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Tanulmányok. 
AZ OROSZ SZFINX. 

A világtörténelem kevés olyan elszánt, céltudatos, grandiózus 
értékrombolást ismer, mint aminőnek mi vagyunk a tanúi több 
mint egy évtizede Oroszországban. Nem életberendezésünk, 
ideológiánk egyik-másik orgánuma, elve ellen folyik a kegyetlen 
harc, nem erős politikai elhajlásról vagy gazdasági rendszerünk 
kicseréléséről van szó, hanem az egész úgynevezett nyugat-
európai kultúrvilág levegőbe-röpítéséről. Ivan Iljin, előbb a 
moszkvai egyetem tanára, több honfitársa közreműködésével 
személyes tapasztalatok és eredeti szovjetforrások után „Welt 
vor dem Abgrund" címen (Eckart-Verlag, Berlin-Steglitz, 1931.) 
megrajzolta s a művelt emberiség szeme elé állította a szovjet-
állam politikai, gazdasági, kulturális és valláserkölcsi képét. 
A részben már megvalósult s a megvalósulás felé törő tervek, 
álmok megfagyasztják a mai kultúrember ereiben a vért. 

Nem célunk e képről másolatot vagy akár csak vázlatot is 
adni — legtöbb részletében úgyis ismeretes előttünk. Tudjuk, 
hogy a szovjet jelenti szociális vonatkozásban mostani társa-
dalmi rétegeződésünk teljes felforgatását, a proletáriátus abszo-
lutizmusát, végleges leszámolást a család intézményével s a 
nemzeti gondolattal, gazdasági életünkben a magántulajdon 
gyökeres kiirtását, etikánkban a jó és rossz közti határvonal 
teljes eltörlését illetőleg a szovjetállamérdekkel való azono-
sítását, filozófiában a történelmi materiál zmus szigorú mono-
póliumát, világnézetben az Isten-eszme s a kereszténység szám-
űzését az egész vonalon. íme a ködös orosz ég alatt vajúdó 
világ váza . . . 

Tudjuk, hogy a világtörténelem egyik legnagyobb moz-
galma még ma sem támaszkodik hatalmas tömegekre. A 
„Kommunistitseszkij Kalendar' 1928. évi kiadása (í. Iljen i. m. 
61. o.) az orosz kommunista pártról a következő statisztikát közli. 

A párttagok száma 1.144.136. 
Ez a szám képzettség, szellemi cenzus szerint a követ-

kezőképpen oszlik meg. 
Magasabb (egyetemi) képzettséggel bírók száma 9.614 (0'8 °/o) 
Középiskolai „ „ „ 104.707 (9*1 °/o) 
Elemi iskolai „ „ „ 720.203 (63 %) 
Teljesen autodidakta, illetőleg analfabéta 309.612 (27*1 °/< ) 
Ez a 180 milliónyi oroszság sorsának intézője, ura. 



A rideg statisztika önmagában is meggyőzhet bennünket 
arról, hogy itt hatalmas terror-fronttal állunk szemben. De mikor 
a szovjetgondolat eddigi sikereinek okai, rúgói után kutatunk, 
nagyon elhibázott eljárás volna megnyugodni abban az 
ok-monizmusban, amely a szomorú orosz jelen magyarázatát 
kizárólag a terrorban keresi és találja meg. A nagy történelmi 
lökések, fordulatok, kataklizmák mögött mindig egész okkomp-
lexum húzódik meg. Ha a vörös terror még oly féktelen, korlátlan, 
bizonyos, hogy más rúgók is közreműködtek abban, hogy a 
kvalitative és kvantitative jelentéktelen erőtényezők úgy bele 
tudtak markolni a nagy orosz nép életébe, történeimébe. 

Oroszország történelmének tragikus szakaszai, fordulatai 
vannak, amelyek hajtóerejükkel messze nyúlnak. A szomorú 
orosz romok között nem egy ilyen hajtóerő utolsó lökését 
kell keresnünk. 

Az orosz történelemnek végzetes hiányossága, hogy nincs 
középkora. A nemzet alig hogy megkeresztelkedik, tatár 
uralom alá kerül, amely alól csak III. Iván alatt a középkor 
legvégén, 1480-ban szabadul fel. Amikor Európában a nép-
vándorlás által felkavart hullámok elülnek s az egyes nem-
zetekben a sok viszontagság, harc közepette is friss életerők 
bontakoznak ki, hatalmas uralkodók nemzeteiknek új utakat 
vágnak, amikor a katolicizmusban rejlő kimeríthetetlen állam-
alkotó és államfelvirágoztató energiák az antik világ össze-
omlásának mélypontjából egyre erősebben emelik az európai 
élet színvonalát, amikor Nyugaton kölni dómok épülnek, Divina 
Comoediak születnek, hatalmas filozófiai áramlatok indulnak 
meg s virágoznak ki, — a végtelen orosz rónákat a tatár 
hódoltság kínai falai mögött néma, végzetesen terméketlen 
csend fojtogatja. A nemzeti élet mint egy hatalmas, de moz-
dulatlan tenger fekszik el ezekben a századokban, semmit sem 
tartalékol, semmit sem termel ki magából. Az európai népek 
együvétartozásának gondolata is, amelyet a kereszténység 
gyújtott ki a középkorban az európai öntudatban, hiába 
ostromolja az európai orosz határokon meredező kínai falakat : 
a nagy nemzet Európával szemben teljesen elszigetelten, 
Ázsiával szemben gúzsbakötötten tölt el évszázadokat. Eme 
elszigeteltségben kell keresnünk az orosz nemzeti lélektan ama 
sajátosságának egyik gyökerét, amelynél fogva az orosz jélek 
évszázadokon keresztül ide-oda hányodott Európa és Ázsia 
között, sem itt, sem ott nem érezte magát otthon. Ez áll külö-
nösen fejlődésének első korszakára, aXIX. század elejéig. „Mi 
nem vagyunk sem a Keleté, sem a Nyugaté — sem egyik sem 
másik tradíciója nem lett nemzeti tulajdonunkká" — írja a 
XIX. század orosz szellemi életének egyik legkiválóbb alakja, 
Tsaadajeff. E századok sivársága akadályozta meg azt is, 
hogy egyre gazdagodó nemzeti tradíciók rögzítsék az oroszságot 
földhöz, múlthoz, kultúremlékekhez, ami pedig a forradalmak 



veszedelmével szemben mindenkor egyik legerősebb gát. „A 
nagy nyugati nemzeteknél a múlt annyira eleven mint a jelen. 
Mi az időben éppen annyira függetlenek vagyunk mint föld-
rajzunkban. Nekünk nincsenek emlékeink, amelyek kötnének, 
sem nemzeti örökségünk, amely kötelességet róna ránk" — 
állapítja meg a XIX. század orosz forradalmi törekvéseinek 
egyik vezetője, Herzen. 

A szinte jégüres térben leélt századokra következett Nagy 
Péter (1689—1/25.) végzetes lépése. Spengler jól állapítja meg 
(Untergang des Abendlandes, II. 231. o. 0 . Beck, München, 
1924.): „Nagy Péter lett az oroszság végzete." A tatár hódolt-
ságból kiszabadult nemzetet erőszakkal hozzá akarja kötni 
Nyugathoz. „Nagy Péter csak egy fehér lapot talált idehaza s 
erre erős kézzel rákanyarította a jelszót : „Európa és Nyugat" 
— azóta mi európaiak és nyugatiak vagyunk". (Tsaadajeff, 
idézve H. Massis: Défense de i Occident, Pion, Páris 1927. 88. 
o.). Fejlődési törvényeket, lélektant nem lehet hatalmi szóval 
kiszabni, még akkor sem, ha ez a „minden oroszok cárjának" 
szava is. Nagy Péter nemzetében sem az egyiket sem a másikat 
nem ismerte. Erőszakos kézzel akkor akarja népét élet-, illetőleg 
eszmeközösségbe hozni Nyugattal, amikor annak középkori 
egysége megbomlott s veszedelmes szellemi, politikai áram-
latok kezdik ki. A primitív, naiv orosz lélek minden előkészület 
nélkül sodródik bele ezekbe az áramlatokba. Voltaire, az 
enciklopédisták, az Aufklärung, Kant, Hegel, Marx várják 
Nyugat útjain azt a számbelileg aránylag nem jelentős, de 
forradalmasításra elengendő csapatot, amely Nagy Péter s a 
Romanovok szabta irányban járta Nyugatot. Mit importáltak 
ezek a nyugatosok az orosz fejlődés számára ? Évszázados 
fejlődésből kialakult nyugateurópai monarchikus államformát 
és diplomáciát. Késői tudományokat és művészeteket, a 
nyugati szellemi gócpontok forrongó filozófiáját, szkepticizmusát, 
materiálizmusát, szociáletikáját. Holt várossá lett Moszkva, — 
az új Oroszország vérkeringési centrumának az a Szentpéter-
vár volt szánva, amely Dostoievsky szerint „a világ legab-
sztraktabb, legmesterségesebb városa". Megindul egy tragikus 
folyamat, amelyet Tsaadajeff (H. Massis, id. m. 86. o.) röviden 
de velősen így jellemez : „Nálunk nincs természetes, benső-
séges fejlődés. Mi gyarapszunk, növünk, de semmi sem érik 
be nálunk." Spengler joggal látja Oroszországban a történelmi 
pszeudomorfózis egyik legkiáltóbb példáját (Id. m. II. 231. 
s köv. o.), amikor egy nemzetet erőszak szorít bele olyan 
kultúrfázisba, amelyre nem ért még meg s amely sok ponton 
éles ellentétben áll pszichológiai adottságaival. „Mi művelő-
désünket egyenesen elfajulással kezdtük" — tanúskodik 
Spengler mellett Dostoievsky. 

Ha az orosz mesterséges nyugati orientációnak meg is 
lettek volna a történetfejlődési előfeltételei, maradék nélkül 



nyugativá az oroszság akkor sem tudott volna lenni. E részben 
fajában adott, részben különböző tényezők hatása alatt kifej-
lődött orosz lélektan szinte áttörhetetlen választófalat jelent 
Nyugattal szemben. Aki mégis talál módot arra, hogy e választó-
falon át lopja be az orosz fejlődésbe a nyugati kultúrát, az — 
trójai lovat lopott be a nemzet é le tébe . . . E trójai lóban 
csirájában már meghúzódott a szovjet gondolat is . . . 

Hogy azokon az óriási földterületeken, amelyeket az 
oroszság megszállt, s amelyek a kiváló orosz ismerő, Vogüé 
szerint (Vogüé: Le Roman Russe, Pion, Páris, 1906. 12. o.) 
„sokkal alkalmasabbak sátrak verésére mint kőházak építésére, 
ahol az eszmék éppúgy nomád életet élnek mint az emberek", 
milyen nemzetpszichológia fejlődött ki, azt az újkori orosz 
irodalom klasszikusai éles kontúrokban megrajzolták. Turgen-
jev, Dostoievsky, Tolstoj műveiből plasztikusan, áttetszően 
emelkedik ki az orosz lelkivilág. S amikor az orosz Szfinxxel 
szemben állva tépelődünk, miként magyarázzuk magunknak 
az orosz történelemnek azt a szörnyű zuhanását, amit a szovjet 
jelent, — a legtöbbet még e klasszikusok mondanak. „Mi 
mindig csak khaosz vagyunk" — vallja be Turgenjev. „Minden 
csak füst — az orosz élet is" — csendül ki szomorúan a „Füst" 
című regényéből. Dostoievsky szerint „Oroszország a természet 
szeszélyes játéka". Ugyanő,a „Bűn és Bűnhődés" egyik helyén 
ezt írja : „Az orosz óriás. Óriás, mint országa, aki megdöbben-
tően hajlik minden felé, ami rendetlen, fantasztikus." A „Démo-
nokban" így ír: „A nihilizmus gyökeret vert nálunk, mert mi 
mind nihilisták vagyunk. Milyen nevetséges tudósaink lázas 
kutatása a nihilizmus eredete után. A nihilizmus nem kívülről 
nyomult be hozzánk: mindig velünk, köztünk, bennünk volt." 
Maga a nihilizmus szó Turgenjevtől ered. Megdöbbenve hall-
gatjuk Tolstojt, amikor lefesti bizonyos örömmel áttört lelki 
mozgalmasságát annak elgondolásánál, hogy a revolver hideg 
csövét lövésre készen a homlokához szorítja s kacérkodik a 
gondolattal : ha meghúznám a kakast. . . Ezek az idézetek, 
amelyekhez hasonlókat kötetszámra lehetne kiemelni az orosz 
irodalomból, döbbenetes megvilágításban mutatják be az orosz 
tömeglelket, amely valami fatalisztikus ösztönszerűséggel 
húzódik viharzó vizek, tátongó szakadékok fölé. .. Hogy 
tudna ez a nemzet-psziché hozzásimulni ahhoz a nyugati 
kultúrideálhoz, amelyben oly fontos szerepet játszik az egység, 
a harmónia, a szimmetria, az éles kontúrú monumentálitás, az 
élet szeretete !? 

Ezt az orosz tömegpszihológiai sajátosságot még élesebben 
világítja meg az orosz egyéni pszichológia. Egy nemzeten belül 
az egyéni pszichológia kevés irodalomban mutatkozik be olyan 
realitással, hűséggel, gazdag nüanszírozással mint a XIX. szá-
zad orosz regényirodalmában. Az orosz regényírók, ezek a 
csodálatos, intuitív lélekelemzők kifogyhatatlanok orosz típusok 



és egyéniségek megható hűségű rajzolásában. A legelső, ami e 
rajzokból reánk döbbent, az a hatalmas skála, az a szédítően 
széles lelki zóna, amelyet az orosz lélek a gyilkos Raskolni-
kovtól a szent Szozima starecig meg tud futni. Ezek a lelki 
lehetőségek, mint az orosz rónák, minden irányban szinte a 
végtelenbe vesznek. Csak idézzük fel Dostojevsky szomorú 
hősét, Raskolnikovot, a XIX. század orosz nihilistájának típusát. 
Nagy intelligencia, nagy álmok, nagy nyomor s a nyomor lázá-
ban ábrándozás a nagy boldogságról, az erkölcsi fék, egységes 
világnézet hiánya — íme a jellemskicc. Nem immoralista, 
hanem amoralista, akiben azonban megcsillannak nemes, szép 
tulajdonságok is. Számunkra teljesen érthetetlen Összetétel. 
Nyomorúságában zálogba adja egy értéktárgyát. Amikor látja 
a vén uzsorásnő pénzét, szörnyű gondolat bogódzik bele agyába. 
„Egy intelligens ember, aki ez uzsorásnő vagyonához jutna, 
mindent elérhetne. Ehhez pedig nem volna más szükséges, 
mint kilökni az életből ezt a haszontalan, sőt ártalmas vénasz-
szonyt." Meg is teszi. A pénzhez azonban nem nyul, hanem 
az önmagával való hosszú és elkeseredett viaskodás után 
kiszolgáltatja magát a bíróságnak. Mindig érezzük, hogy nem 
közönséges gyilkossal, de nem is lélektani eltévelyedéssel állunk 
szemben, hanem egy — orosz nihilistával. Bármilyen ijesztő 
részletességgel is írja le Dostojevsky a gyilkost véres munkája 
közben — nem engedi bennünk kialudni azt a sejtést, hogy 
ebből a gyilkosból — szent is lehetne. . . A lelki lehetőségek 
divergenciája szinte felmérhetetlen, — nekünk nyugatiaknak 
érthetetlen. S az orosz paraszt ? Turgenjev még a felszabadító 
rendelet (1861.) előtt majdnem teljes szabadságot adott jobbá-
gyainak. Természetesen hálátlanság volt a jutalma. Egyik nap 
a következőket mondja barátjának, Polonskynak (A. Maurois : 
Tourgueniev, Grasset, Paris, 1931. ,97.o.) : „Egy nap majd a 
faház mögött ülve teázunk. Egyszer csak a kerten keresztül 
egy csapat paraszt jön. Tisztelettudóan leveszik kalapjukat s 
mélyen meghajolnak. No, testvérek — kérdezem majd tőlük — 
mire van szükségtek ? — Bocsáss meg, Urunk, s ne haragudjál ! 
Te jó úr vagy s mi szeretünk is, de fel kell akasztanunk téged ! 
— Hogyan, engem fölakasztani ? — Igen parancsot kaptunk. 
Hoztunk magunkkal kötelet is. Végezd el imádat, mi addig szí-
vesen várunk rád." A maró gúny és erős exaggerálás mellett is 
finom lélektani rajza az orosz parasztnak, aki istenfélő, jó, 
buzgó, szolgálatkész, engedelmes, de át tud sodródni a másik 
végletbe is. . . 0 is — orosz. Ez az orosz embertípus ma is 
vallásos, áldoz egyházáért, a templomban buzgó, melegszívű 
ortodox — minden egyéb helyen esetleg lelkes vörös katona. 

Amikor Dostojevsky szomorú regényvilágát járjuk, amikor 
az orosz irodalomban annyi alakban az orosz típussal találko-
zunk, szászszor felötlik bennünk ez a gondolat : ahol ezek a 
tipusok járnak-élnek-cselekesznek, ott lehet a cárizmus törté-
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nelmi szomszédja a leninizmus —- nem hónapokra, hanem 
évekre, talán évtizedekre. . . Megértjük Dostojevskyt, akinél 
élesebben senki sem látott bele az orosz lélek mélységeibe, 
örvényeibe, hogy annyit szenvedett, mert hallotta közelgő vihar 
morgását. A francia történetíró, Michelet hűen szólaltatja meg 
az orosz lelket: „Tegnap ezt mondotta: „Én vagyok a keresz-
ténység" — s holnap ezt fogja mondani : „Én vagyok a szoci-
álizmus." 

Bár a cári erőszak nem tudott nagy tömegeket Nyugat 
útjaira terelni, ahhoz hogy odahaza a nyugodt fejlődést mega-
kadalyozzák, elég követője akadt. Ki ne ismerné legalább regé-
nyekből, színművekből a nagy nyugati metropolisok villogó 
szemű, szebb korszakról álmodozó, forradalmár hajlamú, sok-
szor sápadt, kiéhezett szőke oroszait ! ? Ezeken át lélekzi magába 
Oroszország Nyugat egyre mérgezettebb levegőjét. Elképzelhetjük, 
hogy a jelzett lélektani adottságok mellett milyen volt Voltaire, 
Hegel, Marx orosz visszhangja. Az oroszság, főleg az értelmi-
ség egy része rásodródik arra a lejtőre, amelynek mélypontját 
a nihilizmus jelzi, akár durva, rombolásra éhes forradalmár, 
akár — Tolstoj alakjában. Nagyon jelentéktelen, elenyésző volt 
azoknak a száma, akik harmóniába tudták olvasztani orosz-
ságukat a nyugati hatásokkal. 

Nagy Péter törekvései az oroszság nagyobb részében 
ellenkező hatást váltottak ki : a nyugati kultúráramlattal szemben 
egyre határozottabb, öntudatosabb és szenvedélyesebb lesz 
az orosz orientálódás Ázsia felé, amely az ú. n. szlavofil moz-
galomban organizálódik. Ez az áramlat a XIX. század folya-
mán egyre intenzívebb, hatalmasabb lesz. Két legmarkánsabb 
vezéralakja Tsaadajeff és Dostoievsky. A szlavofil mozgalom 
szellemi örökösei az euráziaiak, az orosz emigráció egyik 
legjelentősebb frakciója. 

A szlavofil irányzat tudja, értékelni Nyugat nagy kulfúr-
teljesítményeit, de szíve-lelke Ázsia felé húz. Ügy látja, hogy 
a nyugati kultúrvilág szétesőben, lebukóban van. Ivan Karama-
sov öccsének, Aljosának e szavakkal jelzi európai utazását. 
„Európába készülök, Aljosa. Tudom, ahová megyek, temető, 
de a leggazdagabb, legértékesebb temető, amely létezik. Ott 
nyugszanak ők mind, a drága halottak, minden sírkő forró élet-
ről, tetteikbe, igazságaikba, küzdelmeikbe, tudományukba vetett 
hitükről beszél. Már előre tudom, hogy e sírkövek előtt térdre 
fogok esni s könnyek közt megcsókolom őket — s mégis élni 
fog bennem a meggyőződés, hogy temetőben járok." Ezt a nagy 
szomorú temetőt az országnak kerülnie kell — szép, gazdag 
jövő csak Ázsia felől mosolyog feléje. „Mi a Kelet kedvelt 
gyermekei vagyunk — hirdeti 1846-tól kezdve Tsaadajeff. Mi 
szükségünk a Nyugatra ? Nem Nyugat minden tudomány, min-
den mélység hazája. Mindenütt a Kelettel érintkezünk, ahonnan 
egykor hitünket, törvényeinket, erényeinket hoztuk. A vén 



nyugat eltűnőben. Mi vagyunk természetes örökösei." Dostojevsky 
közvetlenül halála előtt így nyilatkozik : „Adjátok nekünk Ázsiát 
s mi Európának semmi gondot sem okozunk. Ha átadnók 
magunkat a mi Ázsiánk megszervezésére, hatalmas nemzeti 
újjászületés kora köszöntene ránk." 

Ez a szlavofil áramlat, amelynek célkitűzéséből, gondolat-
világából Ustualov szerint a bolsevizmus sokat átvett, a kat. 
Egyházzal szemben ellenséges, — csak emlékezzünk Dostojevsky 
nagy inkvizítorára a Karamasov testvérekben, aki a Sevillaban 
megjelenő Krisztust is halálra ítéli — de a gör. kel. keresztény-
séghez, a vallásos gondolathoz ragaszkodik. Újra Dostojevskyre 
hivatkozunk, akinek regényköltészetéből olyan elemi erővel tör 
fel a vallásos gondolat. Az irányzat szellemi örökéi, a már emlí-
tett euráziaiak, akik különösen Németországban s Kelet-Európá-
ban fejtenek ki erős tevékenységet, még határozottabban fordul-
nak Ázsia felé. „Ne tekintsetek minket Európa gyermekeinek — 
írja Trubetzkoj herceg : Európa nem a mi anyánk. Minden közös-
séget megtagadunk a ti tudománytokkal, művészetetekkel, tech-
nikátokkal. A mi utunk teljes határozottsággal Kelet felé mutat." 
(Id. H. Massis id. m. 76. o.) Azonban a keresztény gondolat az 
euráziaiak mozgalmából már kiszorult. Berdiaeff, a kiváló orosz 
filozófus az irányzat harcosait így jellemzi (Etudes, 186. köt. 
126. o.) : „Az euráziaiak Nyugat kereszténységével szemben egy-
séges frontot akarnak teremteni Kelet, Ázsia összes nemkeresz-
tény vallásaival. A mohamedánok közelebb állnak szívükhöz, 
mint Nyugat keresztényei." Még a bolsevizmusban is találnak 
jót : a katolicizmus gyűlöletét s ezzel igazolják, mint egy orosz 
kritikus, S. Tyakievitz megjegyzi, hogy „Photius és Lenin között 
bizonyos szellemi rokonság áll fenn". 

így vergődik az orosz óriás évszázadokon keresztül a két 
szélső pólus : Európa és Ázsia között. Különösen a XIX. század-
ban hevesek a harcok a két irányzat között. Ez a végzetes 
feszültség, mely nem egyszer robbant ki atrocitásokban, forra-
dalmakban, lehetetlenné tett minden nyugodt fejlődést, egy 
hatalmas célgondolat felé való tartós és következetes orientáló-
dást. Ez a nyugtalan, lázas vergődés, amely messze esik az 
élet egyre gazdagabb, erősebb formát kereső mozgalmasságától, 
hűen tükröződik vissza a XIX. század szépirodalmában. Az 
orosz regény mestereinek zsenialitása meg tudta kerülni a 
szigorú cári cenzúrát is. Ezekben a regényekben ott zajlik az 
orosz nemzeti élet egész tragikuma. Amikor ma, a nagy össze-
omlás után e regényekben elmerülünk, önkéntelenül rásiklik 
tekintetünk a szovjet Szfinxre, amely talán e regények kísérte-
ties megvilágításában árul el legtöbbet magáról, illetőleg szüle-
téséről . . . 

Az orosz történelmi fejlődés végzetes elferdülésének, az 
ebből táplálkozó örökös forrongásnak volt más szomorú követ-
kezménye is, amely nem csekély mértékben készítette elő a 



talajt a bolsevizmus számára. A jelzett körülmények között 
szinte lehetetlen volt az orosz társadalom nyugodt, természetes 
rétegeződése. Bár természetesen más tényezők is — birtokmeg-
oszlás, szociális viszonyok, a parasztság szinte rabszolgai kötött-
sége stb. — hathatósan közreműködtek, mindenesetre az örökös 
forrongásnak, a két ellentetes kultúrvilág közt való vergődésnek 
jelentékeny szerepe volt abban, hogy a hatalmas orosz állam-
testből majdnem teljesen kimaradt a — derék : a középosztály. 
A legfelsőbb réteg, amely világnézetben, műveltségben morali-
tásban a Nyugat függvénye, s a parasztság között hiányzik az 
összekötő hatalmas harmadik, a törzs, a középosztály. Hogy 
az erős középosztály minő gátat jelent a kommunista áramlat-
tal szemben, azt volt módunk tapasztalni a szomorú magyar 
öt hónap alatt . . . Ha a magyar középosztályba itt-ott be is 
szivárgott a kommunista gondolat, a maga egészében mégis 
keményen állt őrt a nemzeti, vallásos gondolat mellett. Az erős 
középosztály hiánya az orosz társadalomban akkor is nagy 
bajt jelentett volna, a nemzet vitalitása szempontjából, ha a 
parasztságban jelentékeny államalkotó energiák halmozódnának. 
Sajnos, nem ez az eset. Az orosz parasztság e szempontból 
hasonlíthatatlanul mélyebben áll mint a magyar föld népe. „Az 
orosz parasztság lelkét — írja Gorkij Maxim „Lenin s az orosz 
paraszt" című munkájában — a végtelen orosz rónák kiürítet-
ték, kiszorítottak belőle minden erőt, amely a földhöz, a múlt-
hoz kötné." Ez a parasztság — mint már említettük — mély-
ségesen vallásos a maga módja szerint, jólelkű, munkás, de 
államalkotó erők szempontjából szegény. Ezek inaktív tömegek, 
amelyek elborítják az orosz síkságokat, — államélet szempont-
jából laza talaj, amelyben gyökérzet viharállóan megkapasz-
kodni nem tud. 

Az orosz társadalomnak ez a nagyon vázlatos kereszt-
metszete az objektív szemlélődőnek az orosz tragédia nem egy 
pontjára vetít fényt. 

Aki meg akarja érteni a különleges orosz sorsot, annak 
ismernie kell az orosz egyháztörténetet. Az összes tényezők 
között, amelyeknek akár közvetve, akár közvetlenül részük volt 
a mai szomorú helyzet kialakulásában, a legtragikusabb az 
orosz egyház szerepe. 

Ismeretes, hogy az oroszság Bizánctól kapta a keresztény-
séget. De alighogy megkeresztelkedett, tatár uralom alá került 
s így vallásilag is elizolálódott, — megtérítőjétől tehát akkor sem 
kaphatott volna további lökéseket kereszténységének elmélyíté-
sére, ha Bizáncnak lett volna adnivalója a neofita számára. 

Ha a vallásos gondolatvilág transcendens vonatkozásaitól 
el is tekintünk s csak mint a nemzeti berendezkedés egy lénye-
ges, messzekiható elemét tekintjük, az oroszságnak Bizánc Jelé 
fordulását akkor is végzetesnek kell mondanunk. A keresztény-
ség a maga keleti szkizmatikus formájában teljesen nélkülözte 



B. római Egyház aktivitástól feszülő lendületét, életgazdagságát, 
amelyből Nyugat nemzetei évszázadokon át oly bőségesen merí-
tettek. Az orosz pszichológia ezt az életpasszivitást csak fokozta. 
Az orosz lélek a kereszténységből alig lélekzett magába mást, 
mint azt a sajátságos, fáradt orosz miszticizmust, amelyről még 
Spengler is kénytelen megállapítani, hogy „nélkülözi a gótika, 
Rembrandt, Beetho ven felfelé törő bensőségét, amely egetostromló 
örömmé tud felfokozódni". (Id. m. II. 361. o.). Ez a miszticiz-
mus, mely előtt teljesen elfátyolozva marad a kereszténység 
felséges gondolat-, dogma-világa, amely nem ereszkedik le ön-
tudatosan az Evangélium szakramentális mélységeibe, megható, 
de szomorú kizárósággal a külsőségekhez tapad, sőt igen sok-
szor babonává torzul. Az Egyház lelki vezetői egyáltalán nem 
helyeznek súlyt arra, hogy az Evangélium revelált nagy igaz-
ságai határozott formában jussanak a hívők birtokába. „Azt 
mondják, — írja Dostojevsky Naplójában — hogy az orosz nép 
nem ismeri az Evangéliumot, a hit alapvető torvényeit. Ez két-
ségtelenül igaz — de ez a nép ismeri s szívében hordja meg-
térése óta Krisztust. Vájjon meg lehet-e ismerni Krisztust tanítá-
sának ismerete nélkül — az más kérdés. De ez a szívvel való 
megismerése Krisztusnak az orosz nép nemzeti sajátsága." 

A kereszténység leszűrődött az orosz lélek öntudatalatti 
világába, innen fűtötte érzelmi világát, sarjasztott ki belőle érté-
keket, szépségeket, de erői, eszméi, gondolatvilága nem tudtak 
akkor sem feltörni az öntudat világába, amikor az élettel, az 
élet egy-egy fordulatával szemben való határozott konfrontáló-
dás, eligazodás céljából erre szükség lett volna. Sokszor meg-
ható, de inkább alvajáró kereszténység volt ez, amellyel a 
világháború alatt fogolytáborokban, orosz munkáskülönítmények-
ben annyiszor találkoztunk, amely annyira elszigetelten zárkó-
zott az egyéniségekbe, hogy az egyénen túl a nemzeti életbe 
beleolvadó és azt lendítőerővé integrálódni nem tudott. Ekként 
áll elő az az orosz történelmi paradoxon, hogy bár egyénisé-
gekben főleg az egyszerű hívők közt az orosz egyház sok szép-
séget tud felmutatni, mint nemzetnevelő tényezőnek hatása 
minimális. Ebben mindenesetre jelentős része volt annak a 
szolgai szubordinációnak is, amely az orosz egyházat a cáriz-
mussal szemben jellemezte. Ez a függő viszony oly mélyre 
tudott süllyedni, hogy pl. a hittantanítás a katonai iskolákban 
érthető célokból Krisztus nagyságát mindenekfelett abban látta, 
hogy a hatóságoknak alávetette magát ! A kereszténységnek ez 
a beolvasztása az állami érdekszférába az orosz egyháznak 
helyrehozhatatlan károkat okozott, amelyeket ma sem hevert ki. 

Különösen a XIX. század folyamán egy másik veszedel-
mes jelenség is elhatalmasodik az orosz egyházban. Abból a 
különösen Dostojevky által lelkesen védelmezett tételből kiin-
dulva, hogy a kereszténység lelke, lényege a szeretet a szeretet 
pedig túlszáll a tekintélyen, orosz egyházban a tekintély megi-



nog, bizonyos republikánizálódás, demokratizálódás indul meg, 
amely ma is határozottan kiverődik életén. Ez a demokratizá-
lódás nem dönti ugyan ki a választófalat a klérus s a világi 
hívők között, de a lelki hatalmat Istentől a hívek közösségén 
keresztül deriválja a papságra. Az egyik gör. keleti frakcióban 
egyenesen a hívek konszekrálnak papot, püspököt. A hívek 
közösségére áramlanak Isten karizmái, ezek segítségével siklik 
tova az egyház hajója. . . Veszedelmes, sőt végzetes tan annak 
a kereszténységnek keretében, amelynek egyik alappillére az 
Istenből törvényes szukcesszión át derivált tekintély. 

Hogy az orosz egyház nem tudott többet nyújtani a nem-
zeti fejlődésnek, abban sok és nagy felelősség terheli szerzetes-
ségét és klérusát. 

Európában alig van nemzet, amelyben a szerzetes gon-
dolat olyan termékeny talajra talált volna mint Oroszországban. 
A kolostorok száma hatalmas. Ezekben a kolostorokban sokszor 
találkozhatunk egyénileg szép, mély gazdag lelkiséggel. Meg-
hatóan, megkapóan rajzolja meg Dostojevsky ezt a szép típust. 
De ezek a lelkiségben gazdag szerzetesek „Kiev katakombáiban 
élve eltemetett szentek", mint egy francia író, A. Leroy-Beaulieu 
megjegyzi. A kolostorok — az orosz fejlődés számára holttőkék 
— sohasem voltak az egész kultúra gócpontjai mint egykoron 
Nyugaton. Az orosz szerzetestípus sokkal jobban hasonlít a 
tibeti lámákhoz mint Szt. Benedek, Szt. Domonkos, Szt. Ferenc 
vagy Loyola Szt. Ignác fiaihoz. Imájukon és bőjtölésükön kívül 
mást sem a lelkeknek sem a nemzetnek nem adtak. Apostol-
kodás, karitativ munka, igehirdetés, iskola, kórház, irodalom 
mind kiszorulnak az orosz kolostorok falai közül. Aki csak némi-
leg is fel tudja mérni mit köszön Nyugat a szerzetességnek 
kultúrális, szociális, gazdasági sőt államéleti szempontból is, annak 
nem kell magyarázni, mit vesztett az orosz nemzeti fejlődés tel-
jesen inaktív szerzetesintézményével. Vájjon mi lett volna a 
sok milliónyi orosz tömegből, amelynek lelke szomjúhozza a 
vallásos gondolatot, ha Szt. Benedekjei, Szt. Ferencei, Szt. Domon-
kosai lettek volna ! Lenin, a szovjet gondolat útja mindenesetre 
legalább is sokkal nehezebb lett volna. 

A világi klérus elhelyezkedése és szerepe az oroszság lelki 
és szellemi fejlődésében, életében még sívárabb. terméketlenebb. 
Ez a klérus a maga aktivitásában egy lépéssel sem megy tovább 
a szorosan vett istentiszteletek megtartásán. Szellemi igényei 
nincsenek, értelmi nívója sokszor megdöbbentően alacsony. Még 
a prédikációtól is tartózkodik. Az orosz szellemi élet forrong, 
nyugtalanul keres egyensúlyt, problémák dübörögnek át a lelkek 
világán — s mindezt a klérus ölbetett kezekkel, némán nézi. 
A XIX. század folyamán az orosz irodalom hatalmas lendülettel 
tör felfelé, de az orosz teológia továbbra is néma, legfeljebb 
dadog, a vallásellenes áramlatokkal a harcot felvenni nem tudja. 
Pedig volt heroizmusra képes lelkiség is a klérus sok tagjában, 



arnit az az 1200 vértanu-pap bizonyít, akik a szovjet vallásül-
dözések alatt hitükért szentként haltak meg. De a görögkeleti 
szkizma lethargiája, passzivitása útját állta annak, hogy mun-
kájukkal mindenütt ott legyenek, ahol a lelkek ügyéről akár 
közvetve, akár közvetlenül szó van. 

Szomorú tünet az orosz klérusban a katolicizmus fékte-
len győlölete is, amely a Nyugattal szemben való elszigetelő-
déshez sokban hozzájárúlt. A római Egyház oka és forrása min-
den bajnak, amely a világra szakad. Ez a római Egyház arc-
izomrándulás nélkül halálra küldené magát Krisztust is, ha 
érdeke úgy hozná magával — Dostojevsky nagy inkvizitora 
maga a római Egyház . . . Ez az orosz papság lelkébe a római 
Egyházról belerozsdásodott kép, amelyen semmit sem enyhített 
a szovjet, amelyet ez a klérus kihozott magával az emigrációba 
is. Csak a Párisban megjelenő Put orosz szemlét kell forgatni, 
s azonnal látjuk, hogy a gyűlölködés a szörnyű megpróbálta-
tások súlya alatt sem lohadt. Egy francia jezsuita, Michel 
d' Herbigny 1925-ben napot töltött Moszkvában a vallási 
állapotok tanulmányozása céljából s tapasztalatairól beszámol a 
Études hasábjain (185. köt. 513-540. és 658-676. o.). A többi 
közt ezt írja : „Elmondottam, hogy Nyugaton a klérus s a hívek 
milyen résztvevő érdeklődéssel kísérik, figyelik az orosz keresz-
tények nagy szenvedéseit. Feleletül azt kaptam, hogy felolvas-
ták előttem a II. konstantinápolyi zsinat 3. kánonját s a kal-
cedoni zsinat 28. kánonját." (Ezek a kánonok a katolikus-orosz 
vitákban sokat szerepelnek !) Az egyik püspök így nyilatkozott 
előtte : „Kelet és Nyugat uniója álom. Legfeljebb akkor lehetne 
róla szó, ha a pápa bűnbánatot tart, hogy felvehető legyen az 
egyházba." 

Egy bolsevista érzelmű pap. M. V. Titlinov „Ifjúság és 
forradalom" (Leningrad, 1924.) című könyvében azt állapítja meg, 
hogy a forradalom pioniorjai az orosz szemináristák voltak. 
Az ember megdöbbenve hallja ezt a kijelentést. Talán csak az 
aposztata gyűlölete mondatja ezt vele ? ! — Orosz tollból, A. 
Mikhailovtól az Études egy cikket közöl (200. köt. 14—43. o.). A 
cikkíró többek közt 4 oldalon keresztül példákat idéz az orosz 
szemináristák bűnlajstromából. Verekedések, nihilista propa-
ganda, lázadások, merényletek, gyilkosságok szerepelnek ebben 
a szomorú „anthologiában". Álljon itt az utolsó példa: „1908-ban 
a volhiniai szemináriumban a lázadás oly arányokat öltött, hogy 
a rendőrség kimerítve saját erejét kénytelen volt egy eskadron 
dragonyost segítségül hívni, hogy a fellázadt szemináriumot 
megostromolhassák." — A nisnijnovgorodni püspök 1908. ápr. 
28-án ezt jelenti a „Szent Szinodusnak" : „A forradalmi iro-
dalom benyomult a klérus tömegébe. Az aposztata egyháziak 
száma óriási, akiket állandóan fűt az atheizmus, a gyűlölet az 
egyház s az egyházi elöljárók ellen. Ok tartják kezükben a 
modern szemináriumot." — Ezekhez az adatokhoz nem kell 
magyarázat. . . 



1856-ban egy orosz származású jezsuita, Jean Gagarin 
tollából egy brosúra jelent meg ezen a címen : „La Russie 
sera-t-elle catholique?" Az 59. oldalon ezt írja: „Katolicizmus 
vagy forradalom, — íme a szörnyű dilemma, amelyet az orosz 
államférfiak még mindig nem akarnak meglátni, pedig ott áll nap-
ról-napra növekvő evidenciával minden politikai kérdés mögött." 
A röpiratot annak idején bizonyára sokan megmosolyogták, 
mindenesetre lekritizálták. Vájjon ugyanazok megmosolyognák-e 
ma is ? 

Amint e szomorú tényeken elgondolkozom, lassan-lassan 
kibontakozik előttem XIII. Leo képe a maga egész grandiózus-
ságában. . . Szívét-lelkét, egész életét fűtötte az orosz unió hatal-
mas gondolata. Tudom, elsősorban és mindenekelőtt a „Da 
mihi animas, cetera tolle" szelleme izzott benne. De a ma 
távlatából nézve törékeny, finom alakját, nemcsak ezt a legfel-
ségesebb pápai himnuszt : „Da mihi animas . . . " hallom, hanem 
látom azt a korszakos politikai koncepciót is, amely uniós törek-
véseinek sikere esetén valósággá válva új utakat vágott volna 
az emberiség számára. . . 

Vogüé már idézett munkájának befejezésében (343. o.) ezt 
írja : „A szláv faj nem mondotta még ki a maga leghatalma-
sabb szavát a történelemben. A leghatalmasabb szó, amely egy 
fajból kicsendülhet, „est toujours un mot religieux" a hit szava. 
Mi, akik tudjuk, hogy az emberiség útját quoad finem nem kul-
túrák, nem légiók, nem technika, nem gazdasági rendszerek s 
nem aranyrudak ássák-törik, hanem — Isten két keze, tudunk 
hinni az orosz „moi religieux"-ben is. . . Ha más erő nem, ez 
a „mot religieux" kidönti az orosz vörös Szfinxet. 

Blazovich Jákó. 



ERDŐS RENÉE.* 

Több mint három évtizeddel ezelőtt Győr városából elindult 
egy fiatal zsidóleány a főváros felé, hogy a szépség és tehet-
ség jogán föléje kerekedjék addigi szerény életsorsának, hogy 
határozott irányt adjon annak a vágynak, amely gyermekkora 
óta hívta, csalogatta, valami bizonytalan, megnevezhetetlen, de 
hírnévvel, sikerekkel, dicsőséggel kecsegtető életcél irányába. 
Szegény volt és ismeretlen, egyszerű poggyászán kívül nem 
vitt magával egyebet, mint „az élet bizonytalan álmait, emésztő 
sóvárgást, sok titkos türelmetlenséget, az elhivatottság kínzó és 
felséges érzését, bimbózó tehetséget és izzó nagyravágyást", 
így jutott el álmai színhelyére, a nagyváros színes forgatagába, 
és volt egy időszak, amikor úgy érezte, hogy „megtalálta az 
életet és fejére tette annak koronáját". 

„Dalolt és csókolt és megismerte minden mámorát a dicső-
ségnek és szerelemnek. 

Es mikor mindennek a csúcsán volt, megtántorodott, ma-
gára eszmélt és azt mondta : 

— „Ez nem az igazi élet!" Es felvetődött lelkében a kínzó 
kérdés: „Mi hát az igazi élet? Feltalálható-e a földön az igazi 
élet ? Nem az utána való sóvárgás-e az egyedüli, ami az em-
bernek adatott ?" Es miközben e gyötrő kérdések tépték a lel-
két, „minden látóhatár beborult felette. Ahogy elhagyta a várost, 
amelyben az élet királynője volt, semmit sem vitt magával 
onnan, amit neki az ifjúsága, a tehetsége, az életöröme szer-
zett. Mindenből kiábrándulva, mindenből kifosztva, szerelmet, 
költészetet, életet, halált maga mögött hagyva, betegen, össze-
törve ment az élet új útjai elébe". 

Ezekkel a hangulatos és költői sorokkal,, fejezi be Erdős 
Renée híres önéletrajzi regényciklusának, az Ősök és ivadékok-
nak második részét, amely Az élet királynője címet viseli és 
ezek az önjellemző sorok egy olyan emberi és írói életküzde-
lemre világítanak rá, amely rendkívüliségével, merész lendüle-
tével és szokatlan ellenmondásaival mindig fel tudta magára 
hívni a közvélemény figyelmét. Az utóbbi évtizedekben alig 
volt magyar író, akiről többet beszéltek volna Magyarországon, 
mint Erdős Renéeről és nagyon kevesen vannak, akik olyan 
zajos könyvsikerekre tekinthetnének vissza, mint ez az írónő, 
akinek immár több mint harmincéves írói termése most jelenik 

*) Irodalom: Balassa József: Erdős Renée csodálatos élete. Literatura, 
1926. évf. 4. sz. — Hoványi Béla: E. R. Irodalmi tanulmány. Miskolc, 1927.— 
Pintér Jenő Magyar Irodalomtörténete. Képes kiadás. II. k. Budapest, 1928. — 
Várkonyi Nándor: A modern magvar irodalom. FL n. — Bírálatok: Budapesti 
Szemle, 197., 203., 215. kötet. — Irodalomtörténet, 1924., 1925-, 1926. évf. — 
Katholikus Szemle, 1921., 1922., 1923, 1925., 1926., 1929. évf. — Napkelet. 
1926., 1927,. 1929. évf. — Nyugat, 1916., 1922., 1927., 1930. évf. — Protestáns 
Szemle, 1927., évf. (Alszeghy Zsolt, Brisits Frigyes, Császár Elemér, Illés Endre, 
Kéky Lajos, Schöpflin Aladár és Várdai Béla kritikái). 



meg gyűjteményes kiadásban, bizonyságául olvasóközönsége 
nem lankadó érdeklődésének. Erdős Renéet a jelenkor nagy 
magyar írói között emlegetik lelkes hívei, míg a legkomolyabb 
és legtekintélyesebb irodalmi kritikusok különösen az írónő 
újabb alkotásairól épen nem nyilatkoznak elragadtatással. Me-
lyik félnek van igaza ? Mennyi része van Erdős Renée sikerei-
ben az igazi művészetnek és mennyi a nem irodalmi tényezők-
nek ? Ezekre a kérdésekre kívánunk tanulmányunkban az írónő 
életrajzának rövid ismertetése és főbb munkáinak elemzése 
alapján megfelelni. 

Erdős Renée 1879-ben született Erseklélen, Komáromme-
gyében, egyszerű körülmények között élő ortodox zsidó csa-
ládból. Szülei utóbb Győrré költözködtek, ahol a még elemi 
iskolába járó kisleányban egy gyermekszerető öreg bencés, 
Apa Benedek felfedezte a nem közönséges tehetséget, különö-
sen képzelőerejének szokatlan lendületét és önként foglalkozni 
kezdett tanításával. A kisleány már falusi otthonában is lehordta 
a könyveket a padlásról, mohón elolvasott mindent, ami a keze 
ügyébe akadt, sőt verseket is próbált írogatni. Az öreg bencés 
professzor, aki filológus volt, először a Bibliára tanította a kora-
érett szellemű leánykát, azután megismertette a klasszikusokkal 
úgyhogy Erdős Renée tizenkét éves korában már nemcsak az 
ótestamentumot és az evangélistákat, hanem a görög mitológiát 
is ismerte. Ez utóbbinak tárgyköréből készített Echo és Narcis 
címen egy kis dramolettet, amelynek szerepeit maga játszotta 
és szavalta el öreg tanára előtt, aki örömmel látta pártfogoltja 
költői hajlamának jelentkezését és buzgón ösztönözte becsvá-
gyát. Tizennégy éves korában már szinte ontotta a verseket 
a kis Renée, aki közben a világirodalomból is sokfélét olvasott 
és különösen Heine költészetéért rajongott. Lélekben ekkor már 
nem élt övéi között ; elvágyódott az egyszerű környezetből és 
nagystílű életről, művészi hírnévről és dicsőségről ábrándozott. 
Színésznő akart lenni és tizenhat éves korában el is került 
Pestre az Országos Színművészeti Akadémiára. Csakhamar 
látnia kellett azonban, hogy ez a pálya nem felel meg tehetsé-
gének ; dicsőségvágya most egész hevével a költészet felé for-
dult. Tizennyolc éves korában a Magyar Géniusz című folyó-
iratban jelent meg első verse, amelynek Dal a rózsáról volt a 
címe. Nem sokkal utóbb Eötvös Károlynak, a neves írónak 
előszavával napvilágot látott Leányálmok című első verseskötete 
is, amelynek nőírónál szokatlanul merész hangja, leplezetlen 
érzékisége érthető megütközést keltett. Maga Erdős Renée így 
jellemzi később ifjúkori költeményeit : 

Nem szeretem a régi dalaim. 
Túlságos nagy bennük az ifjúság. 
Dölyfös az erő, féktelen a vágy, 
Mindenütt vörös mámor ég lobogva, 



Mindent tikkasztó láng perzsel agyon. 
Nincs egy sóhajtás, mely hangos ne volna. 
Nincs egy csók, mely rejtőzködne, félne. 
Sehol titok. Mindenütt a lány, 
Merész, dicsekvő, nagy őszintesége. 

Valóban ezek a költemények, amelyeket pár év alatt a 
Versek, Üj dalok, Cleopatra című verseskötetek követtek, egy 
hevesen izzó vérmérsékletű, érzéki vágyaktól fűtött, buja kép-
zeletű zsidóleánynak tartózkodást és szemérmet nem ismerő 
vallomásai, amelyek azonban tagadhatatlanul eredeti és színes 
költői stílusról tanúskodnak. Versei mellett a tárcanovellát is 
szorgalmasan művelte Erdős Renée. Témáit csaknem kivétel 
nélkül a szerelmi élet köréből veszi ; ugyanaz az erkölcsi sza-
badosság jelentkezik ezekben az elbeszélésekben is, mint költe-
ményeiben ; eredetileg napilapokban és folyóiratokban jelentek 
meg, majd Csodálatos mezőkön és Az asszony meg a párja 
címmel összegyűjtve is kiadta őket. Ebben az időben Erdős 
Renée már a Hét című szépirodalmi folyóiratnak munkatársa ; 
amikor pedig Bródy Sándor megindította a Jövendő című folyó-
iratát, nagyobbrészt ennek hasábjain jelennek meg írásai, köz-
tük első regénye is, Egy leány élete, amelyben a saját pálya-
kezdésének élményeit színezi ki regényes formában. Bródy 
Sándorral való barátsága nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 
a jórészt zsidó kézben levő sajtó készséggel nyújtott teret a 
fiatal írónőnek és gondoskodott elismerő és magasztaló kriti-
káról. Ennek a viszonynak megszakítása azonban nehéz hely-
zetbe sodorta Erdős Renéet. Egyrészt azért, mert a hatalmas 
sajtófejedelemtől megfélemlített kiadók sem könyvét, sem cik-
keit nem merik elvállalni kiadásra, másrészt azért, mert a 
barátságból folyó idegbetegsége éveken keresztül képtelenné 
tette az írásra. Egészségének visszatérése után férjhez ment ; 
két kisleánya született e házasságból és egyideig az anyaság 
hivatása foglalta le legfőbb gondját. De világnézeti kérdések is 
nyugtalanítják. Szakítani kíván régi életével ; gyermekkorának 
emlékei, az öreg bencés szerzetes tanításai felelevenednek 
lelkében és ezek az emlékek a katolicizmus felé kezdik von-
zani. Rómába megy hosszabb időre, megragadja az örök város 
szelleme, a San Pietro bazilikában átélt fenséges szertartások 
ragyogó pompája, csendes kis templomok misztikus hangulata 
egészen rabul ejtik; kétségekkel és régi énjével viaskodva 
mélyed el a katolikus hitrendszer tanulmányozásába és fel-
veszi a keresztség szentségét. Megtérése után jelenik meg a 
János tanítvány című vallásos színjátéka, amelyet a nagy 
Rampolla bíborosnak is bemutat, aki érdeklődéssel olvassa a 
magyar konvertitának misztériumát. Lírája is virágzásba borul 
új élményeinek hatása alatt ; a Jöttem hozzátok, Aranyveder 
és Sybillák könyve című versesköteteiben a vallásos költészet-
nek sok szép gyöngye akad, bár ezek a költemények nem 



sorolhatók mindenestől az igazi katolikus lélek költői termékei 
közé. Nincs meg bennük az alázat, a teljes töredelem és vég-
leges odaadás. Fel-íelsír bennük a régi élet után való sóvárgás, 
a megtagadott mult visszakívánása ; a költő szinte kérkedik 
azzal, mekkora áldozatot hozott, midőn odaadta mámoros éle-
tét az Úrnak, pedig még lett volna ereje folytatni ; tehernek, 
lehetetlenségnek érzi az önmegtagadást, nem akarja magát ki-
fosztani az elmúlt dolgok élményeiből, amelyek csábítóan hívo-
gatják vissza a régi örömökhöz. Ugyanez a lelki ingadozás, a 
katolicizmus és a korlátlan életkiélés vágya közötti vergődés 
jellemzi a megtérése utáni időkből származó egyéb alkotásait 
is. Amikor visszatér Olaszországból, előbb zárdába vonul és itt 
írja költeményeit; megihleti Assisi Szent Ferenc vonzó alakja 
és lefordítja a Fiorettit ; egy évtizeddel később Az assisiheli 
zsoldos címen misztériumot is ír Szent Ferencről. Az örök város 
szelleme ihlette még a Római leveleket, Egy perccel alkonyat 
előtt című verseskötetét és a Római Naplót, amely szentévi 
élményeit foglalja magában. 

Az 1920-as évek elejétől kezdődik Erdős Renée szépiro-
dalmi működésének legtermékenyebb időszaka. Bár családi 
élete nem szerencsés, férjétől elválik, egyik leánya gyógyítha-
tatlan betegségben szenved, Erdős Renée fáradhatatlanul írja 
regényeit. 1926-ban új házasságot köt Frascatiban, s azóta olasz 
férjével együtt nagyobbrészt Olaszországban él. 

Életrajzának vázlatával kapcsolatban röviden jellemeztük 
régebbi munkáit, most azokkal az alkotásaival, főkép regényei-
vel fogunk foglalkozni, amelyek 1918 óta jelentek meg; ezek-
ben bontakozik ki legteljesebben Erdős Renée írói jellemképe 
s a nagyközönség is leginkább ezekből ismeri a népszerű írónőt. 

Ennek az újabb időszaknak első termékeivel, a Norina 
és Antinous című regényekkel (az utóbbi Egy szerelmes nyár 
története címen jelent meg második kiadásban) röviden végez-
hetünk. Mindkettőnek ugyanaz az alapindítéka : a nemileg 
kiéhezett asszonyban ellenállhatatlan szenvedéllyel lobban fel 
az érzéki kielégülés vágya, amely pusztulással fenyegeti őket 
és környezetüket ; mindkét asszony a házasságban találja meg 
végül nyugalmát. Ezeket a regényeket „követte Erdős Renéenek 
legnagyobb igénnyel írt alkotása, az Ősök és ivadékok című 
regénytetralógia, azaz négy részből álló összefüggő regénysorozal, 
amelyben az írónő a maga lelki fejlődését mutatja be gyermek-
korától, egészen megkeresztelkedéséig. A regényciklus részei : 
Az új sari, Az élet királynője, Berekesztett utak, és Ave Róma. 

A regényciklus első része, Az új sarj, Ebien Bettinek, a 
győri zsidó kocsmáros művészi hajlamú leánykájának élet-
történetét beszéli el egészen Pestre kerüléséig. Ennek a regény-
nek két nagy értéke van ' az egyik egy rendkívül eszes, kora-
érett, heves és tevékeny képzeletű gyermekleány lelkiéle-
tének kitűnő rajza, a másik a lelki és szellemi gettóban élő 



falusi és kisvárosi ortodox zsidóság környezetének és jellegzetes 
alakjainak élethű bemutatása. Ez a zsidóság olyannak tűnik fel 
a regényben, mint a környező világtól élesen elhatárolt, zárt 
életet élő osztály, amely merev és mozdulatlan maradiság-
gal őrzi őseinek évezredes vallási, erkölcsi és családi 
hagyományait, szertartásait, szokásait és babonáit. Megkapóan 
eredeti alakok elevenednek meg előttünk ebben a környezet-
ben : Ebien József, a családapa, a rideg, magába zárkózott, 
kemény akaratú zsidó kocsmáros, feltétlen engedelmességet 
követelő ura és parancsolója családjának, lelkileg megközelít-
hetetlen még hozzátartozói számára is, csak legnehezebb per-
ceiben és legkisebb leányával szemben lágyul el egy-egy pil-
lanatra. Igazi fia anyjának, a bibliai Juditok fajtájából való, hatal-
mas és uralkodói természetű öregasszonynak, akinek tekintélyt 
parancsoló alakján egy régi sötét tragédia emléke borong és 
akinek lelki adottságai szinte megismétlődnek a kis Bettiben. 
Ebien József felesége, a családanya, szorgalmas és engedel-
mes robotosa urának és gyermekeinek, nincs saját akarata és 
egészen felolvad nehéz és egyhangú munkakörében. Betti nén-
jei közül Szidi már kiszakadt a családi levegőből, idegenné 
válik tőle és nem bír többé beletörődni, míg a másik kettő 
benne maradt s keserves varrónői munkával keresi kenyerét. 
A regénynek egyetlen keresztény alakja egy öreg bencés pap, 
Apáti Benedek, a kisgyermekek, virágok és madarak barátja, 
jóságos és gyermekesen naiv lélek, aki felfedezi és táplálja 
Betti költői hajlamát és elhinti lelkében a keresztény gondol-
kodás magvait. De a serdülő leányban már más hajlamok is 
ébredeznek, amelyek további élete során válságba sodorják : 
unokatestvérével, egy romlott zsidó diákkal szőtt első szerelme 
nem végződik ugyan elbukással, de emléke veszedelmes útra-
való azon a pályán, amely felé a fiatal leány, a nagyanya 
kígyóformájú rubintos gyűrűjével az ujján megindul. Bár a kör-
nyezetrajznak túlságos részletessége ebben a regényben sok-
szor háttérbe szorítja az igazi célt, a kisleány lelki fejlődésé-
nek ábrázolását és megbontja a szerkezet egyensúlyát. Az 
új sarj mégis egyik legsikerültebb alkotása az írónőnek : azzá 
teszi emberábrázolásának lélektani igazsága, a környezet han-
gulatos és élethű bemutatása, stílusának szemléletessége és 
kifejező ereje, amely ebben a regényben még egészen mentes 
előadásának későbbi bőbeszédűségétől és pongyolaságaitól. 

Ebien Betti élettörténete Az élet királynője című regény-
ben folytatódik. A hősnő, aki immár az Érseki Benoite nevet 
viseli, társalkodónői és színinövendéki évein túlhaladva, mint 
ünnepelt költő jelenik meg előttünk, aki viharos és egészen a 
testiségbe fulladó szerelmi kalandot él át egy zsidó írófejedelem-
mel, Bártfy Lászlóval. A füllesztően érzéki légkörű regényben 
olyan asszonyfajtának van ábrázolva a hősnő, akinek jelszava 
a szellemi és erkölcsi függetlenség, a nemi életnek is szabad és 



korlátlan jogával. Érseki Benoite átéli ennek az életnek min-
den részegítő mámorát, de kijózanodásai közben érzi, hogy 
magasabb rendeltetése is van, mint az asszonyi és költői. A 
példátlanul aljasan viselkedő Bártfyval végleg szakítva, meg-
roppant idegrendszerrel és a hajótörött hangulatával indul el a 
regény végén egy svájci útra, hogy ott a teljes testi és lelki 
összeomlás ellen gyógyulást keressen. Megcsömörlöttségében 
feldereng előtte a tisztább és boldogítóbb élet lehetőségének 
sejtelme, de tespedtségében még nem jut el ennek megkíváná-
sáig. Itt is szerepel a regényben egy Isten felé mutató mellék-
alak, a tüdővészes Felicián, egy protestáns papjelölt, akinek a 
hősnővel folytatott hosszadalmas párbeszédei arról akarják őt 
meggyőzni, hogy „a legfőbb örömök kelyhe Istennél van". 

Ehhez a megismeréshez jut közelebb Érseki Benoite a 
regénytetralógia harmadik részében, a Berekesztett utak-ban. 
A ragyogó írásművészettel ábrázolt bécsi és firenzei környezet-
ben lejátszódó események során egy patologikus katonatiszt 
udvarló és egy plátói barátnő állnak a regény hősnője 
oldalán, aki újabb kiábrándító tapasztalatai nyomán még job-
ban megutálja régi életét ; számot vet lelke állapotával és úgy 
látja, hogy legfőbb bűne a gőg volt, azért alázta meg Isten 
bűneivel, most pedig berekesztette régi útjait, úgyhogy immár 
csak egyetlen út szabad számára, az amely Istenhez vezet. 
Két könyv vezérli őt az új hit felé : az egyik az Újszövetség, 
amelyet még gyermekkori vezetőjétől, Apáti Benedektől kapott, 
a másik Szent Ferenc legendás könyve, a Fioretti. Lelkiismereti 
kérdéseinek felvetésére azonban egy Demuth nevű zsidó anti-
quárius segíti, aki lélekben Krisztus híve, csak nem mer meg-
keresztelkedni, mert fél fajtája gúnyjától csak úgy, mint a keresz-
tények bizalmatlanságától. A kétség és hit között vergődő hősnő 
kész elindulni azon, az úton, amelyet Isten tőle kíván, csak 
jelre vár, hogy az Úristen akarja őt. Végre megkapja ezt a 
jelet egy kis púpos assisi leány álmában, aki előbb a paradi-
csomban látja hősnőnket, azután pedig látja, amint az innenső 
partról a folyó sodrát áthidaló kereszten átmegy a túlsó partra. 
Az égi jelet tehát megkapta, de a keresztség szentségét még-
sem meri felvenni, mert lelke, amellyel az örök városba lép, 
még nem tisztult meg vétkes vágyaitól, gőgös és dacos, gyö-
nyörködik a dicsőségben és pompában és nem tud lemondani 
a világ hiúságairól. 

Á regényciklus utolsó része, az Ave Roma volna hivatva 
arra, hogy a hősnő lelki fejlődésében meggyőzően igazolja azt 
a belső átalakulást, azt a gyökeres lelki újjászületést, amely-
nek eredménye Érseki Benoite megkeresztelkedése. A vallási 
élmény igazságán áll vagy bukik tehát ennek a regénynek 
művészi igazsága. Sajnos ebben a tekintetben óriási csalódás 
éri az Ave Roma olvasóját. Nem tudunk bízni a hősnő lelki 
átalakulásának komolyságában, midőn azt látjuk, hogy az új 



hitre való előkészülés gondjánál sokkal jobban lefoglalják érdek-
lődését a maga és mások szívügyei, hogy még azzal a fiatal 
pappal is kacér szerelmi jétékba bocsátkozik, aki előkészíti őt 
a keresztség felvételére, hogy semmi komoly törekvés nincs 
benne a szentséghez járulás feltételéül szolgáló töredelemre és 
alázatosságra. A megkeresztelkedés mégis megtörténik, de ki 
tud bízni Érseki Benoite hitében, midőn ezzel a fásult nyi-
latkozattal adja meg magát az áttérésnek : „Engem egy nagy 
áradat sodor Krisztus felé és én immár vakon rábízom magam 
erre az áradatra." Ki veheti komolyan az olyan katolizá-
lást, amelyben nem érzünk semmi transzcendens vágyat és von-
zódást ; meggyőző-e az a lépés, amelyet csak azért tesz valaki 
egy meghatározott irányban, mert minden más oldalról bekerí-
tettnek érzi magát? Érseki Benoite pedig nem meggyőződéssé 
érlelt elhatározásból hajtja fejét a keresztvíz alá, hanem egy 
indokolatlan érzés hangulatának hatása alatt. Mint a regény 
mondja : „A bekerítettség érzése, mely már előbb körülvette őt, 
most még csak szorosabb falat vont fel körülötte. És érezte, 
hogy ezentúl már nem is akar szabadulni belőle. Lefegy-
verezték élők és halottak. Most már megértette, mi az : lehunyni 
a szemet és azt mondani : Amen." 

„Erdős Renéenek legnagyobb szabású irodalmi alkotása, 
az Ősök és ivadékok regényciklusa tehát nemcsak hogy nem 
mondható minden tekintetben kielégítő műalkotásnak, hanem 
határozottan súlyos fogyatkozásokat mutat. Alapindítéka, egy 
női lélek megtérésének lélektani ábrázolása az események 
során ismételten háttérbe szorul, a megtérés döntő lépésének, a 
keresztség felvételének meggyőző okadatolása pedig egészen 
elmarad. Ez a körülmény már magában véve is megbontja a 
regényciklus szerkezetének művészi egységét, amely ilyen-
formán csak a főhős azonosságán alapul. De még az érdek 
egysége sincs az egész történet folyamán biztosítva ; sok benne 
a felesleges kitérés, sok a leírás és a dialektika, amely mind-
untalan megakasztja az események menetét és késlelteti hala-
dásukat. Az Ave Roma első része például szinte egészen mel-
lőzhető a főcselekmény szempontjából, egy lépéssel sem sietteti 
a regény kifejletét. A mozgalmas történet során fellépő szá-
mos szereplő jellemrajza sem mindig meggyőző, habár kétség-
telenül vannak közöttük, különösen Az új sarj-ban pompásan 
egyénített jellemek. Ugyancsak súlyos fogyatkozása a regény-
ciklusnak, elsősorban Az élet királynője című résznek az eroti-
kus mozzanatok túlságos hangsúlyozása, helyenként ízléstelen-
ségbe fajuló kiszínezése. Mindezekért nem kárpótol bennünket 
eléggé a színes és hangulatos környezetfestés, amely különösen a 
firenzei és római jelenetekben remekel, sem pedig az előadás 
könnyed folyamatossága, amely azonban a terjengősség és fárasztó 
bőbeszédűség veszélyét sem tudja mindig kikerülni. 

Az Ősök és ivadékok egyes részeinek megjelenése között 



Erdős Renéenek más olyan regényei is láttak napvilágot, ame-
lyekről kényes témájuk miatt a sajtóban is, társaságban is sokat 
beszéltek ; az egyik ilyen regény A nagy sikoly, a másik a 
Santerra bíboros. Mindegyik regény olyan állandóan időszerű 
problémát vet fel, amely jelentősségénél fogva számot tarthat 
komoly szándékú költői feldolgozásra, de épen kényessége 
miatt joggal megkívánhatja azt is, hogy az író tisztult erkölcsi 
felfogással, emelkedett életszemlélettel és meggyőző jóhiszemű-
séggel nyúljon az ilyen tárgy művészi ábrázolásához. Erdős 
Renée látszólag elegettesz ezeknek a követelményeknek; 
végső eredményben, regényeinek záróakkordjaként diadalra jut-
tatja ugyan a helyes erkölcsi elvet, de az ábrázolt történet 
maga legkevésbé sem példázza a célul kitűzött eszmét, hanem 
inkább megcáfolja és a hedonizmus jogát s az erkölcsi relati-
vizmus álláspontját sugalmazza. Nagyon szép és egészen keresz-
tény gondolat például az, amelyet Erdős Renée A nagy sikoly-
ban hirdet, hogy a házasságban van egy magasabb fokú, átlel-
kesített öröm és cél : a gyermek. De vájjon ezt a gondolatot 
csak úgy lehet-e az irodalom művészi eszközeivel éreztetni, 
ahogy Erdős Renée teszi, hogy egy meglehetősen erkölcstelen 
eseményhalmaz végére önkényesen odafűggeszti tanulságul, 
míg maguk az események inkább a bűnt népszerűsítik ? Mert 
miről is szól ez A nagy sikoly? Adva van egy férj, akinek 
csak a házasság nemi része kell és egy feleség, aki ettől a 
mohó érzékiségtől irtózik. Irtózik pedig főként azután, hogy férje 
a nászúton megcsalja egy fél világi nővel. Dóra, a megcsalt 
fiatalasszony, teljes joggal érzi a férjjel és feleséggel szemben 
kétféle mértéket alkalmazó társadalmi erkölcs elkeserítő igaz-
ságtalanságát ; érzi, hogy tiszta helyzetet kell teremteni, 
rákényszeríteni a férfit is arra az erkölcsre és hűségre, amelyet 
ez feleségétől megkövetel. Ebből a helyes meggyőződésből ki-
indulva, megszakítja urával a házastársi közösséget, amely 
különben már férjének hűtlensége előtt is irtózattal töltötte el. 
Ilyen lelkiállapotban belemegy egy zeneművész-világfival való 
szerelem első lépéseibe, aki végleg el akarja őt választani 
férjétől, hogy a magáévá tegye. Dórát azonban részben az 
előtte lejátszódó megdöbbentő családi példák, részben püspök 
nagybátyjának vezetése megállítják a veszedelmes úton. A 
regény végén nemcsak felismeri, hanem az asszonyi elhivatás 
útjául egész lélekkel vállalja is az anyaság kötelességét, a 
gyermeket s ennek kedvéért megbékél megkomolyodott férjével. 

Ha az írónő az egész regény folyamán olyan helyes er-
kölcsi érzékkel tárgyalná témáját, mint amilyennnel Dóra 
és férje között a házastársi állapotot helyreállítja, akkor való-
ban hatalmas erejű prófétája lehetne korunknak és segíthetné 
művészetével a mai társadalom egyik legfájóbb sebének orvos-
lását. Ehelyett azonban lépten-nyomon olyan jelenetekkel tűz-
deli tele regényét, amelyekben a féket és korlátot nem ismerő 



szabadszerelem tobzódik leplezetlenül és olyan szereplőket lép-
tet fel, akik meggyőződéstől izzó okfejtéssel hirdetik a fajtalan-
kodás jogosultságát. Ráadásul a női nemnek a kétkulacsos erkölcs 
ellen való felháborodását és tiltakozását is olyan hősnővel 
képviselteti, aki maga is téves erkölcsi alapon áll ; mert Dóra, 
a megcsalt asszony, a szenvedő mártír, maga is erkölcstelen-
séggel kezdi a házaséletet, midőn nem akarja vállalni ennek 
célját, a gyermeket és anyai tanácsra titkos védekezéssel küzd 
a fogamzás ellen, a történet további folyamán pedig tudatosan 
elősegíti nővérének, Ernának titkos erkölcstelenségét. Ugyan-
csak az eszményibb életszemlélet képviselőjének van feltün-
tetve Ozdy, a zeneművész is, aki Dórának való udvarlásába 
még vallásos indítékokat is visz bele, emellett pedig arra 
törekszik, hogy az asszonyt elválasztassa urától és magához csá-
bítsa. Sajnos az írónő megcsalja önmagát és megcsalja olva-
sóit is akkor, midőn regényét a házasság szent céljáért, a jö-
vendő nemzedékért való nagy segélykiáltásnak szeretné fel-
tüntetni. 

Ugyancsak kevés jóhiszeműség és annál több tévedés 
jelentkezik Erdős Renéenek abban a regényében is, amely a 
papi nőtlenséghez nyúl és valami olyasfélét bogozgat, hogy 
megmaradhat-e tisztán, testiség nélkül a szerelem ? A Santerra 
bíboros-i sokan Erdős Renée legkatolikusabb regényének tart-
ják és mivel katolikus főpap, sőt bíboros a főhőse, e mű esz-
tétikai értékének megállapításához kétségkívül van is köze 
annak a kérdésnek, vájjon az írónő olyannak ábrázolja-e fő-
hősét, az önmegtartóztató papi élet hősies képviselőjét, ami-
lyennek ezt a katolikus eszmény elképzeli. A regény meséje 
röviden a következő. Lavinia Tarsin, egy fiatal szobrásznő 
megismerkedik Róma legnagyobb bíborosával, a szentéletű 
Santerrával és engedélyt kap arra, hogy a főpap mellszobrát 
megmintázhassa. Beszélgetésük közben kiderül, hogy a bíbo-
ros fiatal pap korában ismerte Lavinia anyját, aki reménytele-
nül szerelmes volt a papba és az utána való sóvárgásnak 
része volt korai halálában. Laviniában, aki feltűnően hasonlít 
elhúnyt anyjához, ellenállhatatlan vonzalom ébred a bíboros 
iránt, aki a fiatalkori emlék hatása alatt ugyancsak vonzódik 
Laviniához és bár hű akar maradni lelki tisztaságához, még 
erősíti is a nő ébredő szerelmét, hogy a hitetlen és a keresz-
ténységtől távol álló Laviniát megnyerje Istennek. A nő lelké-
ben azonban lassanként forró szenvedéllyé fokozódik az érze-
lem ; Santerra látja a veszedelmet, amely mindkettőjüket elbu-
kással fenyegetheti, de mégsem bocsátja el Laviniát, hanem 
önsanyargatással, ciliciummal védekezik, áldozatul ajánlja 
fel kísértéseit, hogy Lavinia lelkét megmentse. Az asszony meg 
is tér, gyónik, sőt csodában is van része, amely azonban csak 
az írónő furcsa elképzelésében hat csodának, a valóságban 
legfeljebb hisztériás rohamnak tekinthető. Egy éjjeli földrengés 



alkalmával Laviniában még egyszer felülkerekedik a testi vágy 
és leráz magáról minden korlátot, hogy az utolsó percben el-
érje a beteljesülést ; a bíboros azonban elhárítja a nő közele-
dését és megnyugtatja. Nem sokkal utóbb Santerra hirtelen 
meghal, Lavinia pedig visszatér művészetéhez s arra akarja 
szentelni visszavonult életét, hogy vésőjével méltó emlékművet 
alkosson a bíboros szellemének. 

