levelezőlap-automaták
azonnal megkezdik a szolgálatot.
Zürich legnagyobb forgalmú városa Svájcnak. Igazi nemzetközi nagyváros. Szintén van hegyi és völgyi része. Legszebb
utcája az, amely a vasútállomást a Zürichi-tóval köti össze.
Ezen úton látjuk Pestalozzi
szobrát (gyermeket vezet, akárcsak
Teli!). Komikusan hat, hogy az utcán épen a szobor vonalában
van kiírva: ,,Bitte nicht spucken!"
A város régi szép templomai mind a protestánsok kezén vannak. így a Zwíngli-platzon a híres kétágú nagytemplom,
amelyben Zwingli 1519-ben hitújítónak fellépett. Román portáléja és
festett üvegablakai érdemelnek figyelmet. Tornyai három emeleten csúcsívesek, de befejezésük román jellegű. (Belépés 50
cent,) A szintén csúcsíves, vékony, magas tornyú
Fraumünstert,
amely 700 évig szolgálta a kath. ügyet, 1524 óta a protestáns
városi tanács kezeli. A Predíger-platzon szintén áll egy páratlanul szép csúcsíves templom. Nagy szentélyének magas ablakai
7 emelet magasságot is meghaladnak. A portestáns idő óta állami levéltár és könyvtár. A Szent Péter-templom hasonlóképen
járt. A katholíkusoknak csak egy templomuk van: a nemrég épült

Liebfrauenkirche,
a hegyoldalon. Bazilika-stílusa és régieskedő
mozaikképei a templom korára nézve megtévesztik a gyanútlan
idegent. Freskói azonban már teljesen modern tónusúak. Az áldozók buzgósága és nagy száma azonos genfi tapasztalatainkkal,
ellenben a zöldszínű ministráns-ruha szokatlanul hatott.
A hegyoldalon egy nagy épületkomplexumban van az új
egyetem, az országos, zoológiai, archeológiai, ethnografiai, iparművészeti múzeum és a botanikus kert. A múzeum bejárata
előtt jobbról és balról egy férfi, ill. egy nő fekvő aktszobra sem
az izlés, sem a művészet ügyét nem szolgálja. Az egyetemet
és középiskolát járó prot. ifjúság irányításában nagy eredményekkel dolgozik az amerikai tőkével rendelkező Y. M. C. A.,
a Keresztény Ifjak Világszövetsége, amelynek szép palotája van
Zürichben is. Itt az idegenek olcsó pénzen kapnak lakást és ellátást.
Az utcán a szobrokkal díszített kutak, alkoholmentes vendéglők és a falba beépített póstaszekrények sorolhatók a különlegességekhez. A bennszülöttek német beszéde oly szokatlanul
rossz, hogy német tanárnak is művészet őket megérteni, — első
kiejtésük után. A város tornyainak művészi harangjátéka ellen
azonban nem lehet kifogást emelni. Megnéztük végül a Beatengasse 11. sz. alatt a „Hungáriát", ahol magyar (egri, badacsonyi,
tokaji stb.) borokat mérnek ki. A magyar motívurnú plafonfestés, azután a 63 vármegye címerének felsorakoztatása a falmezőkön többet ér, mint a hangulatos cégér alatt árult borok. Noha
a zenészek ingújjra vetkőzve játszanak a pódiumon, de sem a
magyar nyelvet, sem a magyar nótákat nem ismerik.
Zürichből elzarándolkoltunk Einsiedelnbe,
amely nemcsak
Svájcban, hanem egész Európában híres bencés búcsújáró hely.
Több mint 1100 éve tisztelik itt a Boldogságos Szüzet, kinek ma
is meglévő egyszerű szobrát a zürichi bencés apácakolostor főnöknője 1000 évvel ezelőtt adományozta a kegyhelynek. Az ősrégi kolostornak szept. 14-én szentkereszt felmagasztalásának
ünnepén van a búcsúnapja. Az évi 200.000 főnyi zarándoknak
egynegyede erre az ünnepre esik. Azonban nincs nap anélkül,
hogy kisebb-nagyobb csoportok fel ne keresnék. Mi szombaton
indultunk el, hogy hódolatunkat bemutassuk a Szent Szűznek.
Már Zürichben láttunk vonatunkra felszállni feketeruhás asszonyokat, akik Ave Máriával és Gelobt sei J. Ch.-sal köszöntöttek. Ezek mind Einsiedelnbe mentek. Számuk a kétórás vonatozás alatt egyre növekedett.
A szabályosan négyszögletű kolostortelep úgy tűnik fel, mint
az 5000 lakost számláló egyszerű városkának a külvárosa. Teljesen úgy hatnak ránk, mintha itt építették volna fel a pannonhalmi kolostor átalakításának azon tervét, amely Mária Terézia
idejében készült. Noha nincs hegytetőn, mint Pannonhalma, két
barokk tornya, a templom előugró barokkhomlokzatának két
oldalán mégis imponáló jelenség. Mellettük jobbról és balról

két, illetve háromemeletes kolostorszárny, úgyhogy a főhomlokzat
hossza a 140 métert is eléri. A templom és kolostor 200 évvel ezelőtt nyerte mai alakját. A kolostor összes szerzeteseinek száma
(presbiter, növ, pap, laikus) több, mint Pannonhalmán. Az apátság javainak gondozása, a szerzetes növendékek, továbbá a
líceum, gimnázium és internátus 3—400 növendékének a vezetése, a búcsúsok lelki gondozása, és az istentisztelet liturgikus
végzése ennyi munkaerőt meg is követel. A templom előtti teret
két oldalt a római Szent Péter templom kolonnádjaira emlékeztető (de kis arányú) építkezés, a végükben I. Ottó és II. Henrik
német császároknak álló szobrai és elől egy — Szűz Mária szoborral díszített — fekete márvány-kút pavillonja tagolják szabályos egységekre.
Maga a. templom hatalmas arányú. Nagy térhatásából sokat
leront a főbejárathoz közel épített kegykápolna, melyet Szűz
Máriának drágakövekkel kirakott, fekete faszobra diszít. Festészetének és szobrászatának igazi értékeit rakta a barokkművészet a fő- és mellékhajók boltozataira és oltáraira, valamint
a gyóntató termekre és sekrestyére. Az oltárkápolnákat művészi vasrács zárja el. A főoltárnak távlatot szemléltető rácsozata művészettörténeti unikum. A főhajó csillárja III. Napoleon
fogadalmi ajándéka. A kolostor könyvtára 50.000 kötetet foglal
magában. Pápák, császárok és királyok (Ferenc József, I. Vilmos stb.) saját képeik ajándékozásával mutatták ki elismerésüket a kolostor kulturális működése iránt.
Ezen szent helyen szerzett élményünk után búcsút vehettünk Svájctól. Hamar elérjük a Rajnát is. Kalauzunk egyszer
csak azt mondogatja: Buchs,. Buchs! Ő természetesen nem a javítóvizsgás diákoknak jósolgatott, hiszen magyarul nem tudott,
hanem a határállomást jelezte. Átmentünk Lichtenstein hercegségen, melynek Vaduz nevű fővárosát a ,.Három nővér" ormai
állandóan figyelik.
V. Ausztriában.

A természet ezen útvonalon is újabb és újabb szépségekkel
lep meg bennünket, amennyiben ügyesen variálja az eddig látottakat. Szebbnél-szebb kúphegyek sorakoznak föl fogadásunkra.
Regényes fenyvesek, facsúsztatók, vízesések, havasi legelők, lejjebb rétek terülnek el szénaállványokkal, vagy már kész szénababákkal benépesítve, A fenyvesek szélén csörgedező patakhoz
zavartalanul járnak, ki az erdei vadak, hogy oltsák szomjukat.
Vonatunkat fenyőkerítés szegélyezi. Üdén kígyózó vonala csak
az alagútak előtt szakad meg. Az Arlberg alagúton egynegyed
óráig szalad végig gyorsvonatunk. Fönt néhány havas csúcsot pillantunk meg, azután hosszú éltük gondjaiban megkopaszodott
öreg hegyeket. Eközben vonatunk mellett barnaszőrü tehenek
legelésznek. Az Innben meg lubickolva fürdik az eleven élet.
Innsbruck olaszos és svájcias légkörével igen kellemesen

hatott. Lábas házai Bolognára emlékeztetnek, a Goldenes Dachl
háza meg a csúcsíves építészet fénykorára. A Kath. Kaszinó
székháza a legszebb barokkház, melyet eddig életemben láttam.
Innsbruck valamire való egyházi és világi épületei mind a barokkstílus remekei. így a Szent Jakab templom, ahol Szt, Bénignus és Vitalis testei pihennek. A z orgonasípok mélyedő
perspektívája az eínsiedelni főoltár rácsozatát juttatja eszünkbe,
a főoltár fölött elhelyezett (működő) óra ellenben szokatlanul
hat ránk. Szép barokkstílusú a Hofburg és a Hofkirche, melynek belső terét majdnem egészen lefoglalja Miksa császár művészi márványfaragású síremlékének díszőrsége tetőtől talpig
bronzba öltözve. A szoborcsoportozatban ott látjuk Berni Detrét,
továbbá Zsigmond királyunk leányát, Erzsébetet is. Mindegyik
szoborról külön tanulmányt lehetne írni! Ezen templomban van
a tiroli szabadsághősnek: Hofer Andrásnak a sírja.
Midőn a Hofgartenen végighaladunk, az Örökimádás templomának homlokzatán egy művészi mozaikkép édesget be a
templomba. Megtekintjük az Iselbergi csata körképét, (melynek
technikája Feszty: Magyarok bejövetelével azonos), azután felkapaszkodunk az Iselbergre, ahol Hofer András szobra, múzeuma, Ferenc József mellszobra, az ismeretlen katona ízléses
kivitelű sírja van: Istenért, királyért, hazáért! felírással. Barokk
a hegy aljában épült plébániatemplom és a prémontreieknek
fekete márványoltárokkal díszített temploma is. Estére kelve, a
közlekedési rendőrök nagy fehérmancsettás karjelzései már villanyvilágítás mellett irányítottak bennünket a bencések internátusába. Másnap Mária Terézia és II. József diadalkapúja
mellett mentünk ki az állomásra. Az előtte lévő téren felállított szép emlék bronzalakjaítól hamarosan búcsút vettünk és
robogtunk Salzburg felé.
A tájkép nem sokban változik. A hőmérséklet annyira kellemes, hogy a férfiak itt már ing nélkül, de nagy szalmakalap
alatt dolgoznak a réteken és a vasúti töltéseken. Kaszálni a
lányok is tudnak, de leginkább a lekaszált széna rendjét hányják széjjel, hogy előbb száradjon. Ők is szalmakalapban vannak.
A faházak egyre gyakoríabbak. Tetejük a viharok ellen kövekkel van lenyomtatva. Itt-ott szántóföldek is mutatkoznak.
A lábas jószág még mindig nem érett meg (aug. végén). A kilátást többször elveszik az alagutak, pedig a
Nagy-Glockner
csúcsát huzamosabban szerettük volna nézni. Kárpótlásunkra a
kis Salzach eleget próbál beszélni róla. Sajnos, a vonatfüst miatt
sokszor be kellett huzódnunk az ablaktól. Itt ugyanis még szénnel tángálják a „fekete csikót", de már gyors iramban folytatják
a vasút villanyosításának munkálatait az egész vonalon. Még
mielőtt Salzburgot megláthatnánk, a Zell am See és Werfen gondozott vára csodáitatja meg magát velünk,
Salzburgban
az osztrák főcserkész villája: a Theresienschlössl lát vendégül bennünket, A sok torfiyú óváros fölött tró-

nol a regényes erődítményű vár, melynek oldalán még láthatók
a 30 éves vallásháborúkban épített tornyocskák. Épen a salzburgi Stier (villanyorgona) hangjaira érünk fel a külső és belső
vár szövevényes útjain, mert a víztöltéses síklóra nem akarunk
pénzt pazarolni. A megszelídült ágyúgolyók sorakozva várták
érkezésünket, de mi oda sem hederítettünk rájuk, akárcsak a kidőlt útszéli keresztre, hanem inkább a sziklaoldalba vágott kilátót kerestük fel és a „zuhanyos" vacsorát ott fönn költöttük
el. Lejövet leültünk a dómtér padjaira, de bizony a „Jedermann"
alakjait aznap úgy kellett a színpadra képzelnünk, A késő esti
órákban a földi és égi reflektorok játékaival teljesen meg voltunk elégedve.
Másnap a Versailles kertjére emlékeztető szobrokkal díszített sétatéren (Mirabell) keresztül a gyermekkertbe mentünk,
ahol gyermekkorunk édes játékaiban gyönyörködhettünk. Az
utcákon járva, úgy éreztük magunkat, mintha Sopronban volnánk, mert épen akkor dolgoztak ott ís a makadám-utakon, Ezen
napon sorrakerültek az összes nevezetességek, úgymint a Mozartheim és szobor, az érseki lóúsztató freskói, a lógó sziklafalak
alá támasztott házak, amelyek mellett lift visz fel a sziklabástyák tetején épült vendéglőkbe, vagy alagút vezet a város másik kerületébe; továbbá a csillagboltozatú, franciskánus templom
barokk oltárai, a bencés egyetem, a kollégium, a Szent Pétertemplom, Szent Rupert kolostora, a csupaszfalu dóm. Ezek megtekintése, valamint a dómban hallgatott művészi koncert és a
bencés kolostor földszinti termében elhelyezett óriási kereszt,
melynek Krisztusa egy darab fából van kifaragva, tette ki salzburgi programmunkat.
Még Hellbrunnba,
a hercegérsekek egykori
nyaralójába
mentünk ki. Erzsébet királyné szobra csalogatott, de emellett
örökké felejthetetlen élményeket szereztünk. A látványosságok
létesítője Márkus Síttikus érsek nagyon elmés és kedélyes öreg
úr lehetett. Vendégeinek kőszékét és asztalát, a kerti pavillon
lépcsőit és boltozatát, a szarvasok felakasztott díszagancsait stb.
mind ugrókutakkal látta el és úgy tréfálta meg vendégeit. Vízvezetéke segítségével énekelteti a láthatatlan madarak százait
(madárzenekar), szemléltet mithológiai jeleneteket (Orpheus, és
Eurydike), dolgoztatja a favágót, a köszörűst, és mozgattatja
egy kétemeletes színpadi ház száz és száz alakját. Értékes és
komoly tanulmányútunk befejezéséhez közeledve, úgy hatott
ránk ezen csodás mindenség bemutatása, mint a nyári zivatarok
után a felhők közül ravaszul kimosolygó Nap és az életet lehelő
természet. A kastély sablonos berendezése szóra sem érdemes.
Miután az utcákon és tereken velencei módra tanyázó galamboktól is elbúcsúztunk, Linz felé vettük utunkat.
Az út végig csupa rét. Távolabb a takarmánynövények és
szántóföldek kisebb erdőkkel és gyümölcsösökkel váltakoznak.
Közben elérjük Lambachot, de időnk rövidsége miatt e nagykí-

terjedésű bencés kolostort nem nézhettük meg. Linzben azonban
megtekintettük a gótikus „béke"-dómot. Még ugyan nincs teljesen készen, de nem bántuk meg a fáradságot, mert ami szépet
az újabb kor alkotni tud ebben az irányban, azt mind megtaláltuk benne. Ablakfestészete pl. a milánói dómot juttatja eszünkbe.
Mint az eddigi városokban, ép úgy Linzben is sok a templom.
Itt majdnem mindegyik kétágú. A z egyik torony tetején, akárcsak a soproni városház tornyán, a kétfejű sas melegszik a naptűzésben. Az óváros patinás utcáiból a dunai hajó sípolása szólított ki bennünket.
VI. Hazafelé.

Rászálltunk tehát a bécsi hajóra. A vidék egyhangú, hegyes,
dombos. Várak és kastélyok, vártemplomok és rablólövagvárak
kergetik egymást szemünk szivárványhártyáján. Közben úgy
összeszűkül a Duna a sok sziklától, hogy a hajó gépe megáll és
csak a víz viszi tovább a veszélyes szakaszokon. Ilyenkor elmélkedhetünk a vízi és a vasúti közlekedés előnyeiről és hátrányairól. Érdekes azt is megfigyelni, hogy a viharos középkori idők
elmultával mint ereszkedik le az emberi település a hegyek ormán épült várakból a hegyoldalra, sőt egészen a Duna vízéig.
Ma már a két partot az „önműködő" repülő kompok bravúros
teljesítménye hozza közel egymáshoz. Melk, Göttweig és Krems
bencés, valamint Klosterneuburg ágostonrendi kolostorok tornyainak nem kell már éber szemmel őrködnie a Dunán lüktető életre.
Bécsben megpihenvén, reggel a pesti hajóval
folytattuk
útunkat hazafelé. A hainburgi vár látása még hidegen hagyott,
de a dévényi szikla és a vár sajgó sebeket szakított fel. Itt már
csak a régi vár őrtornyai, a hengeres kaputorony és donjon koronapárkányai, a Dunától felvivő futófalak őrzik a magyar dicsőséget, mert a mílléniumí oszlopot felrobbantották és helyén
cseh zászlórúd áll őrt a Porta Hungaricán. A zászlón a csehek
a „nemzeti" gyalázatot húzták fel, mert a földet nem vitézséggel, hanem árulással szerezték meg.
A pozsonyi vár közeledő kontúrjai szintén szívünkbe markolnak, A Dunaparton levő elhagyott temető még deprimáltabbá tesz
bennünket. Akik itt nyugosznak, még magyar földben pihentek
el! Most megfigyelő tornyok őrzik még őket is. Lázas sietséggel
épülnek az 5—6 emeletes kaszárnyák azon rengeteg katona befogadására, amely a Duna partján és vízén gyakorlatozik.
A z óvárosban a gótikus székesegyház
tornyának tetején —
vánkoson pihenve — még a magyar szentkorona ragyog,*) de a kikötőben a Bratislava név fölött a cseh zászló lobog. Kí gondolta
volna a háború alatt, hogy Pozsonyban az „Első Duna-Gőzhajózási-Társaság" magyar kiírása csak harmadrendű lesz valaha?
Ma a nagytábla közepén csehül, mellette egyik oldalról néme*) Azóta már eltávolították.

tül, a másik oldalon pedig kicsike kis betűkkel magyarul van kiírva. A kikötő mellett jobbról egy új épület látható. A homlokzatán ,,Zemedelské Muzeum" aranybetűi hirdetik rendeltetését.
Mi minden lehet ebben a múzeumban összehordva, ha Mária
Terézia szobra nem állhatott tovább a színház előtt, ahonna ma
oly kiütően hiányzik?
Cseh felírásuak a szállodák és cseh nyelvűek a plakátok abban a városban, ahol századokon
keresztül magyar
törvényeket
hoztak és magyar királyokat
koronáztak. A ,,Vitám et sangvinem" itt hangzott el, győzedelmi ereje innen indult a harcterekre. Donner: Szent Márton lovasszobrát, Fadrusz: Krisztus
a keresztfán c. művét a magyar Pozsony templomai számára alkották, IV. László a ferencesek templomát a morvamezeí ütközet emlékére, Lechner Ödön az Erzsébet királyné templomot a
magyar Pozsony számára építette. Vitéz János érsek egyeteme
itt nyilt meg, az első magyar hirlap: Ráth Mátyás Magyar Hírmondója itt jelent meg. Pázmány Péter a magyar kereszténységért kifejtett munkája után itt pihent el. És most? Igyekeznek
eltűntetni mindent, ami magyar. A Dunaparton van egy középület, amelynek köveiből is ki akarták vakarni a magyar címert,
de a helye mégis csak ott maradt. A megkezdett nagyarányú
építkezéssel még sokáig nem tudják eltakarni a magyar multat.
A strandolok integetnek a magyar cserkészeknek, a klariszszák kecses tornya is kikandikál ránk: a kikötőben várakozik
Wekerle Sándor M. F. T. R. gőzös, beszáll hozzánk egy miniszteri tisztviselő, kivel tavaly Athénben ismerkedtünk meg — és
mégis olyan nyomott hangulatunk van! Itt a pozsonyi hídfőnél
a jobb parton is meglehetős terület van a csehek kezén!
Elindulunk. A királyi vár képét a fűz és a nyírfák fedik el,
de vérző szívemre nem ad enyhülést a Duna zúgó habja. Majd
előbukkanik még néhányszor, mint a történelemben a magyar
dicsőség, azután . . . a mult lapjaira írhatjuk, hogy itt is voltunk!
Majd nézem a dunai életet. A legnagyobb élő itt maga a
Duna. Kanyarog ezerszer, ahogy a sodra szabja. A kimosott meredek partokkal szemben alacsony feltöltődés látszik, majd kavicsmezők húzódnak a partokon. A szeszélyes csatangolást kőgátakkal szorították összébb. így azután bezárt tavak keletkeznek és az eliszaposodott árterületen helyenkint erdők cseperednek. Erdőfűzéreknek nevezhetjük ezt az új életet, mert élesen
meg lehet állapítani a sávos eredetet, Bent a Duna közepén zöldés kavicsszígetek hasonlóképen keletkeznek.
A nádasokban víg élet folyik. Hosszúlábú és hosszúnyakú
vízimadarak sétálgatnak a mocsarakban az úsztatok mellett. A
legelőkön szarvasmarhák legelésznek. A gabona- és kapásnövények egyre nagyobb terjedelemben jelennek meg. Az emberi települések mindinkább közelebb jönnek a vízhez, a halászok a parton szárítgatjátk hálóikat. Magyar, cseh, szerb, román vontató
gőzösök 2—4 teherhajóval nagy sípolást rendeznek és zászlólen-

getést végeznek, ha velünk szemközt jönnek. Vízimalmok őrlik
a magyar föld termését. Kotrógépek mélyítik a Duna medrét és
gulyák legelésznek a nagy Duna mellett.
Hajónk a komáromi nagy híd után megáll. A csapat oszlik.
A Dunán már csak az esztergomiak folytatják útjukat, mert mi
is elbúcsúztunk tőlük. — Az előkészítés és a vezetés gondja
és fáradsága az övéké volt, legyen hát övék a jól végzett munka
öröme és dicsősége is!
E tanulmányút folyamán utaztunk — repülő kivételével —
minden járművön. Aludtunk szalmán, tengerészek függőágyán
és ruganyos ágyakon; iskolában és internátusban, kaszárnyában
és szállodában; apácáknál, szalézieknél, piaristáknál, bencéseknél
és missiósoknál. Fogadtak bennünket egyesületek, testületek,
cserkészek, vöröskeresztesek, konzul és a városok kiküldöttei;
fiatal emberek és mosolygós arcú lánykák, zászlóval, virágcsokorral és anélkül. Néztek papoknak, cserkészeknek, tanároknak, és
turistáknak; olasznak, angolnak és még — magyarnak is! Volt
kalauzunk kanonok és plébános, világi pap és premontrei szerzetes; magas állású városi urak és egyszerű emberek, hölgyek és
férfiak, cserkészek, konzul és az idegen légió katonája; katholikus, protestáns és zsidó. Étkezésünk mindig elsőrangú, hideg
vagy meleg, italunk a pezsgőtől a vízig minden. Néha nagyon leégtünk, máskor meg egyáltalán nem fizettünk, mert a cserkészés a vöröskeresztes jelvény alatt testvéreket ismertek fel bennünk. Sok idegennel akadt dolgunk, de nem volt város, ahol magyarokra nem találtunk.
Ezek után mondanom sem kell, hogy élményeinkből nem
ilyen beszámoló, hanem egy jóképű regény is kikerülne . . .
Dr. Horváth Detre.