A Santerra bíboros szerkezet és előadás tekintetében 
egyik legsikerültebb regénye Erdős Renéenek ; Lavinia szenve-
délyének rajza, az érzelem ébredésétől annak elemi erejű 
viharzásáig némely részletében igazán mesteri Iélekábrázolás. 
Maganak a főhősnek, Santerra bíborosnak elgondolása azon-
ban lélektanilag és művészileg is teljesen el van hibázva. A 
katolikus erkölcstan ugyanis nemcsak külső, hanem belső 
önmegtartóztatást is kíván híveitől, még inkább papjaitól. Ho-
gyan lehetne tehát katolikus értelemben papi eszmény San-
terra bíboros, aki testileg ugyan távoltartja magától Laviniát, 
akiről tudja, sőt ki is veszi belőle a vallomást, hogy halálosan 
szerelmes beléje, — de lélekben annál többet foglalkozik vele, 
még miséje közben is folyton reá gondol és olyan beszélgeté-
seket folytat a nővel, amelyek nem egyszer teljesen kimerítik 
a lelki kéjelgés fogalmát, ami pedig épen úgy nem fér össze 
az életszentséggel, mint a testi bűn. Erdős Renéeről nem téte-
lezhetjük fel, hogy ne ismerné ezt az egyedül helyes katolikus 
erkölcsi felfogást és ezért súlyos és megbocsáthatatlan hibát 
követett el, midőn meghamisította a papi eszményt, ráadásul pe-
dig egészen vakmerő szabadsággal az Egyháznak olyan kiemel-
kedő és feddhetetlen életű főpapjáról mintázta elhibázott re-
gényhősének külső vonásait, amilyennek a nagy Rampolla bí-
borost ismeri a közelmúlt történelme. A Santerra bíboros lehet 
csiklandós olvasmány a katolicizmustól idegenek számára, 
részleteiben lehet, sőt van is hangulatos költőiség, de alapeszmé-
jének belső igazsága híjján sem katolikus, sem harmonikusan 
művészi regénynek nem mondható. 

A Santerra bíborosban felvetett problémát egyébként az 
írónő már régebben is feldolgozta egyszer a János tanítvány 
című evangéliuminak nevezett színjátékban, ugyanilyen téves 
felfogással közelítve meg a kérdést. Ebben a drámai költemény-
ben Má ia Magdolna azért marad meg Krisztus követői között, 
mert szerelmes a fiatal János apostolba és él benne a remény, 
hogy egyszer mégis megnyerheti magának. János tanítvány 
állhatatosan ellenáll ugyan a kísértésnek, de nem rejti el benső 
vonzódását, mert ezen keresztül akarja Magdolnát megtartani 
Istennek. Talán mondanunk sem kell, mennyire nem lehet 
apostolinak nevezni a felzaklatott vágyak segítségével való 
apostolkodást ! A János tanítványnál tisztább felfogású, emel-
kedettebb szellemű alkotás Erdős Renéenek egy másik drama-
tizált vallásos művecskéje, Az assisibeli zsoldos, amely Szent 



Ferencnek életvidám lovagból az alázatosság koldusává való 
megtérését lélektani hűséggel és bensőséges költőiséggel ábrá-
zolja. — A műalkotó asszony problémájához is hozzányúlt Erdős 
Renée az Alkotók című drámájában. Szalay Anna a szobrásznő 
elcsábít egy férfit, azért, hogy anya lehessen általa. Mikor 
azonban elérte célját, szakít a férfival, hogy szabad alkotómű-
vész és anya maradhasson. A műnek megdöbbentő tanulsága 
az, hogy az alkotó nőnek jogában áll mindent feláldoznia a 
művészet kedvéért, mert csak teljes erkölcsi függetlenség birtoká-
ban képes nagy alkotásra. 

Ez a tévesen értelmezett művészi szabadságot hirdető és 
felépítésében is elhibázott dráma nyolc évvel ezelőtt jelent 
meg és azóta Erdős Renée a gyakorlatban még több bizonysá-
got igyekezett szolgáltatni arról, mint valaha, hogy írásaiban csak-
ugyan hajlandó mindent, még a jóízlést, erkölcsöt, vallást, világ-
nézetet is feláldozni, de nem a művészetnek, hanem a minden-
áron való könyvsikernek. Mert amit Erdős Renée újabban alko-
tott, ahhoz az esztétikai mérlegelésnek csak annyi köze van, 
hogy a művészet és a közerkölcsiség nevében is óvást emel, 
tiltakozik az ellen, hogy az irodalmat irodalmon kívül álló célok 
szolgálatába merészeljék állítani. Az Alkotók megjelenése óta 
Erdős Renéének majdnem minden műve vakmerő visszaélés 
az irodalom céljával és eszközeivel. Lássuk röviden ezeket az 
újabb műveket. A Borsóhercegnő érzelmes hangnemű meséje 
egy rokoni komiszságból megejtett leány történetét burkolja a 
naiv romantika rózsaszín felhőibe. A Theano Amaryll egyszerű 
élete címen összefoglalt trilógia, amelynek részei : A hárfás, A 
herceg és A meztelen táncos hangzatos címét viselik, egy 
jószándékú asszonyról szól, aki hódító szépsége és elragadó 
művészi tehetsége ellenére egyszerű életet akar élni, vagy tisz-
tességes asszony akar maradni, de végzete megcsúfolja ezt a 
szép szándékot, mert csak a visszataszító élmények fertőjén át 
juttatja őt el a csendes boldogság kikötőjébe. Ennek ci regény-
nek első kötetében azt írja Erdős Renée, hogy „aki valamely 
könyvtől elromlik, az amúgy is hajlamos a romlottságra." Ezzel 
a gondolattal vigasztalta talán tiltakozó lelkiismeretét, midőn a 
nemi életnek jóformán minden perverz eltévelyedését a szadiz-
mustól a homoszexualitásig nyíltan feltárja műve lapjain a kéjes 
izgalmakat keresők képzelete számára. De ki akarja elégíteni 
nagylelkűségében az „egyszerű életet", vagyis a keresztény 
erkölcsöt követők igényét is: házasságtörő főhősei, az énekesnő 
és az olasz herceg, miután elhárultak az akadályok, a regény 
végén házasságra lépnek. Ezt a pornografia határain mozgó 
ciklust követte a Báró Herzfeld Clarissz, egy hóbortos hiszte-
rika regénye, aki „a tehetség első jele a szemérmetlenség" jel-
igével indul az életbe, eldob magától mindent, ami a női lelket 
az élet megpróbáltatásai között fenntarthatja, fölényeskedő ciniz-
mussal megveti a hitet, házasságot, amely szerinte „menűrend-



szer", ő pedig össze-vissza akar enni mindent, ami jólesik, 
irtózik az anyaság gondolatától, szabadon szeretkezik szolgájá-
val, aki végül annyira megundorodik tőle, hogy megfojtja. A 
Báró Herzfeld Clarissz regényének erkölcsi nihilizmusánál csak 
művészietlensége nagyobb ; mint Erdős Renéenek minden újabb 
regényében, úgy ebben is a legféktelenebb naturalizmus vegyül 
össze romantikus és szentimentális elemekkel ; elrajzolt alakjai 
teljesen valószerűtlen papirosfigurák, maga a hősnő patologi-
kus szörnyszülött, akinek, ha csakugyan élne, nem az emberi 
társadalomban, hanem azon kívül, valahol a közveszélves ideg-
betegek között volna a helye. Nem sokkal kevésbé terhelt ideg-
rendszerű hősök szerepelnek a Lavinia Tarsin házasságában sem, 
amely a Santerra bíborosnak folytatása, de ennek a regénynek 
minden elismert művészi erényét nélkülözi és Lavinia anyai 
érzésének néhány meleg és megkapóan igaz vallomásán kívül 
csak untatja az olvasót görögtüzes álromantikájával, agyoncsé-
pelt indítékaival, lelemény nélküli meséjével és sorvadásos 
lelkű, naívul elképzelt alakjaival. „Az erősen patologikus hisz-
tériának kétkötetes klinikai naplója" ez a regény, írja róla nagyon 
helyesen egy kritikus és mi csak azt tesszük hozzá ehhez a 
véleményhez, hogy nemcsak ízléstelen, hanem végtelenül unal-
mas is ez a napló, az írónő képzeletének kezdődő kimerülésé-
ről tanúskodik. Talán maga Erdős Renéé is érezte ezt a kimerü-
lést, mert a Pándy György ifjúsága című újabb regényében 
egy kétnemű lény furcsa látványosságával gazdagította pato-
lógiai panoptikumát, az Indiai vendégben a buddhista misz-
ticizmus izgalmaival akarja felcsigázni az irodalmi bűvészmu-
tatványai iránt lelohadt kíváncsiságot, a Brüsszeli csipkében 
pedig a házassági háromszög elkoptatott sablonját véve alapul 
valósággal „monumentális giccsét" alkotta meg az irodalmilag 
műveletlenekre mindig ellenállhatatlan erővel ható „parfőmös 
romantikának". 

Van azonban Erdős Renéének egy nagyon szép könyve 
is szépirodalmi munkásságának hanyatlása korából, a Nyírfa-
erdő. Nem regényt tartalmaz ez a könyv, hanem naplójegyze-
teket és néhány verset, amelyeket az írónő Breslauban egy 
az Odera folyó mentén végighúzódó nyírfaerdő szélén épült 
szanatóriumban készített akkor, midőn két hónapig ápolta beteg 
leánykáját, akit súlyos agyműtét árán akart megmenteni elesett-
ségéből az élet számára. Gyermeke sorsáért reszkető aggodal-
mában menekülést és vigasztalást nyújtott számára az írás, 
amellyel megörökítette ezeknek a nehéz időknek fájdalmas 
élményeit és hangulatait. Könyve egyrészt megkapóan szép em-
léket állít annak a nemesszívű, önfeláldozóan kötelességteljesítő 
orvosnak, a hivatás aszkétájának, aki a gyermeket tudásával 
és szeretetével megmentette az életnek, másrészt akaratlanul is 
meghatóan szép lelki arcképet fest egy anyáról, aki tizenegy 
esztendőn keresztül őrködött szeretének melegével beteg gyer-



meke felett, s aki egy életre-halálra szóló műtét kockázatának 
minden veszélyét és idegrázó szenvedéseit elvállalja azért, hogy 
éppé és erőssé tegye szerencsétlen leánykáját. A lélek és a 
szív sugallta ezt a gyönyörű könyvet, amely tudatos írói terv 
és becsvágy nélkül készült, de hangjának őszinte nemessé-
gével mélyebb hatást kelt az olvasóban, mint az írónőnek bár-
melyik újabb regénye. 

Termékenységben rendkívül gazdag, terjedelemben szokat-
lanul nagyméretű tehát az az irodalmi termés, amelyet Erdős 
Reneé alkotó tevékenysége több mint három évtizedes műkö-
dése folyamán létrehozott. Ebből a gazdag és terjedelmes szép-
irodalmi munkásságból első pillanatra azt a következtetést von-
hatnánk le, hogy az írónőnek kifogyhatatlan a leleménye, széles 
a témaköre és kimeríthetetlen a fantáziája. Ha azonban köze-
lebbről vizsgáljuk a dolgot, módosítanunk kell ezt a kedvező 
véleményünket. Erdős Renée írásainak látszólagos lelemény-
és témabősége ugyanis szinte egyetlen hatalmas emócióból, a 
mindenen eluralkodó szexuális életérzésből szerzi ihletét s ennek 
következményeként problémavilága csupán a szerelem és házas-
ság kérdéseinek változataira szorítkozik. Az életnek minden 
egyéb jelensége csak annyiban érdekli az írónőt, amennyiben 
ezzel az emócióval kapcsolatba hozható. Világnézete egyidőben 
szabadulni igyekezett ettől a művészetére is terhesnek és mél-
tatlannak érzett egyoldalúságtól, s küzdelmeinek nyomán egy 
megkapó és mélyen emberi elgondolású mű fogant meg lelké-
ben : az Ősök és ivadékok regényciklusa. Ez volt Erdős Renée 
legnagyobb, bár nem hiánytalanul művészi teljesítménye ; széles 
és nem egyszer mély szemhatárú háttér keretében meg-
rajzolta a saját magasba törő lelkével viaskodó nőt, akit a test 
gyarlósága le-leránt a sárba, de aki végül mégis fel tud 
emelkedni lelkének a magasságába. A lelkiség vezérszerepe 
azonban sajnos csak múló epizódnak bizonyult Erdős Renée 
művészetében ; a test és a lélek küzdelmében idealizmusa las-
sanként elernyed és akadálytalan uralomra engedi azt a pán-
szexuális emocionalitástól sugalmazott sőt determinált életszem-
léletet, amely szerint a vér és ösztönök vágya ellen hiábavaló 
minden küzdelem, céltalan minden erőfeszítés. Ezt a magában-
véve sivár és költőietlen életfelfogást azonban Erdős Renée nem 
csupán a naturalizmus irodalmi eszközeivel, az élet megfigye-
léséből önként kínálkozó adatok száraz és rideg adataival szem-
lélteti, hanem segítségül hívja a fény és szinek irányában 
bámulatosan tevékeny képzeletét, s a nemi élet visszataszító 
meztelenségeit a romantika színes, de átlátszó fátyoléval és 
csillogó, de hamis gyöngyeivel burkolja ünnepi pompába. Roman-
tikus káprázatta! palástolt naturalizmus, felmagasztalt és kívá-
natossá szuggerált testiség, ez e mai dekadenciába hanyatlott 
fázisában Erdős Renée írásművészetének lényege és minden 
egyéb, ami ezen kívül megtalálható benne, csak ékítményszerű 



külsőség, hatásos fogás a nagyobb igénnyel feléje közeledő 
olvasó megtévesztésére. Ilyen megtévesztő fogás például a 
minden regénye elején felvetett, mélyen emberinek és idősze-
rűnek éreztetett probléma, amely azonban a mese folyamán 
elsikkad, vagy háttérbe szorul ; az erkölcsi érzékel is kielégí-
teni akaró és megnyugtatónak szánt megoldás, amelyet azonban 
nem igazolnak az előzmények : alkalmi szentimentális ellágyu-
lások, hangulatos elmélkedések az erények szépségéről, miköz-
ben a cselekvény maga a bűn örömének dicséretét zengi és a 
képzeletet új és nem ismert érzéki izgalmak ingerével gyö-
nyörködteti. — Vájjon Erdős Renée, aki valamikor magasabb 
célok felé törő lendülettel indult el a költészet és irodalom útjain, 
és maradandó művészi értékek alkotásának reményét keltette 
mindnyájunkban, visszatalál-e még egyszer a tisztult világnézet-
nek és a helyesen értelmezett öncélú művészetnek egyedül, 
üdvözítő útjára ? Nem merünk jóslásokba bocsátkozni ; csak 
sajnáljuk, hogy ez a nagytehetségű írónő, aki mindig az erkölcsi 
és művészi szabadságot hangoztatta, jelenleg a tömegösztön 
és számító üzleti érdek megalázó rabságában értékesíti ragyogó 
tollát és múlhatatlan érdemű irodalmi babérok helyett mege-
légszik a legerotikusabb magyar írónő szerepének szomorú 
dicsőségével. 

Dr. Bánhegyi Jób. 



A GAZDASÁGI VÁLSÁG ÉS A LELKIPÁSZTORKODÁS. 

A társadalmi problémák felé napjainkban a különféle érdek-
lődésnek annyi fénycsóvája irányult, hogy ezen kérdés a leg-
különfélébb beállításban, a legkülönfélébb érdekből és a legkü-
lönfélébb céllal nagy összevisszaságban kavarog a vizsgálódás 
kohójában. Világnézeti álláspontok és harcok, véres nélkülözések, 
termelési és értékesítési elméletek, elméleti és gyakorlati ötletek, 
újságok és folyóiratok, társas összejövetelek és népgyűlések 
mind-mind a társadalmi problémákon keresztül akarnak az 
emberiség közkincsévé lenni és vezető szerephez jutni. Ben-
nünket katolikusokat ez a kérdés nemkevésbbé, sőt elsősorban 
érdekel : nemcsak az emberiségnek nagy nyomorúsága és nél-
külözései miatt, hanem azért is, vájjon a most folyó társadalmi és 
világnézeti harcokból kialakuló társadalmi beosztás átmenti-e 
jelen társadalmi rendszerünk abszolút értékeit, vájjon a régi ala-
pokra épít-e szilárd épületet, vagy pedig az emberiség isteni 
küldetésének alapkövét félretéve futó elméletekre és divatos 
ötletekre támaszkodva még a mostaninál is nagyobb és mara-
dandóbb megrázkódtatások sorozatának teszi ki az emberi 
társadalmat. 

Éppen ezért szükséges, hogy ez á kérdés elsősorban a 
lelkipásztorokat érdekelje, egyrészt azért, mert híveiket is fel kell 
vértezniök az elméletáradatokkal szemben, másrészt pedig ehhez 
a modern keresztes háborúhoz maguknak kell meghordozniok a 
véres kardot és nekik kell magasra emelniök a zászlót, mely 
után a társadalmak milliói széles áradatban vonulnak. 

Épen azért szükségesnek tartom, hogy felkészüljünk e keresz-
tes háborúra, melynek eredményeként a jövő társadalmi berendez-
kedések kialakulnak. Mielőtt azonban ezen berendezkedés elmé-
leteit megkezdenők, szükségesnek tartom azon kereteknek tisz-
tázását, melyeken belül a berendezkedés lehetséges, és jelen 
elmefuttatásom is ilyen célt szolgál : 

vizsgálni azon törvényszerűségeket, melyek mellett a tár-
sadalmi fejlődések lejátszódnak, amely törvényszerűségek ellen 
társadalmi berendezkedésünkben káros következmény nélkül 
nem véthetünk, és amely törvényszerűségekben kapjuk azt a 
keretet, melyben a jövő társadalmak képét az isteni alapszínekre 
reárajzolhatjuk. 

* 
* * 

Az életjelenségek. Minden földi életet jellemez az a 
közös vonás, hogy — habár saját felépüléséhez a körülötte 
levő élettelen világ kémiai elemeit használja fel, mégis benne 
az élettelen anyagtól teljesen független és az élettelen anyagon 
soha nem tapasztalható jelenségeket ismerünk fel, amely jelen-
ségek összegét életjelenségeknek nevezzük. 

Ha egy köralakura összehajtott vascső két végét egy szi-



vattyú szívó- és nyomónyilásához csavarjuk, azután az egészet 
megtöltjük vízzel, majd a szivattyút működésbe hozzuk, akkor 
a vascsőben a víz keringeni kezd. Ha ebbe a vascsőbe vala-
hol egy zárócsapot szerelünke be, mellyel a víz átömlését sza-
bályozhatjuk, akkor a víz keringése gyorsabb, vagy lassúbb 
aszerint amint a zárócsapot jobban nyitjuk vagy zárjuk. A nyi-
tást és zárást tehát automatikusan követi a víz gyorsabb, vagy 
lassúbb áramlása. Ha a vascső helyett elektromos áramot kép-
zelünk el, mely a szivattyú helyett beállított akkumulátor két 
sarka között kering valamely, a sarkokat összekötő dróton és 
a csap helyébe egy rádiólámpát képzelünk, melynek az a ren-
deltetése, hogy az éterrezgés útján az áramforrás körfolyamát 
zárja, vagy nyissa : gyengítse, vagy erősítse, megkapjuk a rádiót, 
ha az áramot telefonkagylón is átvezetjük. A külső éterrezgést 
tehát automatikusan követi a telefon membránjának rezgése, 
éppen oly törvényszerűséggel, mint ahogyan a tükör visszaveri a 
reáeső napsugarakat. 

Ha azután a villamos áramforrás, vagy a szivattyú 
helyébe az életelvet tesszük, a csap és a rádiólámpa helyébe 
pedig az érzékszerveket, melyek valamely külső, vagy belső 
inger (éter-, levegőrezgés, kémiai hatás, stb.) működésbe hoz, 
hogy az életáramban változásokat hozzon létre, kapjuk a lelki 
jelenségeket. 

A lelki jelenségeknek három fokozatát tudjuk meg-
különböztetni : 

1. A legegyszerűbb, lelkinek még nem is igen nevezhető 
jelenséget tapasztaljuk a növényvilágban. A napraforgó a Nap 
sugarai felé fordul ; a növények a világosság felé törekszenek ; 
egyes virágok naplementekor bezárják kelyhüket ; mások bezár-
ják a kelyhükbe jutott rovarokat és azokat foglyul ejtve vérüket 
szívják stb. Jellemző vonása ezen életjelenségeknek, hogy 
ezeknél is — miként a tükörről visszavert fény meghatározott 
szög alatt visszaverődik — ezen jelenségek is szintoly törvény-
szerűséggel játszódnak le : meghatározott ingert követ megha-
tározott változás. Ezen jelenségeket a reflektált (visszavert) fény 
mintájára reflex-életjelenségeknek nevezzük. 

2. A lelki jelenségek második fokozatát alkotják azon 
jelenségek, mikor a külső inger nem közvetlenül idézi elő az 
élőlényben a külső elváltozásokat, hanem az élőlényben az 
érzéki percepció után bizonyos érzelmet, kellemes, vagy kelle-
metlen érzést vált ki, amely érzelem azonban az élőlényt már 
reflexszerűen ösztönzi cselekvésre. A szemléletet tehát reflex-
szerűen követi az érzelem, az érzelmet a cselekvés. Ha a kutya 
megkívánja az elébe tett húst, megeszi ; ha nem kívánja meg, 
otthagyja. Az ilyen cselekvés tehát csak akkor jön létre, ha az 
inger és a cselekvés között ösztönző kellemes, vagy kellemetlen 
érzelem lép fel. Az előző 1. alatt felhozott lelki jelensé-
get az egyszerűsítés kedvéért közvetlen reflex-életjelenségnek, 



a most ismertetett jelenséget már közvetett reflex-életjelenségnek 
nevezhetjük. 

A növényekben csakis az első, azaz közvetlen reflex-élet-
jelenség tapasztalható, míg az állatvilágban mind a kettő. így 
pl. a haj és szőrözet növekedése, a gyomor és szív műkö-
dése stb. közvetlen reîlex-életjelenség, a meglátott tárgytól való 
menekülés, vagy hozzá közeledés azonban már közvetett reîlex-
életjelenség. 

Az állatvilág összes életjelensége reîlex-életjelenség, mert 
az állat élettevékenységeit az ösztön determinálja az érzelmek 
útján. Az állat eszerint csak úgy idomítható, ha benne az ingerrel 
együtt kellemes, vagy kellemetlen érzelmet is keltünk, amit a 
gyakorlati állatidomítók igen jól ismerve az idomítandó állatot 
fenyítik, vagy cirógatják. Elképzelhető-e tehát az állati életben 
bizonyos íokú lelki változás mint íejlődés ? Az egyedben bizo-
nyos íokig igen, mert az egyedben egyes érzelmeket tudunk 
kelteni, azokat megváltoztatni, ill. állandósítani. A kutyát tud-
juk úgy idomítani, hogy az elébe tett húst nem eszi meg, mert 
a bekövetkező büntetéstől fél. Hasonlóképpen a vadállat félelme 
is magával az emberrel szemben is közönbössé, vagy éppen 
kellemessé válik (szelídül). Az ily lelki jelenségek azonban 
igen kis körre szorítkoznak és ha a dreszura elmarad, az 
eredeti érzelem ébred fel. Az egyes ingerek okozta érzelmeket 
és indulatokat tehát időszakilag az állatokban is elfojthatjuk, 
mondjuk inkább legyűrhetjük, de meg nem változtathatjuk. Mint-
hogy pedig az állati élet összes megnyilatkozása reîlex-életje-
lenség, az állati élet természetes fajkeretein túl lelki fejlődés 
nem tapasztalható. 

3. Amíg az állatban a szemléletet követi az érzelem, ezt 
a cselekvés, amely sorozat tisztán az érzékiség keretein belül 
mozog, addig az emberben ezek mellett és ezeken felül egy 
magasabb rendű életelv alapján fellép a növény- és állatvilágban 
ismeretlen új lelki jelenség : az ítélet. A külső, vagy belső inger 
tehát az emberben is reflexszerűen váltja ki a szemléletet, a 
szemlélet pedig az érzéki érzelmet, amely lelki sorozat akara-
tunktól független. Azonban a szemléletet az érzéki érzelem 
mellett követi még egy másik lelki jelenség is : az ember a 
szemlélet után a körülötte levő jelenségeknek viszonyát ismeri 
meg (pl. okviszony), amely utóbbi viszony felismerése ítéletben 
ennek kimondása pedig mondatban nyilvánul ; majd a felismert 
viszony értékének mineműsége működésbehozza a szabad-
akaratot, az elhatározást, ez pedig kiváltja a tettet. 

Az ember lelki jelenségeinek képletszerű sorozata tehát a 
következő : 
Külső V jn érzéki szemlélet ^ ®rz®ki érzelem-cselekvés, tett 
Belső ( } ítélet — szabadakarat, cselekvés, tett 

Az ember lelki életében tehát szintén vannak reflex-élet-
jelenségek, azonban az ember lelki élete az érzéki szemlélet 
után meghasad : egyes szemléleteinél ösztönszerűen fellép az. 



érzelem, de ugyanakkor jelentkezik az ítélet is, tehát az ösz-
tönnek és az érzelemnek párhuzamos befolyása jelentkezik mind-
azon cselekedetünk előtt akaratunkra befolyásoló tényezőként, 
valahányszor érzéki szemléletünket érzelem is követi. Ezen pár-
huzamos befolyás az emberben sokszor lelki tusát idéz elő. 

Az emberi ítélet az ösztönök befolyását elfojthatja, de azo-
kat megváltoztatni nem tudja. Eszerint az ember ösztönei révén 
nem fejlődhetik, habár az egyes esetekben el is fajulhat (pl. 
emberevés). ítéleteink révén azonban lelki tartalmunk állan-
dóan gyarapszik és minthogy az ember ítéleteit mással közölni is 
tudja, sőt írásba is foglalhatja, az értelem az emberi fejlődés 
széles lehetőségeit hordja magában. 

Az ember társadalomalkotó főbb lelki jelenségei. Az 
előző pontban rámutattunk az emberi cselekedetek kettős rugó-
jára, az ösztönös érzelemre, vagy hangulatra és az értelemre. 
Mindkettő erős társadalomalkotó tényező. 

Az ember társadalomalkotó ösztönei : 
1. A fajfenntartás ösztöne. Az egyén életében is a cse-

lekedeteknek sokoldalú és hathatós forrása. Mint társadalom-
alkotó tényező annyiban bír különös jelentőséggel, hogy általa 
keletkezik a társadalom legkisebb molekulája : a család, illetőleg 
a család révén a nemzetség, majd a nemzet. Az egyén csak 
atom ; a család, nemzetség, nemzet már társadalomképző foga-
lom. Nem a szövetkezés a társadalom kiinduló pontja, hanem 
a család. Ebből származik minden összetartást és munkameg-
osztási gondolat. 

2. Az életfenntartás ösztöne. Egyes tárgyak mellett sem 
az ember, sem az állat nem megy el közönbösen, hanem az 
benne érzelmet : idegenkedést, félelmet, vagy vonzalmat vált ki. 
Az idegenkedéssel és félelemmel szemben irányuló cselekede-
tünk az elhárítás, az utóbbival szemben a megszerzés. Ez az 
állatvilág közös reflex-életjelensége, csak a tárgyakkal szemben 
kiváltott hangulat változik az állatok és állatfajok szerint. Egy 
és ugyanazon tárgy is különböző érzelmeket válthat ki az állat-
világ különböző fajánál (pl. széna, hús, stb.). Általában azonban 
minden élőlény igyekszik eltávolítani magától a kellemetlen 
érzelmeket, különösen pedig a veszedelem érzete nyilatkozik 
meg igen heves cselekedetekben. 

Viszont a kellemes érzelmet kiváltó tárgyakat az állatok 
vagy igyekeznek megszerezni, vagy legalább is közelükben tar-
tózkodni. A kutya megeszi a húst ; ha pedig jóllakott és az 
éhség érzelme megszűnt, a megmaradt darabot elássa magának; 
a méh, a hangya, a hörcsög, stb. az el nem fogyasztott eleség-
nek egész garmadáját hordja lakásába, nem azért hogy télire 
legyen magának, egyszerűen csak azért, mert több áll belőle 
rendelkezésére, mint amennyire szüksége van. Mindezt ösztön-
ből és reflexszerűen végzi. 

Az életösztön az embert is reflexszerűen serkenti a tárna-



dások és veszedelmek elhárítására, mely lehet támadó és véde-
kező ; valamint a gyűjtésre, a vagyonszerzésre amely jelensé-
gek szintén társadalomalkotó, ösztönös tényezők. 

Az életösztönből kifolyólag az állat és ember egyaránt oly 
helyet választ magának tartózkodásul, mely neki a legnagyobb 
biztonságot nyújtja részben a veszedelmekkel szemben, részben 
szükségleteinek megszerzésére. Az oroszlán vadbandus vidéken 
tartózkodik, de a vadonban tanyázik ; az őz, a szarvas, a nyúl 
dús legelőket keres, de az erdők mélyét lakja ; az egér, a hör-
csög, az ürge ellenségnek kitett területen él, de lyukba búvik. 
Általában elmondhatjuk, hogy az összes élőlény ösztönszerűleg 
az élet fenntartását biztosító vonalakon, a táperővonalakon 
helyezkedik el, de az ott fenyegető veszedelmekkel szemben 
is ösztönszerűleg védekezik. Ahol légy és rovar van, ott énekes 
madár is van. Az énekes madarak táperővonala tehát a rovar-
világ. Az oroszlán és a többi ragadozó prédája után megy. A 
nomádvilág emberénél a táperővonal nyájának legelője volt, 
míg a földmívelés letelepítette. 

Nemcsak azt látjuk, hogy az élőlények a megélhetésüket 
biztosító táperővonalakon helyezkednek el, hanem azt is meg-
figyelhetjük, hogy az elhelyezkedés tömörsége és a táperővonal 
tápereje között bizonyos arányos viszony fejlődik ki, ha külső 
tényezők nem befolyásolják a fejlődést. Dús legelőkön sok állat 
megélhet, viszont a fókák világa csak kevés eszkimónak nyújt 
megélhetést. Ezen törvényből következik, hogy valamely táperő-
vonalon mindaddig az élőlények szaporodását figyelhetjük meg, 
míg az élőlények száma a táperővonal fenntartó erejénél kisebb. 
Viszont ha az élőlények a táperővonal fenntartó erején túl sza-
porodnak, vagy ha valamely ok miatt a táperővon^l fenntartó 
ereje csökkent, az élőlények között nyugtalanság, az életért 
való küzdelem figyelhető meg, amely küzdelemből a vesztes 
fél eltávozik új táperővonal keresésére. 

Az itt leírt jelenségek ösztönös társadalmi jelenségek és 
éppen ezért az állatvilág minden egyes fajánál feltalálható 
jelenségek. 

3. Az embernek azon társadalomalkotó lelki jelensége, 
mely őt minden élőlény fölé emeli, az értelme; ez az igazi és 
a szó nemes értelmében vett legnemesebb társadalomalkotó 
tényező, melynek hatása a társadalom kultúrájában nyilatkozik 
meg. Erről majd később. 

Az itt elmondottak szerint az emberi társadalom két irány-
ban fejlődhetik: 1. ösztönösen számbelileg, amit a későbbiek-
ben számbeli fejlődésnek nevezünk, és 2. értelmileg a kultúra 
fejlesztésében, amit később kultúrális feilődésnek hívunk. 

Az állatvilág szaporodása tehát csakis számbeli, míg az 
emberi társadalom fejlődése kettős irányú : számbeli és kultú-
rális, ösztöneinek és értelmének megfelelően. 

Ezek után térjünk át az emberi társadalom eme két fej-
lődési irányának vizsgálására. 



Mindenekelőtt vizsgáljuk meg a kizárólagos számbeli 
fejlődést legjobban megközelítő állapotot és elemezzünk egy 
társadalmat, mely tisztán csak a vegetatív élet fenntartásához 
szükségeseket tudja tagjai számára biztosítani, minthogy a táp-
erővonal telítettsége miatt többre nem telik. Nevezzük el a tár-
sadalomnak ezen állapotát vegetatív társadalmi telítettségnek. 

Vegetatív társadalmi telítettség. A Cholnoky-féle : Föld-
rajzi és Statisztikai Atlasz adatai szerint a magyarországi fejen-
kénti fogyasztás : 

Kenyérgabonából 201.— kgr. 
Burgonyából 275.— 
Cukorból 9.— „ 

Egyéb adatok szerint : 
Húsneműek és állati termékek . . . 50.— „ 
Gyümölcsneműek és ezek termékei (bor) 100.— „ 
Zsírneműekből 22.— „ 
Főzelékfélék és zöldségneműek . . . 25.— „ 
Fűtőfa 1.000— „ 
Vizsgáljuk meg, mekkora terület felel meg ezen termé-

nyeknek a vidékünkön felvehető átlagtermés mellett : 
1. Kenyérmagvak termelésére 8 q átlag-

termés mellett 0,252 kat. hold 
2. Burgonyatermelésre 50 q átlagnál . 0,054 „ 
3. Hús és tejtermelésre, 30 q széna . 1,000 „ 
4. Zöldség és főzelékfélékre . . . . 0,050 „ 
5. Hizlalásra abrakra 0,090 „ * „ 
6. Fütőfára 15 q termés mellett . . . 0,660 „ 
7. Házhelyre 0,020 „ 

Összesen: 2,126 kat. hold 
Fejenként tehát 1,47 kat. hold szántó és legelő, 

0,66 kat. hold erdő biztosítja az átlagfogyasz-
tást az átlagtermés mellett. 

Eszerint egy 5 tagú család fenntartásához szükséges terü-
let 10,63 kat. hold, mint amely biztosítja a létminimumot. 

Vizsgáljunk meg egy olyan társadalmat, ahol a társadalom 
már több tagot befogadni nem tud, mert minden családnak 
és minden tagnak csak a létminimum fenntartásához szükséges 
terület állana rendelkezésére, másszóval vizsgáljuk meg ezen 
társadalomnak telítettségi állapotát. 

A felvett átlagtermés és a felvett fogyasztás mellett a követ-
kező megállapítások tehetők : 

1. Minthogy a társadalom tagjai az összes termést elfo-
gyasztják, eladásra semmi nem marad. 

2. Minthogy semmi el nem adható, a család összes szük-
ségletét (ruházat, eszközök, lakás, stb.) magának a család tag-
jainak kell előállítaniok. 



3. Kívülről csak akkor vehet valamit a család, ha a tár-
sadalom tagjai között munkamegosztás támad, amely munka-
megosztás azonban csak a következő feltételek mellett valósít-
ható meg : 

a) Ha az iparosokra* és a kereskedőkre eső földterületet 
a földmívesek vehetik át, mert csakis így tudnak ahhoz a több-
termeléshez jutni, melynek árából kívülről árut vehetnek. 

b) Ha az iparosok és kereskedők életigénye nem változik, 
mert a földmívesosztály csak az átvett terület arányában tudja 
az iparosokat és a kereskedőket támogatni. 

c) Ha a lakosságnak csak megengedett százaléka lesz 
iparossá és kereskedővé, mert mihelyt az iparosok és kereske-
dők a megengedett százalékot átlépik, a földmívesosztály a 
rendelkezésére álló egyszerű eszközökkel már nem tudja a reá 
maradt földet megmunkálni, illetőleg az iparcikkeket megvásá-
rolni (kaszt- és céhrendszerek kialakulása). 

d) A társadalom keretén belül semmiféle oly verseny nem 
engedhető meg, mely az eszközök tökéletesítése révén emberi 
munkát takaríthat meg. 

Amint látjuk : a vegetatív létminimumra szorítkozott társa-
dalmi telítettség nyomában bizonyos társadalmi megmerevedés 
következik be, mint aminő Keleten, pl. Kínában évszázadok 
óta napjainkig megfigyelhető. Megmerevedett földmívelési rend-
szer ; megmerevedett társadalmi berendezkedés az osztályok-
ban és kasztokban ; megmerevedett életmód. Az emberi tevé-
kenység téli álma ez, mert nem engedi kifejlődni sem az egyén, 
sem a család, sem a társadalom munkaerejét, sem fizikailag, 
sem szellemileg, sőt minden a létminimumon felüli igényt csi-
rájában elfojt, mert minden ily igény a létminimumon felüli célok 
elérésére törekszik. 

Érdemes lesz irodalmunknak ezzel a megélhetési telített-
ség fokával bővebben foglalkozni és az ily társadalmak beren-
dezkedését komolyabban tanulmány tárgyává tenni, mert •— 
amint később majd okszerűleg rámutatunk — az európai jövendő 
prognózisa, ha a társadalom nem segít magán, vagy ezen álla-
pot, vagy pedig a depopuláció felé tart erős ívben. 

Az a kérdés: hány irányban reagálhat az ily társadalmi 
berendezkedés akkor, ha a túlszaporodás következtében a tár-
sadalom létszáma még a telítettségi fokot is meghaladja. 

1. A túltelített társadalom első jele a belső nyugtalanság 
és elégedetlenség. 

2. Ezt a belső elégedetlenséget egyes tűzkiáltók saját és 
környezetük érdekében akarják kihasználni, megkezdődik a 
máséra sandítás és a lázítás. 

3. Ha a társadalmi rend elég erős az elégedetlenség el-
fojtására, akkor az elhelyezkedni nem tudók egy része részben 
kivándorol. 

4. Részben pedig oly munkák elvégzésére vállalkozik. 



melyet eddig az állatok végeztek. Amint a létminimumot bizto-
sító földterület kimutatásánál (1,47 kat. h. szántó, 0,66 kat. h. erdő) 
láthatjuk, a húst és zsiradékot biztosító terület 1,09 kat. h. A társa-
dalmi túlszaporodás tehát ezt a területet kéri magának: ennek fejé-
ben beáll kulinak, gyaloghintóba fogja .magát, túrja a földet és eszi 
a rizst, mert a terület lefoglalása miatt húsra nem telik ; halot-
tait elégeti, vagy a hallgatás tornyában a keselyűknek teszi ki 
martalékul, mert ez a legolcsóbb temetés. „És végül, hogy bele-
nyugodhassék sorsába, megalkotja magának a viszonyaihoz 
megfelelő vallást, melynek alaptétele : Minden rossznak és fáj-
dalomnak egyetlen forrása és kútfeje van : a vágy. Tehát ne 
vágyódjunk (Buddhizmus.). 

5. Enyhülhet a túlszaporodás okozta társadalmi légnyomás 
akkor, ha a társadalom keretén belül a többtermelésben fejlő-
dés érhető el. Ilyen eset képzelhető el pl. csatornázásokkal, 
vízelárasztásokkal, mint aminők Kínában is vannak ; terméket-
len területeknek termővé való átalakításával; a termésátlagok 
fokozásával; szénbányák nyitásával, amikor az erdőterületek 
egy része szántóvá alakítható át. Az ily irányú fejlődés azon-
ban majdnem lehetetlen a termelési eszközök primitív volta, 
az állatállomány hiányossága, a talaj kimerültsége és a tőke-
hiány miatt 

Amikor azt mondjuk, hogy az ily túltelített társadalmi be-
rendezkedésben a többtermelés enyhülést okoz, ennek a több-
termelésnek szigorú feltételei vannak. Amikor mi többtermelésről 
beszélünk, rendesen e két fogalmat zavarjuk össze : a termelt 
javakban való többlet (tényleges többtermelés) és a jövedelem-
fokozás ; amaz a termelt javak mennyiségét valóban fokozza, 
emez akkor is elérhető, ha az általa termelt javak mennyisége 
nem emelkedett, sőt apadt. Ily eset lehetséges pl. akkor, ha a 
termelő a munkaerőt jobban kihasználja, minek következtében 
munkásainak egy részét elküldheti : vagy akkor is, ha a drá-
gább munkaerőt állati, illetőleg még olcsóbb géperővel cseréli 
fel, ami ismét csak az ellátatlanok számát fokozza. 

A társadalmi telítettség, még inkább a társadalmi túltelített 
ség fokán csakis oly többtermelés engedhető meg, mely a tár-
sadalomnak egyetlen egy tagját sem zárja ki a termelésből. A 
jövedelemfokozás tehát mások kizárása által nem engedhető meg. 

Látjuk tehát, hogy a társadalmi telítettség és túltelítettség 
az újabb termelési eszközöknek igénybevételét kizárja. Emberi 
erőt pótló gépek be nem szerezhetők ; gyárak nem építhetők, 
már csak azért sem, mert nincs is hozzá mód. 

A túltelített társadalmak megmerevedése tehát szinte vál-
tozhatatlan törvényszerűséggel halad előre a merevedés állapota 
felé. Az ilyen telítettség elfojtja a kultúrális fejlődést, mert 
hiszen minden kultúrális fejlődés a létminimum emelkedését 
tételezi fel. A kultúrális fejlődéssel vele jár a belterjesebb egyéni 
és társadalmi életigénylés; vele az életmód és a kultúrszint 



fokozása; az ember testi és szellemi erejének teljes kifejtése; 
vele jár a szellemi művelődés igénye, (templomok, iskolák, 
kultúrintézmények), vele jár a magasabb szellemi örömök kere-
sése (tudomány, irodalom) ; vele a tisztaság nagyobb szeretete 
ruházat, lakás); vele az egészség ápolása (orvos, kórház, stb.); 
vele jár a társadalmi intézmények létesítése (szegényügy, nyug-
díjügy, munkásbiztosítás, stb.) ; vele jár a kultúra eszközeinek 
fejlesztése (útak, vasútak, gépek, gyárak, telefon, rádió stb.). 
iMindezek az intézmények a belterjesebb életigénylés és élet-
kifejtés jelei, de ezeknek megvalósításához újabb áldozatok is 
szükségesek, melyek a létminimum mellett telítődött társadalom 
által elő nem teremthetők. 

Ismétlem : jó lesz foglalkozni a redukált élet keleti formái-
val. A kasztrendszerek, céhek, trösztök időjárása ez, a helyzet-
energia biztosítása a társadalom kihűlése és megmerevedése 
előtt. Mert minden merev és minden sivár. Mindannak dacára 
olyan, mint a kritikus hőfokra hevített kazán, vagy mint a rop-
panásig feszített rugó: egy legkisebb erőtöbblet képes az impul-
zust megadni a robbanáshoz és a roppanáshoz. Az ily kritikus 
társadalomban külső példa, idegen lázítás, mesterséges szítás 
révén a magasabb igények tükröződése új igényeket keit; a 
belső szociális elégedetlenségek, társadalmi konvulziók, forron-
gás, polgárháború napirenden ; a belső robbanások erupciókra, 
protuberanciákra vezetnek és mint ilyennek köszöni létét a ma-
gyar nemzet is. 

Az értelem mint társadalomalkotó tényező a kultúrá-
ban. Láttuk a vegetatív, szinte ösztönös létminimumra felépített 
társadalmi telítettség állapotát. Jellemző vonásaként ismertük 
meg az ember szellemi és fizikai erőkifejtésének gúzsbakötését, 
a kultúrális fejlődés akadályait, és a telítettség veszélyet. Mivel 
ezen fejtegetésünk alkalmával kifejezések kerültek elő, melyek-
nek tiszta és világos megértése a későbbiekben még nagyobb 
fontossággal bír, mint : kultúra, kultúrfok, életszint, kultúrális fej-
lődés, stb., fejtegetésünk folytatása előtt tisztázzuk ezen fogalma-
kat, mint amelyekkel manapság is a legtöbb visszaélés történik. 

A kultúra fogalma egyedül és kizárólag csak abból a 
különbségből magyarázható, mely az ember és az állatvilág 
között van. Az állati élet kizárólagosan az érzelmekre és han-
gulatokra felépített ösztönös élet, mely csakis a természeti adott-
ságokat használja fel. Az állati élet és társadalom csakis ott 
helyezkedhetik el, ahol a természet táperővonala és klimatikus 
viszonya fajfenntartását biztosítja, sem az egyiken, sem a má-
sikon sokat javítani nem tud. Nem így az ember! 0 nemcsak 
ott helyezkedik el, ahol a föld terített asztallal várja; nemcsak 
ott él meg, ahol a klimatikus viszonyok a ruhanélküli életet 
megengedik ; ő mindenhova elhatol és mindenütt megteremti 
az emberi lét feltételeit, mert intellektuális megismerése révén 
a lét jelenségei között viszonyt állapít meg és ezen megisme-



résére alapított íizikai működése az emberi fejlődésnek új és 
tág teret nyit. A ruházat és lakás felfedezése és megteremtése 
révén nemcsak a forró égövön tud megélni, hanem eljut az 
északi és déli sarkig ; a növénytermelés felfedezése révén nem 
kell az állat- és növényvilág alkalmi felhasználására szorítkoz-
nia, hanem függetleníti magát a helytől és a véletlentől ; a 
növény- és állatvilág nemesítése által ugyanazon területről jobb 
és bővebb termést biztosíthat magának ; az eszközök, gépek 
megismerése, elkészítése és fejlesztése révén a termelésbe be-
vonja a természet erőit és meghatványozza az emberi munkát ; 
az égbolt fürkészése, az élet és a természet jelenségeinek kuta-
tása a tudományok és a művészetek megalkotása felé tereli ; 
az okság törvényének felismerése elvezeti őt áz Isten zsámo-
lyáig ; és amíg Tőle segítséget kér munkájához, a körülötte levő 
jelenségek elemzése, megismerése és utánzása révén megteremti 
a maga számára az emberi fejlődés optimális légkörét, célját és 
rendeltetését ; egyszóval az ember már nem a természet meg-
terített asztalának ingyenélője, hanem a földi életjelenségek ura 
és irányítója, a Föld arculatának leigázója, aki mindent a maga 
képére és az emberiség szükségletének megfelelően alakít át. 
Az ember programmjául az Úr nem az alkalmi vegetatív életet 
adta, nemcsak azt mondotta : Crescite et multiplicamini, hanem 
elébe tette a legemberibb programmot : Replete terram et sub-
iicite earn. Mindezek összefoglalása adja a kultúra lényegét. 
Tehát : 

A kultúra az ember azon szellemi és fizikai tevékenysé-
gének összessége, mely a fizikai és életjelenségek törvényeinek 
és törvényszerűségeinek megfigyelése, megismerése és felhasz-
nálása révén az egyén és a társadalom optimális fejlődésének 
feltételeit állapítja meg és készíti elő. 

A kultúra velejárója, hogy állandóan fejlődik, mint a meg-
ismerés és az arra alapított emberi munka is fejlődik. Ha azt 
akarjuk megállapítani, hogy valamely társadalom a kultúrális 
fejlődésnek mely fokára jutott el, kutatjuk az illető társadalom 
kultúrfokát. 

A kultúra definíciója megállapítja egyúttal a kultúrfok kuta-
tásának hármas irányát is. Vizsgálnunk kell ugyanis : 

a) vájjon valamely társadalom a fizikai és életjelenségek meg-
ismerésének mekkora fokára jutott el (hit, tudomány és irodalom); 

b) mekkora a társadalomnak a megismerésre alapított 
tevékenysége (erkölcs, alkalmazott művészetek és tudományok); 

c) hogyan biztosítja a tudományokra épített társadalmi 
tevékenység az ember optimális fejlődését. 

A társadalmi kultúrában az itt felsorolt mindhárom ténye-
zőnek szerepelnie kell. Amelyik társadalom e három tényező 
közül valamelyiket még nem valósította meg, vagy pedig azt 
eleve ki is zárja, ott lehet egyoldalúan tudományutánzás, lehet 
gyáripar, lehet örömtanya, de kultúra nem. A mai Oroszország 



pl. a harmadik tényezőt teljesen figyelmen kívül hagyja, és 
amíg egyoldalúan csak a mérnöktudományt fejleszti ; amíg a 
természeti erőket gépesíti, elhanyagolja a megismerés és munka 
végső célját: az emberi optimális fejlődés biztosítását. Ez csak 
l'art pour l'art — tevékenység, de nem kultúra. 

Ha a kulturális tényezők közül csak az elsőt vizsgáljuk 
és keressük : vájjon a tudomány és irodalom, egyszóval az 
emberi megismerés mennyire készítette elő a társadalomnak és 
tagjainak vágyát az optimális fejlődés felé, akár tudta azt biz-
tosítani, akár nem, akkor megállapítjuk az illető társadalomnak 
és tagjainak kultúrigényét. 

Ha pedig a kulturális tényezők közül csak az utolsót vizs-
gáljuk, és keressük, vájjon a társadalom és tagjai mily mérték-
ben részesülnek a kultúra áldásaiban, megállapítjuk a társada-
lomnak, vagy tagjainak kultúrszintjét (életstandard). 

Ezek után még csak azt kérdezhetjük : mi az optimális 
fejlődés ? 

Egyesek talán a degeneráló pompa és fényűzésre gondol-
nak, pedig ezt a kultúrális megismerés fogalma önmagából ki-
zárja. Az optimális fejlődés nem más, mint az ember szellemi 
és fizikai erejének legteljesebb kifejlesztése. A szellem erejének 
kifejlesztése egyrészt azáltal, hogy eltereljük a nemtelen hagu-
Iatoktól (fajtalankodás, részegeskedés, ópium, stb.), ehelyett 
magasabbrendűségére mutatunk rá (szupernaturális élethivatás); 
állatias ösztönhangulatait magasabbrendü és nemesebb örömök-
kel cseréljük fel (irodalom, művészet) ; másrészt az iskolázás és 
tudománymüvelés által bevezetjük a társadalom szellemi kincs-
tárába. A test erejének kifejlesztését célozza a kellő és egész-
séges táplálkozás biztosítása, a tisztaság, az egészséges ruha 
és lakás, az egészségápolás, a betegségek ellen való védekezés, 
a testedzés (sport), munkaképtelen napjairól való gondoskodás stb. 

Ezek mind a létminimumon felüli igények. 
A tőke, mint társadalomalkotó tényező. Mindezen igé-

nyek kielégítéséhez több jövedelemre van szükség, mint az, 
amely a létminimumot biztosítani tudja. Kultúrális fejlődés tehát 
csak ott lehetséges, ahol az embernek és a társadalomnak a 
létminimumon felüli tőke áll rendelkezésére, vagyis ahol alka-
lom kínálkozik a tőkegyűjtésre. A tőke tehát a kultúrális fejlő-
désnek egyik alapja és feltétele. Vessünk tehát rövid pillantást 
erre az annyiszor félreértett és félremagyarázott, demagóggyű-
léseken annyiszor lehurrogott, titkos magunkban sokszor óhajtott 
társadalomalkotó tényezőre. 

A nagytermészet az ember munkatere. Replete terram 
et subiicite eam! Az értelmes ember a saját céljaira igénybe-
veszi a föld felületét és elemeit ; saját céljaira foglalja le a ter-
mészet energiáit ; saját céljai szerint fejleszti a növény- és állat-
világ fejlődését; egyszóval mindazt, amit a Föld felülete és méhe 
magában hord, saját céljaira foglalja le és saját céljaira igyek-



szik átalakítani, azaz meliorizálni. Az ember munkásságát tehát 
úgy kell tekintenünk, mint egy takarékpénztárt, melybe kama-
tozásra értékeket rakunk be : érték a Föld a maga ásványaival, 
elemeivel, energiáival, a rajta található életjelenségekkel együtt; 
melyek az emberi munka takarékpénztárában meliorizálódnak, 
vagyis az emberi céloknak megfelelően átalakulnak, kamatot 
hoznak. A munkábavett vas géppé lesz, az elvetett mag a 
maga sokszorosát termi. Ezt a meliorizálást más szóval terme-
lésnek nevezzük. A termelés tényezői tehát az emberi szellemi 
és fizikai munka, mint takarékpénztár ; a Föld értékei mint be-
tét, azaz tőke ; és a termelés eredménye, a meliorizáció, vagyis 
a kamat. Az ember céljaira rendesen csak a kamat egy részét 
használja fel mint termeivényt; amit azonban nem fogyaszt el, 
hanem a tőkéhez csatol, ezt is tőkésítti. A tőke tehát a Föld 
természetes értékeiből és azoknak meliorizált formájából áll, 
amely tőkének közös nevezőre való hozása a nemzetközi arany-
értékben, illetőleg a pénzben nyilvánul meg. 

A tőke társadalomalkotó tényező, mert a kultúrális fej-
lődésnek alapja és feltétele. Ha megállapítjuk valamely társa-
dalomban a fejenkénti tőke nagyságát, megállapíthatjuk a kultú-
rális fejlődés lehetőségeit is. 1928-ban a nemzeti vagyon arany-
koronában volt : 

Az Egyesült Államokban 
Kanada 
Nagy Britannia . . . . 
Ausztrália 
Svájc 
Franciaország . . . . 
Németország . . . . 
Csehország 
Olaszország 
Ausztria 
Magyarország . . . . 
Szovjetunió 
Brit India 
Kína 

Az itt közölt adatokat magyarázni nem kell. Nem azt mond-
ják ezen adatok, hogy ahol legnagyobb a tőke, ott okvetlenül 
legnagyobb egyúttal a kultúra is, mert hiszen a kultúra teljes 
kifejlődéséhez három tényező kell: a megismerés, a megisme* 
rés aktiválása és az eredmények társadalmi közkinccsé tétele. 
Lehetséges tehát, hogy valamely társadalomban megvan a meg-
felelő tőke, de még nem lett közkinccsé a kultúrális vívmány. 
Mindazonáltal egészen bizonyos, hogy a kultúra fejlődésének a 
tőkéhez viszonyított aránya egyenes, amit bizonyít az a körül-
mény is, hogy a kultúrális fejlődés egyes vívmányai (vasút, 
egyetem, közintézmények, stb.) meghatározott tőke mellett virá-
goznak, vagy annak híjján visszafejlődnek. 

18,135 arany korona 
13,104 „ 
11,583 „ 
11,135 „ 
8,892 „ 
8,541 „ 
7.020 „ 
4,095 „ 
3,627 „ 
3,510 „ 
2,457 „ 
1,404 „ 

335 „ 
230 „ 



Komoly embernek tehát, különösen pedig papi embernek 
igen óvatosnak kell lennie a tőkéről szóló nyilatkozatában. 

Sokan és különösen napjainkban nem a tőkét támadják, 
hanem a tőke elosztását. Ne feledjék, hogy a tengerek folya-
mokból, a folyamok forrásvizekből és kis patakokból lettek. 
Nagy terheket azonban csak a folyamok és tengerek tudnak 
hátukon hordani. A mai rettenetes gazdasági válságban, mikor 
a falvak kisbirtokos lakossága egyáltalán nem tud, de apatikus 
közönbösségben már nem is akar adót és közterhet viselni, 
nem a nagytőke-e az állam legbiztosabb pillére ? 

Igaz ugyan, hogy a nagytőkével foglalkozók és azok keze-
lői közül egyik-másik — éppen úgy mint még több részeges 
és dologtalan kistőkés — visszaél a mai helyzettel és annak 
magaslatára emelkedni nem tudva, hűtlen sáfárja a reá bízott 
értékeknek, sőt egyenesen vámszedője a nyomorúságnak. De 
kérdem : Nem a társadalmi berendezkedésben van-e a hiba, 
mely ezt elnézi ? 

A társadalmi berendezkedés bármely tőkemegosztás mel-
lett biztosíthatja az egyén és a társadalom fejlődését és viszont 
bármely megosztás mellett tönkreteheti azt. Ügy van ez a dolog, 
mint az országutak karbantartása. Valamikor a községeknek 
kellett a határukban levő országutakat karbantartani, azokra 
követ hordani és szétteregetni. Mikor azonban az ilyen köz-
munkák végrehajtásánál nehézségek merültek fel, az a véle-
mény kerekedett felül, hogy a megyék és városok a közmun-
kákat maguk végeztessék el és ezeknek fedezésére a lakosságot 
adóval terheljék meg. Az adót ki is vetették, be is hajtják, de 
az országutak azóta sokkal rosszabbak, mint azelőtt voltak. 
Van város, melynek határában egyenesen életveszélyes a köz-
lekedés. így van ez a vagyon megoszlásával és a tőke keze-
lésével is. Baj van így, baj van úgy : de mégis csak akkor van 
a legkisebb baj, ha az emberi jog és érvényesülés elé a leg-
kisebb akadályt gördítjük. A nagytőke okos és kellő megadóz-
tatásával pedig biztosítjuk a társadalmi jólét fejlesztését is. 

A társadalmi berendezkedésnek tehát nem szabad azzal 
törődni, vájjon vannak-e nagytőkék, hanem azt kell szemügyre 
venni, vájjon a nagytőke nyujt-e annyi embernek kultúréletet, 
mint amennyinek nyújthat. így például a magyarországi szer-
zetesvagyonok sokkal nagyobb kultúrának hordozói, mint az 
ország bármely más tőkéje. Nemcsak hogy termésátlagjai vete-
kednek az ország bármely más uradalmával, de jövedelméből 
a magyar kultúrának oly áradata fakad, mely más vagyonnál 
nem igen figyelhető meg. Ha azután megállapítást nyer, hogy 
valamely tőke társadalmi szempontból kihasználva nincs, adók 
kivetésével a társadalomra nézve gyümölcsözővé lehet azt tenni. 

A tőkéről mindezideig mint a kultúrális fejlődés egyik fel-
tételéről vojt szó, tahát a tőke is mint társadalomképző tényező 
szerepel. Általában rámutattunk arra is, hogy egyes kultúrális 



vívmányok mindig bizonyos fokú tőkemennyiséget tételeznek 
fel, ami ha előáll, a kultúrális vívmány is megvalósítható ; 
viszont ha megsemmisül, a kultúrális vívmány is vele bukik. 
Ez természetes is. Mert hiszen minél nagyobb a kultúrigénye 
az egyednek, vagy a társadalomnak, annál több tőkére van 
szüksége, hogy igényeit kielégíthesse. A társadalomnak összes 
közintézménye tehát egy bizonyos fokú tőkét tételez fel és csak 
természetes, hogy a több közintézmény több tőkét tételez fel. 
Ha tehát a társadalom elszegényedik, közintézményei is meg-
szűnnek. Kezdődik a kevesebb vonaton, kevesebb iskolán és 
végződik az általános elszegényedés fokán a semmi vonaton 
és semmi iskolán. Az ilyen társadalmi berendezkedés szellemi 
nívója a fakírok köldökszemlélődésén és a bűvölök hókusz-
pókuszain túl nem emelkedik. 

Amikor azt mondottuk, hogy a tőke társadalomalkotó 
tényező a kultúrális társadalomban, mert enélkül kultúrális fej-
lődés nem képzelhető el, még nem mondottunk róla el mindent. 
A tőke nemcsak ily tekintetben társadalomalkotó tényező. Van 
annak még egy másik ugyanilyen fontos társadalomalkotó sze-
repe, és éppen itt lép előtérbe a nagytőke szerepe a társada-
lomban : ez pedig 

a kultúrális gyarmatosítás. Valamikor a népvándorlások 
idején, ha valamely társadalomban a vegetatív társadalmi túltelt-
ség jelentkezett, belső tusák,és egyenetlenségek után a társadalom-
nak alulmaradt része kisebb-nagyobb szerencsével új haza kere-
sésére indult-

A kultúrtársadalom ezt a problémát másként oldotta meg. 
A természet erőinek igénybevételével bizonyos tőke árán oly 
olcsón termel és a termelt javait oly olcsón szállítja idegenbe, 
hogy az így kiszállított áru ott olcsóbb, mint a belföldi termelés, 
nem számítva azt, hogy sokkal gyakorlatibb, tetszetősebb és 
megfelelőbb. Kivándorolni tehát már csak a kereskedelmi ügy-
vivőnek kell, a lakosságnak nem, mert az otthon a gyárakban 
elhelyezkedve dolgozik a külföld számára, ahonnét egvúttal 
az otthoni termelést is olcsóbbá teszi. 

Az ily kultúrális gyarmatosításhoz nem szükséges a tár-
sadalmi telítettség állapota, amint azt pl. Amerika esetében is 
látjuk, ahol a kultúrális gyarmatosítás a számbeli és kultúrális 
fejlődéssel párhuzamosan haladt a tőkeképződés arányában; 
ami a világháborúban érte el tetőfokát. 

Jellemző vonása az ily kultúrális gyarmatosításnak, hogy 
termelésével mindig a világversenyben vesz részt. Ez a körül-
mény magyarázza sokszor azt a társadalmi jelenséget, hogy az 
ily gyarmatosítás munkásait a tőke a lehetőség határáig kizsa-
rolja, mert csak így tudja biztosítani versenyképességét. Az ily 
gyarmatosítás tagjai tehát semmivel sincsenek jobb sorsban, 
mintha ténylegesen valamely idegen területre költöztek volna. 
Az ily társadalmi tagoknak sokszor elkeseredve kellett látniok, 



hogy ők nem részesülhetnek a társadalom többi tagjaival egyenlő 
mértékben a kultúra áldásaiban, ami azután szervezkedés útján 
erős társadalmi harcokat váltott ki. Ertek is el előnyöket, de 
mi lett a vége? 

A versenyképesség elvesztése és a kultúrális gyarmatosí-
tás összeomlása. 

Vájjon azután, ha majd a kultúrális gyarmatosítás teljesen 
csődöt mond, a tényleges kivándorlás nagyobb kultúrális fejlődés 
lehetőségeit biztosítja-e a kivándorlóknak? De erről majd máskor. 

Az elmondottakban vázoltuk a társadalmi fejlődés kétféle 
irányát : az egyik a számbeli fejlődés, a másik a kultúrális fej-
lődés. E két fejlődési irány együtthatásáról a következő törvény-
szerűségek állapíthatók meg : 

1. Amint az emberben az ösztön és értelem egész életén 
keresztül párhuzamosan működik, éppen úgy az összes társa-
dalomban a számbeli és a kultúrális fejlődés párhuzamosan 
halad. A haladás vonala egyik irányban sem egyenes : járvá-
nyok, háborúk, bel villongások, rossz termések, helytelen terme-
lés és kereskedelem, háborús idők a kultúrális és a számbeli 
fejlődésben egyaránt visszaesést idézhetnek elő. 

2. A kultúrális fejlődés bármely fokán számbeli telítettség 
következhetik be, ami azt jelenti, hogy az akkori kultúrszint 
mellett a társadalom több tagot eltartani nem tud. 

3. A kultúrszintet meghaladó túlszaporulat békés úton vagy 
a kivándorlás, vagy a többtermelés, vagy pedig a kultúrális 
gyarmatosítás útján vezethető le. 

4. Amennyiben valamely kultúrális szintet meghaladó túl-
szaporulat a 3. pont alatt említett eshetőségek mellett nem 
vezethető le, belső társadalmi egyenetlenségek kútforrása lesz, 
melyeken keresztül a társadalmi kultúrszint és a társadalmi 
kultúra hanyatlásnak indul és a vegetatív létminimumig süllyed-
het alá. 

íme az ember és a társadami fejlődés tragédiája. Az a 
terület, melyen a társadalom megveti lábát, véges. Csakis a 
számbeli fejlődés útján tudja faját fenntartani és társadalommá 
tömörülni. A kultúra felemeli állatias ösztöneiből, azonban az 
ösztönök a kultúra sarka után leselkednek és a társadalmat 
visszarántják a kiindulási szint magasságába, ha okos előre-
látással ezt meg nem előzi. 

Ez a visszarántás a kultúrás fejlődésnek bármely fokán 
lehetséges. Visszarántották az egyiptomiakat, vissza a görögöket, 
vissza a rómaiakat, vissza a spanyolokat és jelenleg ezen az 
úton van Európa is. Spenglernek azon állítása tehát, hogy 
egyedül a gép okozta a mai európai társadalom bukását, nem 
igazolható. Itt sokkal általánosabb jelenséggel állunk szemben 
és ez a jelenség : 

a kultúra rádiusza. Ezt a kifejezést a repülőgépekről vet-
tük. Jelenti pedig a levegőben leírható azon kör sugarát, melyet 



valamely repülőgép az egyszer felvett üzemanyaggal be tud 
repülni. Ha pl. egy repülőgép rádiusza 1.000 kilométer, akkor 
ezen repülőgép akkora kört tud levegőbe emelkedése után le-
szállás nélkül berepülni, mint amekkorát 1.000 kilométeres sugár-
ral le tudunk rajzolni. 

A kultúra rádiuszán értjük azt a területet, melyet valamely 
társadalom a rendelkezésére álló kultúrális eszközökkel magá-
hoz tud kapcsolni. A gyalogos ember kultúrája kis rádiuszú 
volt, çsak fejedelmek és várurak köré szorítkozott. A lovas-
ember már nagyobb területeket tarthat egyazon fejlődési szinten ; 
a hajókkal még nagyobb területet lehet összefogni ; (belvízkultúra 
a görögöknél és a rómaiaknál ; tengeri kultúra a tengerjáró hajók-
kal) ; vasutak, autók és repülőgépek, a telefon és a rádió pedig 
a világkultúrának rakta le alapjait. A kultúra rádiusza tehát 
folytonosan fejlődött és csak napjainkban kulminált. 

Sajátságos jelensége a történelemnek, melyről némi után-
gondolás után magunk is meggyőződhetünk, hogy amint vala-
mely társadalom kultúrális fejlődésében a kultúra rádiusza elérte 
az elérhető határokat, és az így átfogott társadalmat vívmányai-
val telítette, lassanként a kultúrát terjesztő társadalomban, mint 
kultúrközpontban számbeli telítettség lép fel, melynek bomlasztó 
hatására a kiszélesedett rádiuszban a kultúrális vezetést más 
társadalom veszi át, mégpedig rendesen az, mely a kultúra 
rádiusza által átfogott területnek erőközpontjában fekszik. így 
amint a görög belvízkultúra elérte a Földközi tenger határait, 
a kultúrális központ Itáliába ment át, minek következtében a 
görög társadalom belterjes szervezete a teljes depopuláció és 
elszegényedés felé indult. Amint azután az itáliai kultúra a római 
nép hajóin és országútjain kiterjedt a mai Nyugat-Európára és 
azt átitatta a római kultúrán kívül a kereszténység tanaival is, 
Európa beolvasztotta Itáliát, mely szintén a társadalmi deka-
dencia martaléka Jett. Az európai kultúra már behálózta az egész 
világot, társadalmi konvulziói pedig már régen a dekadencia 
jeleit hordják magukon, azon jeleket, melyek arra mutatnak, hogy 
Európa Ázsiának éppen olyan alárendelt félszigete lesz, mint 
jelenleg Európának Görögország, vagy Itália. 

Hogy vájjon mi lehet az oka annak, hogy valamely kul-
turális társadalom bomlását mindig a kultúrális központban 
jelentkező túltelítettség jelensége előzi meg, ennek összes bűnei-
vel és nyomorúságaival (panem et circenses !), ez még felderí-
térse szorul. Lehetséges, hogy a társadalom ingyenélői itt talál-
ják meg legkönnyebben könnyelmű elhelyezkedésüket ; lehet, 
hogy a kultúrális társadalom egyre bonyolultabb szervezete 
hozza ezt magával ; lehet — sőt a legvalószínűbb, hogy az 
egyre fokozódó gazdagodás lassanként a központban annyira 
felfokozza az igényeket, és oly magas kultúrszintet diktál, amely 
kultúrszinthez a központ lakossága már a túltelítettség jeleivel 
reagál. Mert hiszen a túltelítettség mindig relatív fogalom. Minél 



magasabb a kultúrszintje valamely társadalom tagjainak, annál 
kevesebb tag között osztható fel ugyanazon tőke ; és megfor-
dítva, minél kisebb a társadalom kultúrszintje, annál több tag 
élhet meg a társadalomnak ugyanazon tőkéjéből. A két véglet 
tehát: egyik a vegetatív társadalmi telítettség, amikor a terület 
több lélek ellátására már nem nyújt megélhetési alapot és a 
másik a fényűző tobzódás. 

Lehet, kogy az itt felsorolt tényezők mind közrejátszanak,, 
de a történelmi megfigyelés igazolni látszik azt az állítást, hogy 
valamely kultúrális rádiusz területén a kultúrális központ nem 
marad a rádiuszt megalkotó társadalom kezében, hanem a 
rádiusz erőközpontjában helyezkedik el. 

Hogy a jövő, Európát is magába foglaló kulturális rádiusz 
területén az erőközpont hol lesz? Oroszország erősen készü-
lődik rá, de Kelet milliót is ébresztgetik. 

A mai Európa. A mai európai társadalmakat két krizis 
sújtja : ezek közül az egyik világkrízis, amennyiben a legtöbb 
világrész szenved hatása alatt és ez : 

1. A kultúrális gyarmatosítás összeomlása. A kultúrális 
gyarmatosítás eszköze az olcsó (versenyképes) termelés és az 
olcsó szállítás volt, mely a kultúrtársadalmat képessé tette arra, 
hogy a lakosságnak egy része idegen társadalmak számára dol-
gozhassék kivándorlás nélkül. Mióta azonban az európai tőke 
egy része részben az európai nehéz munkásviszonyok miatt, 
részben a versenyképesség biztosítására, részben a kivándorlók 
segítségére idegenbe vándorolt, és az idegen társadalmak kul-
túrája legalább is a kultúrális eszközöknek idegenből és a leg-
többször idegen tőke útján való beszerzéséig emelkedett, itt is 
az önellátás lett a jelszó, és megcsappant a kultúrállamok ki-
vitele, amíg behozatala maradt a régi. Nem más-e ez, mint a 
kultúrális gyarmatosítás csődje? Az összes kultúrállamban azt 
tapasztaljuk, hogy a gyarmatosított lakosság a gyárakból és a 
kereskedelemből tódul vissza az ország ellátatlanjai közé. 
Üres gyártelepek kéményei merednek a magasba, mint kultú-
rális várromok mindenütt. Hogy ez a kultúrális gyarmatosítás 
mekkora csődöt mondott, világosan mutatják a következő ada-
tok, melyek az egyes államok be- és kivitelét tüntetik fel pénz-
értékben: (1927). Mindkét adat milliókban: 

Az állam neve Kivitel Bevitel 

Ausztria (schilling) 2,038'6 millió 3,141*2 milló 
Belgium (belga) 5,324* 1 „ 5,835*9 „ 
Dánia (dán kor.) 1,550*0 „ 1,659*0 „ 
Franciaország (frank) 55,2247 „ 52,852*7 „ 
Hollandia (holl. forint) 1,899*7 „ 2,548*9 „ 
Magyarország (1928) 818*7 „ 1,189*0 „ 
Brit birodalom (font) 832*2 „ 1,219*4 „ 
Németország (márka) 10,217*0 „ 14,143*0 „ 



Az állam neve Kivitel Bevitel 

Olaszország ( 1 i ra) 15,6147 
Spanyolország (pezeta) 1,6047 
Svédország (korona) 1,611*4 
Svejc (frank) 2,023*2 
Szovjetunió (cservonec) 787 

Ezzel szemben : 
Holland Keletindia (forint) 811*4 
Brit India (rúpia) 3,342*0 
Egyptom (egypt. font) 49*7 
Egyesült Államok (dollár) 4,864"6 
Brazília (milreis) 3,644*1 
Chile (arany peso) 626*2 
Mexikó (peso) 691*8 
Nikaragua (cordoba) 13*0 
Paragua (peso) 15*5 

20,373*8 
2,147*9 
1,575*0 
2,563*8 

71*3 

, 589*2 
2,845*0 

48*7 
4,184*4 
3,273*2 

407*8 
381*3 

10*3 
122 

nem-Látjuk tehát, hogy az európai kultúrális gyarmatosítás 
csak hogy összeomlott, hanem a helyzet megfordult : a tőke a 
gyarmatok felé vette útját, azokban indul most meg a kultúrá-
lis fejlődés, míg az európai társadalmak állandó vérvesztéssel 
szegényednek el. Minthogy így a kultúrális gyarmatosítás cső-
döt mondott, annak lakossága a társadalom többi tagjai közé 
özönlik vissza és attól kér kenyeret. Olyan a helyzet, mintha 
a kivándorlók tömegesen jönnének haza, hogy a társadalom 
tagjaitól a mindennapi kenyeret kérjék. 