LITURGIKUS NEVELÉS.
Már eléggé hozzászoktunk ahhoz, hogy a liturgikus nevelésen valami olyasfélét gondoljunk, mint a missa recitata,
vagy
elemi iskolásoknak a latin korálisba való begyakorlása és ehhez
hasonlók. Ezen az alapon folyik aztán a pedogógusok, papok
magánbeszélgetéseiben vagy cikkeiben, előadásaiban a diskurzus
a liturgikus nevelésnek jogosultságáról, hasznosságáról és nem
csoda, ha ellenfelei is vannak ennek a nevelési iránynak, akik
a missa recitatával szemben még a Rituskongregáció döntésére
is tudnak hivatkozni, mely aggodalmakat támaszt ezen gyakorlattal szemben, a korálís éneket meg ugyancsak epés megjegyzésekkel intézik el. Ezek azonban nem gondolják meg, hogy
ugyancsak szűkre fogták a liturgikus nevelés fogalmát. Hogy mily
fölemelő, mily hatásos és sokoldalú ez a nevelési mód, arról a
budapesti bencés gimnázium 1928—29-i értesítője is adhat fel* világosítást, melynek idevágó részét Szemlénk ez évi 515, lapján
olvashatjuk. Ebből kiemeljük a diptichák használata alapján az
osztályokban előforduló öröm- és gyász-napok megűlését, ezzel
a közösség, család érzésvilágának ápolását, a szülőknek gyermekeikkel együtt való szentáldozását, a misekönyv általános használatát, a zsolozsma himnuszainak éneklését, a napi szentídőkre
való emlékezést stb.
Ahol a liturgikus nevelést így gyakorolják, ott nem kell félni
attól, hogy a kritikusoknak, ellenvéleménycsinálóknak könnyű
dolguk lesz. Ott a liturgiában rejlő életértékek egész modern
formában lesznek a mai lélek átalakító kovászává.
Épen jókor jelent meg Linus Bopp-nak,
a freíburgi (ín
Breisgau] egyetem nagynevű tanárának műve a liturgikus nevelésről.*) Ez a könyv nem akar sem vitaírat, sem apologia lenni.
Ez a mai paedagogía alapos ismeretével szól a tárgyhoz és a
kath. nevelés általános elveinek és gyakorlatának szemszögéből
értékeli a liturgiát.
Mindenekelőtt fontos az, hogy különbséget tesz a liturgikus
nevelés kifejezésében levő kettős jelentésről, mely lényegesen
más színt és fordulatot ád a tárgyhoz való hozzászólásoknak.
A liturgikus nevelés ugyanis jelentheti a liturgiára való nevelést
és a liturgia által való nevelést, Mindakettő fontos feladata a
kath. paedagógiának.
Ma elsősorban a liturgiára kell nevelni mert csak ezáltal
érhetjük el a másik célt: a liturgia által való nevelést, A liturgia
értékelése, megbecsülése még mindig hiányos a köztudatban és
*} Linus Bopp: Liturgische Erziehung. Freiburg, Herder, 1929, 124, 1.

hiányos főleg a gyermekek közvetlen környezetében, a családban, társadalomban. Elsősorban azokat a káros tényezőket kell
háttérbe szorítani, melyek a liturgikus értékek megbecsülésének
útjában állnak; a mai világ telve van látványossággal, cirkusszal,
mozival, ünnepségekkel, melyek elvonják az embereket még
vasárnap is az istentisztelettől, melyek mellett a liturgia háttérbe szorul. A liturgia még mindig nem részesül elég figyelemben a szépirodalom által. A szerző kivételként említi Federer,
Sigrid Undset műveit; ép így említhette volna Jörgensent, Huysmans egyes műveit, továbbá Louis Bertrand-t, akinek Sz. Ágoston életrajza kitűnő megjelenítése az őskeresztény liturgiának,
A középkorban a dráma, a színjáték a liturgia társa és kiegészítője volt. Nagy hiba továbbá az a felfogás, mely a nevelést egészében az iskolára hárítja, holott az iskola néha egész tehetetlen
a közelebbi és távolabbi milieu gátlása miatt. Nevel a család,
az utca, a kirakat, a villamos, a mozi, a sajtó, nemcsak az iskola.
Elsősorban a családnak kell a liturgiára nevelni. Az Üdvözítőt meghatja, hogy virágvasárnap a gyermekek hozsannáznak.
A gyermeket nem szabad távoltartani a Krisztus-közelség liturgikus átélésétől. Hogy a gyermeket a liturgia érdekli, az meglátszik játékaiban.
A gyermek szívesen játszik papost, oltárt *
épít, miséz, mínistrál. A játék a kicsinyeknél — épen komoly
dolog. Az ilyen játékoktól nem szabad őket eltiltani. Aztán a
templombajárás, a kicsinyek fölmerülő kérdéseinek megoldása,
az ünnepi hangulat ébrentartása, mely a vasárnapi ruhaváltással is kifejezésre jut, mind hozzásegít a liturgia megbecsüléséhez. A gyermekek lelkéhez közelálló ünnepi szokások (Sz. Miklósnap, karácsony, aprószentek, húsvét) kidomborítása, gyakorlása
az egyházi év megértéséhez segít. Ezek az eszközök mind lépcsők arra, hogy a gyermek eljusson a liturgia központjához:
az áldozathoz
és az önátadáshoz.
Ezt kell a szentmisére való
neveléssel elérni, ez a legtökéletesebb vallási tény. Ehhez járul
aztán a szentáldozás,
melynek idejét újabban korábbra akarják
helyezni, hogy a gyermek idejében találkozzék az Üdvözítővel.
A korai és gyakori szentáldozásra való neveléssel párosulhat a
szentséglátogatás megkedveltetése. Mindezekben pedig fontos,
hogy a gyermek (és a fölnőttek) cselekvőleg
vegyenek részt a
szentmisén. Sajnos, hogy az aktív résztvétel külső formái közül
sok már veszendőbe ment, mint pl. a mise előtti és alatti processiók, a közösség felelése a miséző papnak stb. De legalább azt
kell megőrizni, ami még megvan és amit a rubrikák megengednek, A mínistrálás megkedveltetése, a szabályos időben való térdelés, állás, meghajlás, a miseszövegek figyelemmel kísérése,
vagy amennyiben meg van engedve, közös mondása, a szövegek
megmagyarázása, megértetése. A külső és benső, lelkítevékenységnek összhangban kell maradnia, a gyermeknek is lélekben
együtt kell a pappal az áldozatot bemutatnia. A bűnbánat szentségéhez való járulás, a keresztség
emléknapjának megűlése, a

templomnak és berendezésének megmutatása, a hazai emlékek
történetének feltárása, amennyiben lehetséges, a napi órák liturgikus megszentelése — mind elősegítő je a szoros értelemben
vett liturgia-tanításnak, mely az iskolákban külön tananyagként
szerepel. A liturgikus imádságoknak érvényesülniük kell az egyén
lelkiéletében, ezeknek kell a magánimádkozásnak tartalmát, színét megadniuk.
Ezekben adja meg L. Bopp a liturgiára való nevelés programmját. Sajnáljuk, hogy gondolataínak bőségét, eszméinek
benső tartalmát csak ily szegényes vázlattal kell ismertetnünk;
de azt szeretnők, ha olvasóink inkább az ő könyvéhez nyúlnának és nem elégednének meg ezzel a vázlattal.
Másik jelentése a liturgikus nevelésnek: a liturgia által való
nevelés,
L. Bopp elsősorban a liturgia lényegével ismertet meg
bennünket, a mai liturgikus tudomány eredményeit jól foglalja
össze. Célja eléréséhez szüksége van annak a vigasztalan kapkodásnak feltárására, mely a mai neveléstudományt ép az alapvető
kérdésekben jellemzi. Hisz szilárd világnézet nélkül — inog minden nevelési rendszer; nincs pontos célkitűzés, nincs megegyezés
az életértékek rangsorában, nincs tisztázva az a kérdés, mi jogon
vindikálja magának a nevelő a fiatalság irányítását, vezetését,
az értelmi és akarati kiképzés még mindig nem talált harmonikus összefogásra. — A liturgia célja ugyan elsősorban nem a
nevelés, hanem az Isten dicsőítése, de ebben a nevelés ís megtalálja a maga helyét. Ami a paedagógíában cél, az a liturgiában
eszköz: az ember tökéletesítése, Krisztushoz vezetése, A liturgia
elsőrangú nevelési tényező, hiszen a lélek míndes tehetségét,
képességét foglalkoztatja, az értelmet a misztérium által, a kedélyt a művészete által, az akaratot az áldozatban és a szentsé gek fölvételében való közreműködés által. A liturgia állítja folyton az ember elé a nevelés célját: az Istenhez való hasonulást,
az Isten tökéletességének kidolgozását az emberen Ebben megadja az egyéni és társadalmi nevelésnek célkitűzését, A liturgia
hangsúlyozza és megvalósítja a közösség gondolatát, a közösségben a tagok egymáshoz való viszonyát, ránevel a tekintély tiszteletére, szemlélteti az életértékek rangsorát — van érzéke a természetes, földi érdekek iránt, belekapcsolja az anyagi világot
is az Isten dicsőítésébe, A jószándék
fölkeltéséve! érdemet ád
a hétköznap szürke kötelességtevésének. Egészében
objektív,
tárgyi jellegű, a jellemet a törvényhez, az eszményhez Krisztushoz köti, nem engedi a test-vér szabadosságára. Megtölti a lelket
a ,,szentek közösségének" szolidaritásával
és boldoggá teszi azzal a tudattal, hogy Krisztusban él és vele együtt élnek szeretetben az összes tagok. Megszenteli az otthont, a hazát, az országot,
az Isten családjába egyesíti a népet és nemzetet, elősegíti a
hazafias nevelést, a nemzeti eszmények, nemzeti szentek kultuszával, A békességre nevel. Összekapcsolja a mestert és a tanít-

ványt, hisz mindnyájan Krisztus iskolájába járunk.
Igazságra,
őszinteségre, természetességre nevel, irtogatja az élet hazugságait. Céljuk a magasba emeli és velük emeli az embert is az ég
felé. Még a nemi életnek is magasabb értelmet, jelentőséget ád,
fölemeli a női eszményt és Isten fiává teszi a gyermeket, a családot pedig az Istenországa veteményes kertjévé,
A szoros értelemben vett hitoktatás a liturgikus nevelés
nélkül üres és eredménytelen. A puszta tudás, a hittan megtanulása nem lehet kielégítő cél; csakis a liturgia teszi teljessé, tökéletessé a nevelés elméleti és gyakorlati célkitűzését. Ebben van
dogma és van szimbólum; van megértés és van érzés, van ész
és van kedély.
Megint egy példa arra, hogy az élet, a gyakorlat rászorul
a világos, pontos, jól kifejtett fogalmakra, A liturgikus nevelés
ebben a fogalmazásban nem lesz az a kifigurázható céltáblája
a fölényes okosságfitogtatásnak, hanem a kath. nevelésnek —
célja és eszköze egyszerre. Célja — mint liturgiára való nevelés;
eszköze — mint liturgia által való nevelés.
Dr. Kühár Flóris.

AZ ANGLIAI CSERKÉSZJAMBOREE A MI
SZEMPONTUNKBÓL.
Ott voltam a jamboreen, de egy újságcikket sem olvastam.
Azt hiszem a nagy dicséretek nem rontották meg helyes ítéletemet. Egyébként sem akarom az eseményeket megismételni, hanem
a T. Szerkesztő úr felhívására a mi szempontunkból szemlélni.
Legyen az első az emberiség szempontja.
— Mint emberek
megismertük egymást s ami még több, a cserkészek, mint gyermekek, mint ifjak már megismerték a világot. Aki csak itthon
könyvekből ismeri a világot, sok dolgot ferde színben lát. Különösen az ifjú! Most láthatta mindegyikünk, hogy az egész világon
valóban egyformák az emberek. Legyenek a világ bármely részében, északon vagy délen, a ,,művelt" nyugaton, vagy a „műveletlen" keleten. Láthattuk, hogy nem minden úgy van, amint
gondoltuk: a művelteknek hitt nemzetek sok dologban messze
elmaradnak a műveletlennek gondolt népekkel szemben. Milyen
óriási hatás ez egy ifjú lelkében! Látta a magyar fiú, hogy Magyarország nem utolsó a népek tömkelegében, sőt: látta, hogy az
egekig magasztalt népek is telve vannak emberi gyöngeséggel és
hogy a lenézett népek is sokban felülemelkednek a hódítóik fölé!
Akármilyen színben mutatkozik is az ember, akár fehér, akár
barna, vörös vagy feketeszínű a bőre, mind, mind igazi ember,
telve, tehetséggel a jóra és természeti vágyakozással a bűnös
felé!
S amit látott a különböző nemzeteknél, ugyanazt láthatta
egy nemzet különböző rétegei közt is. Mindegy volt ott, vájjon

királyi herceg-e az illető vagy mesterinas, ott nem volt különbség
köztük, mind egyformák voltunk: cserkészek! Ennél szebb egyenlőség, testvériség sehol sem volt. Mind egyformán áztunk és fáztunk, egyformán a földön, még pedig a kemény földön feküdtünk
s még szalma sem volt alattunk, csak egy kis vékony gummilap,
hogy elvegye a föld hidegségét. Mosdó és mosogató vizet magunknak kellett hoznunk, a ruhánkat, cipőnket magunknak kellett tisztogatnunk, lett légyen az illető gróf, főcserkész avagy diák
vagy borbélyinas, egyformán vettünk részt a munkában, a nélkülözésben, egyformán a kellemesben, a dicséretben. Egyszer egy
kiöntőt vitettem egy ifjú cserkésszel. Nem ismertem, csak azt
láttam, hogy cserkész. Olyan volt, mint a többi. S midőn együtt
mentünk, magam is cipelve valamit, beszédbe ereszkedtünk s kitűnt, hogy az illető hercegi származású! De azért nem történt
semmi változás, dolgoztunk közösen együtt, hiszen mindegyikünk
cserkész volt és semmi más!)
Óriási volt a szociális, a társadalmi, a testvéri érzés fejlődése
a közösért való önfeláldozó munka megszeretése, az egyénnek
hátraszorítása a köz érdekéért! Megismerte mindenki, akit talán
otthon annyira dédelgettek, minden csepp esőtől, széltől féltettek, akinek ágyát puhára, mindennap édes anyai kezek simították, megismerte mindegyik, még pedig fiatal korában, mi a nélkülözés, a fáradság, a kemény fekvőhely, a rossz élelem, a zivatar, a vihar, a szél, az orkán, megkóstolta mindenik a háború
nehézségeit, a természeti szükségletek kényelmetlenségeit, stb,
stb, S ezt mind, mind elszenvedtük, eltűrtük és örömmel tűrtük
s a végén azt mondtuk: jó volt, ismét szívesen megtennők, — A z
ilyen emberek azután nem lesznek finnyásak, válogatósak, az
ilyenek megértik a szegények helyzetét és szívesen, örömest segítenek másokon még saját maguk kényelmetlenségei árán is,
mivel mindenütt maguk tapasztaltak és éreztek és tudják, hogy
mily jól esik a segítség!
Ha semmi más hatása nem lett volna a jamboreenak, csak a
kettő: emberismeret
és szociális érzék, megért volna minden
pénzt, amit ráfordított a magyar társadalom.
De hát több ís volt, Magyarország
szempontjából
nézve ís
több volt a jamboree! A világ megismerte a magyar ifjút, a magyar embert, mivel a magyar cserkészben a magyarság jövője
mutatkozott ott be, S vájjon milyennek mutatkozott? Olyannak,
amilyen! A z igazságért küzdő és minden akadállyal dacoló komoly magyarságnak! Ezt mutatta a tábor a felvonulásokkor, ezt
a játékaiban, táncaiban, énekeiben, vígasságában s minden megjelenésében! Dacos komolyság! Ez tükröződött vissza minden magyar cserkész arcán. Az ember meghatottságában sírt, amikor
felvonulni látta őket. Mikor látta a többieket, akik boldogan, aggodalom s trianoni diktátum nélkül könnyedén, gyerekesen, sokszor szinte bohócosan vonultak fel. Maskarába öltöztetett szomszédunk sok tapsot kapott az angoloktól, tapsoltak az ameri-

kaiaknak is, midőn mindegyik zászlócskát húzott ki ingzsebéből s
azt lengette a vezetőség felé, tapsoltak mindennek, ha egy szoknyába öltözöttet vagy ha egy 5 éves kisfiút vezettek. Tapsoltak
mindennek, S azután jött a magyar árvalányhaj. A z árva Magyarország. A szó elhalt a közönség ajkán, a kezek lehanyatlottak, a néma bámulat vett mindenkin erőt, mikor megmozdult a
850 cserkész, a 850 árva magyar cserkész. Dörgött a föld a lábuk
alatt, szemük szikrázott, karjuk ökölbe szorult s így némán vonultak el a világ és a világ főcserkésze előtt. Ennél meghatóbb
s mindenkire hatásában nagyobb jelenetet még nem láttam. S
minden tapsnál, ordításnál többet ért, midőn a világ főcserkésze
azt mondotta: Ezek már nem is cserkészek, ezek
becsületükért,
igazságukért küzdő férfiak (gentlemanok!) A büszke Amerika is
megilletődött; ennyit mondott: utánunk azonnal a magyarok következnek!
Megismertek, megbecsültek, megszerettek! Kell-e ennél
több? Tudott-e ennyit elérni a mi diplomáciánk, mely legtöbb
helyen csupa etikett és semmi más? A diplomácia megtanul az
illető ország nyelvén beszélni, a mi fiaink pedig megtanították az
idegen nemzetbeli cserkészeket magyarul beszélni s ha nem is beszélni, de mindenesetre magyarul érezni. De beszélni is tanították! Volt a mi táborunkban egy skót fiú, majdnem hogy mondhatnám éjjel-nappal ott volt. Mily öröm volt hallgatni, amint mondta
s nem törte a magyar nyelvet! Oly szép kiejtése volt, oly annyira
velünk érzett, hogy el akartuk hozni magunkkal! S ez nem volt
-egyedülálló eset!
S nemcsak a skótok, hanem más nemzetek is így voltak
fiainkkal. Az egész világ nyelvén tudtunk beszélni, nem esperantóul, hanem ú. n, jamboree nyelven! Hogy ne tudnák megérteni
egymást a gyermekek, akárhol vannak is a világon? Mennyi barátság keletkezett, mennyi közös munka fejlődött, mely nem mult
el a jamboreeval, hanem folytatódik még most is. Csak tegnap
kérdeztem az egyiket ki a legjobb barátja, azt mondta az a Henrik, akivel Dániában megismerkedett és összebarátkozott. Pedig
ez évekkel előbb történt! S ha még hozzávesszük, hogy nemcsak
idegen népek voltak ott, akik talán rólunk még semmit sem hallottak, hanem ott voltak rokonaink, jóbarátaínk, így a finnek, akik
velünk szemben táboroztak, akik velünk együtt éreztek s akikkel
turáni tábortüzünket együtt énekeltünk végig, ott voltak a lengyelek, akik — amint megláttak — egyszerre kiáltották magyarul: Éljenek a magyarok! s akik valahol csak találkoztunk, mindig magyarul üdvözöltek minket s ott voltak a lettek, a litvánok
s különösen a dánok, akik a két dániai jamboree után úgy összebarátkoztak velünk, mintha mindig testvérnemzetek lettünk volna
stb. stb., akkor igazán látjuk, hogy a jamboree nagy baráti találkozás volt,
A magyarság szempontjából a jamboree több volt diplomáciai győzelemnél: a népek szeretete környezte a magyart!

Bennünket azonban bizonyára fog érdekelni a vallási szempont is!
A jamboree a vallásosság jegyében folyt le. Megkezdése
előtt London leghíresebb és legősibb templomában a Westminster
Abbey-ben volt az istentisztelet. Jóval megkezdése előtt ott voltam, mivel előre jegyet nem tudtam szerezni. Nemsokára egy
ősz, elegáns úr jött hozzám, teljes cserkészruhában s beszédközben megtudtam, hogy Earl of Míeth, azaz ősi angol mágnás, aki
már 92 éves, még mindig a leglelkesebb cserkész. Talán az ő szavának köszönhetem, hogy a legelőkelőbb helyre ültettek a szentélyben, (Velem szemben ült az anya királyné nővére,) Az istentisztelet rendjét, imádságait és himnuszait külön fűzetben kinyomtatva adták át és nemsokára megkezdődött az ájtatosság a
legszebb ének és zene mellett, A világ minden részéből idejövő
cserkészek zászlait (vagy 70-et) hordták körül a nagytemplomban és kérték a zászlókra nem a győzelem, hanem a béke áldását,
A táborban pedig (az A R R O W E P A R K B A N ) sok kis oltár
volt felállítva az angol istentiszteletek számára (a közösét a nagy
arénában tartották, befogadóképessége szinte határtalan, kb, 100
ezer ember szinte elveszett benne), A katholíkusok számára pedig épen a magyar tábor mellett lévő nagy téren építettek egy
nagy oltárt, mely nagyságra nézve a pannonhalmi szentélynél is
jóval nagyobb volt, Baldachint is építettek föléje, mely igen jó
volt nemcsak dísznek, hanem a rossz időjárás ellen is, (Ebből
igen sok kijutott nekünk táborozóknak!) A napiparancsban mindig benn volt, hogy az istentiszteleteknek ekkorra meg ekkorra
minden táborban végének kell lennie. Azaz erre ís gondoltak
mindig.
De voltak ám ott más vallásúak is nemcsak anglikánok és
katholíkusok! Talán a világ összes vallásai ott voltak előttünk.
Amint óriási hatású volt az ifjú lélekre az, hogy a világ különböző nemzeteinek fiait látta és barátkozhatott velük, épen oly
óriási hatású volt a gyermeki lélekre, hogy a világ különböző vallásait, ezek istentiszteleteit szemlélhette. Nem volt az baj, hogy
ott mi. katholíkusok érezhettük a kisebbségünket, (Benn a parkban kb, 60 ezer más vallású közt mi katholíkusok csak éppen 6
ezren (10%) voltunk.) Ha jól megfigyelték az ifjak, láthatták a
többi vallások rettenetes sokféleségét. Magának az anglikán vallásnak vagy 300 szektája van. Láthatták, hogy hányféle a protestáns felekezet, s még tapasztalhatták, hogy mily egységes a katholikus, Tudatára ébredhettek az egy igaz vallásnak, melynek*nincs
más tanítása a világ különböző részeiben, amint az anglikánnak
van egyetlen egy városon belül is többszáz, (Londonban egy és
ugyanazon templomban az egyik vasárnap épen ellenkezőjét prédikálják, mint a másikon.) A z egyik protestáns lelkipásztortól
meg is kérdezték, vájjon hát résztvehetnek-e a mi lutheránusaink
az anglikán istentiszteleten, hiszen az olyan, mint a katholíku:soké, azt felelte: Hogyne, hiszen ők csak többet tartottak meg a

régiből, mint mi. (Szóval a lényeg csak az: Hogy az sem katholikus s akkor már jól van.)
Igaz, hogy esetleg az is eszébe juthatott egy-egy ifjúnak,
hogy íme nemcsak azt a vallást hiszik az emberek, amire engem
tanítanak, hanem igen sokan vannak az emberek közül, akik épen
mást vallanak, talán az övéké az igaz s az enyém a téves. Ez is
eszükbejuthatott, de mindenesetre már ifjú korukban megkapták rá a választ s ez sokkal jobb, mintha felnőtt korban eszmélnek
erre s akkor könnyen tévednek is. Mindig jó a kríziseken hamarább túlesni!
A z ilyen gondolatokra azután megfeleltek a katholikus istentiszteletek. Katholikus szempontból is vizsgáljuk tehát meg az
angliai jamboreet. A jamboreenak volt egy püspöki biztosa: Rooney kanonok, aki teljes hatalommal intézkedett a táborban, ahol
volt kb. 150 katholikus pap s így tehát kb. minden 40 cserkésznek
volt lelkésze. Ilyen ideális állapot nincs az egész föld kerekségén.
Mi magyarok még jobban voltunk, 600 magyar cserkésznek volt
30 papja, úgy hogy minden 20 cserkészre jutott egy! A franciáknál több pap volt (kb, 40), de a franciák többen is voltak s így
mindegyik papra vagy 30 francia cserkész jutott (természetesen
a katholikus életet élő franciákat értem, mivel a franciák mind
katholikusok, de nem mind vannak a katholikus cserkészek táborában) ,
Jóllehet mint katholikus nemzetek: a magyarok, a franciák,
a belgák, a lengyelek voltak ismeretesek, mégis a fiúk láthatták,
hogy a világ minden részében vannak katholikusok. Igen sokan
voltak angolok közt is katholikusok, az osztrákok, a svájciak, az
amerikaiak, közt, sőt a feketék közt, az arabok közt is; a jugoszlávok, a németek s majdnem minden nemzet közt volt egy-két katholikus, akik mind eljöttek a közös nagy istentiszteleteinkre.
Látták az ifjak, hogy csak egy, egyetlen vallás van, amely nem
tagozódik nemzetek szerint, hanem a világ minden nemzete közt
ugyanaz: a katholikus vallás! Hiszen vannak protestánsok is a
nemzetek közt, de ezek más, más felfogásúak, amint egy nemzeten belül is igen sok szektájuk van. Az egész világon igaz egységet csak egy vallás mutat: a katholikus vallás. Ennek a szemlélése, ennek a felismerése már választ ád arra a felmerülő kérdésre, vájjon az én vallásom-e az igaz, avagy íme a másé, a többi
ezeré és ezeré, A katholikus vallás a maga nagyszerű egységével,
nagy hatalom, mely csak arra taníthat a sokféle vallás közt: Ez
az igaz vallás.
A másik, amire gondolhatott az ifjú: Mennyi munka vár még
ránk! A missziókat mennyire kell pártfogolnom. Minden előadásnál, vetített képeknél és prédikációnál többet ért: látni az emberiség ily nagy eltévelyedését és tévelygését és vágyakozását az
egy igazság után,
A magyar tábornak a fentebb említett nagy oltár mellett
volt egy nagy fehér sátra, mely a közös nagy istentiszteletek al—