Ez az az örvény, melyben még az angol font is alámerült. 
A jelenlegi európai helyzet lényege a következő : Amíg 

Anglia saját szociális és pénzügyi nehézségeivel küzd, addig 
Franciaország azáltal menti kultúráját, hogy a többi, különö-
sen pedig a leigázott államokból, elsősorban pedig Német-
országból kivonja a tőkét, hogy azok kultúrális gyarmatosítá-
sát tönkretehesse és így versenytárs nélkül maradhasson. A 
jelenlegi idők annál alkalmasakbak erre, mert 

2. A legtöbb európai államnak nemcsak kultúrális gyarma-
tosítása omlott össze, hanem — ami még veszedelmesebb — 
ezen összeomlásból visszaözönlött lakosságát nem tudja elhe-
lyezni, mert az ország területe, legalább is jelenlegi termőterü-
lete kisebb, mintsem hogy az így reáutalt lakosságnak csak a 
létminimumot is biztosítani tudná. 

Vannak államok, melyeknek területe a kultúrális gyarma-
tosítás összeomlása után megengedi a társadalmi átcsoporto-
sítást (Egyesült Államok, Oroszország), de a legtöbb európai 
államban ez lehetetlen. Ha elfogadjuk, hogy egy lélek létmini-
mumának biztosítására a vegetatív szintben 1,45 kat. hold termő 
és 0,66 kat. hold erdőterület szükséges, vizsgáljuk meg ezen 
mértékkel a mai jelentősebb társadalmakat : 



Egy lakosra jut k. hold 
Az ország neve : szántó erdő erdő és a t e r m é k e t l e n 

és legelő erdő szántó t e rü le t te l együt t 

Ausztria 1,19 0,87 2,06 2,29 
Belgium 0,48 0.08 0,56 0,69 
Csehszlovákia 1,14 0,60 1,74 1,84 
Dánia 1,79 0,20 1.99 2,29 
Finnország 1,64 12,50 14,14 20,50 
Franciaország 1,79 0,44 2,23 2 ,33 
Jugoszlávia 2,08 0,81 2,89 3,72 
Lengyelország 1,60 0,58 2,18 2,55 
Magyarország 1,55 0,23 1,78 1,94 
Nagybritannia 0,76 0,04 0,80 0,98 
Brit Birodalom ? ? ? 14,88 
India ? ? ? 2,63 
Németország 0,83 0,35 1,18 1,32 
Norvégia 0,65 5,01 5,66 21,79 
Olaszország 1,01 0,26 1,27 1,43 
Románia 1,88 0,81 2,69 3,24 
Orosz Szovjet 17,03 16,22 33,25 40,55 
Egyesült Államok 6,73 4,95 11,68 13,74 
Spanyolország 2,50 1,23 3,73 4,25 

Amint az itt feltüntetett táblázat mutatja, a mai európai 
társadalmat nemcsak az a veszedelem fenyegeti, hogy kultúrá-
lis gyarmatosítása összeomlik, hanem még inkább az, az össze-
omlásból felszabaduló lakosságot sem tudja a társadalom keretén 
belül elhelyezni, mert az ország területe nem elégséges a lét-
minimum biztosítására sem. 

Egyesek Belgium és Hollandia példájára hivatkoznak, mint 
amely országokban jólét és boldogság van, jóllehet a fejenkénti 
terület az összes európai államok közül a legkisebb. Ne feledjék, 
hogy Belgiumban a fejenkénti terület 0,69 kat. hold ugyan, de 
az országnak 434,163.360 kat. hold gyarmata van; úgyszintén 
Hollandiában is 361,405.860 kat. hold gyarmat támogatja az 
ország lakosságát, melyben a fejenkénti terület csak 0,84 kat. 
hold. Ezekre az országokra tehát jelenleg még hivatkozni nem 
lehet. Ha majd a gyarmatok összeomlanak, akkor kezdődnek 
náluk a társadalmi válságok. Azt sem szabad feledni, hogy 
mindkét ország átlagtermése éppen a klimatikus viszonyok 
következtében a középeurópai átlagtermésnél sokkal nagyobb, 
és hogy eleddig mindkét ország Angliának milimárija volt: virá-
got, tojást és tejet hordott a nagy városba, Angliába. Kérdés, 
hogy az angol intézkedés nem okoz-e e téren is nehézségeket. 

Az az egy bizonyos, hogy az európai társadalom még 
soha ekkora válság előtt nem volt, mint most. Az egyes tár-



sadalmak keretén belül a jók részéről héroszi erőfeszítés tapasz-
talható a társadalmi problémák megoldására ; a naivak és divat-
gazdászok minden társadalmat milimáris szervezetté akarnak 
átalakítani ; a felforgatók pedig mindent robbantani akarnak. 
Minden elmélet és intézkedés azonban csődöt mond a kérlel-
hetetlen társadalmi törvényszerűségekkel szemben és mindaddig 
nem lesz nyugalom, amíg a kultúrális gyarmatosításból vissza-
özönlő rétegek sorsát kielégítően meg nem oldják. Minden más 
intézkedés melléjefogott igyekezet. Ma általában azt tapasztal-
juk, hogy ezerszálú adó- és adakozáskényszer formájábán igye-
keznek a problémát megoldani, és a munkanélkülieket segélyek 
és támogatások útján kenyérhez juttatni. Ezalatt azonban — 
amint ezt az általános társadalmi eladósodás statisztikája mu-
tatja — a társadalmak voltaképpen tőkéjüket élik fel, ami egyút-
tal kultúrális fejlődésünknek is rovására megy, vagyis a kultú-
rális dekadenciába vezet. 

Amíg az európai társadalmak a kultúrájukért folytatott 
küzdelemben befelé megoldatlanok, kifelé egymással ádáz gyű-
lölettel tusakodnak, azalatt idegen világrészek megdermedt tár-
sadalmai : India, Kína, stb, lakossága orosz és japán támogatás 
mellett ébredni kezd és ezen társadalmak lefokozott lelki kultú-
rája tág lehetőségét nyújtja annak, hogy a kezükbe adott betörő 
szerszámokkal kirabolják az európai kultúrát. Veszély belül, 
veszély a külső közelben és veszély a távolban. 

Ami most már a magyar viszonyokat illeti, nálunk is meg-
található a kultúrális dekadencia minden jelensége. Az ország 
szántó- és legelőterületének fejenkénti nagysága mindössze 1,55 
kat. hold; a nap-nap után bezárt gyárak ömlesztik vissza a 
kenyértelen tömeget, és a munkanélkülieknek nagy és egyre 
növekvő száma kenyérért kiált. A társadalom és az állam egy-
aránt „leépít" és a munkátlan tömeg e két faktor között taszi-
gálva vonszolja magát ide-oda. A jövedelemmel arányban nem 
álló adórendszer és adakozás útján a társadalom siet a kenyér-
telenek védelmére, de emiatt a tőkefelélés folyamata a legerő-
sebb iramban halad előre, aminek folyománya az óriási kama-
ton kívül és részben emiatt az ország lakosságának soha nem 
tapasztalható eladósodása és nyomora. A társadalomnak a régi 
kultúrigényekhez szokott egyes tagjai életszintjük biztosításáért 
becsületüket és saját magukat prostituálják és példájukkal meg-
fertőzik a társadalomnak erkölcsi felfogását. A társadalmi feszült-
séget egyes zavarosban halászok kenyérkeresetnek tekintik és 
a jóindulatúak is a milimáris ötletektől a kommunisztikus beren-
dezésig termelik az át nem gondolt rendszereket, melyeken 
keresztül a máséhoz lehet tudományos alapon nyúlni, ami által 
a zavar csak fokozódik. Ezen bajokon kívül azzal a megdöb-
bentő jelenséggel kell találkoznunk, hogy jóllehet e<ész Nyugat-
Európa a kenyérmagvak terén behozatalra szorul és jóllehet 
mi vagyunk hozzá a legközelebbi szállító, mégis mi vagyunk a 



legversenyképtelenebbek a termelés mesterséges megdrágítása 
miatt. A mezőgazdasági termelőeszközökre vetett óriási vám 
annyira megdrágítja a termelést és annyira útjában van annak, 
hogy Kanada és Oroszország példájára mezőgazdaságunkat 
fejlesszük, hogy kivitelünk versenyében e két országgal szem-
ben teljesen alulmaradtunk. Pedig Magyarország feltétlenül ki-
vitelre szorul, mert a behozatalra is szükség van. A magyar-
országi erdőterületnek fejenkénti nagysága 0,23 kat. hold, tehát 
a szükségesnél majdnem a kétharmadával kevesebb. A magyar 
szén pedig néhány éven belül elfogy. Emellett hiányunk van 
az ércekben, az ásványolajokban, egyszóval a termeléshez szük-
séges energiákban és eszközökben. Mi tehát az önellátás állás-
pontjára nem helyezkedhetünk még akkor sem, ha szántóföld-
jeink egy részét erdősítenők is. 

Amíg tehát az európai társadalmi válságnak két jellemző 
tulajdonsága van : a kultúrális összeomlás és a társadalmi túl-
telítettség, addig ezekhez a magyar viszonyok még egy harmadik 
tünetet is termeltek: a mezőgazdasági termelés terén tapasztal-
ható versenyképtelenséget. A mi felfogásunk szerint ez jelenleg 
a legsúlyosabb társadalmi problémánk, mert a munkanélküliek-
nek olyan tömegét zúdítja az elégedetlenkedők táborába, amek-
korát semmiféle gyáripar produkálni nem tud. Manapság már 
a kisbirtokosok és nagybirtokosok egyaránt a mindennapi kenyér-
telenség nehéz problémáját hurcolják magukkal. Es mi lesz 
akkor, ha a tőke elfogy?! 

Nem jó rágondolni a megmerevedett keleti társadalmakra! 
Mi volna tehát a megoldás lehetősége ? 

Egy rövid cikk keretében részletekbe menni lehetetlenség. 
Azonban kitűzhetők azon határok, melyeknek keretén belül 
kell a megoldásnak megtörténnie, mert minden, ezeken a hatá-
rokon túlmenő megoldás csak súlyosbítaná a jelenlegi válságot. 
Figyelmen kívül hagyva az európai kérdések megoldását, tisztán 
a magyar viszonyokra vonatkozólag a megoldásnak a követ-
kező kereten belül kell megtörténnie : 

1. Magyarország nem helyezkedhetik az önellátás elvére,-
mert az energiaforrások és a termelési eszközökhöz szükséges 
nyersanyag terén behozatalra szorul. Magyarországnak tehát 
kiviteli államnak kell maradnia. Éppen ennek biztosítására 

2.. A magyar termelési és birtokpolitika nem haladhat 
olyan irányban, mely a kivitelt lehetetlenné teszi. Tehát: 

a) nem lehet az ellátatlanok és munkanélküliek problémá-
ját úgy megoldani, hogy számukra azon területeket osztják ki, 
melyekről jelenleg kivitel lehetséges. Ez annyival inkább sem 
lehetséges, mert 

b) nem lehet oly termelési politikát folytatni, mely a több-
termelés eszközeit (gőzgépek, traktorok) mezőgazdasági termelé-
sünkből kizárja, mert ez az átlagtermések süllyedésével bosszulja 
meg magát. Ha pedig Magyarországon a holdankénti átlagter-



mésünk csak 1 q-val is esik, nemcsak hogy kivitelünk szűnik 
meg, hanem behozatalra szorulunk még az élelmiszerek terén 
is. Éppen ezért igen óvatosan kezelendő a parcellázás, mint a 
kivitel és a többtermelés akadálya. 

3. Minden eszközt meg kell ragadni, mely által mező-
gazdasági többtermelésünk fokozható. Ennek érdekében : 

a) Nem a termelési eszközöket, hanem a többtermelést 
kell megadóztatni, mert a beruházás megadóztatása akadálya a 
beruházásnak, beruházás nélkül pedig többtermelés nincs. A 
termelési eszközök (traktor, energiaforrás, stb.) vámja akadálya 
tehát a többtermelésnek. 

b) Az ország terméketlen területei termőkké alakítandók 
át. Ennek érdekében 

4. A munkanélkülieket toborzás útján munkaszázadokba 
kell tömöríteni hogy szikeseket javítsanak, lápokat csapoljanak 
le, futóhomokot kössenek meg, egyszóval, hogy a terméketlen 
területeket termőkké alakíthassák át. Eltartásukon kívül a melio-
rizált területeket kapják meg és ez legyen a munkabérük. 

5. Nem valószínű, hogy Európa az összeomlott kultúrgyar-
matosítását és az ebből keletkezett társadalmi túltelítettséget 
másként, mint külső gyarmatosítással meg tudná oldani. A ma-
gyar felfogásnak is meg kell barátkoznia az isteni programmal: 
replete terram et subiicite eam, töltsétek meg a földet és ves-
sétek hatalmatok alá. Erre azonban elő kell készülni és azt 
szervezni. Előbb azonban gyarmatosítsunk az országnak még 
mindig 8a/o-ot kitevő terméketlen területein, nehogy úgy járjunk, 
mint aki mindig a más könyvtárát olvassa, a magáéra pedig 
sohasem kerül rá a sor. 

* * * 

Átgondolva jelenlegi megoldatlan társadalmi problémáink 
tömegét ; átélve azt a rengeteg szenvedést és nélkülözést, mely-
lyel lépten-nyomon találkozunk ; áttekintve a problémák meg-
oldásának jövő eshetőségeit, úgy látom, hogy a papság számára 
magasztos hivatásából kifolyólag kettős szerep vár: 1. ő legyen 
a leomlott világ irgalmas szamaritánusa és 2. az eljövendő világ 
kovásza. 

1. Ami az első szerepét illeti, bővebb magyarázatra nem 
szorul. A sok sebből vérző társadalom sebeit bekötözni, köny-
nyeit letörölni, a szomorúakat vigasztalni, az éhezőknek ételt 
adni, a mezíteleneket ruházni, egyszóval az irgalmasság testi 
és lelki cselekedeteit gyakorolni, mindez oly széles munkateret 
kínál a lelkipásztor tevékenységének, aminő a világ kezdete 
óta még ritkán adódott. Azonban az irgalmas szamaritánus nem 
elégedett meg azzal, hogy betegét bekötözte, sebeit olajjal ön-
tözte, hanem a jövő élet reményében elvitte őt a fogadóba is, 
hogy ott sebeiből felgyógyuljon. Itt jelentkezik a papságnak 
második és jelenleg fontosabb szerepe : 

2. Nem elégséges a társadalmat vigasztalni és sebeit be-



kötözni, mert ez az örökös istápolás, segélynyújtás, kenyér-
osztogatás csak a kéregetéshez, a panem et circenses jelsza-
vához szoktatja hozzá a társadalom tagjait, csak dologtalanokat 
nevel és elszoktatja a társadalmat legnemesebb feladatától : a 
munkától. Munka nélkül pedig fejlődés nincs. A papság tehát 
nem lehet a panem et circenses előharcosa. Amíg tehát egyik 
kezével az elesettet támogatja és istápolja, a másikkal utat kell 
mutatnia egy boldogabb irányba, melyen keresztül a földi és a 
másvilági boldogság a legbiztosabban megközelíthető és elérhető. 

Azzal számolnunk kell, hogy új társadalmi berendezkedés 
gondolatától hangos a közvélemény. És az összes berendez-
kedési jelszó két csoportra osztható : Istennel és Isten nélkül. 
Ha pedig valaki lelke legmélyéig át van hatva a meggyőződés-
től, hogy a társadalmi berendezkedés csak Krisztuson keresztül 
adja a legnagyobb és legnemesebb kultúrát, és hogy az ilyen 
alapon berendezett társadalom nyújthatja a legtöbb és a leg-
emberibb életet, akkor senki sem vonhatja ki magát azokból 
a küzdelmekből és erőfeszítésből, mely a Föld arculatát igyek-
szik átalakítani. Éppen e téren jelentkeznek majd a jövő vér-
tanúság pálmái. Mert a vértanúság a társadalmi átépítések korá-
ban virágzik. 

Hogy azonban e társadalmi átépítésekben a papság valóban 
a kovász szerepét tölthesse be, ahhoz mindenekelőtt ismerni 
kell azon törvényszerűségeket, melyeket az Or a társadalmi fej-
lődések korlátaiul kitűzött. Mert ezen korlátokon belül kell a 
társadalmi fejlődést a krisztusi tanokkal és alapelvekkel átitatni 
és irányítani. Ha ezt elmulasztjuk, a fejlődés helyett visszafejlő-
dés következik be, és a kulturátlanság ösztöneibe belefullad az 
egész, társadalom. 

Éppen ezért ismételten felhívom a figyelmet a kultúrájúk-
ból helytelen irányítás következtében megdermedt társadalmak 
tanul mányozására. 

A jövő pap típusa az építő, a magával keveset törődő, 
éjszakáit az eszméknek, nappalait a reászorulóknak, saját ma-
gát az Istennek szentelő élet. 

Dr. Komonczy Gáspár. 



LECKE A TÖVISRÓZSÁTÚL. 

Virít a szikla : 
fürge kövirózsák kúsznak fel a hátán, 
pirosak, bátrak s tudnak mosolyogni, 
mikor a völgy sok, szebb virágát látják, 

Virít a szikla . . . 
( . . . ha Isten akarja, a völgy se terem 
s ha úgy tetszenék bölcs akaratának, 
rózsákat hajt a jégverem . . .) 

Virít a szikla . . . 
Kövirózsák közt visz tel az utam. 
. . . megállok minden lépésem után : 
„Nem Te szólítasz, nem Te hívsz, Uram ? ! " 

Virít a szikla . . . 
csodálják a hullámnyaldosta partok, 
de irigylik a gizgazos mezők 
s botránkoznak a kényes úri parkok . . . 

Virít a szikla . . . 
piroslik, mint a heggyé nőtt öröm : 
( . . . kövirózsák szent miseruhája 
nem hagy foltot az áldozókövön . . . ) 

( . . . igen ! . . . Már hallom : 
„Te is Péter vagy, templomlépcső, szikla, 
mosolyogj te is boldog kövirózsát, 
így vonzóbb ám, az égre-járás titka! . . .") 

Virít a szikla . . . 
leborulok a piros csend elé . . . 
Az arcom olyan, mint egy kövirózsa, 
mely hálálkodva néz az ég felé. . . 

Magasi Artúr. 



Figyelő. 
EGY MODERN PRÓFÉTA. 

Nyugtalan, vajúdó idők szinte szükségszerű embertípusa 
a próíéta. A bizonytalanság egyrészt megtermékenyíti az írói 
agyat, amely idegesen, türelmetlenül forgatja ide-oda horoszkóp-
ját, hogy a jövőből valamit kilessen, másrészt bőven szállítja 
a hallgatóságot, amely mohón csap a munkákra, cikkekre, elő-
adásokra, amelyekből a mindenünnen sikoltó „hová?"-ra válasz 
hangzik ki. Az a vékony földkéreg, amelybe az ember a maga 
kultúrájával, történetével, életével fogódzkodik, az elrobogott 
évezredek alatt ritkán hullámzott oly nyugtalanul mint ma. A 
Föld Diesel szerint „Planet von einer explosiblen Hülle um-
geben" — aknák közé szorított égitest. A bizonytalanság a 
világháború befejezése óta egyre nagyobb lesz, akármilyen 
szemszögből, akármilyen pontról is nézzük az életet. A politi-
kus, a filozófus, a nemzetgazdász, a szociológus egyaránt tájé-
kozatlanul áll az események torlódásában, hullámverésében. 
Nem csoda tehát, hogy sok a próíéta s mindegyiknek nagy a 
hallgatósága. Az összes irodalmakban cikkek, könyvek hatal-
mas áradata ostromolja a komor érckaput, amely a jövőt el-
zárja előlünk, hogy megmutassa, mi vár reánk a nagy kapun 
túl. Merész kezek minduntalan egy-egy világító rakétát próbál-
nak beleröpíteni a nagy éjszakába, hogy legalább egy pilla-
natra fényt lopjanak az ismeretlen tájakra, amelyek felé a tör-
ténelem titokzatos erői sodorják a kort. A magyar Ligeti Pál, 
a német F. Dessauer, E. Diesel, V. Engelhardt, 0 . Spengler, a 
francia Valéry, a spanyol J. Ortega y Gasset, az olasz E. Dagu-
amo, az angol Lord Birkenhead — hogy csak néhány nevet 
említsünk — a modern prófétai karból valók. Nemrég új név 
tűnt fel a próféták listáján, amellyel ebben a környezetben 
eddig nem találkoztunk. Az új név Fortunat Strowski. Munkája 
L homme moderne, Paris, Grasset, 1931. feltűnést keltett (1. pl. 
a Le Temps 1931. okt. 27-i számát!). Azt gondoljuk, érdemes 
vele közelebbről megismerkedni, annál is inkább, mivel Speng-
ler hasonló gondolatkörben mozgó, de homlokegyenest ellen-
kező felfogású legújabb munkája (Der Mensch und die Technik, 
C. H. Beck, München, 1931.) nálunk is eléggé ismeretes, már 
magyar fordításban is megjelent. 

Strowski sokrétegű egyéniség. Származása szerint lengyel, 
aki azonban elfranciásodott s az amerikai viszonyoknak is 
alapos ismerője. Különben a párisi Sorbonne-on a modern iro-
dalom tanára, irodalmi kritikus, újságíró. Munkájában franciás 
könnyedséggel, amely azonban ismételten mélyre is nyúl, el-
mondja, hogy látja ő a világot, milyen irányban törtet felfogása 
szerint az emberi sors. 



Figyelmét természetesen mindenekelőtt a kor legkirívóbb 
jellegzetessége : a nagy nyugtalanság, a bizonytalanságnak 
szinte patologikusán jelentkező érzése köti le. Miért ? — kérdi 
ismételten és szemrehányóan — hiszen ezer irányból új ígére-
tek, új remények „perspectives trés belies de 1' avenir" a jövő 
széles, szép perspektívái köszöntenek felénk. A tudomány, az 
indusztria, a társadalmi és gazdasági szervezkedés új, hihetet-
jenül felszökött energiamennyiségeket bocsát a mai ember ren-
delkezésére, hogy életét szebbé, gazdagabbá tehesse. S ez az 
ember nyugtalanul, szinte remegve áll a hatalmas lehetőségek 
előtt, mint „a gyermek, akire rábíznók egy hatalmas gyártelep 
összes üzemindító fogantyúit". 

Az élet mélységeiben hosszú, zajtalan, a történelemben 
csak a kereszténységhez hasonlítható forradalom utolsó hullá-
mai csapkodnak. A nagy harc a természet és az ember között 
eldőlt: az ember felülkerekedett. „Nincs már természet és em-
ber — nincs más, csak az ember s egy alázatos szolgáló, aki 
neki engedelmeskedik. Az ember már csak az embertől fél." 

A titokzatos erő, amellyel az ember a természetet legyőzte, 
természetesen a technika. A nagy szövetséges az erők mérle-
gét végérvényesen az ember javára nyomta le. A technika 
forradalmasította az élet dinamikáját, az általa munkában, hír-
szolgálatban, mozgásban elért vitesse, gyorsaság az egyén s a 
tömegek életét hihetetlenül mobillá tette. A távolság, a tér — 
„le destructeur surnois et invisible de notre vigueur physique 
et de notre patience morale", erkölcsi, fizikai erőink eme alat-
tomos, láthatatlan felőrlője — megszűnt az élet egyik legfőbb 
tényezője lenni, a törtetések térbelisége hihetetlenül összeugrott. 
Ez a nagy változás máris tükröződik pszichológiánkban, eszté-
tikánkban : az új embertípus szintétikus, aki esztétikájában 
visszaállítja az egyenes vonal értékét, érvényesülési lehetősé-
geit. „Az egyenes vonal a határérték, amely felé minden törtet. 
Jelenti a lendületet s a gyorsaságot, szimbolizálja az energia 
felszabadulását s az ember győzelmét a tér felett." 

A gép fejlődésében két fontos mozzanat van. Az első a 
gőzgép, a második a dinamó s a mótor feltalálása. 

A gőzgép a természettel szemben csak félgyőzelem : a 
szükséges kőszénmennyiség előteremtése nagy mértékben igényli 
az emberi izomerőt (bányászat), a térbeliség alól való felsza-
badulás minimális. Egyrészt a kőszén szükséglete, illetőleg szál-
lításának költséges volta, másrészt a termelt energiák nagyobb 
távolságokra való elvezetésének nagy akadályai a kőszéntele-
pek környékére lokalizálja a gőzgépet s megteremti a mai sú-
lyos bajok egyik legfőbb forrását, a gyáróriások rendszerét, 
ezzel a „civilisation industrielle" alapfeltételét, amelynek leg-
főbb jellegzetessége a gyár abszolutisztikus uralma. A gyár-
üzemek lettek az új társadalmi sűrűsödési pontok, amelyek 
körül hatalmas embertömegek helyezkednek el. A nagyvároso-



kat is szinte kivétel nélkül indusztriálizálódási láz íogja el, 
aminek közvetlen eredménye a munkástömegek özönlése a 
városok felé, az a szomorú, tengernyi erkölcsi és fizikai nyo-
mort magába rejtő embergyűrű, amely a modern nagyváro-
sokat munkásnegyedek alakjában fojtogatja. 

A fejlődés irama szédületes, tehát veszedelmes. De e 
tempóban rejlő veszedelemnél is tragikusabb az a körülmény, 
hogy az indusztriálizálódás a darvinizmus s a liberalizmus 
fénykorában, a kapitalisztikus gazdasági rendszer teljes kifejlő-
désének időszakára esik. A kor lelke tele van a létért való 
(akár kegyetlen) harc, a szabadverseny feltétlen jogosultságá-
nak, a tőke öncélúságának hamis, tragikus evangéliumával. Az 
etika némán, meghallgatástalanul áll a kor perifériáján — a 
hatalmas fejlődésben szerepe nincsen. így történhetett meg, 
hogy a nagy iram kíméletlenül átgázol az emberen, az ember 
legelemibb, legjogosultabb, legszentebb érdekkomplexumán. A 
termelés a szükséglet ignorálásával öncéllá lesz, az ember 
rideg kalkulussá süllyed, akiben a gyár monotoniája kiöli a 
munka örömét, az igazságtalan munkabérpolitika keserű res-
sentiment-nal tölti el lelkivilágát a polgári társadalommal szem-
ben. Egy új „indusztriális etika" fejlődik ki, amely „nem ápolja 
a családi életet, közömbösen nézi a vadházasságokat, hirdeti 
a születések korlátozását, aláaknázza a családi élet stabilitását", 
a munkásban csak erőtényezőt lát. 

De nemcsak az indusztriával közvetlen kapcsolatban 
álló embertömegekben porlik, mállik az erkölcsi tartalom, az 
életerő, hanem a társadalom egészében is veszedelmes tüne-
tek mutatkoznak. 

Strowski szerint nagy baj, hogy a mai generáció vezető 
része görcsösen kapaszkodik bele a múltba. A jelen elváltozá-
sai sokkal mélyebbek, és nagyobb területre kiterjedők, hogy-
sem a mult mindenestől a jelenbe áthozható volna. Mondjunk 
le mindenről, ami az új keretek közé nem tud beilleszkedni. 
A mult nagy teljesítményei hatalmas emelők a sokkal gazda-
gabb jövő felé — ne akarjuk őket fékként alkalmazni. Hagy-
junk fel a mult állandó siratásával s ismerjük fel a jövő nagy 
lehetőségeit. 

Egy másik baj, hogy sem pszichológiánk, sem pedagó-
giánk még nem tudott hozzásimulni a mai élei dinamikájához, 
élménygazdagságához. Tudatmezőnkön szinte állandóan nyü-
zsögnek az élményobjektumok, amelyekkel szemben még túl-
ságosan erős bennünk a régi, lassan meditáló, reflektáló mód-
szer. Fokoznunk kell lelkiéletünk figyelő, a lényegest a jelen-
téktelentől szétválasztó tevékenységének készségét, gyorsaságát, 
amellyel úrrá leszünk a ránk tóduló élményobjektumok soka-
sága, tarkasága felett. 

A mai embert valami erkölcsi defetizmus köde fojtogatja. 
Színpadokról, regényirodalomból, költészetből, filozófiai berkek-



bői állandóan hangzik a tömegek îelé a legveszedelmesebb 
jelszó : Non possumus — az emberi természet ösztönösségével 
szemben teljesen tehetetlenek vagyunk. A „mysterium iniqui-
tatis", a bűn rejtélye számára a kor kipszichológizált egy ké-
nyelmes elméletet : a bűnt, a szenvedélyek rombolását az aka-
rati világból átutalta a Sátán, avagy a freudizmusban az ön-
tudatalatti világot kitöltő, tehát minden felelősségérzetből kisikló 
sexuálitás számlájára. Egy merész szóképpel azt mondhatnók : 
racionálizálta a bűnözést, megtette az élet állandó s csak az 
egyéniség keretei közt hullámzó koefficiensének, amellyel szem-
ben a teljes passzivitás kényelmes álláspontját foglalja el. 

A kor veszedelmes tünete az egyéniség mint az élet utolsó 
adottságának felbomlása, — Strowski „dépersonnalisation"-nak 
nevezi. A mindent kikezdő szkepticizmus egyenesen tagadásba 
veszi az egyéniség realitását s az egyéniségben csak az élet-
darabok kapcsolódását, a születéstől a halálig futó hullám 
absztrahálását látja. „A hit az ember személyvoltának realitá-
sában, a felelősség tisztelete, az ember létegységének hatalmas 
ereje megingott." Bergson sokat emlegetett tétele : L' individualité 
n' est jamais parfaite" — az egyéniség sohasem befejezett, 
kész — így torzul el az életben. 

De nemcsak az egyéniség esik szét a kor mentalitásá-
ban, hanem az egész életet teljes bizonytalanság felhőzi el. 
Két szomszédos század ritkán mutatott akkora divergenciát, 
oly merész polározódást, mint a XIX. és XX. század. A XIX. 
század vakon hisz a maga kultúrideáljaiban : a liberálizmusban 
s a materiálizmusban. Minden vonatkozásban úgy érzi, hogy 
kemény sziklán vetette meg a lábát. Bergson az elsők között 
volt, aki figyelmeztette a kort, hogy a szikla — jégszikla, amely 
felett állandóan ott ólálkodik az olvadás veszedelme, amelyen 
az életnek különben is előbb-utóbb meg kell fagynia. A mate-
riálista dogmatizmusban vergődő élet kapva-kap az „évolution 
creatrice" (teremtő fejlődés), az „élan vitai" evangéliumán, 
amely szétfeszítve a materiálista világszemlélet minden fejlődést 
megfojtó kereteit, új lehetőségeket vetít ki az emberiség elé. 
Azonban megismétlődött a filozófiatörténetből annyira ismert 
tragédia : Bergson a mai napig adós maradt a felelettel, milyen 
út vezet az új lehetőségek felé. A jégszikla megolvadt s ezzel 
a kor alól kisiklott a talaj — a XX. század szörnyű bizony-
talanságban vergődik, csak kevesen találtak új alapot, még 
kevesebben vergődtek el a — Szikláig. A „Panta rei" —' min-
den hullámzik, kavarog, minden csak időleges, átmeneti, „pro-
visoire" — soha sem fedte kegyetlenebb hűséggel a valót, mint 
ma. (Macdonald sokatmondó jellemzése szerint, „mi sokat 
tudunk tenni, de keveset lenni".) „Ki merne ma dicsekedni 
azzal, hogy benne avagy körülötte valami maradandó, állandó? 
Provizórikusok vagyunk magunk, egyéniségünk. Provizórikus a 
gyár, a ház, a gép, az út, az emlékmű, a politika, a társada-



lom, az emberek közti viszony, a nyelv, a könyv, a műalkotás. " 
A kornak nincs egyetlen tengelyeszméje, egységes nagy cél-
gondolata. „A modern ember nem biztos sem útjáról, sem 
csillagjairól. Egy lehellet, a legkisebb árnyék, minden semmiség 
már lázba hozza." 

A kor tudományos életének képe semmivel sem vigasz-
talóbb. Az e téren folyó lázas munka senkit félre nevezessen. 
A szédületes eredmények mellett, amelyeket a tudományos 
kutatás napról-napra halmoz, a tudományba, mint egyik utolsó, 
direktív kultúrértékbe, illetőleg szervbe vetett hit megrendült. 
Amikor Brunetiére ki merte mondani a nagy szót : „La faillite 
de la science" (a tudomány csődje), nagy volt a felháborodás. 
A felháborodást megdöbbenés váltja fel, amikor a francia szel-
lemi élet kiválósága, Henri Poincaré is figyelmezteti a kort, 
hogy a tudomány csak „une représentation arbitraire" — a 
valóságnak csak önkényes ábrázolása s nem másolása, érint-
hetetlen dogmái nem lehetnek. Ettől a keserű csalódástól sem 
kímélt meg bennünket a sors : a XIX. század büszke tudomány-
dogmatizmusa „relativisme scientifique"-ké süllyedt, relatívvá vált. 
Ki csodálkoznék azon, hogy bizonyos „découragement de 
l'impuissance", a tehetetlenség kishitűsége szállta meg a szellemi 
világot. A kor a XIX. század büszke racionálizmusából tört 
szárnyakkal, szétfoszlott reményekkel az irracionálizmusba, kö-
dös, khaotikus, legtöbbször Ázsiából hozott teóriákba, filozó-
fiákba menekül. (Es ist wohl ein Bewusstsein verbreitet : alles 
versagt, es gibt nichts, das nicht fragwürdig wäre" — nem 
lehet tagadni, hogy el van terjedve a tudat : minden csütörtö-
köt mond, minden kétes — írja Jaspers csak a minap meg-
jelent munkájában, „Die geistige Situation der Zeit''.) 

A vázolt korkép mellől Strowski felveti a kérdést : 
„Demain?" — mi lesz holnap? 

Irígylésreméltóan nagy a hite az emberiség jövőjében. Hihe-
tetlen lendülettel áttör azon avastag felhőn, amely fenyegetően lóg 
a kor felett s szinte egy bekövetkezendő aranykorszak lelkes 
prófétája lesz. „Oda kellene kiáltani a sok halottnak: Keljetek 
fel ! De mivel a halottámasztás ereje tőlünk megtagadtatott, 
el kell kezdenünk éleszteni, gyógyítani a még élő, de beteg 
modern embert. Meg kell mutatnunk ennek a beteg gyermek-
nek, mily szilárd lábai alatt a talaj, mily szelíden emelkedik a 
jövő felé az ösvény, mily könnyű orvosságot találni vérsze-
génysége ellen!" S ha ennek a fáradt, csüggedt embernek a 
lelkébe sikerült visszalopnunk a hitet, fel fog melegedni szíve 
is a jövő iránt. „L humanité doit fixer les yeux vers 1' avenir 
comme une mère a les yeux fixés sur le berceau de son 
enfant" — az emberiség úgy szegezze tekintetét a jövőre, mint 
ahogy az édesanyai tekintet tapad gyermeke bölcsőjére. Ez a 
hit és szeretet majd átsegíti a kort azon a holtponton, amelyen 
lêlkileg-szellemileg ma vergődik. 



A legfontosabb, hogy a „civilisation industrielle" egészség-
telen lapályaiból a kor minél előbb kiemelkedjék. Ennek tech-
nikai feltétele máris megvan : a „machine moderne", az új gép-
típus, amely az emberi izomerő minimális igénybevételével ki-
apadhatatlan új erőforrásokat nyit a jövő számára. Áramfej-
lesztő gépek, motorok, amelyek hajtóerejüket közvetlenül a 
természetből merítik (Strowski elsősorban a víz hajtóerejére s 
a Föld nagy petróleumkészleteire gondol), oly alakban termel-
nek hihetetlen mértékben energiákat, amely lehetővé teszi azok 
gazdaságos szállítását, tetszésszerinti mennyiségekben való 
szétosztását. A gyáróriások rendszerére a jövőben csak az 
ipari termelés első durva fázisa marad (pl. a nyersacél elő-
állítása), az ipari üzem további munkája már decentrálizálódik, 
a munkaminőség leromlása nélkül versenyképes kisüzemek 
válnak lehetőkké. Ez az üzemi differenciálódás egyre jobban 
lazítja majd a munkásnegyedek minden tekintetben egészség-
telen, veszedelmes gyűrűjét, visszadja a dolgozóknak a munka 
örömét, erkölcsi szempontból is tisztítja az indusztria egész 
légkörét. „Eme átalakulásból teljesen új emberfaj születhetik 
meg. Az életből ekként sokkal több öröm fog kisugározni." 

A „civilisation industrielle" átalakulása lassan-lassan újra 
szabaddá teszi a „l'esprit évangélique"-et, az Evangélium 
szelleme előtt az eltorlaszolt utakat, amelyeken friss, szellemibb, 
tisztább erők nyomulhatnak be az emberiség fejlődésébe. A 
társadalmi osztályok közti veszedelmes, nagy feszültség lassan-
lassan felenged, a mai élet unott, kemény egyhangúságát, 
sivárságát, lelketlenségét „a jóság, a szépség, az öröm váltja 
fel. A fáradt történelem új erőkkel, új reményekkel vág neki 
az útnak, amely a „civilisation artistique et sainte", művészi 
szépben, erkölcsi diadalokban gazdag kultúrkorszak felé vezet. 

A megváltozott keretek között a tudomány s a pedagógia 
is megtalálja majd a ma labirintusából kivezető útat. A tudo-
mány megalkotja a mai ember ezer darabra szétesett világké-
pét, amelyben a létezők és történések nem atomizálva, hanem 
a maguk egymásrautaltságában és összefüggésében jelentkez-
nek — a világegyetem, mint felségesen rendezett Kosmos áll 
az új ember előtt. A pedagógia pedig integrálja a történelem 
folyamán kifejlődött embertípusokból az értékes elemeket s 
kiegészíti mindazon igények kielégítésével, amelyeket az új 
élettípus emel. Ez az új emberiség „tudni fogja, mi a szerepe 
a Teremtés nagy szimfóniájában. Et elle rejoindra Dieu" — 
sok bolyongás után újra találkozik az Istennel, a történelem 
horizontján megjelenik a legszebb embertípus : a Szent, telve 
az élet szeretetével és örömmel. 

S ha az emberiség újra utat tévesztene, nem a jelzett 
ösvényen keresné a jövőt ? „Elle ira à la mort" — pusztulás, 
halál vár reá . . . 

Azt gondoljuk, kár volna a kritika választóvizével leönteni 



Strowski könyvét : nincs az a választóvíz^ amely az emberi 
próféciában szétválasztaná az álmot, a délibábot a beteljesülen-
dőtől. Sokban nem tudjuk osztani Strowski írigylésreméltó opti-
mizmusát, de még messzebb áll tőlünk Spengler, aki szerint 
„Optimismus ist Feigheit" (az optimizmus gyávaság) : a mi sor-
sunk a pompeji kapu előtt őrtálló katonáé, aki mozdulatlanul, 
összeszorított fogakkal kitartott őrhelyén, amíg csak a Vezúv 
lávájának alakjában a végzet halálra nem ölelte. Försterrel a 
két véglet között állunk : „Nur der Pessimist hat heute das 
Recht Optimist zu sein" — csak a pesszimista optimizmusa 
jogosult ma. — De ez az optimizmus jogosult — nem álmo-
dozás, hanem hit. Ez a Föld, a rajta nyüzsgő, viaskodó embe-
riség mélyre zuhanhat, jöhetnek kegyetlen idők — a láthatár 
széle valóban vihart jelzően izzik, — de a történelem nem 
végzetdráma, hanem Isten hatalmas gondolata. Isten gondolata 
pedig utolsó kivirágzásáhan nem lehet vég, hanem csak — élet! 

Blazovich Jákó. 



Könyvek. 
Bölcselet. 

Báró Brandenstein Béla : Művészetfilozófia. (A Magyar Tudományos 
Akadémia kiadása, Budapest 1930. 378 1.) 

Szerző Művészetfilozófiája a magyar esztétikai irodalomban az első 
rendszeres és átfogó munka, amely nemcsak abban önálló és eredeti, ahol 
a filozófia egészétől el nem szakított művészetbölcselet tárgyi megalapozásá-
ról van szó, hanem egész alapigazodásában, szempontjainak gazdagságában, 
a rokongondolatok (itt főleg Aristoteles, Schelling, Hegel kerülnek szóba !) 
értelmezésében és áthasonításában is egyéni és sajátos alkotás. E könyvnek 
úgyszólván minden egyes lapján tapasztalható az az erős, nagy spekulatív 
erejű filozófiai tehetség, amely finom elemzéseivel a fenomenologusokra, erős 
metafizikai irányulásával a skolasztikusokra, vizsgálódásainak szabályosság-
gal kiépített hálózatával és parallelizmusaival Meinong tárgyelméletére emlé-
keztet. 

A jelen eszmélkedésünk keretében nem annyira kritizálni akarunk, 
mint inkább a nézetösszehasoniítás módszerét követni és itt is csak azon 
legalapvetőbb szempontokra térünk ki, amelyektől a részletmegoldások is 
függenek. 

Mielőtt a művészet problémáinak fejtegetését elkezdené, metafizikai és 
lélektani alapvetést bocsát előre, azért mi is először ezzel foglalkozunk. 

Alapvető és talán leglényegesebb Br. egész művészetfilozófiájára nézve 
az a metafizikai felfogása, hogy minden valóságot három létalkotó mozzanat 
kapcsolatának tekint. Minden valóságban három alapvető mozzanat van : 
a konkrét, individuális tartalom, példa rá minden minőség, de sajátos tar-
talma van minden gondolatnak, műnek, tettnek is. Azután találunk minden 
valóságban vonatkozásokat, amelyek lehetnek individuálisak, de egyeteme-
sek is, ilyenek pl. az azonosság, a rend, az osztály, a nemhez, fajhoz tarto-
zóság. E vonatkozásokat formáknak nevezi szerzőnk. Végül találunk minden 
valóságban bizonyos fokig üres, nem konkrét, de sohasem egyetemes mennyi-
ségi mozzanatokat, más szóval sajátos alakulatoknt, amelyekre mindennemű 
matematikai, számszerű és geometriai tárgy szolgáltatnak alkalmas példákat. 

Amikor a skolasztikus filozófus a szerzőnek ezen minden valóságra, 
tehát a tapasztalati és a tapasztalatontúli valóság egész birodalmára kiter-
jedő lételemzését minden megszorítás nélkül olvassa, azonnal egy sereg gon-
dolata támad, melyeket a fenti lételemzéssel nehezen vagy egyáltalán nem 
tud összeegyeztetni. Br. ezen felfogása velejében azonos a lét egyneműségét 
(univocitas entis) valló metafizikai tanítással, amely az Alkotó és teremtmény 
egymáshoz való viszonyának súlyos problémáját helyesen soha meg nem old-
hatja, — ezt Szent Tamás mélységesen elvégezte az analógia entis-szel — ellen-
kezőleg a következetes gondolkodást a pantheizmus tőszomszédságába helyezi. 

Kérdezhetjük továbbá, hogy ezen alapvető mozzanatok közül pl. a vonat-
kozás, a sajátos forma ugyanúgy van-e meg az egyszerű és a fizikailag vagy 
metafizikailag összetett valókban ? A keletkezeti, származott (contingens) ősz-
szetett valókban a lényegadó meghatározott és meghatározó aristotelesi formát 
tekintjük mi oly mozzanatnak, amely a konkrét egyedi való minden meghatáro-
zottságának, a rajta és benne megismerhető összes járulékoknak (a minőség-
nek, mennyiségnek és relációnak is) forrása, hordozója, összefoglalója. — 
Nem látjuk világosan azt sem, hogy élesen látná szerzőnk a lényeges saját-
ságoknak és a dolog teljes léttartalma (= fizikai lényeg) legbenső gyökerének: 
a metafizikai lényegnek egymáshoz való viszonyát, pedig ezen szempontból 
különösen figyelemre méltattuk a Grundlegung-jának 1. és III. kötetét, vala-
mint a Metaphysik des Organischen című munkáját. Éppen ezért érthetetlen 
előttünk a kiváló Schütz Antalnak is Br. lételemzésére vonatkozó ezen meg-
jegyzése: „Aristoteles rendszere nem állja aztán útját azon törekvésnek, mely 



a formát (természetesen az aristotelesi értelemben vett formát!) tovább elemzi 
és tartalmában minőségekre és relációkra bontja, mint Brandenstein " (Cha-
rakterologie és aristotelesi metafuika 55. 1.) A formának ilyetén további elem-
zésére vállalkozott annak idején Duns Scotus, aki ugyanazon formán belül, 
még az elme tevékenysége előtt (ante operationem mentis) valamiféle önálló-
ságban látta azon metafizikai mozzanatokat (formalitates), melyek elménk meg-
állapítasa szerint nem eshetnek egészen össze, pl. Istenben a bölcseség és 
hatalom, — és a szakemberek előtt eléggé ismeretes az is, hogy Minges vizs-
gálódásai nyomán mivé váltak ezek a formalitások. 

A valóságnak továbbá Br. szerint nemcsak három alapvető mozzanata 
van: a tartalom, a forma és alakulat, hanem alapvető faja is: az első a gya-
korlati élet, ahol a tartalom van sajátnemű fokon, a másik két alapvető moz-
zanat csak sajátos fokon; az akarat uralkodik itt és vizsgáló tudománya: a 
cselekvéstan (v. ö. a szerzőtől: A cselekvés elmélete. M. Tud. Akad. 1929. 62 1.). 
A második valóságfaj: az elméleti valóság, a teorétikus élet, ahol a forma 
( vonatkozás) van sajátnemű fokon; itt az értelem uralkodik és vizsgálója: 
a tudományelmélet. A harmadik valóságfaj : a művészeti valóság, a műalkotók 
és műalkotások világa, ahol az alakulat van sajátnemű fokon, itt az érzelem 
uralkodik s vizsgálója: a művészetfilozófia. Mindhárom életág (praktikus, teoré-
tikus, poétikus), melynek a szerző szerint a természet világára is van értelme, 
teljes életben egyesül. 

E trichotomiát folytatja azután Br. a lélektani alapvetésében is. A lélek-
nek nemcsak három alapereje van: akarat, értelem, érzelem, hanem ezen 
alaperők sajátos egybefonódásából három tehetségfaj adódik, ahol a domi-
náns alaperőt sajátneműnek, a másik kettőt sajátosnak, az egész kapcsolatot 
sajátneműségnek nevezi. így áll elénk: a sajátos praktikus értelemmel és sajá-
tos praktikus érzelemmel egybefonódott sajátnemű praktikus akarat, továbbá 
a sajátnemű teorétikus értelem és sajátnemű poétikus érzelem, a másik két 
sajátos alaperővel megfelelően összekapcsolódva. Mindhárom sajátneműség 
aztán a teljes szellemben egyesül. 

Messzire vezetne az, ha ezen Dante módjára akár terzinákban is meg-
énekelhető fejtegetésekre skolasztikus állásponton hosszasan kellene válaszol-
nunk. Csak annyit szabadjon egész általánosságban megjegyezni, hogy itt az 
empíriával nehezen igazolható, apriórikusan levezetett lélektani álláspontról 
van szó, másfelől Br. lélektanának metafizikai vonatkozásában a lényeges 
különbségeket nem egyszer elmosó tanításokat ad, amikor pl. így ír: „Ember 
és természet, természeti és emberi szellem között lényeges különbség nincs, 
az emberi lelkek lényegileg csak olyan individuális szellemi lények, mint az 
egyes természeti erők." (21. 1.) 

Az eddig mondott alapvető mozzanatokat azért kellett előrebocsájta" 
nunk, hogy némiképen érthetővé tegyük azon sajátos művészetfilozófiai ítéle-
teket, amelyek mind a szerző sajátos metafizikai és lélektani felfogásában 
gyökereznek. 

Az általános alapvetés után a tizenkét fejezetre osztott munka a követ-
kező címek alatt fejtegeti a művészetfilozófiai problémákat : 

Történeti és kritikai áttekintés. A művészet forrása. A szépség mivolta. 
A művészet világa. A művészi kategóriák. A művészi felfogás. A művész és 
alkotó tevékenysége. A művészetek. A műalkotás a'apmozzanatai. Művészi-
leg nagyjelentőségű lélekalkotók és művészeti kifejezésük. A stílus. A művé-
szi szépség felsőbb rangjai. 

Ezek után a könyvnek csak néhány alapvető és jellemző tételét fogjuk 
kiemelni, bár érdemes volna sok problémájával szembeállítani a skolasztikus 
álláspontot. 

„A művészet alapja és forrása az érzelem." (64. 1.) „Az érzelem abszo-
lút és objektív értékelés alapja és ilyen módon értékelő tényező, értékelő 
erő." (79. 1.) 

Bármily fontos szerepet játszanak is az érzelmek a műalkotó és mű-
élvező lelki folyamatokban, jelentőségüket azért nem szabad túlozni. Hogy 
értékelő szerepe volna a sajátnemű érzelemnek, ez puszta kijelentés, mely-



nek hiába keressük a szerzőnél kellő megokolását. Az értékelésben megen-
gedjük, szerepel ugyan az érzelem és az akarat is, bármely szép dolog értékét 
azonban a dolog természete szerint mégis elsősorban az értelem sajátos esz-
tétikai, nem diszkurzív felismerése, vagy ezen felül még az elméleti szempon-
toktól is irányitott műítélete ragadja, állapítja meg. 

A művészi szépség objektivitását a szép tárgyak sajátnemű alakulati 
jellege biztosítja. (70—76. 1.) „A konkrét esztétikai vizsgálódás tehát legalább 
a szépre nézve megdönti az értékelméletnek valóságot, ill. valóságmozzanatot 
és értéket kettéválasztó tanítását." (86. 1.) 

Amint látható a szépség objektivitását ólyképen biztosítja Br., hogy a 
szépséget, ill. művészi szépséget a tárgy alakulati, ill. sajátnemű alakulati moz-
zanatával azonosítja és ezzel a valóság, ill. valóságmozzanat és az érték széj-
jel nem választhatósága mellett is pálcát tör. 

Hogy az érték objektív jellegű és a valóságtól elválaszthatatlan, azt bár 
más megalapozással, mint ahogy Br. teszi, magunk is meggyőződéssel vall-
juk. Míg ugyanis Br. a szépség objektivitását és mibenlétét a szép tárgy 
sajátnemű alakulati mozzanatában, tehát egyik alapvető, de domináns szere-
pet játszó meghatározottságában látja, addig mi, az aristotelesi—szenttamási 
formának mind léttartalom, mind pedig ennek kifejezése szempontjából való 
fokozottabb aktualitásában találjuk, amit a skolasztikusok a helyesen értel-
mezendő „parfectio splendida", „perfectio cum claritate kifejezéssel jelölnek. 
Éppen ennek a formának háromféle fennállási módja (ante, in, post) és az 
értekelő alanyhoz háromféle alapvető vonatkozása adja kezünkbe a kulcsot 
a helyesebb értékelméleti tájékozódáshoz. 

Az Alkotó értelmében mint teremtetlen eszméknek van a teremtett dol-
gok változatlan elemeinek, formáinak igazán általános, szükségszerű s örök 
létformája. Ámde ezek az eszmék a teremtés után nem lesznek az egyedi 
dolgok belső meghatározottságaivá (forma intrinseca) amint a pantheizmus 
gondolja, sőt az sem igaz, hog a belőlük kiáradó sugarak vetítik az egyedi 
és változó dolgokra az egyetemesség, szükségképiség és örökkévalóság fényét, 
ahogyan Platon és követői tanítják, hanem ezen Alkotó értelmében lévő örök 
létformák csak vezéreszmék, amelyeknek mintájára a teremtő hatalom az 
egyedi lényeket és természetet megalkotta. A teremtett világ (esse parlicipa-
tum) egyedeinek ontológiai igazságát, jóságát, szépségét az egyedek formáinak 
az Esse Subsistenshez való megfelelő viszonyításával fogjuk fel. Ezeket az 
egyedi dolgokban, illetőleg végső elemzésben az isteni értelemben levő vál-
tozatlan formákat ragadja meg az ember, bármily tökéletlenül, gondolkodással 
az igaz gondolatban (logikai érték), valósítja meg cselekvéssel a jó cseleke-
detben (ethikai érték) és műalkotó tevékenységgel a szép műalkotásban 
(esztétikai érték). Csakis ilyen módon biztosítható, akár a szintézis, akár a 
modern igényeknek megfelelőbben az analízis útját járjuk, az ú. n. önértékek-
nek ugyanazon forma ölén való találkozása, objektivitása és a lét analógiája 
segítségével Istenben való léttartalmi abszolutsága. 

A szerző a fentebbiek szerint elismeri a szépségérték objektív jellegét, 
azonban oly helyet is találunk nála, amely szerint mintha ingadoznék ezen 
felfogásában. A 79-ik lapon ezt mondja ugyanis : „különben mindezen érté-
keket (t. i. az igazságot és jóságot,), a művészit sem véve ki, csak elhisszük 
és ennek alapján egyszerűn elfogadjuk". 

Ami szerzőnk kutató módszerét illeti, a könyv tüzetes elolvasása után 
kitűnik, hogy részletmegoldásaiban sajátos metafizikai és lélektani alaptéte-
leire támaszkodva, többet használja a levezetés módszerét mint kellene s 
ezzel szemben az empíriából kiinduló indukciót ill. redukciót kevesebb figye-
lemben részesíti. Ebből aztán következik az is, hogy nem egy zárótételét nem 
tehetjük magunkévá (pl. amit művészi felfogásban az első beleérzésről, az érzel-
mi érték kiérzéséről s a második beleérzésről mond!), viszont találunk oly 
helyes ítéleteket is, amelyeknek még a kellőleg megokolt előzményeit nem 
találjuk szerzőnk könyvében, pl. a művészet céljáról mondott tételek igazak, 
de hogyan jutott szerzőnk ezen eredményekre? 

Azt is meg kell még említenünk, hogy Br. helyesen nem választja szét 



egymástól az esztétikát és művészettant, továbbá az esztétikum kőiébe tarto-
zónak ítéli nemcsak az emberi, hanem a természeti művészetet is, nemcsak 
az anyagi, hanem a szellemi szépségeket is, valamint ezek rangjait fel az 
Ös -szépségig: Istenig. 

Ilyen kitétel azonban bánthatja az olvasó fülét: „a természeti erők hatal-
mas szellemein keresztül haladva feljutunk a teremtés hatalmas csúcsaira, 
ahol a teremtmények az istenséggel való lényegbeli egyesülésében megtalál-
juk ős-szépségében magát az istenséget" (136. 1 ). Pusztán csak erre a bizo-
nyos lényegbeli egyesülésre reflektálva, hadd szögezzük le idevágóan Szt. 
Tamás szabatos nézetét: A valóság minden formája benne foglaltatik Isten 
tökéletes lényegében, mégpedig: a) az, ami Istennek közölhetetlen lényegét 
alkotja, kifejezetten és a legsajátosabb létformában (formaliter); b) ami pedig 
más, kívüle levő lénnyel is közölhető, mint a lényeg korlátot nem ismerő 
energiájában bennefoglalt valóság (virtualiter). 

E néhány legalapvetőbb szemponttól függnek az összes részletmegoldá-
sok s ezek egyúttal a kulcsot is kezébe adják az olvasónak e nehéz mű 
megértésére, esetleg kritikai mérlegelésére. Mindamellett nemcsak az, aki 
elfogadja a szerző metafizikai meggyőződését, hanem az is, aki a valóság-
elemzésnek más formáját teszi magáévá, sok finomságot, eszméitető szem-
pontot találhat e könyvben. Erősen szembeötlik Br.-nek az esztétikai iroda-
lomban való bámulatos tájékozottsága s a filozófia művelésére hivatott rend-
kívüli elmeéle, amellyel mindig a problémák leggyökeréig igyekszik hatolni. 

A bölcseletben járatos olvasó nagy okulással elmélkedheti végig szer-
zőnk fejtegetéseit, a kevéssé járatos azonban, annak ellenére, hogy szerzőnk 
a kérdések nehézségeit iparkodik különfele megvilágításokkal megkönnyíteni,, 
valószínűtlennek tartom, hogy ugyanoly eredménnyel olvashatja. 

Kollár Gedeon. 

Anka János: Az örök ember. „Elet" irodalmi és nyomda r. t., Buda-
pest. 1931. 275 1. Ára ? 

Anka „örök ember"-ében a hangsúly nem az emberre, hanem az örökre 
esik. Tehát- az emberben nem a véges, gyarló, csetlő-botló, az igazság után 
csak vágyódó, több-kevesebb szkepszissel beoltott földi lényt látja és rajzolja 
meg, hanem a magasabbra hivatott, az istengyermekségre született, az örökké-
valóság koncentrált oldatában kikristályosodott embert, aki a fizikai világ 
minden kicsi alkatrészét, jelenségét, az emberi élet minden megnyilvánulását 
az örökkévalóság távlatába, sugárözönébe állítja bele. Szemüvegének lencséje, 
melyen keresztül a világmindenséget és a szűk határok közé szorított emberi 
világot szemléli, maga az örökkévaló igazság. Isten s így a kép is, melyet 
ezen a lencsén keresztül elénk vetít, élethű, plasztikus valóság, az örök fény 
végtelen sok színárnyalatában ragyogó vonalai biztosak és határozottak, az 
egyoldalúság rikító torzításától mentek. 

Anka műve nem könyvekből kiollózott életbölcselet, hanem az élet 
tűzkohójában a salakoktól megtisztult világfelfogás. Irodalmi ismereteinek 
bősége bámulatos. Sokszor teljesen heterogén elemekből süppedő láptalajon, 
vagy szétfolyó, homokon épült világnézetű bölcseleti művekből is idéz, de az 
így átvett mozaikdarabokat is impregnálja az örökkévalóság bölcseletével és 
úgy illeszti bele gondolatainak nagyszerű épületébe. De nem vézna, szögletes, 
száraz bölcselet, amit ad, hanem egyszersmind Istentől ihletett költészet is: 
a mélységekbe merülő gondolatait a költészet tüzes szekere a csillagok ma-
gasságába ragadja. Tele van megkapó képekkel és hasonlatokkal. Mindun* 
talan kénytelenek vagyunk megállani, hogy a képek és hasonlatok színpompás 
ruházatába öltöztetett gondolat, igazság örökszépségű arcát megbámulhassuk 
és lelkünkbe temethessük. Rövid mondatai súlyos gondolatokat, örökértékű 
igazságokat hordoznak. Nyelve Tertullianus nehézveretű, sokatkifejező, lassú 
és elmélyedő olvasást kívánó nyelvére emlékeztet, de gyökeresen eredeti, 

Anka könyve bölcseleti mélységét, világnézetének magasztosságát és 
szilárd megalapozottságát, kifejezéseinek megkapó erejét, szempontjainak nagy-
vonalúságát tekintve a magyar könyvpiac egyik legértékesebb terméke. A mai, 
jelszavak után rohanó, kapkodó világban felemel, megnyugtat, szinte felüdít 



nemes kiegyensúlvozottsága, a benne lefektetett csiszolt tudás és meleg érzés 
hiánytalan harmóniája. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Helmut Fahsel : Gespräche mit einem Gottlosen. 13—15 Tausend. 
Herder, Freiburg i. Br. 1931. VIII. + 218 1. Ára: fűzve 4'50 M.; vászonkötés-
ben 6 M. 

Mindazt a nehézséget, amely a szkepszistől megmérgezett modern em-
ber lelkivilágát vallási téren gyötri, kínozza, finom elmeéllel és könnyen 
érthető nyelven tárja elénk Fahsel „istentelen"-je, ki nem elfogult ugyan a 
keresztény vallás magasztos igazságaival és eszméivel szemben, ismeri és 
esztétikai élvezettel szemléli azoknak grandiózus szépségeit, de elfogadni még-
sem tudja, mert a metafizikai megismerés lehetetlenségének elvi álláspontjára 
támaszkodik. E megismerés nélkül pedig a vallás és annak igazságai csak 
művészi egységbe foglalt épületterv, elképzelt viszonylatok kicövekelése, sza-
badon szárnyaló gondolatok ébrenálmodása, édes boldogsággal eltöltő önnar-
kózis a világ minden szívet letaroló fájdalomviharai közepette. így felfogva 
szép, érdekes és hasznos, de nem szükségszerű, nem mondható igaznak, 
más meggyőződéssel is kielégíthetően pótolható, mint ezt az „istentelen" ki 
is mondja, Az „istentelen" nehézségeit, érveit Fahsel „káplán"-ja elfogadható 
módon szétoszlatja és visszaveri, az „istentelen"-t nem egyszer sarokba szo-
rítja, de ez végső mentődeszkaként az agnoszticizmus posztulátumként felvett 
hitéhez menekül, anélkül hogy észrevenné ebben a viselkedésben az ellent-
mondást, a teljes eszmei, lelki anarchiát, a szélsőséges kanti autonómia nihi-
lizmusát. Habár úgy az „istentelen", mint a „káplán" gondolatfűzésében nem 
egyszer ugrásszerű átsiklásokat találunk, amelyek a felvetett problémák sza-
kadékait kitöltetlenül hagyják, mégis sok tanulságot szűrhetünk le a mind-
végig finom és előkelő hangú és mélyreható párbeszédekből. Megtanuljuk az 
„istentelen" szkeptikus lelkület nehézségeit, de még inkább tisztelni, becsülni 
és értékelni a keresztény hit életbevágó, életalakító igazságainak mélységeit, 
magasságait, gazdagságát, szépségeit, átélésüknek fontosságát és ezzel együtt 
egyszersmind megismerjük az ismeretelméleti szkepticizmus és erkölcsi anar-
chizmus szomorú ürességét. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Dr. Varga Sándor: Rickert Henrik filozófiája. Budapest. Akadémia. 
1931. 124 1. 

Varga Sándor helyes módszerrel ismerteti Rickert bölcseletét és benne 
főleg értékelméletét. Első törekvése, hogy hű képét adja R. gondolatvilágának. 
Ez a célkitűzése sikerült és nem Varga hibája, ha sok homályos, mondhatni 
fejfájdító részlet van munkájában. Ez már a Kantianus-bölcselet velejárója, 
mert műszóhasználatában annyira önkényes, hogy külön lexikon nélkül nem 
olvasható. Varga műszófordításai közt is van néhány különös, pl. jav (többes-
szám : javak) vagy a kegyesség, mivel nyilvánvalólag a vallásosságot, jám-
borságot akarja kifejezni. A kritikai rész néhány értékes megállapítást tartal-
maz és helyesen látja meg, hogy R.-nek nem sikerült az értéknek a való-
ságtól való függetlenítése. A kritikai rész több eredményt mutatna fel, ha 
Varga iskolázottabb volna az aristotelesi bölcseletben — és az értékelmélet 
alapvetését a valóság (ens) transzcendentális jegyeinél, az egységnél, igazság-
nál, jóságnál kezdené; így hamar rátalálhatott volna R. rendszerének gyöke-
res hibájára és módja lett volna az értéknek a valósággal való alapvető 
azonosságát, az egyes értékfajoknak helyesebb, kimerítőbb osztályozását ki-
domborítani, köztük a tárgyi és alanyi, abszolút és relatív értékét és rámu-
tatni arra, hogy a R.-féle értékelméletnek is, követőinek is jó volna : egy kis 
metafizikai alapvetés. 

Kühár Flóris. 

Oswald Spengler: Gép és ember. Budapest, 1932, Királyi Magyar 
Egyetemi Nyomda. 99 1. 

Gépről beszél, de nem fizika, sem mechanika; emberről beszél, de nem 



természetrajz, sem bölcselet; szerző új életfilozófiának nevezi a könyv tar-
talmi összefoglalását, de nem életbölcselet 

Egy nagy tűzkiáltás a mai nagy világégésben. Az egész európai kultúr-
társadalom lángbaborulását, elüszkösödését és elhamvadását kiáltja világgá. 
Az ilyen tűzkiáltásra ösztönösen felfigyel a tömeg, nem kérdez, nem kutat: 
rohan a tűzkiáltó után és rohan a rohanókkal. Aki azonban a veszély idején 
is megőrzi higgadtságát és magát a tömeghisztéria hatása alól kivonva az 
adottságokat mérlegeli, az a kiabáló tömeg szemében lehet talán filiszter, de 
mégis a legemberibb ember, mert tiszta tudattal és felkészültséggel siet a 
mentés színterére, ahol a legtöbb eredményt érheti el. 

Spengler irodalmi munkásságának legfőbb vonása a tűzkáltás. Kultúr-
ember tehát nem mehet el mellette közönbösen. Ha azonban a kezébe veszi 
könyvét és elolvassa, igen nagy csalódással teszi le. Jelen könyve 99 oldalra 
terjed, ebből az előszó és a szerző bevezető magyarázata a 73-ik oldalig 
terjed, míg a voltaképpeni jelenlegi társadalmi problémák kialakulásával és a 
jelenlegi helyzet vetületének leírásával mindössze a hátralevő 27 oldalon 
helyezkedik el. 

A bevezetésben (17—72 oldal) az ember elhatároló tulajdonságaival 
foglalkozik és azoknak kronológiai kialakulását olyanformán képzeli el, hogy 
az ember legrégibb őse valamikor a legnagyobb ragadozó állat volt és mint 
ilyennek egy pontra irányozható szeme lassanként kialakítja a perspektíva 
nélküli benyomását a tárgyak szemléletének (mintha az összes állatnál nem 
ugyanez a helyzet állana fenn!); majd ezen alapon bizonyos fölény alakult 
ki benne; ez a fölény azután az erős állatok lelki típusává (?) mélyült el. 
Majd mikor a keze keletkezett (? !) olyan élet-technikát vett fel, mely őt füg-
getlenítette az állatok változatlan faji technikájától. így lett gondolkozó sze-
mén kívül gondolkozó keze (?). Majd azután valami mutációszerű változás-
sal (hirtelen kiugrás a fajtából, mint ahogyan pl. a tobozos búza, vagy a 
hullámos gyapjas merinói juh minden átmeneti alak nélkül kilépett a fajtá-
jából) tehát az ember is valami mutációszerű változással a Kr. előtti V. év-
ezredben beszélni kezdett, a beszéd következtében az addig különálló raga-
dozók egymással szemben megszelídültek, társasággá alakultak, vállalkozá-
sokba fogtak, vállalkozásaikhoz szerszámokat és fegyvereket készítettek, ezen 
munka alkalmával azután az eszközök tervezőiből kialakult a vezetők rendje, 
a munkásokból pedig a vezetetteké. 

Summa summárum: az egész első 72 oldalon csak egy megfogható, 
vagy mondjuk inkább kihámozható reális gondolat van : mikor megállapítja, 
hogy az állatnak változhatatlan faji technikája van, az embernek pedig a 
faji kényszer alól felszabadult egyedi technikája. A „felszabadulást" azonban 
nem filozófiai, hanem históriai — közönséges nyelven darvinista — alapon 
képzeli el, fantasztikusnál fantasztikusabb ötleteit téve meg minden bizonyítás 
nélkül históriai tényeknek, melyeket a mutáció szószával (darvinizmus és 
mutáció két ellentétes fogalom!) leöntve olvasói elé tálal, csakhogy ne kell-
jen a Rubikont az ember és az állat között átugrania. 

A következő részben előadja, hogy az ember a természet erőit igába 
fogta, gépeket konstruált, lassanként azonban a gépek kezelői (vezetők és 
vezetettek) között bábeli nyelvzavarszerű jelenség keletkezett, nem értették 
meg egymást : a született vezetők menekülnek a gép elől, a vezetettek között 
lázadás tört ki minden és mindenki ellen; és végül a kultúrember techniká-
ját elárulta, amikor annak titkait a kultúrátlan társadalmak előtt felfedte, ez-
által eltékozolta előjogát és megkezdődött a végső katasztrófa, a kultúrális 
társadalom bukásának kezdete. 

A jelen társadalmi válságnak tehát Spengler szerint három oka van: 
a technika-úntság, a sztrájk és az idegen társadalmaknak gépekkel való fel-
szerelése, illetőleg a géptitkok elárulása. 

Itt tehát már reálisabb megfigyelései vannak, de mint a bevezető rész-
ben is láttuk, éppen úgy itt sem hatol a dolgok mélyére. Jelenségeket tüntet 
fel törvényeknek és lényegnek. Ez a spengleri összes munkásságnak kiemel-
hető tényezője. 

Az bizonyos, hogy Spengler írása szellemes, éppen ezért megtévesztő; 



merész, éppen ezért a gyengébbekkel szemben imponáló ; nehéz és szertelen, 
mint általában mindazoknak az írása, akik ösztönösen megéreznek valami 
igazságot, de azt csak körültáncolják, anélkül, hogy megragadni tudnák. 

Szellemes riporter, de éppen ezért veszedelmes is, mint tudós. 
Egyébként a fordítás sz. Mátray Sándor elsőrendű munkája. 

Dr. Komonczy Gáspár. 

Hittudomány. 

Schütz Antal: Krisztus. Tíz előadás. (Szent István könyvek Î00-1. sz.) 
Szent István Társulat, Budapest. 1932. 271 1. Ára 6 P. 

A budapesti Pázmány-egyetemen 1930. év őszén 10 előadás keretében 
Schütz egyetemi hallgatók számára mindazt összefoglalta, amit az alapvető 
és ágazatos hittudomány Krisztus egyéniségéről, isten-emberi jellegének egy-
ségéről, emberi valóságának sértetlenségéről, történeti létezéséről, tanítói, főpapi 
és királyi méltóságáról, misztikus és eszchatalogikus jellegéről, megtestesülé-
sének céljáról tanít. Ez az összefoglalás azonban nem száraz, tudományos 
taglalás, benne a tudományos mélység a kors .erű beállítottsággal, a logikus 
megalapozottság a Krisztus iránti szeretet szárnyalásával szerencsés egység-
ben kapcsolódik össze. Mindkettőre hangfogót szerel, hogy a lelkesültség 
emelkedettsége ne a tudományos műgond rovására legyen és úgy tűnjék fel, 
mintha az elragadottság hevével akarná pótolni a bizonyítékok súlyát és ere-
jét, viszont nagyon ügyel arra is, hogy a tudományos szabatosság aprólékos-
sága ne kösse le, ne akadályozza a lélek magasságokba repülését. Ezért 
kerüli a tisztán teológusokat érdeklő akadémikus kérdések fejtegetését. Ehe-
lyett inkább általános érvényű szempontokat ad, melyek megóvnak az egyol-
dalúság felületességétől, rámutatnak az irányzatos és színvakságban szenvedő 
Krisztus-irodalom kiáltó ferdítéseire és elhajlásaira, a racionálista és agnosz-
tikus Szentírás-kritika alaposságára és elfogultságára és folyton-folyvást nyitva 
tartják szemünket, hogy az eget és földet, az Istent és embert egybeölelő 
Krisztus-kép egyes vonásainak gazdag színpompájába merülve meg ne feled-
kezzünk az összkép végtelen nagyszerűségéről, a mély emberi tónusokat 
bámulva a ragyogó isteni színeknek a tompa emberi tónusokat is megdicső-
ítő és harmóniával besugárzó szépségéről. 

Bár nyelve a magyar teológiai nyelv pallérozatlansága miatt nem egy-
szer nehezen gördülő, szokatlan, de mindig nemes veretű. Olvasása komoly 
elmélyedést, sok bölcseleti alapismeretet feltételező gondolkodást kíván, nagy-
szerű gondolatbősége és megkapó képei folytán azonban mindvégig érdekes 
és lebilincselő. D r H e g y i D a m j á n 

R. Linhardt: Unser Glaube. Einführung in die Geisteswelt des kath. 
Dogmas für gebildete Laien. Herder, Freiburg i. Br. 1931. VIII -f- 350 1. Ára 
fűzve 4'60 M.; kartonban 5'20 M.; vászonkötésben 6'20 M. 

Sokan, mikor a „dogma" szót hallják, mindjárt arra gondolnak, hogy 
a katolikus gondolkodás a szellem rabszolgasága, szűk látókör, szellemi sze-
génység. De aki kezébe vesz egyetlenegy katolikus ágazatos hittant és elme-
lyed annak a tudományos rendszerű fejtegetéseibe, jóleső érzéssel állapíthatja 
meg, hogy a katolikus gondolkodás, mivel éppen a legfőbb és egyedüli teljes 
igazság fényében vizsgálja a földi dolgokat is, a szellemi élet fenséges füg-
getlenségének és nagyvonalúságának hatalmas biztosítéka, óriási horizontú, 
hatalmas távlatú vizsgálódás, sok földi korláttól ment szabadság, igazi szel-
lemi gazdagság, mert nemcsak a földi igazságok relalív értékű kincseit birto-
kolja, hanem egyszersmind az abszolút igazság teljességét is a véges emberi 
értelem felfogóképességéhez mért módon. Az igazán katolikus gondolkodás 
ment az egyoldalúság bántó tévedéseitől. 

Linhardtnak „az intelligens világiak számára írt komprimált" ágazatos 
hittana mesteri módon váltja ki olvasóinak lelkében a katolikus gondolkodás 
imént körvonalazott értékeinek megbecsülését, a katolikus öntudat jogosságé-
nak meggyőződését. Az ágazatos hittan minden lényeges kérdésre kiterjesz-



kedik; a legmélyebb spekulációt kívánó kérdéseken nem siklik át, mindenütt 
a lehető legmélyebbre ássa le gondolatainak, bizonyításainak tárnáit. Célzata 
nem pusztán a teoretikus ész gazdagítása, szempontjait leginkább a gyakor-
latiasság határozza meg, hisz a katolikus dogma, a katolikus hit magának az 
eleven életnek alapja, gyökere, forrása, igazi melegágya. A katolikus dogma 
nélkül a katolikus embernek élete lehet a keresztenység gyorsan lepattogzó 
mázával maszkírozott farsangi mulatság, látszólagos élet, de nem valóságos 
katolikus és emberhez illő élet, az Isten képmására és hasonlatosságára 
teremtett, megváltott és megszentelt ember élete. 

Linhardt nyelve színes és élvezetes, könnyed és plasztikus, 
Dr. Hegyi Dámján. 

Dr. B. Bartmann: Grundriss der Dogmatik. (Herders theologische 
Grundrisse.) Zweite, neubearbeitete Auflage. Herder, Freiburg i. Br. 1931. XII 
+ 262 I. Ara iûzve 5 M.; vászonkötésben 6'40 M. 

A száguldás mai korszakában, mikor az agitálás és szervezkedés élet-
őrlő munkaja nem igen hagy időt és teret az alapokat lerakó örök igazságok 
kiterjedtebb és behatóbb vizsgálatára és megfontolására, nemcsak áldásosak, 
hanem szinte szükségesek az alapvető kérdésekkel röviden bár, de mégis a 
kor színvonalán foglalkozó művek. Bartmann műve ezek közé a művek közé 
sorolható. Nemcsak a széleskörű elfoglaltsággal bíró lelkipásztorok frissíthetik 
fel olvasása útján dogmatikai tudásukat, hanem a világ megújítására törekvő 
kat. akció világi harcosai is megtalálhatják benne azokat az alapokat és örök 
impulzusokat, melyek tevékenységüknek összefogó szilárdságot adnak és 
további működésre serkentenek. A kat hittan minden lényeges és minden 
korszerű kérdését feldolgozza, a főbb hitcikkelyek „életértékeit" is nyújtja, a 
vallástörténeti párhuzamokra is szentel teret, de leginkább mégis arra törek-
szik, hogy tiszta és határozott ismeretekkel lássa el azokat, akik külső teve-
kenységük közepette nem érnek rá a hosszabb és behatóbb tallózásra, bön-
gészésre a kat. hittudományi irodalom mérhetetlen tömkelegében. A tárgyalt 
igazságokat korunk különleges igényeit kielégítő szempontok szerint iparkodik 
bemutatni. A kat. világnézet kialakítására és megszilárdítására közönbös, 
tisztán tudományos érdekű kérdésekkel az olvasót nem terheli, csak a tho-
mista és molinisla hittudományi irányzat alapelveit és különbségeit ismerteti 
vázlatosan. A könyv világosságán és szabatosságán kívül különös dícserettel 
kell kiemelnünk, hogy mindenütt sikeresen megérezteti a változhatatlan dog-
mák, hitcikkelyek nélkülözhetetlen, vitális kapcsolatát az élettel, a gyakorlat-
tal, a helyes irányú és valódi értékeket termelő tevékenységgel. 

Dr. Hegyi Dámján. 

P. A. M. SchemHri, Ord. S. Aug.: De Sacramenfis. Vol. II. De Ss. 
Eucharistia. De Poenitentia. De Extrema, Unctione. De Ordine. De Matrimonio. 
Marietti, Taurini—Romae. 1931. 341 1. Ára fűzve 14 L. 

Schembrinek I. kötetét a szentségek tanáról folyóiratunk 1930. évfolya-
mának 69. lapján röviden ismer'ettük. Jelen kötete az Oltáriszentségre, a bűn-
bánat, utolsó kenet, egyházi rend. házasság szentségeire terjed ki. s ezzel 
befejezi az előbbi kötetben megkezdett szentségi tant. Mint Szent Ágoston-
rendi szerzetes, rendjének teológiai hagyományait követve Szent Ágoston 
nézeteit védelmezi. A spekulatív szabatosságot és elmélyítést tekintve komo-
lyabb kifogást nem emelhetünk. Egy-két bizonyítéka azonban, mint a bűnbe-
vallás szükségessége, a házasság szentségi jellege mellett a Szentírásból veit 
érv, még szabatosabb és világosabb kifejtésre, sőt némi bővítésre is szorul, 
mivel a közölt formában bizonyító erejük egy kissé eltompul Az utolsó kenet 
szentségének tárgyalásában nem tudjuk mindenben helyeselni I. Ince pápa 
szavainak értelmezését; ugyanitt sajnálattal nélkülözzük az örmény J. Man-
dakuni hatalmasan bizonyító erejű szavait. A búcsúkról szóló függelék szé-
lesebb dogmaförténeti alapvetést is elbírt volna. Korunk tudományos színvo-
nala a vallástörténeti párhuzamok gondos figyelembe vételét is kívánja, még 
ha ez hitvédelmi színezetet kölcsönöz is az ágazatos hittannak. Az egyházi 



törvénykönyvnek az egyes szentségek tanával szoros kspcsolatban levő sza-
bályait mindenütt hozza. Didaktikai szempontból ugyanazokkal a kiválósá-
gokkal ékeskedik,' mint a már ismertetett 1, kötet. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Florilegium Patristicum tarn veteris quam medii aevi auctores com-
plectens. Bonn, Hanstein. 

Fase. XIII. D. Thomae Aquin. quaestiones disputatae de veritate 
quaestio XI. Ed. A. Dyrofí. 1918. IV. 53 1. Fűzve 1 "20, amatőrkötésben 170 RM. 

Fase. XIV. D. Thomae Aquin. summae Theologiae partis I, qu. 
75—77. De essentia et potenliis animae in generali una c. Guilelmi de la 
Mare correctorii articulo 28. Ed. Bernardus Geyer. 1920. XX, 66 1. Fűzve 1 '50, 
amatőrkötésben 2'— RM. 

Fase. XVI. S. Pachomii abb. Tabennensis regulae monasticae acced. 
S. Orsiesii doctrina de institutione monachorum. Ed. B. Albers. 1923. Fűzve 
2"—, amatőrkötésben 2"50 RM. 

Fase. XIX. Sententiae Florianenses. Ed. prolegom. apparatu crilico, 
notis instr. H. Ostlender. 1929. VIII, 48 1. Amatőrkötésben 2'50 RM. 

Fase. XX. S. Anselmi Cantuariensis Archiepiscopi liber Monologion. 
Ree. Franc. Sales. Schmitt O.S.B, 1929. VII, 65. 1. Amatőrkötésben 2"80 RM, 

Fase. XXVI, De causalitate sacramentorum iuxta scholam francis-
canam. Ed. Willibrord Lampen O.F.M. 1931. IV, 60 1. Amatőrkötésben 2"80 RM. 

Fase. XXVIII. S. Anselmi Cantuariensis Archiepiscopi epistola de 
incarnatione verbi. Accedit prior eiusdem opusculi recensio nunc primum 
édita. Ree. Franc. Sales. Schmitt O.S.B. 1931. IV, 40 1. Amatőrkötésben 180 RM. 

A mind változatosabb tartalmú Florilegium Patristicum ezen — főkép-
pen' teológiai tárgyú — számai közül a 13. és 14. füzetekben Szt. Tamás 
műveiből találunk értékes szemelvényeket. Ezek a szövegek gyakorlati célt 
szolgálnak, a teológiai oktatás elmélyítését könnyítik meg ezen fontos Quae-
stioknak könnyen kezelhető alakban való közzétételével. Azért a szövegkriti-
kai apparátus háttérbe szorul, de annál bővebb magyarázatokat és jegyzeteket 
olvashatunk bennük a műfajra, a teológiai „Quaestio" szerkezetére, Szt. Tamás 
pszihológiájára, stb. vonatkozólag. 

A 16. füzet a keleti szerzetesség megalapítójának, Pachomius apátnak 
{szül. 292 körül) valamennyi, az ő nevével kapcsolatba hozott, reguláját közli, 
mégpedig azért mindet, mert még ma is vita tárgya, hogy ezek közül melyik 
az eredeti. Értékes kiegészítése a könyvnek Orsiesius thébai apátnak, Pacho-
mius tanítványának és utódjának, a szerzetesek számára írt tanítása. 

A 19. füzet egy Abaelard iskolájához tartozó, egyébként ismeretlen 
szerző által tárgyalt kérdéseket tár fel a nyilvánosság előtt először. Az eredeti 
kéziratot a felsőausztriai Szt. Flórián ágostonrendi kolostorban őrzik. A gondos 
szövegkritika mellett külön említést érdemel a szöveghez csatolt részletes név-
és tárgymutató, mely a könyvecske használhatóságát nagyban emeli. 

A 20. és 28. füzet Szt. Anzelm két fontos munkáját közli. Az egyik a 
Monologion, mely a Proslogionnal együtt Szt. Anzelm legismertebb művei 
közé tartozik. Schmitt a Monologiont Szt. Anzelm első munkájának tartja, 
melyet még becci perjel korában (1063—1078) írt, bár első életrajzírója, Ead-
mer, az ötödik helyen említi. A mű korszakalkotó a teológia történetében, 
mivel Szt. Anzelm Istenről és tulajdonságairól szentírási bizonyítékok kizárá-
sával pusztán az észből vett érvek alapján elmélkedik benne és így megal-
kotta az első természetes istentant. A szövegkritika azokat a kódexeket veszi 
alapul, melyeket a Cur Deus homo recenziójánál már ismertettünk Szemlénk-
ben (1930. II. sz.) — A másik füzet (28.) Szt. Anzelmnek az Ige megtestesü-
léséről írott levelét és ennek újonnan — a kiadó Schmitt által — felfedezett 
recenzióját tartalmazza. 

26. füzet. Lampen hasznos munkát végzett, mikor összeállította a feren-
ces iskola legnagyobb képviselőinek nézetét a szentségek hatékonyságáról. 



Ennek megítélésében különösen a teológiai kézikönyvekben nagy eltérések 
mutatkoznak. így kritikailag kifogástalan szövegben együtt találja a teológus 
Alexander Halensis, Szt. Bonaventura, Richardus de Mediavilla, Cuilelmus 
de Ware és Duns Scotus idevágó fejtegetéseit és ez megkönnyíti számára az 
önálló véleményalkotást. 

A Florilegium Patristicum füzeteit, melyek az utóbbi években új lendü-
letre kaptak, belső értékük mellett csínos kiállításuk is ajánlja. 

Dr. Zoltán Veremund. 

Erkölcstan. 

P. Dr, Heribert Jone, Katholische Moraltheologie. 3. Auflage, 1931. 
Ferd. Schöningh, Paderborn. — 687 oldal. Ara fűzve 8'50, kötve 10 Mk. 

P. Jone erkölcstanát elsősorban lelkipásztoroknak szánta. Lehetővé 
akarta nekik tenni, hogy a mindennapi életben eloforduló rendkívüli esetek-
ben, amikor a lelkipásztornak a döntésétől, útbaigazításától oly sok függ, 
gyorsan és könnyen találjanak felvilágosítást és tanácsot. Akik át akarjak 
ismételni és így felújítani azt, amit valamikor nagyobb terjedelmű erkölcsta-
nokban tanultak, azok P. Jone művében elsőrangúan alkalmas segédkönyvet 
kaptak. Sőt képzett civilek, de még az erkölcstannak szemináriumi tanárai is 
sok haszonnal lapozgathatják ezt az erkölcstant, melynek kivalóságai közt 
első helyen említem, hogy a szerző pontosan körvonalazott, meghatározott 
fogalmakkal dolgozik és hogy minden morális igazságra (princípiumra) sok 
gyakorlati példát hoz. Éppen ezért, továbbá az anyagnak nagyon ügyes beosz-
tása és a betűtípusok szerencsés megválasztása miatt is e könyv nagyon jól 
sikerült, világos, könnyen áttekinthető munkának mondható. A kényesebb 
tárgyakat latin nyelven tárgyalja a szerző. Talán jobb lett volna, ha az egé-
szet latin* nyelven írta volna meg, mert akkor Németország határain kívül is 
nagyobb mértékben terjedt volna el ez az erkölcstan, amely valóban meg-
érdemli, hogy minél szélesebb rétegben megismerjék és megkedveljék lelki-
pásztorok és gyóntatok, teologusok és a latin nyelvben jártas civilek egyaránt. 

- fm -
Egyháztörténelem-

Horn E.—Várdai B.: Magyarországi Szt. Erzsébet életrajza. Szent 
István Társulat, 1930. 204 1. 10 P. 

Montalembert : Sainte Elisabeth de Hongrie. Marne, Paris. 360 1. 15 fr. 
Elcsépelt közhely lenne azt mondani, hogy Horn Emil ezen munkáját 

a szerző neve ajánlja, hanem azt kell mondanunk, hogy ez a munka a 
jelenleg létező legjobb Szt. Erzsébet-életrajz. Franciaországban már a 24-ik 
kiadásban terjeszti Szt. Erzsébet tiszteletét, ismerteti meg a francia közönség-
gel fajunk egyik dicsőségét, a világtörténelem legismertebb magyar egyéni-
ségét. Magyarban ez a fordítás már a második fordítás (az elsőt b. Rada 
István adta), a jubileumra pedig lefordították oleszra is, Gemelli, a milanói 
kat. egyetem rektora írta hozzá az előszót. Ezzel a néhány mondattal el is 
intézhettük volna a munka ajánlását, de szükségét érezzük hogy nálunk a 
köztudatban nem igen ismert, a mult évi jubileumi megemlékezésekben úgy-
szólván meg sem említett körülményre felhívjuk a magyar közönség figyelmét, 
t. i. Szt. Erzsébet francia vonatkozásaira. Annál is inkább kell ezt tennünk 
Horn Emil könyvének ismertetésénél, mert Horn Emil volt az, ki ezeket a 
vonatkozásokat felkutatta és könyvén kívül az Académie des sciences morales 
et politiques-en tartott, különlenyomatban is megjelent felolvasásában a francia 
köztudatba is belevitte. 

Tudjuk, hogy az első nagyszabású keresztes hadjárat, mely a Szent-
földet visszaszerezte, francia lovagok műve volt. Ezek Palesztinában és a 
környékező tartományokban keresztény királyságokat alapítottak. A második 
keresztes hadjárat egyik hőse, Renaud de Chátillon Antiochia uralkodója lett.' 



Ennek a leányát, Anna hercegnőt vette el a bizánci udvarban nevelkedett 
III. Béla, kinek unokája lett Szt. Erzsébet, aki erényeinél és származásánál 
fogva egyike lett a Franciaországban legjobban tisztelt szenteknek. Templo-
mok épülnek tiszteletére. Életrajzokat írnak róla, krónikáikban, elbeszélő 
költeményekben számtalanszor történik róla megemlékezés. A XVII. század-
ban Szalézi Szt. Ferenc őt állítja a keresztény anyák elé mintaképül (Intro-
duction á la vie dévote, 3_£ part., ch. XXXIV.) Elmondhatjuk, hogy tisztelete 
hasonló volt ahhoz, amit most Lisieuxi kis Teréznél látunk. 

Mikor Németországban a reformáció, Franciaországban pedig a felvilá-
gosodás következtében elhalványodott tisztelete, megint csak a franciák kel-
tették életre Szt. Erzsébet tiszteletét. . . és mondhatjuk, hogy ők adtak vissza 
nekünk a kereszténység egyik legkedvesebb szentjét. 1835-ben írja meg 
Montalembert Sainte Elisabeth de Hongrie címen életrajzát. Ezzel Szent 
Erzsébet véglegesen megkapta a „magyarországi" nevet az egész világ kato-
likusainál, csak Németország nevezi őt „thüringiainak".1) 

Ennek az életrajznak a hatása kiszámíthatatlan, minden katolikus nép 
nyelvére lefordítják Montalemberinek ezt a remekművét, de főkép Francia-
országban ér me*: számtalan kiadást, terjeszti a szentnek tiszteletét és inspirál 
másokat is életrajzának megírására. A németeknél 30 évvel Montalembert 
életrajza után jelenik meg az első Szt. Erzsébet-életrajz Stolz Albán tollából. 
A franciáknál se szeri, se száma a kisebb életrajzoknak. Csak kettőt említünk 
meg. 1924-ben jelent meg Léopold de Chérancé franciskánus tollából egy 
szép életrajz, Horn Emil pedig már 1901-ben megírta most ismertetett 
munkáját. 

Kegyeletlenség volna, nem is volna értelme Horn Emil munkáját össze-
hasonlítani Montalembert munkájával, mely immár egy évszázada hatóerő a 
francia katolicizmus életében és néminép iparkodik pótolni azt, amit mi 
elmulasztottunk, ismertet bennünket ellenségeink földjén. Ezt a munkát foly-
tatja, kiegészíti Horn Emil életrajza, mely mint szentek élete is, mint történeti 
munka is remekmű. Montalembert munkájához képest meg van még az az 
előnye, hogy felhasználhatta mindazt, mit száz év kutatásai, de főkép sze-
mélyes megállapításai jelentenek. 

Horn Emil, akinek oly sokat köszönhet a magyar ügy (Rákóczi Ferenc, 
Szt. István élete, Magyarországról a kisebb-nagyobb cikkek százai), nemcsak 
életrajzával szolgálta a szent tiszteletét, hanem már a békeidőben is mindent 
elkövetett, hogy tisztelete mentől fényesebb mentől bensőségesebb legyen. 
Az ő munkájának köszönhető, hogy Párisban a háború előtt a Szt. Erzsébet 
plébániatemplomban évről-évre fényesebben ünnepelték meg nov. 19-én Szent 
Erzsébet ünnepét franciák részvételével. Egyik alkalommal maga Amette 
párisi bíboros-érsek prézideált. A templomot magyar zászlók díszítették, a 
jelenlevő osztrák-magyar nagykövet mint a magyar király képviselője kapta 
meg a liturgikus tiszteletadásokat, a szónokok mindig mint a magyar király 
képviselőjét üdvözölték abban az időben, mikor a legtöbb külföldi tudatában 
a kettős birodalomból bizony csak az osztrák volt tudatos. 

A háború befejezése után a párisi magyar katolikusok már nem a 
Szent Erzsébet-templomban gyűltek össze, hanem a rue de Sévres-en lévő 
régi jezsuita templomban, melyet az egyházi hatóság az idegenek számára 
kijelölt. A mult évben november 19-én Horn Emil lelkes munkájára ismét 
a Szent Erzsébet-plébániatemplomban gyűltek össze Szent Erzsébet ünnep-
lésére. Megjelent a szentmisén a párisi érsek, Verdier bíboros is, rövid szent-
beszédet mondott, melyben nagyon rokonszenves hangon emlékezett meg 
a hitéhez és ősi hagyományaihoz hű Magyarországról. Kifejezte azt az óhaj-
tását, hogy bárcsak működne közre a kedves szent kultusza abban, hogy a 

J) Távol állunk minden kicsinyes nemzeti vetélkedéstől, nem akarjuk 
elvitatni a „legnagyobb német asszony" stb. jelzőket, de azt megállapíthatjuk, 
hogy a németek lojálisabbak lehetnének Magyarországgal szemben, mikor 
Szent Erzsébetről beszélnek. 



két nép egymáshoz közeledjék. Franciákhoz beszélvén, természetes, hogy a 
bíboros-érsek hangsúlyozta, hogy a franciáknak nemcsak mint katolikusoknak 
van joguk Szent Erzsébethez, hanem mint franciáknak is, lévén Szt. Erzsébet 
anyai ágon a francia királyok leszármazottja is. 

A hétszázados jubileum ünnepléséből a franciák kivették részüket. 
Mindenfelé ünnepségekei tartottak. Az alkalmi kisebb jelentőségű cikkek 
mellett nagyobb szabású cikkek is jelentek meg, amikről csak majd 1932 
vége felé kapunk áttekintést, mikor a könyvészeti folyóiratok elkészültek a 
mult év anyagával. Csak még azt említjük meg, hogy a Les Arts et les Saints 
című sorozatban már néhány évvel ezelőtt megjelent Sainte Elisabeth dans 
les arts c. könyvecske, néhány évvel ezelőtt pedig (1927-ben) Edward Mon-
tier Montalembert könyve nyomán színre vitte a Szt. Erzsébet életéből vil g-
szerte ismeretes rózsajelenetet. A darabot Páris legelőkt-lőbb negyedében 
műkedvelők elő is adták. A szereplők között többen voltak Szent Erzsébetnek 
és Montalembertnek leszármazói közül. 

Szt. Erzsébet a világtörténelem legismertebb magyar alakja, mint fentebb 
mondtuk, aki most elesettségünkben is a legtöbb rokonszenvet szerzi meg 
számunkra. Sajnos, mi ilyen adottságokat nem tudunk kihasználni. Mintha 
elfáradtunk volna a tavalyi fényesen sikerült Szt. Imre-ünnepségek után. Pedig 
Szt. Erzsébet nevével sokkal jobban fel tudtuk volna hívni a világ figyelmét 
igazunkra (nem propagandamunkát értünk, hanem igazsághirdetést!), sokkal 
több rokonszenvet tudtunk volna ébreszteni igazunk iránt, mint tavaly, mikor 
pedig 12 év munkájánál többet értünk el. De ha már erről elfeledkeztünk, 
legyünk hálásak azoknak, kik helyettünk ezt elvégezték: Montalembertnek, 
ki száz évvel ezelőtt felélesztette a szentnek kultuszát és nekünk visszaadta 
őt azzal, hogy „magyarországinak" nevezte el, Horn Emilnek, ki nagy tudását 
és sok-sok agilitást fordított arra, hogy Szt. Erzsébet tisztelete mentől jobban 
terjedjen, hirdesse a magyar név dicsőségét, összekötő kapocs legyen Francia-
ország és Magyarország között. 

Szalay Jeromos. 

Balogh Albin : Pannónia őskereszténysége. Szent István könyvek. 
Budapest, 1932. Ára 4 P. 

A ma és a jövő életbevágó kérdései közepette időpazarlásnak tart-
hatná valaki ezen könyv megírását és olvasását. Az igazság az, hogv a jelen 
és a jövő helyzet kulcsát a keresztény szellemben való megoldáshoz inkább 
találjuk a kereszténység első századaiban, mint a közeimultban. Ezért szíve-
sen látjuk ezen munkát, különösen a szerző azon állandóan, élesen plasz-
tikus kidolgozásában, hogy a kereszténység és Európa sorsának kialakulásá-
ban mit jelentett Pannónia és ennek buzgó kereszténysége. Elfogult, túlfűtött 
nacionalizmus nélkül kell magunknak és a világnak meg dlapítani, hogy az 
elgondolt európaközi pacifizmus megépítését Pannónia vérrel áztatott területe 
jelenlegi utódainak kikapcsolásával bűn és bűnhődés nélkül nem lehet. 

Szerző figyelmünk lebilincselésével vezet végig bennünket Pannónia 
kereszténységének első hat századán. Első főpásztornak Szent Andromeust 
említi ; bőven ismerteti Sirmium egyházi életét. 

Tárgyalja Marcus Aureliusnak hadjáratát a markomannok—szarma-
ták ellen, s a Garam melletti döntő ütközet megnyerését a keresztény kato-
nák imádságára történt eső-csoda által, a Piazza Colonnán felállított emlék-
oszlopon is kifejezésre jutottnak állapítja meg. 

Szent Demetrius az első pannóniai vértanú diákonus, kit Maximinus 
császár rendeletére Sirmiumban valószínűleg 236—37. év telén végezlek ki. 

Galerius 303-ban Diocletianust rávette a keresztények üldözésére, s 
Galerius cézár lett Pannónia koimányzója is, így kegyellenségét éreztette a 
pannóniai keresztényekkel. 

Synerotas kertész vértanusága kb. 306-ban, Szent Irenaeus (Szt. Ernye) 
püspöké kb. 304-ben. Ugyanekkor Cibelae városában Szent Pollio. Szent 



Quirinus sisciai (sziszek) püspök vértanút kb. 300-ban a Gyöngyös folyóba 
dobták és Sopronban temették el, majd tetemeit Rómába vitiék. 

A pannóniai kőfaragók (Quatro coronati) vértanusága kb- 307-ben. 
Nagy Konstantin és Licinius között a döntő csata Pannóniában zajlott 

le 314-ben. 
Az ariánizmus Pannóniának keresztényei közé is beférkőzött. 
Szól toursi Szent Mártonról, Antonius Lerinensis, Martinus tíracarensis 

és többekről, akiket születésük köt Pannóniához. 
Poitiersi Szent Hippolytus említése (47. o.) valószínűleg elírás Szent 

Hilarius helyett. 
A könyvet az olvasóközönség jóindulatába ajánljuk. 

Dr. Hermann Ipoly. 

Dr. Szalay Jeromos : Szent Benedek élete é s műve. Szent István 
könyvek 99. sz. Ára 5 P. 219 1. 

Szent Benedek regulájának 1400 éves jubileuma adta a szerzőnek a 
gondolatot, hogy Szent Benedek életét és művét megismertesse azokkal, akik-
ben ismeretlenül is, tisztán fiai munkálkodásának hatása alatt bizonyos tisz-
telet fejlődött ki a nagy Szent iránt. 11 fejezetben szól Szent Benedek életéről. 
Még pedig nagyon helyesen úgy, hogy az életének megnyilvánulásai mindjárt 
mutatják egyéniségének nagyságát és kedvességét is. Akik csak azt hallják, 
hogy Szent Benedek a szerzetesek alaptörvényét, a regulát alkotta meg, haj-
landók volnának azt hinni, hogy fontos, de merev, rideg Szentről lehet szó. 
Csak akkor látják igazán, mennyi atyai megértés, szeretet, mennyi nagy gond 
és körültekintés, figyelem élt a nagy Törvényhozó szívében, ha olyan mun-
kában, mint dr. Szalay Jeromosé, olvassák a Szent életét és megismerik a 
regulának főbb irányító elveit az imádságról, munkáról, önmegtagadásról. 
vagy ha olvassák, milyen életet tudott teremteni a kolostorokban a tekintély 
tiszteletének segítségével és hogyan tudta a regula hatását átvinni az embe-
riségre is. — A munka második részében a regula szellemének a világon 
való elterjesztésével foglalkozik és ez egybeesik a különféle országokban 
letelepülő és munkába álló bencések történetével. Ez a történeti rész 9 feje-
zetben a legfontosabb kérdésekre és a legújabb tudományos megállapításokra 
is kitér. Szinte sajnálnunk kell, hogy annyira megkötötték az írót a könvv 
külső keretei, annyi mondanivalója van. — Az egész munkáról meleg elis-
meréssel emlékezünk meg. Köszönjük a szerzőnek, hogy roppant nagy és 
sokoldalú tudásának ezen termékét Szent Benedek kultuszának elmélyítésére 
a közönség részére átadta. Köszönjük neki azt, hogy a külföldi irodalom 
remekeinek ismeretét a magyarság szeretetével egyesítve a magyar bencések 
életével is megismertette a közönséget és így lehetővé tette, hogy Szent Bene-
dek értékelése minél igazibb legyen nálunk is. Bárcsak ilyen alapos munká-
ból ismerhetnénk meg összes rendi nagyjainknak életét és működését. Köze-
ledik Szent Anzelm születésének 900 éves évfordulója ! Jó alkalom ez Szent 
Anzelm-monografia megírására ! 

Dr, Niszler Teodóz. 

Bibliothek der Kirchenväter. Eine Auswahl patrislischer Werke in 
deutscher Übersetzung. Herausgegeben von Geh.—Rat Prof. Dr. 0 . Barden-
hewer, Geh.—Rat Prof. Dr. K. Weyman, Prof. Dr. J. Zellinger. — 1. Reihe: 
61 Bände und 2 Registerbände. 1911 — 1931. Verlag J. Kösel. — Fr. Pustet, 
München. — Ára az egész sorozat megvétele esetén kötetenként fűzve 4 Mk, 
kötve 6 Mk. 

Azt a gondolatot, hogy az egyházatyák megbecsülhetetlen iratait a mű-
velt katolikusoknak, de elsősorban a lelkipásztorkodással foglalkozó papság-
nak is könnyen hozzáférhetővé tegyék, már ezelőtt száz évvel kezdte meg-
valósítani a Kösel-cég. 1830-ban jelent meg a sorozat első kötete „Sämtliche 
Werke Kirchenväter" címen. Azóta is a merész elhatározással megkezdett 
vállalkozást a cég nagy szeretettel ápolta és folytatta. Az első kiadás 39 köte-



tet foglalt magába. 1869-ben indult meg a második kiadás, de most már 
csak a patrisztikus irodalom gyöngyeit akarták német nyelven mindenkinek 
részére könnyen hozzáférhetővé tenni. Ez a kiadás, mely 80 kötetből állott, 
hamarosan elfogyott. így vált szükségessé a harmadik kiadás, amelynek első 
kötete 1911-ben jelent meg. A cél most is a régi maradt: a patrisztikus iro-
dalomból a legjobbal gyakorlati szempontból a leghasználhatóbbat hű fordí-
tásban kezébe adni mindenkinek, aki az Egyház ókorának irodalma iránt 
érdeklődik. Az anyag kiválasztásában különös tekintettel voltak arra, ami a 
dogmatika és dogmatörténet, erkölcstan és aszkézis, a liturgia és egyháztör-
ténelem szempontjából fontos és nélkülözhetetlen; de ügyeltek arra is, hogy 
a gyakorlati lelkipásztor összes óhajait es szükségleteit is a lehetőség szerint 
kielégítsék. Nagy haszonnal használhatja e sorozatot a biblikus és exegéta 
is. Erdeme ennek a kiadásnak az is, hogy az újabban felfedezett iratokat, 
műveket, a szír és örmény irodalom fontosabb képviselőit is felvették e gyűj-
teménybe. Tagadhatatlan érdeme a kiadó cégnek továbbá az is, hogy a sok 
nehézség ellenére sem lankadt el bátorsága, hanem hogy az eredeti lelkese-
déssel és energiával, no meg áldozatkészséggel megvalósította célját. Csak 
elismerés illeti a céget és hála a tudós munkatársakat, akik jogos és jól ki-
érdemelt örömmel tekinthetnek a 63 szép kötetre. Ezt az elismerést fejezte ki 
a nagynevű munkatársak iránt az ő fáradhatatlan munkájukért, és a kiadó 
cég bátor vállalkozását honorálta az a nyolcezer előfizető, akiknek könyv-
tárában megtalálható ez e monumentá'isnak mondható sorozat így tehát ma 
kerek 510 ezer kötet teljesíti gyönyörű misszióját : hirdeti az egyházi irodalom 
nagyságát, terjeszti és fejleszti az Egyház és a szentatyák iránti szeretetet és 
az egyházias szellemet. 

- f m -

St- Benedicti Regula Monachorum übersetzt und erklärt von P. Cor-
nelius Kössler. — Graz. 1931. Ulr. Mosers Verlag. Preis, geb. S. 15. — br. 
S. 12.50. 

A bevezetésben jelzi a szerző, hogy kezdők használatára írta a magya-
rázatokat. De ezek a magyarázatok kiterjeszkednek az osztrák bencés életet 
figyelembe véve az egész bencés életmódra. Tudományos szempontból is tel-
jesen megfelelők. — Az egész könyv beosztása a következő: A bevezetésben 
szól Szent Benedek életéről, a Reguláról és annak történetéről, forrásairól, 
tartalmáról, nyelvezetéről és arról, mennyiben kötelez a Regula. Azután követ-
kezik a latin szöveg. Majd következik bőséges jegyzetekkel a német szöveg. 
— A függelékben különféle imákat és áldásokat találunk. N. T. 

Egyházjog. 

Dr. Stephanus S.pos: Euchiridion iuris canonici. Editio altera. Pécs, 
1931. Ex tynographia „Haladás R. T." XIV. + 1040. 

Minél többet forgatom Dr. Sipos e munkáját és hasonlítom össze kül-
földi szerzőkkel, annál inkább növekedik előttem értéke. Ha külföldi intéze-
tek is tankönyvül vezetik be, ez még jobban mutatja használhatóságát. Cocchi 
nyolc kötetre terjedő munkájában lépten nyomon idézi vélemén>ét. Jelen 
alkolommal nem akarunk kitérni a jogtudósok eltérő nézetei esetén Dr. Sipos 
állásfoglalására, hiszen az első kiadással kapcsolatban úgyis jelentek meg 
idevágó recenziók, annyit azonban általánosan megállapíthatunk, hogy a bölcs 
mérséklet és helyes jogi érzéke és tudása irányítják. Természetesen a könyv 
megjelenése óta látott napvilágot egy-két oly rendelet, mely módosítást jelent. 
Éppen ezért szabadjon itt megjegyeznem, hogy nagy hálára kötelezne ben-
nünket a szerző, ha évenként pótfüzetet adna ki, mely az év foyamán elő-
fordult döntéseket, rendeleteket, vitás kérdéseket, azok esetleges , megoldását 
stb. tartalmazná. 

Könyve a világegyház irodalmának viszonylatában is nyereség, nekünk 
pedig dicsőség. 

Sac. Doct. Guidus Cocchi, C. M. Commentarium in Codicem Juris 



Canonici ad usum scholarum. Liber II. — Vol. III. De clericis in specie. 
— Taurinorum Augustae. Ex officina libraria Marietti. 1931. p. 480. Ára 14 
lira. Ugyanazon szerzőtől és kiadótól : Liber IV. Vol. VII. De Processibus. 
a. 1930. Ára 20 lira. 

A nyolc kötetre terjedő munkából két kötet. A szerző munkásságát 
rendkívüli világos stílusa és áttekinthetőség jellemzik. A technikai elrendezés 
előnye különösen a De processihus kötetnél érvényesül, mely ezért püspöki 
aulák, szentszékek stb. részére jó szolgálatot tehet. A következőkben néhány 
kérdésben való állásfoglalását ismertetem. Azon kérdésre, mi történjek a 
pápával, ha mint magánszemély nyilvánosan eretnek lesz, szerző azt vála-
szolja, hogy ma a történet tanúsága szerint állíthatjuk, hogy isteni gond-
viselésből ez nem történhetik meg. — Említi egyesek véleményét, mely sze-
rint az esperes hatalma rendes (Vidal : decanatum iure Codicis esse strictum 
officium ecclesiasticum cum potestate iure Communi definita et ideo ordin-
aria, licet careat perpetuitate), mások szerint delegált. „Praecedentiae ius quo 
gaudet Vicarius ïoraneus respicit sacerdotes et parochos, qui ei subduntur." 
— Pünkösd vigiliáján a keresztkút megáldása plébánosi ténykedés. — Vica-
rius cooperator kinevezésénél az ordináriusnak meg kell-e hallgatnia a plé-
bánost, első helyen említi : iuxia multos episcopus tenetur audire parochum 
sub poena invaliditatis nominationis. — Foro connexionis non obstat forum 
necessarium, huius enim limites relatívi sunt. Auditoris potestas est delegata. 
— Si promotor iustitiae et defensor vinculi aliquibus actibus non interfuerint, 
acta valent, sed postea eorum examini subiicienda sunt. — Valamikor az 
ítéleti végrehajlók (apparitores) a püspök fegyveres személyzetéhez tartoztak 
és fizikai erővel is végrehajtották az ítéletet. — Nem foglal állást Roberti és 
Vidal véleményeltérésében, az efsőfokú bíróság ítéletétől a delegálóhoz kell-e 
fellebbezni vagy nem ? — In negotio quod privatorum solummodo interest : 
fatuus autem index, qui ultra petita iudicat. — Certe tamen consultius munu-
scula quoque reiicienda sunt. — Episcopus si tribunal erigat extra suam 
dioecesim, etsi erga suos subditos, non solum illicite, sed etiam invalide agit. 
— Annak ellenére, hogy az 1653. c. 1. §-ában „licité" kitétel szerepel, mégis 
helyesebbnek látszik azon nézet, hogy az ezen és következő §§-ban említett 
consensus „ad validitatem" szükséges. Egyik-másik ordinárius ugyanis hogyan 
tud eleget tenni ezen elvnek: delictum enim personae non debet in detri-
mentum Ecclesiae redundare. — Actio de damno infecto lehetséges-e ex 
actu alius futuro esetén is, ezen problémát nem említi. — Ha a bíróság a 
keresetet az előírt időn belül sem el nem fogadja, sem el nem veti, a fél 
akkor éljen a pápához való felfolyamodással, ha az el nem járó püspök 
ellen bűnvádi eljárást akar indítani. — Suspensio ex informata conscientia 
esetén, ha a felfüggesztett a Szentszékhez fellebbez és a S. C. Concilii a 
püspök eljárását érvénytelenítette, úgy a püspök köteles az okozott károk 
megtérítésére. 

Dr. Hermann Ipoly. 

J. Palombo, C. Ss. R. : De Missione Religiosorum. Commentarium 
theoretico-practicum ad tit. XVI. libri 11. Codicis Juris Canonici. Marietti, 
Taurini—Romae. 1931. XVI. + 296 1. Ára fűzve 12 L. 

A szerzetesek elbocsájtása, kizárása a szerzetestársaság kebeléből min-
dig egyik legkényesebb kérdése volt az egyházjognak, nemcsak a szerzetesi 
fogadalmak, illetve szerze'esi professzió kétoldalú szerződésjellege, hanem 
egyszersmind a jogi szabályok és eljárás keretén belül feltétlenül figyelembe 
veendő erkölcsi beszámítás és felelősség meglétének kikutatasa, valamint az 
elbocsájtás komoly és mélyreható jogi következményei miatt is. Bar nem 
gyakori eset, de — sajnos — mégis előfordul, hogy a szerzetesi közösség 
vitális érdeke és a botrány elkerülése bizonyos bűntények miatt szükségessé 
teszi ennek a végső önvédelmi eszköznek használatát. Mivel azonban a 
bírói eljárással Ietárgyalásra kerülő esetek száma ritka, megfelelő gyakorlatra 
a szerzetesi elöljárók nem egykönnyen tehetnek szert. Palombo mnnkája 
nem elméleti célokat követ, hanem a gyakorlati eljárás megkönnyítésére, 



anyagi és alaki érvényességének biztosítására készült, de elméleti szempont-
ból is jól megalapozott, úgyhogy a szerzetesi bírák és a vádlott védője is 
könnyen eligazodhatik az elbocsájtás meglehetősen bonyolult kérdeseiben. 
A tárgyalt anyag négy részre osztható. Mindegyik rész jelentőségének meg-
felelő teret foglal el. Az első rész a bírói eljárás anyagi és alaki szempont-
ból szükséges kellékeit, gyakorlati lefolyását, a második pedig a közigazgatási 
úton történő eljárás szabályait adja. E két rész alkotja a könyv terjedelmé-
nek négyötödét. A harmadik rész az „ipso facto" elbocsájtás végrehajtóját, 
okait és folyamatát mutatja be, a negyedik rész pedig az elbocsájtás jogi 
következményeivel foglalkozik. A függelék a bírói eljárás formai érvényes-
ségének megtartását és az ügy római felterjesztését megkönnyítő formulakat 
tartalmazza. Palombo hasznos és ügyes munkát végzett. A szerzetesi testületek 
bizonyára szívesen fogadják és megbecsülik. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Lelkiélet. 

Dr. J. Brinktrine: Die heilige Messe in ihrem Werden und Wesen. 
Ferdinand Schőninngh, Paderborn. 19J1. z88 1. Ara: vászonkötésben 6"50 M. 

Brinktrine könyve azoknak az előadásoknak köszöni létrejöttét, melyek-
kel a paderborni papnevelő intezet felszentelelendő tagjait a szentmise, a 
legszentebb áldozat mélyebb és gyümölcsözőbb fenségének és végtelen érté-
kének megbecsülésére tanító ismeretébe vezette be. A liturgiatörténeti szem-
pontokon kívül a szentmise dogmatikus és aszkétikus mozzanataira is tekin-
tettel van, ezért az egyes rítusok és szimbolumok vallásos gondolatokat 
ébresztő és igazi jámborságra, buzgóságra nevelő magyarázatával nem taka-
rékoskodik. De míg a liturgiatörténeti és aszkétikus-gyakorlati elmélyítés 
komolyabb kívánnivalót nem hagy hátra, dogmatikai tekintetben szívesen 
láttunk volna gazdagabb terjedelmű és tartalmú kitéréseket. A rítusok és 
szimbolumok magyarázatában bizonyos szabadsággal él, nem követi szolgai 
módon a már szokásossá vált értelmezéseket, új és új oldalról mutatja be 
a különböző szentmiserészek gazdag és változatos szimbolikáját, de ezt 
anélkül teszi, hogy a jelképek magyarázatának jogos határait túllepné vagy 
pusztán az újság ingerétől elkapatva keresné az új színezetű magyarázato-
kat és viszont tagadná más magyarázatok jogosultságát. A liturgiatörténeti 
fejtegetésekben nem egy új megállapítást is találhatunk, saját kutatásainak 
eredményeit. A római rítusú mise e hármasirányú tagi tlásán kívül a keleti, 
mozarab és ambroziánus rítus legfőbb elemeire is rámutat, de mivel a római 
rítus a leggazdagabb és mintegy magában egyesíti a többi rítusok szépsé-
geit, velük bővebben nem foglalkozik. Bár nem mindenütt van meg az ará-
nyosság az egyes részek kidolgozásában, a szentmise mélyebb megértéséhez 
jó eredménnyel használható. Dr Hegyi Dámján 

P. J. Heerinckx, 0 . F. M.: Introductio in theologiam spirituálém, 
asceticam et mysticam. Marietti, Taurini—Romae. 1931. XVI-|-355 1. Ara : 
fűzve 15 L. 

Napjainkban mindig erősebben fokozódik az érdeklődés nemcsak a 
gyakorlati lelkiélet felvirágoztatása, hanem egyszersmind annak elméleti 
megalapozása, elmélyítése, teológiája iránt is. Annál is inkább érthető ez, 
mivel az Egyház is nagyobb mértekben hangsúlyoz^a és megkívánja a 
papok és szerzetesek részéről a lelkiélet tudományának elsajátítását és mivel 
a világiak körében is elvesztette már eléggé a hitelét az az anyagelvű és 
büszke racionalista tévedés, hogy a katolikus értelemben vett lelkiélet, a 
szentek élete pusztán lelki betegség, patalógikus tünet; sokan látják már, 
hogy a lelkiélet valami nagyobbszerű, tökéletesebb élet, melyben isteni 
erők feszülnek, magasabb rendű szépségek virágoznak ki, fensőbb értékek 
valósulnak meg, az ember szinte kiemelkedik a földiesség szűk látóköréből 
az örökkévalóság, az istengyermekség mérhetetlenül széles, végtelenül éles 
és az isteni szeretet kimeríthetetlenül változatos, gazdag látókörébe. Ezért 



oly sok ember lelkében valóságos éhséggé, kínzó gyötrelemmé sűrűsödik a 
vágy ez után a színpompás isteni élet után és szívük szinte kinyújtott kar, 
mellyel szeretnének belekapaszkodni megfelelő vezetőbe, irányítóba, aki érti 
ennek az életnek az útját és megérti a rajtajárás igazi gyönyörűségeket szülő 
nehézségeit. 

Heerinckx avatott kézzel nyúl bele a lelkiélet tudományának proble-
matikájába. Ismeri annak gazdag irodalmát, szükségességét, módszertani 
követelményeit, hasznosságát, ezért utasításai mindenütt gyakorlatiasak. Külö-
nösen hangsúlyozza a lelkiélet teológiájának önálló szakként való kezelé-
sét és nagy gonddal való tanításának szükségességét a Ielkiélet vezetőit 
képző szemináriumokban, szerzetesi házakban, az egyetemek teológiai fakul-
tásain. Nagyon értékes munkát végzett e bővebb terjedelmű bevezetés kiadá-
sával. Szeretnők azonban a lelkiélet tudományának történetével kiegészítve 
látni. Dr. Hegyi Dámján. 

Bischof Dr. Conrad Gröber, Christus Pastor. Ein Bildnis des guten 
Hirten. Herder & Co. Verlagsbuchhandlung. Freiburg im Breisgau 1931. 

A szerző neve nem ismeretlen a lelkipásztorkodással buzgón foglal-
kozó papság előtt. Még mielőtt meisseni püspök lett, kanonok korában élénk 
figyelemmel kísérte a háború után vajúdó idők lelki szükségleteit s felhasz-
nált minden eszközt, mellyel a vergődő lelkeket megnyugváshoz, az isteni 
béke révébe lehessen vezetni. Minden szavából, minden sorából a Krisztus 
és lelkek iránti szeretet sugárzik. Mint annak idején az Üdvözítő a pusztá-
ban éhező és szomjazó tömeg láttára, ő is hangoztatja: Szánom a sereget! 
A szépen fejlődő s nagy kedveltségnek örvendő vallási színjátékokban fel-
ismerte a vallásos életnek hatalmas lendítő erejét s nagy buzgalommal és 
széleskörű ismereteivel áll ennek a mozgalomnak élén. A rádió segítségével 
meg minden rangú és rendű hallgatósághoz szólnak kiváló erejű beszédei, 
melyeket másvallásúak is nagy érdeklődéssel hallgatnak. 

Ennek a nagyszerű püspöknek kriszlusi gondolkodását és érzését tük-
rözi ez a kis könyv is, mely az Actio Catholica napjaiban különösen idő-
szerű. A lelkek szeretettel tekintenek, epedve fordulnak a „jó Pásztor" felé, 
aki az igazi útmutató és kivezető a lelki vadon tüskésbokrai közül, ahol 
csalóka délibáb s szomjan- és éhenhalás fenyegeti őket. 

Ennek az „örök Pásztornak" mintaképét, amint az evangéliumokban 
lép elénk, rajzolja meg tíz fejezetben azok előtt, akik a freiburgi egyetem 
egyik előadótermében jöttek össze meghallgatására. Fiatal papok, kiknek 
kezén ott illatozik még a szentkenelnek nyoma s tiszteletreméltó, a lelki-
pásztorkodás jgájának behegedt és frissen tört sebeivel ékeskédő plébánosok 
meghatva hallgatták ennek a Krisztus szíve szerint való lelkipásztornak szív-
hez szóló s friss erőt és vigaszt adó igéit. És hogy feledésbe ne menjenek, 
a kiváló főpap könyvbe foglalta őket s búcsúfiául szánta papjainak. A belő-
lük áradó meleg szeretet azonban nemcsak papok szívét alkalmas felheví-
teni, hanem ama világi hívekét is, akik Krisztus és a lelkek iránti szeretet-
ből vállalkoznak Isten országának terjesztésére nemcsak a maguk, hanem 
mások szívében is : a világi hitoktatókét és az Actio Catholicában részvevő 
hívekét is. Ezek is nagy haszonnal olvashatják ezt az ízlésesen , kiállított 
könyvecskét, melyből megismerhetik a pásztorok pásztorának, az Ür Jézus-
nak vonzó alakját, kinek munkatársaiul szegődtek. Bánkfia. 

Pázmány Péter Prédikációi. I. kötet. Sajtó alá rendezte Dr. Petró 
József. Eger, 1931. 306. 1. 

Pázmány prédikációi a mai szószéken sem hatnak úgy, mintha elavul-
tak volna. Vannak a hitszónoklatnak klasszikusai, akiknek gyakorlati hatása 
alig terjed túl egy évtizeden. Annyira fogva tartja őket koruk, annyira kor-
szerűek, hogy az evangelium időfelettiségét feláldozzák. Pázmány nem ezek 
közé tartozik. Beszédeinek jórészét mindig fogja élvezni az, akinek kell az 
Isten igéje és aki az evangelium magvát a magyar gondolkozás- és érzés-
világ talajába akarja befogadni. Mennyit lehet és kell még ma is szcnokaink-



nak tanulni Pázmánytól ! Micsoda logikai felépítés, mily világos célkitűzés, 
mennyi örökszép példa, hasonlat, mennyi magyaros fordulat, mily ízes,, 
népies, acélosan kemény és kifejező előadás ! Jól tette Petró, hogy újra 
kiadta, mai helyesírásra átírta, a Ititin idézetektől megtisztította e prédiká-
ciókat, szerkezetüket alkalmas beosztással, fejezetcímekkel jobban kidombo-
rította. Az I. kötet Advent I. vasárnapjával kezdődik és Vízkereszt ut. 6. 
vasárnappal zárul. Várjuk a többi köteteket is. 

Kühár Flóris. 

Wolkenberg Alajos dr.: Missziós előadások és szentbeszédek 
Vademecuma. Budapest, 1931. 268 lap. Szent István Társulat. 

A misszióügy magyarországi legjobb ismerője és leglelkesebb harcosa 
a szent ügy népszerűvé tételét tűzte ki célul ezen művében. 

A könyv négy részre oszlik. Az első részben, mely a könyv felét fog-
lalja el, részletesen megismerjük a hithirdetés lényegét, a hithirdetők ember-
feletti munkáját, az egyes hithirdető szerzeteket, ezek szükségleteit, a keresz-
ténység terjedését a különböző missziós területeken, a belső eredményeket. 
Olvasunk a missziók költségeiről, az itthoni missziós szellemről és a misz-
sziós egyesületekről. Megismerjük a missziók történelét, a hithirdetés isteni 
jogát a kat. egyházban. Majd a szemináriumokban végzendő missziós mun-
kára hívja fel az illetékesek figyelmét szerzőnk. A második részben misz-
sziós szenlbeszédvázlatokat kapunk az év csaknem minden vasárnapjára 
és sok ünnepére. A harmadik részben az iskolai hitoktatás és a hithirdetés 
kapcsolatáról kapunk néhány kérdést és két beszédet. A negyedik rész pedig 
a hithirdetés sikereinek kegyelméért mondandó imákat tartalmazza. 

Rövid név- és tárgymutató teszi teljessé a művet. 
A mű legbecsesebb része, az első rész. Minden oldalon szép példá-

kat látunk, a missziók számszerű adatait találjuk. Összehasonlításokat ad 
szerzőnk a különböző korok, a különféle szerzetesrendek missziós munkájá-
ról. Adatok bizonyítják a katolikusok áldozatkészségét. Megnyugodva látjuk 
ismét más adatokból, hogy a jó Isten áldása inkább a mi missziós mun-
kánkon van, mint — az egyébként nagy pénzáldozatot hozó — felekezete-
kén. Életrevaló eszme a missziológia elmélyítése a szemináriumokban. 

A vasárnapok és ünnepek témájához való kapcsolása a rrnssziós gon-
dolatnak néhol erőltetett, de ez a dolog természetéből következik. 

11 kép díszíti a Vademecumot, mely bárcsak erősítené még jobban 
szegény kis hazánkban is a missziók ügyének felkarolását. 

Legúnyi Norbert. 

Számord Ignác: Kicsinyek áhitata. Budapest, Év nélkül. 328 lap, III. 
kiadás. Szent István Társulat. 

Kisdedóvónő-intézetek, elemi iskolák, óvónőképzők, nevelők és csa-
ládok számára, különböző szerzők munkájának vezérkönyv gyanánt való 
összeállítása e mű. 

Kisgyermekeknek való verses imákat tartalmaz az első rész. Sza-
valni való versek vannak a második részben. A harmadik részben az ösz-
szeállító közvetlen hangon több bibliai történet t mond el. Kis tanítások és 
legendák vannak a következő két fejezetben. Az utolsó részben pedig köny-
nyű és kedves karácsonvi versek és színdarabok vannak. 

Az óvónőképzéssel 3 évtizede foglalkozó összeállító ügyes kézzel és 
szerető szívvel válogatta meg az anyagot, melynek minden egyes darabja a 
jó Isten szeretetét van hiva'va ébresztgetni a kicsiny gyermekszívekben. 

Fogadják a gyermekekkel foglalkozók a mű értékéhez méltó szeretet-
tel a gyűjteményt. li. 

H. Riondel: La Vie de Foi. Sa nature, ses progrès, ses consolations, 
ses épreuves et sa fécondité. Paris, Lethielleux, 1931, in 12, 366. 18 fr.. 

A munkáriak alcímei tájékoztatnak bennünket azokról a kérdésekről, 



melyekkel Riondel könyve foglalkozik. Mindazoknak, kiknek nyelvtudása 
megengedi ennek a munkának olvasását, a legmelegebben ajánlhatjuk ezt a 
nagy tudással, világos nyelven megírt művet, melyben a lelkiélet alapjáról, 
a hitről megtudjuk mindazt, mire szükségünk van, hogy gyenge palántáját 
megóvhassuk, ápolhassuk. Sok félreértést, hamis felfogást oszlat el, az élet 
nehézségeiben, mikor hitünk veszélyben forog, vagy segítségre nagyobb 
szükségünk van, biztos irányítónk ez a könyv. A hit megpróbáltatásairól 
vigasztalásáról szóló fejezetek elolvasása sok emberben erősítené meg a hitet, 
akikben az életkörülménye^ folytán az meggyöngült, azokat pedig, akiknél 
ez nem történt meg, megedzené az elkövetkezhető küzdelmekre. 

y. s. 

Költészet. 

A parton ülők panasza. Székely László versei. Szombathely, 1932. 
A mai katolikus líra koncertjében Székely László a legfátyolozottabb, 

legsejtetőbb, szinte az eolhárfa andalító varázsának hangnemét képviseli : a 
kimeditált papi lélek nyugodt harmóniáját. 

Alig van kérdőjel kötetében. Kevés a megoldatlan problémája s az is 
mind kollektiv természetű (Proletár-panasz, A forradalmár). A nagymin-
denségről való értékbecslései megállapodottak. Pontott tett egyéni életének 
legszebb álmai után (Evek, Várj, Kifelé), hogy annál teljesebben tudja 
magát mások boldogságának feláldozni (A lélek útján, Végrendelet). De 
vannak felkiáhójelei is. Apostoli, papi szivének célirányító, vagy tiltakozó 
felkiáltójelei mutatják Székely Lászlót a modern kor mélylatású énekesének 
(Gépek, ítélet. Újítók). 

De bármennyire is diszkrét Székely László költői élménymegnyilat-
kozása, érződik minden során a lefékezettség utolsó hullámloccsanása 
(A gólya, Felhőfoszlány). Szíve tenger ; mélyének titkaiba illetéktelen búvárok 
nem láthatnak be. Pedig szeretné, ha lenne valaki, aki úgy értené át, ahogy 
van (Verskötetemre). De a legnehezebb vágy azt várni, hogy egy olyan 
finoman differenciált lelkiséget, mint amilyen a Székely Lászlóé is. adaequate 
valaki felfoghasson. A poétasors a megnemértés száraz kenyere (Holdas éj). 

Székely lírájának alapműfaja valami himnikus elégiaszerű ének. A 
crescendo nem alaphangja : vagy a pianóig halkítja magát, vagy a fortissi-
móban kiáltja szét misszióját. Stílusa nem hajhássza a bizarr, csak azért is 
szokatlan, fantasztikus idiómákat : ez is egyéniségének tükre : látszatra 
kissé igénytelenül egyszerűnek látszik, de csak egy pillanatra. S ha beléje-
látunk, mint a szem a megszokott szürkületbe, csodálatosan szép színes 
fantázia szilhuettjeit látjuk villódzni Székely látszólag egyszerű stílusában. 

Belsőversidoma, lirai kompozíciója kijegecesedett (Szentélet, Thesis» 
Antithesis, Conclusio). Verselése se nem szótagszámláló, lejtésvigyázó 
feszesség, se nem a szabadvers sokszor charlatan összevisszasága. Itt is 
megtalálja a józan középmérséklettel : engedi, hogy hangulata olyan ritmikába 
öltöztesse szavait, amilyen a lelkének aktuális dinamikája. 

Ha a lira szellemi édesség, a papköltő lirája szellemi delicates, ritka 
csemege. Akik lelküket ily nem közönséges élvezetben akarják részesíteni, 
olvassák minél többet Székely László verseit. 

Dr. Magasi Artúr. 

Irodalomtudomány. 

Oskar Benda : Der gegenwärtige Stand der deutschen Literatur-
wissenschaft. Eine erste Einführung in ihre Problemlage. Wien und Leipzig, 
1928. Verlag Hölder-Pichler-Tempsky A. G. 66 1. Ara fűzve 2;50 M. 

Elsősorban kezdő germanistáknak, érdeklődő laikusoknak és olyan 
szakembereknek szánta e művet a szerző, kik elvesztették kapcsolatukat az 
irodalomtudomány aktuális kérdéseivel. Mesteri kézzel óriási anyagot halmoz 
össze aránylag szűk helyen. Módszertani alapvetésük, gyakorlati céljuk és 



tényleges eredményeik szempontjából átvizsgálja az összes irodalomtudományi 
irányzatokat, melyek a pozitivista Scherer-iskola háttérbeszorítása óta felléptek. 
Köztük természetesen azokat is, melyeket a hivatalos irodalmi kutatás 
elmellőzött, így például a pszichoanalitikus, a katolikus, a marxista, a fajel-
méleti irodalomtörténelírást, stb. Legtöbb figyelmet szentel természetesen a 
hivatalos irodalomtudományt képviselő formaesztétika (Strich, Walzel stb.) és 
az ioealisztikus (Unger, Kluckhohn, Korff, Ermatinger, Gundolf stb.) irányzat 
jellemzésének. Kimutatja, hogy mindegyik zsákutcába jutott, melyből egy új, 
módszeresebb és lélekkel telítettebb pozitivizmushoz való visszatérés az 
egyetlen kivezető út. — Benda nem törekszik teljességre aszó bibliografikus 
értelmében s éppen ebben rejlik művének legnagyobb előnye : világosan és 
szabatosan fogalmaz, áttekinthetően rendszerez. Könyvét mindenkinek a 
legmelegebben ajánlhatjuk. 

lg. 

Kurt Witte : Die Geschichte der römischen Dichtung im Zeitalter 
des Augustus. II. Teil : Horaz, 2. Band : Horazens Lyrik. 1. Lieferung. 
Erlangen, ly31. Selbstverl. 92 1. 8. 

Folyóiratunk legutóbbi számában (1931. VI. évf. 4. sz. 364. sk. 11.) 
részletesen ismertettük és méltattuk azon elveket — most ezt ezért mellőz-
hetőnek véljük, — melyek szemelőtt tartáséval Witte több kötetre tervezett 
munkájában az Augustus-korabeli római költők munkásságának részlet-
kommentárját akarja nyújtani. Szempontja : az antik formaöntudat meg-
világítása az egyes költeményekben. A jelen legújabban közzétett részlet-
ben Horatiusnak epodusaii veszi vizsgálat alá. Szempontjaira azok ujabb 
részletezése helyett egyszerűen csak utal az előszóban. Erőteljesen hang-
súlyozza a tartalommal szemben a forma egyenjogúságát (geformter Gehalt). 
Jegyzetekben úgyszólván kizárólag a Heinze-Kiessling-féle magyarázatos 
kiadásra utal, azzal gyakran polemizálva. 

Dr. Kados Tamás 

Történelem. 
Szekfű Gyula : Magyar Történet. A XVIII. század. Királyi Magyar 

Egyetemi Nyomda: Bp. 495 1. 
Nincs egy betűje, amelyet el nem olvastam volna. Ceruzával alig győ-

zöm aláhuzogatni értékes megállapításait, fejtegetéseit, következtetéseit. Ren-
geteg a tanulság, okulás, a későbbi és mai Magyarország megértéséhez. Ha ezt 
a történetet tudták volna a XIX. század magyarjai, akkor sokban másképp 
intézték volna a magyar politikát. 

A történelem valóban az élet mestere. Ennek ellentmond Szekfű a 
Magyar Szemle mult évi utolsó füzetében (1931, 52.) „A történet mechani-
zálása'' címén, de azt a tagadást megcáfolja a saját munkáival. Gondoljunk 
el két nagy magyar politikust, akik közül az egyik alaposan magáévá tette 
Szekfű újkori magyar történetét, a másik pedig nem olvasott történelmet, 
hanem csupán apriori eszmék szerint, modern állambölcselkedés alapján 
vezeti parlamenti pártját nagy reformalkotásokra, vagy írja politikai vezércik-
keit a törvényhozók és nagyközönség hatásos irányítására. Ez elméleti rendsze-
reket épít és kivihetetlen vagy káros tervekkel kísérletez, mert történelmi tapasz-
talatok nélkül nincs biztos talaja, elgondolásai csak olyanok, mint a légvárak. 
Ha sikerülne valamelyiket a magyar társadalmon kipróbálnia, akkor a magya-
rok milliói milliárdokat fizetnének rá a kísérletezésekre. Aki csak a jelenkori 
állapotokat ismeri, nem értheti meg ezeket, mert a megértés okai a múltban 
vannak, e közelmúlt gyökerek okai megint a régibb múltban. A mult száza-
dok államférfiai sokat kísérleteztek a magyar nép kormányzásával, önző és 
eszményi indítóokok egyaránt próbára kerültek ; voltak ott humanisztikus, 
emberszerető motívumok is, sőt néha éppen ezek gázoltak keresztül leginkább 
a magyar történeti tudaton, de éppen ezek buktak is mçg legtragikusabb 



katasztrófákkal. Nincs más mód egy-egy nemzeti társadalom alapos kiisme-
résére és bölcs vezetésére, mint jelenének és múltjának, vagyis történelmének 
beható tanulmányozása. Egyes embert is csak így ismerhetünk ki igazán. 
Maga az illető a lelkiismeretében kutatja múltjának hibáit és sikereit s ily 
elmélkedésekből meríti a jövőre legszebb elhatározásait a hibák elkerülésére 
s a múltban is tapasztalt okos eljárás, helyes erkölcsi elvek, erénygyakorla-
tok fönntartására és tökéletesítésére. így tesz nemcsak a sokat elmélkedő 
jezsuita és aszkéta szerzetes, pap, világi a lelkigyakorlatokon önmagával, 
hanem így tesz minden pedagógus a rábízott nagyúri s királyi gyermekkel is. 
Megfigyeli cselekedeteit, elveit, eljárását, összehasonlítja a legtanulságosabb 
pedagógiai példákkal és tanításokkal s a tapasztalt jót ápolja, fejleszti, a 
a hibákat lenyesegeti. Semmiféle elmélet, tudomány nem készülhet helyesen 
gazdag tapasztalatok nélkül. Legnehezebb és legértékesebb terület pedig 
tapasztalatokra és nemesítésre az emberi lélek, kivált a társadalomban öst.zemű-
ködő vagy szembekerülő lelkek nagy társasága. Ennek kiismerésére és bölcs 
vezetésére nincs olcsóbb és bölcsebb iskolamester, mint az alapos történet-
írás. És ilyennek látom igen nagy örömmel Szekfű magyar történetírását, 
mely mindent mélyen megfigyelő, elfogulatlan, pártatlan bíró s kimondja íté-
letét jobbra és balra őszinte igazságszeretettel s rámutat még a legmodernebb 
következményekre is, mint büntetésekre, a régi bűnök, mulasztások trianoni 
katasztrófáira. Szekfűnek igaza van abban, hogy a történelmet nem lehet 
mechanizálni, vagyis anyagi és gépi természettörvények kényszerzubbonyába 
bujtatni és leegyszerűsíteni A kényszertörvények csak a puszta anyagi világban 
erényesek. A társadalmak életében már anyagi és szabadakarati törvények 
vegyesen érvényesülnek mint erkölcsi és történeti törvények ;1) sokkal bonyo-
lultabb ezen társadalmi élet lefolyása, megfigyelése és kísérletekkel való kipró-
bálása, de aztán sokkal értékesebb az tredmény is, tömérdek drága kincset 
csiszol ki és véd meg a pusztulástól anyagban és lelki világban, nemcsak a 
ma, hanem az évezredes történelmi és örök élet számára is, mindenesetre 
pedig az államéletnek térben és időben nagyoka jutalmai vagy büntetései.2) 
Szekfű jogosan veti el Spengler pesszimista történet-morfológiáját, s helyesen 
becsüli meg Ligeti Pál műtörténeti analógiáit, hatásait az államtörténelemben ; 
igaza van abban, mikor minden egyoldalú megfigyelést és kényszertörvény-
hozást kiutasít a történetírásból ; de ezen korlátozások és mechanizálások 
megtagadásával együtt tagadni a történelem pragmatikus vagy praktikus, 
tanulságos értékét annyit tenne, mint csupán esztétikai élvezetre vagy detek-
tív észjátékra szánni a történetírást, amely pedig minden politikusnak mul-
hatlanul szükséges gyakorlati ismeretforrás. 

S ilyennek látom különösen Szekfű történeti művét a XVIII. századról, 
mely néhány hónapja jelent meg a budapesti egyetemi nyomda kiadásában, 
csaknem félezer lapon, 17 képpel. A térképeket Gergely Endre és Szekfű 
tervezte s az állami térképészet dolgozta ki. nagyon szemléletesen. A térké-
pek összehasonlítók egymás mellett két határidőtől (déli határőrvidék, Ruda, 
Budapest környéke, Pécs környéke, bánság, iskolák, erdélyi határőrvidék). A 
rácok, tótok, vendek, magyar paraszt és nemes úr képei korjellemzőn mutat-
ják az etnográfiai különbségeket, viseletet, lakást stb. A Patrona Hungáriáé 
magyarruhás szentekkel, a Regnum Marianum allegóriája, a budai vár 
egyetemi épületei, nádori estélye, Dugonics Etelkája a magyar barokk-kor 

1) Az anyagvilág természettörvénye így szól : „Ha ez és ez a feltétel 
megvan, akkor okvetlenül ez a következmény" ; az anyagi és szellemi vegyes 
világ erkölcstörvénye pedig így hangzik: „Ha ez és ez a feltétel megvan, 
akkor helyesen ez következik, s ezért jutalom jár, máskülönben katasztrófa 
következik büntetésül." Anyagi természettörvényt csak isteni csoda, erkölcsi 
törvényt, igazságszolgáltatást csak kegyelem függeszthet fel, a jók közbenjá-
rásáért. 

2) Egyes ember jutalma és büntetése maradhat a sírontúli életre, de 
az emberi társaságok jutalma és büntetése, az isteni igazságosság e földön 
érvényesül, mert a társasági élet ott véget ér. 



vallásos és nemzeti ideáljait s életképeit emelik ki az egykorú ábrázo-
lásokból. 

A nagy kötet címe újra azt mondja, amit korábbi kötetei, hogy a 
szerző századonként lát egy-egy nagy történeti egységet, mint ahogy a művész-
történészek az olasz renaissance kialakulásában trecentót, quatrocentot, 
cinquecentot emlegetnek. Ha Szekíű XVIII. századának a tartalmát keresem 
s egyetlen névvel akarnám kifejezni, akkor Szekfű szellemében barokk kul-
túrának nevezném, amelynek végén hasadás támad a felvilágosodás és 
nemzetiesség ellentéteiben. A barokk ember gyakori emlegetése Szekfűnél 
mutatja, hogy Ligeti Pál világtörténeti rendszere művészettörténeti alapon 
nagyon megragadta tetszését, sokkal inkább, mint a XIV. Lajos óta divatos 
merkantilis és fiziokrata rendszerek kétségtelen hatása. Es valóban a barokk 
elnevezés szerencsés kifejezése a XVIII. századi sajátos magyar világnak s 
éles ellentéte, meglepő javítása annak a hamis képnek, amelyet a magyar 
irodalomtörténetek révén a művelt magyar világban régóta tanítanak és 
befogadtak. A magyar irodalomtörténet atyja Toldi Ferenc a barokk korban 
nem talált neki tetsző szépirodaimat magyar nyelven s azért e kort nemze-
tietlennek nevezte, tespedő kornak tartotta. Szekfű Gyula most felfedezi e 
barokk kor heroikus, hősies nemzeti, vallásos érzületét, a szép növényi motí-
vumokban gazdag díszítésű barokk épületek tágas, világos nagy termeiben 
és templomaiban a szeretet és hősi önfeláldozás gazdag érzelmeitől duzzadó, 
szónokló szent és magyar nagyok szobrain, festményein. Volt-e valaha nem-
zetibb kor Magyarországon, mint mikor a német Donner szobrász Pozsony-
ban Szent Márton lovas szobrát magyar huszárruhába öltözteti? Az igazi 
vallásosság és a magyar nemzeti érzelem soha nem tüntetett annyira ezen 
érzelmek nagy összhangjával, mint a magyar barokk-korban. 

Minden századot fel lehet osztani nagyjában három nemzedékre. 
Szekfű is három reszre osztja XVIII. századát s egy-egy részt 2—3—4 feje-
zetre tagol. 