kalmával sekrestyének is szolgált, egyébként pedig kápolnának.
S jó volt, hogy sátor alatt voltak az oltárok. Annyi eső talán még
egyetlen egy táborban sem esett, mint ott az angliai jamboreen,
[Az öreg Baden Powel Water-masternek nevezte el magát. (Mivel
bárhol megjelenik, mindenütt zúg az eső.) így volt nálunk is Budapesten az ő látogatásakor.] így azonban a sátorban a legnagyobb esőkben is mindig misézhettünk. Volt három oltárunk, melyet Magyarországból szállított Angliába a Cserkészszövetség s
lett egy negyedik is, mivel közénk jött misézni egy angol bencés,
aki szintén ott hagyta oltárfelszerelését s megengedte, hogy a saját miséje előtt és után mi is használhassuk, A rendes ébresztő
csak 7 órakor volt, a magyar kápolnában azonban már hatkor
nagy volt a sürgés-forgás, mivel kezdődtek a szentmisék- A táborban benn is volt mindennap szentmise a fiúk számára, ha esett
az eső az oltárt sátor alá állítottuk, ha nem, akkor kinn a téren
volt a mise. Volt egy kis kézi harmóníumunk is, ez kísérte az
éneket, amelyet azonban meg-megszakítottunk szentbeszéddel és
imádságokkal. Evangéliumkor ugyanis felolvastuk a szentleckét
és evangéliumot és mindennap egy kis szentbeszéd is következett
előre megállapított témákról. A Paternosterkor elmondtuk a Mi
Atyánkot, azután az Isten bárányát és a Domine nom sum dignust a confíteorral együtt, mivel nem volt tábori misénk melyen
áldozó ne lett volna, (Mindegyik papunk megkapta a misézési,
prédikálás! és gyóntatási hatalmat!) Nekünk tehát hordozható
oltárunk volt, az időre való tekintetből, de amelyet a regnumiak
minden alkalommal szépen feldíszítettek, A lengyelek egész kis
kápolnát csináltak, a franciáknak pedig ahány papjuk volt annyi,
oltáruk is volt. Náluk úgy volt, hogy a pap hozta magával a
sátrát, melynek előrészében volt az oltár, ennek háta megett pedig a papnak (curé) a tábori ágya stb. Az osztrákok hozzánk jártak misézni, a svájciak, belgák a franciákhoz,
így tehát látjuk, hogy a fiúknak lelkiszükségleteiről minden
tekintetben volt gondoskodás. Igaza is volt egyik régi cserkészemnek, aki szép tárcában megírta: a cserkésztábor az a hely, ahol az
ember lelke közelebb van az Istenhez s a jóakaratú léleknek lehetetlen vétket elkövetni.
Általános vallási szempontból tehát a jamboree az ember
vallásos lelkületét, de az egységes vezetés hiányában az emberi
vallás differenciálódását mutatta meg, míg katholikus szempontból a kath, egyház nagyságát, mely egységében nyilvánul, szemléltette és gyakorlatilag pedig a természetfeletti élet összes szükségleteihez való könnyű hozzáférhetőséget nyújtotta a fiúknak.
Nekünk papoknak még megmutatta a külsőségek nélküli
igaz hitet és buzgóságot. Az angol papok csak hivatalos működés
közben öltenek reverendát. Amint a Westminster Cathédral első
káplánja mondta: Angliában csak az anglikán papok tüntetnek
a reverendával az útcán. Még a bíbornok is civilben érkezett
Birkenheadbe, a püspök is civilben fogadta s mikor a püspöki

lakásra kísértük a bíbornokot, a püspöki titkár is civilben, rövid
kabátban várta urait. A jamboree táborban a francia curé-k jártak reverendában, de azután mikor a rossz ídö miatt a sár és víz
lerágta már a reverendájukat, kénytelen volt a vezetőkanonok is,
aki egyébként a becsületrend kitüntetését kapta épen a táborban
a francia hazától, civilbe és nagy csízmákba öltözni. Az osztrák
papoknak, akik semmi jelt sem hordtak cserkészruhájukon, pedig azt tanácsolta, hogy járjanak úgy, mint a magyarok, t. i. a
nyakkendőszorítón és a vállon kereszttel.
Ugyancsak ő volt az, aki nekünk adott igazat, midőn fejtegette, hogy a cserkészetnek az a kiválósága a természetfeletti
élet fejlesztésében, hogy előbb a természetes erényeket akarja'
megszerezni s ebből fejleszti ki azután a természetfelettit. Más
út nincs is.
Ha tehát az újságok, amint hallom, telve voltak a fiúk.
dicséretével, most meg kell állapítanunk, hogy vallási szempontból is a mi felfogásunk győzött. S ha a terv valóra válhatott
volna, az összes papok a mi táborunkban gyűltek volna össze
közös megbeszélésre.
Még vessünk egy szempillantást a jamboreera bencés szempontból is. A magyar tábort kivéve, ahol a tanítószerzetek tagjai voltak legnagyobb számban, az egész táborban (a világi papok mellett) voltak jezsuiták és bencések is. Volt egy belga bencés Maredsouból, ő intézte az istentiszteleteket és vezette a liturgikus énekeket, A közös istentiszteleten is ő dirigált, melyen
Bourne kardinális beszélt a cserkészekhez, (Ezt a beszédet s z ó rói-szóra szeretném minden pap kezébe adni.) Egy másik bencés
angol volt, akinek oltárfelszerelését használhattuk mi magyarok
is. Nem volt miséje, melyen cserkészei közül ne áldoztak volna.
Angol cserkészek, katholikus cserkészek! (Ruhája, mint a cserkészeké, rövid nadrággal.)
A magyar táborban, sajnos, csak egy bencés volt, míg a
ciszterciták közül voltak 7-en, a piaristák és premontreiek közül
5-en. A cisztercita diákok egy egész külön csapatot alkottak kb..
54-en. Bencés diák, az öregdiákokat is beleszámítva, csak 26 volt.
Igaz, hogy azt az egy bencést bízta meg — nem az egyházi vezetőség, mint pl. Franciaországban — hanem a Cserkészszövetség
az összes egyházi ügyek vezetésével, de mégis igen rosszul esett,
hogy a magyar bencések közül nem voltak künn többen. Talán
még nálunk, sem az ország kath. vezetősége, sem a rendi közfelfogás nem eléggé ismeri a cserkészetet, hogy azzal eléggé
törődnék. Pedig Szent Benedek felfogásának a munka és imádság egyesülésének igazabb megvalósulása nincs meg úgy másutt,
mint a cserkészetben. Jó munkát! — ez a köszöntésük a fiúknak,
melynek imával szentelt megvalósulása az ő életük, így akarnak
ők többek lenni, mint a többi ember, A közönséges, mindennapi
ember mentegeti magát, ha tévedett, a cserkész őszintén bánkódik tévedése felett. Nem szépít semmit, mindig az igazságot

keresi s így lesz embernél emberebb. Emberi gyarlóságunk, hogy
kivonjuk magunkat a kötelességteljesítés nehézségei alól, a cserkész nem ismer akadályt, ha kötelességről van szó. A z emberek
önzők, a cserkész önfeláldozó; az emberek másokat megítélnek,
magukban nem veszik észre a hibát, a cserkész magával szemben szigorú, másokkal szemben gyöngéd; mindenkit testvérnek
tekint, szereti a természetet, önként engedelmeskedik, takarékos
nemcsak pénzével, de egészségével, idejével, erejével s míg az
emberiség a lelki tisztaságra nem sokat vet, a cserkész a testi
tisztaságot csak akkor értékeli, ha tiszta a lélek ís. így akar
emberebbnél emberebb lenni.
A jamboree ezt "hirdette azoknak, akik ezt még nem tudják.
Akik ott voltak és láttak, azok már tudják, akik nem voltak ott
és nem látták, azok hígyjék, hogy így van és így lesz s akkor e
felfogásban megújul minden: az ifjúság és a vezetőség lelke is.
Legyen az angliai nagy jamboreenak tanulsága a fiúkra
nézve a világismeret, a szociális gondolkozás, az egy igaz kath.
egyháznak szeretete s a lélek tisztasága. De emellett legyen még
az a haszna is, hogy azok, akik eddig nem ismerték, most megismerjék és megszeressék a cserkészeszmét s akik nem cselekedtek mellette, ezután vele együtt dolgozzanak s így a lelkeket
segítsék nemes isteni kifejlődésükben.
Dr. Mattyasouszky
Kasszián.

Könyvek*
Irodalomtörténet.
Várkonyi Nándor: A modern magyar irodalom. Pécs, 1929. A Danubia
kiadása. 466 1. Vk. Ára 40 P.
Pintér Jenő zseniális alapvetésére Várkonyi Nándor emelte az első
monumentális épületet. Műve a modern magyar írodalomtörténetírás legnagyobb sikere. Szempontjai merőben ú j a k : az irodalom korszerűségét igyekszik kidomborítani világnézeti és charakterologiai alapon. Az írók és műveik
a legszorosabb lélektani kapcsolatba kerülnek a világot mozgató történelmi
mozzanatokkal és eszmeáramlatokkal. Ismerteti és bírálja az esztétikai és
műfaji kategóriákon felülemelkedve egy mindezeknél mélyebbre utaló etikai értékrend szemszögéből az írók világnézetét. E meglepően plasztikus
háttérben helyezi el azután remekbekészült essayszerű elemzéseit, így műve
Magyarországon a legelső s egyben legsikerültebb kísérlete a Dilthey és
Spranger inaugurálta szintétikus szellemtörténeti módszernek és találó alkalmazása az egészlélektan (Gesamtpsychologie) eredményeinek. Csakhogy itt
nem az egyéni lélek, hanem a korlélek alapvető struktúrái az összegezés
természetes kiindulópontjai, Nem kifejezetten fejlődéstörténet ez: több annál
s egyben kevesebb is! Alapvető jegye a tradicionalizmus, szerves összekapcsolása a múltnak és jelennek.
De tekintsük meg közelebbről is e művet! Négy részben tárgyalja
irodalmunkat Arany halálától napjainkig. Az első részben (1882—1900).
Szerzőnk a romantika hanyatlásával és a realizmus térhódításával, a másodikban (1900—1918) az újítással, a harmadikban (1918—1928) az idealisztikus nemzeti visszahatással, a negyedikben pedig az elszakított és külföldi
magyar irodalmakkal foglalkozik.
Az első részben a meglepően biztos vonalvezetésű korlélektani alapvetés után a romantika hanyatlásának és egy korszakalkotó, egységes magyar
romantikus irodalom hiányának okait állapítja meg éles logikával, de kevesebb meggyőző erővel. Volt ugyanis önmagában korszakalkotó s az európait
sokban megelőző tipikusan magyar romantikánk, mely nem szűnt meg Petőfi
fellépésével, hanem átadta értékeit nemzeti klasszicizmusunk eszményi kiteljesedésének s ellene, épen Jókai által felfokozva, három nemzedéken át
éltette a reakciót. E romantikus búvópatak éltette Vajda, Reviczky és
Komjáthy költészetét, ez szélesedett mindent elsodró folyammá Ady és társai forradalmában. — Jóval sikerültebb az irodalom demokratizálódásának
rajza a realizmus mint élst- és irodalomszemlélet keretében. E realizmus
azonban nagyon tág fogalom! Nemcsak a művészi egyéniségek végtelen
változatossága teszi azzá, hanem a kor minden idegen áramlatot befogadó,
minden módszert kipróbáló lelkisége is. Az írókból egyre fogy az idealizmus,
az irodalomból tünedezik a klasszicitás és előreveti árnyékát a pesszimista
líra vergődéseiben a nemzeti klasszicizmus minden értékét megtagadó dekadencia. A realizmus mestereinek és a modern líra kezdeteinek bemutatásában Szerzőnk elsőrangút alkotott. Annál fájóbb, hogy Gyulai korszakos
kritikai művének kevesebb figyelmet szentelt. Pedig épen Gyulai és társai
(Arany, Erdélyi, Salamon s előttük Petőfi) alkották meg elvben és gyakor-

latban irodalmunk nemzeti klasszicizmusának eszményi alapvetését, melyet
mindmáig nem tudott lerombolni egy ellenzéki irányzat sem. E „perzekutor
esztétika" egészen Ady forradalmáig a legnagyobb etikai és esztétikai
tekintéllyel latbaeső norma volt, melytől eltérni nem lehetett. Minden egészséges fejlődés még manap is csak ezen az alapon lehetséges! És ne feledjük:
Gyulai Pál, irodalmunk e „szent öregje", egészen haláláig ezen alapvetés
római jellemű őre volt! Épen e mellőzött alapvetés adta volna meg
Szerzőnknek a századvég szétágazó irodalmának a kulcsát, az etikai és
esztétikai értékek azon autochton, tipikusan magyarveretű rendjét, melyhez
minden fejlődést vagy hanyatlást sikerrel viszonyíthatott volna. De okfejtései önmagukban így is meglepően helytállóak, csak nem fűzik össze oly
szervesen az előzmények minden szálát a következményekkel.
Az újításról szólva találóan állapítja meg a Szerző, hogy az „nem a
multat átélő, ahhoz kapcsolódó szükségletek megérzéséből indult ki, hanem
merőben aktuális, fölvett premisszákból" (170, 1.) s vele szemben némi túlzással „meddőnek", „epigonlelkűnek" bélyegzi a veszélyeztetett értékeit
több kegyelettel mint sikerrel védő konzervatívizmus szerepét. Az új irodalom lelki alapjait keresve, megrendítő tárgyilagossággal világít rá a mindenütt anyagelvűséget, gyűlöletet és bomlasztó ellenzékiséget terjesztő zsidó
nagyvárosi kultúra szerepére az egész országot képviselő Budapest irodalmában. E lenyűgöző környezetben a modern magyar költő „nem emelkedhetett ki környezetéből az eszményi szilárdság talapzatára, — modern
maradt s a harcba belevitte énje bizonytalan ingadozásait, impulzív szenvedélyességét s folytonos belső megtöréseinek dekadenciáját", (173. 1.) E lelkiség természetes megnyilatkozása volt azután a költői önkifejezés korlátlanságának proklamálása, a műfaji határok áttörése, a végsőkig fejlesztett önelemzés és végül a teljes szubjektivizmus. Nélkülözi e korszak az alkotó,
a törvényhozó szellemet, forradalmár, programmtalan és eszménytelen.
A nemzet lelke meghasonlott önmagával. Adyban testet öltött e meghasonlás s a nemzet ajka, a vátesz már „csak tragédiát tud jósolni s ez a jóslat
neki magának is tragédiájává válik". — Az újítás nagyjainak bemutatásában
Szerzőnk jellemző ereje szinte önmagát múlja felül. Bár figyelme a legapróbb részletekre is kiterjed, az alapvető fontosságú új stílus, ritmika,
motiváció és ízlés bővebb kifejtését, sajnos, nélkülözzük. Az újítás lírájának, regényének és drámájának alapos rajza után a korszak konzervatívszellemű irodalmát tárgyalja, „mely a humánumnak egy hagyományosan
tisztább, dogmatikusan állandó s legkivált etikailag érintetlen ideáljára
emeli tekintetét". (251. 1.) Visszapillantva végül műve e leghatalmasabb
részére megállapítja, hogy a politikai radikalizmus diadalra juttatásában az
újítás irodalma hatalmas munkát végzett. Feltárta az egyéni és társadalmi
élet minden rejtekét, „úrrá tette az írót jón és rosszon, a nyelvnek, a formának, a kifejezésnek végtelen lehetőségeit szálldosta be s oly mélyen forgatta
fel az irodalom húmuszát, hogy e végső anarchiába fulladó pontján kész
talajként hagyta hátra az eljövendő, építő korok alkotásaínak". (322, 1.)
A visszahatás,
adott, jobbára mégis
azokkal. Tartalmilag
formában a nemzeti

bár sok pozitívumot, egységes és erőteljes lendületet
feladatai legelején áll s igen sokszor nincs is tisztában
több mint félszázad óta először szólal meg tisztultabb
idealizmus hangja, siettetve a születő s mindegyre

programmszerűvé váló költői idealizmus kifejlődését. Formailag egyre szélesebb láthatárú stílusfejlődés mutatkozik, különösen az epikában és a drámában. Mindez a r r a vall, hogy irodalmunk egy küzdelmesebb, de talán minden
eddigit fölülmúló klasszikus kora felé közeledik.
Az utolsó rész az elszakított országrészek irodalmát, az amerikai és az
„eltávozott" (emigráns) írók működését tárgyalja minden eddigi rendszerezést meghaladó teljességgel. A mű legvégső fejezete pedig gyönyörű apotheozisa a Nyugat és Kelet között hányódó „Kompország" világtörténelmi fontosságú k u l t ú r á j á n a k s egyben hitvallás irodalmunk nemzetiessége és klaszszicitása mellett.
Végső pillantást vetve Várkonyi művének remekbekészült essayire,
csodálattal kell adóznunk a Szerző olvasottságának és lelkiismeretességének.
Biztos irányérzéke mindenütt megtalálja óriási anyagának összefoglaló szempontjait, művészi együttérzése sugárnyalábba gyűjti még a legkisebb írók
legjava értékeit is. Minden során megérzik a legapróbb részletekig ható
tárgyismeret biztossága s ha nem is támasztja alá idézetekkel és tartalmi
dokumentációval fejtegetéseit, azok igazságába vetett előzetes bizalmunk
mindvégig rendületlen marad. Stílusa mindig magasan szárnyal, néha magasabbra is, mint a tárgyszerűség megengedné. Kifejezésmódja még a legsúlyosabb elmarasztalásoknál is msgkülönböztetetten előkelő, mélyenjáró és
a lényegre világító. Várkonyi művésze az olvasásnak s egyúttal az írásnak is.
Műve nehéz, de elmefejlesztő olvasmány. Nem méltatlan Riedl Frigyes
invokált szelleméhez, sőt büszkén odaállíthatjuk a külföldi irodalmak
hasonlóan nagyszabású monográfiái mellé!
Dr. Kurzweil
Géza.
Maurice Souriau: Histoire du romantisme en France. 3. k. Paris. Spes.
A francia romanticizmus körül a küzdelem ma ép olyan heves, mint
volt feltűnése idején, 100 évvel ezelőtt. A mult — sokszor még egyenes
örököseik, a naturalisták is — nem igen volt kíméletes a romantikusokkal
szemban, de a jelen még sokkal nagyobb felkészültséggel támadja. Szociológusok, politikusok, filozófusok, moralisták egész serege áll ellene csatasorba, Az antiromantikusok serege ma légió s minthogy a támadás védőket
teremt, a romanticizmussal pro és contra foglalkozó irodalom a Brunetièreféle elfogulatlan hangot ma alig ismeri, (L'évolution de la poésie lyrique,
I, k. 141—169. 1.)
Első nagysúlyú támadója P. Bourget, Az írói felelősségnek felvetője,
„A tanítvány" írója erkölcsi szempontból t á m a d j a a romanticizmust. Műveiben számtalanszor találkozunk a romanticizmus elleni nyilatkozatokkal.
A szenvedélyes harci riadót Charles Maurras f ú j t a meg, akit azt mondja,
hogy a romanticizmus a francia lélek betegsége volt, (Trois idées politiques.
32. 1,) A francia klasszicizmus és az antik világ ezen rajongójának nyomában egész iskola keletkezett a romanticizmus diszkreditálására, Pierre
Lasserre mesterművében, a Le Romantisme français-ban Maurrasnak kétségtelen hatása alatt éleselméjű, kegyetlen kritikával illeti a romanticizmust.
Szerinte a romanticizmus szociális eszméi forradalomból származnak, nélküle nem érthetők meg. Valósággal egyenletet állít föl: Le romantisme c'est
Rousseau . . . et Rousseau est un des facteurs les plus importants de la Révolution. (Le Romantisme français 321. 1.) Az intelligencia megfogyatkozása.;

helyesebben szólva romantikus rothadása szerinte: sensualisme des idées,,
métaphisique des émotions, matérialisme mystique, bestialité lyrique. (U. o.
176. 1.) Seillière (Philosophie de l'Impérialisme), Leon Daudet stb. mind
azzal vádolják a romanticizmust, hogy megrontotta a francia lelket. Az egyháziak szintén nem maradnak el — teljes joggal — a támadók közül. Ilyen
harc közepette vállalkozott Maurice Souriau a francia romanticizmus történetének megírására. 40 éve, hogy ezen a területen dolgozik. Számos részlettanulmányt közölt már s most 40 éves munkájának összefoglaló eredményét
3 kötetben közölte. M, Souriau nem akar elfogult lenni. Azt gondolja, az óra
elérkezett a pártatlan történetírás számára, hogy a harci zajban felemelje
hangját. Sine ira et studio akarja tárgyalni anyagát. Bár természetesen
annak, ki 40 év munkáját tudja ily kérdés tanulmányozására szentelni, nehéz
egészen semlegesnek maradni, A romanticizmus ellen intézett szemrehányásokat túlzottnak tartja. De legalább pártatlan. Véleményét a tények és
szövegek minuciózus tanulmányára alapítja, nem előítéletekre. Nem keres
mindenáron új theoriákat, tetszetős, inkább csillogó, mint mély magyarázatokat, melyek egy szisztéma keretei közé akarják szorítani az eszméknek,
érzelmeknek oly gazdag megnyilvánulását, mint amilyen a romanticizmus
volt. Az író fél, hogy így vétene az igazság ellen. Részletesen, gazdag
dokumentálással elemzi Rousseau munkásságát és hatását, a forradalom
irodalmát, azután sorban jönnsk Mme de Staël, Chateaubriand, a második
kötetben Lamennais, Lamartine, Béranger, Nodier és az Arsenal köre, Vigny,
Hugo, Stendhal, Sainte-Beuve és a dráma Hernani-ig. A 3-ik kötet 1830-tól
tárgyalja a romantikusokat. Foglalkozik a romanticizmusnak Lamennais-tól
megindított, Lacordaire-től folytatott mozgalmával, Victor Hugo fejlődésével,
a romantikus dráma végével és a színköltészettel, mely ezt felváltja, a
romanticizmus hatásával Flaubert-nél és Gauthier-nél, a romanticizmus ú j
életrekapását 1851-ben V, Hugo lirizmusában.
A munka mintegy összefűzött monográfiák csoportja. Az író kronológiai sorrendet követ mindegyik személynél, mindegyik áramlatnál kifejti a
lényeges jegyeket, Világos, alapos munka, a szerző inkább törekszik a biztosságra, mint a tündöklésre. Ha nem is ambíciója, hogy az annyiszor átkutatott talajon szenzációs felfedezéseket tegyen, megvan az az érdeme,
hogy ő adta eddig a legvilágosabb, legrészletesebb inmertetését a romanticizmusnak,
A munka konklúziója, anélkül, hogy véglegesen fel akarná állítani a.
romanticizmus mérlegét, foglalkozik azzal a hatással, mit ennek a termékeny kornak a remekművei még most is gyakorolnak, A végső verdikt inkább
kedvező. Talán nem fogadhatjuk el minden állítását, hogy például a romantikus vers végleges és hogy a francia költészet nem fog jobb kifejezési eszközt találni. Az ilyen állítások csak feltevések lehetnek. De mindenkinek el
kell ismerni a munka értékét és érdekességét. A szerző egy nagy, bonyolult
irodalmi korszaknak hű, világos képét adja, speciálistának, egyetemi hallgatónak jó segítséget ad, az irodalom kedvelőjével pedig jobban megismerteti
a nagy írókat és megadja neki egy kellemes, alapos szuggesztív munka
élvezésének az örömét.
M. Souriau könyve nagy szolgálatot tett az irodalomtörténetnek, de
nagy érték a katolicizmus számára is. A Commission Catholique du Livre

Francais, mely időszakonkint ítéletet mond irodalmi érték és katolikum
szempontjából a megjelent művekről, 1918. áprilisi gyűlésén az év legjobb
irodalomtörténeti munkái közé sorolta. Valóban M. Souriau az irodalomtörténeten kívül a katholicízmusnak is nagy szolgálatot tett müve megírásával.
60—70 év íróinak a valláshoz való viszonya áll előttünk megvilágítva, mindig szövegekkel alátámasztva. Látjuk, Rousseau-tól kezdve V, Hugo-ig, mi
volt náluk póz, affektálás, milyen motívumokból táplálkozott gyűlöletük
vagy rokonszenvük. Chateaubriand, akinek vallási őszinteségét az ember és a
katolicizmus ellenségei kétségbe vonták, alaposabb, megértőbb magyarázót
még talán V. Giraud-ban sem kapott, A francia irodalmat ismerők számára
értékes az egész mű, de a Chateaubriand-nál foglalkozó fejezetek, a Lamennais-tól megindított, Lacordaire-tól folytatott vallásos, romantikus mozgalom V, Hugo-nak erkölcsi életéből fakadt katolicizmus gyűlöletének ismerete nevelőnek, lelkipásztornak, apologétának megbecsülhetetlen szolgálatot
tesz. A mű elolvasása után világosan áll előttünk az a szolgálata, mit a romanticizmus végzett a katolicizmusnak azzal, hogy a XVIII. sz. volteriánus
szelleme ellen hadba kelt, a történeti érzék felkeltésével lehetővé tette azt
a mozgalmat, mely rehabilitálta a reformációtól és a XVIII. századtól anynyit gyalázott középkort. Dicséret és hála illeti meg a tudóst, hogy a szaktudományán kívül alapos tudásáról minden szenvedélyesség nélkül a katholicízmusnak ily nagy szolgálatot nyújtott.
Szalay Jeromos.
Dr, Johann Cerny: Die deutsche Dichtung. Grundzüge der Literaturgeschichte mit einem Anhang: Hauptformen der Dichtung. G. Freytag A. G.
Leipzig—Wien. 451 und VIII. Seiten.
EE a mű azzal a szándékkal készült, hogy a felsőbb iskolák tanulóifjúsága és a művelt közönség számára áttekinthetővé tegye a német költészet fejlődéstörténetét, Anyagának kiválasztásánál a szerző gondosan ügyelt
arra, hogy mellőzzön mindent, ami holt anyag és kiemelje a német irodalmi
mult időtlen értékeit. Száraz adatok halmozása helyett a mai szellemtörténeti iránynak megfelelően az egymást felváltó korok egyetemes kultúrájának
keretében behatóan foglalkozik az irodalmi életet mozgató eszmékkel, a világnézet, ízlés és stílus változásaival. írók és művek közül csak a valóban
jelentősek kerülnek bele történelmi képsorozatába, a többiek felett ügyesen elsiklik, anélkül, hogy ez által művének teljessége csorbát szenvedne.
Tárgyalásának középpontjában a klasszikusok állanak, az állócsillagok,
akiknek fénye a szerény bolygókra is jellemző világot vet. A tizenkilencedik
század sokrétegű és bonyolult szellemi életének alapos ismertetésén kívül
a legmodernebb irodalmi törekvésekről is világos és tömör összefoglalást
nyújt. A függelékben a legnélkülözhetetlenebb poétikai tudnivalókat ismerteti egészen modern művek alapján. Művének használhatóságát mutatja az a
körülmény, hogy első kiadása (1915) óta ezúttal negyedszer jelenik meg,
lényeges és sikerült bővítésekkel.
Dr. Bánhegyi Jób.
Váth János: Gárdonyi Géza életrajza. A Dunántúli Tanítók Könyvtára * 3. szám. Szombathely, 1929. 40 lap.
Ezt a kis tanulmányt a Gárdonyi Géza Irodalmi Társaság országos
pályázatának bíráló bizottsága első díjjal tűntette ki. A magunk részéről
csak örülni tudunk a szerző megérdemelt sikerének. Munkája a rokoniélek

megértő szeretetével, a szépírónak egyéni stílusművészetével rajzolt jellemkép Gárdonyiról, az emberről és művészről. A kép mozaikszerű: Gárdonyi
gazdag egyéniségének legkifejezőbb mozzanatait hangsúlyozza, de ezek a
vonások élnek és felejthetetlenül belevésődnek tudatunkba, Váth János tanulmánya értékes gyarapodása a Gárdonyiról szóló szakirodalomnak.
Dr. Bánhegyi

Jób.

Literaturwissenschaftliches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft. In Verbindung mit Josef Nadler und Leo Wiese herausgegeben von Günther Müller. II. 150 1., Freiburg im Breisgau, 1927. Herder u. C.
Az öt alapos közlemény közül (Friedrich Braig: Metaphysik und Literaturwissenschaft; Haas Heckel: Die Gestalt des künstler in der Romantik;
Ewald Reinhard: Eickendorf-Probleme; Paul Adams: Das Weltbild in
Grabbes „Herzog Theodor von Gottland"; Beiträge zur Bibliographie der
oberdeutschen Renaissance- und Barockliteratur II.: Deutsche Predigt. Kapuzinerbibliothek Dornael , , , Kapuzinerbibliothek Arth, Von, P. Lensfrid
Singer O. M. Cap.), azt hiszem, Braig tanulmánya a legegyetemesebb érdekű. A háború utáni tudományos életnek jellemző tünete ugyanis az ú, n,
szellemtörténeti irányzat erős előretörése, E felfogás szerint tudvalevőleg
a koroknak legjellegzetesebb vonása álláspontjuk a nagy metafizikai kérdésekkel szemben, szóval világfelfogásuk. Éppen ezért képviselői ezt a világnézetet kutatják a szellemi élet minden megnyilatkozásában, hogy így megismerjék a korok lelkét, egymáshoz való viszonyukat és a legfontosabb metafizikai problémák megoldásának fejlődését. E felfogást az irodalmi műnél
is a szellemi tartalom érdekli elsősorban, hisz adatokat nyújt az egyetemes
feladat megoldásához és egyúttal a tisztán irodalmi természetű kutatásoknak is legbiztosabb alapot vet. De természetes, hogy a vizsgálatokat nagyon
befolyásolja a kutató világnézete, mely még a világfelfogás tartalmának
meghatározásában is döntőjelentőségű. Éppen ezért fontos e tanulmány.
Braig megállapítja a szellemtörténet munkásainak vágyakozását szilárd metafizikai alap után, mert érzik a szükségét valami átfogó egységnek és
szempontnak, mely lehetővé teszi a történeti jelenségek változatos sokaságának megértését, elrendezését és értékelését. Braig hangsúlyozza, hogy
csak a katholikus világfelfogás felel meg e feladatnak. Igazán mély pozitív
fejtegetései rendkívül érdekesek, de tanulságosak kritikái is, amelyekben az
eltérő felfogások gyöngéit mutatja ki. Hogy Dilthey nagyon is bőven szóba
kerül, ezt, gondolom, nem kell külön kiemelnem,
Dr. Kocsis

Lénárd.

J. Calvet. Les Types universels dans la Littérature française. 2 k, Paris, Lanore.
Ez a két kötet a szerzőnek az Institut Catholique-on leányok számára tartott cours publics-ekből született meg. Calvet a francia irodalom
jellegzetes típusait mutatja be. Sorra vonulnak el előttünk Renart, Pathelin,
Panurge, Céladon, Tartuffe, Chrysale, Gil Blas, Figaro, René, Homais, Tartarin, Cyrano az első kötetben, a másodikban Don Juan, Alceste, Géronte,
Turcaret, Emile, Julien Sorel, Rastignac, Jérôme Paturot, Joseph Prud'homme, d'Artagnan, Gavroche, Maurin des Maures. Nem filológiai apparátussal készült munka, hanem a francia irodalom egyik kiváló professzorának

szellemes, eleven csevegése egy
élvezettel és nagy haszonnal jár.

érdekes

témasorozatról. Olvasása
Szalay

sok

Jeromos.

Paul Bourget. — Au Service de l'Ordre- Paris, Plön.
P, Bourget 16 tanulmányt foglal össze ebben a már címében is érdekes kötetében, A jelentőségteljes cím ,,A rend szolgálatában", jelzi a könyv
irányát, Centennáriumi megemlékezés, — mint a Taine-ről szóló — régebben folyóiratokban megjelent cikkek, mint a vidéki plébánosról, az örökösödésről, a családi választójogról szólók, nagyszabású munkák megjelenése
alkalmából írott reflexiók, — mint Grandmaison Jézus Krisztusa, Louis
Bertrand Louis XIV-a, De la Gorce történelmi munkái, — alkotják a tanulmányok tárgyát, Bourget a jelenkor Franciaország egyik legnagyobb tanítómestere. Ezen tanulmánysorozatában is a keresztény társadalom, a nemzet jövője a szempontjai. Azokra az eszközökre akar rámutatni, melyek a
társadalmat, a nemzetet társadalmi felfordulások, forradalmak ellen megoltalmazhatják, Az utca rendje szerinte még nem jelent biztonságot és a
háttérben a legveszedelmesebb betegségeket rejtegetheti, mely a kitörésre
csak a forradalmi alkalmakat várja. Még a társadalmi jólét, megelégedettség se biztosíték, példa erre a Lajos Fülöp uralmát elsöprő 48-as forradalom, az egyedüli garancia a tisztánlátás, a rend az eszmék és irányok
megítélésében. Dolgozzunk, hogy helyesen gondolkodjunk, íme ez az alapja
az erkölcsiségnek, mondja Pascallal és teszi hozzá, ugyancsak ez az alapja
a politikának is. A problémák fontossága, Bourgetnak a tanaulmányokban
is megnyilatkozó nagy írói kiválóságai érdekes olvasmánnyá teszik e kötetet mindazok számára, akik érdeklődnek egy nemzet és a keresztény társadalom problémái iránt,
Szalay
Jeromos.
Nyelvtudomány.
Erdélyi Lajos dr.: Magyar nyelvi tanulmányok I, 1926, — II. 1929. Budapest. A szerző kiadása.
Tisztelettel és elismeréssel állunk harminc esztendő munkája előtt. E
két kötetben csak halvány képe van annak, amit Erdélyi az iskolában és a
tanárképzés terén tett. Müveiben nemcsak eredményeket, hanem célkitűzéseket is kapunk. Minden kérdés érdekli, de ú j r a meg ú j r a visszatér a népnyelvhez. Nem elégszik azonban meg itt a népnyelv kutatásánál a leírással,
hanem kívánja a mondattani és jelentéstani vizsgálatot a történeti szemponttal, valamint rámutat a vizsgálat általános jelentőségére is (I. 5, II, 1),
Műveinek legjava a II. 4—10, A székelyek eredetéhez szól hozzá a nyelvjárások szempontjából. Elsőrangú a kérdés minden irányú megvilágítása a
rávonatkozó irodalom bevonásával. Kitűzi a kérdés nyelvi vizsgálatának feladatait és megállapítja módszerét. Az egyes nyelvjárások feldolgozása szükséges és keresni kell a kapcsolatot más, különösen a dunántúli nyelvjárásokkal összehasonlító-történeti módszerrel, fígyelembevéve a jövevényszavakat, a jelenségek földrajzi és chronológiai helyét. Nemcsak programmot ad,
hanem mintát is az udvarhelymegyei székelység hangtanának, alaktanának,
szókincsének földolgozásában. — A csángók eredetéhez Horgerrel együtt

szintén a nyelv szempontjából szól. — Elsőnek mutat rá a háború nyelvi
hatására (I. 11.). — Kedves témája a nyelvemlékek dialektusa, de itt maga
is érzi, hogy csak a valószínűségig lehet elmenni az alapok hiánya miatt.
Eljárása alapos. Elébb a d j a a kérdés történetét és mibenlétét. (Mintaszerű
I. 7, II. 3). Aki ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, nem hagyhatja figyelmen kívül,
Hálánk és elismerésünk Erdélyinek a munkájáért, köszönjük útmutatásait, felvilágosításait, érdemeit méltányoljuk és hirdetjük, várva a harmadik kötetet és a Tájszótárt.
Eckhardt Sándor: Üjírancía leíró nyelvtan, Budapest. Szerző kiadása,
285 1.
Az első magyar tudományos újfrancia leíró nyelvtant írta meg a szerző.
A magyar és francia nyelv ismeretével megírt munka a modern nyelvtudomány követelményeinek figyelembevételével készült. Kitűnő hangtana
rövid alaktana után következik a mondatrészek alapján megírt mondattan,
mely új utat jelez a francia nyelvtanok tradicionális felosztásával szemben.
Az egész mondattan nagyon sok nyelvi ténnyel ismertet meg bennünket,
melyeket eddig nagyon sok helyről kellett összeszedni, de főkép az állítmánnyal foglalkozó rész nagy értéke a könyvnek. Az időalakok egymáshoz
való viszonyát kevés könyvben tárgyalták meg ilyen alaposan. A francia
formáknak finom magyar árnyalatokat talál. Terminológiája nagyon jól sikerült. Mindenütt, ahol szükséges, a d j a az irodalmi és a köznyelvi formát.
Született francia hallva példáit, azt jegyezte meg: Le français tel qu'on
parle. Igazi főiskolai könyv. Két kívánságunk lenne vele szemben: kissé
bővebb tárgymutató, és hogy adjon az alaktanból többet. Lehet megokolni
az igeragozás, rendhagyó igék elmaradását, de a teljesség kedvéért, s hogy
a tanulmányozó megtaláljon benne mindent, nagyon üdvös lenne ezeket is
adni. 20—30 oldallal vastagodna meg ez az értékes főiskolai tankönyv, melynek lenne bár több folytatása.
Szalay
Jeromos.
Szépirodalom.
Szabolcska Mihály: — Összes költeményeiből válogatott versek könyve
212 1., Budapest, év n., Singer és Wolfner, Őseim nyomán, 107 1., Budapest,
1928, Magyar Tudományos Akadémia kiadása.
Mondanom sem kell, hogy üdeség árad ki Szabolcska köteteiből. Különösen a válogatott versek közvetlen egyszerűsége, frissessége és átlátszó
világossága erősen emlékeztet a népköltés termékeire. A bennük megnyilatkozó lélek is rokon a nép szellemével, amint az a népköltési gyűjteményekben megnyilatkozik. Az emberi szív érzései mintegy leegyszerűsítve, tipikus
tisztaságukban és — hozzátehetjük — nemes részükben élnek Szabolcskában. Hozzá ez a szív magyar és kultúrember mellében dobog, éppen ezért
az érzések is, bár megmaradnak egyszerűeknek, valamikép kifej lettebbek
és öntudatosak. Hazafiság, ideális szerelem, tiszta családi érzés, szeretet a
szülők, a hitves, a gyermekek iránt, vallásos áhítat és a benne megtisztult
egyetemes emberszeretet, együttérzés a természettel a főmotívumai e lírának, mig falusi történeteiben a népéletnek egy-egy élesen meglátott alakja,
eseménye van megjelenítve kivételes megérzékítő erővel. Tragikus összeom-

lásunk évek hosszú során át — idegen állam polgárává kárhoztatta a költőt, és második kötetecskéjének nagy értékei a Hajótörés után. Idegen világban cím alatt közölt versei. Mély fájdalom, de önérzet, remény, bizakodás
ömlik el e szomorú s mégis fölemelő költeményeken, melyek még fokozottabban mutatják a Szentírás hatását, amely különben a többieken is fölföltetszik.
Ahol a föntebb jelzett alaki sajátságok velük összhangzó tartalommal
kapcsolódnak, irodalmunk időtálló értékeivel találkozunk, de azért a válogatott versek között is vannak olyanok, melyek már modorosak. Az is bizonyos, hogy ma már a népélet sem mindig olyan egyszerű, mint amilyennek
itt látjuk, izgató, kínos problémáiról elfordítja a szemét Szabolcska. Szemléletének módja néha-néha a régi népszínművek édeskés eszményítésére emlékeztet. De az is csak ú j r a kétségtelen, hogy a költemények javarésze mély
esztétikai gyönyörűség forrása és biztosítéka Szabolcska tisztes helyének
költészetünk történetében,
Dr. Kocsis
Lénárd.
Megyery Ella: Római Notesz. Bp. Pfeiffer. 1929. 227 1„ 2 P 50 f.
Megyery Ella nem lép nagy igényekkel olvasója elé, csak egyszerűen
használni akar annak, akit útja Rómába visz. A Baedeckerek, útikönyvek
szakszerű útmutatói mellé jól illik ez a könnyed csevegés, melynek minden
során látszik Róma kitűnő ismerete és amely olyan dolgokban is mer tanácsot adni, mikről (pl. koszt, ital, szórakozás) más kalauzok hallgatnak.
— rf. —
Felix Nabor: Gold und Myrrhen. Missionsverlag. St. Ottilien. 1929. 92 1.
Gonzalo portugál jezsuitának a keletafrikai partokon a vértanúság koronájával megdicsőített missíóját tárgyalja Felix Nabornak, az ismert német
írónak műve regény formájában. A munka fordulatos és élvezetes, különösen
megkapó a lelkes hithirdetőnek és az ,,aranycsászár"-nak jellemrajza.
A missiós irodalomnak szép terméke ez a regény.
Kf.
René Schwöb: Moi, Juif. Paris, Pion.
A Pion kiadásában megjelenő érdemes vállalat, a Roseau d'or közölte az új francia irodalom korán elhunyt kiváló konvertita írónak, René
Schwobnak 400 oldalas naplóját. Egy nemes lélek vívódásai, kísérletei, küzdelmei állanak előttünk. Nem Szent Pál-szerű, hirtelen, rendkívüli körülmények közti megtérésről van benne szó, nem is emberi tekintetből való
vallásváltoztatásról, hanem olyan megtérésről, mely hosszú munkának, elmélkedésnek a gyümölcse, Természetesen a kegyelem munkája nem kevesbbé segítette elő az író lelkében a változást, mint a jó, a nemesre törekvő
lélek vívódásai, becsületes törekvése, hogy a sejtett, majd megismert igazság birtokába jusson. Az életszentség iránti rajongás, az Egyház, Krisztus
megismerése, a kegyelem lassú, de biztos hatása az állomásai ennek a megtérésnek, A teljes hitetlenségből érkezett meg R. Schwöb. Küzdenie kellett
az eredeti bűn következtében megromlott természete ellen, fajának előítéleteivel, mikor észrevette, hogy a zsidóság már nem vallás, mert hiszen
nincs benne áldozat. Mesteri annak leírása, hogyan bontakozott ki az író
abból a gőgből, mely bár megveti faját, büszkeségének tartja a megvetett
kaszthoz tartozni, és hogyan merít a katholicizmusból argumentumokat, hogy
fajtestvéreit és volt hitsorsosait szeretnie és nem megvetnie kell.

A munka hódolat a katholicizmus isteni ereje előtt, hatalmas és eredeti útmutatás mindazoknak, kik a sötétben keresgélnek az igazság és világosság után.
Szalay
Jeromos.
Federer, Heinrich, Gebt mir meine Wildnis wieder! Umbrische Reise
kapitel. 51—60 Tausend. Freiburg im Breisgau 1928. Herder, 1,80 M.
Az ismert nevű svájci írónak nyolc kis rajzát tartalmazza e kis könyvecske, amely címét az elsőtől nyerte. Morone Péter, V. Celesztin pápa történetét írja meg benne. Ez is, a többi is a legnemesebb emberi érzelmek
tükörképei, melyek a bájos Agna di Narni, a szegény remete s még szegényebb pápa, Pietro Morone, a királyi hercegkisasszonyka, a sabin hegyek
búcsúsai, sz. Benedek fiai s a Campagna pusztázó parasztjaai lelkéből felénk ragyognak, Ádám számkivetett gyermekeinek soha meg nem pihenő
egyetlen vágyakozása a klasszikus béke korszaka után csendül ki mindegyikből, Az írónak páratlan elbeszélő művészete lélektani finomsággal
lopja bele az olvasó lelkébe ennek a vágyakozásnak hangulatát. Olvasásuk
üdítő harmat az élet sok nyomorúsága között eltikkadt szívnek. Az egész
vászonba kötött könyvecskének kiállítása igen tetszetős,
jb.
Sigrid Undset: Und wär dies Kíndleín nicht geboren, Verlag Ars
sacra, München, 1929. 29. lap, Ára 1,50 M,
Egy realisztikus tollrajz a nobeldíjas norvég írónő tollából. A kereszténység alaphangját keresi és ezt a karácsonyi öröm hangulatában látja:
Isten letette mindenhatósága jelvényeit és emberré lett. Az Antikrisztus,
mint meglett ember jelenik meg a történelem színpadán, a sátán pedig álruhába öltözködve, a második isteni személy ellenben hamisság és álnokság
nélkül való, szegény, elhagyatott, mezítelen gyermekként születik meg,
A megváltás misztériumát a bethlehemi jászol isteni színjátéka vezeti be.
A szép kiállítású, mélynyomású képekkel díszített könyvecskében egy
nagy szellem eredetisége lüktet.
Dr. Zoltán
Veremund.
Bölcselei.
Dr. W. Schwer: Katholische Geseilschaftslehre. Ferd. Schöníngh, Paderborn, 1928, VIII, + 294 1.
A kereszténység gazdag tartalma nem merül ki pusztán az egyén vallás-erkölcsi életének határozott irányú szabályozásában. Az emberi természet
összes viszonylatait figyelembe vevő, örökké szilárd alapokon felépített egységes világképet és világnézetet nyújtva minden más eszmeáramlatnál hivatottabb a társadalom életének vezetésére is, hisz tökéletes világosságú és
zárt egységű világképének és világnézetének alapvonalait nem a magára hagyatott emberi ész, hanem a csalhatatlan és örök érvényű isteni kinyilatkoztatás és majdnem két évezrednek imádsággal megszentelt kemény munk á j a rajzolta meg. A katolicizmus, mint a krisztusi tanoknak egyedül jogosult őrzője és letéteményese olyan centrális eszméket, igazságokat tartalmaz, amelyek világosságot derítenek a társadalom eredetének, végső céljának és szerkezetének legbonyolultabb kérdéseire is. A katolicizmus tanítá-

sait figyelmen kívül hagyva, sem a társadalom nem boldogulhat, sem pedig
a társadalom fogalmának, eredetének, végső céljának, szerkezetének bölcseleti vizsgálata nem bír azzal a mindent átfogó mélységgel és egységgel, azzal a nyugodt biztossággal és következetességgel, amelyek a bölcseleti vizsgálódásnak legfőbb kellékei és mindenkitől magkívánt eredményei.
Schwert ezek a gondolatok ösztönözték könyvének megírására. Azoknak akart rövid, de megbízható vezérkönyvet nyújtani, akik egyéb irányú
tanulmányaiktól vagy kötelességeiktől lefoglalva nem rághatják át magukat
a különböző elméletek, elnevezések és a folyton gyarapodó irodalom szinte
végeláthatatlan tömkelegén. Nemcsak azzal végzett értékes munkát, hogy
mindenütt rámutat a katolicizmus társadalomalakító és szilárdító eszméire,
hanem azzal is, hogy könnyen érthető, folyékony nyelven a szakirodalomban való kiváló jártassággal kiválogatta, összegyűjtötte, értékesítette és áttekinthető rendszerbe foglalta, ami más rendszerekben értékes és használható és óv attól, ami helytelen utakra terelhetne. Bizonyítékai jól megválogatottak.
Könyve három részre oszlik. Először a társadalom és társadalomtan
fogalmát világítja meg, a társadalomtan fejlődését t á r j a fel és a katolikus
elvekre épített társadalomtan fogalmát és feladatát határozza meg. A társadalom alapjai c. részben a társadalom eredetéről, végső céljáról, alkatáról
f a személyiség és közösség, a társadalom és közösség kölcsönös viszonya,
a társadalom organikus és mechanikus felfogása, a társadalom, mint szociális kötelék), egységesítő elvéről és alapjogáról értekezik. A harmadik
részben a társadalom szerkezetéről szólva, a társadalmi élet törvényszerűségeit kutatja, a család és állam szerepét, valamint a szabad közösség alapjait (munka, magántulajdon) állapítja meg.
Dr. Hegyi
Dámján.
F. Palhoriés: Vies et doctrines des grands philosophes. Tome L, p. 288,
tome II. p, 299. Paris, 1928.
Ezen két k ö t e t b e n az olvasó a görögöktől kezdve puszta történeti egymásutánban, az összefüggések élesebb kiemelése nélkül kapja a ,,nagy"
bölcselők szellemi arcképeit, A szerző nem törekszik mindenáron eredetiségre, hanem elsősorban a művelt nagy közönséget szem előtt tartva igyekszik a legújabb eredmények megvilágításában bemutatni a kiszemelt filozófusokat.
Az I. kötet a legrégibb görög bölcseleti iskolák futólagos érintése után
Sokrates, Platon, Aristoteles, Epicurus, a stoikusok, Plotinus és Szt, Ágoston életével és tanításával foglalkozik; a II, kötet három arab bölcselőt:
Avicennát, Gazalit és Averroëst, továbbá Szt, Tamást és Szt, Bonaventurát,
Descartést, Malebranchet, Spinozát, Leibnizet tartalmazza. Mindkét kötet
végén néhány fontosabb bölcseleti címszó magyarázata olvasható.
Ha már most kimerítő kritikát akarnánk adni e két kötetről, külön
kellene úgyszólván mindegyik filozófussal foglalkoznunk, ehelyett inkább
egynéhány főbb megjegyzésre szorítkozunk.
Érdeme szerzőnknek az egyes filozófusoknak szánt anyagterjedelem
a r á n y o s beosztása, az idézetek ügyes alkalmazása, a helyes kritikai állásfoglalásai, melyek mutatják, hogy mennyire birtokában van a skolasz-

vtikus rendszer ismeretének, — A Sokrates-problémát, melynek helyes
megoldása jórészben a források értékelésétől függ, t, i. hogy Platónt vagy
-Xenophont tartsuk-e a sokratesi tanítás hű följegyzőjének, egyeztetéssel
-igyekszik megfejteni, — A stoikus és epikureista rendszereknél nincsen kiemelve a Végzet (Heimarmené) és a Véletlen (Tüché) középponti szerepe,
ugyanúgy Szt, Tamásnál a thomista rendszer sarkkövét tevő analógia entís,
— Nem helyezhette volna-e szerzőnk a középkori ,,nagy" filozófusok közé,
akik közül csak kettővel foglalkozik, Cantenbury Sz, Anselmet és Duns
Scotust, aki egyben egy theologiai és bölcseleti iskolának vezéralakja?
A nagy filozófusok kiszemelésében szerzőnk egészen Leibnizig jutott
el; nem hisszük azonban, hogy ezen eléggé sikerült két kötet után következő kötetekben egyszerűen továbbhalad a Leibniz utáni filozófusokhoz,
még mielőtt az angolok nagy filozófusait (Locke, Berkeley, Hume) s a 17,
század nagy jezsuita skolasztikusait (kül, Suarez) bemutatta volna,
K. G.
Hínrich Kníttenmeyer; Schellíng und die romantische Schule, München. Reinhardt, 1929, 482 1., vk. 14 M.
Ebben a munkában a romantikus bölcselet irányainak ismertetését kapjuk Schelling életpályájába és eszmevilágába beillesztve. A szerző a romanticizmus alapgondolatainak (a végtelenség, a történelem, a fejlődés, a
poiesis vagyis az én alkotó tevékenysége a kozmoszban) vázolása után
Schelling életrajzát adja, foglalkozik bölcseletének kialakulásával és változásaival. Mellette Fichte, Hegel, Fr, Schlegel, Novalis, Ritter, Baader, Steffens, Oken, Schleiermacher, Görres, Hölderlin kerülnek tárgyalás alá, A mű
sokat nyert volna világosabb, áttekinthetőbb, pontosabb tárgyalásmóddal.
Lehet, hogy a tárgy sokfélesége és benső problematikájának zavarossága
okozta azt, hogy a szerző a bonyolult kérdéseknek még világos feltárásához
sem jutott el, hanem oldalak százain kínozza olvasóját nehézkes eszmejáratokkal; lehet azonban, hogy csak a német homályt akarta művével szimbolizálni, így is jó meglátni Schelling meggyőződését: ,,Az a bölcseleti pályafutás a legjobb, amely Platóval kezdi és Aristotelessei végzi — a bölcseletet." Ha Kníttenmeyer ezt megszívlelte volna, tán Schellinget is jobban megérthette volna.
— rf. -—
P. Wilhelm Schmidt S, V, D,: Der Ursprung der Gottesidee. B. II. Die
Religionen der Urvölker Amerikas. Münster. Aschendorff. 1929, 1065 1- 26 M,
P. W, Schmidtnek a neve ma az ethnológía legragyogóbb nevei közé
tartozik. Szavára nemcsak a kath, tudomány figyel. Az ember őstörténetével, kultúrájával, vallásával foglalkozó eddigi művei — ha találtak is néha
ellenmondására — a világ tudományos fórumai előtt juttatták elismeréshez
ezt a szerény szerzetestudóst, aki nem pusztán negatív apologetikával, hanem a tudomány eredeti vértezetével küzd az igazságért, mely természete
szerint — katholikus igazság. Az Isteneszme eredetéről szóló művének első
kötetét már ismertettük évfolyamunk 1. számában. A szorgalmas szerző
tovább folytatja hatalmas művét. Az ázsiai és afrikai őskulturák vallástörténeti anyagát egyelőre későbbre hagyva — az amerikai őskulturák népeinek
vallását tárgyalja. Több mint ezer oldalra terjed ez a munka, mely már a
.'.kihalás felé tartó ősnépek szellemi világát t á r j a fel. Az európai bevándor-