Az első rész tárgya az új leopoldi bécsi kísérlet Magyarország török 
utáni új berendezésére, amely miatt kirobban II. Rákóczi Ferenc felkelése. 
A második rész az egész kötet dereka, lapszám szerint a fele (82—327. 1.) 
és szól a barokk rendiségről: a szatmári béke és a pragmatika szankció 
közjogi kompromisszumáról, aztán a barokk műveltségről, gazdasági s nem-
zetiségi állapotairól, végül a két kort összekötő Mária Terézia uralmáról, 
nagyszerű egyéniségéről, ki megkezdi a barokk-kori magyar társadalmat 
átvezetni a felvilágosodás humanisztikus jelszavú, de végül vallásromboló 
korszakába. Terjedelemre az előbbinek fele a könyv harmadik része (327— 
459. 1), a felvilágosodás terjedésének és nacionalista krízisének tárgyalása, 
:S az egész történet rövid megismétlése Erdély és a melléktartományok XVIII. 
századában. Végül megkapjuk a becses bibliográfiái jegyzeteket 66 hasábon, 
apró szedésben. 

Nagyon érdekes hidat épít Szekfű a Rákóczi-felkeléshez, sőt az egész" 
század megértéséhez. Olyan az első fejezet, mint egy nagy operának a nyi-
tánya, amelvben az alapmotívumok futólag mind megszólalnak, egészen az 
erdélyi transzszilván izmusig, hogy belehelyezzék az olvasót az egész kor-
szak milieujébe és hangulatéba. Itt mindjárt megismerkedünk az író 
egé>z gondolkozásával és tudományos eljárásával, valamint kifejező 
stílusával. Már az első sorban megcsendül Ranke neve, tanítása a külpoli-
tikai helyzet nagy történeti hatásáról, mely szinte természettörvényként érvé-
nyesül, s én, ha külföldi nagy történetírót keresek, akihez«hasonlítanom lehetne 
Szekfű Gyulát, akkor éppen Ranke névénél állapodnám meg. A Szekfű és 
Hóman körül mozgó történetíró-csoport szellemtörténetet hirdet, s ez valami 
nagyon modernnek látszik. De nem az- Ranke is szellemtörténetet írt, mint 
minden igazi avatott historikus, minden időben, mert lehetetlen az emberi 
társadalmi alkotásokban mást keresni, mint az új célokat és eszközöket ki-
gondoló emberi szellem egymásra hatását és társadalmi kísérletezéseit a köz-
és magánboldogulás érdekében. Nagyon kell azonban vigyáznia a szellem-
történetnek, hogy mikor az adatok nyűgétől szabadulni törekszik, akkor a 



gazdag vagy szegény múltnak megmentett romjait ő maga tüzetesen ismerje 
s a lényeges adatokat kellő kritikaval kiválogatva, e szilárd talajt soha el ne 
veszítse s olvasóinak is módjával megmutogassa, hogy ne csak az író magas 
röptét bámuljak, hanem maguk is meggyőződjenek fontos megállapításának 
igazságairól. Ha Szekfűt szellemtörténesznek nevezzük, ezt csak oly értelem-
ben mondhatjuk, hogy nemcsak a tényadatok felett szárnyal bölcseleti ma-
gasságokba, hanem gy< korta leszáll a történeti adatkincsek bányáiba is, hogy 
avatott kalauzunk legyen a tények közvetlen szemlélésében s a történeti meg-
győződés kialakításaban. A szellemtörténet nem egyéb, mint művelődés-
történet, a teljes történet, mely nemcsak politikai történet, de nem is csupán 
művelődéstöriéneti száraz adatok felsorakoztatása. 

Mikor Európa nyugati államaiban a fejedelmi abszolutizmus teljes dia-
dalra jutott a régi rendek felett s ezeket adózásra, a közterhekben való osz-
tozásra kényszerítette, tikkor Magyarországon is közeli volt ez a kísérlet, ki-
vált a törökön diadalmaskodó és ezt kiűző Lipót császár-király részéről. 
Magyarország akkor nagy fordulat előtt állott Előbb másfélszázadon át 
Konstantinápoly és Bécs malomköve közt őrlődött. Most a keleti hatalom meg-
tört s a nyugati jutott túlsúlyra. Szent István ó/a nem volt oly hatalmas 
feladat újjáépítésre, mint a török kiűzésekor. Az egyetlen magyar központi 
tényező, a nudor, Eszterházy Pál sietett reformtervet terjeszteni a király elé. 
lit legfontosabb a kor főproblémájának megoldására tett javaslat ; a hadsereget 
Magyarorszag élelmezi, de adófizetéstől mentesen, s a töröktől visszavett i rszág-
részekben a conquistát kapják vissza a régi birtokosok. E tervet a magyar rendek 
buktatták meg azzal, hogy nem is tárgyalták az 1687—88. évi országgyűlésen. 
Ezután a bécsiek kezdték meg az újjászervezés terveinek kidolgozását. Leg-
ellenségesebb az olasz Tüzes Gábor, a Buda visszavételénél nagy hírre jutott 
genovai ferences, ki Bécsben tüzijáték-mester lett. Történetírásunk eddig nép-
szerűsítette e szerzetes i.evét, Szekfű azonban kénytelen rámutatni, hogy ha 
Tüzes Gábor emlékirata a magyar újjászervezés dolgában nagyobb nyilvá-
nosságra jut, akkor nem Kollonich, hanem Fra Gabriele került volna a magya-
rok igazi ellenségének hírébe. 0 pápai dispenzációval is kész felszabadítani 
Lipót kirá\yt koronázó esküje alól, hogy a fellázadt magyarok szabadságát 
korlátozhassa. Ajánlja, hogy a magyar nemzeti birtokok 10.000 frton felüli 
értékben már adófizetők legyenek. A magyar megyéket hat tartományba, 
kerületbe osztja s mindegyikben legfelebb 300 magyar katona legyen 750O 
katona közt és három rác főkapitany alatt rácok katonáskodjanak Budánál, 
a Tiszánál és Aldunanál. Ez a memorandum 1701-ből való. Addig sok kísér-
letet tett a bécsi kormány a magyar neoacquista kihasználására a hadsereg 
érdekében. Rábízta e kihasználást magára a hadseregre, katonai élelmező-
biztosokra, kik kegyetlenül és önző kapzsisággal zsarolták a népet. Ez ellen 
lepett fel Kollonich Einrichtungswerk c. reformtervével. Kívánja a katonai 
adóbehajtás megszüntetését, mert ezzel 10—20 milliót is kizsarolnak a nép-
től s a kamara mégsem kapott többet 21 [2 millió írtnál az utolsó öt évben. 
A beszedő tisztek 1 x|2 frtba számítanak egy akó bort s eladják 9 frtért, a 
nyugtákat pedig ütlegekkel visszaszedik a falubíráktól. Az adószedést tehát 
vissza kell adni a megyének. A jobbágyadót le kell szállítani minden porta 
után 40 frt-ról 36 frt-ra, vagyis a portához számított 4 ház terhét egyenkint 
9 frt-ra 32 hold után, amelynek értéke 160 frt s ennek 6ü!o-a az adó. Ha 
ebből levonjuk a magyar várak robotját, házankint 3 frtot, akkor a magyar 
és osztrák adó egyenlő. De valamint az osztrák rendek résztvesznek föld-
jeik arányában az • adózásban, ugyanez szükséges Magyarországon is. 
Védelmet kér az árváknak s a szegény népnek, szegény plébánosoknak. 
Sokalja a halálos ítéleteket s behozza osztrák jogrend szerint a torturát, 
kínvallatást, az egymásnak homlokegyenest ellenmondó tömegek inquisitiójn, 
tanúsítása helyett. Pártolni akarja az ipart, gyáralapítást, kereskedelmet 
Magyarországon úgy, mint Ausztriában. Ovóintézkedéseket ajánl a pestis és 
tüz ellen. A hitel érdekeben szükségesnek tartja a telekkönyvezetést, mert a 
sok hiteleshelyen nem lehet gyorsan megtudni, hogy a nemeseknek van-e 
már adósságuk és mennyi. Két egyetemet akar Budán és Kassán, világi taná-



rokkal a jogon és orvosi karon. A neoacquista telepítésnél a német 5, a 
magyar 3 évi adómentességet kap. Itt magyarellenesség látszik, de oka a 
különbségnek az lehet, hogy a magyar telepes kevés, német telepeseket 
pedig csak nagyobb föltételekkel lehet ide vonzani. A földesúri robot ugyan 
nála heti 3 nap, az 1514. évi törvény egy napja helyett, de a szokás ezt 
mér úgy felszaporította, hogy Kollonich javaslata így is teherkönnyités lett 
volna. 

Főbaj volt a katonai adószedés és az érdekelt Caraffa főbiztos Kollo-
nich ellen fordult A magyar nádor és piímás is elLnezte Kollonich tervét, 
mert ebben csak az országgyűlés határozhatott. Kollonich kitért a harc elől 
és Romába ment, reformterve pedig végrehajtatlan maradt. Ezután a görög-
keleti rutének és oláhok unióján buzgólkodott, aminek ottani jelentősége az, 
hogy az országhatáron belül és kívül lakó egységes népeket vallásilag szét-
választotta s ezzel a nemzetiségi veszélyt csökkentette. 

Csakhamar parasztlázadások támadnak. A katonai adószedés ennek 
a főoka. Adót csak a jobbágyok és armális nemesek kötelesek fizetni. El-
bocsájtott végvá-i katonák és Thököly kurucai szívesen beállnak megyei 
szolgalatba a rablók leküzdésére, de ha nem kellenek, ők is rablók lesznek. 
.4z első felkelés a sátoraljai vásáron tört ki (1697 jún.). Vezére Tokaji Ferenc 
és Kabay Márton református prédikátor. A porcióra és német tisztviselőkre 
panaszkodnak, s mikor ezek menekülnek, akkor a nemesek ellen fordul a 
lázadás. Az ez ellen felkelő császári és megyei hadak élén ott van Bercsényi 
Miklós, a felsőmagyarországi polgári főbiztos, mint közvetítő a katonai köve-
telések és a megyék végrehajtó bizottsága közt. A lázadás vezéreit elfogják, 
Bécsbe viszik. Az ifjú Rákóczi már előbb Bécsbe sietett, mert a lázadók 
vezérül akarták, s ő szabadulni akart meg a gyanútól is, azért birtokaiért 
cserébe német birtokokat kért. A vármegyék kötelesek lefegyverezni papo-
kat, diákokat, tanítókat, prédikátorokat, mesterlegényeket, parasztokat, katoná-
kat, kik nincsenek zsoldban s nem végváriak. 

A helyzet képének teljességéhez tartozik a töröktől visszafoglalt birto-
kok sorsa. Kisnemesek nem tudják kifizetni a birtokaikért követelt hadivált-
ságot. Az urak ellenben könnyen szereznek óriási birtokokat részint állat- és 
gabonaszállításaik fejében, részint a tábornokok fizetésük helyett, részint nagy 
kamatot fizető kölcsönpénzért. Ezek eladósodnak, majorokat építenek, svájci 
tehenészetet is kezdenek, mikor a tej s más termények értékesítése alig fizeti 
ki a befektetéseket. Hasznosabb a földek bérbeadása és pénzbeli megváltá-
sokat, r<>botváltságot ígérő úrbéri szerződések kötése egész jobbágyfalvakkal. 
Heti egy napot számítanak robotra egy lélektől s ennek váltsága l l 1 ^ dénár, 
mikor Ausztriában ezért napi 80 dénárt érő egy rénes forintot fizetnek. A magyar 
földesurak tehát sokkal kevesebbel megelégesznek. 

Szekfű Gyula mesteri módon rajzolja meg a valódi helyzet képét apró-
lékosságig részletes gonddal s a sok, de éppen nem száraz adattömegből 
emeltük ki itt a legfontosabb tényeket, hogy lássuk a II. Rákóczi-felkelés igazi 
okait. Ezen okok közt eddig félreismertük Kollonich szerepét. A népszerű 
Tüzes Gábor szintén meglepetést szerzett nekünk Szekfűnél. 

Minden küzdelem tengelye az egész barokk és felvilágosult koron 
keresztül a hadsereg eltartása, ezért a köznemesség és urak, főpapok meg-
adóztatása, mert a jobbágy adóját nem tartják Bécsben elegendőnek és igaz-
ságosnak, mikor a nyugati országok rendjei már résztvesznek az adózásban. 

Ez az a nagy pont, amelyben a modern történettudós kénytelen azok-
nak az idegeneknek adni igazat, akik nem értik a magyar rendek makacs 
ragaszkodását az adómentességhez. Nem érti ezt meg Tüzes Gábor, sem Kollo-
nich, sem Mária Terézia, sem II. József. De a többiek sem 1848-ig. 

Az adómentesség eredete nagyon érthető: az 1336-ban kezdődő porta-
adót I. Károly a gazdasági nagy kapura rótta ki. A jobbágyos birtokosok 
ezt nem fizették, mert a földjeiket kiosztották jobbágyaik közt és az adót 
ezek a jobbágyok fizették a nagykapujok után, vagyis a gazdasági, földműves 
jövedelem egysége szerint. Miután az adót megvették a földbirtok jobbágy-



egységétől, nem lehetett adót követelni ugyanazon földekről magától a földbir-
tokostól, ki 1351-i törvény szerint a földjeinek terméséből csak Vio részt 
kap, (a szabadok) irtásföldjeiről csupán 1 forintot dénárokban telkenként s 
évente egy havi robotot, mely felszaporodott heti egy napra, évi 52 napra. 

A jobbágytalan kisnemesek maguk gazdálkodtak a földjeiken, kellett 
lenni gazdasági kapujoknak s ezért a portaadót fizették. Utóbb azonban 
látva, hogy a jobbágyos nemesek nem fizetnek adót, ezt nemesi privilégium-
nak vették s maguknak is követelték, főleg az aranybulla azon pontja alap-
ján. mely a serviens páncélosoknak biztosítja az élelem- és dénárgyüjtésektől 
(collecta) való mentességet. Ezt a kir. uradalmi köteléktől való felszabadítást 
később állami adómentességnek vették s kiterjesztették az összes nemesekre 
s ugyanúgy az egyházi rendre is. 

Eredetileg tehát minden nagykaputól kell fizetni adót, akárki gazdál-
kodik ott. Második stádium az, hogy a jobbágytalan nemes gazdák Zsig-
mond korában a tizedmentességgel együtt kiharcolják az adómentességet is. 
Harmadik stádium az, amikor a nagybirtokosok is gazdálkodnak kúria nevű 
majorjaikban béresekkel, a jobbágyokétól elkülönített földeken s erre is kiter-
jesztették az adómentességet, mert nemesi kúriájuk azelőtt sem fizette az adót. 

Ha mint bírák kivallatjuk őket, hogy miért nem fizetnek adót, akkor 
minden kisnemes, középbirtokú és nagybirtokú nemes szent meggyőződéssel 
s jóhiszeműen ősi adómentességére hivatkozik, amelyet köteles unokái szá-
mára is épségben megőrizni. A jóhiszeműség a magyar nemességben oly 
nagy, hogy voltaképpen nem szabad a nemesi rendeket elítélnünk. A történet-
írásuk volt elmaradva, a magistra vitae. Ha lett volna igazi historikusuk, ez 
megérttette volna velük, hogy eredetileg a gazdasági egységek mind fizették 
az adót, eredetileg senki sem volt porta-adótól mentes, akinek volt portája, 
nagykapuja, amelyen gabonás szekerek jártak be. 

Az igazi történet-ismeret megmentette volna a magyar nemességet az 
érthetetlenség és igazságtalan adóztatás vádjától és cserébe már Kollonich, 
aztán Mária Terézia, II. József készséggel segítették volna elő Magyarország-
nak teljes egyenlőségét Ausztriával, s a magyar kézműipar, gyáripar és nagy-
kereskedés oly állami támogatását, amely gazdaggá tette Csehországot és 
Ausztriát. Csak azt kellett volna világosan tisztázni, hogy az 1336. évi gaz-
dasági kapu, mind földművelési egység, mind normális jövedelmi alapegység 
modernebb alakot öltsön s a teherbíró képesség igazságos, egyenlő egészét 
jelentse. Ilyet akart és rendelt el Mária Terézia a normál-telekben, mely 
jobbtermésű faluban kevesebb, rosszabb termésű faluban több egyenlő hold 
földből s kaszálóból állott, átlag 30 holdból, s öt osztályban 24 és 50 hold 
között változott a termékenység vagyis jövedelem nagyobb és kisebb foka 
szerint. Mária Terézia Urbáriumának ez a lényege, a normáltelek megállapí-
tása az állami terhek egyenlő elosztása végett. Az úrbéri szolgáltatásokat 
már Nagy Lajos arányosította a föld termésének Vio részében, az állami szol-
gáltatásokat Mária Terézia arányosította vagy egyenlősítette. Az úrbéri telkek 
nagyságát meghagyta s ez bármekkora volt, a gabona és must kilencedik 
kepéje és akója arányban állott a termés nagyságával. Az egyenlő adóforint 
és újoncszám azonban igazságosan csak egyenlő normál-telkekről szedhető 
— ez volt Mária Terézia elve. Ezt teljesebbé akarta tenni II. József a föld-
méréssel, mert az ölek és holdak nagysága igen különböző volt. 

El lehet mondani, hogy az egész XVIII. századi történelem, de még 
utána is félszázadé az adómentesség és igazságos adóztatás kérdései körül 
forog. A magyar rendek nem engednek főkiváltságukból, az adómentesség-
ből, viszont a királyok pártját fogják a jobbágynak, oláhnak, rácnak, legjob-
ban a németnek, mert a magyar nemesekben sok uralkodótársat kellett lát-
niok, kik sokszor gyakoroltak vétót a királyok keserű újításaival szemben s 
mert támogatást adóban, katonában a jobbágytót, ráctól stb. kaptak. Igaz, 
hogy egyszer a magyar rendek ugyancsak nagy szolgálatot tettek Mária Teré-
ziának, mikor megmentették atyai öröksége nagy részét ; de viszont Mária 
Terézia sem terjesztette ki a normáltelkek egyenlő adózását a földesurak 
majorsági földjeire. Igaz, hogy a magyar rendek makacsul elzárkóztak a kor-



szerű újításoktól, de érdemük, hogy ezzel a magyar államiságot is védték az 
osztrák egyenlősítés és beolvasztás ellen. 

— — — És még nagyon sokat lehetne beszélni Szekfű könyvéről és 
fejtegetéseivel kapcsolatban. De ismeitetésünk máris hosszúra nyúlt. S nem 
akarunk versenyre kelni a nagy kötet szerzőjével, hanem csak ízelítőt adni 
érdekességeiből és fénysugarat bocsájtani a barokk-képek galériájára, hogy 
mindenki kedvet kapjon közelebbről megismerkedni e képcsarnokkal, mely 
nemcsak esztétikai élvezetet nyújt, s nemcsak a tudós művész technikai 
ügyességét bámultatja meg velünk, hanem egyszersmind gondolkodóba ejt 
és a modern magyar állam közelmúlt alapjaival ismertet meg bennünket, 
hogy mennél jobb politikusokká lehessünk. 

Dr. Erdélyi László. 

Dr. Galla Ferenc : A clunyi reform hatása Magyarországon. Buda-
pest 1931. Szt. István Akadémia, 150 1. 

Galla Ferenc széles alapokon nyugvó forrástanulmánnyal rajzolja 
meg a clunyi reformnak a magyar térítésre és az első két keresztény század 
egyházi és társadalmi berendezésére való hatását. Nagy érdeme, hogy főleg 
a magyarság térítésére vonatkozó adatokat szeges gonddal gyűjtögette egybe, 
olyanokat is, melyek mások figyelmét elkerülték. Targya a szellemtörténet 
módszerére utalja és szorgalma, látóköre a mozaikokból szép összképet 
rajzol, mely vezető eszméjét, a clunyi reformnak hazánkba való átágazását 
jól szemlélteti. Galla műve szép bizonysága annak, hogy a forrásokba való 
beleélés, az apró adatok megfelelő értékelése nyomán gazdagszik a történelmi 
látás, főleg ha korokat, melyekben a kereszténység nemzetfeletti szelleme 
uralkodott, a maguk egyetemes összefüggéseiben igyekszik megragadni. Mun-
kája nemcsak szépen gyümölcsözteti a pannonhalmi Rendtörténet forrás-
anyagát, hanem az azóta felmerült ujabb adatok figyelembe vételével néhány 
vonással gazdagítja a magyar történet bencés korszakát. 

Dr. Kühár Flóris, 

Juhász Kálmán : A csanádi püspökség története alapításától a 
tatárjárásig. (1930—1242.) Csanádvármegyei könyvtár 19—20. Makó, 1930, 
8° VII...+ 180. 

Örömmel üdvözöljük Juhásznak e legújabb munkáját. A fiatal pap-
tudós munkássága évről-évre gyarapszik mennyiségben és minőségben 
egyaránt. Pedig elképzelhető, hogy mint román megszállás alatt élő falusi 
plébánosnak mennyi akadállyal kell megküzdenie, mind az anyaggyűjtés, 
mind pedig a feldolgozás terén. Műnkássága azért is nagyon biztató, mert 
érdeklődése lehetőségeinek legjobban megfelelő, határozott és egyenes irányú. 
Bátran és nagy olvasottsággal hozzányúl a tárgyába vágó kényesebb kérdé-
sekhez is s ha a források természete miatt többször nem is jut kielégítő és 
biztos megoldáshoz, a problémák kezelésénél tiszteletreméltó erudiciót árul 
el. E könyvében — a dolog természetéből kifolyóan — nem nyújt sok újat, 
hiszen a megírt korra nézve a források oly korlátozott számúak, hogy az 
eddigi helyi és személyi monográfiákhoz keveset tud hozzáadni. De új a 
szempont nála s anyagát sok-sok oldalról kritikailag összeszedve, a mai 
tudományos nívón adja elénk. Reméljük, hogy az alapvetésre a ház is fel 
fog épülni. A forrásoknak és az irodalomnak a szövegben való felhasználási 
módjával nem értünk egyet. 

Dr. Vanyó Tihamér. 

Száz Zsombor: Románia. Budapest, 1931. (Magyar Szemle Kincses-
tára 28. k.) 

A Magyar Szemle Társaság minden kiadványa — s így az itt emlí-
tettek is — a legnagyobb elismerésre és nemzeti hálára méltók. Nincs még 
egy oly tényező Magyarországon, mely a reális alapokon nyugvó nemzeti 
nevelést oly pozitíven és hathatósan szolgálná, mint az említett nagyerdemű 
Társaság. Teljes elismerésünk a Románia c. kötetről is, bár szívesen olvas-



tunk volna kissé többet és alaposabban a dákoromanizmusról és az agrár-
reformról. A mondatok több helyen csiszolatlanok, kuszáltak és nehezen érthetők.. 

V. T. 

Julier Ferenc : A hadvezetés művészete. (Magyar Szemle Kincses-
tára 102. k.) 

Rendkívül érdekesen, okosan, bölcsen mértéket tartó kiválasztással 
megírt füzet, mely tárgya iránt nemcsak felkelti, hanem annyira fokozza az 
olvasó érdeklődését, hogy szívesen látná háromszor-négyszer ily terjedelműnek. 

V. T. 

Isbert, Otto—Albrecht : Das südwestliche ungarische Mittelgebirge. 
Bauernsiedlung und Deutschtum. Verlag Julius Beltz, Langensalza—Berlin 
Leipzig 1931. 8° XV1+240 1. Fűzve 15 RM. 

Mi magyarok még mindig nem becsüljük annyira a településtörténeti, 
és — földrajzi munkálatokat, amennyire sajátos helyzetünk követeli. Ékesen 
szóló példa erre a Szegeden megjelent egyetlen emberföldrajzi folyóiratunk-
nak, a Föld és Embernek sorsa. Kogutovicz Károlynak eme — a magyar 
földrajztudományba új életet vivő folyóirata — egy évtizeden át kifejtett 
megtermékenyítő munka után a sok félbehagyott magyar kezdeményezés 
sorába volt kénytelen lépni. Pedig a Föld és Embernél már igazán nem 
lehet olcsóbb folyóirat ! Másik földrajzi folyóiratunk, a Földrajzi Közlemények 
az egész földrajztudományt átfogó érdeklődési területe miatt, ritkán és igen 
soványan megjelenő füzeteiben természetes, hogy nem töltheti be a magyar 
településkutatásban az irányító és szervező hivatást. S tudvalevő, hogy még 
e két á r \ a földrajzi folyóiratunk is éveken át ellentétben állott egymással. 
Mindebből már világos, hogy az együtt-tartás, a szervezettség, amely a 
tudomány ily területein egyedül képes kaleidoszkópszerű kicsinyességekből 
nagy eredmények és összefüggések létrehozására, nálunk jelenleg teljességgel 
hiányzik. A németek eddig inkább analogikus módon szolgáltak okulásunkra. 
Most íme megjelenik egy fiatal német tudós és tulajdon területünkre nézve 
nyújt nekünk mintaszerű feldolgozást. A munka a Duna könyökhajlásától a 
Balatonig elterülő Magyar Középhegység települését tárgyalja. Figyelmét első-
sorban a 125 faluban itt élő másfélszázezernyi németségnek szenteli. Műve 
három főrészből áll: l . A Középhegység mint tájegység; 2. a Középhegység 
mint a különféle népcsoportok élet-szintere ; 3. település a népcsoportok 
figyelembevételével. Megállapításait tizenhárom térkép — illetve rajzmelléklet 
érzékelteti. El kell ismernünk, hogy ez a könyv a legjobb értelemben vett 
német alapossággal készült. A földtani és földrajzi alapvetésben, a település 
tudományelméleti szempontjainak felfogásában és gyakorlati megvalósításuk-
ban, a történeti források Kezelésében a szerző egyaránt tiszteletreméltó 
jártasságot tanúsít és nagy horizontja van. Módszertani szempontból különös 
érdeklődésre tarthat számot az a rész, amelyben kritikai alapon az eddigi 
statisztikai eredménnyekkel foglalkozik s értékelésükre és felhasználásukra 
vonatkozólag egészen új utakra tér. Még külön és nagy dicsérettel kell 
kiemelnünk a könyvészetben való komoly jártasságát. Német kutatótól 
magyar forrásokban és feldolgozásokban való ekkora otthonosságot igazán 
ritkán tapasztalhatunk. Hangja egy-két csekélységtől eltekintve tárgyilagos és 
nyugodt. Térképmellékleteiben az egy alaptérképpel és a ráilleszthető átlátszó 
térképlapokkal igazi praktikus érzékről tesz tanúságot. Nyugodtan állíthatjuk : 
az említett területtel történeti és földrajzi szempontból foglalkozóknak ez a 
könyv nélkülözhetetlen, s elismerésünk kifejezésére legyen elég annyit 
mondanunk : sajnáljuk, hogy nem magyar ember írta e könyvet. 

Dr. Vanyó Tihamér. 

Louis van de Bossche: Les Carmes 260 1. 
Szép a jó Isten virágos kertje itt a földön. Versengve pompáznak 

benne a szebbnél szebb bimbók és lombok és örül a szívünk, ha elnyomja 



itt-ott a virágerdő a csalánt, a kórót, a gazt. A legnemesebb, illetőleg neme-
sített fajták azok, amelyeket szeretetnek mondunk. Ezen tudat bírta szerzőn-
ket arra, hogy több kedves női szent életrajzának megirása után, a francia 
aszketikus irodalomban megjelenjék legújabb művével, A karmeliták ismer-
tetésével „a monasztikus szerzetek és szerzetesi intézmények" c. sorozatban. 

A franciák nagynevű és velünk magyarokkal rokonszenvező prímás-
érseke, Verdier szerint a vallásos megújhodás ma éppen a legműveltebb 
nemzeteknél tapasztalható, míg a félművelteknél (osztrák, cseh, orosz) leg-
nagyobb a hitehagyás. Ennek egyik bizonyítéka éppen a francia irodalom 
mind nagyobb éid^klődése az aszketikus művek iránt. Keresik az öntudato-
sítást és nem elégednek meg a felületes újságismertetésekkel és vasárnapi 
mellékletként nyújtott bölcselkedésekkel, hanem kézbeveszik a könyvet, az 
íróasztalon, az éjjeli szekrényen tartják, hogy a napnak nyugodtabb óráiban 
szinte lelkiolvasmányos felüdülést merítsenek belőle. 

Ilyen De Bossche könyve is. Ahogyan megírták a bencések, domon-
kosok, karthauziak, iskolatestvérek, oratorianusok, klarisszák stb. rendek 
ismertetését, ugyanúgy megismerjük,művéből a karmelitákat is, akik a leg-
régibb rendnek mondják magukat. És éppen ezen utóbbi állítás jogosultsá-
gának kritikaja teszi a munka legérdekesebb és legértékesebb részét. Mert 
szerzőnk elfogadja azon rendi tradíciót, mely szerint Illés próféta volt a leg-
első szerze es, aki Carmel hegyére vonult vissza, hogy ott önmegtagadással, 
elmélkedéssel nevelje magát a nagy feladatra: a kettészakadt és bálvány-
imádó zsidóság észretérítésére, Bal papjainak kiirtására. Utódai Elizeus pró-
féta es a Carmelhegy, a Jordánvölgye barlangjaiban meghúzódó remeték 
voltak, kik közül a Szentírás a Réchabitákat, Thérapeusokat és Essénitákat 
említi. Biztosra vehető, hogy ezen ószövetségi szerzetek elsőknek jelentkez-
tek a keresztények közé, helyüket el nem hagyva a keresztes háborúkig, 
melyeknek szerencsétlen vége után a Carmelhegy lakói, a karmeliták nyu-
gatra kö töznek. Itt is az elmélkédés marad a karmelita életmód lényege, de 
a Szentszék intézkedésére kolduló renddé kellett átalakulni. Majd következ-
nek a különböző reformok Szent Brokard. Szent Albert, Szent Stoch Simon, 
Moulin János (Pierre Rousard költő barátja) alatt. Megindul a harc az eredeti 
tisztaság, szigorú életmód visszaállításának kérdése körül, a kettéválás sarút-
lan és a sarús karmeliták között, a lelkipásztorkodás. 

A könyv gyakorlati része végigvezeti az olvasót a rendi élet különféle 
változatain. Elmondja a rendbeöltözés kemény szertartásait, a noviciátus szi-
gorúságát, a kifelé való munkát, a napirendet, a cellának, étkezőnek, kórus-
nak világát, a szórakozást. Lelkendezve beszél ezen élet szépségéről, mely külső-
ségeiben nagyon rideg, szinte embertelen, félelmetes és csak annak tárja ki min-
den szépségét, aki egészen lemondott a világról, egészen példájának vallja a 
hatalmas lelkű Illés prófétát; más aligha fogja meglátni az Istenbe merülő 
karmelita szívek boldog világát. Külön tárgyalja a rendnek ősi Mária-tiszte-
letét, hiszen Illés próféta látomása, ahogyan fehér felhő támad a tenger felől, 
hogy a pusztulásra megaszott zsidó földnek újra meghozza az életet, a Bol-
dogságos Szent Szűzre vonatkozik, aki életet adott a szerencsétlen emberiség 
megmentésére. 

Megható a szerzetesi halál és temetés leírása, továbbá a kolostor köte-
lékébe tartozó, de tőle külön épült remeteség ismertetése. Ide vonul vissza 
néhány hétre a karmelita, hogy újra tele szívódjék Illés prófétának és a nagy 
Szent Terémek lelkével, mert a világgal való érintkezésben, a kenyérért való 
munkában, a gyarlóságok viharaiban vesztett a szerzetes szíve a melegből, 
a lelkesedésből, az elmélkedő lélek természetfelettiségéből. 

Meg kell említenünk a könyv hibáit is. Sokat ismétel; stílusa bizony 
kopottá válik lapokon át és miért? Mert mintha nagy terjedelmet akarna 
szerezni a könyvnek, nagy betűvel és ritkított sorokkal állítja ki a művet, 
pedig a könyv értéke az első lapon van elraktározva. A karmelita élet-
mód komolyságát nem látnánk veszélyeztetve, ha a szerző néha közvetle-
nebbül, nem összehúzott szemöldökkel és kemény hangon tárgyalná témáját, 
mert a kegyelmi élet vizein felfrissülő szerzetesi lélek bizony még külsősé-
geiben sem olyan merev, rideg, félelmetes . . . De Bossche könyvét szerzetes 



noviciusoknak, Ielkigyakorlatiróknak ajánljuk elsősorban; és ha lelkiolvas-
mányos könyveink közé sorozzuk, könyvtárunk értékes darabja lesZ. 

Sólymoss Vendel. 

Pierre de la Gorce: Louis Philipe, Paris, Pion, In-8, 421 1. 15 fr. 
Pierre de la Gorce a jelenkori francia történetírók egyik legismerteb-

bike. Megírta a forradalom vallástörténetét 5 hatalmas kötetben, a második 
császárság történetét. Jelen munkája Lajos Fülöp uralmával foglalkozik. A 
munka részletekben már megjelent a Revue de Deux Mondes utolsó két 
évfolyamában. A forradalomból született, forradalomtól megbuktatott uralom 
eleven, szellemes leírása, jellemzése a regény érdekességével hat. P. de la 
Gorce azok közé a történetírók közé tartozik, kik a multat nem akarják min-
denáron diszkreditálni. Ez az igazságosság és méltányosságérzet az egész-
munkán végigvonul. Minket munkájából főkép az a 60 oldal érdekel, mit a 
kat. megújulásának, a renouveau catholique-nak szentel, annak a mozgalom-
nak, mely a francia katolicizmust a júliusi forradalom után dermedtségéből 
felébresztette. j. s. 

Grentrup, Theodor S. V. D.: Das Deutschtum an der mittleren 
Donau in Rumänien und Jugoslawien (Deutschtum u. Ausland 32—33. 
Heft.) Aschendorff, Münster i. W. 1930. 8.° VII+336. 1. 1075 RM. 

A bánáti, bácskai és baranyai, kereken 650 000 főnyi németségről 
szól. A bevezetésben kiemeli a szerző, hogy az eddigi feldolgozók főként a 
történeti és kultúrális viszonyokkal foglalkoztak. Ellenben e németség társa-
dalmi kultúrformáinak jogi szerkezetével, elsősorban egyházzal és iskolával 
s ezeknek a nemzetközi jogba és az államegyház kereteibe való beilleszke-
désével kevéssé. Ezért utóbbit tekinti munkája feladatának. Művének hét 
főrésze: általános alapvetés, a sváb nép száma és szelleme, vallás és vallási 
közösségek, iskolaügy, nyelvjog, sajtó, testületi élet. Rendkívül érdekes, ala-
pos, a mi kisebbségi testvéreink életére is sokszor fénytvető Grentrup műve. 
A helyi viszonyokat jól ismeri, következtetései és megállapításai szolid ala-
pokon nyugszanak. A magyarsággal szemben nem elfogult, a tárgyalt kér-
désekbe vágó magyar munkákat sokszor idézi. Rendkívül érdekesek a bánáti 
svábok születéscsökkenéséről való megállapításai, ezekhez a plébániák 
anvakönyveit is felhasználta. Találóan, sokoldalúan és őszintén jellemzi a 
délvidéki németséget. A legnagyobb tisztelettel és elismeréssel ír Glattfelder 
püspökről. Stílusa könnyed, megállapításait sok érdekes megtörtént esettel 
bizonyítja. Kívánva-kívánnók, bár jelennének meg minél előbb az elszakított 
magyarság minden ágáról ily józan felfogással, alapos hozzáértéssel és köny-
nyed formában megírt kötetek! —r. 

Winter, Eduard: Die Deutschen in der Slowakei und in Karpatho-
rusland.3 (Deutschtum u. Ausland 1. Heft.) Aschendorff, Münster i. W. 98. I. 
Fűzve: 3-20 RM. 

E mű hat hónap alatt három kiadásban jelent meg. Az első részben 
különböző szempontok szerint általánosságban szól a felvidéki németségről, 
majd nyelvszigetek szerint részletezve. Az egyes részeket különböző szerzők 
írták. Becses munka, bár korántsem oly kimerítő, alapos és sokszempontú, 
mint Grentrup műve. Reálisan látja meg és értékeli a felvidéki német nép 
jelenségeit és az új államalakulatban való elhelyezkedés problémáit. Hatá-
rozottan és bátran megmondja véleményét a jelen viszonyairól is. A könyvé-
szetnél nem vette eléggé figyelembe a vonatkozó magyar munkákat. Szépen 
sikerült fényképek mutatják be a felvidéki németség népi jellegzetességeit; 
végül térképet hoz a felvidéki német nyelvszigetekről. •—r. 

Szana, Alexander : Die Geschichte der Slowakei. Grenzbote Verlag, 
Bratislava 1930. 327 1. 

Ennek a pályázatra íródott munkának célja — mint a szerző meg-
állapítja — a Felvidék nemzetiségi békéjének útjaira és lehetőségeire rávi1 

lágítani és „Szlovákia" (értsd: a Felvidék) történetét megírni. A szerző, ki a 



címlapon négy doktorátust tesz neve elé, tiszteletreméltó szorgalommal hor-
dotta össze a témájára vonatkozó anyagot. Az egész munka nagyon publi-
cisztikai jellegű; keskeny hasábos szedőtükre pedig arra enged következtetni, 
hogy napilipban megjelent értekezés-sorozatnak különlenyomata. 
A szerző kitűzött célját úgy véli elérni, hogy a kritikus kérdésekre nézve egy-
másután megszólaltatja az ellentétes felfogások képviselőit (magyar, tót, cseh 
stb.), megjelent műveikből és hírlapi nyilatkozataikból egyes részeket kira-
gadva. Az ellentétes idézett részletekből azonban az igazságot nem siet kide-
ríteni: nyugodtan egymás mellett hagyja a farkas- és bárány okoskodásokat. 
Saját nézeteit nem igen nyilvánítja. A munka első felében ugyan megkísérel 
többször önállóan írni, persze — ugylátszik céljának megfelelően — megle-
hetősen színtelenül, egyéni állásfoglalás nélkül. A könyv a maga egészében 
érdekes olvasmány, hiszen húsunkba-vérünkbe vágó kérdésekről hozza a 
legkülönbözőbb szerzők megállapításait Azonban egészen nyíltan ki kell 
jelentenünk: említett célját ily és hasonló művekkel a szerző sohasem fogja 
elérni. Húszról és hatásáról a szerző önállóan értekezik. E téren való teljes 
illetéktelenségére legyen szabad a következő mondatot idéznünk (34. 1.): 
„. . . der Kern der Husschen Lehre, die Frage der Transubstantation (így) des 
Heiligen Geistes ( M I ) . . .) Kényes kérdésekhez ne szóljon az, aki ezek 
ábécéjét sem ismeri! —ó— 

Szana Alexander: Zum ewigen Frieden. (Kamf um den nationalen 
Frieden.) Grenzbote Verlag. Bratislava 1931. 167 1. 

E tanulmány voltaképpen a szerző előbb ismertetett könyvének folyta-
tásaképpen készült. Amabban — mint mondja — pártatlan és elfogulatlan 
előadásban a Felvidék történetét adta, emebben a nemzetiségi konfliktusok 
megoldási lehetőségéről és a jövendő békekilátásokról szól. A munka első 
felében újságtárca-jellegű, de tagadhatatlanul érdekes és szellemes rövid elme-
futtatásokban a múltban és jelenben az emberi történelemben minduntalan 
felbukkanó gyűlöletről beszél, majd a nemzetiségek békéjéért folytatott küz-
delem múltjáról. A mű nagyobb, második felében a jövő útjait ismerteti, 
ismét előző könyvének módszere szerint, a legkülönbözőbb politikusok- és 
írókból vett idézetekkel. Tanulmányának végén a szerző megmutatja igazi 
arcát (s ebben sok a szabadkőműves vonás), amikor a vallástanítás reformjánál 
a dogma nélküli laikus morál, a történelmi oktatásnál pedig a hadi esemé-
nyek és a nemzeti szellemű beállítottság kiküszöbölése mellett tör lándzsát. 

— o — 
Huizinga J. : Herbst des Mittelalters.3 Studien über Lebens- und 

Geistesformen des 14. und 15. Jahrhunderts in Frankreich und in den Nie-
derlanden. 1931. Drei Masken Verlag, München. 8° 556 1. 17 képpel 15 RM. 

Huizinga a van Eyck testvéreknek és követőiknek művészetét akarta 
koruk életével kapcsolatban alaposan megérteni, s e törekvése volt az alka-
lom, mely őt — tárgyába mindjobban elmélyedve — e magasszínvonalú 
munka megírására vitte. Kutatásai folyamán azt látta ugyanis, hogy a 14. és 
15. század élete Németalföldön és Franciaországban sokkal alkalmasabb arra, 
hogy a középkori kuliúra utolsó megnyilvánulásairól tájékoztasson bennünket, 
mintsem a kezdődő renaissanceról. A munka eredetileg holland nyelven 
látott napvilágot. 

Művének címe, A középkor ősze, ne tévesszen meg bennünket: nem 
ősz ez a tengődés, haldoklás értelmében, hanem a sokszínűség, gazdagság, 
buja és duzzadó termés ősze. A késői középkor németalföldi és francia embe-
réről és társadalmáról szól, a kultúrát és életet vetíti elénk, hogy rajtuk át 
az embsrt megismerjük. A külső világból megyünk a belső felé ; látjuk az 
embert az érzéki élvezetek és a világlemondás változataiban, mély bepillan-
tást nyerünk vallásosságába és gondolkodásmódjába. Művészet és irodalom 
még nem a közeledő renaissance jelentkezései, hanem a sokszor átgondolt 
és megmerevedett motívumokban merülnek ki. 

Huizingának inkább csak a kutatási területe a burgund—francia— 
németalföldi kultúrkör, maga a feldolgozás a késő középkori társadalom és 



élet magasszempontú szellemtörténeti áttekintésévé szélesedik. Szempontjai 
oly gazdagok, sokoldalúak és maradandó értékűek, hogy müve — mutatis 
mutandis — példaképül és irányítóul szolgálhat más korok szellemtörténeti 
átnézetéhez is. A középkorral foglalkozóknak és minden művelődéstörténész-
nek nélkülözhetetlen, maradandó mű, mely évtizedes munka után a nyilt 
színtérre lépett szerzőnek a legnagyobb elismerés babérját szerezte meg. 

V. T. 

Dr. ifj. Iványi-Grünwald Béla : Gr. Széchenyi István, Hitel. Bp. 
Magyar Történelmi Társulat. 1930. 737 1. 25 P. 

Magyarország újabbkori történetének forrásai közt jelent meg I. Grün-
waldnak ez az értékes Széchenyi-tanulmánya az újonnan kiadott Hitel beve-
zetéseképpen A Hitel gazdaságpolitikája, a Hitel szelleme és nemzeti politi-
kája, a Hitel kialakulása és Széchenyi egyénisége, a Hitel előzményeinek 
kérdése és a Hitel visszhangja c. részekben mondja el I. Grünwald nagy 
tudományos felkészültséggel megalapozott megállapításait a Hitelről. Szé-
chenyi a száz év előtti gazdasági és hitelválságból termelő munkával, mező-
gazdasági hitel megteremtésével, az alkotmány természetében rejlő akadályok 
elhárításával s a terményértékesítés fokozásával akarja a magyarságot kive-
zetni, mert „minden bizonnyal nincs a magyar szegénységtűrésre teremtve, 
hanem hogy mindegyik azt mondhassa magáról : jól bírom magam". 

De a Hitel értékrendszere mégsem anyagias. Az anyagi jólét csak 
eszköze a faji, nemzetiségi politikának. De ez sem a legfőbb érték. A végső 
értéket minden értékek legfőbb hordozójából, Istenből Kell merítenünk. A 
Hitel emberideálja a vallásos áhítat szárnyain s a földi célok megvalósításá-
nak útján Istenhez emelkedő ember. Széchenyinek sok töprengésben meg-
tisztult, emelkedett erkölcsisége rajzánál rámutat a családi gyökerekre, Cres-
centia tündöklő alakjára, a vallás tisztalelkű hirdetőjére, Albach Szaniszlóra. 

I. Grünwald Széchenyinek zárt egységet alkotó remekművét eszmei 
előzményeiben s irodalmi alkotásokban megnvilatkozó hatásaiban is bemu-
tatja. A húszas évek válságától sújtott magyar birtokososztály gondolatainak 
Dessewffy ad hangot a Taglalatban. Sz. optimista lendületével szemben D. 
pesszimista. Az eladósodott D. az adósokat védi, Sz. a hitelezők pártján áll. 
A rendi gazdaságpolitikának két eltérő iránya ütközik össze bennük. Sz. az 
új kor nagy gazdasági fegyvereivel akarta ellátni a magyarságot, hogy a 
gazdasági átalakulásban el ne vérezzen. D biztos fedezékben akarja bevárni 
a harc kimenetelét. A világ gazdasági fejlődése azt bizonyítja, hogy gyökeres 
változtatásokra valóban szükség volt. A gazdaságtörténelem tehát Sz.-nek 
adott igazat. 

I. Grünwald munkája nemcsak tudományos szempontból hozott értéket 
azzal, hogy Sz. gondolatrengetegében meglátja a rendszert, hanem nemzet-
nevelési szempontból is. A mai válságos időben Sz. törhetetlen optimizmu-
sával, áldozatos megújhodási törekvéseivel s Istenben horgonyzó értékelési 
rendszerével vigasztalja a nemzetet. 

Dr. Erdélyi László : Magyar történelem Budapest 1931. 198 1. 
Elénk mozgalom van a történetírás terén. Hóman, Szekfű hatalmas 

összefoglaló munkával lepte meg a magyar társadalmat a negyvenévesek 
nevében Erdélyi László a hatvanévesek fiatalos munkakedvvel dolgozó kép-
viselője szintén nagy összefoglaló munkán dolgozik, amelynek 200 oldalas 
rövidebb alakját már ki is nyomatta. Egész élete a magyar történelem önálló 
kutatását szolgálta s az aprólékosságig menő elemző módszer szilárd talaján 
állva alkotta új korszakokat nyitó összefoglaló műveit. Jelen művében is 
szerencsés kézzel egyesíti az analízist a szintézissel, az adatok gazdagságát 
a feletiük uralkodó szellem egységével. Szakít a liberális iránnyal. Katolikus 
szellemben s a jogfolytonosság alapján írva Pray és Katona egyenes folyta-
tójává lesz. A modern gazdaságtörténeti és társadalomtörténeti szempont is 
erősen érvényesül a könyvben. A Habsburg-kérdést is minden ellenzéki poli-
tikától menten, egészen tárgyilagosan kezeli. Nagyszerű vezerfonala lesz e 



könyv mindazoknak, akik a magyar történeti fejlődést nagy vonásokban, de 
mégis komoly szempontok szerint akarják áttekinteni. Kár, hogy itt-ott érez-
hető előadásán, telegrammstílusban szerkesztett mondatain a kivonatszerűség. 

Vitéz Czékus Zoltán: Az 1914—1918. évi világháború összefoglaló 
története. Budapest, 1930. Stúdium Sajtóvállalat Rt. 5;>1 1. 

A világháború irodalma óriási arányokban nő. A hadviselő államok 
diplomáciai és hadi leveltarai megkezdték már az okmányok közléset. A 
vezérek sorra adják ki emlékirataikat. A katonák közkinccsé teszik élményei-
ket. Czékus Zoltán könyve az eddig megjelent anyag nyomán jó összefoglaló 
áttekintést nyújt a világháború okairól, külpolitikai előkészítéséről, hadműve-
leteiről, eseményeiről, főleg azokról, amelyek hazank sorsára hatással voltak. 
Ugy ír, hogy nemcsak a katonák, de a laikusok is megismerhetik a háború 
lényegét és hatását. Hat időszakra osztja be a világháborút. (A marnei csata, 
a kárpáti csaták, a gorlicei áttörés, az entente nagy tamadó csatáinak idő-
szaka, a németek nyugati nagy támadása s a központi hatalmak ellenállásá-
nak összeomlása.) Az az erős meggyőződés hatja át a könyvet, hogy mint 
eddig, úgy a jövőben is, az államok és népek sorsa főleg a háborútól függ. 
Vérrel rajzolja meg a történelem az új államok halárait, a békekötés pontjait 
is legnagyobbrészt háborúval lehet megváltoztatni. Könyvével tehát, mint 
vérbeli katonapedagógus, használni, nevelni is akar. Aki egy igazi katona 
szt mével tárgyilagosan akarja nézni a világháború eseményeit, aki egy igazi 
katona temperamen'umával akarja újra átélni a világháború korszakalkotó 
eseményeit, az Czékus Zoltán könyveben jó vezetőre talál. Nagyon jó szol-
gálatot tesznek a szöveg szemléltetésére Bitay István vázlatmellekletei. 

Dr. Szabady Béla : Győri kancellárpii»pök, mint gazda a 17-ik 
században. Győr, 1931. Győregyházmegyei Alap nyomdája. 15 1. 

Szabady Béla, az egyháztörténetemnek kiváló munkása, többet is ad 
ezen tanulmányban, mint a cím mond. Elénk állítja Sennyey kancellárpüspök 
( t 1635) egész egyéniségét, az államférfiút, az eredményes működésű diplo-
matát, az egyház képzett és buzgó papját. Pázmánynak jeles neveltjét s csak 
azután mutatja be a jó gazdát, akinek emberségss szíve is van a vérző 
ország szegény népe iránt. Minél több ilyen részletmunkát kivánunk, hogy 
ezekből felépülhessen egy jó magyar egyháztörténet. Szépséghibája a tanul-
mánynak, hogy a püspök gazdasági rendelkezéseit a feldolgozás közepette 
adja, holott ennek a végén volna helye. 

Kardos Tibor : A laikus mozgalom magyar bibliája. Bpest, 1931.321. 
A legrégibb magyar bibliafordítás eredetének sokat vitatott kérdéséhez 

szól hozzá s megállapítja, hogy szerzője falusi pap, aki beleke'ül a kelyhes 
mozgalomba s végül gyülekezetével együtt kivándorolni kénytelen. Fordítása 
laikusokat szolgáló evangeliárium, zsoltárfordítás, buzdító és vigasztaló olvas-
mány, Közben hű képet rajzol a délvidéki laikus mozgalomról, melynek 
megfékezesében nagy szerep jut az obszerváns ferenceseknek, s mely . nagy 
szerepet játszott a magyar renaissance belső feltételeinek kialakításában. 

Révész Imre: \ reformáció- Budapest, Magyar Szenle Társaság. 80 1. 
Protestáns egyháztörténet íróknál ritka tárgyilagossággal megírt könyv. 

Ugy látszik, a nagyműveltségű egyetemi professzor jóindulatú befelé, de 
kifelé is elég tapintatos. Azt mondom, elég tapintatos Mert az ő művéből-
sem hiányzanak a katolikus felfogással átlósan sz ^mbehelyezkedő nézetek a 
szakadás megokolásánál, dogmatikus megalapozásánál s a reformáció ered-
ményének megrajzolásánál. Pl. merészen hangzik az egész középkori kultúra 
hordozóiról, a papi és szerzetesi rendről tett ama nyilatkozata (76. 1.), hogy 
a protestántizmus a nagyon felburjánzott papi és szerzetesi ingyenélésnek 
végetvetett. 

Sok beismerés is van a műben. Pl., hogy az egyedül üdvözítő hitet 
még a bibliás vallás sem tudja a bibliából kialakítani. De viszont elhallgatja 
a károkat, amiket a protestántizmus okozott. Az egyházművészet terén említi 
Rembrandtot, Bachot, de nem említi a kipusztult templomokat, a protestántiz-
musnak rideg, művészetellenes szellemét. 



Kmoskó Mihály: Az iszlám. Budapest, Magy. Szemle Kincsestára, 17. sz. 
Közelről érdekel bennünket magyarokat Kmoskó könyve, hiszen élet-

halál harcot vívtunk évszázadokon keresztül az iszlám egyik főzászlóvivőjé-
vel, a törökkel s a török hódoltság bizony végzetesen ráütötte bélyegét fejlő-
désünkre. Kmoskó jól írja meg, mint született meg a próféta a nép s az 
arab sivatag lelkéből, mint alakul át a jámbor, extatikus próféta beduin reál-
politikussá, éles kritika alá veszi a korán teológiáját, erkölcstanát, bepillantást 
enged a koránnak sokszor zavaros, majd száraz szellemébe s a belőle fakadó 
véres-fenséges harcokba. Szédületes a i az eredmény, amit rövidesen elértekT 
megkapok azok a rajzok, ahogyan a kalifátus eljut dicsőségének tetőfokára, 
majd a hanyatlás lejtőjére. Szívesen olvastunk volna még egy fejezetet az 
arab kultúráról is. 

Babits Mihály: Dante. Budapest. Magyar Szemle Kincsestára 37. sz. 
Babits kulcsot ad kezünkbe a középkor egyik legnagyobb szellemé-

nek, Danténak megértéséhez s ezért hálásak vagyunk neki, Közben elejt egy-
egy nyilatkozatot, amit nem írnék alá pl. hogy II, Frigyessel bevilágít az 
istentagadás fénye az aszkézis félhomályába. Meg-megcsóválja a „felvilágo-
sodás" fáklyáját, de bevezet abba a nagy szellemi univerzumba, amit a 
költő lelke az Elet anyagából épít az élet fölé, bepillantást enged Danténak 
zenévet, fénnyel, harmóniával telített mélységes érzelmivilágába s ezzel való-
ban lekötelez bennünket Babits. 

Balla Antal : Az utolsó száz év története. Török Pál : A francia 
forradalom története. Vernon Duckworth Barker: Az angol civilizáció. 
Gratz Gusztáv : Európai külpolitika. A Magyar Szemle kincsestára. 18., 19., 
22., 25. sz. Bp. Magyar Szemle Társaság. 

A Magyar Szemle Társaság értékes ismeretterjesztő sorozatában szinte 
egymást egészít k ki ezek a füzetek. V. D. B. az angol civilizáció múltján 
és jelenén vezet végig bennünket. Hogyan ötvöződött össze ez a csodálatos 
faj, hogyan alakult ki az angol jellem a történelem folyamán, hogyan él a 
parlamentárizmus olyan hosszú és közben dicsőséges életet, hogyan alakul 
ki a kompromisszumos angol vallás stb. Itt (1. a 35. 1.) protestáns felfogását 
egy kis igazságtalansággal fűszerezi a szerzetesek öncélú életéről, a parasz-
tokkal való szigorú bánásmódjukról s a szerzetesrendek székházainak fel-
oszlatását és lerombolását az angliai reformáció legnagyobb eseményének 
jelenti ki. Kár ilyen nyilatkozatokkal elrontani a tárgyalás nyugodt menetét. 
— török P. a francia forradalom iák tíz évi történetét ismerteti, amely azon-
ban napjainkig tart eszméivel, a tá.sadalmi és jogegyenlőséggel, az egyén 
szabadságával, a népfelség elvével s térben is az egész világon győzedel-
meskedik. — Balla A. az uloisó száz év történetén vezet át bennünket, hirdetve 
a világháború utáni békék megoldatlan problémáit. „A békék nem lehetnek 
jók, mert ugyanaz a szenvedély hozta létre őket, mely a háborút előidézte 
és táplálta." — Gratz G. az európai külpolitika boszorkánykonyhájába vezet 
be bennünket mest ri kézzel. 

Kelemen Atanáz : Keresztély Ágost herceg katolikus restaurációs 
tevékenysége a győri egyházmegyében. Pannonhalma. 1931. 73 1. Pannon-
halmi Füzetek. 11. sz. 

A pannonhalmi tanárképző főiskola történelmi szemináriuma a szom-
szédos soproni és győri levéltárak anyagát igyekszik megyetörténeti és egy-
háztörténeti szempontból értékesíteni. Az utolsó tíz évben 14 dolgozat foglal-
kozott Sopron vármegye történetével és három Győr egyházmegye történetével. 
Kelemen^dolgozata Győr egyházmegye kat. megújhodáskori történetének értékes 
fejezete. Uj fényt vet a konvertita Keresztély Ágost egyéniségére, buzgó lelkipásztori 
lelkületére, egyházi és diplomáciai tevekenységére, a pápai és császári udvar-
nál való befolyására, munkatársaira, az egész egyházmegye életére. Meglepő 
eredménye tanulmányának annak a kimutatása, hogy milyen lazán hajtották 
végre azartikuláris törvényeket a földesurak az egyházmegyében. Artikuláris helyek 



az egyházmegyében Nemes-Dömölk, Nemes-Csó, Felső-őr, Vadosfa, Nemes-kérs 
a rábai kerületben mégis 13, a locsmándi kerületben 29, a szombathelyi fő-
esperességben 23 helyen működik prot. pap vagy tanító. Érdekes annak a 
kimutatása is, hogy mennyit haladt az egyházmegye a trienti zsinat szellemé-
ben Keresztély Ágost negyedszázados kormányzása idején (1696—1725). 

Hóman Bálint : Külpolitikai irányok a magyar történetben. Bp. Frank-
lin Társulat nyomdája 1931. 28 1. 

A világháború eredményezte új helyzetünkben, visszanyert független-
ségünkben sorsdöntő nemzetközi problémáink megoldásához történelmi alapo-
kat akar nyújtani Hóman B. Végigvizsgálva külpolitikánk múltját, arra az 
eredményre jut, hogy a magyar külpolitikának ezer év óta mindig ugyan-
azokkal az erőtényezőkkel kell számolnia. Az epizódszerűen feltűnő s mindig 
irreálisnak bizonvult keleti, bizánci és török orientációval szemben történe-
tünk két reálpolitikai értékű, nyugati irányú koncepciót termelt ki, az egyik, 
a nyugati háltérrel biró lengyel-horvát-olasz szövetség a német hatalmi aspi-
rációkkal s a közvetlenül szomszédos kisebb hatalmakkal — csehekkel, osztrá-
kokkal, szerbekkel —szemben járt sikerrel, viszont a német-olasz orientáció 
nagy keleti veszedelem esetén bizonyult célravezető politikának. Mai helyze-
tünkben melyik helyesebb a két elgondolás közül, annak eldöntését a gya-
korlati politikusokra bízza. 

Gyalókay Jenő : Az első orosz megszállás és Erdély felszabadítása. 
Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. Bp. 1931. 131 1. 

Gyalókay Jenő, kitűnő hadtörténeti írónk alapos forrástanulmányok 
alapján véglegesen tisztázza a szabadságharc egyik érdekes, tanulságos feje-
zetét, Bemnek az 1849-i erdélyi tavaszi hadjáratát, melyet aztán a magas 
helyről újra fellobbantolt oláh felkelés, Gyulafehérvárnak az osztrákoktól 
folytatott kitartó védelme. Bemnek távozása s a magyar kormánynak az 
erdélyi hadsereggel való mostoha bánásmódja miatt az erdélyi nyári hadjárat 
balsikerei követtek. 

Dr Wilhelm Deinhardt : Der Jansenismus in dexxtschen Landen. 8°. 
142 1. 5 M. Verlag Kösel-Pustet. München. 

A kiváló müncheni egyetemi tanár, Pfeilschifter vezetése alatt álló 
egvháztörténelmi szemináriumban készült eme dolgozat új bepillantást nyújt 
a felvilágosodás korának előzményeibe. A jezsuiták elleni aknamunka s a 
Port Royalban a lőweni és párisi egyetemeken folytatott harcok jellemzik ezt 
a korszakot s benne a janzenizmusnak nevezett mozgalmat. Az intellektualista 
Jansen, Arnauld, Quesnel reformtörekvéseinek, a francia janzenizmusnak 
ismertetése után a németség állásfoglalását ismerteti. 1750-ig, a kezdődő fel-
világosodás korában a katolikusok ellene foglaltak állást, a protestánsok pedig 
mellette. Az új tanok csak az 1750-1790-es években tudtak nagyobb érdeklődést 
kelteni kat. körökben is az Utrechtből kiinduló janzenista propaganda s II. 
József kedvezése következtében. Különösen meglepő a janzenista szerzők 
elterjedtsége francia kiadásokban és fordításokban, valamint a janzenista ellenes 
szatirikus röpiratok nagy száma. D-inhardt ügyesen mutatja ki a janzenista 
felfogást a felvilágosodási gondolatban. A nagy forrástanulmányra felépített 
munka alapvető adatokat szolgáltat a XVIII. sz. egyháztörténetéhez s méltókép 
sorakozik a Münchner Studien többi hét kötetéhez. 

Szép volna, ha Deinhardt példája nyomán a magyarországi teológia* 
főiskolák egyháztörténeti szemináriumaiban feldolgoznák a XVIII. századi 
magvar teológusok állásfoglalását a janzenizmussal szemben. A püspöki és 
káptalani levéltárak bőséges adatokat tudnának szolgáltatni ehhez az egyház-
historikusokat és szellemtörténészeket egyaránt érdeklő kérdéshez. Annak is 
jó volna utánajárni, hogy a régi papi, plébániai könyvtárakban, — jegyzékeik 
már legtöbb helyen megvannak, — milyen elterjedésűek voltak a janzenista 
vagy janzenista ellenes teológiai munkák. 



Németh Imre : Vág sopron vár megye* község története. A szerző 
kiadása. Don Bosco nyomda. Rákospalota. 1931. I l l 1. 

A szülőföld szeretete, a papi léleknek a múlton való szíves elmeren-
gése hozta létre e könyvet a falu második temploma s második települése 
200 éves jubileumára. Kiadott és kiadatlan forrásokból összegyűjt sok adatot 
a falura, népére, földesuraira, papjaira, egyházi, társadalmi, kultúrális életére 
egyaránt. Ha sok ilyen jó történelmi érzékkel megáldott papunk volna, akkor 
csakhamar megelevenednének az egyházmegyei, plébániai, megyei és családi 
levéltárakban szunnyadó emlékeink. Sokat tehetnének ezen irányban teológiai 
főiskoláink, ha az egyháztörténelemmel kapcsolatban paleografiai és helytör-
téneti módszertani kurzusokat nyitnának az ifjú papi nemzedéknek s pálya-
díjak kitűzésével serkentenék őket, mondjuk az egyházmegyei levéltárak anya-
gának kiaknázására. Mályusz Elemér (A helytörténeti kutatás feladatai, Száza-
dok. 1924. 538—566. 1) és Váczy Péter (A helytörténeti kutatás problémái, 
Budapesti Szemle. 1931. okt. sz.) művei jó indítást adhatnak. 

René Bazin : A szahara szíve (Charles de Foucauld). Szent István 
Társulat kiadusa. Bp. 268 1. 

R. B. tollából nyerjük a francia hatalmi törekvés, a francia nemzeti 
eszme hősének, a katolicizmus egy új szentjének, vértanujának tanulságos 
életrajzát. Charles de Foucauld viharos ifjúság után katonai pályára lép, ahol 
lelkének jobb érzései lassanként diadalra jutnak s nagy eszme szolgálatába 
állítják hősünket. Felderítő utat tesz Marokkóban, mely a külföldi földrajz-
tudósok körében nagy feltűnést keltett. Lelke még magasabbra vágyik. Trap-
pista lesz, majd remete Názáretben, Jeruzsálemben, hogy előkészüljön 
hivatására, a kereszténységnek a mohamedánokkal való megkedveltetésére. 
Már mint pap megy Benni Abbeszbe, Hoggarba, Tamanrasszetbe, hogy a 
sivatag siváran nagyszerű földtájából merítse állandóan az örökkévalóság 
gondolatát, hogy ott élje le szigorú, áldozaios életét, hogy magához édesgesse 
az izlám fiait, mikor egy rablócsapat 1916. dec. 1-én meggyilkolta. Majd 
mikor a mohamedánok megnyitják szívüket az Igazságnak, vissza 'fognak 
emlékezni apostolukra, aki az eljövendő üdvösség jegyében áldozta fel magát 
Afrikában — hazájáért és a kereszténységért. 

Dr. Horváth Detre : A multak emlékei a jelenben Kőszegen. Dunán-
túli Nyomdavállalat Rt. Szombathely. 1931. 164 1. 

Jubileumra készül Kőszeg, az 1532-i hősies védekezés jubileumára. 
Horváth D. a történész és műtörténész szemével járja be a mult emlékeit, a 
várat, a templomokat, kápolnákat, házakat, leír, elemez minden szobrot, fest-
ményt, vázolja a gimnázium életét, a tanítás menetét s a kat. megújhodás 
koráról, cselekvő, alkotó vallásosságáról élénk képeket vetít lelkünkbe. De 
nemcsak ír Horváth Detre, hanem gondja van rá, hogy a pusztuló műem-
lékek megmentessenek (a Széchényi Gy. u. 7. sz. házának sgraffito dísze) 
és ízlésesen meg is újuljanak. A tanulmányok különben a Kőszegi Hírek és 
a Vasvármegye 1930. és 1931-i évfolyamainak egyes számaiban jelentek 
meg s egész kis szellemtörténeti koszorút fonnak Kőszeg feje fölé ! 

D. Agostino Saba: Bernardo i Ayglerio abate di Montecassino. 
Montecassino. 1931 154 1. 

Montecassino középkori történetének megírását egy lépéssel előrejut-
tatta a milánói kat. egyetem tudós tanára, mikor I. Bernát apát ( t 1282) tör-
ténetét megírta. Nemcsak a monostor belső életébe világít be, hanem Dél-
Itália életébe is, hiszen nagy politikai és társadalmi szerepet is játszott az 
apát abban a poIitiKai és társadalmi szempontbol olvan nyugtalan korban. 
A politikában a Hohenstaufokkal szemben az Anjoukat támogatta, a társa-
dalmi bajokat szociális intézmények létesítésével enyhítette, monostorában 
benedeki szellemben, nagyszabású liturgikus élettel, szellemi és kézi munká-
val szolgálta az Istent. Montecassino nagy tekintélyét, dicsőségét I. B rnát 
apát csak fokozni tudta. 1269-ben leánykérő követségben Magyarországon is 
járt. Anjou Sánta Károly részére ő szerezte meg V. István király leányának 
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Máriának kezét. Levelében, melyet szerzetes fiainak írt, nem győzi dicsérni 
a fogadtatás fényét, a magyar király hatalmát, seregét, mely kelet és dél 
népeit fékenlartja, s gondviselésszerűnek tartja a két csaladnak házassággal 
is megpecsételt frigyét. Ha az előbbi nézetében volt is valami túlzás, az 
utóbbi sejtelme valóra vált. 

Dr. Mihályi Ernő. 

Művészettörténelem. 
Joseph Braun S. J. : Das christhiche Altargerät in seinem Sein und 

in seiner geschichtlichen Entwicklung. Mit 610 Abbildungen auf 149 Tafeln 
und im Text, Max Hueber (Verlag) München. 1932. 704 1. 72'50 M. 

Braun könyvei mindig eseményt jelentettek a művészettörténelemben" 
1907-ben jelent meg egy halalmas kötete a nyugati és keleti Egyház litur-
gikus öltözetéről, 1924-ben kétkötetes munkája a keresztény oltárról. Mind-
egyik nélkülözhetetlen összefoglalás lett muzeumokban, könyvtárakban, teoló-
giai főiskolákon, gyűjtők és művészettörténészek kezében. Legutóbbi munká-
jában is ugyanazok az alapelvek, ugyanaz a tudományos módszer ölt testet, 
amely előző munkáit olyan elismertté tette. Ebben is szigorúan tárgyilagos, 

ügyesen fe,használja az írá-
sos és monumentális forrás-
anyagot s rendszeresen, vilá-
gosan, könnyen áttekinthe-
tően dolgozza fel. Az írásos 
kútfők közül főleg a leltára-
kat használja ki, de a képek 
s a domborművek anyagát 
is céltudatosan értékesíti. 
Messze be a XIII. századig 
minden emléket felsorol, 
örömmel láttuk a soproni 
múzeum Gundpald-kelyhét is 
a kremsmünsteri Tasziló-ke-
hely mellett, attól kezdve 
aztán az anyag rendkívüli 
bősége miatt már válogat a 
legkiválóbbakból, de azért 
az oltárkészletek, az egyházi 
szerek történetének megírá-
sánál számbajöhető minden 
szempont érvényesül a rend-
szeres feldolgozásban. S nem-
csak a németországi anyagra 
támaszkodik, szívesen hoz 
fel példákat más országok, 
sőt a keleti rítus emlékeiből 
is. Örömmel látunk a sze-
melvényes anyag közt ma-
gyarokat is. A könyv tehát 
nemzetközi érdeklődésre is 
számot tarthat. Magyar szem-
pontból soha jobbkor, nem 
jelent meg könyv. Éppen 
most indult meg nálunk 
az összes egyházmegyékben 
megalakított egyházművé-
szeti bizottságok révén a 
műemlékek lajstromozása és 

tudományos feldolgozása. Szinte kapóra jön e munka a maga rendszeressé-
gével s mintául szolgálhat a magyar egyházi műemlékek feldolgozásához és. 
kiadásához. 

Kehely. — Brag a, Székesegyház. 



Tartalmilag két részre oszlik a könyv. Egyikben a szent edények sze-
repelnek, amelyek az Oltáriszentséggel közvetlen érintkezésben vannak, a 
másikban a szent cselekményeknél használt szerek. Mind a két rész megint 
három szakaszra oszlik. Az első rész első szakaszában a szentmisénél hasz-
nált kehelyről, paténáról és az ógallikán toronyról, a másodikban az oltári-
szentség kiszolgáltatásánál használt fisztuláról és kanálról, a harmadikban az 
oltáriszentség megőrzésének s ünnepélyes kitételeinek az eszközéről, az aldoz-
tató kehelyről (pyxis, ciborium) és szentségmutatóról (monstrancia, kusztódia) 
van szó. A második részben a szentmisénél használatos kannákról, kehely-
kanálkáról, ostyatartóról, a görögöknél az áldozati kenyér kivágására hasz-
nált késről, az u. n. szent lándzsáról s a melegvíztartó zeonról. továbbá az 
oltárfelszereléshez tartozó keresztről és gyertyatartókról, majd az oltárszolgá-
lathoz tartozó egyéb edényekről, a kézmosókról, a tömjéntartóról, füstölőről, 
a béketábláról, a csengetyűről, a szenteltvíztartóról, hintőről és a liturgikus 
legyezőről. 

Paténa. Fritzlar. Dóm. 

Mindegyiknek pontosan megállapítja korát, amikor alkalmazni kezdték, 
anyagát, alakját, fejlődését s díszítését. Á külön 144 lapra terjedő szemléltető 
rész gondosan meg van válogatva s a szent edények egész tejlődését bemu-
tatja. Kár, hogy éppen a modern iparművészet alkotásai nem szerepelnek a 
sorozatokban. Pedig szívesen láttuk volna éppen a nagy műtörténeti tudás-
sal rendelkező s finoman iskolázott szemű szerzőnek megválogatásában a 
modern sorozatot is. Néhány képet bemutatunk a könyvből. 

Hogy így is milyen nagy hézagot fog kitölteni ez a munka, mutatja 
az a körülmény, hogy maga a Szentatya szólította fel a különben már öreg 
szerzőt e mű megalkotására, mikor a keresztény oltárról szóló könyvét külön 
jevélben megköszönte. 

Ez az érdemes munka, mely minden eddigi hasonlótárgyú munkánál 
terjedelmesebb, minden kérdést, mely az egyházi felszerelésekkel kapcsola-
os, alaposan megtárgyal, jó indítás volna a magyar egyházi iparművészeti 



•emlékek feldolgozására. A most folyó lajstromozásokat mér úgy kellene intézni, 
hogy mint végső cél, egy magyar Braun lebegne szemünk előtt, vagyis a 
magyar egyházi iparművészet fejlődéstörténete. 

Die Jahresmappe 1931. der Deutschen Gesellschaft für christliche 
Kunst. 9 Tafeln in Autotypie und Farbenkunstdruck, 24 Seiten Text mit 53 
Abbildungen, Text von Prof. Dr. Ferdinand v. Werden-Eichstätt. 