lás, üldözés tönkretette a régen virágzó törzseket, vannak köztük olyanok,,
melyek létszáma már a tízet sem haladja meg. A nemzetek, népek nagy temetőjéből Schmidt — megmenti a lelket, a szellemet; ennek is legértékesebb«
megnyilatkozását: a vallást. Mintaszerű a források közlése; az emberrel foglalkozó tudományok épúgy, mint a vallástudomány bámulatosan gazdag bányára talál e kötetben. Megdöbbentően fönséges mithoszokat közöl a világteremtésről, bűnbeesésről, halhatatlanságról és halálról, Nagy-Istenről és
ellenlábasáról — az összes itt tárgyalt ősnépeknél, melyeknek Schmidt az
ősi időkben való történelmi egységét meggyőzően bizonyítja. Schmidt feldolgozása józan, következtetései mindig az adatok, a források keretén belül
maradtak. Eredményei megint csak a Nagy-Isten elsőségét igazolják a valláskialakulásban és vele az eredeti, ősi vallás formáinak egyszerűségét, tisztaságát, erkölcsi fenségét.
A legjobb hitvédelem — beállani a tudomány műhelyébe, dolgozni ennek eszközeivel és módszereivel, kutatni az igazságot — frázisok és szavalatok nélkül — az igazság úgysem lehet más, mint egyetemes — azaz katholikus igazság. — A nagy tudományos eredmények mellett ez Schmidt művének módszeres tanulsága.
— rf. —
Egyháztörténei.
Dr. Géfín Gyulai A szombathelyi egyházmegye története. 2. kötet.
Géfin Gyula szerkesztésében a szombathelyi egyházmegye legjobb erői,
élükön Tauber, Tóth, Boda prelátusokkal, írták meg a reformországgyűlések
korától napjainkig futó idő püspökeinek, Balassa, Szenczy, Szabó, Hidasy,
István és Mikes püspök életrajzát, a szeminárium, az iskolázás, a káptalan történetét s a papság irodalmi és háborús tevékenységének érdekes
rajzát. Látjuk, hogy az egyházmegye vezérei mennyit dolgoztak a legmostohább körülmények közt is a krisztusi elvek diadalra juttatása érdekében.
Főleg Hidasy püspök szent lelkülete hagyott mély nyomokat az egyházmegye arculatán, — A magyar egyháztörténetírás súlyos értékekkel gyarapodott e hatalmas két kötetes műben,
Dr. Mihályi Ernő.
1. Friedrich Ritter v. Lama: Papst Pius XI, Augsburg. Haas und Grabherr. 1929. 189 1., 8 M.
2. Monay Ferenc: A lateraní béke, Arad. Vasárnap. 1929. 142 1.
Lama műve nemcsak tárgyánál és alkalomszerűségénél fogva érdekes
olvasmány. A neves szerzőnek sikerült megéreznie és megéreztetnie XI. Piusban azt a történelmi nagyságot, mely a Szentatya személyét nemcsak a hivő
lélek szemében teszi naggyá, mint Krisztus helytartóját, hanem működésének, egyéniségének már most biztosítja a szekuláris nagyságot és odaállítja
őt az egyház- és világtörténelem legnagyobbjai közé. A pápa életrajzának
megírásában főleg a lengyelországi események rajza domborodik ki. Működésének ismertetésében sorra veszi a katholikus akció, a római kérdés, a
monumentális enciklikák, szentté és boldoggáavatások, míssiós munka, a keleti egyházakhoz, a felekezetekhez, az egyes államokhoz való viszony tárgyalását. A tanulságos munkát a lateráni béke megkötésével zárja le.
2, Monay Ferenc, a Szent Péter templom magyar gyóntatója, a lateráni
béke előzményeit ismerteti a római kérdéssel, rátér azokra a tárgyalásokra

melyek a békéhez vezettek és kifejti a lateráni békével létesített egyházpolitikai helyzetet. Tanulságos munkája hasznos és élvezetes olvasmány.
(k)
Neveléstörténet.
Balassa Brúnó: A történettanítás múltja hazánkban. Neveléstörténeti
iorrástanulmány. Pécs, Dunántul Egyetemi nyomdája. 1929. 161 1.
Ez a nagy alapossággal megírt forrástanulmány, mely a történettanítás hazai múltját a protestánsok iskoláiban mutatkozó első rendszeresebb
kezdeményezésektől egész a második Ratio megjelenéséig (1806) nyomozza,
több szempontból is érdeklődésre tarthat számot:
Először is azt olvashatjuk ki belőle, hogy a történeti felfogások s értékelések különbözőségét az előzetes történetbölcseleti és világnézeti állásfoglalások különbözősége magyarázza, amint ez élesen szembetűnik az első
Ratio előtti (1777) kath. és prot. iskolák történettanításában.
Egy másik szempont szerzőnknek azon megállapítása, hogy a történettanítás fejlődésének első színhelyei a főiskolák voltak, s csak később, mikor
már a bölcseleti kar elveszti előkészítő jellegét, válnak a középiskolák a történeti műveltség közlésének csatornáivá.
Végül egy harmadik szempont, melyből tekinthető e tanulmány, az,
hogy itt is világosan mutatkozik, hogy szellemi életünk fejlődésének vonala
nem egyenes, hanem folyton szakadozott vonal, amelyet csak a külföldi minták homogén fejlődésének ismerete egészít ki s tesz igazán érthetővé.
Ennek a nagy gonddal és lelkiismeretes forráskutatással megírt értékes tanulmánynak, mely hazai iskoláinknak eddig kevéssé kutatott belső
életére derít világosságot, csak mielőbbi folytatását kívánjuk,
K. G.
Hitvédelem.
Karl Adam: Christus und der Geist des Abendlandes. Bücherei des
Katholischen Gedankens Band I. Verlag Kösel und Pustet, München. 60 lap.
Ára 1.50 M.
Adam könyve tanulságos szellemtörténeti képet nyújt a nyugati kultúrának a kereszténységhez való viszonyáról. Az első részben kimutatja,
hogy a Gondviselés egészen különös szerepet szánt a Nyugatnak a kereszténység történetében: a nyugati lélek egybeolvadt Krisztus szellemével és
nagy része volt az újonnan támadt Egyház kiépítésében. A Nyugat legjobb
erői a kereszténységbe vannak befektetve és a kereszténység a nyugati lélek sorsa lett. — A második rész a jelenkorral foglalkozik és megállapítja,
hogy az újkor állami életének, tudományának, művészetének elfordulása
Krisztustól már Luther előtt megkezdődött a nyugati kultúra önállósági törekvéseiben, amennyiben meglazította a kultúrális életnek a természetfölöttível való kapcsolatait. Ez az irány a hitetlen tudományban jutott el tetőfokára, mely nemcsak elfordult Krisztustól, hanem Ellene is fordult és a tegnapi Hosanna helyett Crucifige-t kiáltott rá. Ma pedig tervszerűen űzött
propaganda hatása alatt Krisztustól való tömeges elpártolásnak vagyunk
tanúi. — A harmadik részben a tudós szerző megcáfolja Spengler lesújtó
jövendölésének jogosultságát a Nyugatról, mert Spengler figyelmét elkerülte

a természetfölötti világ és a kegyelmi élet szerepe. Azonkívül kivezető u t a kat is jelöl msg, melyeket ezekben a szavakban foglalhatunk össze: Vissza;
a megfeszített Krisztus szelleméhez!
Dr. Zoltán
Veremund.
Kiíéíet.
Friedrich Gogarten: Die Schuld der Kirche gegen die Welt. Diederichs, J e n a , 1928. 39 1.
A protestáns Gogarten ezen konferenciája sok megszívlelni valót tartalmaz. Szembeszáll azokkal, akik a stockholmi és lausannei konferenciák
dogmanélküliségétől v á r j á k a prot. kereszténység jobbrafordulását. Szerinte
a protestantizmus bűnös abban, hogy az igazi vallásosság helyett az alanyi
vallásosságot és a humanitárius embereszményt adta a világnak. Ép ezért
fokozott kötelessége az eredeti lutheri dogmáknak, a teremtésnek és megváltásnak hangsúlyozásával megmutatni, hogy a „világ" számára még mindig van mondanivalója, Gogarten azon kevesek közé tartozik a protestánsok közt, akik nemcsak kifelé, hanem befelé is protestálnak. Az okosabbik
részt választja, bár régi elv, hogy senkisem próféta a maga hazájában, így
valószínűleg őt sem igen hallgatják meg a német protestánsok, bizonyára
ott is van elég Balthazár, aki a saját p o r t á j a helyett a szomszédé előtt
akar söpörni — nem is a tisztítás, hanem csak a porcsinálás kedvéért.
— rí —
H. Lang O. S. B,: Der mystische Leib Christi. 8° 32 1. 8 mélynyomású
képpel. Ára fűzve 1,25 M, — Fr. Muckermann S. J.: Katholische Aktion.
Pacelli nuncius vezérszavával- 8° 32 1. 9 mélynyomású képpel. Ára fűzve
1-25 M. A két mű kiadója: Verlag „Ars s a c r a " Josef Müller, München.
A müncheni Müller-cég „Von Himmel und Erde" (Kleine Bücher für
besinnliche Menschen) c. sorozata ismét két értékes könyvecskével gyarapodott. Az első az Egyházzal, Krisztus misztikus testével foglalkozik három
fejezetben (A test, A tagok, Az erő). Kifejti, hogy Krisztus azért alapította
Anyaszentegyházát, hogy mindannyian egyek legyünk a kegyelemben, egyek
a szentségekben, az imák közösségében, a kenyérszegés életközösségében és
egyek a teremtő és vigasztaló Szentlélekben, Legyünk Isten munkatársai s
ő majd aranyos áldásesőt permetez életünk szürke köznapiságába. — A
második könyvecske a papság és a világi hívek együttműködését fejtegeti az
apostolkodásban. A katholikus akció régi gondolatát az Egyház ma hivatalosan is magáévá tette. Célja ugyanaz, mint az előző műé: ut sint unum;
a papság és a hívek tábora „acies bene ordínata" legyen az élet mindsn
vonatkozásában. Az egyoldalú klerikalizmus és laicizmus helyett a theokrácia uralmát akarja biztosítani ez az akció a társadalom minden rétegében.
A kegyelem közössége mellett a munka, a feladatok közösségét is hirdeti. Adjon szárnyat az Úr e gondolatnak, hogy a katholikus élet e természetfölötti
optimizmusa bőven kamatozó és erős magvetésű legyen!
Dr. Kurzweil
Géza.
P. Líppert S. J,: Aus dem Engadín. Briefe zum Frohmachen. Verlag"
„Ars sacra" Josef Müller, München. 168 L 11 nuélynyomású képpel. Árat
félbőrkötésben 4.60 M.

Svájc egyik legszebb vidékéről írja a híres jezsuita e gyönyörű leveleket egy beteg barátjának, A mű alcíme (Briefe zum Frohmachen) alig sejteti, hogy a felvidámítás, a vigasztalás egészen új módjait t á r j a elénk a
szerző. Összefonódik e „léleklevelekben" a hegyvidék fensége, a lenyűgöző
nagyságú hófödte hegyormok, a kristálytiszta tengerszemek, a virágos rétek
és zúgó rengetegek színpompája, a magasság és mélység minden titka a
szerző költői szárnyalású lelkének rezdüléseivel. A világot, az életet és az
embert tükrözi mindegyik levél az Istenség sugárzó fényében egy képre vetítve. Irigyeljük és csodáljuk a szerzőt a természetfölötti látás ezen új formájáért. így kellene látnia minden katholikus léleknek istent, lelket, természetet és életet. A pogányság útjait járó modern német természetimádattal
szemben fenséges szárnyalással, remek stíluskészséggel képviseli Lippert
műve a katholikus gondolatot. ízléses nyomása, mélynyomású képei és kötése méltók a nemesveretű tartalomhoz.
Dr. Kurzweil
Géza.
Hardy Schiigen S. J.: Du und Er. Des Mädchens Stellung zum Jungmann. 12—22. tausend. 1929, Düsseldorf. Druck und Verlag von L. Schwann.
274 1.
A fiúknak szóló, óriási sikert aratott könyve (Du und Sie) után a kitűnő szerző a közönség és a kritika sürgető óhajára mígírta művének természetszerű kiegészítését is, a leánynak a fiúhoz való viszonyáról. Könyve
lényegében alkalmazott morális: arra tanítja meg a fiatal leányt, hogy a
katholikus erkölcs alapján állva, milyen magatartást kell tanúsítania a
szexuális kérdésben, hogyan kell készülnie az anyaság, vagy a Krisztusért
választott szüzesség magasztos hivatására. Ilyen kényes és mélyen az életbe
vágó kérdés tárgyalásához a tudáson, emberismereten kívül nagy pedagógiai
bölcseségre és finom tapintatra van szükség. Schilgen rendelkezik ezekkel
a feltételekkel és hogy milyen lelkiismeretességgel végezte feladatát, az
abból is kitűnik, hogy nők számára írván, a női lélek legkitűnőbb női ismerőivel is elolvastatta a munkáját és észrevételeiket könyvének kinyomatása
előtt értékesítette. Az örök isteni törvények világító oszlopainak fényét vetíti mindazokra a kérdésekre, amelyeket a fejlődő leány lelkében a homályos sejtelmek, vágyak, érzések és a körülötte zajló, korunkban nagyon is
az érzékiséget hangsúlyozó élet kíméletlenül megszólaltatnak, A mű egyik
legnagyobb erényének tartom a nyíltságot: semmi nehézséget nem titkol el,
világosan beszél, nem hátrál meg a lehetséges ellenvetések előtt; a katholikus erkölcstan követeléseinek észszerüségét, helyességét a lélektan és' orvostudomány argumentumaival is alátámasztva. Stílusának eleganciája, előadásának kellemes folyamatossága rendkívül tanulságos volta mellett élvezetes olvasmánnyá is teszik ezt a könyvet, amelynek sürgős lefordítását és
legszélesebb körben való terjesztését időszerűsége miatt a legmelegebben
ajánlhatjuk.
Dr. Bánhegyi
Jób.
Dr. J, Honnef. Die Botschaft des Wortes Gottes, Predigten im Geiste
der Heiligen Sçhrift auf die Sonntage des Kirchenjahres. 8° (XVI és 344 1.)
Freiburg i. B. 1929., Herder, Ára fűzve 6.20 M.
Keppler püspök nagy kezdeményezését a homilia felújításában egész
homiletikai iskola fejlesztette tovább Németországban. Stingeder és Donders
Soiron és Tillmann, Ries és Schäfer, Rieder és Rieg, Kaim és Engel stb.

ezen irány főbb képviselői. Szerzőnk mint a „Bonner Zeitschrift für Theologie und Seelsorge" homiletikai referense, éveken át ismertette és bírálta e
renaissance irodalmát s most maga is egy hatalmas kötet mintaszerű homi •
liában értékesíti tapasztalatait. Nem alkalmazkodik szolgailag a vasárnapi
perikópák szövegéhez, Szabadon választja témáit az evangéliumokból, de
mindig az illető vasárnap perikópájának szellemében. Beszédei minden érvelésnél jobban igazolják, hogy manap is az ősegyház beszédformájáé, a homiliáé az elsőség, mert a legszemléletesebben és legélénkebben közvetíti az
evangéliumnak korunkban annyira hiányzó szellemét. Szerzőnk
homilíái
élénk párbeszédek, melyekből önként adódik a gyakorlati alkalmazás. A remek analógiák, apologetikus vonatkozások és a mesteri környezet- és lélekrajzok, a minden sorból kiáradó meleg szeretet és szociális együttérzés
felejthetetlen élménnyé teszik még olvasva is e beszédeket, Honnef gyűjteménye nélkülözhetetlen kincse lesz minden komoly lelkipásztor könyvtárának. Adja Isten, hogy szerzőnk megkezdett műve minél előbb újabb kötetekkel gyarapodjék!
Dr. Kurzweil
Géza.
H, Steiert: Exultate. Festpredigten, 8" (VIII. és 170 1.) Freiburg i, B,
1929., Herder. Ára fűzve 3.20 M,
A hasonlóan elsőrangú homiléta lapidáris tömörségű fogalmazásban, többnyire egy szóból (pl, béke, kinyilatkoztatás, megváltás), hatalmas íveléssel
fejleszti ki az egyes ünnepek egész gondolatvilágát. Egy-egy ünnepről átlag
két beszédet közöl. Felhasználja a hittudomány minden ágának adatait s
meglepő ügyességére vall, hogy előadása mindig élénk és vonzó marad. Alkalmazásai praktikusak és időszerűek, A tömör, világos és népies stílus bőséges alkalmat ad a sokmunkájú lelkipásztornak egyéni tapasztalatai érvényesítésére a megadott gondolatmenetek keretében. A mű ünnepi lelkiolvasmánynak és elmélkedésnek is kiválóan alkalmas. Minden lelkipásztor igazán hálás lehet a Herder-cégnek e két homiliagyűjtemény kiadásáért.
Dr. Kurzweil
Géza.
Lebe mit der Kirche. Liturgische Wochenblatt für einfache Leute,
herausg. von, Pius Parsch, Klosterneuburg.
A közkedvelt liturgikus naptár mellett nemrégen a nép számára készült időszaki kiadvány indult meg a klosterneuburgi liturgikus mozgalom
lelkes apostolának, Pius Parschnak szerkesztésében. Mindegyik füzet rövid
bevezetést tartalmaz a hét liturgiájába, azután közli a vasárnap vagy ünnep szentmiséjének teljes szövegét az állandó részekkel együtt, a kórus
által énekelt részeket (Introitus, gloria, credo stb.) latínul is. Az olcsó ár
(egy-egy füzet 10 garas), a könnyen kezelhető alak és a népszerű hang biztosítják az új kiadvány számára a nép körében való elterjedést. Ez pedig
az Egyház liturgiájának megismerését és megkedvelését, a lelkiélet elmélyülését vonja maga után,
Zoltán
Veremund.
Dr. Tihamér Tóth: Religion des jungen Menschen. Freiburg. 1929.
Herder. VI. + 172 S. 3.40 M.
Tóth Tihamér munkái a Herder kiadásában németül bizonyára ép úgy
megtalálják az utat a német ifjúság szívéhez, mint ahogy eredeti szövegükben a mai magyar ifjúságnak legjobb nevelői. A „Vallásos i f j ú " fordítását

N. Einzig és L. Doxie végezték. A munkát már ismertettük (Ph. sz. II. 79),
a fordítás jóságát a kiadó-cég neve garantálja; büszkeségünket nem hallgathatjuk el, midőn látjuk, hogy a magyar ifj. irodalom ilyen képviselőkkel
vonul be a külföld irodalmába.
Das Jahr des Heiles 1929. Klosterneuburger Liturgie-Kalender 7.
Jahrgang I—II. Bd. Herausgegeben von Prof. Dr. Pius Parsch, Chorherr des
Stiftes Klosterneuburg. Verlag: Volksliturgische Apostolat des Chorherrensliftes Klosterneuburg,
Immár hetedik évfolyamát járja ez a liturgikus kalendárium, melynek
előző folyamai mind egy szálig elfogytak. Jele nagy népszerűségének s annak, hogy korszerű szükség van reá. Ennek a nagy kedveltségnek oka az,
hogy nap nap után n y ú j t valami újat, vasár- és ünnepnapokon pedig a
liturgiának megfelelően többet, mint hétköznapokon. Papoknak is, világi híveknek is. Nemcsak a szentmise szertartásaiba enged mélyebb bepillantást,
hanem a breviárium, papi zsolozsma szépségeibe is, melyeket ügyesen illeszt
hozzá a szentmise különféle részeihez. A szentek ünnepein elvezeti az olvasót templomaikba, sírjokhoz s ott ünnepelteti velünk a helyszínen évfordulóikat, Itt ugyanis szivesebben, közvetlen hatásuk alatt olvassuk Isten
kedvében járó életök megkapó részleteit s itt bővebben is a d j a áldásait a
kegyelmek gazdag ere. Csinos kiállítása, gyakorlati beosztása,
gazdag
anyaga elmélkedésül szolgálhat, szentbeszédekhez, hitoktatáshoz, sőt egyesületi előadásokhoz is nyújt bőséges anyagot.
jb.
J. H. Kardinál Newman: Gebetbuch, Aus seinen Schriften gesammelt
und übersetzt von Otto Karrer. Ars sacra Verlag, München. 232 1.
A nagy angol konvertita bíboros nevét ma már együtt emlegetik a legnagyobb misztikusokéval. És méltán. Istennek a lélekben való jelenlétéről
senki sem volt az újabb korban jobban meggyőződve, mint Newman és ez
az igazság-élmény oly erős volt nála, hogy még az érzéki világ észrevétele
és valóságának átélése is eltörpült mellette. A Karrer által kiadott imádságos könyv, mely főképen Newman „Meditations and Devotions" c, befejezetlenül maradt művéből van összeállítva, nemcsak gyönyörű reggeli és esti
imádságokat, keresztúti és miseájtatosságokat, stb. tartalmaz, hanem egyúttal bepillantást is enged a nagy kardinális lelkiéletébe, melynek hatalmas
szellemmel párosult bensősége szent Ágostonéra emlékeztet. A csinos kiállítású könyv méltóan sorakozik mind tartalom, mind forma tekintetében az
Ars sacra hasonló irányú kiadványai közé,
Dr. Zoltán
Veremund.
Religiöse Quellenschriften. Herausgegeben von dr. Wallerscheid.
Bonn. 52—56, sz, Schwann, Düsseldorf.
Ebben az értékes gyűjteményben, melynek több számát már ismertettük, Schebesta S. V, D. érdekesen ismerteti a hátsóindiai Semang törpenépeknél végzett néptani kutatásait; főleg a vallásuk érdekelte a szerzőt, aki
P. W. Schmidtnek tanítványa. Vallástörténeti eredményei megerősítik az
eredeti egyístenhit elméletét. (52. sz.) P . Oellers ferences Wilhelm
Killingnek
(1847—1923) a münsteri egyetem neves mathematika tanárának vallásos
lelkületét mutatja meg naplói és levelei alapján. (53. sz.) Kurtscheid O. F. M,
a keresztény
házasságra vonatkozó dogmatörténeti szövegeket közli ügyes
csoportosításban. (54. sz.). F. Scholle az 1379-ben engedélyezett, 1392-ben

ünnepélyesen megnyitott erfurti egyetem régi statutumai alapján fest érdekes képet a középkorvégi egyetemek életéről (55. sz.) Bh, Hubert a középkori húsvéti ünnephez kapcsolódó drámai játékok emlékét eleveníti fel,
A sorozatot melegen ajánljuk.
— rf -—
Bonifaz Wöhrmüller O. S. B.í Das königliche Gebot. München. Kösel—
Pustet, 7, és 8, kiadás. 324 1,
A müncheni Sz. Bonifác monostor a p á t j á n a k ezen műve a mai hítbuzgalmi irodalom legszebb termékei közé tartozik. A felebaráti szeretet királyi
parancsáról tárgyal. Kifejti mibenlétét, ellenségeit, tulajdonságait; beszél
azokról, akikre a szeretet kiárad. Szól a szeretet jutalmáról, a hozzávezető
utakról és végül a szeretet apostolait rajzolja meg. A műben mélységes hittudományi és erkölcstani erudició párosul könnyed, szellemes, szívhez szóló
és szívbe lopózó előadással. Apostoli lelkület, a mai lélek szeretete, az
atyának és a pásztornak kedves gondoskodása sugárzik ezen mintaszerűen
szép kiállítású könyvből, melynek magyar fordítása jelentősen gazdagítaná
irodalmunkat és méginkább olvasóinak lelkivilágát.
— rf —
Műtörténet.
Wolf Rózsi: Gíoacchino Pizzolí, a bolognai magyar-illír
kollégium
freskófestője, Budapest, Stephaneum, 1928, 92. 1. 1 táblával és 31 képpel.
Wolf Rózsi, az egyre gyarapodó művészethistorikus gárda tehetséges
fiatal tagja, egy eddig még nem tanulmányozott, nem méltatott másodrangú
bolognai b a r o k k freskófestőt ismertet meg velünk, akinek a magyar-illir
kollégium (1552—1781,) épületében magyar tárgyú festményei is maradtak
fenn. Elemző módszerével szépen végig megy azokon a hatásokon, amelyek Pizzolit művészpályáján érték (1674—1731?) s e közben van alkalma
bemutatni széleskörű ismereteit, felfogását a nagy összefoglalások müvér
szetéről, a barokkról, érdekes megállapításait, pl. hogy Pizzolinak az
iránya milyen messze-messze visszanyúlik a bolognai festőiskolába. Arra.
az alapra helyezkedve, hogy a lelki fogantatásoknak szinte döntő jelentőségük van egy művészpálya kiépülésénél, Pízzoli művészetét mélyen vallásos lelki adottságából vezeti le s nemcsak a művész képét adja, hanem pompás lélekrajzot is. Ez a lélekkel és sítlussal megírt és szépen átgondolt
munka nemsokára olasz nyelven is megjelenik.
Dr. Mihályi Ernő.
Alessandro Mihalík, membro deli' Istituto Storico Ungherese di Roma:
I maestri oraíí Píetro e Níccolo Gallicus dí Síena, ín Ungheria. Siena, 1928,
Estratto dal „Bulletino Senese di Storía Patria" anni XXXIII—XXXIV.
1926—27. Fase, II,
Mihalik Sándor, a Római Magyar Történeti Intézet egyik szerencséskezű kutatója ezen értekezésben a Róbert Károllyal hazánkba kerülő Gallicus testvérekkel foglalkozik, akik közül az ídősebbik, míg Itáliában az
Anjouk szolgálatába állt s ott különböző ötvösmunkálatokat végzett, Magyarországon politikai tevékenységei révén várnagyi méltóságot szerez,
majd pedig, midőn 1331-ben az új királyi pecsétet vési, királyi birtokot is
kap, Miklós nevű öccse hasonló politikai pályát fut. Ötvösművészetének
emléke a szepesiglói pacifikálé. Mihalík olaszországi tartózkodása a l a t t

részletesen tanulmányozta a Gallicus család művészetének emlékeit művészi és technikai szempontból egyaránt s e közben sikerült kijelölnie a sienai születésű lapos relief zománc Magyarországba való átültetésének az útját, módját. Mihalik tanyulmánya értékes adatokkal gyarapítja sienai kapcsolatainkat, melyekről nem régen jelent meg egy alapos tanulmány Horváth Henrik intézeti tag tollából, Siena ed il primo rinaszimento Ungherese.
Corvina, Budapest, Anno V. 1925.
Hogy Olaszországgal való művészeti kapcsolataink nem pusztán az
egyoldalú átvétel jellegével bírnak, szépen mutatja Mihaliknak másik tanulmánya a rietií dóm magyar serlegeiről. (Corvina, Budapest, 1928. 122—
134 1.) Levéltári anyaggal igazolja a dóm kincstárában levő s eddig német
munkáknak tartott három hólyagos serlegnek magyar származását. Ezen
ötvöstárgyak az 1476. évben nuntiusként hazánkban járt és Mátyásnak a török elleni hadjáratra közel 100.000 frt-ot hozó Domenico di Matteo Lucari
rietíi püspök révén jutottak a dóm kincstárába. Mihaliknak ez a megállapítása a Mátyás korabeli hólyagos serlegek számát, amelyet eddig egyedül csak a bécsújhelyi billikom képviselt, mindjárt hárommal gazdagította.
Dr. Mihályi Ernő.
Dr, Georg Gombosi; Spinelio Aretíno. Mit 20 autotypischen Abbildungen. Budapest. 1926. 140 1.
Mielőtt Gombosi Wölfflin módszerével elemezné Spinelio Aretino művészetét, ismerteti a XIV. század végének művészeti harcait, a Gíottora
következő visszahatást, Orcagna és körének retrospektiv irányát és csak
ezután tér át Spinellonak ebből a körből való kibontakozására, majd a
Giotto-féle klasszikus, sőt a Lorenzetti-féle festői irányba való átcsapására. Tárgyalja kortársaihoz való viszonyát és hatását is s így a mű a XIV.
sz. végének flórencei képírására vonatkozó értékes stílustörténeti tanulmánnyá növi ki magát. Stíluskritikai alapon történő új megállapításait mindenütt igyekszik jól megalapozni.
Dr. Mihályi Ernő.
Egyházjog.
Knecht, Handbuch des Kathol. Eherechts. 1928. Herder. 8° VII. +
812 1. Ára fűzve 29.60 Mk„ kötve 32 Mk.
Knecht, müncheni egyetemi tanár, a Weber—Schnitzler-féle, azelőtt
nagyon használt, Kath. Eherecht alapján az egyházi törvénykönyv és a kath.
és nem kath. házasság jogi és vele összefüggő irodalomnak lelkiismeretes
felhasználásával ezen terjedelmes házasságjogot dolgozta ki, mely a németeknek gazdag házasságjogi irodalmában is igen számottévő munka, még
pedig nemcsak nagy terjedelménél, hanem tartalmi kiválóságánál fogva is.
Először is az összes házasság) ogi kérdéseknek elég kimerítő történetét
a d j a úgyszólván minden paragrafusnál.
A megfelelő helyeken nemcsak a kánonjogászok, katholikusok és protestánsok, jutnak szóhoz, hanem orvosok, ethnologusok és szociologusok is..
Főleg a házasság lényeges tulajdonságairól igen bőséges ethnologiai f e j t e g e tések találhatók. Szóval igen gazdag irodalom is található a könyvben.
Mindenütt kiemeli, ahol csak szükségesnek látszik, hogy ez vagy az a
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kérdés vitás, bizonytalan, ez a nézet nem biztos. Nagyon hangsúlyozza minden egyes akadálynál, vájjon természetjogon, vagy tételes isteni jogon vagy
csak egyházjogon alapul-e, mennyire kötelezi az egyház tagjait, más keresztényeket és a nem keresztényeket és a felmerülő kérdéseknél mi a gyakorlati eljárás.
A szerzőknek ellentétes véleményeit mindig élesen szembeállítja, de
s a j á t véleményét sem hallgatja el, hanem mindig kellően megokolni igyekszik. így pl, a József-féle házasságokra vonatkozólag behatóan fejtegeti
véleményét, hogy ezek nem igazi házasságok.
Mindenütt a dolgok mélyére hatol és világosan t á r j a elő a régebbi
•és jelenlegi jog összefüggését vagy eltérését.
Mindenütt részletes utasításokat ad nemcsak a lelkipásztoroknak és
gyóntatóknak, jogaikra és kötelességeikre nézve, hanem az egyházmegyei
hatóságoknak is, a k á r a házasságok megkötése előtt, akár utána és tekintettel van az egyházi bíráskodásra is, melyre vonatkozólag többször érdekes
konkrét eseteket említ.
Nemcsak a papok találnak a könyvben igen bőséges és megbízható útbaigazításokat a legbonyolultabb kérdésekben is, hanem a világi jogászok,
bírák és ügyvédek is, mert a polgári házasságjogot is letárgyalja, nem ugyan
az összes nemzetekét, hanem a németet, osztrákot, magyart, csehszlovákot
és schweizit, mégpedig a németet kimerítően, az osztrákot már rövidebben,
a többit még rövidebben, de a lényeg megtalálható.
Az egyes kérdések gyors megtalálását nagyon megkönnyíti a részletes
tárgymutató is.
Schermann
Egyed.
Vegyesek.
F. Auerbach: Lebendige Mathematik. 1929. Hirt, Breslau, 355 o. Fűzve
7.80 M., kötve 10 M.
A mathematíkán kívül alig van még tudomány, melynek népszerűsítése
olyan nagy nehézségekbe ütköznék. Majdnem lehetetlen a mathematika lényegéről és módszeréről a kívül állónak tiszta fogalmat adni. Kényes és
nehéz vállalkozás, ha valaki a müveit közönséget akarja beavatni a felsőbb
mennyiségtan titkaiba.
Tagadhatatlan, hogy a mathematikában van valami titokzatos és ez a
titokzatossága a kívül állók közül is sokakat vonz és érdekel. Az ilyen érdeklődők számára népszerűsítik a methematikai ismereteket, A mathematika népszerűsítése kétféle módon lehetséges. Az egyik mód az, ha érdekes
mennyiségtani feladatok, meglepő eredmények bemutatásával közlünk pár
mathematíkai gondolatot. Ez a mód ad némi betekintést a mennyiségtan
műhelyébe, de az ilyen izolált kérdések tárgyalásából nem alkothatunk
tiszta képet az egész mathematika lényegéről, A másik mód rendszeres
elemi tárgyalásban a d j a a mathematika gondolatkörét és eljárását. Ennél
a módnál veszedelmes a nagy elvonás, ami fárasztó és azért ezt csak kevesen tudják követni. Az utóbbi móddal több érhető el, de csak keveseknél.
Ebbe a második csoportba tartozik Auerbach könyve, mely a maga
nemében nagyon sikerültnek mondható. Az egész könyv, voltakép a tanárok továbbképző tanfolyamán előadott anyagból fejlődött ki. A szerző a
tanárok számára t a r t o t t előadások anyagát népszerűsítette és most a

nagyközönség, ,,a laikusok" számára is olvashatóvá tette. A könyv céljáról
szépen mondja az író az előszóban: „Ez a könyv való mindazoknak, akikben
él a vágy, hogy megszabaduljanak a mathematika félelmétől és belássák,
hogy ez a félelem súlyos tévedésen alapult. A könyv úgy van megírva, hogy
mindenki olvashatja és mindaz megértheti, akinél némi elmélyedő utángondolás nem teher, hanem élvezet. A könyv elolvasása után megtudja az olvasó, hogy a mathematika nem valami különleges, hanem általános, nem
holt, hanem élő tudomány, hogy nem áll távol az élettől, hanem mindenütt
bensőleg át van szőve vele. Látható, hogy a mathematika nem más, mint
minden szemléletnek és gondolatnak szigorú formába és formanyelvbe való
kialakulása."
Ami a nyújtott anyagot illeti, jóval többet ad a könyv, mint a középiskola, természetesen más szellemű feldolgozásban. A munka elején fejtegeti a szerző, hogy a mathematika művészeti élvezetet szerez és talán a
legsikerültebb világnyelv, mert jelei egyformán ismertek és érthetők mindenütt. Majd az író szép menetben tárgyalja a különböző görbéket, a felületeket és az egyes alakzatoknál felveti az esztétikai forma kérdését. Tovább haladva foglalkozik a negyedik dimenzió kérdésével, a tér és idő egymásra vonatkoztatásával. Részletesen megismerjük a számok tulajdonságait,
a különböző műveleteket, a határérték fogalmát, a függvények felosztását.
Megtaláljuk a differenciál- és integrálszámítás elemeit és itt kitér szerző
a közönséges és parciális differenciálegyenletek elméletére, hozza a Fourier-féle sorbafejtést és geometriai megfontolásokkal a Poisson-féle integrált is kiszámítja. Végül a valószínűség-számítás elemei után kimutatja az
író, a mathematikának a természettudományokban való alkalmazását.
Ez a rövid felsorolás is mutatja, hogy bőséges anyagot ölel fel az író.
A tárgyalás általában eleven, de a dolog természete szerint nem minden
pont sikerülhetett egyformán. Különösen is szép tárgyalásban találjuk a
10. pontban a negyedik dimenzió sejtetését és sikerült a 29. pont szép fejtegetése arról, hogy az idő és tér lényegileg ugyanaz.
Természetesen teljességre nem törekedhetett az ilyen természetű könyv
és az író egyénisége, hajlama határozza meg, mit vegyen fel és mit hagyjon
el. Egyes nehezebb és talán kevésbbé érdekes pont helyett inkább lehetett
volna olyan tárgyról szólni, mely jobban számíthat közérdeklődésre. így
népszerűen alkalmazható a térbeli dualitás a mértani testek vizsgálatánál.
Közérdekű a valószinüségszámításnak alkalmazása az életbiztosítási viszonyoknál, vagy a szerencsejátékokra való alkalmazásoknál. A nem-euklidesi
geometria népszerűsítése ís számot tarthat az általános érdeklődésre.
Ha a szakember szemével nézzük a könyvet, akkor nagyon érdekes és
érdemes olvasmány. Ha azonban nem a szakember igényeit tartjuk szem
előtt, akkor bizony meg kell állapítanunk, hogy az egész munka nem lesz
teljesen érthető bárki előtt. Akiben megmaradt a középiskola elvégzése
után is a mathematika iránt a kedv és érdeklődés és nem riad vissza bizonyos megfeszített munkától, az haszonnal és sok helyütt élvezettel olvashatja ezt a könyvet. Bizonyos szellemi megerőltetés, némi átélés kell ugyanis
ahhoz, hogy valaki a mathematika finomabb fogalmait, a határértéket, a
folytonosságot, a differenciál- és integrálszámítás alapjait megismerje. Aki
ennyire el tud merülni a mennyiségtan tanulmányozásában, annak gyönyö-

r ü s é g e t szerez az a tág perspektíva, amit a mathematikával való foglalkozás nyújt. Aki ellenben csak a hegy lábánál marad, annak le kell mondania
arról a gyönynörü kilátásról, ami a hegy ormáról nyílik.
A könyv kiállítása elsőrendű, gondos nyomda munkája.
Dr. Sárközy
Pál.
Egri Népkönyvtár, Tanulságos és élvezetes olvasmányok. Érseki líceumi könyvnyomda, Eger. — Csintalan József: Ismerkedés az új vallásokkal. 58 1. 16. sz, — Székely László dr.: A legsötétebb átok. Elbeszélés. 50
1. 17. sz. — Balázs Erzsébet: Mikor csak a szívek találkoznak. Pályadíjjal
jutalmazott elbeszélés. 24 1. 18. sz. Egyes szám ára 20 fillér.
Csintalan József diósgyőrvasgyári plébános a furfanggal és erőszakkal terjesztett új vallásokat (szektákat) ismerteti meg az olvasóval. Foglalkozik a baptistákkal, az adventistákkal, a methodistákkal, a nazarénusokkal, a millenistákkal, a mormonokkal, meg az üdv hadseregével. Az Egyház
rövid apológiája után a szekták tanításaínak vázlatát adja, majd az életből merített példák segítségével ügyesen kimutatja, hogy ezek a szekták
csak ideig-óráig tetszetősek, azután senkinek sem kellenek. A 17. fűzetben
az egyke nemzetet gyöngítő, társadalmat romboló, tekintélyt, vallást, erkölcsöt nemismerő, házaséletet elzüllesztő borzalmait világítja meg Székely
László hangulatos elbeszélésében. — A 18. számban pedig meggyőző erővel tárul elénk, hogy a házasságban a lelkek közössége (egyvallás) is szükséges. Ahol ez nincs meg, ott felbomlik az egyetértés, ellanyhul a vallásos
buzgóság s így a házastársak nem tudják egymást segíteni sem az ideiglenes, sem az örök cél elérésében. Terjesztésre melegen ajánlhaljuk ezeket a
fűzeteket,
Szelecz
Arnold.
Amerikai Magyar Katolikusok Családi Naptára az 1929-ik évre. Szerkeszti és kiadja: dr. Nyiri István. Ára 50 cent. 208 1. Megrendelhető a szerkesztő-kiadónál P, O. Box 417. Youngstown, O,
E naptár anyagának nagy részét Tiszay Andor hírlapíró, a Magy. Kir.
Operaház s. rendezője gyűjtötte össze. Fáradozásáról csak elimeréssel szólhatunk, mert az ilyen kalendárium valósággal missziós munkát végez az
idegenbe szakadt magyarság körében. Tájékoztat fontos egyháztörténeti
eseményekről, ad szép elmélkedéseket, bájos legendákat, szól a kínai magyar misszióról. Elbeszélései, versei, színdarabja az Óhazához való ragaszkodást erősítik. J ó szolgálatot tesz ez a könyv annak is, aki meg akar ismerkedni az amerikai magyar katolikusok és magyar gör, katolikusok
hitközségi szervezetével, elhelyezkedésével.
Sz. A.
A 20 éves Szociális Missziótársulat 1908—1928, Rövid ismertetés.
•Összeállította és kiadta az Irodalmi Bizottság. Budapest, 1928. Ára 2 P.
Aki még nem ismerné a Szociális Missziótársulatot, az ebből a 88 oldalas, szebbnél-szebb képekkel díszített könyvből megismerheti. Aki pedig
olyan szerencsés, hogy közelebbi kapcsolatba jutott ezzel a 20 éves társulattal, annak drága kincse lesz, mert belőle nemcsak általános tudnivalókat
kap a társulat hajnalhasadásáról, történetéről, szervezetéről, a beltagságról,
-a kültagságról, stb., hanem a társulat keretében alakult intézményeket,
szakosztályokat, üzemeket is szemlélheti.

Történeti szempontból kiemeljük a krónika c, fejezetet. Megtudjuk
ebből, hogy a Szoc, Missziótársulat e r e d e t i . magyar alapítás, Farkas Edith
alapítványi hölgy létesítette. Bölcsőjét a magyar élet kiválóságai — Prohászka, Várossy Gyula, Fischer Colbrie Ágoston, Mázy Engelbert O. S. B.,
stb. — ringatták. Nagy megpróbáltatásokat is kellett elviselni a még fiatal
társulatnak. Ezek között talán a legnagyobb az volt, amikor Szent Ignác
Konstituciói alapján 1923-ban új Szabályzatot ad az Alapító Főnöknő. Sokan ragaszkodtak az eredeti, a bencés szellembe kapcsolódó Szabályzathoz,
akik Slachta Margit vezetésével kiválnak és most Szociális Testvérek Társasága néven működnek, — A könyvnek külön dísze az Alapító Főnöknőnek
és Prohászka pk-nek gyönyörű képe,
Sz. A.
Dezső Lipót. Külföldi furcsaságok Magyarországról. Szombathely.
Dunántúli Nyomdavállalat R. T. 1928. 96 1.
Igaza van annak a bizonyításnak, amely így érvel: elhiszem, mert lehetetlen. így hitte el a külföldi is rossz adatok felhasználásával készült iskolakönyvek és ismertetések alapján, hogy a Magyarországnak nevezett területen egész sereg annektált ország volt, melyeknek népei bilincsekbe verve
sínylődtek, így hitték el, hogy nálunk a társadalmi életet kimeríti a korcsmaasztalnál való társalágs. Ha pedig a „cigény rázendít hegedűjén vaalmely
nemzeti dalra, mindent a pokolba küldenek — a magyarok — politikát, az
állam veszedelmét, műveletlenséget, az ipart s a bölcs diplomata elfelejtvén
tisztviselői mivoltát, táncra perdül s forog az egész társaság, mint az utca
pora, ha felkavarja a forgószél." így terjedt el az is, hogy az Alföldünk sárgásbarna poros sivatag, ahol nomád, félig vad pásztorok terelgetik a vadlovakat. — Ezeket a furcsaságokat szeretném minden idegen nyelven tudó
magyarnak kezébe adni, hogy legalább ezekből értsék meg: nem elég csak
azzal a nyelvvel üdítő szellemsziporkákat szórni, hanem annak a társalgásnak a magyar ügyről való felvilágosítás adjon tartalmat, erőt, érdekességet. Bár elérné célját a szerző. „Igyekezzenek minél többen a külföld különös véleményét tanulmányozni . . . .
a félreértéseknek gátat-vetni s a
-külföldieket minden alkalommal a leghatározottabban felvilágosítani."

Benedictina,
A MAGYAR KATOLICIZMUS HÓDOLATA A
JUBILÁLÓ SZENT BENEDEK-REND
ŐSI MONOSTORÁBAN.
Egy breszlaui egyetemi paptanár a magyar szellemi arisztokrácia egyik gyűlésén olyan döbbenetesen találóan alkalmazta
Zakariás próféta szent igéit a darabokra tépett, meggyötört
Magyarországra, ,,És lészen minden földön, úgymond az Űr,
hogy két rész abban szétszóródik és elfogy és a harmadrész
marad meg azon. És átviszem e harmadrészt a tűzön és kiégetem
őket, mint kiégetik az ezüstöt és megpróbálom őket, mint megpróbáltatik az arany, Ő segítségül hívja majd az én nevemet
és én meghallgatom őt. Mondani fogom: És népem vagy te, ő
pedig azt mondja majd: Én Uram, Istenem," (Zak, 13. r. 8., 9, v j
Mikor visszagondolok az Országos Kat, Szövetségnek szept.
23-án rendezett nemzeti zarándoklatára, mikor szemem elé idézem azt a kétezerfőnyi tömeget, amely Budapestről, Kalocsáról,
Győrből s a környék falvairól zászlókkal, ének- és zeneszóval
vonult fel Glattfelder csanádi és Hász tábori püspök vezetése
mellett s soraikban ott voltak volt miniszterek, országgyűlési
képviselők, magasrangú katonák, hivatalnokok, prelátusok, plébánosok, szerzetesek, szerzetesnők, egyszerű hívek, cserkészek,
diákok, diákleányok, sokféle kat, intézmény, szervezet — akkor
önkénytelenül is az az érzésem, hogy ez a megharmadolt magyarság, ez a szenvedés és nélkülözés tüzében megpróbált magyar nép nemcsak hódolni jött a szent hegyre Szent Benedek
1400 éves regulájához, nemcsak zarándokolni a magyar kat, dicsőséges védőbástyájához, az úttörőkhöz, hanem imádkozni, bánatában Zakariás prófétával felsóhajtani az égbe: Én Istenem,
hogy aztán vigaszt kapjon vigasztalanságára, erőt erőtelenségére.
Valóban meghatódva jártak itt a mult emlékei között.
A szentséges, a tudományos, a dicsőséges s a fájdalmas magyar
mult állt nekik tiszteletőrséget s tárta fel emlékeit. Mivel a
székesegyház nem tudta befogadni a zarándokok nagy tömegét,
a könyvtárban ís volt istentisztelet. Szent Gellért utóda, a csanádi püspök és Jándí Bernardin dömölkí apát celebráltak s az
ékesszavú tábori püspök s Boros Alán bencés plébános magasztalták Szt, Benedek fiainak érdemeit. A zarándoksereg vezetőinek és előkelőségeinek tiszteletére adott ebéden Kelemen Krizosztom koadjutor köszöntötte mélyenszántó beszéddel a vendégeket, akiknek nevében Glattfelder püspök mondott meleg s szívből jövő jókívánságokat a jubiláló rend szellemi és anyagi megújhodásához,
A zarándoksereg a szabadban tervezett délutáni nagygyűlé-

sét a csepergő eső miatt a könyvtárban tartotta meg. Strommer
Viktorin főiskolai igazgató a Pannonhalma és Debrecen közti híd
gondolatából indult ki s az innenső hídfőről üzent a túlsónak.
Majd három kérést terjesztett elő. A z első kérés az illetékes
tényezőkhöz volt intézve, hogy ne tűrjék a katolicizmus ellen
intézett támadásokat, mert az ebből származó bajokért nem azok
lesznek a felelősek, akik azt férfiasan kivédik, hanem akik előidézték s a támadásokat meg nem akadályozták,
A második kérés a protestáns testvéreknek szólt, hogy ne
azonosítsák magukat Baltazár támadásaival, mert ebből nagy
veszedelem származik az ország békéjére, a hazára.
Harmadik kérését a kat, testvérekhez intézte, hogy minden
támadás csak hitünkhöz, Egyházunkhoz való ragaszkodásunkban
erősítsen bennünket s legyen eredménye az egyre fokozódó kat,
önérzet és összetartás.
Haller István volt miniszter, országgyűlési képviselő belekapcsolódott az előbbi tárgyba s ragyogó dialektikájával a Baltazár-féle kísérleteknek a meddőségét mutatta ki s mindegyik
félnek a belső megújhodás területén való munkálkodást ajánlotta, Majd áttért a bencés rend s a magyar bencések érdemeinek
méltatására,
Glattfelder Gyula csanádi püspök záróbeszédében összefoglalta a két szónok előadását s a bencések jelszavát, a békét
hangoztatta, de nem azt a békét, amelyet csak önérzetünk megtagadásával érhetnénk el, hanem azt a békét, amelyet minden
önérzetes ember is elfogadhat.
Mikor a zarándoksereg ragyogó napsütésben elindult a magyarság szenthegyéről, amelyet a legendák és történelem valami
sajátos varázssal ölelnek körül, úgy érezték, hogy még sokáig
nem tudnak szabadulni ennek a varázsnak hatása alól.
Dr. Mihályi

Ernő.