Sokat dolgoznak a németek a keresztény 
művészet felvirágoztatásáért, megerősítésé-
ért. A mult évi termés legjaváról számol 
be ez a kiadvány is kb. 60, részben színes 
képben. A bizonytalanságában nyomasztó 
1931. év is meghozta a maga gyümölcsét 
az építészet, festészet szobrászat terüle-
tein egyaránt. Ha végignézünk ezeken az 
alkotásokon, lehetetlen, hogy szemünkbe 
ne tűnjék a jelen idők komolysága, az 
örömben és anyagi javakban szegénynyé 
lett nemzedéknek tudatos összehúzódása, 
egyszerűsége. A történelmi stílusok mél-
tóságos pompájának semmi nyoma. A 
templomok külseje csak tömegével, ha-
talmas falfelületével, ablakainak ritmusá-
val, belsejének térhatásával, ügyes meg-
világításával s célszerűségével hat. Az új 
formák keresése a történelmi stílusokat 
már teljesen kiszorította. Két-három év óta 
egyetlen barokk templomot sem építettek, 
ma már minden templom a mai kor 
talajából női ki s teljesen a jelen céljait 
szolgálja. A történelmi stílusoktól elvará-
zsolt szemünknek itt-ott még szokni kell 
az új formákhoz, de azt el kell ismer-
nünk, hogy jogosak ezek a törekvések, 
korszerűek ezek az új formakeresések s 
nincs bennük semmi forradalmi túlzás, 
végletekben járó expresszionizmus, ami az 
egyházi művészet célját veszélyeztetné. 

Az uralkodó stílus, az építészet mellett 
szerényebben húzódik meg a képírás és 
képfaragás. Mindkettő a középkori érte-
lemben vett mélyen bensőséges realizmus-
ból fakad. Csak azt nem értem, hogy 
miért kell ennek a realizmusnak itt-ott 
esetlenséggel, darabossággal párosulnia, 
miért kell ájtatos német parasztokat nean-
dervölgyi kr ponyával ábrázolni, vagy mi-
ért kell a bensőséges ábrázolás címén az 
anatómiát teljesen elhanyagolni. Azt hi-
szem, nem tennék szolgálatot a keresz-
tény művészetnek, ha ezeket a hibákat elhallgatnám. 

A szakszerű előszóban ismertetett 43 művész közül kiemelhetem Holz-
meister, Bosslet, Kamp, Schlösser, Pinand, Schulte építőt Martin, Bertram, 
Burkart, Grassl festőt, Hofman, Bauer, Rouband, Kinsler, Georgii szobrászt. 
Amint a németek a maguk egyházi géniuszát igyekeznek belevinni egyházi 
művészetükbe, úgy kell utat törni a fiatal, üde magyar géniusznak is. Gyö-
nyörűséggel és haszonnal forgathatja ezt a szép kiadványt minden magyar 
katolikus ember, de főleg a művészek és műpártolók. 

Cibórium. Ungedanken. 



Péter András : A magyar művészet története. Lampel R. Budapest. 
2 k. 200—198 1. 

Nehéz feladatra vállalkozott Péter A. s előre is jelezhetem, nagy siker-
rel. Művészettörténeti összefoglalást nyújt akkor, amikor még sem a levéltári 
anyag ráncs felkutatva, sem a magyar művészettörténeti topografia rendszeres 
előmunkálatai nem történtek meg. Viszont azonban az újabb évtizedekben 
annyi modern részleltanulmany jelent már meg, hogy szinte még a maguk 
befejezetlenségében is könyvbe, egységes összefoglalásba kívánkoztak Péter 
A. szerencsés kézzel gyűjti össze a leyújabb kutatás eredményeit s az új tör-

ténetszemléletet csillogtatja meg a 
rendszeres fejlődésben bemutatott 
anyagon. Gazdag anyaggyűjtésén 
mindenütt uralkodik s ítéletét kié-
rezhető széleskörű emléktanulmány 
támasztja alá. A fejiődés állomásai 
természetesen változnak ertékben, 
pl. nagyon értékes a magyar szár-
nyasoltárok művészetéről szóló, 
vagy a XIX. sz. művészi irányait 
tárgyaló több fejezet. Hiszem, hogy 
az egyházművévészeti bizottságok 
meginduló működése kapcsán nem-
sokára bevilágíthat a magyar vidéki 
barokk, rokokó, empire művészet 
helyi jellemvonásaiba is, s nem kell 
megelégednie a tisztán csak mű-
vész- és műtárgytörténettel s a bécsi, 
osztrák barokk érvényesülésének 
megállapításával. Mindenütt rámutat 
az okokra, amelyek az egyes korok 
szellemi és művészeti termékenysé-
get, vagy terméketlenségét előmoz-
dítják s hol a világi, hol az egyházi 
művészetnek kedveznek. Általaban 
mindenütt kiemeli a lényeges, a főbb 
emlékeket. A koronázó palástnál 
megemlíthette volna a XI. századi 
képírás nagyszerű emlékét, a pan-
nonhalmi palástot is, mely a szép-
írás történetében európai jelentőségű 
esemény. Szívesen láttam volna 
a magyar templomépítés fejlődési 
vonalába Lébény és Ják közé iktat-
va a pannonhalmi erődtemplomot 

Kereszt. Wiesensteig. Piebániatempíom. is. mely gyilokfolyosóival s a tör-
(Mi» ténelmi fejlődés minden szakából 

épen maradt részleteivé 1, szobordíszeinek ikonográfiájával jelentős helyet foglal 
el művészettörténetünkben, sőt erőd jellegével legkorábbi s egyben nyugateurópai 
unikum. Péter A. könyvét élvezettel s haszonnal forgathatja mindenki, akit a 
magyar müvészettörténelem jelen állása s megoldásra váró problémái érde-
kelnek. 

Schoen Arnold: A budai Szent Anna-templom. Budapest székesfő-
város kiadása. 1930 253 1. 

Újból egy értékes monográfiával gyarapodott a barokk művészet iro-
dalma. Újból egy lépéssel közelebb jutottunk a magyar barokk szintézisének 
megalkotásához. Schoen Arnold mindent megtett, hogy a Szent Anna-kápolna 
200 éves jubileumára készített műve tökéletes legyen. Szélesalapú levéltári 
kutatást végzett s ezen kutatás alapján a monográfia keretén túl is annyi 
anyagot halmoz össze a Budán, Pesten s a vidéken működő művészekről és 



mesteremberekről, hogy egész kis lexikon kerekedik ki belőle. Közben aztán, 
az írott betű erejével jó néhány, levegőből merített felfogást megdönt. De nem-
csak a filológiai részt illetőleg, hanem az esztétikai stíluselemzés sze<r pont-
jából is finom munkát végzett. Az épület ritmusát, a belső dekoráció, felsze-
relés legapróbb részleteit is a barokkba, rokokóba való nagy beleérzéssel 
magyarázza. Akár szobrászati, akár festői díszről van szó, nagyon szépen 
értelmezi annak a — hogy úgy mondjam — theatrum sacrumnak a lelkét. 
Schoen műve a Budapest székesfőváros várostörténeti monográfiái közt elő-
kelő helyet foglal el. 

Rados Jenő: Magyar kastélyok. A Műemlékek Országos Bizottsága 
és a Könyvbarátok Szövetsége. M. Egyetemi nyomda. Bp. 1931 238 1. 

Rados könyve futó pillantást vet néhány nemzeti jellegű renaissance 

Füstölő. Paderborn, Dóm. 

várkastélyra, hogy aztán annál bővebben mutassa be a magyar nemesség 
késő barokk-kori és klasszicisztikus építészeti tevékenységét. Leszámítva az 
ország széleit még az építészeti hagyományok is áldozatul estek a 145 éves 
török hódoltságnak. A felújulás korában a Bécsben uralkodó nyugateurópai 
stílusokat ültetik át főuraink a magyar talajba, amelyből a rokokószínű késői 
barokk a magyar zamatú Grassalkovich-stílust, a XIX. század eleji klasszi-
cizmus pedig a József-nádorról elnevezett palatínus-stílust termelte ki. 233 
szebbnél-szebb képben, alaprajzban, rövid történeti és művészeti megvilágí-
tásban egy eddig elhanyagolt világot, az Esterházyak, Festetichek, Batthyá-
nyiak, Károlyiak, Erdődyek stb. fényes XVIII. sz.-i és XIX. sz. eleji építke-
zéseit, a ráckevei, féltoronyi, budafoki, cseklészi, gödöllői, eszterházi, tatai, 
pápai, alcsuti, fóti, csákvári stb. kastélyokat mutatja be, melyek a nyugati 



műveltségnek mind egy-egy nemzeti tartalommal megtöltött gócpontjai voltak. 
Ha nem mondható is teljesnek Rados munkája, hiszen töretlen utakon jár, 
a magyar művelődéstörténelemnek nagyszerű adatokat szolgáltat s nyugathoz 
való tartozásunknak az illusztrációs anyag gazdagsága, a német, francia és 
angol kivonatok s a képek négynyelvű aláírásai révén idegenek számára is 
érthető fényes bizonyítéka. 

Dr. Mihályi Ernő. 

Hekler Antal : Antik művészet. 184 1. Kir. Magy. Egy. Nyomda kia-
dása. Egész vászonban 8 P. 

Az ókori népek (Egyiptom, Babilónia, Asszíria, Perzsia, Kréta-Mykene, 
Görögország, Itália) művészetének rajzát kapjuk H. jelen könyvében, melyet 
a Könyvbarátok Szövetsége adott ki. A művészeti formák megtárgyalása 
előnyösen domborítja ki az egyes népfajok egyéni jellemvonásait is. Az elő-
adásmód mindenütt átlátszó, élvezetes, Nagy értéke szépen sikerült illusztrá-
cióihoz fűzött magyarázó szövegei, melyek találóan nyújtanak szempontokat 
az olvasó számára arra vonatkozólag, mit kell az egyes műalkotásokon első 
sorban meglátnia, hogy annak szemlélete egyéni élményévé is váljon- Hasz-
nos kiegészítés a munka végéhez csatolt könyvészet, mely általánosan eliga-
zító műveket sorol fel, több esetben értéküket is feltüntető megjegyzésekkel. 

Hisszük, hogy az antik művészet ezen ízléses kiállítású dióhéjjá, mely 
váz latszerűsége mellett is a lényeges mozzanatokat mindig pompásan emeli 
ki, széles körben fog kedvező fogadtatásra találni. 

s. s. 

Művelődéstörténelem. 

Fr. J. Dölger: Antike und Christentum. Bd. II. H. 2. 3. 4. Münster 
in W. Aschendorff. 1930. 81—160; 161—240; 241—372. 

Dölger magaszerkesztette folyóirata, melyben hatalmas ókeresztény és 
egykorú pogány archaeológiai, kultúrtörténeti tudásának érett gyümölcseit 
közli, mindig újabb meglepetésekkel szolgál a szaktudománynak, melyek bár 
látszólag kis körét érdeklik a tudósoknak, mégis lassanként nélkülözhetetlenné 
válnak az érintkező tudományágaknak, köztük a keresztény hittudomány 
minden részének. Konkrét példákon mutatja meg, hogy érintkeztek pogány 
szokások a keresztény szellemi élettel. Ilyen pl. a halott-kultusz a maga 
ételadományával ; a templomküszöb csókolása ; az oltárcsókolás. Más érte-
kezései rávilágítanak arra, mennyire átalakította, a maga szellemi világával 
átitatta a kereszténység a pogány szokásokat. Dölger kiszélesíti régebbi kuta-
tásait a sphragis-ról, a vallási megbélyegzésről, kimutatja, ahogy a szimbólum 
mennyire közkeletű volt már a kereszténység kezdetekor, hogy alapja ott van 
a vallásos tetoválásban, a bélyeg beégetésében, mely ez egyiptomi Dionysos-
kultuszban is megtalálható, a háromszöges jegy alkalmazásával, mely az 
isten szimbóluma volt ; kimutatja, hogy a katonai bélyeg is a császár vallási 
tiszteletét tételezte fel. Más, főleg szobrokon található kereszt-jelek nem kato-
nai bélyegek, hanem — sebhelyek, forradások. Vallási sphragis-ok találhatók 
a syriai Atargatis-kultuszban is. A kereszténység sphragis tana nyilván más, 
mint az antik vallási megbélyegzés, hisz a kereszténység sohse fejezte ki 
külső, testi tetoválással a Léleknek a lélekre nyomott szentségi jegyét. 

Tertulliánnak a De baptismo c. munkájához fűz néhány értékes meg-
jegyzést Dölger ; magyarázza az „oleum eucharistiae" kifejezést (magyarázata 
nem új), kifejti a „monitor" jelentését (Tert. Apol. 30, 4.). Vallástörténetileg 
nagyon érdekesek még megjegyzései Nagy Konstantinnak a manicheizmushoz 
való viszonyáról. Ezekről tárgyalnak az ismertetett füzetek cikkei ; néhány 
jó kép is szemlélteti Dölger igazát. Ezek a kutatások is azt igazolják, hogy 
az antik szellemi környezet nélkül nem lehet ugyan a kereszténységet helye-
sen értelmezni — de alapvető hiba volna, ha valaki a kereszténységet az 
antik pogányság-bóí akarná levezetni. Az érintkezés más, mint a leszármazás. 

Kühár Flóris. 



Georg Grupp: Kulturgeschichte des Mittelalters. I. kötet: 19213, 
VHH-369 1. II. kötet: 1923,3 VII+400 1. III. kötet: 1924,3 VII+421 1. IV. kötet: 
1924,3 VII+465 1. V. kötet: 1919, VII+397 1. VI. kötet: 1925. V-W39I. Pader-
born, Ferdinand Schöningh. Valamennyi nagyoktáv. Az egész sorozat ára 
vászonkötésben 60, félbőrkötésben 70 M. 

Grupp életműve, az A. Diemand által az első négy kötet 3. kiadásá-
nak munkálatai közben elhunyt szerző hagyatékából kiadott VI. kötettel, 
immár teljes egészében áll előttünk. Kétségtelen, hogy ez az impozáns mű 
az egyetemes középkornak eddig legjobb, a legalaposabb forrás- és iroda-
lomismereten felépülő művelődéstörténete. Megtaláljuk benne a középkor em-
berét minden kultúrális vonatkozásában az egyes rendek és hivatások keretei 
között, ahogyan az a keresztény európai nemzetek kebelében kifejlődött. A 
szerzőnek arra is volt gondja, hogy az uralkodó koráramlatok és korállapo-
tok rajza mellett az állam, a tudomány s az Egyház nagy, iránytszabó egyé-
niségeinek működését és hatását is kellőképen kidomborítsa. Alapos teológiai 
és filozófiai képzettsége nem teszi elfogulttá az egyházi élet hibáinak és kinö-
véseinek bemutatásában sem, sőt azt lehetne mondani, hogy a protestáns 
német történetírókra való tekintettel néha az ellenkező végletbe esik. így pél-
dául az egyes korszakok erkölcseinek rajzánál nem elég kritikával kezeli a* 
erkölcsöket bíráló irodalmi forrásokat, úgyhogy a kevésbé tájékozott olvasó 
az egyes trufák, szatírák és erkölcsi prédikációk túlzásait és könnyelmű álta-
lánosításait a komoly történeti kútfőkkel könnyen egysorba helyezheti. 

Grupp tagadhatatlanul óriási munkát végzett. A műve hat kötetében 
felhalmozott anyag nemcsak a laikust gyönyörködteti gazdagságával és sok-
oldalúságával, hanem a szaktudósnak is kifogyhatatlan kincsesbányát jelent, 
különösen mióta az első négy kötet harmadik, lényegesen átdolgozott kiadá-
sában egységesebb és tömörebb formát öltött s új szempontokkal gazdagodott. 
Kár, hogy ezek az uj szempontok még mindig nem egyeznek meg teljesen 
az egyes részlettudományok szempontjaival. így például a szellemtudomá-
nyok és a művészetek amúgy is elég szűkreszabott tárgyalásában a modern 
kutatás eredményei és szempontjai még mindig nem érvényesülnek. Egy em-
bertől viszont nem lehet mindent kívánni. Amely téren azonban még nem 
fejlődött ki spectális tudomány, ott minden érték» s, amit Grupp nyújt. Hiánya 
továbbá a műnek az is, hogy az óriási anyag időbelileg és térbelileg nincsen 
eléggé tagolva és egységes rendszerbe foglalva. Annyi tény ugyan, hogy 
Grupp nem is akarta a rendkívül sokoldalú anyagot mesterséges rendszerbe 
szorítani a tárgyi hűség rovására, de,legalább az újabb kiadásokban több 
áttekinthetőségre törekedhetett volna. így ugyanis az anyag túlságosan érvé-
nyesül a forma rovására s az erősen hangsúlyozott egyes elemek háttérbe 
szorítják nem egyszer a vezető gondolatot. Ami az egyes fejezetekre áll,, áll 
az egyes kötetekre is: mindegyik gazdag lelőhelye az értékes részleteknek és 
adatoknak, de nem része egy művészi épületnek. Az anyag némi függőleges 
tagozásával sok kényszerű ismétlést takaríthatott volna meg a szerző. 

Az említett hiányok kiküszöbölése végett Grupp hatalmas művének 
feltétlen szüksége volna egy gyökeres átdolgozásra, hogy az utolsó évtized 
nagyszabású kutatómunkájának eredményeivel kiegészítve és szerves rend-
szerbe foglalva elérje a középkori művelődéstörténet azon eszményét, melyre 
a katolicizmusnak mostani megújhodásában szüksége van. 

Dr. Kurzweil Géza. 

Georg Steinhausen : Deutsche Geistes- und Kulturgeschichte von 
1870 bis zur Gegenwart. Halle a. S., 1931, M. Niemeyer. Nagyoktáv, V I + 
512 1. Ára fűzve 12, kötve 14 M. 

A neves művelődéstörténész ezen új műve . az elmúlt év legjobb köny-
vei közé tartozik. A német szellem és a német műveltség 1870-től napjain-
kig terjedő történetének megírására elsősorban Steinhausen volt hivatva. 
Széles látókör, az arany középútat megtartó érett erkölcsi ítélet, a tárgykör 
minden ágának ismerete jellemzi művét. Néhány belső ellentmondása azon-
ban kritikára ösztönöz. A szerző abból a helyes tételből indul ki, hogy a 
mai kultúrélet jelenségeit csak akkor tudjuk megmagyarázni, ha a mult szá-



zad közepétől a jelenkorig terjedő időszakot egyetlen egységnek vesszük. 
Ugyancsak értékes az a tétele is, hogy korunk átmeneti kor. Az elmúlt 80-
év oly változások tanúja volt, amilyeneket egy évezred is alig ér meg A 
természettudom nyok, a technika, a világgazdaság, a kapitalizmus, a közle-
kedés és nem utolsó sorban a szellemtudományok nagyarányú fejlődése tel-
jesen új alapokra helyezték a mai ember életet. Ezen külső folyamatok és 
fejlődések mögött rejtőző új embertípus arcának megrajzolása volt épen a 
szerző célja. Hogy ez sikerüljön, a történetírónak minden ízében át kell élnie 
a mai életet. Steinhausennek — talán épen átfogó elméleti tudása miatt — 
ez alig lehetett módjában. Módszere is hibás ebben mellyel a kortársak íté-
letéből következtet a dolgok értelmére és ériékére. Ő ugyanis nem magukat 
a dolgokat nézi, hanem a róluk alkotott ítéleteket. Megáll pítja továbbá az 
összt s régi viszonylatok gyökeres átalakulását, éles szemmel észrevesz min-
den negatívumot, megveszteg thetetlen igazságszeretettel megrajzolja a régi 
értékek szétbomlását, de az új fejlődés szükségességének okai, az ezekből 
fakadó problémák s az új műveltséget felépítő erők rejtve maradnak előtte. 
— E néhány megjegyzés természetesen alig von le valamit a mű alapvető 
jelentőségéből. Steinhausen tíz év nehéz munkájával megalkotta az óriási és 
ellentmondásokkal teli forrásanyagba I e forrongó korszak első művelődéstör-
ténetét. Elévülhetetlen érdeme marad mindig, hogy szilárd alapot vetett, 
melyre a későbbi kutatás bizalommal építhet, lg. 

F. X. Thalhofer : Unterricht und Bildung im Mittelalter (Sammlung 
Kösel, Band 105). Kisoktáv IV-f-183 1. München, 1928. Kösel és Pustet. Ára 
kötve 3 M. 

A közoktatás és a közművelődés ügye a háború utáni időkben Spran-
ger, Kerschensteiner, A. Fischer, Litt és mások sokoldalú kutatásait felhasz-
nálva, nagyot fejlődött. A lélektani típusku'atás felhívta az illetékesek figyel-
mét arra, hogy az egyéni jellem és a különböző fejlődésfokok művelődési 
igényeit is tekintetbe vegyék. így a neveléstudomány mai fejlettségében gaz-
dagabb és sokoldalúbb, mint valaha is volt. Ez a körülmény azonban ameny-
nyire örvendetes, ugyanannyira veszélyes is. Sokan ugyanis, főként a fiatalabb 
tanítónemzedék körében, megtagadják a mult érdemeit a nevelés és művelő-
dés terén, legfeljebb a reneszánsz és a hitújítás koráig hatol vissza a múltba 
tekintetük, míg a középkor világa homályban marad előttük. 

Thalhofer rendkívül ügyes és világos könyvének éppen az a célja, hogy 
a modern nevelés és művelődés gazdag, de ellentmondásokkal telt világá-
val szembeállítva megrajzolja egy rég letűnt korszak, a középkor harmoni-
kusan kifejlődött, tökéletes nevelési és művelődési módszerét. Az istenhitben 
gyökeredző középkori világnézet elsősorban passzív erényeket követelt : ön-
megtagadást, alázatosságot és engedelmességet. A tekintélyt nem ismerő, gőgös 
és önhitt, a szabad kutatás elvét végletekig hangsúlyozó modern ember nem 
tudja megérteni többé a középkor emberét, aki éppen ezen passzív erények 
segítségével többre jutott minden téren, mint ő, mert eljutott az Istenig.— Thal-
hofer műve felöleli a középkori nevelés és művelődés minden ágát, könnyed 
és világos áttekintést ad fejlődésükről és problémáikról, anélkül azonban, 
hogy adataival kifárasztaná az olvasót. Ujabban nagyon sok értékes mű jelent 
meg a középkorról, de annak, aki nem akar elveszni a részletkérdések út-
vesztőiben, aki rövid, világos és katolikus szellemű áttekintést akar nyerni e 
csodálatos gazdagságú korszak szellemi életéről és mozgató erőiről, első-
sorban Thalhofer könyvét ajánlhatjuk. 

lg. 

Nevelés, 
Jean Plaquevent: Pour l'essor du catholicisme en France. Paris, 

Gabriel Enault. 10 fr. 
Plaquevent abbé könyvéből és a hozzá mellékelt prospektusból a fran-

cia kat. ifjúság számára hatalmas programm bontakozik ki. A szerző és fiatal 
barátai százados egyenetlenség szomorú tapasztalataiból okulva, ifjú hévvel. 



de nem ifjúi éretlenséggel keresik azokat az alapelveket, melyek a külön-
böző politikai és egyéb pártállások mellett is közös nevezőre hozhatnák a 
francia katolikus ifjúságot ahhoz a munkához, melynek célja Franciaország 
rekrisztianizálás. . 

15 kötetre terve?i Plaquevent abbé ezt a nagyszabású vállalatot, min-
denik kötet 200 o.dalas lesz. Ankétszerűen az egész kat. ifjúság közreműkö-
désével óhajtja megállapítani azt a programmot, mely hívatva lesz az egysé-
get megteremteni, minek eredménye lesz, hogy éppen a legjobban megszerve-
zett csoportok nem abban fecsérlik majd el erejüket, hogy egymás ellen ren-
dezzenek csatákat (a szó szoros értelmében!), hanem vállvetve törekednek 
arra, hogy a francia kai. intelligenciát visszahódítsák a katolicizmusnak. 
Ebben a ha almas programmban a kat. és nemzeti megújulás minden fontos 
kérdéséről lesz szó. Az első sorozat a már magjelent bevezető köteten kívül 
4 kötetben az intelligent ia visszahódításával foglalkozik. A második sorozat 
5 kötete a kat. intelligencia képzésének lesz szentelve. Ugyancsak öt kötet 
tárgyalja meg a keresztény szellemű politika kérdéseit. 

Az egész sorozat megjelenése után a Szemle hosszabb tanulmánnyal 
foglalkozik ezzel a programmal, mely talán nem ad végleges megoldást a 
problémának de mindem setre mélyen fog szántani, sok félreértést eloszlat, 
vitás kérdéseket tisztáz, lehetővé teszi, hogy a programm megállapításához 
mindenrendű és pártállású ember hozzászóljon. 

Ezt a programmot Plaquevent abbé az ifjúság, a fiatalság segítségével 
akarja megszerkeszteni. Par cette génération, mint az első kötet címe mondja. 
Az elődök sokat tettek, de nagy felelőség is terheli őket megoszlásaik, párlos-
kodásaik miatt, miknek eredménye a francia kat. egyház elnyomottsága. Az 
új programm megállapításához az a fiatalság kell, melyet nem kötnek az 
idősebbek előítéletei, tehertételei. Ez a könyv a húszévesekhez vagy ha úgy 
tetszik a 20—30 évesekh z fordul elsősorban, azután azokhoz, akik elkedvet-
lenedve attól, amiket pályájuk folyamán lattak, csatlakoznak hozzájuk . . . 
azokhoz, akik érzik a szükségét új nekilendülésnek, megindulásnak. 

A munka szellemének ismertetésere nem találhafnnk megfelelőbb mód-
szert. mintha idézzük leglényegesebb gondolatait: „Nincs más feladatunk, 
mint hogy hirdessük Jézus Krisztust. Igen, Ót hirdetni ! Mert ki ne érezné, 
hogy ez a mi parvenü civilizációnk nyög az elhasználtságtól ? Ki ne látná, 
hogy ez a civilizáció annyi anyagi gazdagság közölt is haldoklik az öregség-
től, hogy n i ' c s számára semmi más új a nap alatt, mint az a végtelen, állandó 
szükségesség, amit életünk minden pillanata egyre sürgetőbben követel, hogy 
a Krisztust hirdessük?. . . Azoknak, kik Öt nem ismerik, de szükségük van 
Rája, azoknak, akik Öt gyűlölik, mert rosszúl ismerik, azoknak végül, kik 
meg vannak keresztelve, de nem törődnek eléggé Vele és nem engedik, hogy 
Ö sokat számítson rájuk, mindezeknek kell Öt hirdetni . . . 

Legven neve mindenütt ismeretes, értsék meg, magasztalják minden 
nyelven, minden térd hajoljon meg, mikor tanítását hallja. A Szentlélek töltse 
el azt a nemzedéket, amelyből mi vagyunk, és akkor mi megújítjuk a föld 
színét, kezdve Franciaországon. 

Ez az ambíció foglalkoztat bennünket ! Óriási feladat ! Legyen ! De ki 
merné mondani,, hogy vakmerőség? Ki véli túlságosan nagynak hozzánk? 
Az Egyház fiai vagyunk. Ugyanaz az isteni erő, mely az apostolokat a világ 
m ghódíiására hajlotta, ugyanaz az isteni erő mely századról-századra a 
szenteket és mártírokat légió számra sokasította, nekünk is rendelkezésünkre 
áll forrásában minden nap. Ha ennek a forrásnak a vize ugyanaz, ha a 
szentségek nem változtak, mi akadályoz bennünket, hogy ezekhez a források-
hoz járuljunk meríteni, igyunk belőlük, hogy lendületet kapjunk?! 

Ha a lelki eszközök nem változtak, micsoda szégyen ránk nézve, ha 
összhasonlítjuk a mi anyagi eszközeinket a bármelyik kor apostolainak 
rendelkezésére álló eszközökkel ! . . . A kereszténység jobban szólhat a 
modern világnak Szt. Pál tónusában, mint bármikor : Filozófusok vagytok ? — 
Én is! Tudósok? — Én is ! Művészek? — Én is ! Nevelők? — Én is ! 
Rendet teremtetek ? — Én is ! . . . 



Mi akadályozhat meg tehát bennünket, hogy nagy kezdeményezéshez 
fogjunk, mikor ilyen nagy tőke van a kezünkben, annyi eszköz rendelke-
zésünkre és az Úristen velünk ? — Semmi más, csak a katolikusok tehetetlen-
sége és képtelensége arra, hogy végre egymást megértve dolgozzanak. 

Mi az orvosság ez ellen a gyöngeség ellen 1 „Az elegendő okosság 
ahhoz, hogy ne engedjük magunkat betoborozni azonkba az idősebb kor-
társaktól alapított harcos (inkább : egymással veszekedő) csoportokba, melyek 
a francia katolikusokra nézve olyan gyászosak voltak. Elengendő szeretet, 
hogy egymásért imádkozni tudjunk. Elegendő tapintat, hogy előbb követ-
kezetesen mindig azt keressük, mi egyesíthet, csak azután nézzük azt, mi 
elválaszthat bennünket és ezekhez a kérdésekhez csak nagy óvatossággal 
nyuljunk. Igazságot cselekedve szeretetben (Veritatem facientes in caritate). 

De talán mondhatnók, hogy ez a Programm, ez a megindulás is csak 
olyas valami, milyenekről nálunk is annyiszor hallhatunk hol húszévesek, 
harmincévesek, hol ifjú katolikusok stb. címkével ? Eredetiek, újszerűek, mert 
még nincsenek teljesítményeik, alkotásaik, melyek után az eredetiség hiányát 
szemükre lehetne vetni, önzetlenségük, munkaerejük még nem állta ki a 
próbát? Nem Plaquevent abbé könyvének elolvasása után el kell ismernünk, 
hogy ezek a fiatal emberek nagy dolgot akarnak. Tudják, mi szükséges 
vállalkozásukhoz. Érzik, hogy fiatalok, azt is tudják, hogy a 15—25 év 
között a fialal emberek kissé túlságosan meg vannak győződve elveik, 
nézeteik helyességéről (Ha az író szavait használom, ' akkor a „kissé szem-
telen" kifejezést kellett volna írnom a túlságos helyett), hogy hiányzik nekik 
néha az, hogy nem volt még sok keserves tapasztalatuk, hogy még keveset 
küzdve elvekért, céljaikért, bizonyos kudarcokat, vereségeket nem tudnak 
a szükséges megértéssel nézni, De ha vannak hiányai ennek az ifjúságnak, 
vannak előnyei is. Az ifjúkor többfelé néz okulást, tanulságot keresve. 
Minden jóért lelkesedik. Plaquevent abbó és, társai arra az ifjúságra számí-
tanak, mely az Evangéliumból táplálkozik. Éppen ezért öregkorban is meg-
őrzi ifjúi lelkesedését, elevenségét, amit csak azok vesztenek el, akik a Szent-
lélek ajándékait nem használják vagy rosszul használják, akik az önművelést 
abbahagyják, akiknél a tanulmányok befejezése jelenti azok elfelejtését. 
Gyönge szellemi és erkölcsi táplálékkal töltekezve, nem csoda, hogy az érett 
férfikorban a legtöbb embernek nincsenek eredeti gondolatai, nagystílű 
elhatározásai, nincs önfeláldozó odaadása. 

Minden lelki tulajdonságnak az a sajátsága, hogy erőben, frisseségben,, 
lendületben, ifjúságban gyakorlása arányában növekszik. Az arsi plébános 
apostoli heve életének utolsó éveiben, buzgóságának lendülete, lelkének fia-
talossága nem volt kisebb, a szemináriumból az életbe induló fiatal pap 
szeretetreméltó türelmetlenségénél, mellyel működni és hatni akar. 

És ha hátrányukra irandó, hogy eddig még nem mutathatták meg, hogy 
valóban több áldozatossággal, lelkesedéssel, önzetlenséggel, nagyobb felké-
szültséggel készülnek a munkához és hogy nemcsak az idősebbek helyét 
akarják elfoglalni, nem irandó-e javukra, hogy nem a mult hibáinak teher-
tételeivel, indulnak a munkára ? 

Plaquevent abbé 153 oldalas tanulmánya után mintegy 40 oldal füg-
gelék adja a kérdéshez való hozzászólásokat. A hozzászólások előtt találunk 
egy gyönyörű imádságot, melynek néhány gondolatát nem mellőzhetjük el. 

„Őrizz meg Istenem korom illúzióitól és vakmerőségeitől. Őrizz meg a 
férfikor gőgjétől, az öregkor szárazságátél. unottsagától, iróniájától. Gyarapítsd 
bennem az irántad való szeretet, kegyelmeddel őrizd mtg energiá.m frisses-
ségét, lelkem tisztaságát, szívem ifjúságát. . . Engedd meg, hogy mindig alá-
zatosan dolgozzam". . . 

Ez a könyv igazán megérdemli, hogy a folytatásaival együtt mindazok 
elolvassák, kik szociális kérdésekkel, az ifjúsággal foglalkoznak. 

Minket magyarokat pedig annál inkább is érdekel, mert az író és baráti 
köre igazságtalanul megnyomorított országunknak őszinte barátai, kiknek 
programmjában és működési körében a magyar igazságért való küzdés is 
beletartozik. Sz. J. 



Rendi hírek 
Két bencés tudós 70. születésnapját ülte a maredsousi 

Szent Benedek-apátság. Ezen ünneplésből. az egész bencés 
családnak ki kell venni a részét, hiszen az ő érdemeik az 
egész tudományos világ előtt ismeretesek, bencés vonatkozás-
ban pedig az első sorokba emelik őket. 

Az egyik Dom. Ursmer Berliére, a másik pedig Dom. 
Germain Morin. A belga Berliére, sok szent szerzetesnek, 
köztük Blosiusnak s a bollandistáknak honfitársa, megírta Dom. 
Anselmo Berthod (1733—1788) bencés bollandista életét. Mint 
a Rómában felállított belga történeti kutatóintézet vezetője rend-
kívül sokat tett hazája történetének megírása érdekében. Erde-
mei elismeréséül a belga királyi Tudományos Akadémia tagjai 
sorába emelte. De még nagyobb érdemeket szerzett a bencés 
szerzetesség történetének megírása körül. 1927-ben értékes 
kötetet adott ki a Szent Bernát előtti bencés rend 600 éves 
szellemi életéről s egy külön gazdag kötetet a Jézus Szíve tisz-
teletéről a bencés rendben a középkor óta (1923). 

Germain Morint a szerzetesi eszményről írt munkája (1912) 
emelte ki a szerzetesi cella homályából. A bencés életbölcse-
ségnek ez a kitűnő foglalata azóta már sok nyelven forog köz-
kézen. Magyarul a Lelki Elet könyvei közt jelent meg A mo-
nasztikus szerzeteseszmény címmel 1918-ban. Már közel 50 év 
óta jelennek meg G. Morin tollából főleg a Revue Benedictine 
hasábjain az ősi latin liturgiára s a latin szentatyákra vonatkozó, 
gyakran úttörő, máskor egy-egy tudományos kérdést véglegesen 
lezáró cikkei. Tudományos eredményei, melyek neki az oxfordi, 
zürichi, , freiburgi akadémiák tagságát is megszerezték, főleg 
Szent Ágostonra, Arlesi Szent Cézárra és Szent Jeromosra 
vonatkoznak. Éppen 70-ik életévének küszöbén, az 1930-ban 
lezajlott Szent Ágoston-jubileummal kapcsolatban adott ki egy 
hatalmas Ágoston-kötetet. 

A Bulletin critique 1892-i januári száma azt írta a két 
maredsousi bencesről, hogy ha a megkezdett úton kitartóan 
haladnak, akkor a belgáknak is meglesznek a maguk mauri-
nusai. S most, születésük hetvenéves fordulóját ünnepelve az 
egész bencés rend mint új Mabillonokra, a bencés rend új 
büszkeségeire tekint Dom. Berliérere és Dom. Morinre, akik 
fehéredő fejjel, de a fegyelmezett szerzetes rendíthetetlen munka-
kedvével dolgoznak tovább Isten és a rend dicsőségére. 

Trier. A napoleoni időkben az ősi trieri bencés apátságot 
elvilágiasították s épületeit, birtokát a jelenlegi Nell nevű birto-
kosnak a családja vette meg. 1922-ben a bencések visszavették 
az apátsági templomot, mely Szent Mátyás apostol holttestét 
őrizte, de csak a szomszédos, megnagyobbított plébániaépület-
ben húzódtak meg. Innen látták el a Szent Mátyás-plébánia 
ügyeit s szervezték a zarándoklatokat az apostolsírhoz. Egy 



idő óta tárgyalásokat folytattak az apátsági épületek visszaszer-
zésére is, amely tárgyalások most eredménnyel végződtek. Az 
apátsági épületek Nell halálával újra a bencések kezére kerülnek. 

Az augsburgi egyházmegyei Cecilienverein a mult évi 
nagygyűlését szept. 24-én Ottobeurenben tartotta. 

Beuron legközelebb két szerzetest küld Japánba, hogy ott 
a japán nyelvet megtanulják s a kolostoralapítási lehetőségeket 
tanulmányozzák. Ezzel Beuron is megkezdi majd a külföldi 
missziót. 

Az amerikai bencésektől alapított és fenntartott pekingi 
egyetemet most már a kínai állam is elismerte s ezzel a többi 
kínai állami főiskola jogait élvezi s végzett hallgatói állami 
alkalmazást nyerhetnek. 

A niederaltaichi apátság a mult év végén ünnepelte ala-
pításának 1200 éves, s nagyhírű apátja, Szent Gotthárd szentté-
avatásának 800 éves fordulóját. 

A stájerországi St. Lambrecht apátság Weyer Szörény 
volt mariazelli házfőnök személyében adminisztrátort kapott. 

Buckfast apátja Vonier Oszkár apáttá választásának ezüst-
jubileumát ünnepelte. Mint egyházi szónok és mint teológiai 
író ismeretes. Fáradozása újjáépítette az apátság nagy templo-
mát és munkássága alatt nagyot fejlődött Buckfast belső élete. 

Lamoral atya vezetése alatt Elizabethville (Erzsébetfalva, 
Belga-Kongó, Afrika), székesegyházában „schola cantorum" ala-
kult, amely klasszikus zenedarabokat ad elő, különösen 
Beethoven, Bach, Haydn, Händel műveit. 

Schmidt Krizosztom Szent Ottilien főapátja okt. 7-én New-
Yorkba érkezett és meglátogatta a „Little Flower Monastery"-t 
Newtonban, ahol az amerikai ifjú bencéseket az afrikai, koreai, 
mandesuriai és az izlandi missziós szolgálatra nevelik. 

A spanyolországi montserrati bencés apátságban nagyszerű 
gyűlést tartott a világi és szerzetespapság. Míg a forradalmi 
kormány egymásután lepi meg a legkülönfélébb vallásellenes 
intézkedésekkel a katolikus spanyol népet, addig a kataloniai 
vallásosság középpontjában 700 pap gyűlt össze a tarragonai 
bíbornok-érsek és sok püspök vezetésével, hogy hitet tegyen 
belső egységéről s az Anyaszentegyházhoz való hűségéről, ha 
kell, usque ad sanguinem. A papságnak a Boldogságos Szűz 
Mária világhírű kegyhelyén s egyben a spanyol nép nemzeti 
szentélyében tett eme fogadalma a vallásos népre is nagy 
hatást tett, amely kb. 10.000 főnyi nemzeti zarándoklatot rendezett. 

Koller Pius dr., a tihanyi biológiai kutató intézet adjunk-
tusa decemberben nagysikerű előadást tartott a londoni John 
Innes Institutionban az angol öröklődéstani társaság, a Genetic 



Society ülésén az átöröklés egyik legidőszerűbb problémájáról, 
a gén szerkezetéről és tulajdonságairól. Koller jelenleg a John 
Innes Institutionban dolgozik, amely megkérte, hogy vezesse be 
kísérleti módszerét ebben a nagytekintélyű tudományos intézet-
ben. Legközelebb az edinburghi örökléstani intézetben íog elő-
adást tartani kutatásáról és módszeréről. 

A Budapesten 1921-ben alakult Magyar Ifjúsági Irodalmi 
Társaság (Kazinczy Akadémia), mely a magyar ifjúság lelki, 
főleg irodalmi nevelését művelő írók, művészek és tudósok 
akadémiája, a mult év nov. 4-én gróf Széchem i JózseÍ elnöklete 
alatt tartott közgyűlésén a kultúrális ügyek terén szerzett kiváló 
érdemei alapján Kelemen Krizosztom íőapáti koadjutor urat 
tiszteletbeli tagjává választotta. 

Még a mult évben ünnepelte meg a pannonhalmi növen-
dékpapság Kazinczy Ferenc halálának százéves évfordulóját. 
A pannonhalmi kertben ültetett Kazinczy-emlékfánál tartott 
ünnepség keretében ének és szavalat után ünnepi megemléke-
zést mondott Juhász Gergely. Beszédében megrajzolta Kazinczy-
nak Pannonhalmával való meleg kapcsolatát. Pannonhalmán 
volt Kazinczy egyik legjobb barátja, Guzmics Izidor, kivel 1820 
óta sokat levelezett, s aki hűségesen ragaszkodott hozzá egész 
élete végéig. Kazinczy meg is látogatta őt 1831 áprilisában és 
útleírásában (Kazinczy útja Pannonhalmára, Esztergomba, Váczra. 
Pesten, 1831.) meleg hangon emlékezett meg Pannonhalma érté-
keiről, az őszinte bencés vendégszeretetről és az itt uralkodó 
békés, egyetértő szellemről. 

Vargha Dámján dr. a Magyar Tudományos Akadémia 
levelező tagja hosszabb tanulmányt írt Szent Imre őslegendája 
címen, melynek egyik fejezetét felolvasta az Akadémia osztály-
ülésén, 1931 nov. 3-án. Megállapítja, hogy a Szent Imre-legenda 
szerzője B. Maurus, Pécs második püspöke, Szent Imrének, a 
bátyja haláláig bencésnek készülő ifjú királyfinak kedves barátja. 
Ezzel a Pannonhalmáról megindult magyar irodalomtörténet 
kezdetét egy egész emberöltővel korábbra helyezte. Eddig 
ugyanis az volt a vélemény, hogy a magyar irodalomtörténet-
nek bár latinul megfogalmazott legelső műve, Maurus pécsi 
püspök Zoerard és Benedek legendája. Vargha Dámján most 
felállított hipotézise szerint, amely az irodalmi köztudatba is át fog 
menni, a magyar irodalom a XI. század harmadik évtizedében 
kezdődött a Szent Imre-legendával. 

A magyar művészet 1931. 8. számában Varjú Elemér az 
esztergomi főszékesegyház tulajdonában levő sztaurotékát, erek-
lyetartót ismerteti, mely a mult évi párizsi bizánci kiállításon is 
szerepelt s melynek pompás színes reprodukcióját a Magyar 
Művészet is közölte. Ennek a zománcos táblának, szerző sze-
rint tulajdonképpen hordozható szentképnek, ikonnak a korát 



a szakirodalom eddigi feltevéseinek megdöntésével a X. század 
derekában, a tábla keretét pedig a XVI. század első felében 
állapítja meg. 

A darab eredetére vonatkozólag Varjú Elemérnek az a 
feltevése, hogy mint elrablott tárgy (török katonák?) került 
hazánkba s már megrongált állapotban került Kutassy érsek 
birtokába. Az ő hagyatékából jutott aztán a XVII. sz. elején 
az esztergomi kincstárba. Ezzel ellentétbe jut azzal a feltevéssel, 
amely a Pannonhalmi Főapátság történetének III. k- 382—383.1. 
olvasható, mely szerint ez volna az a Szent László-kori, leltá-
runkban szereplő (electroparata) zománcos ereklyetartó, mely a 
Szent Keresztből egy részt foglalt magában. Kutassy János 
esztergomi érsek 1597-től 1601-ig volt pannonhalmi kormányzó 
s mint egyik kormányzóelődje, Fejérkövy István nyitrai püspök, 
úgy ő is, nagyobb biztonság okáért a törökveszedelem torkából 
magával vitte a pannonhalmi műkincseket. Halála után, mivel 
akkor Pannonhalmán nem voltak szerzetesek, akik visszaköve-
telték volna, e nagybecsű ötvösmű az esztergomi kincstárba 
került s elévülés folytán annak tulajdonává lett. 

Hogy rendtörténetünk feltevését bebizonyíthassam, átnéz-
tem fennmaradt leltárainkat, de azokból teljesen döntő bizo-
nyossággal nem derül ki az igazság s így szabad tér nyílik a 
feltevések számára. 

Kálovics Rezső, volt pannonhalmi főiskolai tanár a Kármel-
hegyi Boldogasszony iránt érzett hálából, kinek skapuláréja egy 
tátrai szerencsétlenség alkalmával csodálatosan megmentette 
életét, a szentszék engedélyének kikérésével átlépett a karmeliták 
rendjébe. 

Megjelent a keresztény bölcselet, hittudomány és szentírás-
tudomány neves képviselőinek Dr. Kühár Flórisnak és Dr. Radó 
Polikárpnak magyar-latin misekönyve, a liturgikus mozgalom 
híveinek kitűnő segédkönyve. 



OBLÁTUS- ÉS OBLÁTASZÖVETSÉG. 
A központi igazgató üzenete a Szövetségnek. 

Midőn szeretettel köszöntöm Oblátus és Obláta Testvére-
imet az új esztendő ezen első számában, a jó Isten áldását 
kérem Mindnyájukra és az egyes Szövetségekre, hogy ezzel 
megerősödve Vezetőség és Tagok a gondokkal teljes élet mel-
lett sok örömet és békét találjanak Szent Benedek Atyánk 
szellemének ápolása és terjesztése közben. 

Ennek a szellemnek egy újabb megnyilvánulásáról akarok 
szólni, amikor a Regula diszkréciójáról emlékezem meg. — Hasz-
náljuk e szót a mindennapi életben is és azt fejezzük ki vele, 
hogy az érintkezésben megtaláljuk azt a mértéket, aminek meg-
tartása csak jót jelenthet nekünk is, felebarátainknak is,ügyeinknek 
is. Szent Benedek Atyánknál ez erény, még pedig annyira 
fontos, hogy az erények anyjának is nevezhetjük, és jelenti azt 
a mértéktartást, amelynek egész életünket irányítania kell és 
minden cselekedetükben szabályozónak kell lennie. 

Ez a diszkréció, hogy közvetlenül Szent Atyánk tanításából 
lássuk megnyilvánu'ását és fontosságát, irányítja a lemondáso-
kat, az önmegtagadásainkat, de ennek kell a vezetőnek lennie 
a felfelétörő cselekedeteinkben is. Két mozzanatot veszek a 
lelkiéletből és a Regula intézkedése szerint akarom megmu-
tatni, mennyire vigyáz ezekben Szent Benedek a mértéktartásra 
és hogyan teszi így gyermekei részére a kolostort az Ur azon 
iskolájává, amelyben a béke és öröm uralkodik. 

À Prologusban beszél arról az isteni szolgálatról, amely 
mintegy repesés az Ur felé, a lélek boldog, hogy Isten akara-
tát teheti, hogy a kolostori élet minden megnyilvánulásában az 
Ur akaratát láthatja és így engedelmes szolgálatban szolgálhat 
az Úrnak. Ez kétségen kívül nagy boldogság. Erezhetjük olyan-
kor, amikor mondjuk ájtatossági gyakorlatainkban vagy jócse-
lekedeteinkben egészen közel érezzük magunkat az Úrhoz. De 
ha az Atya úgy állította volna fel az Ur iskoláját, hogy csak 
erről az érzésről és az ilyen szolgálatról gondo kodott volna, 
a legtöbben hányszor éreznénk kétségbeejtő érzéseket, amikor 
azt látnánk, hogy hiányzik a szívnek a szárnyalása ? Azért 
először is bátorítja gyermekeit, hogy ne ijedjenek meg a táma-
dó nehézségektől és azután gondoskodik Regulájában, hogy a 
követelmények olyanok legyenek, amelyeknek az átlagos embe-
rek meg tudnak felelni. így a gyengék nem törnek össze, az 
erősebbeknek pedig lesz kedvük és módjuk, hogy többet tegyenek, 
mint ami szorosan elő van írva. Az imagyakorlatokra vonat-
kozólag is ezért kívánja, hogy a közösben mindig rövidebb 
legyen az ima, de legyen mód arra, hogy aki még tovább akar 
imádkozni, ott maradhasson az imateremben és imádkozhassék, 
és aki később akar külön imádkozni, annak is szabad legyen 



bemenni és csendben a szív mélyéről előtörő imában egyesülni 
az Úrral. 

Az Úr iskolájában az Úr szolgálatának másik eszköze 
Szent Atyánk szerint a munka. Nem ismer kivételt a munka 
kötelező törvénye alól, mert a munka elhagyása a gonoszlélek 
támadásaiban annak javára döntené a harcot, aki ellen állan-
dóan kell küzdenie a léleknek. De jóságos atyai szeretete érzi, 
hogy ezen általános kötelességet is mértéktartással kell rendeznie, 
mert vannak szerzetesei között olyanok, akiknek a szellemi 
munka, másoknak a testi munka jelent csaknem elviselhetetlen 
terhet. Vannak kolostorában szervezetileg gyöngék, másokat 
koruk tesz a munkára alkalmatlanokká. Ezért intézkedik Regu-
lájában, hogy mindenkinek a megfelelő munkát adja az apát 
és a mérséklés erényét érvényesítve így szerezzen ebből az 
Isten akarata szerinti kötelességből hasznot fiainak. 

Ugyanez a mértéktartás jellemzi az életszükségletek meg-
állapításánál is, amelynél még külön jelzi is, hogy bizonyos 
aggodalommal végzi, mert az Isten nem mindenkinek adott egy-
forma mértéket. De megteszi, megállapít egy mértéket az apátra 
bízva, hogy helyi viszonyok és különösen egyéni szükségletek 
szerint úgy rendezzen mindent, hogy a diszkréció érvényesülvén 
az Úr házában örömmel szolgáljanak a testvérek az Úrnak és 
legyen lehetőség arra, hogy akiknek az Isten nagyobb erőt adott, 
többet is tehessenek. 

Szent Benedek Atyánknak ezen nagy erényét a Regula 
több helyén csodálkozással szemléljük. Megérezzük, hogy bölcs 
volt a Szent Törvényhozó, aki így állapította meg alattvalói 
számára a szabályokat. Bölcsesége mellett úgy érezzük nagy 
szeretet élt szívében, mert megérezte testvéreinek bajait, nehéz-
ségeit, tudott irántuk részvéttel lenni és így tudta lehetővé ten-
ni, hogy kolostorában béke és boldogság éljen a lelkekben. 

A mai kor embere is tanulhat minden téren a Regulából. 
A diszkréció szelleme is kell a mai kor emberének, mert ma is 
érezzük, hogy család és társadalom jobban tudna boldogulni, 
ha jobban élne benne a diszkréció erénye. Az egyének között 
pedig nem járná az élet utait annyi letört lélek és nem volna 
annyi csalódott szív, ha a mindent egyenlővé tenni akaró tör-
vények és s okások nem kívánnának lehetetlen áldozatokat és 
küzdéseket az emberektől, akiknek az egyéniségük fenntartá-
sára, megőrzésére mindaddig joguk van, amíg ez nem árt a 
nagy közösségnek. 

Szent Atyánknak ezt a szellemét akarjuk az oblátus- és 
oblátaszövetségek munkájában ápolni, terjeszteni és így akarunk 
szolgálatokat tenni a köznek. 
Beszámoló a Szövetségek munkájáról. 

Legkimagaslóbb mozzanat az egész munkában a budapesti 
Szent Skolasztika Szövetség közgyűlése, amelyen a Koadjutor 



úr elnökölt és amelynek abban a nagy kitüntetétésben volt 
része, hogy a bíboros-hercegprímás úr Oeminenciája is megláto-
gatta és a tagokhoz buzdító szavakat intézett. Éppen ezért ezt 
vesszük jelentésünkben első helyre. — Boldog volt mindenki, 
aki ott lehetett a szentmisén amelyen gyönyörűen énekeltek a 
Szövetség tagjai. — A szentmise után volt a közgyűlés, még-
pedig teljesen megtelt ház előtt. A közgyűlés pontjai közül csak 
megemlítve a múltra való visszatekintést, — hiszen minden 
negyedévben megemlékeztünk arról az áldásos munkáról, ame-
lyet a Szövetség a lélekemelés terén végez, — hálával gon-
dolunk dr. Kovács Dénesné titkárnő lelkes munkájára és arra 
a lelkiismeretes pontosságra, amellyel & Szövetség életéről meg-
küldi a jelentéseket. Azt kérjük az Úrtól, hogy a jelentés sza-
vai szerint Krisztus tüze egyre jobban és jobban erősödjék 
bennük és körülöttük. — A pénztáros számadásából láttuk, 
hogy zászlója is van már a Szövetségnek, azt is, hogy mily nagy 
áldozatkészséggel sietnek a liturgikus szellem ápolására és ter-
jesztésére. — Különösen fontosnak tartjuk a jövő programmjá-
nak az ismertetését. Ezért ezt » gész terjedelmében leközöljük. 

Szegedy Maszák Aladárné elnök terjesztette elő a Szö-
vetség jövő évi programmját. 

Idei programmunk egy része megkezdett működésünk foly-
tatása, a másik pedig a továbbépítésre vonatkozik. 

1. Tovább folytatjuk havi gyűléseinket. Minden hónap 
harmadik szerdáján este 6 órakor tartjuk. A beszédeket a lel-
kiigazgató mondja. A sorozat címe : A misztikus lelkiélet. Az 
egyes előadások a következők : Október 21. A misztikus élet 
és a misztikus lelkek. November 18. A lelki előrehaladás tör-
vénye. December 16. A misztikus élet rendje. Január 20. Isten, 
életünk oka és célja. Február 17., Az ige. Mennyei jegyesünk. 
Március 16. A keresztrefeszített. Április 20. A Lélek, a mi rej-
tett vezetőnk. Május 18. Az Egyház és a lélek. Június 15. Egye-
dül Istennel. 

Egyúttal azonban havi gyűléseink keretét is szeretnők kiépí-
teni. Eszerint a gyűlések lefolyása a következő lesz : 

6 órakor : vecsernye énekelve és recitálva. 
6'30-kor : szentbeszéd a Béke és Öröm imádságaival. 
7 órakor : kompletórium és áldás. Salve Regina. 
2. Második programmpontunk minden hónap első vasár-

napján fél 11 órakor közös szentmise. A benne való részvételt 
szeretnők egyre liturgikusabbá tenni. Ezért felváltva korális 
énekkel, vagy missa recitátával veszünk benne részt. 

3. Minthogy lelkiigazgatónknak a K. H. 0 . Sz. havi összejö-
vetelein elmondandó be-zédei kiegészítik az oblátagyűlések 
beszédeit, azért az idén ezeken is részlveszünk minden hónap 
első péntekjét megelőző csütörtökön este 6 órakor. A sorozat 
címe : Krisztus misztériuma. Az egyes beszédek : Október 1. 
A világtörténelem nyitánya — (Mysterium gratiae.) November 5. 



Az ige titka (Mysterium verbi.) December 3. A fogoly jegyes 
vágya (Desiderium sponsae captivae.) December 31. Megjelent 
köztünk Isten kegyelme. Február 4. A Bárány menyegzője. 
Március 4. A hit és kereszt misztériuma. Március 31. A hús-
véti misztériumok. Május 5. Teljeskorúak lettünk Krisztusban. 
Június 3. Maranatha ! Jöjj el, Uram Jézus ! 

4. Az elmúlt évben is rendeztünk ünnepséget, most is meg-
tesszük. Nov. 21-én este 6 órakor a bencés reálgimnázium dísz-
termében műsoros estét rendezünk az Oblátaszövetség tízéves 
fennállásának megünneplésére. A bevételből szeretnők kiadni 
a „Szent Benedek Liturgikus Kalendárium"-ot. Célunk egyrészt 
a misekönyvet használók részére direktóriumot nyújtani, más-
részt pedig a bencés gondolatot népszerűsíteni és az Obláta-
szövetségek évkönyvévé tenni. 

Május 15-én megrendezzük a pannonhalmi utat, ha erre 
vonatkozó indítványunkat a többi Szövetség is magáévá teszi. 
Esetleg a bencés reálgimnáziummal kapcsolatban egy hajókirán-
dulást is rendezünk a magyar Sionra, Esztergomba. Az idén 
Szent Benedek atyánk ünnepe Nagyhétre esik, ezért az ünnep-
sége elmarad. 

2. Uj, de szép programmpontunk a most szenttéavatás 
előtt álló három bencés szent ismertetése. Kis képet szeretnénk 
készíttetni róluk, melyeknek hátlapján rövid életrajzukat adnók 
és így terjesztenők a bencés iskolák Máriakongregációi és az 
Oblátusszövetségek tagjai segítségével. Kettőnek ú. m. Riccardi 
Piacidusnak és Dusmet Benedeknek boldoggáavatási eljárása 
már megindult. A harmadik, napjaink jótevője, Etlin Lukács 
boldoggáavatásához még csak most gyűjtik az adatokat. Ezeknek 
kinyomtatását Szövetségünknek egy jótevője vállalta. 

6. P. Etlin Lukács életrajzát is kiadjuk. Ez lesz a Lelki-
élet könyveinek X-ik jubiláló kötete. 

Ugyancsak kiadásunkban jelenik meg a fentemlített Szent 
Benedek Liturgikus Kalendáriumon kívül egy gyermek-misekönyv, 
melyet a Katolikus Háziasszonyok Szövetségéhez csatlakozott 
Pro Liberis Catholicis Egyesülettel együttesen fogunk kiadni, ha 
sikerül a lophemi bencésekkel befejezni a tárgyalást. A litur-
gikus apostolságnak teszünk ezzel szolgálatot és a magyar 
katolikus ifjúságnak. 

7. A megkezdett bencés akadémia előadásait is folytatjuk. 
Az idén a Liturgia lelke címen tart előadásokat igazgatónk a 
később kihirdetett időben. Ebből idővel katolikus szabad egye-
tem fejlődhetik a nagyközönség számára. 

8. Ez a külső programm. Mindamellett marad azonban 
legfontosabbként a belső programm : Szent Benedek szellemé-
nek megismerése és lelkünkbe vésése, hogy azt életünkben 
kialakítva Szent Atyánk csillagfényes útján eljuthassunk egyet-
len és igazi célunkhoz : a mi Urunkhoz, Istenünkhöz. 

A közgyűlésnek igen kedves és tanulságos pontja volt 



Dr. Strommer Viktorin bencés házfőnök ünnepi beszéde, amelyben 
annak a fontosságát hangsúlyozta, hogy a katolikus egyesü-
letek sokféle munkája és elvitathatatlanul sok fáradozása akkor 
lesz gyümölcsöző, ha nem felejtik el a munkát végzők lelkében 
kialakítani Krisztus szellemét. Ha ez megvan, akkor nem kell 
attól sem félni, hogy a kifelé való munka elmarad, keres a 
meleg tüzes lélek alkalmat és módot erre is, de nem kell attól 
sem félni, hogy nem tudja majd Krisztus képét formálni abban 
a munkában, amit a társadalomnak végez. — Krisztus szelle-
mének ezen kialakításában nagy segítség az Oblátaszövetségek 
munkája, mert ezek Szent Benedek szellemének ápolásával nem 
tesznek mást, mint az igazi kereszténységnek útjait építgetik és 
így vezetnek el bennünket Krisztushoz. 

A közgyűlés óta érkezett jelentés szerint a munka meg-
indult. A helyi igazgató külön is tart megbeszéléseket lelki 
ügyekben azokkal, akik ezt óhajtják, az egyházi ruhák javítása 
sok örömet szerezhet a Szentségi Jézusnak, aki még nagyobb 
örömmel szemlélheti, hogyan mélyül a tagokban a lelkiélet 
egyre jobban. — Ugyanezen jelentésből azt is látjuk, hogy 1931 
november 22-én megvolt a zászlószentelési ünnepély, amelyen 
a zászlóanyai tisztet Esterházy Mary grófnő töltötte be. 

Mikor az Oblátaszövetség munkájáról így beszámolunk, 
nagy lelki örömmel jelentjük, hogy a férfiak munkája is szépen 
folyik, havonként egyszer összejönnek liturgikus és életkérdések 
megbeszélésére. Bizonyos, hogy ez a tábor is sokat tesz majd 
Szent Benedek Atyánk szellemének terjesztésére. 

A kecskeméti Szentlélekről nevezett Szövetség munkájáról 
a következőket jelenthetem : November 8-án volt az egyik havi-
gyűlésük. Ezen az egyházi tanácsadó a bocsánatos bűn ter-
mészetéről és következményeiről beszélt és felhívta a tagok 
figyelmét a tisztítótűzben szenvedő lelkek ségélyezésére. A 
másik havigyülésükön dec. 6-án a lelkiismeretről szólt Cservenka 
József egyházi tanácsadó. — A harmadik gyűlésükön felolvasás 
volt. — Hódoltak Szent Erzsébet szellemének. A népmisszióban 
is rendeztek Szent Erzsébet ünnepélyt. Ugyancsak a népmisz-
szióban előadásokat is tartottak : dec. 4-én Cservenka József 
Szent Erzsébetről, dec. 11-én A mai élet problémájáról (Pástky 
Sándorné tanárnő), dec. 18-án Don Boscó János életéről (Dr. 
Liszka Béla jegyző). A népmisszióval karöltve karácsonykor a 
rabok között végeztek szeretetgyakorlatot. Rendeztek karácsonyi 
pásztorjátékot a népmisszióban és a Szívgárdában karácsonyfa-
ünnepélyt. — Az év végén a népmisszió háromnapos lelki-
gyakorlatot tartott és az évet közös szentáldozással fejezték be. 

Meg kell még emlékeznünk arról a körülményről, hogy 
két bencés plébánián vetődött fel az Oblátus- és Oblátaszövet-
ségek megalapításának a gondolata. Veszprémvarsány és Zala-
apáti lennének az új munkahelyek, ahol Szent Benedek Atyánk 
szellemének ilyen módon való terjesztése is megindulna. A 



Szövetségek szíves imájába ajánlom a szép és fontos tervet, 
A kecskeméti Szövetség nagyarányú munkát végez a szent-

mise hallgatás megkedveltetését célzó röpiratok személyes ter-
jesztésével. Ilyen röpiratok kaphatók a Szövetségnél (Kecskemét 
III. Munkácsy u. 24). 

A központi igazgató megköszöni a küldött jelentéseket, a 
jóságos Isten áldását kéri a Szövetségek további munkájára. 
Szíves figyelmükbe ajánlja a következő jelentést a Pannonhal-
mán tartandó közgyűlésről. Hálásan fogad minden tanácsot, 
hogy minél emlékezetesebb és hasznosabb lehessen az itt 
eltöltött idő. 

A Pannonhalmán tartandó közgyűlés tervezete. 
Midőn ezt a tervezetet két Szövetségünktől beérkezett 

javaslat alapján az összes Szövetségeink szíves figyelmébe aján-
lom, tisztelettel megjegyzem, hogy kellő időben minden Szö-
vetségnek egész pontos programmot küldök még. 

Május 15-én reggel érkezés Pannonhalmára. Közös szent-
áldozás. Reggeli. , 

9 órakor szentmise, szentbeszéd. Utána a tagok részére 
a főmonostor nevezetességeinek megtekintése, a vezetők részére 
pedig vezetőségi gyűlés. 

1 órakor ebéd. 
3 órakor Vesperás és kompletorium. Utána díszgyűlés a 

könyvtárteremben. 
Akik hazautaznak, azok a gyűlés végén indulnak az állo-

másra, akik itt maradnak, azoknak módot adunk a nevezetes-
ségek további megtekintésére. 

Május 16-án akik itt maradnak, azok részére egy rekol-
lekciós napot tartunk. Ennek pontos programmját szintén köz-
löm, ha a jelentkezéseket megkapom. Két elmélkedés lesz a 
nap folyamán és lesz idő a magába való elmélyedésre is. 

Ünnepélyes tagfelvétel és fogadalomújítás május 15-én a 
szentmise alatt. 

Tisztelettel kérem a jelentkezéseket ápr. l-ig: 1. hányan 
jönnének és melyik vonattal el az egyes Szövetségekből, 2. kik 
óhajtanak szállást (elszállásolás a községben magánházaknál 
lesz), 3. kik óhajtanak étkezést és mikor ? 4. kik melyik vonat-
tal utaznak vissza ? — Az elszállásolás és étkezés árát a kör-
levélben jelzem. 

A Szövetségek figyelmébe. 
A Szent István Társulatnál megjelent, a Szövetségek és 

tagok nagyon jól használhatják dr. Szalay Jeromos : Szent Bene-
dek élete és műve c. könyvet. 

Kiadóhivatalunknál kapható : Nagy Balázs : Gondolatok 
Szent Benedek életéből. (Ára 1 P.) 



A Pannonhalmi Szemle kiadóhivatalában 
kaphatók a következő kiadványok : 

A Pannonhalmi Szent Benedek-Rend Története. Szerkesztették : Erdélyi 
László dr. és Sörös Pongrác. 

1. A pannonhalmi főapátság története. 1. (996 — 1243) vászonköt. 25'—P 
I I „ „ 2. (1243-1404) „ 23 — 

II I „ „ 3. (1405-1535) „ 24 — 
IV. „ „ „ „ 4. (1535-1708) „ 25— 
V. „ „ „ „ 5.(1709-1802) ,. 25 — 

VI. A) .. 6. (1802-től) „ 23 — 
VI. B) „ ,. „ „ 6. (1802-től> 30— 

VII. A zalavári apátság története 23'50 
VIII. A bakonybéli apátság története I. (1023—1548) „ 23'— 

IX „ II. (1548-tól) „ 23'— 
X. A tihanyi apátság története. I. (1055—1701) „ 25 — 
XI. „ „ „ II. (1701-től) „ 25 — 
XII. A) A dömölki apatság történeie . „ 23'— 
XII. B) AZ elenyészett bencés apátságok 22'50 

Az egész mű ára vászonkötésben 340'— P, papírkötésben minden kötet 1 P-vel 
olcsóbb, az egész sorozat 326"— P. 

A pannonhalmi főapátsági főiskola évkönyvei 1910/11-től 1916/17-ig. 
Évfolyamonként fűzve 5 P. 

Villányi Szaniszló : Néhány lap Esztergom város é s megye múltjából. 
1891. Fűzve 3 — P. 

Villányi Szaniszló : Győr vár és város a XVI. és XVII. században. 1882. 
Fűzve 2'— P. 

Sáringer Kandid : Pannonhalma éghajlata Fűzve 3'— P 
Cramer-Nóvák.: A keresztény anya Vászonköt. 1'— „ 
Jeney Ernő : Ünnepi, vasárnapi és alkalmi egyházi be-

szédek . 1902 Fűzve 5 '— „ 
Jeney Ernő: Útmutatás gyümölcsfák tenyésztésére. 1896. „ 1"50 ,r 
Sörös Pongrác: A pécsváradi bencés apátság. 1905. . „ —"50 „ 

„ „ Forgách Ferenc élete —'50 ,. 
Sztachovics Rémig : Braut-Sprüche und Braut-Lieder auf 

dem Heideboden in Ungarn. 1867. 3'— „ 
Molnár Bertalan : Szent Benedek rendszabályai. 1929 3'50 „ 
Schermann Egyed : Házasságjog. 3. kiad 5'— .. 

B e n c é s reálgim-
názium. 

Diákmenza. 
Tel. 171. 

u „PAX 
Pápa, Főutca 9. 
könyv-, zenemű-, 

írószer- és papíráru 
kereskedése. 

Irodaszerek, levélpapírok, rajzpapír, másolópapír, 
milliméterpapír és vázlatpapírok méterenként és 
tekercsenként minden minőségben. író-, másoló-, 
sokszorosító tinták minden színben. Olajfestékek, 
ecsetek és gombfestékek. Iskolai tankönyvek. Kato-
likus Sortiment. Szépirodalmi-, ipari- és gazdasági 
szakkönyvek. Ifjúsági iratok. Divatlapok a legnagyot b 
választékban. — Bel- és külföldi irodalmi művek 
és kegytárgyak nagy raktára. Bárhol, bárki által 
hirdetett könyv nálunk is kapható. Névjegyek, el-

jegyzési és esküvői meghívók ízléses kivitelben. 
Nyomdai és könyvkötészeti munkák felvétele. 



EGYHÁZI MUIPARi INTEZET 
LEVISCH R. UTÓDA 

) 
Lorencz Antal } 

SZOMBATHELY 
K Á L V Á R I A - U . 23. ' 
O LT A R E P Í T E S Z ET, S Z O B R Á S Z Á T , ARA-
N Y O Z Á S , T E M P L O M F E S T É S , ÚJ OLTÁROK 
S T B . K É S Z Í T É S E , RÉGIEK S Z A K S Z E R Ű 

É S M Ű V É S Z I R E S T A U R Á L Á S A . 

Lelkiismeretes munka, szolid árak! j 
CIRBOLYAFÁBÓL 

FARAGOTT SZOBROK 
KÉSZÍTÉSE STB. 

T Ö B B S Z Ö R Ö S E N K I T Ü N T E T V E ! 

árajánlat, helyszíni szemle díjtalan. 

Magyarország katholikus kézben levő 
egyetlen posztógyárának gyapjúszöve-
teit — minden három méteren — a 
törvényes védjegyről ismerhetik fel : 

TRUNKHAHN 
POSZTÓGYÁR É S R U H A G Y Á R R.-T. 
BUDAPEST, I., LENKE-ÚT 117. 

Különlegesen készít : Reverenda- és papi öltöny-szöveteket, szerzetesi 
és apácarendi gyapjúszöveteket, gyapjútakarókat, uradalmi személyzeti 
posztókat és egyenruhákat, továbbá fiú- és leány-egyenruhákat, inter-
nátusok, egyesületek és kongregációk részére, első kézből, tiszta gyapjú-

ból, tartós minőségben, közvetlen gyári áron. 

Belvárosi lerakat és kicsinyben! árusítás : 
Budapest, IV. Prohászka Ottokár-u. 8. 

(az Egyetemi templommal szemben) 



O B R R B A T T F . R A . H T O D A 

BUDAPEST, 
IV., VÁCI-U. 

4 1 . 
ALAPÍTÁSI ÉV: 1863 

M a g y a r o r s z á g 
legrégibb temp-
lomberendező és 
z á s z l ó k é s z ítő 

vállalata. 

Miseruhák, pluvia-
lék, szentségtartók, 
kelyhek, szobrok, 
gyertyatartók, örök-
lámpák stb. állan-
dóan nagy válasz-
tékban raktáron. 

Vállalom oltárok, 
szószékek stb. épí-
tését, restaurálását, 
fából faragott szob-
rok készítését, kely-
hek aranyozását stb 
Kívánatra nagy képes 
árjegyzékemet díjmen-

tesen megküldöm. 

TELEFON: AUTOMATA 833—44. 
r w w x A A / u w v w w w w w v y v ^ í v x a a a / V W V W \ / W W W \ A / V / W I A / W \ A A A A A / W \ 

ER OTTO 
ORGONAGYÁR 

BUDAPEST, X., SZIGLIGETI-UTCA 29. 
( R Á K O S F A L V A ) $ TELEFON: 963-45. 

Új orgonákat, 
valamint homlokzatsípok szállítását szakszerű, művészi 
kivitelben és o r g o n a j a v í t á s o k a t m é r s é k e l t á r b a n 

e l v á l l a l u n k . 



% % 
Magyarország aranykoszorús mestere, a „Pro Ecclesia IjJ 

et Pontifice" pápai érdemkereszt tulajdonosa. 