Rendi hirek.
A pekingi egyetem kancellárjához, Aurelius Stehle főapáthoz intézett kéziratában őszentsége XI. Pius pápa örömét fejezi
ki az egyetem szép fejlődésén és az amerikai bencések lelkes
áldozatkészségén, mellyel az ügyet felkarolták és ezzel Kína katolizálását nagy mértékben elősegítették.
A római falakon kívüli Sz. Pál monostor apátsága Schuster
Ildefonznak milánói bíboros érsekké történt kinevezésével megüresedett. Helyébe Vannucci Hildebrand, a farfai monostor perjele került apátnak, aki 1890, jún, 3-án született Firenzében,
1911-ben tett fogadalmat a Sz. Pál apátságban. Tanulmányait
a Sz. Anzelm egyetemen végezte, ugyanott tanárkodott egyídeíg,
majd Schuster apát tikára lett.
A német és bajor apátságok az őszi hónapokban lelkigyakorlatokat hirdetnek a társadalom különböző rétegei számára. Ez
igazán hathatós mód arra, hogy a benediktinus szellemnek a világra való hatása, kisugárzása előmozdíttassék.
Zoltvány Irén dr. bakonybéli apátról, irodalomtörténetünk
nagynevű művelőjéről, születésének 70. évfordulója alkalmával
A l s z e g h y Zsolt dr, kitűnő méltatást írt az Irodalomtörténet
1929.
évf, 179—186. 1-ain, A Pannonhalmi Szemle együtt örül az „Irodalomtörténettel",
hisz Zoltvány apátúr egyik fő előmozdítója
volt annak a szellemi iránynak, melynek Szemlénk létét köszöni.
Szent Hildegard, rupertsbergi apátnő 1179, szept. 17-én halt
meg. Halálának 850 éves fordulóját a német katolikusok nagy
fénnyel ünnepelték meg. Bingenben nagy kiállítást rendeztek a
Hesseni építőiskola termeiben, melyen a beuroni művészet előkelő helyet biztosított magának. A bingeni és st, gabríelí bencés
apácák is elküldötték a kiállításra művészetük színe-javát,
A Benediktinische
Monatschrift szépen illusztrált számmal áldozott a jubileumnak,
A skandináv országok ez évben ülik meg 1100-ik évfordulóját annak a ténynek, hogy Sz, Oszkár 829-ben Borkőben kikötött, hogy térítő művét megkezdje. Ezt a jubileumot a német
katholikusok fölhasználták arra, hogy északi rokonaiknak a
katholikus Egyház szépségét és nagyságát megmutassák, Faulhaber bíboros vezetésével sok püspök és apát jelent meg 700
zarándokkal Stockholmban és a főváros két kis katholikus templomában napokig tartottak a jubileumi ünnepségek, fényes istentiszteletekkel, ünnepi beszédekkel. A z ünnepségeken Walzer
beuroni főapát képviselte azt a Sz, Benedek-rendet, melynek Sz,
Oszkár (Ansgar) is tagja volt,
A salzburgi egyetem érdekében a Der Katholische Gedanke
c, német folyóirat 1929, 4, számában Ignaz Ríeder salzburgi her cegérsek száll hosszabb tanulmányban síkra, melyben kimutatja,

hogy a német katholicizmusnak szüksége van katholikus egyetemre; és az egyetem legjobb helyét Salzburgban találja meg,
ahol a történelmi mult és a meglevő hittudományi és bencés
skolasztikus bölcseleti fakultások, a bencés kollégium sokat segítenek az egyetem kiépítésében.
A pekingi egyetemet
kínai-keresztény stílusban fogja felépíteni Dom Adalbert Gresnicht, a neves bencés művész, akit
Constantini, kinai pápai delegátus bízott meg oly stílus megalkotásával, mely az egyházi művészetben a kínai formanyelvet
felhasználja és így a művészetben is közelebb hozza az egyházat
a kínai néplélekkel, Az egyetemi építkezésekhez az amerikai
bencések 150.000 dollárt adnak. Az épületben 400 bennlakó
növendék számára lesz hely.
Új Caldey apátság perjele Benedikt Stuart lett. Az apátság, melynek tagjai mind anglikán konvertiták, nagy nehézségek
leküzdésével tudja csak a szerzeteséletet fenntartani. Régi helyét, Caldey-t is el kellett hagynia. Székhelye most Prínknashban van (Anglia).
Bürge Anselm c, Westminster! apát ez év júl. 17-én meghalt. Kiváló egyházi zeneszerző volt, a liverpooli székesegyház
karát ő szervezte meg.
Az amerikai St. John apátság ez év jul. 25-étől kezdődőleg
liturgikus hetet rendezett, melynek szép eredménye volt.
Molitor Rafaelt, a gerlevei Sz. József apátság apátját a
münsteri egyetem tiszteletbeli theol. doktorrá választotta. Molitor apát az egyházjog szorgalmas művelője.
A pannonhalmi Sz. Benedek-rendben
történt személyi változások során folyóiratunk szerkesztőbizottságából dr. Sárközy Pál
főmonostori perjel, dr. Kocsis Lénárd pedig győri házfőnök és
igazgató lett.
Szent Benedek Regulája latin-magyar szöveggel, bevezetéssel és jegyzetekkel okt. végén elhagyta a sajtót. A kiadást
Molnár Bertalan novíciusmester rendezte sajtó alá. A szépen
kiállított mű kapható Pannonhalmán folyóiratunk kiadóhivatala
útján. Ára vászonkötésben 3-50 P.
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SZENT JEROMOS LEVELE NEPOTIANUSHOZ A
PAPOK ÉS SZERZETESEK ÉLETÉRŐL ,*)
[Corp. Script. Eccl, Lat. t. 54. Epíst. 52.]

Kedves Nepotíanusom! Tengerentúlról küldött leveledben
kérsz s egyre jobban kérsz, hogy rövid értekezésben állítsak
össze számodra életszabályokat. Azt kérded, hogyan tarthat ki
Krisztus egyenes ösvényén az, aki búcsút mondva a világi katonaéletnek vagy szerzetessé, vagy pappá lett, nehogy a különféle
bűnök görbe útjaira ragadtassék?
Fiatalkoromban, mondhatnám egészen gyerekésszel, mikor
az ifjúkor első kitöréseit kemény remeteélettel zaboláztam, írtam nagybátyádnak, a szentéletű Helíodorusnak buzdító levelet,
mely a magáramaradt jóbarát lelkivilágát tükröztette. Telesírtam panaszos könnyeimmel. De az a munkám akkor koromhoz
képest csak játék volt. Még a retorikai tanulmányok melegében
egyet-mást iskolás szóvirágokkal ecseteltem. Most már fejemlágya benőtt, homlokom ráncos. Ügy vagyok, mint az ökrök
állukról lelógó lebernyeggel. Ahogyan Vergilius is mondja:
„Megfagyott a vér szívemben" (Georg. II. 484.), Ugyanezen
költő más helyen:
„Elvisz a kor mindent, eszem is" (Eel. IX. 51.); majd
kevéssel utóbb:
„S most semmit se tudok; vén Moeris, a verset, a nótát
Mind, mind elfeledéd." (Eel. IX. 53—54.).
Kérlek és ismételten figyelmeztetlek téged, ne gondold a
papi hivatalt régimódi katonáskodásnak. Más szóval ne keress
világi üzletet Krisztus katonáskodásában. Ne legyen több vagyonod, mint mikor pappá lettél. Különben neked is azt mondják:
„Örökségük nem használt nekik" (Jerem. 12, 13). Asztalodat
ismerjék a szegények, a vándorlók és az ő képükben Krisztus
legyen asztaltársad. Az üzlet után járó, a szegényből gazdaggá,
a föld porából híressé lett papot kerüld, mint valami pestist.
„Megvesztegetik a jó erkölcsöket a gonosz beszélgetések" (I, Kor,
15, 33). Te megveted az aranyat, más bomlik érte. Te lábbal
taposod a kincseket, ő hajhássza. Neked a hallgatagság, szelídség, titoktartás fekszik szíveden, neki a szószátyárkodás, szemérmetlen arckifejezés, az utcák és terek, no meg a patikák az otthona. Ily különböző jellemvonások mellett lehetséges-e egyetértés?
Vendégszobád küszöbét sohase lépje át asszony. Krisztus
leányairól és szüzeiről van szó! Vagy egyáltalán ne ismerj sens i t , vagy egyformán szeresd valamennyit. Ugyanabban a házban
ne maradozz el. Ne bízd el magad szűztíszta multad miatt. Se
*) Kihagyásokkal közöljük.

Dávidnál szentebb, se Salamonnál bölcsebb nem lehetsz. Ne feledd el soha, hogy a paradicsom gazdáját asszony űzte ki birtokából . . .
Vigyázz minden meggyanúsításra. Vedd elejét, nehogy elképzeljék rólad, ami emberi számítás szerint feltehető. A szent
szeretet nem akar tudni gyakori ajándékokról, zsebkendőkről,
keszkenőkről, kis szalagokról, ételek felajánlásáról és kóstolgatásáról, hízelgő hangú és édeskés levelekről. ,.Édesem, szívem szerelme, bájos gyönyörűségem" és a szerelmesek más nevetséges
finomkodásain és ostoba bókjain a vígjátékokban pirulunk, ha
világi emberről van szó, elítéljük. Mennyivel inkább el a szerzeteseket és papokat, kiknek egyrészt papi méltóságát díszíti életcéljuk, másrészt életcéljukat papi méltóságuk. Nem azt mondom,
hogy akár nálad, akár a szentéletű férfiaknál ettől félnem kellene. Csak azt, hogy minden életpályán bármely fokon és mindkét nem között akadnak jók is, gonoszok is. Már pedig a gonoszok
elítélése becsületére válik a derék embereknek . . ,
Szégyenlem kimondani: a bálványok papjai, a bohócok, a
kocsisok, félvílági személyek örökségeket kapnak. Csak a klerikusoknak és szerzeteseknek tiltja ezt a törvény. Még pedig nem
a kereszténység üldözői tiltják, hanem annak vezérei. Nincs
panaszszavam magáról a törvényről. Csak az fáj, miért szolgáltunk rá ezen törvényre! Jó gyógyítószer, de hol a seb testemen,
hogy orvosságra van szükségem? Előrelátó és szigorú óvóintézkedése ez a törvénynek. S még ezzel sincs megfékezve a kapzsiság, Bizományokkal játszuk ki a törvényt. Mintha a császári
rendeletek fontosabbak volnának, mint Krisztuséi. Félünk a törvényektől, megvetjük az evangéliumot. Jó, legyen örökös, de a
gyermekek, azaz a nyáj anyja, az Anyaszentegyház legyen, mely
őket szülte, táplálta és felnevelte. Miért tolakodunk anya és
gyermekei közé? A pap dicsősége a szegény nyomorultakról
gondoskodni. Minden papnak szégyenfoltja, ha magánvagyonra
förekszik. Szegény hajlékban vagy épen falusi kunyhóban születtem; köleskásával és feketekenyérrel is alig tudtam megtölteni
korgó gyomromat, most pedig a búzakalácstól és méztől is undorodom . . ,
A Szentírást gyakran olvasgasd. Sőt sohase hiányozzék kezedből a szent olvasmány. Tanuld meg, amit majdan tanítanod
kell. Szavaid hatását ne rontsák le cselekedeteid. Különben —
míg a szentegyházban prédikálsz, bárki azt felelheti magában:
,,Hát akkor miért nem teszed te magad is, amit mondasz?" Rossz
mester az, aki teli gyomorral vitatkozik a bőjtről. Kapzsi lelkületedet hozod fel védelmedre? Hisz ezt a haramia is meg tudja
tenni! Krisztus papjának szava, gondolkodása és cselekedetei
legyenek összhangban , . ,
Ha tanítasz a templomban, ne lármát kelts, hanem sírást
fakassz a nép között. Hallgatóid könnyei a te dicséreted lesznek,
A pap prédikációját a Szentírás fűszerezze. Ne légy szavaló-

művész, szájaskodó és észnélkül fecsegő ügyvéd. Légy otthon a
misztériumokban, légy jártas az Isten szentségeiben. Ostoba emberek teszik, hogy köpik a szót és szinte lélegzetvételnélkülí
gyors beszédükkel tudatlan hallgatóikkal csodáltatják magukat.
Mi sem könnyebb, mint a tanulatlan tömeget a nyelv pörgésével
elámítani. Hiszen a nép azt csodálja meg leginkább, amit nem
ért meg . . ,
Némelyek keveset juttatnak a szegényeknek, hogy nekik
annál több maradjon, Alamizsnálkodás látszatával egész vagyont
gyűjtenek. Ezt azonban inkább vadászatnak kellene nevezni, mint
jótékonykodásnak.
A pap, kire az egyházközséget bízták, vigyázzon, kit állít
a szegények sáfárául és gondozójául. Jobb. ha nincs mit adnom,
mint szemérmetlenül kérni. A rátartiságnak egy bizonyos neme,
ha kegyesebb szívűnek akarsz látszani, mint Krisztus főpapja.
Egy ember nem lehet minden. Az egyik az Egyház szeme, a
másik a nyelve, harmadik a keze, lába, füle, gyomra stb, Olvasd
el csak Szent Pál levelét a korínthusíakhoz, hogyan alkotnak
a különböző tagok egy testet! Se a gyámoltalan és együgyü testvér ne gondolja magát szentnek azért, mert semmit se tud, se
pedig a tudós és aranyszájú szónok ne szónoki tehetsége szerint
mérje a szentséget. E két tökéletlenség közül sokkal jobb a szent
együgyűség, mint a bűnös ékesszólás.
Kerülnöd kell a világi emberek vendégül-látását, különösen
azokat, kik állásuk miatt pöffeszkednek. Undorító látvány, ha a
megfeszített, szegény és koldúskenyéren élő Krisztus papjának
ajtaja előtt konzulok liktorai és fogdmegjei hevernek; ha a tartomány bírája nálad jobb ebédet kap, mint palotájában, Eljárásod mentségéül talán azt hozod fel, hogy könyöröghess a nyomorultakért és alattvalóidért? A világ Bírája többet juttat az önmegtagadó papnak, mint a gazdagnak. A világ Bírája jobban
tiszteli a te szent életedet, mint kincseidet. Ha pedig olyan emberről van szó, aki nem hallgatja meg a papokat akármelyik
nyomorult érdekében, csakis poharazás közben, akkor az ilyen
jótéteményt szívesen elengedem. Inkább a bíróért kérem Krisztust, aki jobban és gyorsabban segíthet, mint az a bíró. ,,Jobb az
Ürban bízni, mint az emberekben bízni. Jobb az Ürban reményleni, mint az emberekben reményleni" (Zsolt. 117, 8—9).
Sohase legyen borszagod. Az iszákos papokat az apostol is
elítéli, de az ószövetségi törvény is . . , Minden részegítőt és ami
csak megzavarja a fejedet, ép úgy kerüld, mint a bort. Nem azt
mondom, hogy az Isten adományát kárhoztassuk (hiszen magát
az Urat is ,,borivó"-nak mondja Máté [11], meg a gyomorbajos
Timótnak is megengedte kevés bor ívását). Csak életkorunk,
egészségi állapotunk és testi szervezetünkhöz képest mértéktartást sürgetek az ivásban. Ha bor nélkül is hevít az ifjúkor és a
vér tüzétől lángolok, ha amúgy is erőteljes és egészséges vaéyok,
szívesen lemondok a gyanús méreggel teli borospohárról. Szel-

lemesen mondják a görögök s nem tudom, nálunk is nincs-e ilyen
közmondás: „Tele hassal nem tud a lélek magasan szárnyalni."
A bőjtölésben akkora mértéket tarts, amekkorát csak tudsz.
Legyenek böjti ételeid tiszták, egyszerűek, mérsékeltek, ne pedig parádésak. Mi értelme van az olajtól tartózkodni, másoldalról viszont nehéz fáradsággal kapható ételeket keresni, mint pl,
káríaí aszaltfügét, borsot, mogyorót, pálmagyümölcsöt, finom
búzakalácsot, mézet, pisztácia gyümölcsét. A konyhakertek egész
pereputtyát kínozzuk, hogy ne közönséges kenyérrel táplálkozzunk, Hallom, hogy egyesek az emberi természet és a világ szokása ellenére vizet nem isznak, kenyeret nem esznek, hanem
ínyenc leveseket, vesződséges főzelékféléket és a céklarépa levét
nem is pohárból, hanem kancsóból szürcsölik. Szent Isten! Hogy
nem pirulunk ilyen ostobaságok miatt, nem röntelljük az ilyen
cerímóníákat! S hozzá még az önmegtagadó ember jóhírnevére
vadászunk gyönyöreinkben is! Legjobb kenyéren és vízen böjtölni, De persze, mivel ebben nincs dicsőség, hisz mindannyian
kenyérrel és vízzel élünk, mint általánosan elterjedt és nagyon
közönséges dolgot, nem is tekintik böjtnek , , ,
Vigyáz, ne pályázz az utca kósza hírnevére, nehogy a nép
dicsérő szavával Istent megbántsad! Azt mondja az apostol:
,,Ha még az embereknek tetszeném, Krisztus szolgája nem volnék" (Gal, 1, 10), Aki elveszítette az emberek tetszését, Krisztus szolgájává lett. Jó vagy rossz hírével Krisztus jobbján avagy
balján lépeget az ő katonája. Sem a dicséret miatt nem hordja
fenn fejét, sem az ócsárlás nem töri meg őt. Nem pöffeszkedik
gazdagsága miatt, nem roskad össze a szegénység terhe alatt.
Az örvendetes és szomorú dolgokat egyaránt megveti. ,,Nappal
nem égeti őt a nap, sem éjjel a hold" (Zsolt. 120, 6).
Akarod tudni, milyen ünneplő köntöst kíván az Ür? Légy
okos, igazságos, mértékletes és erős! Az Ég ezen csapdáiba zárd
be magad. Ez a díszfogat röpítsen téged, mint Krisztus kocsisát,
szelek szárnyán örök célodhoz! Ennél a nyakláncnál semmi sem
drágább. Ezen sok színben pompázó drágakőnél semmi sem díszesebb! Minden oldalról szép vagy, fel vagy övezve és védve.
Díszedre is válik, meg védelmedre is. A drágakövek pajzsokká
változnak.
Vigyázz arra, nehogy éles legyen a nyelved vagy viszkessen
a füled. Más szóval se magad másokat meg ne szólj, se mások
megszólását meg ne hallgasd , , . Óvakodjál a rágalmazástól.
Vigyázz szavaidra. Tudd meg, hogy másról mondott minden szavadat tenfejeare olvassák, Azokkal fognak meg téged, mikben
másokat elmarasztaltál. Senki sem beszél szívesen süket füleknek, A nyíl sohasem fúródik sziklába, sőt néha visszapattanva
megsebzi azt, aki lőtte , , ,
Kötelességed a betegeket látogatni, a családanyák házait és
gyermekeit ismerni, a nemes gondolkodású férfiak titkait szívedbe zárni, Kötelességed nemcsak szemedet, hanem nyelvedet

is tisztán megőrizni. Sohase szállj vitába asszonyok alakjáról.
Sohase tudják meg tőled, mi történik a szomszédban. Inkább
vigasztalóiknak ismerjenek minket szorultságaikban, mint ivótársaiknak lakodalmaikban. Könnyen megvetik azt a papot, akit
gyakran hívnak ebédre s az első szóra szívesen igent mond . . .
Idegenek házainak, villáinak kezelői és gondozói hogyan
lehetnek papok, akiknek parancs szerint saját vagyonukat ís meg
kell vetniök? Felebarátunktól bármit elvenni — lopásnak mondjuk. Az Anyaszentegyházat megkárosítani — szentségtörés. Ha
elfogadtuk azt, amit a szegényeknek és az éhező tömegnek kell
kiosztani, bűn a túlságos óvatosság és tartózkodás. A z pedig,
hogy ebből valamicskét is magunknak visszatartsunk, közbotrány
és még a rablók szívtelenségét is felülmúlja. Engem fojtogat az
éhség és te akarod megszabni, mennyi elég az én gyomromnak?
Vagy oszd ki tüstént, amit kaptál, vagy ha nincs merszed kiosztani, küldd el az adakozót, hogy ő maga ossza ki a magáét!
Az ellen azonban tiltakozom, hogy az én készletemből a te tarisznyád teljék meg. Magamat és garasaimat senki nálamnál
jobban meg nem őrzi. Legjobb adakozó az, aki semmit sem tart
vissza magának.
K. A. dr.
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A világpiac vezető traktormárkája:
a MASSEY- H ARRIS-f éle

Wallis traktor,
mert:

munkateljesítménye meglepően nagy,
tartóssága felülmúlhatatlan,
csekély üzemanyagfogyasztással sokat végez,
üzembiztonsága tökéletes.
A Wallis traktorokat 20 HP. és 30 HP. nagyságban ajánlja és
vonatkozó felvilágosításokkal szívesen szolgál:

nemzetközi Gépkereskedelmi Részi-Társaság
Budapest, V,, Vilmos császár-ut 32.

Egyházi ruhák é s z á s z l ó k
Régi d o l g o k s z a k s z e r ű javítása. — Olcsó árak.
E l ő n y ö s íizetésí í e l t é t e l e k . — R é s z l e t e s költségv e t é s e k e t és k é p e s árjegyzéket kívánatra küldünk.
Kolostorok, zárdák, intézetek és nagyobb mennyiség
vásárlói százalékos k e d v e z m é n y b e n részesülnek.

Király Ferenc, Sopron
Várkerület

125. s z á m .

Magyar kír. postatakarékpénztárí s z á m l a : 5.885.
H Feliinger és Hassinger cég vezérképviselete é s raktára.
A pannonhalmi, győri, szombathelyi, veszprémi és
székesfehérvári székesegyházak szállítója. A Szentbenedekrendi, Premontrei, Szentferencesrendi, Kapucinus-, Domonkos-, Karmelita-rendek, az Angolkisasszonyok, Irgalmas Nővérek, Isteni Megváltó Leányai,
Karmelita Nővérek. Orsolyiták intézetének szállítója.

B e n c é s reálgimnázium
Diákmenza.
Tel. : 171.

Pápa, Főutca 9. szkönyv-, zenemű-, irószerés papíráru kereskedése.

Irodaszerek, levélpapírok, rajzpapir, másolópapír, mílliméterpapir és
vázlatpapirok méterenkint és tekercsenkínt minden minőségben,
író-, másoló-, sokszorosító tinták minden színben. Olajfestékek,
ecsetek és gombfestékek. Iskolai tankönyvek, Katholikus Sortiment.
Szépirodalmi-, ipari- és gazdasági szakkönyvek. Ifjúsági iratok. Divatlapok a legnagyobb választékban, — Bel- és külföldi irodalmi
művek és kegytárgyak nagv raktára. Bárhol, bárki által hirdetett
könyv nálunk is kapható. Névjegyek, eljegyzési és esküvői meghívók
ízléses kivitelben. Nyomdai és könyvkötészeti munkák felvétele, —

BITTNER LAJOS
ötvösművész,
Magyarország aranykoszorus egyházi műötvös mestere.
BUDAPEST, IX Kinizzi-ucca 14.
fiiapitva : 1879.
alapítva : 1879.
Telefon : üut. 861—53Saját készítményü kelyhek, cibóriumok, szentségtartók stb. kegyszerekből dús raktár.
Valódi tüziaranyozás, ezüstözés és
régi kegyszerek szakszerű javítása.
Nem kereskedő cég, kath. műiparos,
első beszerzési forrása az egyházi
kegyszereknek.
Forduljunk " bizalommal a valódi
szakemberhez, a művészi munkát
végző, aranykoszorus mesterhez.
Á r j e g y z é k k e l s tervrajzokkal
készséggel szolgálok.

Csak az igazi jó hangszer a legolcsóbb,

HÖRL NÁNDOR
Budapest, II„, Török-utca S.
Országhírü

Harmwrium és Pianino
speciális cég. Szolid árak ! Fizetéskedvezmény! Javaslat ingyen ! Silány hangszereket, vagy szemre kifényezett ócskákat nem tartok.
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Magyarország aranykoszorus mestere

Szlezák László
harang- és ércöntőde, harangfelszerelés és haranglábgyár

Budapest, VL, Frangepán-utca 77.
Telefon: Lipót 913—53.
Az 1900. évi párisi világkiállítás on díszoklevéllel, az 1921—23. évi vasipari kiállításokon aranyéremmel, az 1925—26. évi kézműtárlaton kormánydiszoklevéllel, az 1927—28. évi budapesti, székesfehérvári, szentesi és
szombathelyi kiállításon nagy aranyéremmel kitüntetve.

Dr. S e r é d i J u s z t í n í á n b i b o r n o k , h e r c e g p r í m á s úr e l s ő h a r a n g s z e n t e l é s e a b u d a p e s t i b e l v á r o s i f e r e n c e s e k n é l 1928. é v b e n .
Harangok súlyai :

3100, 1700, 850 és 350 kilogramm.
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Egész Dunántúlon előnyösen
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Lryor.
Férfikalapok: Arany János-utca 8.
i kalapok : Deák Ferenc-utca 6.
Férfi és női divatkalapok, férfi- és gyermeksapkákból
nagy választék.
Átalakítás, festés, tisztítás.

Intézeti, cserkész- és kocsiskalapgyártás.

Telefonszámok; 831. és 865,
Többszörösen kitüntetve.