SZLEZÁK LÁSZLÓ Î 
HARANG- ÉS ÉRCÖNTŐDE, HARANGFELSZERELÉS < 

ÉS KÁBELGYÁR. < 
B U D A P E S T , V I . , F R A N G E P Á N - U T C A 7 7 . ^ 

T E L E F O N S Z Á M : AUT. 913-53. % 
Az 1900. évi párisi világkiállításon díszoklevéllel, 1921—23. évi vas- a

B 
ipari kiállításokon aranyéremmel, az 1925—26. évi kézműtárlaton kor-
mány díszoklevéllel, az 1927—28. évi budapesti, székesfehérvári, szentesi 

és szombathelyi kiállításokon nagy aranyéremmel kitüntetve. 

Kapisztrán nyomda, Vác. Üzemvezető ; Farkass Károly. 

Dr. Serédi Jusztinián, bíbornok hercegprímás úr első harang-
szentelése a budapesti belvárosi ferenceseknél 1928. évben. 

Harangok súlyai : 

A budapesti,[Bazilika 7945 kg-mos új „Szeneimre 
í̂ j L (Hősöké harangja" is gyáramban készült. 

3100, 1700, 850, 350 kilogramm. í 



Witte Kurt : Die Geschichte der Römischen Dichtung im Zeitalter des Augu-
stus. Horaz. Erlangen. 1931. 

Gábor Géza dr. : Soproni katolikusköri Almanach. Vitéz Tóth Alajos nyom-
dája, Sopron. 1932. 

L. Drouven E. S. J. : Nur eine Knabenseele. Herder. Freiburg im Br. 1930. 
Langeac R. : Virgo Fidelis. Paris. Lethielleux, Libraire-éditeur. 1931. 18 fr. 
Spengler—Nagy—Mátray : Gép és ember. Budapest. Egyetemi Nyomda. 1932. 

2.40 P. 
Gyalókay Jenő : Az első orosz megszállás és Erdély felszabadítása. Budapest. 

1931. Magy. Tud. Akadémia. 
Tormay Cecil : Magyar legendárium. Könyvbarátok Szövetsége. Budapest. Kir. 

Magy. Egyetemi Nyomda. 
Handel—Mazzetti : Frau Maria, Das Reformationsfest. Die Hochzeit von 

Quedlinburg. Kösel-Pustet. München 28'50 M. 
Bremond H. : Histoire littéraire du sentiment religieus en France. IX. La vie 

chretierine sous l'ancien régime. Paris. Bloud et Gay. 1932. 40 fr. 
Braun I. S. J. : Da3 christliche Altargerät in seiner geschichtlichen Entwick-

lung. Max Hueber (Verlag). München. 72 M. 
Birkás Géza: Egy francia tudós dunántúli utazása 1818-ban. Győr. 1931. 
Farkas Gyula : A „fiatal Magyarország" kora. Magyar Szemle Társaság. 

1932. 11 PA 
Szabó Lőrinc : Szegény Villon tíz balladája és a szép fegyverkoyácsné pa-

nasza. Bisztrai Farkas Ferenc kiadása. Budapest. 1931. 
Magasi Artúr : A kristály és a karméleon. Versek. Budapest. 1932. Az Élet 

kiadása. 
Buchberger : Lexikon für Theologie und Kirche. 3. B. Herder. Freiburg im 

Br. 1931. 30 M. 
Linhardt R. : Unser Glaube. Herder. Freiburg im Br. 1931. 5'20 M. 
Timár Kálmán : Legrégibb magyar bibliánk naptára és helyesírása. Kalocsa. 

1931. 2 P. 
Stöckerl : Generalregister zu Band 1—61 der Bibliothek der Kirchenväter. 

Kösel-Pustet. München. 

Magyarországon vezető harmónium speciális 
cég és legnagyobb harmóniumraktár : 

HŐRL NÁNDOR 
BUDAPEST II-, TÖRÖK UTCA 8. 

Telefon: Aut. 51—6—52. 
Sürgönycím : 

„HARMONHŐRL." 
ÉVTIZEDEK ÓTA 

KÖZISMERT LEGJOBB 

.. a HARMÓN1UMOK 
KÜLÖNLEGESSÉG : 

P í A M I I S I Í I Í C J® minőségben é s angol-
* I V mechánikás zongorahanggal. 

A főtisztelendő PAPSÁG-, TANERŐK-. ZÁRDÁK-, ISKO-
LÁK és TEMPLOMOKNAK kedvező fizetési feltételek. 



STIMMEN AUS PANNONHALMA. 
SIEBENTER JAHRGANG. No. 1. 15. Feber 1932. 

Chefredakteur P. Dr. V. Sírommer. Redakteur P. Dr. Ernst Mihályi. 
Katholische Vierteljahrschrift für Geistesleben und Kultur. 
Herausgegeben von der Benediktiner-Erzabtei Pannonhalma. 
Erscheint vierteljährlich. Redaktion und Verlag : Pannonhalma, 

Győr vm., Ungarn. — Abonn. jährlich 6 P. 

INHALT. 
Studien. P. Jakob Blazovich : Der russische Sphinx. — P. Dr. Hiob Bánhegyi : 

Renata Erdős. — P. Dr. Kaspar Komonczy : Die Wiitschaîtskrise 
und die Seelsorge. — P. Dr. Arthur Magasi : Gedicht. 

Umschau. Ein moderner Prophet, von P. Jakob Blazovich. 
Besprechungen-
Benedictina. Ordensnachrichten. — Angelegenheiten der Oblaleriverbände. 

REVUE DE PANNONHALMA. 
No. 1. le 15. Febr. 1932. 7-éme ANNÉE. 

Organe catholique d'intérêt général publié par l'Archiabbaye 
bénédictine de Pannonhalma. 

Directeur : D. Dr. V. Strommer, secrétaire de rédaction : D. Dr. 
Ernő Mihályi, Parait le 15 février, mai, août, novembre, de 
chaque année. Rédaction et administration : Pannonhalma, 

Győr vm., Hongrie. — Abonn. 6 p. par an. 

SOMMAIRE. 
Études. Dom Jákó Blazovich : Le sphinx rus&e. — Dom Jób Bánhegyi : Renée 

Erdős. — Dom Gáspár Komonczy : La crise économique et le soin 
des âmes. — Dom Artúr Magasi : Poésie. 

Revue des idées et les faits. Dom Jákó Blazovich : Un nouveau prophète 
(J. Strowsky). 

Livres. 
Benedictina. Nouvels de 1' Ordre. Les oblats. 

Kapisztrán Nyomda Vác. Felelős üzemvezető Farkass Károly. 



í932. VIL ÉV. 2. SZ. 

PANNONHALMI 
SZEMLE 

NEGYEDÉVES FOLYÓIRAT A MAGYAR KATOLIKUS KULTÚRA ÉS A 
BENCÉS SZELLEM SZOLGÁLATÁRA. 

FŐSZERKESZTŐ : Dr. STROMMER VÍKTORIN. 

TARTALOM. 
Tanulmányok. 

Dr. KEMÉNY KOLUMBÁN : Goethe. 
BLAZOVICH JÁKÓ : A gép. 
Dr. HEIN TÁDÉ: Szederkényi Anna. 

Figyelő. 
Dr. HOLENDA BARNABÁS : Az elfogult tudomány. 
BLAZOVICH JÁKÓ : Széljegyzetek egy könyvhöz. 

Könyvek. 
Hittudomány. — Vallástörténelem. — Hitvédelem. — Szentírástudomány. 

— Lelkipásztorkodástan. — Lelkiélet. — Liturgia. — Egyházjog. — Egyház-
történelem. — Szépirodalom. — Irodalomtörténet. — Történelem. — Művé-
szettörténelem. — Fizika. — Földrajz. — Néprajz. — Nevelés. — Ifjúsági 
irodalom. — Lexikon. — Vegyes. 

Benedictina. 
Rendi hírek. — Az oblátus- és az oblátaszövetség ügyei. — Dr. ERDÉLYI 

LÁSZLÓ : A Szent Benedek-Rend szelleme. — Halottunk. 

FELELŐS SZERKESZTŐ : Dr. MIHÁLYI ERNŐ. 

KIADJA A PANNONHALMI SZENT BENEDEK-REND. 

PANNONHALMA. 
1932. 



A PANNONHALMI SZEMLE 
a pannonhalmi Szent Benedek-Rend kiadásában évnegyedenként jelenik meg 
hatíves számokban. Főszerkesztő : Dr. Sfrommer Viktorin. A szerkesztőbizott-
ság tagjai : Dr. Sárközy Pál, Dr. Kocsis Lénárd, Dr. Klemm Antal, Dr. Ja-
nota Cirill, Dr. Kühár Flóris, Dr. Holenda Barnabás, Dr. Szalay Jeromos, 
Dr. Bánhegyi Jób, Dr. Radó Polikárp. Felelős szerkesztő: Dr. Mihályi Ernő. 
Felelős kiadó : Pápai Nárcisz. 

Előfizetési ára évenként 6 pengő, mely egy összegben fizetendő. Egyes 
szám ára 2 pengő. A folyóirat szellemi részét érintő küldemények a szerkesz-
tőséghez, anyagi részére vonatkozó küldemények pedig a kiadóhivatalhoz 
irányítandók. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pannonhalma, Győr megye. 

A Pannonhalmi Szemlében megjelenő közleményekre vonatkozó min-
den jogot fenntart a szerkesztőség. Folyóiratok, lapok csak a Pannonhalmi 
Szemlére való kifejezett hivatkozással vehetnek át egészben vagy részben 
egyes közleményeket. 

A hat évfolyam évfolyamonként 3 P-ért kapható kiadóhivatalunkban. 
A Szent Benedek Emlékkönyv külön rendelve 3 P. 

A folyóirat csekkszámlája a Győri Első Takarékpénztárnál 4474 P. Sz. 
Telefon : Győrszentmárton 5. 

SZERKESZTŐSÉGÜNKNEK MEGKÜLDÖTT KÖNYVEK : 
Kalmár Gusztáv dr. : Magyar hazánk és népei. Bp. Szent István Társulat. 
Kosáryné Réz Lola : Koldusok. 
René Bazin : A szahara szíve. Charles de Foucauld. „ 
Blaskó Mária : A csillagok leánya. 
Wolkenberg Alajos dr. : Missziós előadások és szent-

beszédek vademecuma. 
Dr. Lintnerné és Jászayné : Magyar fészkek fiókái. 
Tobisch Irén : Mikulás és karácsonyi mesék. 

: Húsvéti és más mesék. 
: Tündöklő Jánoska és más mesék. 

Griger Miklós dr. : Krisztus helyett követségben. 
Számord Ignác : A kicsinyek áhítata. 
Arpádházi Szent Erzsébet kalendáriuma. 1932. 
Sickenberger Joseph : Leben Jesu nach den vier Evangelien, Aschendorffsche 

Verlagsbuchhandlung. Münster in W. 
Dr. Balogh Artur : A székely vallási és iskolai önkormányzat. Cluj-Koiozsvár. 

1932. Minerva. 
Georg Hveltje : Schöne Plastik. 1931. Kunstverein Hannover. E. V. 10 M. 
Dr. Somogyi István: A magyar katolicizmus útja. Gyöngyös, 1931. 8 P. 
Angyal Dávid: A Bécsi Magyar Történeti Intézet évkönyve. Bpest, 1931. 
Emerich Lukinich : Les éditions des sources de 1' Histoire Hongroise 1854— 

1930. Bpest. 1931. 
Dr. Lukcsics Pál : XV. századi pápák oklevelei I. k. V. Márton pápa. Bp., 

1931. M. T. A. 
Falu Tamás : A halottak is élnek. Regény. Singer és Wolfner. Bp. 

Folytatása a 207. oldalon. 

S Z E N T G E L L É R T 
Ifjúsági, hitszónoklati folyóirat. Húsz évfolyam. 

Évfolyamonként 4 P, kötött példány 5 P. 
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Tanulmányok. 
GOETHE. 

1932 március 22-én volt száz éve annak, hogy Goethe egy 
hosszú, mozgalmas élet után örök álomra hunyta le szemét. 
Amint magának már életében világirodalmi hírt és dicsőséget 
szerzett, nincs a német fajnak — talán a zenének nemzetközi 
nyelvén szóló nagy lángelméket (Beethoven, Mozart stb.) le-
számítva — oly képviselője, kinek neve oly mélyen vésődött 
volna a világ köztudatába, ki népére világszerte oly fényt és 
dicsőséget árasztott volna, mint ő. A költészet birodalmában 
Shakespeare-rel, Dante-val és a nagy görögökkel hegyóriásként 
mered az ég felé és neve, dicsősége szerte világít az egész 
művelt földkerekségen. 

Carlyle a„maga nagy honfitársát Shakespeare-t jellemzően 
így értékeli: „0 a legnagyobb, amit valaha létrehoztunk: ő az 
angol tűzhely büszkesége, ki nekünk az idegen nemzetek közt 
becsületet szerzett. Fontoljátok meg, ha azt kérdeznék tőletek: 
angolok, indiai birodalmatokat vagy Shakespeare-t adnátok-e 
oda? Valósággal nehéz kérdés. Hivatalos személyek kétségtelenül 
hivatalos nyelven felelnének. De nem volnánk-e mi kénytelenek 
így válaszolni: indiai birtok ide, indiai birtok oda, de Shakes-
peare-t nem adjuk! Az indiai birtok egykor elszakad, de Shakes-
peare-től nem tágíthatunk." A német nép a jelenben nem állít-
ható hasonló alternatíva elé: neki ma nincs mit odaadnia. De 
amit elidegeníthetetlenül az édes magáénak mondhat a mai 
megalázott helyzetében is, amit a győzők fegyverei és béke-
diktátumai sem vehetnek el tőle, az az ő szellemi és erkölcsi 
nagysága, mely fajiságának nagy képviselőiben világító fárosz-
ként a múltból a sötét jelenbe is átragyog. Midőn a jénai csata 
(1806.) után Németország a győző Napoleon lábainál hevert, a 
német nép talán még a mainál is megalázottabb helyzetben 
volt. Erre az időre vonatkozólag mondja Schelling Goethe-ről 
szóló emlékbeszédében: „Németország nem volt elárvulva, nem 
volt elszegényedve. Gyengeségében és belső meghasonlásában 
is nagy, gazdag és hatalmas volt szellemben, amíg — Goethe 
élt." És midőn az erfurti fejedelmi kongresszuson (1808.) a gőgös 
világhódító Goethe-t kegyesen audiencián fogadta, mellére a 
francia becsületrend nagykeresztjét tűzte és környezetéhez a 
nagy költőre vonatkozólag az emlékezetes szavakat mondotta : 



„Voilà un homme!" — ezzel egyúttal a német szellemnek hódolt 
az idegen hódító, ki a Werther-t öldöklő csatáinak közepette 
állandóan zsebében hordta és az egyiptomi gúlák lábánál is olvas-
ta. így hódol a világ a német szellem nagyságának ma is, Goethe 
halálának jubiláris évében. A súlyos világkrízis, a német nép szo-
morú helyzete ezen hódolat külső ünnepi fényét elhomályosít-
hatja, de bensőségét, jelentőségét és mélységét nem csökkentheti. 

De elsősorban a német népnek nemzeti ünnepe ez az év-
forduló: kifejezése annak a tiszteletnek, szeretetnek és ragasz-
kodásnak, mellyel minden nép joggal adózik a maga nagy 
szellemeinek. Bármilyen fényes és bensőséges lesz is ez a 
hódolat, többet az utókor sem adhat a költőnek annál, ami 
neki már életében kijutott: már kortársai szinte vallásos kegye-
lettel vették őt körül, „egy nemével az imádásnak", amint 
Schiller már 1787-ben (tehát a költőnek alig férfikorában) egyik 
levelében írja. És ez a hódolat élete végéig csak fokozódott. 
»Úgy vélem, — írja egyik előkelő kortársa — hogy nagy ember 
csak ritkán vagy talán sohasem élvezte a dicsőségnek és a 
tiszteletnek oly teljességét, mint ő." Egy másik: „Ádám és Éva 
óta sem költőt, sem bölcset, sem államférfit nem tiszteltek még 
így." Ennek a rajongó tiszteletnek, ennek a „hőskultusz"-nak 
eredménye, hogy az elmúlt század folyamán a Goethe életével 
és költészetével foglalkozó irodalom oly terjedelmet öltött, mely 
párját ritkítja a világirodalomban. A Dante- és Shakespeare-
kommentárok eltörpülnek mellette. Szinte szerencsésnek mond-
hatni, hogy az előbbinek életéről nem sokat tudunk, az utóbbié-
ról alig valamit. Épen azért az érdeklődés inkább költészetük 
felé irányul. Nem így Goethe-nél. Hosszú és eseményekben 
gazdag élete, sokoldalú költői, tudományos és gyakorlati tevé-
kenysége, rengeteg levelezése, naplói és megnyilatkozásai kime-
ríthetetlen anyagot szolgáltatnak a német alaposságnak arra, 
hogy proteuszszerűen termelje ki újabb és újabb tömegét az 
adatoknak, magyarázatoknak, kiegészítéseknek, helyreigazítások-
nak stb Goethe életéhez és költészetéhez. 

Tagadhatatlan, hogy Goethe egyike a világirodalom leg-
nagyobb lángelméinek: elsősorban költői zseni, a szellemnek 
rendkívüli adományaival. Költészetének varázsa alól nem von-
hatja ki magát senki, kinek a költői szép iránt érzéke van. 
Rendkívül élénk természetérzéke, a konkrét valóságot átható 
éles és világos értelme, finom érzéke minden természeti és 
művészi szép iránt, veleszületett és fáradhatatlanul kiművelt 
formaérzéke és műízlése, csodálatosan gazdag, hajlékony és 
zenei nyelve, mely minden gondolatnak, érzelemnek és hangu-
latnak megtalálja páratlan kifejezésmódját — mindezek oly 
költői adományok, minőkkel a világirodalomban csak kevesen 
dicsekedhetnek. A német közvélemény általában őt tartja 
első és legnagyobb, Schiller-t legnépszerűbb költőjének. Erről 
az elsőségről lehet vitatkozni, de annyi bizonyos, hogy költő-



társa, Schiller, aki pedig méltóképen osztozik vele a költői 
babérban, így értékelte őt, sőt Mignon-dalának elolvasása után 
nem átallja — bizonyára túlhajtott szerénységgel — Korner 
barátjának ezeket írni: „Gegen Goethen bin und bleib' ich eben 
ein poetischer Lump." Goethe költészetének páratlan varázsára 
mindenesetre jellemzők e szavak. 

De a nagy fényoldalak mellett nem hiányzanak az árnyolda-
lak sem, amint ezekre az utókor elfogulatlanabb és objektívebb 
bírálata nyomatékkal rámutat. Először: hogy a költő tüneményes 
tehetségét részben elaprózta, szétforgácsolta. Innen a sok töre-
dékes, befejezetlen, mesterkélten készült költészetében. „Ha 
Goethe nagy tehetsége mellett jobban egyre vagy szűkebb körre 
koncentrálta volna magát, akkor kétségtelenül a művészetnek 
magasabb fokára jutott volna el."(Gervinus.) Joggal kifogásolják 
a komoly erkölcsnek szószólói a „nőies, elpuhult, szenzuális" 
elemnek uralkodó szerepét költészetében. Hogy Goethe Shakes-
peare művészetének színvonalára emelkedjék, ahhoz szerintük 
költészetének a tartalom nagyobb eszmei mélységére és erkölcsi 
komolyságára volna szüksége. „Goethe hosszú életében csak 
néhányszor közeledett a legmagasabbhoz és csak egyszer, Faust-
jában, érte el ezt valóban." (K. Bleibtreu.) A költőt saját korá-
nak nagy mozgalmai és eseményei, a történelemnek és embe-
riségnek problémái kevéssé érdeklik. Ezek elől rendszerint a 
maga művészi és tudományos, színházi és udvari életének szűk 
körébe vonul vissza. „A történelem, melyből semmit sem tud-
tam okulni, sehogysem akart a fejembe menni" — vallja meg 
maga a költő. A Werther-től a Faust-ig majdnem minden művé-
ben önmagát rajzolja változatos lelki küzdelmeiben — a saját 
életének élményeit, kalandjait és szereplő személyeit alakítja, 
variálja és eszményíti költőileg. Az emberiségnek más, magasabb 
problémái is vannak, mint a művészet és szerelem. Pedig a 
költő állandóan ezen motívumokat variálja a maga költői hason-
másaiban: Werther, Orestes, Tasso, Wilhelm Meister, Faust 
stb. Köztük a „családi hasonlatosság" szembetűnő. Ez pedig 
újra és újra magára a költőre vall, kinek a művészi úgyszólván 
kizárólagos életideálja, melyet — saját szavai szerint — „női 
alakban vagy a nő alakjában érzékit meg". Ilyen értelemben 
hangzanak el Faust-jánakvégső szavai is: „Das Ewigweibliche 
zieht uns hinan." 

E mellett Goethe egyike a Iegegyetemesebb szellemeknek, 
sokoldalúságban párja a Michel Angelo-knak, Lionardo da 
Vinci-knek. Az élet és természet nemcsak költői színekben tük-
röződött vissza lelkében. Amennyire nem volt érzéke az elvont 
spekuláció iránt, élénk természet- és szépérzéke, éles és átható 
értelme époly fáradhatatlanul és szenvedélyesen kutatta az 
esztétikai szépnek titkait és törvényeit a művészetekben, a földi 
lét problémáit a természetben. Bár nem a szorosan vett szak-
tudós módján, de zseniális dilettantizmussal kutat, gyűjt, kísér-



letez, szisztematizál a természettudományoknak majdnem összes 
ágaiban: oszteologiában, mineralogiában, optikában, geologiában 
stb., foglalkozik az esztétikai szépnek elméletével, művészet-
történettel és még sok egyébbel. Öregkorának szenvedései és 
megpróbáltatásai elől majdnem kizárólagosan a természethez 
menekül, itt talál vigaszt és megnyugvást és tudományos sike-
reire majdnem büszkébb, mint költői babéraira. 

De Goethe nemcsak az érzelemnek ihletett költője, az 
igazságnak fáradhatatlan kutatója, hanem egyúttal az életnek, 
cselekvésnek és küzdelemnek embere, ki hosszú, változatos 
életében fenékig ürítette ki kelyhét minden örömnek és élve-
zetnek, szenvedésnek és keserűségnek, mit földi halandónak 
az élet csak kínálhat. Mint mindenható miniszter egy fejede-
lemségnek ügyeit és sorsát intézi, állandóan tervez, szervez, 
épít és ültet és ekkép tevékenységben és küzdelmekben, szóra-
kozásokban és élvezetekben gazdag életében maga átéli Faust-
jának pályáját és megvalósítja vezéreszméjét: 

„. . . mi az emberfajnak osztályrésze, 
Bensőmben azt átélni akarom: 
Lelkemmel mélyit és csúcsát elérni. 
Szívemre búját örömét tetézni, 
S tágítva létem az ő létéig, 
Megtörni végül, mint ő megtörik." 

Csoda-e, ha ez a fényes, sokoldalú szellem, ez a tünemé-
nyes, élményekben és sikerekben gazdag életpálya igéző varázs-
zsal volt kortársaira. Egy nagy szellemnek és egy hosszú, fényes 
életpályának ilyen kapcsolatára egyhamar nem volt példa a 
világtörténelemben. Fokozta a hatást az a körülmény, hogy ez 
a fényes szellem és életpálya a költészetnek ragyogó színeiben 
jelent meg a közönség előtt, hisz Goethe egész költészete a 
maga szubjektív énjének és élményeinek megnyilatkozása, objek-
tivizálása. A Werther-től kezdve egészen a Faust-ig majdnem 
minden költői alkotásában az ember idealizált képe jelent meg 
az olvasónak a maga szerelmi gyötrelmeivel és bánatával, 
örömeivel és boldogságával, titáni küzdelmeivel, egész érzelmi 
és gondolatvilágával. így magyarázható Goethe-nek, nemcsak 
mint költőnek és gondolkodónak, hanem mint embernek is 
páratlan hatása korára és az utókorra mind mai napig. Szinte 
babonás emberimádás nyilatkozik meg iránta. Nemcsak a köl-
tőt csodálják, sőt minden odavetett megjegyzésében, félbema-
radt töredékében remekművet látnak, hanem egész életét és 
minden tettét, művészi, vallási és életelveit, sőt még hibáit és 
megtévelyedéseit is istenítik és őt mint az emberi ideál minta-
képét állítják az egész civilizált emberiség elé. Benne az „Uber-
mensch" megtestesülését látják, kinek élete „szükségszerű ter-
mészeti processzus" és mint ilyen felüláll minden emben ítéle-
ten és kritikán. „Er kann alles sagen, er ist ein Gott." (Rahel 
Levin.) Sőt rajongó tisztelői nem átallják őt arra a polemikus 



harctérre hurcolni, melyet ő — dicséretére legyen mondva — 
egész életén át óvatosan került, hogy nevéből tőkét kovácsol-
janak maguknak szélsőséges vallástalan, pantheista, materialista, 
naturalista, stb. irányuk számára. Strauss Dávid Goethe műveit 
ajánlja pótlék gyanánt az elavult evangéliumok helyébe, Haeckel 
az ő „Prometheus"-át írja fel jelszónak a materialista természet-
tudomány zászlójára, Düntzer (a Goethe-kultusz egyik főkorife-
usa) mint a „szerelem főpapját" dicsőíti őt stb. Ezt az eljárást 
maga Goethe bélyegezte meg minden időkre a következő humo-
ros megjegyzésével: „Es ist was Schreckliches um einen vor-
züglichen Mann, auf den sich die Dummen was zu gute tun." 

De valljuk csak meg, ezek a szélsőséges irányok nem ok 
nélkül sajátították ki a maguk számára Goethe-t, mert nála 
mindenki megtalálja a magáét. Az ő bölcseleti világnézetét sza-
batosan meghatározni, határozott rendszerbe foglalni lehetetlen 
dolog. Ez nála, a zseniális költőnél, kinek a képzelet és érze-
lem uralkodó lelki eleme, nemcsak életének főbb korszakaiban 
változó, hanem az évek, hónapok változó lelki hangulata sze-
rint is ingadozó. Sohase mondja meg határozottan és világo-
san, mit ért Istenen, természeten, lelken stb. Nem csatlakozik 
határozottan semmiféle rendszerhez, iskolához, sőt szinte dicse-
kedve mondja magáról, hogy mindenféle metafizikai spekuláció-
tól lelke mélyéből irtózik. 0 igazában eklektikus. Ami változó 
lelki hangulatai szerint olvasmányaiban lelkét megragadja, azt 
a magáénak vallja: Plato és Aristoteles, Zeno és Epikureus, 
Mózes, Krisztus és Voltaire. Spinoza és Leibniz stb. — vala-
mennyiükből magáévá tesz valamit, anélkül hogy egyiknek vagy 
másiknak irányához határozottan csatlakoznék. Ellenben nyug-
talan tudásvágya és veleszületett természetérzéke annál szenve-
délyesebben merül el egész életén át a természet világába. 
Fáradhatatlanul búvárkodik mint tudós a természettudományok-
nak majdnem összes ágaiban. A költőt állandóan ihleti a ter-
mészet titokzatossága, rejtélyessége. Ezek váltják ki aztán lel-
kében azt a törekvést, hogy a reája ható ezernyi jelenségek, 
folyamatok világát abszolút egységbe foglalja. Teszi pedig ezt 
inkább a harmóniára törekvő zseniális költő, mint a logikusan 
gondolkodó bölcselő módján. Sokan vannak, kik Goethe-t pan-
theistának mondják. A fiatal költőt valóban hatalmasan ragadja 
meg Spinoza rendszere és ez határozatlan alakban egész életén 
át kísért lelkében. De nem Spinoza dogmatikus pantheizmusá-
nak alakjában, mert erről — saját kijelentése szerint — tulajdon-
képen senkisem tudja, hogy mi, hanem mint afféle határozatlan 
költői természet-pantheizmus. 

Ami Goethe-nek valláserköcsi világnézetét illeti, ennek 
mottójául, sajnos, magának a költőnek vallomását kell idéznünk, 
ki bizonyos előzmények után a következőket mondja magáról: 
„Még jobban meggyötört engem az élet, melyben nekem a biz-
tos iránytű hiányzott, amelyre pedig annál nagyobb szükségem 



lett volna, mert némileg kedvező szélben is mindig dagadozó 
vitorlákkal hajóztam és így állandóan a zátonyrajutás veszélyé-
ben forogtam." A saját valláserköcsi fejlődését a „Wahrheit 
und Dichtung"-ban őszintén feltárja. A koraérett és élénk szel-
lemű gyermekben korán vallási kétségek ébrednek. A hagyomá-
nyos protestantizmus, mely száraz erkölcsprédikálásban merült 
ki, nem tudja lelkét megragadni. Annál mélyebben hat rá a 
biblia olvasása. Költészete lépten-nyomon elárulja, mily meg-
termékenyítő hatással volt lelkére a szent könyvek megragadó 
költészete és mély bölcsesége. Hogy bennük egy felsőbb, termé-
szetfeletti kinyilatkoztatásnak szavát lássa, ehhez a hithez soha-
sem tudotl felemelkedni. Az evangéliumokról mindig a legna-
gyobb tisztelettel szól, de csak mint tisztán történeti könyvekről. 
Gyermekkorának jóakaróan hívő lelkületébe bepillantást enged-
nek az első gyónására vonatkozó vallomásai: „Mindig arra 
tanítottak bennünket, hogy a katolikusoknál épen azáltal vagyunk 
különbek, hogy a gyóntatószékben nem kell semmi különöset 
megvallanunk, sőt ez nem is volna illendő, mégha meg akarnók 
is tenni. Pedig ez épen nem volt kedvemre, mert nekem a leg-
különösebb vallási kétségeim voltak, melyekre épen itt vártam 
feleletet!" így aztán a gyóntatószékben egy könyvből felolvassa 
a szokásos gyónási formulát, a kapott feloldozás után se hide-
gen, se melegen kijön onnan, másnap szüleivel az úrvacsorá-
hoz járul és néhány napig úgy viselkedik, amint az ilyen szent 
ténykedés után már illik. De lelkét csakhamar nyugtalanság és 
aggodalmak gyötrik az ürvacsorának méltatlan vétele miatt. 
Hogy ezeknek egyszersmindenkorra véget vessen, elhatározza, 
hogy mihelyt teheti, az egyházi közösségből kilép. A szülői 
házból kikerülve ezt csakhamar meg is teszi. De bármennyire 
szakít is a kereszténységgel további életében, a fülgyónásnak 
nagy léleknevelő értékét mindig nagyrabecsülte és ennek ismé-
telten kifejezést is adott, midőn pl. a „felnőttek állandó kateki-
zálásának" mondja, melytől a protestántizmusnak nem lett 
volna szabad az emberiséget megfosztania. 

A forrongó fiatalembert nyugtalan tudásvágya az emberi 
tudásnak összes ágain végig űzi és ézen rendszertelen, enciklo-
pédikus ismeretek — amint megvallja — lelkét inkább meg-
zavarják, mint képezik". Önéletírásának tanúsága szerint vallás-
erkölcsi meggyőződésének további kialakulására Voltaire és az 
enciklopédisták, majd Spinoza vannak elhatározó befolyással. 
Voltaire és Diderot egyébként is írói bálványai voltak és ami 
az ő szellemi irányukban lelkét különösen megragadta, az az a 
szellemesen felületes mód volt, ahogyan ezek az emberi létnek 
és tudásnak mindenféle kérdését fölényesen elintézték, minden-
fajta bölcseletet és teológiát lekicsinyeltek és minden természet-
felettinek hadat üzentek. Ellenben az ő német lelkülete sokkal 
szelídebb és finomabb volt, semhogy a kereszténység, a „1 in-
fame" elleni vad gyűlöletükben is kövesse őket. Hatásuk alatt 



a kereszténységgel végleg szakít (Lavater barátjához: „En nem 
vagyok keresztény!"), de hideg deizmusuk, mechanikus világ-
felíogásuk nem elégíti ki őt: rousseau-i természetrajongásának, 
a természetbe való zseniális költői elmerülésének ez nem felelt 
meg. „Miután csodálatos lényem számára nevelőeszközt világ-
szerte hiába kerestem, végre Spinoza Ethiká-ja került a kezembe. . . 
Itt szenvedélyeim számára megnyugvást találtam, itt az egész 
érzéki és erkölcsi világra tág és szabad kilátás nyílt meg 
nekem." Abban a módban, ahogy Spinoza rendszerében a jel-
lemző mozzanatokat megragadta és egy magának megfelelő 
világnézetté konstruálta, inkább a költőnek zseniális lelki átélése, 
mint a gondolkodónak logikus értelme jut kifejezésre. Ez az ő 
„természetvallása" lényegében tiszta pantheizmusban merül ki: 
„A természet minden: Isten és természet, természet és ember, 
lényeg és jelenség, örök és mulandó, végtelen és véges, szel-
lem és anyag, lélek és test: minden egy, örökös változás az 
állandó jelenben." De nem mindig beszél ily határozottan, ha-
nem érzés és hangulat, cél és alkalom szerint az ő költői ki-
fejezésmódja sokszor olyan homályos és határozatlan, hogy 
természeti hitvallása sokfélekép értelmezhető, néha még keresz-
ténynek is. Egyszer ezt a nagy ősistenséget, a „Mutter Natur"-t, 
a pogány Olympos isteneiben testesíti meg, másszor úgy beszél 
róla, mint a „jó Isten"-ről. Es ha a költőnek erkölcsi hitvallása 
szerint „minden az ő (a természet) vétke, minden az ő érdeme", 
akkor Spinoza-nál valóban „megnyugvást találhatott szenvedé-
lyei számára" és találóan jegyzi meg róla egyik bírálója: „Spi-
noza rendszere azért vonzotta Goethe-t, mert feljogosította arra, 
hogy a világot és az embereket mint puszta, természeti pro-
duktumokat tekintse és kezelje." A „Faust", az ő életeműve, 
ennek az erkölcsi felfogásnak hirdetője. A misztikus vég az 
alapos ismerőt nem tévesztheti meg. Ez csak esztétikai forma. 
Faust az isteni kegyelem közreműködésével üdvözül, bár életének 
bűnei és megtévelyedései után sem az erköcsi lelkiismeretnek, 
sem az isteni kegyelem utáni vágynak semmi jelét nem adja. 
Az öreg Goethe-nek az erkölcsről vallott alapelvei nem a keresz-
ténységnek erkö.csi eszméi. Morálja: a tiszta emberiesség. Neki 
az antik egész életén át nemcsak művészi, hanem egyúttal 
erkölcsi eszmény: életideál., A tiszta emberiesség pedig: „velünk-
született szép természet". Es az erény? „A valóban helyénvaló 
(,das wahrhaft Passende') minden állapotban." Midőn valaki 
lelkiismeretről beszél neki, felkiált: „Hát kell az embernek ok-
vetlenül lelkiismeretének lennie? Ki követeli ezt?" Akiket élte 
alkonyán legjobban bálványozott: Napoleon és lord Byron, korá-
nak hatalmas amoralistái voltak. 

Goethe a maga valláserkölcsi világnézetét élete folyamán 
igen sok nyilatkozatában örökítette meg, nem ritkán elég homá-
lyosan, határozatlanul és inkább csak sejtetően. Közülük két 
klasszikus vallomását idézzük. Az első érett férfikorából való 



(az elejét eredetiben): „Es soll mir nunmehr höchst angenehm 
sein, als letzter Heide zu leben und zu sterben. . . Ami már 
most világnézetemet illeti, lényemnek változatos irányai mellett 
ennek egy módjával nem elégedhetem meg : mint költő és művész 
politheista vagyok, mint természetvizsgáló ellenben pantheista. 
Az egyik épen olyan határozottan, mint a másik. Ha pedig 
személyiségem mint erkölcsi lény számára Istenre van szüksé-
gem, erről is gondoskodva van." A nyilatkozat vége eléggé 
homályos. Csak annyi bizonyos, hogy semmiféle nyilatkozatá-
ban nem vallja a magáénak a pozitív kereszténység személyes 
Istenét. — Utolsó hitvallását a 78 éves aggastyán Zelter barát-
jához írt levelében teszi : „Munkálkodjunk tehát tovább, míg 
egymás előtt vagy után a nagy Világszellemtől a földről elszó-
lítva, vissza nem térünk az Etherbe. Adjon nekünk akkor az 
Örökkönélő új munkásságot, hasonlót ahhoz,, mellyel már itt 
lent helytállottunk." Ha „Világszellem"-ről, „Ether"-ről hallunk 
beszélni, akkor aligha gondolhatunk Istenre, másvilágra, Iélek-
halhatatlanságra pozitív keresztény értelemben. 

A kereszténységet Goethe hol az élet és gyakorlat embe-
rének, hol a finom szépérzékű költőnek és esztétának szemé-
vel nézi. Csak természetes, hogy öregkorában, egy hosszú élet 
minden tapasztalatának, tudásának és bölcseségének birtoká-
ban a legszebb, legfényesebb tanúbizonyságot állítja ki róla. 
így a többi közt: „Bármennyire haladjon is előre a szellemi 
kultúra, bármennyire növekedjenek is mélységben és terjede-
lemben a természettudományok és tökéletesedjék az emberi 
értelem, a kereszténységnek- fönségén és erkölcsi magaslatán, 
amint az evangéliumokból felénk ragyog és világít, sohase 
fognak fölülemelkedni." Egy ilyen nagy szellem tanuságtételé-
nek mindenesetre van súlya. De, sajnos, e szavakból nem a 
vallásos hit, hanem tisztán emberi meggyőződés és értékelés 
szól hozzánk. Ilyen és hasonló nyilatkozatok könnyen megté-
vesztik az olvasót. Igazi értéküket egy másik helyen ő maga 
lerontja. így pl. „imádó tiszteletet kész tanúsítani Jézus Krisz-
tus személye iránt, mint aki az erkölcs legfőbb elvének isteni 
megnyilatkozása",— de nyomban rá ezeket mondja: „Ha azt 
kérdezik tőlem, tisztelem-e a napot, újból csak azt felelem : min-
denképen. Mert az hasonlóképen a legfőbbnek megnyilatkozása, 
mégpedig a leghatalmasabb, melyet nekünk, földfiainak szem-
lélnünk adatott. Imádom benne Istennek világosságát és teremtő 
erejét, mely által mozgunk, élünk és vagyunk. . ." 

Amennyire meghódol a kereszténység eszmei és erkölcsi 
fönségének, époly határozottsággal utasítja el magától ennek 
minden konkrét formáját. A protestantizmusban csak az átme-
netet látja és értékeli a tiszta, minden természetfeletti elem-
től mentes természetvalláshoz. Benne csak „a szellemi bornírt-
ság bilincseitől való megszabadulást" dicsőíti, — egyébként „az 
egész dologban csak Luther jelleme érdekes, a többi : ist ein 



verworrener Quark, wie er uns noch täglich zur Last fällt". 
Főleg a katolikus Egyház, ennek intézményei, tanai és papsága 
ellen irányulnak sértő és bántó megjegyzései, rendszerint nem 
a nyilvánosságnak szánt műveiben, hanem privát beszélgeté-
seiben és leveleiben, mert ő mindenekfölött óvatos és tapinta-
tos. Az egyháztörténelem neki „csak a tévedésnek és erőszak-
nak produktuma", a Krisztus istenségéről szóló tan „a niceai 
zsinat határozata, mely a deszpotizmusnak kedvez, sőt ennek 
szükséglete". A házasságról egyszer azt írja, hogy „a keresz-
ténységnek megbecsülhetetlen értékű vívmánya", másszor azt, 
hogy „tulajdonképen természetellenes : vele a lehetetlent köve-
teljük, hogy a lehető legtöbbet elérjük". Szinte leküzdhetetlen 
gyűlölettel és utálattal viseltetett a kereszténységnek kegyeletes 
szimbóluma, a feszület iránt az a Goethe, ki egész életében 
szinte beteges módon félt a szenvedéstől, betegségtől és 
haláltól. Bizonyára az ő pogány szépérzékének is van része 
ebben. Ennek a gyűlöletének ismételten kifejezést is ad, így 
pl. hírhedt epigrammájában (a „Venetianische Epigramme" 
gyűjteményében). Még röviddel halála előtt is (Zelter barátjá-
hoz 1831.): „Das leidige Marterholz, das Widerwärtigste unter 
der Sonne." — A papságot úton-útfélen a „Mönchtum und 
Pfäfferei" és hasonló címekkel illeti, vagy: „Minden pap, hacsak 
nem igazi racionalista, önmagát csalja vagy másokat." 
De ez nem zárja ki azt, hogy ő, ki költő létére elsősorban az 
érzés és hangulat embere és mint ilyen nem mindig követke-
zetes, ki a személyes érintkezésben mindig szíves, kedves és 
türelmes, egyes vallásos, jámbor katolikusokat, papokat és 
világiakat, bizalmába és barátságába ne fogadjon és velük a 
legszívélyesebben ne érintkezzék. Egyik legbizalmasabb, legked-
vesebb embere Sulpic Boisserée, a középkori keresztény művé-
szetnek lelkes apostola és népszerűsítője, aki — csodák cso-
dája — még őt is, kinek a pogány antik volt kizárólagos szép-
ségideálja, meg tudja nyerni a keresztény művészet emlékeinek. 
Goethe költészetével és egyéniségének varázsával mindenkit el 
tud bűvölni, elsősorban a nőket. Előkelő, mélyen vallásos kato-
likus nők is rajongó tisztelői közé tartoznak, így Stolberg 
Auguszta grófkisasszony, kivel személyes ismeretség híján is 
sűrűen levelez, vagy a nemeslelkű Gallitzin hercegné, kinél 
Münsterben kedves heteket tölt el. Az előkelő, mélyen vallá-
sos szellem, mely a családban uralkodik, Goethe-t mélyen meg-
hatja és kegyeletes szavakkal emlékezik meg később itteni 
benyomásairól: „Mint valami titokzatos hatalom, úgy vonzottak 
újra és újra magukhoz ezek a jámbor katolikus lelkek, akik 
megnyugodva szilárd és mély hitükben és reményükben, önma-
gukkal és Istennel békességben élnek és jót cselekednek csak 
azért, mert ez magától értetődik és Isten úgy akarja. Az ilyen 
nemes lelkek iránt mindig mélységes tisztelettel voltam és ezt 
«először életemben Gallitzin hercegnével, az ő családjával és 



barátjaival szemben volt alkalmam érezni.'' A nemeslelkű her-
cegné, aki jól ismeri Goethe-nek pogány gondolkozásmódját, 
ismételten gyöngéd és tapintatos módon kísérletet tesz arra, 
hogy lelkére hasson. Katekizmust küld és ezen megható soro-
kat írja neki : „Bár a jó Isten, kit Ön minden szépben szeret, 
fogadná karjaiba és szorítaná atyai szívére oly erősen, hogy 
kimondhatatlan gyönyörtől olvadozva vagy mélységes borza-
lomtól megrázva kénytelen legyen ^fölkiáltani : Igen, Ő az, 
Jehova! Ki légyen hozzá hasonló? Óh, kedves, drága Goethe, 
életemet adnám azért, hogy ezt a pillanatot megérhessem." 
Hasonlóképen ír neki öreg korában Stolberg Auguszta is. Soha 
a katolikus világnézet megnyerőbb módon nem lépett közel 
hozzá, mint ezen fínomlelkű, szeretetreméltó nők alakjában. 
De Goethe minden vallási kérdés érintése elől kitér, simán és 
udvariasan, de határozottan és „kühl bis ans Herz hinan". 

A költőnek a kereszténység, nevezetesen a katolicizmus 
az esztétikai hatásnak szolgál hálás eszközéül. Az ő rendkívül 
finom szépérzéke éles szemmel látta meg a művészi elemeket 
a katolicizmusnak eszmei tartalmában és kultuszában és ezeket 
mesteri módon tudja értékesíteni költészete számára. A Faust 
misztikus vége, az I. résznek húsvéti jelenete és a Gretchen-
tragédia költői varázsukat részben a vallásos elemnek köszö-
nik. Ugyanígy szolgálnak az esztétikai hatásnak eszközéül a 
vallásos szertartások Mignon temetésénél („Wilhelm Meisters 
Lehrjahre"), a Rókus-ünnep, a karácsonyi jászol, a gótikus 
kápolna leírása („Wahlverwandtschaften"). A költő nagy szere-
tettel és finom műérzékkel ismerteti a katolikus templomokat 
és művészetet Itáliában és a középkori műemlékeket a Rajna 
és Majna mellett. Megható lapokat szentel Néri Szt. Fülöp emlé-
kének („Italienische Reise") és szeretetreméltó képét rajzolja a 
szentgotthárdi kapucinus atyának, aki őt és a herceget „ohne 
bigottische Bekehrungssucht" katolikus vallási dolgokban meg 
akarja győzni. 

De egy-egy finom, ironikus megjegyzéssel, fordulattal a 
maga álláspontját még ilyenkor is meg tudja óvni és éreztetni. 

Végül még néhány szót Goethe-ről, a szabadkőművesről. 
1780-ban kérte fölvételét aweimari „AnnaAmália" páholyba, „hogy 
bizonyos személyeket, kiket becsülni tanult, közelebbről meg-
ismerhessen". Ennek a páholynak rövid megszakítással élete 
végéig tagja és egyúttal udvari költője maradt. Holttestét az ő 
páholydalának („Lass fahren hin das allzu Flüchtige. . . '^hang-
jai mellett bocsátották le a sírba. (A mostani jubiláris ünnep-
ségeken ugyanez hangzott el weimari nyugvóhelyénél.) A páholy 
fényes gyászünnepélyen adózott az elhúnyt emlékének és éle-
tében, valamint halála után nagyban hozzájárult az ő hírének 
és dicsőségének népszerűsítéséhez. A költő, ki életének minden 
külső és belső élményét bele szokta szőni műveibe, a szabad-



kőműves eszméket és szertartásokat a „Wilhelm Meister"-ben 
örökítette meg költőileg eszményítve. 

Goethe azt vallja egyszer magáról, hogy „életének a biz-
tos iránytű teljesen hiányzott", másszóval, hogy a határozott, 
biztos világnézetnek híjával volt. Ha már most úton-útfélen őt 
mint „az életművészet mesterét", életfelfogását mint „műreme-
ket" halljuk emlegetni, nem ejt-e gondolkodóba bennünket az 
a tény, hogy ez a nagy ember, kinek az élet özönével kinált 
minden földi jót, mint kevés másnak, alapjában véve komor 
pesszimista volt és mint ilyen végzi életét. Fiatal- és férfikora, 
bármilyen gazdag is sikerekben és dicsőségben, élvezetekben 
és szerelmekben, a lelki konvulzióknak szakadatlan láncolata. 
Maga vallja meg öregkorában, hogy egész életének igazi bol-
dogsága alig tesz ki 4 hetet. „Es war das ewige Wälzen eines 
Steines, der immer von neuem gehoben sein wollte." A haladó 
évekkel egyre jobban elvonul a világtól és az emberektől és 
komor lelkihangulatát tudományos kedvteléseibe fojtja : a borz-
hoz hasonlítja magát, mely télen behúzódik lyukjába, meg a 
labdához, mely a nyár játékai után a sarokba kerül. Barátjára, 
Müller kancellárra „a nagyszerű, de kielégítetlen törekvésnek, 
bizonyos belső remény vesztettségnek (Desperation)" benyomását 
teszi. Achim von Arnim nála tett látogatásáról egyebek közt 
ezt írja: „Mikor az öreget szobájában mindenféle kőzettől és 
egyéb földi lim-lomtól körülbástyázva láttam, lehetetlen volt őt a 
dülmeni jámbor szűzhöz (Emmerich K.) nem hasonlítanom, aki 
rettentő testi szevedéseinek közepette gyermeksapkákat varrt 
és kimondhatatlan boldogságtól sugárzott, míg Goethe, még java 
testi erejében, haragos szemekkel nézett ki az ablakon az égre 
és gyötrelmes éjszakáiról panaszkodott." így ennek a tünemé-
nyes, fényben és dicsőségben gazdag életpályának végakkordja: 
„Ich habe keinen Glauben an die Welt und habe verzweifeln 
gelernt." 

* * * 

A modern pogányságnak egyik faja az a szertelen „hős-
kultusz", az az emberbálványozás, mely rajongásában túlteszi 
magát minden isteni és természeti törvényen és a bűnben is 
erényt, a tévedésben is igazságot, a szertelenségben is bölcs 
mértéket és harmóniát lát. Minden földi teremtményhez a gyar-
lóságnak salakja tapad és sokszor épen a nagy emberek fényes 
alakján legszembetűnőbbek a sötét árnyékfoltok. Őket nem fog-
juk az átlagember mértékével mérni. Tekintettel rendkívüli testi-
lelki alkatukra, hibáikat, tévedéseiket lehet magyarázni, bizo-
nyos fokig menteni, de megdicsőíteni és isteníteni nem fogjuk. 
Az igazságnak ezt a mértékét velük szemben annál is inkább 
kell alkalmazni, mert ők az emberiség vezető szellemei, kik 
szavukkal megindítják, példájukkal vonzzák embertársaikat. Ez 
áll elsősorban Goethe-ről, kinek népszerűségét, nagy hatását a 
modern kultúremberiségre a föntebbiekben eléggé hangsúlyoz-



tuk. Tehát ezen szempontból épen nem közömbös, hanem 
mélyreható gyakorlati következményekkel jár az, minő állás-
pontot foglalunk el a költővel és emberrel szemben : vájjon 
költészetét csak esztétikát szempontból értékeljük-e, benne csak 
„a íölülmúlhatatlan költői csodavirágot látjuk-e, a legmagasab-
bat, amire a puszta emberi természet fölemelkedhetik", vagy 
az ő egész szellemi irányát, azokat az érzelmeket, eszméket és 
életelveket, melyeket költészete elénk tár és élete gyakorlatilag 
megvalósít, magasabb isteni és emberi törvények, a keresztény 
hit és erkölcs normájához mérjük-e. Ha életét és művészetét, 
bennük megnyilatkozó életfelfogását és világnézetét mint az 
ifjúságnak, sőt az emberiségnek elsőrangú nevelőiskoláját hall-
juk emlegetni, akkor nyilván nemcsak az irodalomtörténetnek 
vagy esztétikának ügyéről van szó, hanem társadalmi, bölcse-
leti és vallási szempontból az emberiségnek legfőbb érdekeiről. 
Ezeknek pedig nem a költő és ember vak imádásával, apo-
theozisával teszünk szolgálatot, hanem oly objektív megítélésé-
vel és értékelésével, melyet az őszinte igazságszeretet, a mél-
tányosság és emberszeretet sugall. Ez lesz egyúttal az ő nagy 
^szelleméhez a legméltóbb. 

Győr. Kemény Kolumbán dr. 



A GÉP. 

A gép mint az ember s a természet között folyó örök 
harcnak az emberi elme által megalkotott fegyvere, történel-
münkkel egykorú. Bármilyen történetszemlélet szerint is építse 
föl valaki magának a multat, a gépet a történelmi tényezők 
sorából ki nem zárhatja. Ez a történelmi szerep az évezredek 
folyamán jelentőségében és hatásaiban egyre nő. A XVIII. 
század óta a technika a legfontosabb történelmi tényezők 
sorában áll. A régi géptípus megelégedett azzal a feladattal, 
hogy az élet medrét egyengesse, kényelmesebbé tegye, — a 
modern gép rávetette magát az életre : betört kultúránkba,, 
művészi, társadalmi, családi, egyéni életünkbe. Különösen az 
utolsó évtizedekben egyre nyilvánvalóbb lesz, hogy a gépben 
hatalmas irracionális erők lappanganak, amelyek nemcsak a 
gazdasági és kereskedelmi élet vezetékhálózatán keresztül, 
hanem egyenesen, közvetlenül is erős hatást gyakorolnak a 
kor lelki világának alakulására. 

A gép mint történelmi tényező hatalmas fejlődésen ment 
át. A kőkorszakbeli ember kezdetleges baltájától a mai repülő-
gépig hosszú és fáradságos az út. Fejlődésének első hosszú 
szakában szinte kizárólag a rendelkezésre álló izomerők 
irányítója és fokozója. Elvégzi ugyan az ember helyett a munka 
egy-egy részét is, de működésében összenőtt az emberrel, nem 
autonóm. A régi szövőszék a szövésben sok munkától mente-
sítette az embert, de rászorult a takács kezére, lábára, tehát 
sokkal jobban függ az embertől, mint a modern szövőgép, 
amely anyaggal egyszer ellátva és megindítva elvégzi a takács 
s a szövőszék munkáját. A régi géptípus alig tud hozzáférni a 
természetben meghúzódó energiákhoz. Talán csak a levegő-
áramlásban rejlő s a vízi erők a kivétel, de ezek sincsenek 
jól kihasználva. Egészen a XVIII. századig a technika fejlődése 
nem lépi át ezeket a határokat. Hogy a mult embere ezzel a 
fejletlen technikával mégis meg tudta alkotni a piramisokat, a 
Diokletián-thermákat, a Colosseumot, a középkori felséges 
dómokat, várakat, a Szt. Pétert, — ez a mult nagyságának 
hatalmas bizonyítéka. Akár a Thermákban, akár a Szt. Péter 
kupolája alatt állunk, vagy a burgosi, kölni stb. dómok szem-
lélésében merülünk el s meggondoljuk, hogy ezek az építési 
technika mai felszereltsége nélkül készültek, megilletődött 
tisztelettel kell az ó- és középkor emberére tekintenünk. 

A modern technika fejlődése voltaképpen a szövőgép 
föltalálásával indul meg, de valósággal forradalmi lépés volt a 
gőzgép feltalálása. „Nem a kapitalizmus indítja meg az új 
időket, hanem a Watt-féle gőzgép forgattyuja". {E. Diesel ; Völker-
schicksal und Technik, Berlin, J. G. Cotta, 1930, 87.1.) Évezredek 
szinte kiapadhatatlan alvó energiái ébrednek s vonulnak föl az 



ember mellett szülőanyjuk, a természet ellen. A Napnak a 
kőszénrétegekben hosszú évezredek alatt felhalmozódott erői 
belekapaszkodnak a történelem kerekébe s eddig példátlan 
lendülettel viszik új utakra. Megindul az újkor egyik leghatal-
masabb folyamata, az indusztrializálódás, megszületik a gyár-
óriások rendszere. A közlekedés előtt egészen új távlatok 
nyílnak meg. A gép kemény, egyre gyorsabbodó ritmusában 
törtet előre a termelés, a forgalom, a kereskedelem. Ezek a 
múlttal szemben már egészen új hangok, új ütemek, amelyek 
nemcsak a munkásnegyedekben, a gazdasági életben, hanem 
az egész társadalomban, az élet minden pontján egyre erősebb 
visszhangot vernek. 

Az elektromos áram, majd a dinamó felfedezése újabb, 
hatalmas lökést ad a fejlődésnek. Az emberiség nemcsak új, 
szinte határtalan erők birtokába jut, hanem áttöri a gőzgépek 
által termelt energiák helyhezkötöttségét is : az új energiák 
nagy távolságokra is könnyen szállíthatók, tetszésszerinti 
mennyiségekre oszthatók. Ezzel mindenekelőtt a fejlődésnek a 
kőszéntelepektől való függése erősen meglazul. Az új géptípus 
a gőzgéppel szemben sokkal mozgékonyabb, beférkőzik kisebb 
üzemekbe, tudományos laboratóriumokba, sőt háztartásokba is. 
A forgalmi technika is új lendületet kap. A legmeglepőbb, 
következményeiben fölmérhetetlen a hatás a hírszolgálat terén : 
az emberi gondolat, szó először az elektromos áramban, majd 
az elektromos hullámokban olyan szárnyakat kap, amelyek 
számára távolság, illetőleg idő már alig létezik. Egy-egy hír 
percek alatt befutja a földtekét, a Föld egyik pontján lezajló 
esemény az ellentétes pontról szinte szakaszonként figyelhető. 
Ezen a ponton a technikai fejlődés a lehetőség határát súrolja : 
nagyobb sebességgel, mint amilyennel az elektromos hullám 
rezeg, gondolatot továbbítani soha se fogunk. 

A modern technika fejlődésében további hatalmas lépést 
jelent a mótor, amellyel újabb természeti erők kerülnek emberi 
igába. A mótor a forgalmi technikát, amely addig sínhez, 
áramvezetékhez volt kötve, teljesen mozgékonnyá teszi, függet-
leníti. Ezzel természetesen a modern élet üteme még lüktetőbbé, 
még gyorsabbá válik. A motorral megoldódik a repülőgép 
sokáig megoldatlannak hitt problémája is, s a kor láthatárának 
szélén egészen határozott alakban megjelenik a világür-hajó 
problémája. 

A gép fejlődési vonalával párhuzamosan törtet előre a 
kémia, amely itt is, ott is új erőforrásokat fakaszt, új javakat 
termel. Különösen az utolsó évtizedek gazdagok az e téren 
elért sikerekben. 

Ferdinand Fried (írói álnév) nemrég megjelent munkájá-
ban (Das Ende des Kapitalismus, Diederich, Jena, 1931) érde-
kes táblázatban mutatja be a modern technika fejlődését. 
Eszerint a nagy technikai föltalálások 30 éves időközökben 



ritmikusan következnek egymás után. Az első lökés 1780-ra 
tehető, amikor a már előbb föltalált szövőgép tökéletesítésével 
a pamutgyáripar nagy lendületet vesz s az 1765-ben föltalált 
gőzgép tökéletesítésére folyik a munka. Mintegy 30 évre van 
szükség, hogy egy-egy nagy találmány annyira tökéletesedjék, 
hogy a világ gazdasági, gyakorlati életébe mint fontos tényező 
beállhasson. Csak az utolsó nagy találmányok, nevezetesen a 
repülőgép s a drótnélküli távíró (összekapcsolva a rádióval) 
estek át a háború nagy erőfeszítései közöt „gyorsított érlelte-
tésen". A technikai fejlődésnek ritmusa természetszerűen átter-
jedt a gazdasági életre is. Mindenegyes nagy föltalálás a kapi-
talizmus nyugtalan szellemének egy-egy újabb utat, lehetőséget 
nyitott, amelyet a maga szenvedélyes dinamikájával sietett is 
kihasználni, A XIX. és XX. század erős gazdasági hullámzása 
bizonyos méitékben a technikai fejlődésnek vetülete. Az eddigi 
fejlődési menet szerint most esedékes újabb technikai lökés 
elmaradt, s ez a körülény egyik fontos oka a kapitalisztikus 
gazdasági rend megrendülésének. Fried szerint a nagy föltalá-
lások sora lezárult. „Új korszakalkotó feltalálások többé nem 
várhatók". (I. m. 21. 1). Hasonló véleményen van Diesel is. 
(I. m. 120—129.1). Somhart sem vár a mai kapitalisztikus beren-
dezkedésű országokban újabb technikai lendületet. (W. Som-
bort : Das Wirtschaftsleben in Zeitalter des Hochkapitalismus. 
Duncker & Humblot, München. L. a II. félkötet befejezését !) 
Szerinte két hatalmas erőforráshoz : az árapályban s a Nap 
kisugárzásában rejlő energiákhoz nyitva áll az út, de techni-
kailag még nem járható. Ha a beláthatatlan horderejű kérdés 
megoldása technikailag sikerül, s a mérhetetlen mennyiségű 
erők a világ gazdasági életébe bekapcsolódnak, a Föld gazda-
sági arculata teljesen elváltozik. „Ha a Nap energiái erőforrá-
sokká lesznek, az új gyáripar székhelyei : Mexikó, Chile, Peru, 
Dél- és Észak- Amerika, Afganisztán, Tibet, Észak-India, Auszt-
rália" — jósolja Sombart. 

íme mardártávlatból szemlélve az a hatalmas út, amelyet 
a gép a maga fejlődésében eddig megfutott. A modern gép a 
fausti ember hatalmas többlete minden eddigi kultúrával szem-
ben. Strowski büszkén állapítja meg : „Nincs többé természet 
és ember — nincs más, csak ember s egy alázatos szolgáló 
— a természet — aki neki engedelmeskedik. Az ember 
már csak az embertől fél". Bár a „szolgáló" nem hajlandó 
mindig szótlanul hordozni a kezeire rakott bilincseket s néha-
néha ugyancsak mélyen megalázza büszke, öntudatos urát, 
annyit el kell ismernünk, hogy technikánk következtében 
hasonlítatlanul erősebben vagyunk fölvértezve a természettel 
szemben, mint az előző korok embere. A gépember természe-
tesen nem szorítkozott csupán a védekezésre, hanem egyre 
szélesedő harcvonalon erős támadásba ment át. A természetből 
kilopott erők a gépen keresztül átalakulva, rendszereződve 



rátörnek a îôldtekére s ezerféleképpen űzik, sarkalják, hogy 
termékenységét egyre jobban fokozza, rejtett kincseit föltárja. 
Emellett az ember örök alkotási ösztöne előtt is a gépben új 
lehetőségek nyíltak meg. Ha a középkor technikailag kezdet-
leges embere, mint már említettük, az építészetben oly hatalmas 
alkotásokat tud fölmutatni, milyen szédítő távalatok nyílnak a 
gépekkel fölfegyverzett modern ember előtt, ha az igaz nagy 
alkotások egyéb feltételeit is meg tudja magában teremteni. 
Az ebben az irányban eddig mutatkozó terméketlenség okai 
nem a gépben, hanem a mai ember lelki, szellemi szegénysé-
gében keresendők. A technika az újkor emberének harmadik 
nagy kiiramodása. A reneszánsz a klasszikus szép felé törtetve 
keresi a legmagasabb értékeket, a fölvilágosodottság kora a 
tudomány hálójába akarja fogni a létet, mi a géppel akarjuk 
visszaállítani a paradicsomot. Áz első két roham, bár a kultúrát 
halhatatlan értékekkel gazdagította, összeomlott. Sem Michel An-
gelo-ból, sem Voltaire-ből, Kantból, Hegel-ből nem lett az embe-
riség megváltója. A nagy lendület a végtelenbe fáradtan hullt 
a Földre. Mi lesz a harmadik roham sorsa ? Semmi esetre 
sem a paradicsom. Ha Spengler jóslata (Der Mensch und die 
Technik. C. H. Beck, München, 1931. 88. 1), hogy t. i. techni-
kánk úgy el fog pusztulni, mint ahogy bomladozik a kínai fal 
s gyep veri föl a római utakat, merész és önkényes, annyi 
bizonyos, hogy a kizárólag a gépbe kapaszkodó optimizmus 
sorsa csak csalódás lehet. Ennek kétségtelen jelei már úton-
útfélen mutatkoznak. 

Minél élesebb, határozottabb körvonalakban bontakoznak 
ki előttünk a legújabb kor elváltozásai, annál világosabban 
látjuk, hogy a gép kultúr- és szellemtörténeti hordereje sokkal átü-
tőbb, hatása sokkal mélyebb, mint azt csak az utolsó század-
fordulói irodalom is látta. 

Ama oksorozat élére, amely a mai időket szülte, Rathenau 
az emberiség példátlan szaporodását állítja. Az utolsó másfél 
század alatt az emberiség közel egy milliárddal emelkedett. 
Ennek a hatalmasan gyarapodó embertömegnek „Wille zur 
Macht"-ja, nagy akaratereje rávetette mágát a természetre, 
meglopta annak erőit s megteremtette a technikát. A nagy-
mérvű szaporodásnak kétségkívül jelentékeny szerepe volt a 
technika fejlesztésében, de véleményünk szerint legalább 
ugyanilyen mérvű hatást gyakorolt a gép fejlődése a szaporo-
dásra. A gép — legalább a XIX. században — ha sok kézből 
ki is vette kenyeret, jelentékenyen több embernek juttatott 
megélhetési módot. A hatalmas indusztrializálódási folyamat 
jelentékeny mértékben gyarapította az életlehetőségeket, kedvezett 
a családalapításnak. A gép a lekülönbözőbb javak termelését 
hihetetlenül fölfokozza, a közlekedési technika nagy fejlődése 
azok gyors szétosztását teszi lehetővé. Még a XIX. század 
elején is ezrek pusztulnak el éhhalálban. Ez ma civilizált terű-



leteken alig történhetik meg, legalább nem tömegesen. Talán 
ennél is nagyobb eredményeket mutat íöl a gép az élet legköz-
vetlenebb ellenségeivel, a különböző betegségekkel, járványok-
kal szemben folytatott küzdelemben. Az egészségügyi viszo-
nyok nagyfokú javulása jelentékeny részben csakúgy a gép 
javára írandó, mint az orvosi tudomány meglepő teljesítményei. 
A gyermekhalandóság nagy mértékben megcsappant, az átlagos 
embeii életkor felszökött. Amíg Londonban 1750-ben minden 
20 emberre esett egy haláleset, ma csak minden 80-ik embert 
ragadja el a halál. Komoly statisztika szerint a férfinem átlagos 
életkora az utolsó 50 esztendőben 40 évről 50-re emelkedett. 
Lord Birkenhead, egy komoly angol tudós szerint 2000 körül 
az átlagos emberi életkor megfogja haladni a 100 évet. 

A nagy gyarapodás természetesen nemcsak mennyiségi, 
hanem nagy minőségi eltolódásokat is hozott. S e szempontból 
kevés tényező játszott olyan fontos szerepet, mint a gép. A 
hatalmas lépésekben előre törő indusztrializálódás a nagy 
embertömeget erős hullámzásba hozza. A vidékről a lakosság 
jelentékeny része a városba tódul. Az ipari központok körül 
széles embergyűrűk helyezkednek el, a modern népvándorlás 
tömegei. Megszületik a mai nagyváros-típus, napjaink egyik 
legnagyobb gondja. Ezekre a természetellenes sűrűsödési csomó-
pontokra s elsősorban is a munkás-gyűrűkre vetik rá magukat 
először a gép irracionális erői s a munkás-osztályt mindjárt 
kezdetben nem mint a társadalom egyik szerves részét, hanem 
mint tömeget állítják a történelmi tényezők sorába. 

A vidékről az ipari központok felé tóduló embertömegek 
gyökerestől kiszakadtak eddigi környezetükből, talajukból. A 
faluból alig hoztak mást magukkal, mint két karjukat s jelenté-
keny részük pislákoló vagy már izzó elkeseredést a polgári 
társadalommal szemben. A kiszakított, elgyökértelenített töme-
geket sem a nagyváros-szörnyeteg, sem az új munkakör nem 
tudta a fönnáló társadalmi keretek közé szervesen beilleszteni. 
A nagyváros kezdetben tudomást sem vett róluk, a szélekre, 
munkásnegyedekbe szorította őket. Senki se gondolt arra az 
eshetőségre, hogy e gyűrűk szorítása egyszer veszedelmes, sőt 
halálos is lehet. Ez a végzetes nemtörődömség egyenesen 
kiszolgáltatta őket a forradalmi irányzatoknak, amelyek nem 
sokáig várattak magukra. Az új munkakör még kevésbbé tudott 
bennük egészséges, szerves összeforrást megindítani. Amíg az 
eddigi társadalmi berendezkedésben mindig ember állt emberrel 
szemben (patrícius—rabszolga, hűbérúr—hűbéres, nemes—job-
bágy gazdag—béres, mester—segéd stb), most a technika 
választófala ékelődik munkások és vállalkozó-tulajdonos közé, 
akinek liberális, individualisztikus gondolkozásában ember és 
gép igen sokszor egyenlő érték-rangot visel, a munkástömegek 
sorsa a gyárüzem jövedelmezősége mögé szorul. E szigetelőn, vá-
lasztófalon tört meg igen sok megértési lehetőség. A modern gép 



egyik legszomorúbbb tragikuma, hogy a harcteret ember és 
természet között jelentékenyen megszűkítette, de ember és 
ember között hitelenül kiszélesítette. 

De magából a munkából, amelyet a gép követel rabszol-
gájától, se sugároznak ki összefogó, szervező erők. A gép 
lerántotta a munkát arról a szociáletikai magaslatról, ahová a 
kereszténység emelte s főleg kiölt belőle minden örömöt. Csak 
oda kell állni egy gyár kijárójához s végignézni a kijövőket. 
Fáradt, fonnyadt, örömtelen arcok. Hogy erős, sokáig tartó volt 
a munka? À régi aratók sokszor hajnali 3 órától este 9 óráig 
vágták izzó napfényben a rendet s amikor hazatértek, daluktól 
visszhangzott a határ. A régi, céhekbe szerveződött iparos is 
sokszor jelentékenyen nagyobb óraszámmal s mégis örömmel, 
lélekkel dolgozott. A jelenség oka másban rejtőzik. A munka 
örömének egyik legfőbb titka, hogy a dolgozó ember valaminő 
formában egészet végezzen, másszóval alkosson, teremtsen. A 
gép szolgálatában végzett munka a legtöbbször rátapad egy 
kis részletre, amelyben úgyszólván semmi se tükröződik az 
egész elgondolásból. „Az ember nem lát kezdetet, nem lát véget, 
nem kerül szemben bevégzett alkotással." (W. Rathenau: Zur 
Kritik der Zeit. Fischer, Berlin, 1912. 90. I.) Már Engels, Marx 
fölróják a gépnek, hogy lélektelen, tartalmatlan munkát követel 
a munkástól. Goldstein (Die Technik. Frankfurt a. M. 1920. 18. 
1.) egy vasmunkás nyilatkozatát közli. „Próbálom rákényszerí-
teni magamat, hogy munkámboz valami érdeklődés fűzzön, de 
sikertelenül. Lelkem nem élhet olyan munkában, amely gondol-
kozásomnak semmit se nyújt. Irtózom minden újabb munka-
naptól, alig tudom elképzelni, mint fogom a 10 órás kínlódást 
elviselni." A gép egy lelkes védője, E. Zschimmer (Philosophie 
der Technik. Volksbuchhandlung, Jena, 1919. 73. 1.) ugyan 
nagy határozottsággal kijelenti, hogy „az emberen s nem a techni-
kán múlik, ha valaki a munka-fölosztás következtében szak-
kretinné (Fachkretin) lesz", de a tárgyilagos gondolkozásnak el 
kell ismernie, hogy lélek vajmi kevés sugárzik ki a gépnek áldozott 
munkából. Annyira lelketlen ez a munka, hogy még a munkás 
szervezetét, főleg agyát is kikezdi. Megdöbbenve olvassuk az 
egyik neves amerikai orvos nyilatkozatát, amely szerint az Egye-
sült Államok kórházaiban minden második ágyat elmezavarodot-
tak, gyengeelméjűek, idióták foglalják le, akiket az indusztria-
lizálódás, a gép taszított a kórházba. Ily körülmények között ki 
csodálkoznék azon, hogy a gépnek áldozott munka úgyszólván 
sohasem emelkedik a hivatás magaslatára, hanem marad elke-
seredett harc a darab kenyérért. A gyárüzem rabszolgájában 
hiába keresed a földműves simogató szeretetét földje, munkája 
iránt, a régi iparos melegségét, ragaszkodását műhelye iránt. Ez 
a munka tömegeket termékeny, áldozatos, meleg közösségbe 
fogni nem tud. 

A jelzett körülmények romboló hatását szomorúan fokozta 



•a munkástömegek egyre nagyobb eltávolodása a vallásos gon-
dolatvilágtól, a természetfölötti erőforrásoktól. Pedig sehol nagyobb 
szükség nem volt az Evangéliumra, mint ebben a vajúdó, for-
rongó s amellett fáradt világban. De mert e szomorú szegénye-
désért elsősorban nem a technika, hanem más tényezők fele-
lősek, ehelyütt meg kell elégednünk a puszta ráutalással. 