A Szent Benedekrendi főapátság szállitója.
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Cs. és kir. udvari szállítók. B szent Benedekrendi Főapátság szállítója.
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Haris, Zeillinger és íársa

csillaghoz.«

Cégtulajdonos : K E N D E F Í

VINCE.

N a g y raktári tartunk vászon, sífon, ágynemű, asztalnemű, törülköző,
takarók, paplan, harisnyák, zsebkendők, reverenda-szövetek, férfi, női és
gyermek fehérnemüek és menyasszonyi kelengyékből.
Alapittatott 1826.
Budapest, IV., Vács-utca 16.
Alapittatott 1826.

flngster József és Fia

I

orgona- és harmoniumgyár részvénytársaság
1000 uj orgona P É C S > Hatvanéves mult
Uj o r g o n á k művészi kivitelben : pneumatikus átépitések, homlokzatsipok, javítások, tisztitás, hangolás legjutányosabban, kedvező fizetési feltételek
mellett. Ajánljuk elsőrendű harmóniumjainkat 5 milliótól feljebb, részletfizetésre is. — Csak első dijakkal kitüntetve.

A bencés-rend 1400 éves jubileuma
alkalmával Pannonhalmára zarándoklók szives figyelmébe!

Sturm László
nagy vendéglője

Győrszentmártonban a festői szép
Pannonhalmára kirándulók találkozó helye. Szép árnyas kerthelyiség, e l s ő r e n d ű magyar
konyha, kitűnő fajborok, rendkívüli olcsó árak. Figyelmes és
pontos kiszolgálás. — A n. é.
közönség szives pártfogását kéri

Sturm

László,

v e n d é g los«

a Pannonhalmi Szemle
eddigi évfolyamaiból kiemeljük a következő tanulmányokat:
I. évfolyam. (1926).
Lovas Elemér: A magyar állameszme fejlődése.
Radó Polikárp: A liturgia stílusa.
Strommer Viktorin: Assisi Sz. Ferenc.
Zalán Menyhért: Árpádkori kéziratok osztrák kolostorokban.

II. évfolyam. (1927).
Kühár Flóris: Sz. Gellért Bakonybélben
Mázy Engelbert: Vallásoktatás és vallásos oktatás.
Mihályi Ernő: Kolonícs gazdasági tervei hazánkban.
Zalán Menyhért: Egy kiadatlan verses officium Sz. Imréről.
A Pray kódex feltámadási misztérium-drámája

III. évfolyam. (1928 )
Holenda Barnabás: Jedlik Ányos.
Alois Mager : Két tanulmány Konnersreuthról.
Várkonyi Hildebrand: Pascal apologiája.

Folyóiratunk eddigi évfolyamai nem hiányozhatnak
magyar könyvtárban sem.

egy

A magyar nótás kedv szólal meg
Okolicsányí József:

magyar dalaiban.
Ezen dalok ének- és zongoraletétben kaphatók:

B á r d F e r e n c é s Fia cég
zeneműkiadóvállalatnál

Budapest, IV., Kossuth Lajos-utca 4. sz.
és bármely vidéki könyvkereskedőnél is megrendelhetők.

készült ez a könyv és épen ezért a lelki betegségeket hármas szemszögből
vizsgálja.
Először is leíró állásponton szimptomatologiát, a betegségek tüneteinek
részletes ismertetését n y ú j t j a ; beszél a fobiákról, algiákról, kényszer jelenségekről. Másodszor a rendellenes lelki jelenségek okairól szól. A nem kielégítő intellektuálisztikus és emocionális teória helyett a fizíologiai alapokra viszi vissza a lelki betegségeket. Az álláspontja ez: „Die allgemeine
Körperswäche bildet die Grundlage der seelischen Krankheiten." (35. 1.)
Itt önkénytelenül eszünkbe jut Gemelli, aki ismeretes könyvében az astheniát t a r t j a e betegségek, elsősorban az aggályosság igazi okának, vagyis
bizonyos életerőkészlet (vitális energia) hiányát, amely alkalmatlanná teszi
az embert az életben reáváró feladatok elvégzésére. Harmadszor a betegségek gyógyításmódjairól szól, mert meggyőződése a szerzőnek, hogy ezen
lelki betegségek, amíg bizonyos mértéket meg nem haladtak, okos nevelői
(erkölcsi) vezetés mellett gyógyíthatók.
Mind tudományos, mind gyakorlati szempontból egyaránt kiváló munka
L. könyve; tele van praktikus útmutatásokkal és mivel oly sokan szenvednek embertársaink közül lelki betegségekben, másfelől a normális alanyi világ megismerésére is sok mély pillantást enged, nevelőknek, orvosoknak,
lelki vezetőknek nem lehet eléggé ajánlani.
K. G.
Sickenberger: Leben Jesu nach den vier Evangelien. V. Bild, Zeitfragen. 13.
H. 1—2. Münster. Aschendorf. 120 S. 2.35 M.
Tóth Tihamér dr.: Szentbeszédek a Tízparancsolatról. II, Bp. 1929, 388 1,
îo P.
;
Dr. B. Bartmann: Lehrbuch der Dogmatik. II. X + 514. 1929. 13. M. Freiburg. Herden.
Dr. Géfin Gyula: A szombathelyi egyházmegye története. II. kt. Szombathely, 1929.
Heinrich F e d e r e r : Ein Büchlein für seine freunde. Freiburg. Herder.
Dr. Linus Bopp: Liturgische Erziehung, Freiburg, Herden, 1929. 124 1. 3 M.
J . Calvet: Littérature française, 215 1, 12 fr, Paris, Blond et Gay.
H. Bremond: Introduction à la Philosophie de la prière, Paris, Blond et Gay.
Romano Guardini Harcoort: L'esprit de la liturgie, Paris, Pion, Roseau
d'Or.
— Elsőpénteki imakönyvem, Szalézi művek kiadása, Rákospalota,1929,
Kerer—Hoitsy: Boldog Don Bosco, II. bővített kiadás, Szalézi művek kiadása, Rákospalota, 1929,
Szirmaíné: Egy gyermeki lélek története. Szalézi müvek kiadása. Rákospalota. 1929.
Ajtai—Ackermann Kálmán: Kalandok az őserdőben. Szalézi művek kiadása.
Rákospalota, 1929.
Ajtai—Ackermann Kálmán: A fekete herceg, Szalézi müvek kiadása. Rákospalota. 1929.
Auflray—Szirmainé: Afrika szivében. Szalézi művek kiadása. Rákospalota,
1929.
Dénes Tibor: A költői lélektan kísérlete. Pécs. 1929.
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Mihályi Ernő dr.: Szent Benedek törvénykönyvének hatása
a művészetekre
Molnár Bertalan: A Regula szövegtörténete
Molnár Bertalan: A Regula viszonya a korábbi és egykorú
regulákhoz
Rados Tamás dr.: Antiochiai Sz. Teofil apológiája. . . .
Schermann Egyed dr.: A szerzetes fogadalmak a Regulában
Serédi Jusztinián dr.: A Regula mai társadalmunk betegségeinek orvosa
*.
Strommer Viktorin dr.: A népfelség elve katholikus megvilágításban
Strommer
Viktorin dr.: Gondolatok a keresztény sajtó
jubileumán
Strommer Viktorin dr.: Szent Benedek egyénisége. . . .
Strommer Viktorin dr.: Vallás és politika
Szalay Jeromos dr.: A benediktinus család és a római
família
Szalay Jeromos
dr.: A francia vallásos-élet irányai a
XVII—XVIII-ik században
Szalay Jeromos dr.: A tudományok Sz. Benedek rendjében.
Szalay Jeromos dr.: A vallási megújhodás Franciaországban
Szunyogh X. Ferenc dr.: A Regula a reform-kongregációkban és a testvérrendeknél
Szunyogh X. Ferenc dr.: A Regula és a liturgia
Szunyogh X. Ferenc dr.: A Regula és a misszió
Szunyogh X. Ferenc dr.: A Regula irodalma

458
219
150
34
550
126
304
437
377
5
492
119
346
210
533
237
160
250
286

Könyvismertetések.
N.

Adam: Christus und der Geist des Abendlandes.
Zoltán V
A 20 éves Szoc. Misszió Társ. Sz. A
Dr. Ajtai—Ackermann K.: Eudes szt János élete. — sp. —
M. A, Aldanoff: Das Rätsel Tolstoj. Kocsis Lénárd dr. . .
Amerikai M. Kath. Naptár. Sz. A
Angyal Dávid: Gróf Széchenyi István. Kocsis Lénárd dr.
Assisi Szent Ferenc iratai. Ford: Takács Imre 0 . F. M.
Zoltán Veremund dr

601
610
502
326
610
327
133

Auerbach: Lebendige Mathematik
Babits Mihály: Versek (1902—1927). Kocsis Lénárd dr. .
Hermann Bahr: Himmel auf Erden. — rf—
Balassa: A történettanítás múltja hazánkban, K.G. . . .
Florenc L. Barclay: A z elválasztó fal. Ford, Lendvaí István,
Bánhegyi Jób dr
B. Bartmann dr.: Lehrbuch der Dogmatik. Hegyi Dámján dr.
Emile Baumann: A feláldozott. (L'immolé) Ford: Várkonyi
Nándor, Bánhegyi Jób dr
Bálint Nagy István dr,: Kolerajárványok Csanád vármegyében. Gál Geláz.
Özv. Báthory Nándorné: A lángész tüzében. — r f . — . ,
M. Berlière: Ven, Ludovící Blosíí Statuta Monastíca,
— rf. —
Berra Franco: Ferríní Contardo
Louis Bertrand: Die heilige Theresia, — r f . — , , . .
Karl Bertsche: Abraham a Sancta Clara. Bánhegyi Jób dr.
Bibliothek der Kirchenväter, Hermann Ipoly dr
Blaskó Mária: Édesanyám. Sz. A
S. Bokor Malvin: Az esztergomi diák, Sz. A
P. Bourget: Au service de l'Ordre, Szalay Jeromos.
, .
Brisits Frigyes: A Magyar Tudományos Akadémia Vörösmarty-kézirataínak jegyzéke. Kocsis Lénárd dr.
. .
Bulletin No. 5 of the Catholic University of Peking, Alfay
Pongrác
Erna Callmann dr.: Frauengestalten der Romantik- Bánhegyi Jób dr
Calvet: Les types universels dans la lítteratur française.
Szalay Jeromos
Leon Cathlin: La Danse Macabre ou l'Hexaéméron. Szalay
Jeromos dr
J. Cerny: Die Deutsche Dichtung, Bánhegyi Jób dr.: . . .
Paul Chaudel—Jaques Riviere: Briefwechsel. — r f . — , .
Clarke—Chobot: A nagy igazságok. Zoltán Veremund dr.
Don Luis Coloma: Juan Míseria; Ford.: Jándí Bernardin,
Bánhegyi Jób dr
Marion Crawford: Küzdelmes szerelem, Ford.: Pogány
Kázmér. Bánhegyi Jób dr.:
Czédly Károly dr,; Fajankó. Sz. A

608
391
404
601
315
408
315
504
332
497
405
331
309
410
320
320
594
326
503
309
593
317
592
310
333
315
315
320

P. Beda Danzer: Die Benediktinerregel in der Übersee.
— rf. —
Das Jahr des Heiles. I—II. (j b)
Deuzinger—Bannwart—Umberg: Enchiridion symbolorum.
Hegyi Dámján dr
Dezső: Külföldi furcsaságok Magyarországról. Sz. A. . .
Lucia Doxie: Ein Lebensbuch für Mädchen, Bánhegyi J. dr.
A. Dyroff, A, Elfes, K. Feckes, J. Gredt, A. Schneider,
G. Schöngen; Probleme der Gotteserkenntnis. — r f . —
P, Andreas Eckhardt O. S, B.: Koreanische Märchen und
Erzählungen, Alfay Pongrác
Eckhardt: Uj francia leíró nyelvtan. Szalay J
Egri Népkönyvtár. 16—18. sz
Erdey Ferenc: A csatos könyv. Z. V. dr
Erdey Ferenc: A mindentudó rádió. Z. V. dr
Erdey Ferenc: Éjjeli őrségen: Z. V. dr.
Erdey Ferenc: Jön a Mikulás, Z. V. dr
Erdey Ferenc: Magyar bosszú. Z. V. dr
Erdey Ferenc; Lencsi hősök, Z. V. dr
Erdey Ferenc: Válaszúton. Z. V. dr
Erdélyi Lajos: Magyar nyelvi tanulmányok
Etienne—M. Lajeune O. P.: Jankovích Bésán Endréné
grófnő. De Guigné Anna s. p
Maria Evers: Die Mutter. — rf. —
, .
Evetovícs Kunó dr, : A kereszt diadala. Id
Faragó János dr,: A teremtett világ időbeli kezdetének
metafizikai kérdése. Zoltán Veremund dr. . . . . ,
Faragó János dr, : A z isteni gondviselés aquinoí szent
Tamás szerint. Zoltán Veremund dr
Joannes Faragó S. Theol, Dr.: D e demonstratione metaphisica Dei exístentiae. Zoltán Veremund dr
Farkas Gyula: Mécs László. Kocsis Lénárd dr. . . . .
,
Federer: Gebt mir meine Wildnis wieder. Jb.
. . . Feysz A. Hugolin: Karácsonyi misztérium. Id
Emília Fogelklou: Die hl. Brigitta von Schweden, Kühár
Flóris dr
Gertrud von le Fort: Das Schweísstuch der Veronika.
Bánhegyi Jób dr.
. C. Fríck: Ontologia, Hegyi Dámján dr
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402
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322
322
322
322
322
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503
404
395
311
311
311
328
597
395
500
397
408

Jahrbuch von St, Gabriel, Hegyi Dámján dr
Josef Garber; Tiroler Weinachtsspiel. Bánhegyi Job dr. .
Garrigou-Lagrange O, P. Mystik und christliche Vollendung. Kühár Flóris dr
M. Gatterer I. I.: Im Glaubenslicht, Christliche Gedanken
über das Geschlechtsleben, Radó Polikárp dr. . , ,
H, Gausowsky; Katharina von Siena. Kl
Géfin Gyula dr.: A szombathelyi egyházmegye története. I.
Mihályi Ernő dr
Géfin Gyula dr,: A szombathelyi egyházmegye tört, II.
Mihályi Ernő dr
Gogarten: Die Schuld der Kirche gegen die Welt, (rf.) . .
Friedrich Gogarten: Glaube und Wirklichkeit. Kühár F. dr.
Gombosi: Spinello Aretino. Mihályi Ernő dr
M. Grabmann et Fr. Pelster; Opuscula et textus. Zoltán
Veremund dr
Gratry: Weisheit des Glaubens. K. G
Der Handel-Mazzeti Almanach des Verlags Kösel und
Pustet. Zoltán Veremund dr
Hevessy Angelica: Margit királyleány. Z. V. dr
Stephanus Hilpisch dr. ; Geschichte des benedictinischen
Mönchtums. — r f . —
Albert Homschied: Erlösung und Aufbau. Kálovics A. dr.
Honnel: Die Botschaft des Wortes Gottes, (Kurzweil.)
. .
Horváth Cyrill: Szent László legendáinak eredetéről.
Kocsis Lénárd dr.
A. Huonder : Zu Füssen des Meisters. S. P
Francis Jammes; La divine douleur. Kocsis Lénárd dr.
.
P. V. von Keppler: Die Armenseelenpredigt. S. P. , . .
Gustav Keckeis, Josef Schmied: Der Fährmann. Holenda
Barnabás dr
E. Vesco de Kereven: Les Saintes Patronnes de France. Z. V.
Két dialógus régi magyar irodalmunkban. Alfay Pongrác.
Knecht: Handbuch des kath. Eherechts
A. Knittermeyer: Schelling um die rom. Schule, (rf.)
. .
Komáromi János: Régi ház az országúinál. Kocsis L. dr.
Koszterszitz József: Aranyhíd. Z. V. dr
Koszterszitz József: Hófehérke. Z. V. dr
Koszterszitz József: Spiritizmus a diákszobában. Z. V. dr.
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607
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322
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322

P, König Kelemen: Alverna felé. S. P
V. Lama: Papst Pius XI. (K.J
A. Lang: Der mystische Leib Christi. (Kurzweil.)
. . .
L. Latzarus: L'Argent. Szalay Jeromos dr
Lebe mit der Kirche. (Zoltán)
Lebensgut Aus deutschen Barock. Alfay Pongrác.
. . .
Dr. Robert Linhardt: Brennender Dornbusch. Gál Geláz. .
Dr. Lippay L.: A pápaság a világ tükrében. S. P
Lippert: Aus dem Engaddin. (Kurzweil)
Litteraturwissenschaftliches Jahrbuch. 1927. Kocsis Lénárd
Dr. Joseph Machens: Ansprachen und Gebete. Gál Geláz.
A, Manzoni: A jegyesek. K. L
Jacques Maritain: Art et Scolastique. Dr. Kocsis Lénárd. .
Wilhelm Matthiessen: Die Katzenburg. Sz. A
H. Mayer: Katechetik. Dr. Radó Polikárp
Megyery Ella : Római notesz. (— rf — )
Mézes János: A Kántorék Annuskája
Mihalik: Pietro Niccolo Gallicus. Mihályi
Dr. Mihályi Ákos: Szűz Mária az ó-szövetségben. — rf.—
Misekönyv. — r. —
Monay: A letaráni béke. K
R. de Montmorillon La Brileuse. Dr. Szalay Jeromos.
. ,
Ph. Mönnichs: Zur Katechese über das 6. (9.) Gebot. Dr.
Radó Polikárp
. .
Muckermann: Die kath. Aktion. (Kurzweil.)
Musza Mária: Utazás a Marsba. Dr. Z. V
Friedrich Murawski: Die aszetische Theologie
F. Nabor: Gold und Myrrhen. — kf. —
Nánássy László Dezső: A z emberi lélek. K. G
Newmann: Gebetbuch. Zoltán
Dr. Nyisztor Zoltán: Neumann Teréz, a stigmatizált.
— rf. —
Oláh Gábor: Csokonai. Dr. Kocsis Lénárd
Cesare Orsenigo dr.: Borromei Szt. Károly élete. — r f . —
Pakocs Károly: Lélekzuhanás. Dr. Kocsis Lénárd.
. . .
Palásthy Marcell: A csodák szigete. Sz. A
P. Pál Ödön: A felhők kapitánya. Dr. Kocsis Lénárd.
. .
f Palhoriès: Vies et dotrines des grandes philosophes. Kollár Gedeon
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Perémy—Királymezey: Katholikus földmívesek imakönyve.
S. P
Jaques Péricard: Egy apa regénye. Ford. Kertész Kálmán.
Bánhegyi Jób
Dr. Petró József: A z ősegyház élete. Dr. Hegyi Dámján. .
Pintér Jenő Magyar Irodalomtörténete, Dr. Bánhegyi Jób.
Pogány Béla: Kísérleti fizika. Dr. Holenda Barnabás.
. .
W. Pohl: De vera religione questiones selectae. Dr. Hegyi
Dámján
R. P. Plus, S. I.: La sainteté catholique. S. P
Religiöse Quellenschriften. 52—56. sz. — rf. — . . . ,
Dr. Révay József: Szenthelyek könyve. Zarándokút a szenthelyekre. Dr. Radó Polikárp
Ruth Schaumann: Der Rebenhag. Dr. Bánhegyi Jób.
. .
Schematismus dioecesis Jaurinensis pro anno Domini. 1928.
Dr. Mihályi Ernő
Schermann Egyed: Adalékok az állami könyvcenzúra történetéhez- — r. —
H, Schiigen: Du und Er. Dr. Bánhegyi Jób
Hermann Schmidt: Die Freiheit des menschlichen Willens.
K. G
Dr Xavér Schmid: Brevier-reform. Dr. Hegyi Dámján.
.
W. Schmidt: Der Ursprung der Gottesidee, II. k, (—rf.—)
P. W, Schmidt: Der Ursprung der Gottesidee. I, k, Dr,
Kühár Flóris
Dr. Scholasticus: Der Islam. Kühár
Dr. Johannes Schumacher: Dutsche Klöster. — r f . — . .
Schwei: Kath. Gesellschaftlehre. Hegyi Dámján.
. . .
R. Schwöb: Moi, Juif. Szalay Jeromos
Sebestyén József: Székesfehérvár fölszabadulása a török
uralom alól 1688. május 19. Sz. A
Sertillanges: Les grandes thèses d e l à philosophie thomiste.
— rf. —
Paul Siebertz: Wunder im Welfall. Dr. Holenda Barnabás.
Sienkiewicz Henrik: Sivatagban, őserdőben. Ford. Bányai
Károly. Dr. Bánhegyi Jób
Sik Sándor: Gárdonyi—Ady—Prohászka, Dr. Kocsis Lénárd
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409
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M. Souriau: Histoire du romantisme en France.
Szalay
Jeromos
Speneder Andor: Csiky Gergely a regényíró. Dr, Kocsis
Lénárd.
Steiert: Exsultate, (Kurzweil)
Juliana von Stockhausen: Greif, Dr. Bánhegyi Jób.
. .
Sümeghy Dezső: Sopron vármegye levéltárának oklevél
gyűjteménye.
Szabolcska Mihály; Őseim nyomán. Kocsis Lénárd.
. .
Szabolcska Mihály: Összes költeményeiből. Kocsis Lénárd.
Szabó Remigía: Pintyőke. Dr. Z. V
Szarka Géza: Elnémult ajkak. Dr. Bánhegyi Jób.
. . ,
Székely László: A szirtnek álma van. Dr. Kocsis Lénárd. .
Dr. Szunyogh X, Ferenc: A liturgikus élet, — rí. — . .
Dr. Tóth László: Horváth János, A jubileumi búcsú kihirdetése Magyarországon 1776-ban, Dr. Mihályi Ernő.
Dr. Tóth Tihamér: Gíovínezza pura, Sz. A
Tóth; Religion des jungen Menschen, — rí. — , , - ,
Dr, Török Mihály: Medicina et psychiatria pastoralis. Dr.
Hegyi Dámján.
Törökné Kovács Hermin: Kormos Bíri. Sz. A
Sigrid Undset; Und war die Kinder nicht geboren. Zoltán
V
Vágássy Gyula: Van-e Isten? Van-e lélek? K. G. , . .
Dr. Joh. Valterscheíd : Religiöse Quellenschriften. Dr. Bánhegyi Jób
Várdai Béla: A százéves Manzoni-regény, Dr.
Bánhegyi
Jób.
Várdai Béla: Benedetto Croce újabb esztétikai művei. Dr.
Bánhegyi Jób.
Várdai Béla; Dürer Albert. Dr. Bánhegyi Jób
Várkonyi N. : A modern magyar irodalom. Kurzweil Géza.
Váth János: Imítatío Christi. Dr. Bánhegyi Jób.
. . ,
Váth János: Lápvilágban, Dr. Bánhegyi Jób
Váth J.: Gárdonyi Géza élete, Dr. Bánhegyi Jób.
, , .
Váth János: Nyirt Sámsonok, Dr. Bánhegyi Jób.
. . ,
Váth János; Pannontenger csillaga, Dr. Bánhegyi Jób. . .
Váth János: Ungok, nádak, rónavizek, Dr. Bánhegyi Jób. .
Váth János: A nádi farkas. Dr. Bánhegyi Jób
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595
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322
312
393
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501
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320
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328
328
328
588
314
314
592
314
314
314
314:

Lap

Dr. Vértesi Frigyes: A lelki béke psychologiája. Dr. Zoltán
Veremund.
Dolores Viesér: Das Singerlein. Dr. Bánhegyi Jób. . . .
Watermann: Die Antike und der Unterblichkeitsglaube.
Dr. Kálovics Adorján
Leo Weismantel: Die Blumenlegende. Dr. Bánhegyi Jób. .
Dr. Johannes Wetter: Weisses Gewand. Gál Geláz.
. .
J. Willois: L'homme, qui ressuscita d'entre les vivants. Dr.
Szalay Jeromos
W. Wilmers: Geschichte der Religion. — rf. — . . . .
Wolf: Gioacchino Pizzoli. Mihályi
Dr. Wolkenberg Alajos: A katholikus Világmisszió könyve.
Dr. Kiihár Flóris.
Abt Bonífaz Wőhrmüller O. S. B.: Frohe Botschaft.
— rf. —
Wöhrmüller: Das königliche Gebot, (rf.)
Zborovszky Ferenc S. I. :Természetbölcselet. — p. j. — .
Zsinka Ferenc: Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár. Sz. A
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Rendi krónika.
Jubileumunk.
Linzer Szilárd: Vade Retro Satana
Magyar bencések a magyar szellemi kultura és lelkipásztorkodás szolgálatában.
— r. f. —; Kelemen Krizosztom, a pannonhalmi főapát
coadiutora
Dr. Sárközy Pál: A magyar bencések középiskolai tevékenysége az 1928—29. iskolai évben
Dr. Zoltán Veremund: Irmengard apátasszony

418
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507
508
525

Rendi hírek,
Rendi
Rendi
Rendi
Rendi

hírek.
hirek
hirek.
hirek

335
428
527
614
Halottaink.

Borossay Dávid. (Dr. Sárközy Pál.)
Epölyi Maínrád Flórián. (Dr. Sárközy

Pál.)

333
333

Ádám Gasquet bíboros
Kemény Fülöp.
Molnár Béda Lajos
Dr. Vurdícs Ignác János.
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