Ilyen viszonyok között a munkástömegek teljes szétesését, 
atomizálódását semmi sem tudta megakasztani. A nagy gyár-
telepek körül elhelyezkedett munkásrétegekben hiába keresnénk 
nagy etikai, világnézeti, szerves összefogó erőket. A gép mecha-
nizáló, a társadalmi szervezet szempontjából bomlasztó, követ-
kezményeiben végzetes hatása először a munkásságban 
tükröződik. A munkásság az első elmechanizált társadalmi réteg, 
amelyben szerves, magasabb erkölcsi szempontok szerint iga-
zodó berendezkedésnek helye nincsen, amely a szerves társadalmi 
fejlődés folyamatából kikapcsolódott. Ez a tömeg merő tehetet-
lenségi nyomatékával is veszedelmes volna a társadalmi egyensúly 
és fejlődés szempontjából. Ez a veszély természetesen fölhat-
ványozódik, ha ehhez hozzájárul mozgási energia is. Ezt az 
utolsó idők története szomorúan igazolta. S e szempontból 
ugyancsak a felszínen maradnánk, ha pusztán - munkás-forra-
dalmakra, nagy s a közt is sújtó veszteségekkel járó bérharcokra 
gondolnánk. Nemcsak a munkástömegek ilyetén hullámzását, 
de egyáltalán szellemi, erkölcsi légkörét nem lehet a munkás-
negyedekbe szigetelni. A tegnap s a ma emberének ezt nem 
kell részletezni, bizonyítani. 

A munkásosztály elmechanizálódási folyamata természe-
tesen rövidesen átcsapott a munkás-gyűrűkön keresztül a többi 
társadalmi rétegekre is s ma közvetlenül a befejeződés előtt 
áll. A régi történelmi társadalom romokban hever, helyét a 
tömeg foglalta el. Ami még a múltból látszik, az élettelen, fej-
lődésre, hatásra képtelen hagyomány. Lehet, hogy az emberiség 
mélyén szunnyadó erők, minden történelmi hullámzás fölött lebegő, 
élő örök nagy eszmék ezt a tömeget az idők folyamán hatalmas 
szervezetté sűrítik össze s új lelket lehelnek beléje, de egye-
lőre csak a lelketlen tömegnél, khaosznál tartunk, amelyben 
„lehetetlen fölismerni régebbi gondolkozásunk, cselekvésünk, 
politikánk irányvonalait. Ebben a khaoszban szelídített üzleti 
ragadozók (Geschäftsraubtiere) hidegen, önzőén, vallástalanul 
mennek el egymás mellett — csak az érdek-háló, amelyet az 
egész földtekére kivetnek, fogja őket össze". (£. Diesl, i. m. 114. 1.) 

Technikánk egyik legnagyobb büszkesége, hogy a roha-
mosan szaporodó embertömegek életfönntartásáról nagyobb 
zökkenők nélkül gondoskodni tud. Különösen a XIX. század 
volt tele merész, színes reményekkel a gép ember-boldogító erői 
iránt. A kijózanodást, a keserű csalódást a sors itt is a mi szá-
munkra tartogatta. A gép kétségkívül sokszorosan fölfokozta ipari 
és gazdasági életünk termékenységét. A termelt javak ma is 



bőségesen elegendők volnának az emberiség ellátására. Azon-
ban a termelt javak fölött nem az evangéliumi Charitas, hanem 
a rideg, igen sokszor lelketlen „do ut des" elve rendelkezik. A 
gép csak annak ad kenyeret, aki akár közvetlenül, akár köz-
vetve őt szolgálja. S itt bomlik ki a legújabb technika szomorú, 
sötét tragikuma. A technika szédületes fejlődése rohamosan 
apasztja a szükséges emberi munkaerők számát. A munka-
nélküliség fenyegető problémája mögött nem utolsó sorban húzó-
dik meg ez a tökéletesedő gép, amely egyre nagyobb tömegek 
kezéből ragadja ki a kenyeret. Hogy ilyen vonatkozásban milyen 
komoly a helyzet, semmi se bizonyítja jobban, mint az Egyesült 
Államok elnökjelöltjének, Rooseveltnek legutóbbi nyilatkozata : 
„Munkát megtakarító gépeket, amelyek munkásokat tesznek 
fölöslegessé, nem szabad többé üzembe hozni." Brazília csak 
annyiban engedi meg új gépek behozatalát, amennyiben azok 
elkopott, régi gépek pótlásai, avagy a termelés minőségét jelen-
tékeny fokban följavítják. (L. Schönere Zukunft, VII. évf. 24. sz.) 
Ha ehhez hozzávesszük az indusztrializálódás rohamos terje-
dését az összes világrészeken, amivel természetesen karöltve 
jár az európai és amerikai gyáripar kiviteli lehetőségeinek roha-
mos esése, akkor a jövő valóban sok és súlyos kérdéssel 
terhelten áll előttünk. 

Caspary (Die Maschinenutopie, Berlin, 1927.) „immanente 
Dämonie"-t, lappangó démont Iát a gépben. Ez a démon űzi, 
hajtja a gépet, hogy minél többet termeljen — minden tekintet 
nélkül a jelentkező szükségletre. Az elcsendesedett, pihenő 
gyárüzemek nemcsak holt, de rohamosan zsugorodó tőkék. Ezt 
Németország mai helyzete szomorúan igazolja. Minden gyár-
üzem szenvedélye, hogy szüntelenül termeljen. Ezt a szenve-
délyét állandóan fűti a kapitalista ember, aki a gazdasági erők 
lázas fokozásában látja legfőbb életörömét, sőt életföladatát. A 
gép valóban dönti is az árut, a javakat. A középkori Európa 
együttesen nem rendelkezett annyi cikkel, mint amennyi ma egy-
egy világáruházban, mint pl. a párisi Lafayette, vagy a Louvre-
ban föl van halmozva. 

A technika e határtalan termelőképessége vitte győzelemre 
a mai kapitalisztikus gazdasági rendszert. A gép nem szükség-
szerűen kapitalista — kapitalisztikus technikával szemben Orosz-
országban kollektív technika van születőben — de nemcsak 
hogy bele tud illeszkedni ebbe a gazdasági rendszerbe, hanem 
hatalmas támogatója, szövetségese, sok vonatkozásban egyenesen 
forrása lehet. (L. W. Sombart: Der Burgeois. Dunker & Hum-
blot, München, 1923. 413—430. 1.) Sombart szerint a technika 
„a lehetőségek kitolása a mérhetetlenbe" — ez a kapitalizmus 
lelke is 1 A gép nem ismer fáradságot, szüntelenül dönti magából 
a javakat, árukat. Nem szereti a javítást, mindig újabb, tetsze-
tősebb formákba önti termékeit, hogy a megszerzésükre izgató 
szépség, ez a „beauté du diable" minél vakítóbban, minél 



kívánatosabban sugározzék ki belőlük. Ekként állandóan sar-
kalja, izgatja a kapitalizmus egyik legfontosabb mozgató erejét, 
a vállalkozási szellemet. Emellett ugyancsak a technika adja 
azokat a ma már hihetetlen közlekedési és hírszolgálati lehető-
ségeket, amelyek nélkül a mai kapitalizmust el sem tudjuk 
képzelni. A technika tehát a kapitalizmus leghűségesebb és 
leghatalmasabb szövetségese. Nélküle alig emelkedett volna a 
hatalom azon magaslatára, amelyről ma a világ sorsát intézi. 

De ennek a nagy termelő képességnek hatása más alak-
ban is jelentkezik. Az ember erkölcsiségének, lelkivilágának 
mindig egyik legnagyobb tehertétele volt a „szemek kívánsága", 
a birtoklás, gazdagság után való rendetlen vágy. Ezt az igényt 
a technika hihetetlenül fölfokozta. „Az emberiséget valóságos 
birtoklási őrület fogta el". (Rathenau. i. m. 60. 1.) Nem egysze-
rűen birtoklás, hanem tömeg-birtoklás boldogságának vélt titka 
— M. Weber megjegyzése szerint — „a világáruház talmi boldog-
sága". Hová lett az előbbi korok emberének igénytelensége ?! 
Irigység veszi körül azt az amerikai milliomost, aki évenként 
kicserélheti autó-állományát, azt a dollárkirálynőt, aki egy estélyi 
ruhában csak egyszer jelenik meg. Az életet megrakni minél 
több tárggyal, cikkel — ez a modern láz fönn és lenn egyaránt. 
A régi élettípusban a dolgok, tárgyak valahogy összenőttek a 
birtoklóval, valamit annak egyéniségéből sugároztattak. Ma 
mindennek, ami az életet közvetlenül köríti, egyik legértékesebb 
tulajdonsága az, hogy új legyen. S a gép szüntelenül változ-
tatja a formát, a stílust. Ez a nyugtalanul ide-odarezgő bírni-
akarás lappang a divat, e — Rathenau szerint — „mechani-
zált sors" szeszélyes, örökös hullámzása mögött is. 

A közelmúltban W. Sombart szellemi vezetése alatt „Volk 
und Raum" (Hamburg, 1928) címen egy munka jelent meg, 
amely több neves szakember véleményét közli a jelen gazda-
sági válságra vonatkozólag. A nyilatkozatokból szinte egyhangú-
lag csendül ki a vád : a gép bűnös az emberiség többé-kevésbbé 
szükségtelen igényeinek rendetlen, beteges keltegetésében. A 
gyáripar óriási tömegben dob a piacra olyan cikkeket, amelyek 
ugyancsak nem elsőrendű életszükségletek. Egyedül Németor-
szág az 1926—27. gazdasági évben elfogyasztott 5 milliárd már-
kát alkoholban, 1'5 milliárd márkát dohányáruban. Ezek az 
adatok még meglepőbbek, ha pl. az elfogyasztott alkohol (51 "5 
millió hl sör, 1 "75 millió hl pálinka) gazdasági egyenértékét 
tekintjük. Ezt az alkoholmennyiséget a német gyáripar csak 
úgy tudta előállítani, hogy a mezőgazdaság lemondott 8'2 mil-
lió q gabona kitermeléséről, föláldozott 6*55 millió q burgonyát 
és 5'66 millió q gyümölcsöt. (L. Schönere Zukunft, IV. évf. 24. 
sz.) Egy osztrák gazdasági szakember nyilatkozata szerint csak 
rouge (Lippenstift) fejében Ausztria évi 18 millió sillinget fizet 
Franciaországnak ! Ezek a számok ma, amikor az elemi szük-



ségletek kielégítése körül annyi a hiány, súlyos és alapos szem-
rehányások úgy a társadalommal, mint a géppel szemben. 

A gép démonának ajándékozott korlátlan bizalom, hit 
más irányban is súlyos megrázkódtatásokra vezetett. Ennek a 
modern Sátánnak varázsigéje a régi : „Lesztek mint az Isten" 
— gazdagok, mindent b í rók . . . A gép egyre megtévesztőbben 
suttogja a jelszót: „ Enrichissez-vouz !" — gazdagodjatok! S a 
kapitalizmus lázában égő gépember hitt a csábító szónak. Külö-
nösen a háború után gyár gyár után épül. A mezőgazdaságok 
is hatalmas, sokszor erejüket meghaladó tőkéket ölnek gépekbe. 
Főleg Németországban nemcsak a hazai tőke, de a magas 
kamatokra felvett idegen kölcsönök jelentékeny része is gyár-
üzemekben, gépekben helyezkedik el. De mert a gép, e modern 
„csodatevő" egyrészt sem önmagát, sem munkáját nem adja 
ingyen, másrészt a piac felvevőképességét közel sem tudja 
olyan arányban fokozni, mint a termelést, igen sok esetben 
agyonnyomta urát. Halálos csend borul akárhány gyárra, ösz-
szeomlott nem egy nagybirtok, a traktorok súlya alatt nyög 
sok kisbirtokos. Á megszédült gépember keservesen fizet a 
gépnek előlegezett vak bizalomért. 

Miként Caspary, Peter Wust is démoni vonásokat lát a 
technikán. (L. Schönere Zukunft. IV. évf. 9. sz.) Wust démona 
még veszedelmesebb, mint Casparyé. A technika olyan és ak-
kora energiákat hívott életre, amelyekkel szemben az ember 
sokszor tehetetlen. A gép szimbólumát Lionardo da Vinci 
„Gioconda"-jában látja. „A Gioconda a női báj minden finom-
ságával lenyűgöző nő. De mosolyán áttör valami barátságtalan 
bizonytalanság, titokzatosság. Szeretetünket nem tudjuk tőle 
megvonni, valami sorsszerűség kényszerít rá. De nem tekint-e 
ez a megigéző női szépség úgy ránk, mintha kezében tőrt rej-
tegetne?" Ezt a jelképet szomorúan igazolja a gép háborús 
szerepe. Már a világháború folyamán a gép megmutatta, meny-
nyire démonná tud vedleni. Hogy a jövő háborújában milyen 
pusztítást fog végezni, arról megdöbbentő képeket állítanak a 
politikusok elé a gép szakemberei. Csak néhány vonás a gép-
ről ! A gép szabad utat nyit a háború pusztító, öldöklő rémé-
nek a harcvonalokon túl az ellenséges országok legeldugottabb 
falujába is. A repülőgép gyors tökéletesedésével a jövő hábo-
rúja már teljesen „három dimenziós" lesz — a szörnyű lángok 
felcsapnak nagy magasságokba is, úgyhogy védekezés alig 
lesz lehetséges. A gázokban a kémia olyan öldöklő fegyvert 
ad a háború fúriáinak a kezébe, amely mellett az eddigi fegy-
verek eltörpülnek. A gépért az emberiség még szörnyű árt 
fizethet. . . 

A gép részben a gazdasági életen keresztül, részben köz-
vetlen ráhatással magában az egyéniségben is a mult élettípu-
sával szemben nagy elváltozásokat idézett elő. Ezek az elvál-
tozások ma már az egyéni élet olyan széles területein mozog-



nak, hogy olyan komoly korszemlélő, mint Przywara még a 
modern táncokban is a gép ritmusát látja. Szerinte a modern 
tánc „getanzte Technik" minden kecsesség, lágyság nélküli 
„torna, sőt erőmutatványok" átszőve az afrikai és indiai temp-
lomi táncokra emlékeztető motívumokkal. 

A gép vasból, acélból megfogalmazott, szüntelen tevékeny-
ségre, főleg anyagi javakra törő célgondolat. Wendt szerint 
(Die Technik als Kulturmacht, Berlin, 1906. 7. 1.) a technika 
„az öntudatos emberi szellem tevékenysége a nyers anyag 
átformálására a kultúra céljai számára". Ez a gépből kisugárzó, 
egészen pontosan fogalmazott célgondolat nem pattanhatott le 
nyomtalanul, hatástalanul a gép körül csoportosuló embertömeg 
lélektanáról. A gépember szinte korlátlan racionalizálási haj-
lama, szenvedélye, jelentékeny részben a gép vetülete. Az a 
kor, amelyet a technika hord a maga vállán, szükségképpen 
a racionalizálás kora. Jaspers szerint (Die geistige Situation der 
Zeit. Sammlung Göschen Band 1000. 33. 1.) a ma legértéke-
sebbélettípusa a „situationsbewusste, rücksichtslose Individuen" 
— a minden helyzetben önmagát föltaláló, kíméletlen, számító 
racionlizált ember. Amiként a gépben, úgy ebben az új élet-
típusban is ismeretlen az áldozatosság, megértés, szeretet. A 
gépember csak akkor ad, mikor biztosítva van a megfelelő 
hozamról. Amiként a gépjétől, úgy alantasától is elvárja, hogy 
a neki juttatott értéket megnövesztve adja vissza. Hogy meny-
nyit ad, annak megítélésében csak az a szempont vezeti, 
mennyit kaphat vissza. Ez a gépre szabott embertípus szívte-
len, antiszociális, minden „kultúrája" mellet is barbár. 

Még erősebben, határozottabban tükröződik a gép a mai 
ember akarati világában. Eyth a gépben az emberi akarat meg-
testesítését látja. Dessauer (Fhilosophie der Technik. Cohen, 
Bonn, 1927) szerint a technika „a szabadakarat alkotó erejé-
nek diadala". Mint ilyen az akarati világ dinamizmusát állan-
dóan fűti. Amiként a gép csak addig érték, amíg termel, azon-
képpen az egyéniség legfontosabb értékemelő tulajdonsága is 
a soha nem pihenő tevékenység. Schneider (Uber Technik, 
technisches Denken, technische Wirkungen. Erlangen, 1912. 33. 
1.) még Nietzsche szenvedélyes voluntarizmusában is, amellyel 
a magasabb embertípus, az Übermensch felé törtet, egyenesen 
a gép lüktetését hallja. Ez a folyton fokozódó akarati dinamiz-
mus természetesen nem elméletek kiépítésében éli ki magát, 
hanem tele van valóságok alkotásának vágyával. Ezért bölcse-
letileg nem idealista, hanem valóság-tisztelő, valóság-szerető a 
gépember. A valósággal folyton érintkező emberben szükség-
szerűen erős felelősségérzet fejlik ki. „A természettudós tévedé-
seivel legföljebb szégyent vall — a technikus a maga művével 
olyan szociális keretben áll, amely minden tévedést kíméletle-
nül megtorol". (Engelhardt: Weltanschauung und Technik. 
Leipzig, Meiner, 1922. 52. 1.) Ez a felelősségérzet, sajnos, a leg-



többször csak a gépnek jár ki s lelohad, sőt kihal a géppel 
szemben idegen értékek iránt. 

Az új légkörben nem maradhatott érintetlen esztétikánk 
sem. Talán legérzékelhetobb, legszembetűnőbb az elváltozás a 
zenében. Gondoljunk csak egy Bartók-kompozicióra, Stravinski 
Tűzmadarára s egy Beethoven-szimfóniára, Mozart-darabra. 
Micsoda keménység a ritmusban és színezésben, nyugtalanság 
a tempóban, hirtelen és merész megtörések a melódiában a 
moderneknél ! Ez a zene csak olyan korból csendülhet ki, amely-
ben szédítő fizikai erők feszülnek, lüktetnek, gépek kattognak, 
búgnak, sikoltanak, nyugtalanság verődik ki mindenen. Strowski 
szerint (L' Homme moderne. Paris, Gasset, 1931 65—84. I.) 
az új esztétikában az egyik döntő befolyású tényező az a sebes-
ség, ütem, amelyet a gép kölcsönözött az egész életnek. A mai 
ember két pont között — legyenek azok térbeli vagy időbeli 
határok — szenvedélyesen a legrövidebb utat keresi. Ekként 
természetszerűen az egyenes vonal lett az eszménye nemcsak 
sin-lerakásban, útépítésben, hanem az építészetben, festészetben, 
szobrászatban is. Különösen az építészetben, mint amely ter-
mészeténél fogva legközelebb áll a technikához, feltűnő az 
egyenes vonal, a szabad, nagy síkok térfoglalása. Ha a leg-
többször nem is művészi magaslaton, de nagyon jellegzetesen 
mutatkozik ez a jelenség a hirdetési rajzokon is. A tegnap 
embere sokszor értelmetlenül s főleg érzéketlenül áll ez új esz-
tétikával szemben — az új nemzedék minden lelkesedése ezé ! 

A gépből kisugárzó dinamizmus egyik legfőbb tényezője 
annak az oksorozatnak, amely az egyéniséget szétporlasztotta. 
A gép nem tiszteli az egyszerit — lényegi tulajdonsága a tömeg-
termelés, mégpedig egyre fokozódó ütemben. Ez a szenvedélyes 
erőlüktetés elkapta a kor lélektanát is s kidobott, kilökött az 
egyéniségből úgyszólván minden sztatikai elemet, kitörte 
tengelyét. „Az egyéniség esemény hullámokká oldódott föl" — 
állapítja meg Jaspers. Tekintély, hagyomány, mult, az idők 
sodra fölött lebegő nagy eszmék mint sztatikai értékek ennek 
az embertípusnak fölöslegesek — kíméletlenül törölte is őket 
értéklistájáról. „Az elmechanizált élet körfutás minden cél nél-
kül" (Rathenau). Ez a gépek zakatolása, gyárak zúgása közt 
sikló élet annál boldogabb, minél nagyobb tömegben zúdulnak 
rá az élmény tárgyak. Tele van nyugtalansággal, vággyal, az 
újszerűség hajhászásával. A nyugodt, higgadt megfontolás tűnő-
iéiben. Ez tükröződik még logikai életében is, amely a reá 
zúduló élményektől — Rathenau szerint — a gyors és gyakori ítélet-
alkotással törekszik menekülni- Ez természetesen nem az igazi 
értékek fölismerésének módja, hanem a középszerűség kezei 
közé került" — panaszolja Jaspers (i. m. 32. I.). Guardini is 
így látja a mai élettípust. (R. Guardini: Briefe vom Comer See. 
Matthias-Grünewald, Mainz, 1927.) „Alles ist verpöbelt" — 
minden tömeg-cikk. Szintelenség ömlik el az egész életen még 



a nyelvben is ez a szellem érvényesül. Ez a tömeg-szellem, 
hogy kiszívta a szavak, mondatok régi, hamvas színét, hogy 
elhangolta régi csengésüket. Voltak szó-arisztokratáink, csak 
ritkán hallhatók, láthatók — ma csak „demokratáink" vannak. 
Báj, felséges, angyali, szent, imádás stb. — mennyit mondtak 
ezek s ezekhez hasonló szavak a régi embernek ! Ma ezek is 
ott tolongnak már az utcán, a piacon szürkén, tompán, poro-
san. Mechanizmus zakatol már igen sokszor a nyelvben is. 

Már a mondottak is sejtetik, milyen forradalmat idézhetett 
elő a gép az életértékek birodalmában a múlttal szemben. 
Csak néhány példa. A gép a szám hőse. Főbüszkesége : hány 
km-t fut, mennyit termel, mekkora munkát végez óránként. 
Nem csoda, hogy a kor is — Rathenau szavaival élve — 
„minden minőséget mennyiséggé old fel". A gép határtalan 
termékenysége nem kis mértékben felelős a nagy elanyagi-
asodásért is, amelynek mértékegysége úgyszólván minden 
értékkel szemben ma már a pénz. Az európai ember egyelőre 
csak az „állásokat" (a régi embernek hivatás !) mérlegeli pénzzel 
— az amerikai már ennél a kérdésnél tart: „Hány dollárt ér 
ez az ember?" Sombart egyenesen a gépet vádolja azért a 
tragikus rangsor-cseréért is, amely az eszközt a cél elé lökte. 
A gépember meghatódott tisztelettel áll pl. a hatalmas rotációs 
gép előtt, amely pedig termékeivel milliók lelkét mérgezi meg. 
Büszke öntudattal veszi tudomásul azt a géptökéletesítést, 
amely talán száz és száz, ezer és ezer munkást foszt meg 
kenyerétől. Mélységes tragikum rejlik abban az átértékelésben, 
amely a gépet egyenesen az ember elé helyezte. A gépember 
néhány m-nyi teljesítmény-töbletért kockára dobja magát az 
életet akkor is, amikor e többletből a köznek úgyszólván semmi 
előnye nincsen. Az élet legfőbb feladatát, értékét gazdasági 
erők lázas, szenvedélyes fokozásává süllyesztette s amikor ez 
a törtetés megroppanik, akkor revolverhez menekül. 

A mult század emberének kultúrszemléletében a gép a 
szorosan vett kulturélet határain kívül, a legjobb esetben annak 
szélső pontjain helyezkedik el, szinte kizárólag gazdasági 
tényező. Csak az utóbbi évtizedekben kezd mélyebbre benyo-
mulni. Dessauer arról panaszkodik, hogy a kultúrvilág megértése 
a technikával szemben még ma is késik, s érdekes, a gép 
szeretetétől átfűtött könyvét a gép „ismeretlen, rejtekben dolgozó, 
áldozó, elfelejtett hőseinek" ajánlja. De ez a körülmény nem 
gátolhatta meg a technikát abban, hogy a kor szellemi életére 
többé-kevésbbé rányomja a maga sajátos bélyegét. Még a kor 
filozófiáját is megcsapta a gép szelleme, mint erre már 
rámutattunk. Engelhardt (i. m. 44. 1.) szerint a „pozitívizmus 
szelleme a technika szelleme, még ha ez a pozitívizmusban 
nem is vált tudatossá". A gép sokban hozzájárult annak a 
természettudományos kínai falnak a felhúzásához, amely mögé 
a XIX. század nemcsak tudomány, de világnézet szempontjából 



is elsáncolta magát. Mint a század legfénylőbb tüneménye s a 
természettudományos gondolkozás legkézzelfoghatóbb gyümölcse, 
elzárta a kilátást a nagy kérdések, problémák felé, metafizikailag 
valósággal megvakította az embert. A természettudományos 
dogmatizmusnak, amely pedig annyi hitéletet követelt áldozatul, 
különösen az ú. n. művelt nagyközönség szemében a technika 
volt egyik legerősebb alátámasztója. Hogy lehetne más az 
igazság kizárólagos birtokosa, mint az a természettudomány, 
amely napról-napra új gép-csodával ejtette bámulatba a világot! 
Ma már keserű szemrehányások, megjegyzések hangzanak el 
a XIX. századdal szemben e nagy eltévelyedésért. „A valóban 
nagy nemzedék, amely az emberi lélek mélységes problémáival 
viaskodik, nem fogja magát nagynak érezni azért, mert néhány 
technikai találmánya sikerült" — jegyzi meg egy helyen Sombart.. 
Treitschke még keményebb: „Az embernek az a benyomása, 
mintha a tudatlanság (Dummheit) határai a XIX. században 
jelentékenyen kitolódtak volna". 

Szellemtörténeti szempontból a gép legmagasabbra az 
orosz szovjet gondolatvilágban emelkedett. Nemcsak a szovjet-
gazdasági rendszer egyik alappillére, hanem egyenesen a 
vallásos gondolatvilág helyettesítője, hordozója. A vajúdó orosz 
világnak, a proletáriátusnak a gép a Messiása, aki úgy át fogja 
alakítani a Földet, hogy könnyű lesz elfelejteni az Eget. Ennek 
a Messiásnak az útját nemcsak a politika s a hihetetlen méretű 
gazdasági erőfeszítések egyengetik, hanem még a művészet, 
mozgóképek, rádió is. A „Nouvelles Littéraires'1 -ben egy orosz 
író (Zinovy Lvovsky) beszéli, hogy siet az új orosz költészet 
egy-egy technikai teljesítmény, siker dicsőítésével a gép és 
munka szeretetének szítására. „Az egyik műhely munkásai 
szakadó esőben, amely a kemence tüzét kioltással fenyegette 
s ezzel 1 millió rubel kárt okozott volna, tetőt húznak a kemence 
fölé. Epigramma a dicsőítésükre! A 10 és 15-ös számú műhelyek 
versenyeznek a termelésben. Oda a tiszteletükre !" Eibl, a bécsi 
egyetemi tanár (Schönere Zukunft, VI. évf. 33. sz.) egy orosz 
gépimádó tervéről beszél, aki egyenesen templomot sürget a 
gép tiszteletére ! Az angyalok, szentek szobrai, képei helyét 
gépalkatrészekből összeállított hatalmas alakok, a szószékét a 
rádió, a fénykoszorúét (gloriola) fényszóró foglalja el stb. E 
templomban tisztelje a szovjetember azt a gépet, amely a 
Földet valóban meg fogja váltani. A XVIII. század az Észt, a 
XX. század a Gépet lopja az oltárra. . . Mintha a korok e 
szörnyű eltévelyedéssel is azt akarnák bizonyítani, hogy oltár 
nélkül nem tudnak ellenni. . . 

A technika előretörését kísérő nagy mámor ma egyre 
jobban oszlik s helyet enged a higgadt, tárgyilagos értékelésnek. 
Természetesen még mindig vannak jelentős számban kultúr-
emberek, írók, szociológusok, akik rendületlen optimizmussal 
szinte kizárólag a géptől várják a jobb, gazdagabb jövőt. „A 



mi technikai időnket zseniális korszak íogja betetőzni, felségesebb 
és nagyszerűbb, merészebb és mélyebb, mint aminőt a Föld 
valaha látott" — hirdeti fennen Zschimmer (i. m. 157. 1.). 
Hasonló lelkesedéssel és optimizmussal tekint a gép jövőjébe 
Dessauer is. Guardini is reménykedik, hogy a nagy khaosz 
fölött, amivé a múlttal szemben lettünk, elhangzik az Ur „Fiat!"-ja 
s a holnap élete szebb lesz a máénál. — De ezzel szemben 
egyre nagyobb lesz a pesszimisták száma, akik világosan látják 
a gép által az életre, korra vetett sötét, hideg árnyékot. „Túl-
ságosan beleláttunk a gépben rejlő tragikumba, hogysem a feléje 
sugárzó optimizmus a szívünkből jöhetne" — vallja H. Lilje 
(Schönere Zukunft, VII. évi. 24. sz.). Spengler tudvalevőleg 
egyenesen a nyugati kultúrvilág pusztulásának hírnökét, részben 
okozóját látja benne. 

Engelhardt szerint (i. m. 62. 1.) „minden merően racionális 
gondolkozás legmélyén megoldhatatlan antinómia lappang". Ez 
a racionális gondolkozás legbüszkébb alkotásának, a modern 
gépnek is tragikuma. Egyik kezével épít, a másikkal rombol. 
Az egyik helyen védi, menti az életet, a másikon ezrével töri, 
gyilkolja. Tud apostol, de tud démon is lenni. Ez az antinómia, 
tragikus feszültség csak egy légkörben tud feloldódni s ez az 
etika. „Nem a felszabadított természeterőkben, amelyek időről-
időre az ember uralmát letörhetik, rejlik a technika veszélyes-
sége, hanem az emberi lélek felszabadult erőiben". (Engelhardt 
i. m. 70. 1.) Nem kell a jövő háborújának borzalmaira várnunk, 
eddigi tapasztalataink is túlon-túl igazolják, hogy a gép csak 
úgy lesz a boldogabb, gazdagabb jövő nagyteljesítményű 
munkása, ha az ész szava mellett az etikáéra is hallgat. Nap-
jaink egyik biztató jelensége, hogy éppen a gép közvetlen 
környezetében, mérnöki körökben egyre hangosabb és követelőbb 
lesz a sürgetés : a gépházak, gyárüzemek kapuit meg kell 
nyitni az etika előtt ! A német mérnökök egyesületének bécsi 
gyűlésén az egyik németországi kiküldött, Graf Hugo Lerchenfeld 
őszinte, nyilt szava nemcsak a gép papjainak, a mérnököknek, 
hanem az egész kornak szól : ha nem akarjuk, hogy a nagy 
technikai szárnyalás Icarus repülése legyen, aki viaszszárnyakon 
a Nap közelébe merészkedett s e merészségét életével fizette 
meg, úgy a gazdasági, technikai erők fejlesztésével, duzzasztá-
sával párhuzamosan a lelket is erősítenünk, gazdagítanunk kell. 
A kor s vele a gép jövője, sorsa elsősorban ennek a bűnösen 
megbontott egyensúlynak helyreállításától függ. 

Blazovich Jákó. 



SZEDERKÉNYI ANNA. 
Kaîîka Margit, Tormay Cecil, Erdős Renée, P. Gulácsy 

Irén mind számottevő nevek irodalmunkban. Témájuk, beállítá-
suk a nő szemléletével hoz újat, eredetit a sok íéríi-látás mellé. 
S olvasva munkáikat, minden nagystílűségük ellenére is még-
sem ezek a vonások a legjellegzetesebbek. Inkább esemény-
szövésüknek ez az alapszín-kibontása, amely a íérfi-alkotásnak 
sohase lehet velejárója. Nem álomvilág ez, nem is az érzések 
lágy ringása, nőies passzivitás, hanem az aktív csend, mely a 
lélek, a test katasztrófáiból életet indít, ahol a férfi szerint cél-
talan a küzdés, mert nincs hite a jövőben. Egyéb tartalmi s 
formai gazdagságon kívül női íróinknak ez a nagy s megbecsül-
hetetlen hivatásuk, hogy a romokból induló életnek művészi 
emlékeket állítsanak, mert hisz övék az örökké bízó lélek, s 
ebből épít a férfierő. 

Szederkényi Anna sok kötetes irodalmi munkásságával 
szintén ezen az igazságon dolgozik. Nem avval a merészséggel, 
nagyon gazdag élettel, igazi elhivatottsággal, mint női társai, 
de meleg, szerető kitartással, gonddal, figyelmes aprólékosság-
gal, mely a részletekben nyíló bájosságával annyiszor megkap, 
s mindig gondolkodásra késztet. 

Ahogy a szem nézése belső erőre, értékre vagy fajsúly-
talanságra utal, ilyenek a könyvcímek is. Ritka kivétellel sugá-
rozzák a tartalmat. A Santerra bíboros, Fekete vőlegények, Pax 
vobis, Bujdosó könyv, Állomások nemcsak visszafelé, a regény 
olvasása után kapnak színt, jelleget, súlyt ; így magukban is 
van jelentőségük, erejük, vonzanak, s ösztönös erővel akarunk 
belekapcsolódni az életükbe. Szederkényinél nem találkozunk 
ilyen mindent kitáró revelációval, melynek köréből ne tudnánk 
szabadulni. Az ő hívői azok lesznek, akik szerényebbek, akik 
ugyanúgy vélik, mint a mesterük, hogy „mindaz, amit a külvilág 
nyújt, nem ér föl azzal a nyugalmas, édes békességgel, ami az 
egyszerű polgári háztartásban elfér" (A Mária Annunziata villá-
ban). És akik szeretik ezt a befelénézésre késztető csendet, 
akik tudnak magukban is élni anélkül, hogy elszakadnának 
az embertől, azok esemény szerint kiskörű, igénytelen, majd-
nem szürke életbe kapcsolódnak, de kárpótlást nyernek abban, 
hogy több erő jut a magukhoz, az emberekhez közelebb vezető 
útra. S ez még ma is nyereség ; sőt a művészet teljességéért 
kétszeresen az ! De az is igaz, hogy e passzív életbe merülő 
szemlélődőnek maradandó lélekrugalmasságra van szüksége, 
hogy megtelítődve termésbe tudjon fakadni. 

Szederkényi regényei kevés kivétellel (pl. A tengernek 
egy cseppje) abból az időből valók, amikor a társadalom a 
mult és jelen határához ért, sőt ezen az oldalon is megtett már 
jó darabot. Két merőben különböző világból valók az emberei, 
akik minden határátlépésnél sebrt kapnak, legalább is meg-



karcolják magukat. Maga az írónő is a múltban gyökerezik, 
lelke szerint onnan táplálkozik, csak dús lombjával nyúlik át a 
mába, s nem csoda, ha minden merészebb, újabb életre induló 
gyermekét visszahúzza az anyaföld hűvös, de kipróbált józan-
sága. Ez a kicsi kör Szederkényi művészetének nagy próbája,, 
mert az Amíg egy asszony eljut odáig, Amiért egy asszony 
visszafordul, Hill Márta, Lázadó szív, Lángok-tüzek, Sorsok ha 
találkoznak, A végzet meg egy rongybaba stb. mind innen 
teremnek. S ezeket a nagy katasztrófákat : súlyos lelki kínt, 
újra magára-találálást a régi világban : ennyi eseményben, ennyi 
emberben, különösen nőben egyéni, a másiktól különböző életre 
kelteni, friss, üde, megint rendületlen bizalommal próbára kül-
deni, avval a tervező tudattal (s ezen nagy hangsúly van 
hogy vissza kell fordulni Koszorús Judit után a többinek is, 
ez nem sikerült Szederkényinek. Passzivitásra hajló lelki alkata 
sokkal is jobban és mélyebbre vonta a maga mélységes éle-
tébe, hogy alkalma, figyelme, ideje lett volna kezdősebességet 
adó energiáról gondoskodni, ami pedig a szemlélődő életben 
annyira fontos, hogy a főprobléma szálai át meg át ne szőjjék 
a külön életnek szánt megindulást, ami így végső eredmény-
ben mindig önmagába lohad vissza. Ezért érezni azután, hogy 
tudatos tervezésnek hatnak a magukból szövésnek szánt regé-
nyei, novellái ; oly tűznek fölcsapó lángjai, melyek új Iángten-
gert nem tudnak gyújtani ; innen van, hogy Koszorús Judit, 
Leveleky Anna, Hill Márta, Pap Zsanika, Dédike, Manci néni 
helyet cserélhetnének anélkül, hogy a másik környezetben új 
életet kellene kezdeniök ; s nem véletlen, hogy novellái közt 
több van, amely egy regényében részként is él, pl. a Judit ott-
hagyta az urát c. elb. az Amiért egy asszony visszafordul c. 
regény V. fejezete, A „kedves" fiatalember elb. megegyezik A 
legtisztább víz c. dráma I. felv. 1. képével, A váltott gyerek c. 
a Hill Márta regény IV. fejezete stb. 

Egyéni, önálló életet csak azok az elbeszélései kapnak, 
amelyek az édesanyáról szólnak (A padlás meg a halál ; 
Anyuka, mit csináltál?; Már férfi vagyt; A katona édesanyja;. 
Csendes falusi ablak stb.). Szederkényinek ezek a legértékesebb 
alkotásai, szelíd, elmélázó prózájukban is meleg, mélyérzésű 
himnuszok, mert itt a maga kimeríthetetlenül megújuló életét, a 
legszebb, legfönségesebb életet teremtette, melynek van nagyon 
sok másért való töprengése, de ő maga a maradék, a tudatos-
ság nélkül való odaadás. Az anyai szeretet megdicsőült tra-
gédiája, Magdolna bűnös életét jóvátevő szeretet apotheozisa 
feledteti A legtisztább víz c. drámában is, hogy nincs valósá-
gos élete, csak víziószerűen pereg az eseménye, mely sokszor 
homályos, elmosódott, csak sejtelmes villódzás. 

Az pedig csak természetes, hogy emberei közül a nőknek 
adott egészebb életet. Nagyon is éli magában a női, asszonyi 
sorsot ; sohase lázadással, mindig meleg megadással a termé-



szet rendelése szerint. Ezért nincsenek is nála nagyvilági nők, 
ezért hideg, élesrajzú a Lázadó szívben Marjussza, a forrongó 
lelkű orosz diákleány. Nem Szederkényi világa ez, nem egye-
zik meg a magyar kúriák tradíciókon megtisztult, nemessé fino-
mult szokásaival. Csak gondolatban formálta meg alakját, 
olvasmányokból szőtte össze lelke világát, ezért annyira stili-
zált a regény embereinek összetorlódó élete, ezért olyan való-
szerűtlen, deus ex machina-ízű a megoldása. 

Igazán kedves-bájos alakjai az elmúlt szép időkből még 
itt maradt öreg nénikéi : Dédike, Manci néni, akik a harmóniát, 
az élet lehiggadt megbékülését képviselik a jelen kuszált, zava-
ros, tragédiákat borító rohanásában. Kevés színnel, gyönge 
lágyfénnyel lopja őket közénk, bájosan tipegnek a fiatalok között, 
ahol nekik már csak az emlékezés, az összehasonlítás maradt 
meg a sok megnemértésben,, titkolt csodálkozásban, a szép 
mult boldog rezignációjával. így nem is hatnak eleven életnek, 
az emlékezés halványsága tükrözik rajtuk, de jól tette Szeder-
kényi, hogy bájos romantikának megszellőztette őket. 

A fiatalabb női alakok természetesen mozgalmasabb éle-
tet élnek. Csak ne jutna nekik olyan szomorú sors, hogy terem-
tőjükkel egy korszak fordulójára kerültek ! Két világban élni, 
ez meghaladja az ember erejét. Ezért néhány kivételével tragi-
kus a sorsuk, s ha visszatalálnak is magukhoz, boldogságuk-
hoz, megtépázva, sok illúziót eldobálva, kihűlt szívvel, az asz-
szonysors belenyugvást rendelő kényszerűségével, az ész 
hagyományos fegyelmével jönnek haza. — Mennyi szép álom-
mal, magaígérettel, tettrekészséggel indul el mindegyik ! Csak-
hogy ezek az álmok, vágyak, tervek, célok még más világban 
sarjadtak, ringtak, nőttek, másfajta erővel izmosodtak össze, 
hogy aztán az első mérkőzésnél dér fagyassza őket, a jeges 
kiábrándulás, hogy valami elveszett a „Noé bárkájának" egyik 
szobájában. Valamit otthagyott Koszorús Judit, amiért vissza 
kell fordulni, s amit soha többé nem talál meg (Lángok-tüzek). 

E két élet összeegyeztetésének föladatával indítja útnak 
az írónő a leányait, asszonyait, különböző változatokon Koszo-
rús Juditot ; s evvel megpecsételte sorsukat is. Kegyetlen örök-
ségük, útravalójuk eredménye a nagyhangú, zajos és merész 
indulás után a gyors letörés és az egyedülmaradásban a lelket 
ölő, jövőt nem találó tépelődés. Ez eletbölcseségre nevel, sok 
nehéz szentenciára, s amíg forgatják magukban a gondolatokat 
s visszafelé botorkálva keresik az elhibázott lépést, közben a 
kínos fejtörésben lecsitul az élet láza, lehiggadnak a nagy kez-
dések, megszürkülnek a merész tervek, s amikor visszaértek a 
kiindulóponthoz, a fölényesen megtagadott otthoni levegőhöz, 
lélekben nagy utat jártak meg, talán városok szerint is messze 
voltak, egész Balmazújvárosig értek, de mégis csak egy szál 
fonalat sodortak, melynek alapszíne megszürkült a reflektorok 
káprázátos ragyogásában, életüket inkább elmélkedték, melyből 



még a lélek eseménye is kiszikkadt. így aztán a nagy út végén 
se igen értek feljebb a típuson. 

Szép ez a csendes, beíelénézű élet, és sejtjük is, hogy 
mennyi változata, nagy, nehéz órája lehet, de sohasem aktív. 
Hamar megtorpannak Szederkényi alakjai az akadályok előtt, 
s a mérkőzést, melyben alulmaradnak, csak így gondolatban, 
érzésben élik végig. Nincs egyéni kezdeményező erejük, egy-
forma tempóban futják meg az életet, s kicsi időbeli különbsé-
gekkel érnek célhoz, amely hamis díjat mutatott ; de hiszen az 
írónő is ezt akarta megérni, s bizony sok szép lelket feláldozott 
a kísérletért ! Az irodalom nem lesz hálás ezért a sok egyfajta 
bemutatásért ! 

De meg ez az erős célkitűzés árt az élet igazságának is. 
Az emberei nem tudnak kifejlődni. Tervezés szerinti életet 
élnek. Néha mintha megfeledkeznének a következő lépésről 
s készületlenül, idáigérés nélkül kezdik új fejezetüket, erősen 
zökkenve az össze nem épített szakadékon. Koszorús Judit 
lélekkitárásában nem érezni, hogy a pezsgő, a zene, a körü-
lötte zúgó orgia ragadja magával annyira, hogy elveszítse tisz-
tánlátását, s föllapozza lelkét egy vad idegennek (Amíg egy 
asszony eljut odáig). Leveleky Anna kegyetlen harcát vívja 
magával elvesztett boldogsága miatt ; s az asztal mellett éjjel 
sírt könnyeivel ébredve oly hihetetlen gyorsan megcsendesül 
„a harmatos virágok, üde levelek, halkan és könnyen hajladozó 
lombok" láttára, „és lassan megtelítődött ő is harmatos, ara-
nyos hajnalodással. Megszokott, erős mozdulattal rázta meg 
fürtös fejét . . . Csak bízni tudjon az ember : El fog jönni az a 
boldog óra". (Lázadó szív). Igen, Szederkényi tudja, hogy el fog 
jönni, de Leveleky Anna nem tudja, s Leveleky Anna életében 
Szederkényinek se volna szabad tudni ; akkor majd a maga 
életét élhetné, egyénivé, erőssé nőhetne L. A., s ez lenne a 
szerző s a művészet új gazdagsága. Az élethez, a regény éle-
téhez erős esemény kell, s ha ez nem vértelenül él egy igaz 
szentenciával, nem lesz szegényebb az olvasó egy mélybe 
induló élménnyel s az irodalom egy művészetté diadalmaskodó 
alkotással. 

Ezért nem tud virágba pompázni nála embereinek, első-
sorban a nők érzésvilága. Pedig a sok magányos, elmélkedő 
óra dús termőföldje lenne. Szinte várjuk, amint feslik a jókedv 
ága ; most rügybe sarjad, már levelet is hajt, illat is árad, a 
színek is dévajkodnak, aztán eltűnik a kép, más jeleneten 
pereg tovább a film. Melegházi hangulat-kertészkedés ez, az a 
túlzott tartózkodás, amely túlságosan magába rejtőzködve életet 
rombol. Pedig ha valahol igazán közel lehet jutni a lélekhez, 
ha közvetlen igaz, meleg, egyéni életre találhatunk : a hangu-
latok órája ez, mikor magától nyílik a lélek, tartózkodás nélkül, 
ösztönös kényszertől hajtva, amikor érik a tett, először bátor-
talanul, de mindig követelőbben, amikor a nagy tervek szülét-



nek, feszülnek kirobbanásig, összetorlódásig, amely elől már 
nincs kitérés, ahol nincs megalkuvás, mert jobbra vagy balra 
el kell fordulni a nagy meghasonlásnak Judit lelkében (Amiért 
egy asszony visszafordul), vagy Tamás és Marjussza párviada-
lában, hogy Leveleky Anna boldog lehessen. Azonban a sok 
tervezgetésben, mérlegelésben elhervad az érzés, elszáll a han-
gulatok ihletett órája s el az a pillanat is, amelyből az élet 
további sodra megszületett volna. 

A nő-íróknál különösen sokszor jutunk a természetbe. 
Elvisznek sétálni pompázó kertekbe, lankás hegyoldalakra, 
napsütötte tájakra, holdfényes estékben a virágporos mezőkre. 
Szeretik a zivataros éjszakákat is, a vihar előtti nehéz csendet, 
hisz mind az ember életének lágy, megbékülő, máskor kemény, 
összekuszált színei. A természet hozzánk tartozik, benne élünk,, 
gyönyörködésünk általa kap visszhangot, érzékelhető teltséget. 
Szederkényi nem tulajdonít neki akkora fontosságot, nem 
rajzolja lelkünk, szívünk továbbhullámzásának. Csak háttér, 
mely nem nehezedik rá a lélekre, ritkán emel föl, sohase 
feledteti a nehéz órákat. Emberei megszokták a környezetüket, 
a vidéket, kertet, az időjárást, mint a hegyvidékiek a meredek 
bérceket, és csodálkoznak az arra tévedők lelkesedésén. Igaz, 
hogy Szederkényi utasai nem járnak messze, de szűkebb 
körükben se veszik észre a természet szakadatlan virág-
hullását és újratámadását, pedig sok tépelődésükre tudna 
feletet adni. Nem érzéketlenek az útszéli virágok iránt, őket is 
felüdíti a nyári vihar, de mélyebben merülnek gondolataikba,, 
a jelenből a jövőbe és vissza a múltba, hogy sem a maguk har-
móniátlanságát eleven zöldbe ágyaznák bele felüdülésképpen. 

Ez az erősen gondolkodva élés lankasztja a fantázia friss 
hajlékonyságát s evvel a meseszövés izmos, eleven könnyed-
ségét. Ebből a szempontból Szederkényi könyvei nem könnyű, 
élvezetes olvasmányok. Huzamosabban olvasva őket fárasz-
tanak, mert elgondolásban, kivitelben sok a közös, ismétlődő 
motívumuk. Elsősorban a refleksziók. Hősei — különösen a 
nők — nagyon szeretnek elmélkedni. De nem a léleknek 
magában hullámzó életeképen, eseményes továbbfejlődésnek, 
hogy belső életük előtte járjon a külső cselekvésig is jutó 
történésnek. Nem. Leikükön sekélyebb, mélyebb örvények 
nyílnak, melyeknek nincs tovahaladó mozgásuk, mindent, életet 
ragadó erejük. Ilyen örvény-támadáskor megszűnik az előre 
törekvő árramlás : a szavak, gondolatok egymásba ölelkeznek, 
és színes, máskor, legtöbbször szomorú, bús körtáncot lejtenek. 
Tagadhatatlanul melancholiájuk mindig hangulatos, lágy hullám-
zásukon, kecses fodrozásukon jó megpihenni, de éppen ez a 
sok megállás, tétlen állomás sorvasztja az eseményt, meg-
akasztja a mesét, s a megindulásnak nincs meg az a kezdő-
energiája, amely kizökkentene a bágyadt szemlélődésből, s 
megint pezsgő vérkeringést zúdítana a pihenéshez szokott 



életindákban. És hiába az írónő megállapítása, hogy már 
„rátalált az igazságra, hogy életet csakis életben lehet meg-
találni. A hús és vérből való életben. Már nem izgatták a 
testetlen eszmék, már nem volt holdkórosa hangzatos szavak-
nak" (Anyuka, mit csináltál ?), mégis csak újra belesodródik a 
testetlen eszmékbe, a hangzatos szavakba. 

De nemcsak a mese akadozik ettől a sok-sok meg-meg-
állástól. Szederkényi témái kevés kivétellel tragédiába rohannak, 
azonban ezek a tragédiák természetellenesen lágy szembe-
kerülések, inkább szelíd megadások, fegyverletételek, mint a 
lélekért, a nagy célokért vívott igazi harcok. Ahogy már az em-
oerekben nincs meg a féktelen erő, hogy magukban indítsanak 
mindenre elkészülő harcot, éppúgy nincs meg kifelé irányuló 
életükben sem a tarsadalmi feszültség, végzetesen fokozódó 
gyorsulás, mely a lélek szakadéka szélén nem tud megtorpanni, 
még kevésbbé visszafordulni. Ha Koszorús Judit igaz, egész, 
hús-vér-lélek szerinti életet él, akkor nem íródhatik meg az 
Amiért egy asszony visszafordul, az Amíg egy asszony eljut 
odáig-nak folytatásaképpen. A témák szétbontásában érezni 
különösen, hogy más az elgondolás, a magukban érzés, élés, 
és más ezeknek valóságos, és forma szerint is igaz életet adni. 

Az elgondolás s a kivitel közti disszonancia rajta is van 
Szederkényi ilyen témájú írásain. Nyomott a levegőjük, kimértek, 
stilizáltak az emberei, gereblyézett utakon járnak az eseményei, 
ahol vétek volna viaskodni, de meg nem is arra való hely. 
Mennyire mások azok az elbeszélések, ahol a maga otthoni 
életét írja ! Mennyire üdék, igazak, életből valók s életet árasz-
tok ! Itt ha elmélkedik is, tudjuk, érezzük, hogy az anyai, ott-
honi gondok maguktól adódó szövései ezek a jövőbetekinté-
sek, az aggódás igazi hangjai, az édesanya emlékeinek soha-
se halványuló rendezgetései, megmaradt örömei, a vágyak 
sóvárgó követelései ! Ezek szép, élő írások, az olvasónak pedig 
feledhetetlen élmények ! 

S a belső tartalomnak igazi megfelelője a nyelve. Szelíd, 
csendes stílus ez, mely nem kacérkodik magával, nem játékos 
természetű, elválaszthatatlan formája a tartalomnak. Egyenlete-
sen hullámzanak a mondatok, szélesebb áradásuk, vakító fel-
villanásuk nincs, mint az embereknek, a nőknek sem, akik a 
gondolat, érzés ritmusába fogták. Képei biztos vonalvezetéssel 
készültek, nem magukért vannak s a belső harmóniát ritkán 
bontják meg merész szertelenségükkel, mint pl. mikor a vén-
asszonyok a fonóban „, . . kotkodácsoltak, kapargálták félre az 
idő porát eltemetett, kedves falatokról (ifjú emlékeikről), amibe 
mohón haraptak bele valamikor" (Vén asszonyok). Nyelve akkor 
igazán meleg, közvetlenül mesélő, amikor a látszatra kicsi ese-
ményeket szövi szóba, pl. Egy tízkoronás arany történetét, mely 
Sályfalváról Tokajra hurcolkodással indul : „Egy nap, egy éjszaka 
tartott az út . . . Nagy messzire vannak ezek egymástól. Jézus, 



Mária! De még milyen rettenetesen messze!" S a szavak halk, 
sóhajtva ismétlődése méri a szegény életben a soha nem tel-
jesülő vágyak kimeríthetetlen gazdagságát s ennek a „gazdag-
ságnak" a szomorúságát. Amikor pedig az otthon, a családi 
ház kerül elénk, ahová minden embere visszavágyik, mint Zách 
Tamásné is Gergelovára (Lerombolt fészek), akkor különösen 
áhítatossá nemesül a hangja. Szentélybe léptünk, az életfakadás 
szent helyére, ahol körülöttünk lebeg a jóság, tisztaság minden 
helyet megenyhítő melege, ahol igazi harmónia van, s ez a 
megilletődöttség rárakódik a szavakra, mondatokra, nem hogy 
gúzsba kössenek, hanem visszaverjék, sugározzák az otthon 
boldogságának, békéjének mindig áradó gazdagságát. 

Szederkényi Anna számottevő tényezője irodalmunk foly-
tonosságának. Ide emelkedik témáival, melyek az élet törésé-
nek súrlódásából kapnak súlyt, finoman szőtt reflexióival, 
melyekbe annyi asszonyos, nehéz igazságát, megbékélést árasztó 
bölcseségét szedte bele. Különösen pedig világnézetének komoly-
ságával, mely az örökös letörésekből, katasztrófáknak indulá-
sokból mindig föl tud emelkedni a mult tiszteletével, a szép, 
jó és igaz nemes szeretetével. Ha kerüli is a végletekig szított 
harcot, nem az életről vallott elveinek bizonytalansága miatt 
van, hanem mert irtózik az olyan összeomlásoktól, melyek 
annyi salakot kevernek föl, hogy belőlük élet már nem fakad-
hat. Az ő hite pedig az, hogy nincs művészet, szépség, érték 
életindulás nélkül, nincs értelme a romnak, ha belőle újat, 
szebbet, jobbat nem lehet építeni. S ezért a hitvallásáért érde-
mes volt engedményeket tenni még a művészet rovására is ! 
Ezért van, hogy a kényesebb témákat is finoman oldja ese-
ménybe, sóhajba, vágyba, sohasem az erotikáért (pl. A magára 
maradt feleség dalában). Ha Szederkényi Anna nem is lesz 
divatos író, igaz, őszinte kárpótlást ad neki az otthon, az élet, 
az asszony-sors harmóniája, melyet minden írásában tisztán, új 
boldogság fakasztására őrzött meg, foglalt mesébe. 

Dr. Hein Tádé. 



Figyelő. 

AZ ELFOGULT TUDOMÁNY. 

Elmúltak már azok az idők, amikor a hit és tudomány 
látszólagos ellentéteit mindenben iparkodtak kiélezni és a hit 
észszerűségéért kemény harcokat kellett vívni. A bekövetkező 
csendesebb idő azonban sokszor csak a nagy kérdésekkel 
szemben való közömbösségből fakad és minduntalan nyomára 
lehet akadni az Egyházzal szemben való régi bizalmatlanság-
nak. Ennek szemléltetésére csak K. Friederichs szavait idézzük r1) 
„A természetben nemcsak egységek vannak, hanem az egész 
természet, a kozmosz maga is egy nagy egység . . . Vakoknak 
kellett volna lennünk, hogy fel ne ismerjük, hogy minden egy-
máshoz van rendelve és egymásra van utalva. Ha csak egyet-
len fontos baktériumcsoport hiányoznék, pl. amelyik nitrogént 
gyűjt, akkor az egész teremtett élő világ elpusztulna, mert az 
egész növényvilágnak tönkre kellene menni a talaj nitrogén-
hiánya miatt ; legalább is az, ami élne, egészen más lenne, 
mint a mostani. Hogy mindemellett csak kevésbbé használtuk 
fel ezt az ismeretünket, annak abban lehet az oka, hogy újab-
ban legvilágosabban egyházi oldalról dolgozták ki. Ac ego timeo 
Danaos ! . . ." 

Különösen a csoda kérdése maradt ütközőpont a hit és a 
racionalista — és hozzátehetjük, elfogult — tudomány között. 
Hogy ez az utóbbi hogyan gondolkozik a csodáról, arra na-
gyon jellemző Virchow kijelentése:"2) „A csoda azt praetendálja, 
hogy bizonyos egyén kedvéért egy bizonyos idő alatt és bizo-
nyos helyen az uralkodó természeti törvények felfüggesztesse-
nek ; ami más szóval azt jelenti, hogy a törvények állandósá-
gát és örökkévalóságát tagadják s arra akarnak kényszeríteni, 
hogy mi is elismerjük e törvények f Tfüggeszthetőségét. Már 
pedig a természeti törvények lényegesen különböznek azon tör-
vényektől, melyekkel egyebütt kell foglalkoznunk. Nem olyanok, 
mint a grammatika törvényei, melyek szabályokból és kivételek-
ből állanak ; nem is olyanok, mint az állami törvények, melye-
ket megtarthatunk és meg nem tarthatunk, hanem olyan törvé-
nyek, melyeket mindig meg kell tartani, amelyek ellen nem 
lehet vonakodni, s amelyeknek jelentősége igen gyarló lenne, 
ha foganatosításukat csak egy percre is fel lehetne függeszteni. 
Itt rejlik a nagy különbség. A természeti törvények alól a ter-
mészettudományok és egyáltalában a gondolkodó emberek 
szerint kivétel semmi szín alatt meg nem engedhető." 

Virchownak idézett szavai abból az előadásából valók, 
Die Naturwissenschaften 15. k. 1927. 156. 1. 

2) Természettudományi Közlöny. 7. k. 1875. ,35. 1. 



amelyet Lateau Lujzáról, a stigmatizált belga leányról tartott. 
Az teszi különösen időszerűvé, hogy a konnersreuthi esemé-
nyekről szintén lehet hasonló szellemű kijelentéseket olvasni. 
Megint csak egyetlen példát hozunk. Dr. E. Fuld a következő-
képpen ír:1) „A fősúly a másíélévi bőjtölésre és félannyi ideig 
tartó szomjúságra helyezendő és ez — szükségesnek tartom 
azt rögtön csűrés-csavarás nélkül kijelenteni, még mielőtt bizo-
nyítanám — semmi több, mint szemenszedett szédelgés . . . Aki 
nem kész azt állítani, hogy lehetséges az organikus anyag sem-
miből való keletkezése, annak védekezését Teréz dolgában el 
kell vt tnünk. Aki pedig egy ilyen folytatólagos teremtő csele-
kedetet lehetőnek tart, azzal nem érdemes tovább vitatkozni." 
Ez más szóval annyit jelent : Az általunk ismert természettör-
vények szerint nem lehetséges, hogy valaki evés és ivás nél-
kül megélhessen. Mivel pedig arról beszélni sem lehet, hogy a 
természettörvények ellenére is megtörténhessék valami, azért 
konnersreuthi Teréz esete csak csalás lehet. 

Nézzük mindezek után, hogy tisztán természettudományi 
alapon mennyire helyes az a felfogás, amelyik minden csodát 
eleve kizár. 

A természettudományok ismeretük anyagát a tapasztalás-
ból merítik és új meg új tapasztalás bővíti ezt az anyagot. 
Természetesen sohase lesz ez az így összehozott épület be-
fejezett egész és sohasem lehet egy új észlelést félrevetni azért, 
mert régebbi tudásunkkal szemben ez teljesen újat jelent. 
Az emberi természetnek ugyan megvan az a tulajdonsága, hogy 
a megszokott elgondolásaihoz erősen ragaszkodik, de ennek a 
kevéssé szerencsés konzervatívizmusnak éppen a természettudo-
mányok fejlődésében szomorú szerep szokott jutni. Példakép-
pen csak a meteorokra vonatkozó ismereteink kialakulását em-
lítjük.2) 

Az 1751-ben Zágráb mellett lehullott meteorkőről Stütz 
bécsi tanár 1790-ben a következőket írta : „Hogy az égből vas 
hulljon le, azt 1751-ben még elhihették Németország felvilágo-
sult elméi is a természetrajzi és fizikai dolgokban való akkori 
járatlanságuk mellett, de a mi időnkben megbocsájthatatlan, ha 
az ilyen meséket valaki akárcsak valószínűknek is tartaná." — 
Több múzeumból kidobták az ilyen meteorköveket, hogy a 
magatartásukkal nevetségessé ne tegyék magukat. 1790-ben 
Franciaországban Juillac mellett hullott le egy meteorkő s a 
város polgármestere egy 300 tanú aláírásával ellátott jelentést 
küldött erről a francia tudományos akadémiának. Berthelon, 
aki az akadémia egyik ülésén az ügyről referált, azt mondotta, 
hogy sajnálni lehet azt a várost, amelyiknek olyan együgyü 
polgármestere van, hogy az ilyen mesét elhiszi. Majd hozzá-
tette : „Milyen szomorú, hogy egy egész község jegyzőkönyvi-

!) Die Umschau 32. k 1928. 694. 1. 
2) Newcomb : Né'pszerű csillagászat. 194. 1. 



leg bizonyít egy babonát. Mit szóljak egy ilyen jegyzőkönyv-
höz? Minden megjegyzés magától adódik a filozófiailag kép-
zett olvasónak, amikor egy fizikailag lehetetlen tüneményről 
olvas." — A tudós Deluc meg egyenesen azt mondotta, hogy 
ha a lábai elé esne egy ilyen kő, akkor azt kellene ugyan 
mondania, hogy látta, de mégsem hiszi el. Vaudin pedig úgy 
nyilatkozott, hogy az ilyen hihetetlen dolgokat inkább le kell 
tagadni, de nem szabad a magyarázkodásukba bocsájtkozni. 

Nem kell sok okoskodás annak a felismeréséhez, hogy 
mennyivel tudományosabb volt a juillaci „babonás" parasztok 
eljárásmódja, mint az akadémia tagjaié. És hány esetben tör-
ténik hasonló, amikor a „tudomány" nevében szólnak hozzá 
valamely csodás eseményhez. 

A természettudomány azonban nemcsak tapasztalati anya-
got gyűjt hanem ennek alapján általános érvényű törvényeket 
is állapít meg. Ilyenkor azután előre tudja, hogy a természet 
erői ettől eltérő módon nem működhetnek, anélkül, hogy azt 
minden esetben külön kellene megvizsgálnia. Ez vezette az 
akadémiákat, amikor az energia megmaradásának törvényét fel-
ismerve kijelentették, hogy az örök mozgóra (perpetum mobile) 
vonatkozó tervek felülvizsgálatával többé nem foglalkoznak. 
Amikor a tudomány hasonló alapon a csoda lehetőségét ta-
gadja, egy lépéssel továbbmegy és nemcsak azt állítja, hogy 
a természet erői nem működhetnek másképpen, csak amint azt 
a törvények megszabják, hanem azt is kijelenti, hogy ezek a 
törvények olyan hézagtalanul meghatározzák a természeti jelen-
ségek lefolyását, hogy nem is marad lehetőség más erő szá-
mára a beavatkozásra. Nézzük kissé részletesebben, hogy ala-
kult ki ez a felfogás és megállja-e a helyét a tudomány mai 
állása szerint ? 

A fizika fejlődése folyamán a mechanika alakult ki először 
nagyon tökéletes formában és ez nyomta rá a maga bélyegét 
a többi jelenségcsoport törvényszerűségeire. A mechanika tör-
vényei az egymással összefüggő jelenségek között merev oksági 
kapcsolatot állapítanak meg, s ezen az alapon, ha ismerjük a 
kiinduló állapotot, előre ki tudjuk számítani a végső állapotot 
is. Ennek különösen a csillagászatban találjuk szép példáját, 
ahol hosszú időre előre ki tudják számítani a csillagok járását, 
napfogyatkozások bekövetkezését stb. Ezt a mechanikai oksági 
viszonyt az egész világmindenségre is kiterjesztették és eszerint 
a világ állapota egy későbbi időpontban egyszerűen következ-
ménye a mostani állapotnak és egy olyan tökéletes szellem, 
aki a világmindenség minden részecskéjét egyszerre át tudná 
tekinteni és a rájuk vonatkozó törvényeket mind egyszerre 
tudná alkalmazni, az a jövőt mindig pontosan előre ki tudná 
számítani. Ezt a Laplace által hirdetett mechanikus világfelfo-
gást Du Bois-Reymond szavaival világítjuk meg:1) „Amint a 

x) Ober die 'Grenzen der Naturerkennung. 1907. 17. 1. 



csillagásznak elegendő bizonyos negatív értéket helyettesíteni az 
idő helyére a hold mozgási egyenletében, hogy megtudja, váj-
jon amikor Perikies Epidaurusba hajózott, elsötétedett-e a nap 
Pireus felett, éppúgy megmondhatná a Laplacetól elgondolt 
szellem az ő formulája alapján, ki volt a vasálarcos, vagy hogy 
miképpen ment tönkre a „President"? Amint megmondja a csil-
lagász előre a napot, amikor évek múlva egy üstökös a világűr 
mélységeiből ismét felbukkan az égboltozaton, éppúgy kiolvas-
hatná a szellem az ő egyenleteiből azt a napot, amelyen a 
görög kereszt újra felcsillan a Szofia-mecset csúcsán, vagy ami-
kor Anglia az ő utolsó darab kőszenét elégeti." 

Ez a merev mechanisztikus felfogás teljesen zárt rendet 
állapít meg a világ jelenségeinek lefolyásánál, nem marad 
semmi hely idegen beavatkozás számára, tehát csoda se 
lehetséges. Ezt fejezik ki Harnack szavai :J) „Megingathatatlan 
meggyőződésünk, hogy ami térben és időben történik, az a 
mozgás általános törvényeinek van alávetve és hogy ezért 
ebben az értelemben — vagyis mint a természetösszefüggés 
áttörése — semmi csoda se lehetséges." 

A tudománynak a csoda ellen való kijátszása a mecha-
nisztikus, vagy legalább is a merev oksági rendet hirdető fel-
fogáson alapszik, tehát csak addig lehet jogosult, amíg a tudo-
mány ezt a felfogását fel nem adja. Már pedig a fizika legújabb 
fejlődése éppen itt kezd új utakon járni és már az oksági tör-
vényszerűség elvetéséről beszélnek. Az atomkutatás elméleté-
nek kiépítése vezetett erre a felfogásra és egy matematikailag 
teljesen kialakított rendszerre jutottak, amely azonban nem áll 
a merev oksági rend alapján. Éppen a matematikai nehézség 
miatt ezt az elméletet itt részletesebben nem ismertethetjük, 
csak az alapgondolatát világítjuk meg egy kissé. A Nóbel-díjas 
francia herceg, De Broglie a következő szavakkal állítja szembe 
az új tanítást a mechanisztikus felfogással:2) „Amit az új me-
chanika egy kezdő állapotból kiindulva egyenleteivel pontosan 
meghatároz, az nem a jövő esemény, csak annak valószínű-
sége . . . Noha az új tanok hirdetői (Dirac) a természet szabad 
akaratáról beszélnek, ez a szabadság korlátozva van és van-
nak még fizikai törvények, de ezek nem merev oksági törvé-
nyek többé, hanem csak valószínűségi törvények." Hiába is-
merné Laplace szelleme az egész világ állapotát oly pontosan, 
amennyire csak az emberi megismerés számára lehetséges, rnég 
se tudná a jövőt egész pontosan előre megállapítani — még 
ha a lelki, szabadakaratú hatásoktól eltekintünk is — hanem 
csak a tovafejlődés valószínű irányát. A világ legkisebb ré-
szecskéinek állapota nincs annyira meghatározva, hogy egy 
meghatározott külső hatás csak egyféle eredményt adhatna, 
hanem még többféle lehetőség marad számára. 

^Idézve : Schütz: Krisztus 11. 1. 
2) Recueil D'Exposés sur les Ondes et Corpuscules (1930. Paris) 77. 1. 



Ez az új felfogás tehát nem ismer egyszer s mindenkorra 
megállapított merev oksági rendet a természet jelenségeinél és 
így nem is mondhatja ki előre, hogy a csoda elvileg lehetetlen. 
Az elfogulatlan tudománynak a csodás eseményekkel szemben 
csak az lehet a feladata, hogy tisztán tapasztalati uton vizs-
gálja az eseményeket és megállapítsa, hogy a megszokott ter-
mészeti rendszer szerint folynak-e le azok, vagy pedig oly hatók 
is játszanak-e szerepet, amelyeket ő a természeti erők sorába 
nem tud beiktatni ? Ennek az állásfoglalásnak világnézeti jelen-
tőségét már a vallás feladata továbbelemezni és a gondolkozó 
ember számára a végső tanulságokat levonni. 

Dr. Holenda Barnabás. 

SZÉLJEGYZETEK EGY KÖNYVHÖZ. 

Francois Mauriac, a kiváló francia regényíró sok minden-
ről beszélt már a világnak. „Les mains jointes" (összetett kezek) 
című verskötetének második kiadásához írt előszavában nyil-
tan elmondta panaszát a katholicizmus ellen, hogy kemény, 
kíméletlen érzékiségünkkel szemben, hogy fiatalságunkat tömjén-
füst-felhőbe rejti, kezébe „játékszerül lándzsát, töviskoronát, 
szegeket ad," nem vértezi föl a férfikor durva, erőszakos roha-
mai ellen. Vádjait regényeiben lépten-nyomon bizonyítgatja. 
Újra és újra az „érzékiség tűzfolyamának" partjaira viszi olva-
sóinak tömegét s szomorúan mutogatja : nézd csak nézd, 
hányunkat sodor magával a Föld e leghosszabb, legvadabb 
sodrú folyója ! Máskor némán, fáradtan néz a Keresztre : miért, 
miért rászegezve, mozdulatlanságra ítélve a Krisztus ! ? Miért 
nem száll le a Keresztről, miért nem járja utainkat, amelyek 
szélén annyi inaszakadt, vak, bélpoklos, halott vá r j a !? Hősei 
az érzékiség polipkarjai közül néha-néha kétségbeesett erőlkö-
déssel nyújtózkodnak egy más világ felé, hol a meg-megvillanó 
öröm csak fény, életmelengetés s nem egyúttal ütés, perzselés,, 
elszenesítés — halál. . . Miért, miért nem segít az Isten az 
erkölcsi magaslatok ostromlásában ! ? Szomorú életszemlélete-
egészen a „Que peut Dieu?" — mit tehet az Isten? —kérdé-
sig zuhan le. 

Az említett előszóval kapcsolatban a régényíró egyik német: 
bírálója, E. Prelot ezt a megjegyzést szegzi Mauriacnak : „Való-
ban, Mauriac, Önnek tehetsége van mindenre, csak arra nem, 
hogy pogánnyá legyen ! „Bírálót ritkán igazol olyan rövid idő 
alatt s olyan teljességgel a jövő, mint esetünkben. Alig telt el 
három év s Mauriac megjelenteti „Souffrances et Bonheur du: 
Chrétien" (a keresztény szenvedései és boldogsága) című mun-
káját. Olvasóinak nagy tábora csodálkozva nézte, mint fut kii 



az élet fáradt, kishitű szkeptikusa egészen új vizekre. Nemcsak 
hogy elejti a régi vádakat a katholicizmussal szemben, hanem 
megható egyszerűséggel hitet tesz az élet számára nélkülöz-
hetetlen erői mellett. 

Kíváncsian vártuk, mily utakon jár majd ez az új Mauriac. 
Az élet szeszélyesen tud ide-oda hánykolódni. Különösen az 
irodalom ismer sok ilyen hirtelen iránytörést. Meglepődött öröm-
mel olvastuk néhány hónappal ezelőtt regényírónk nevét a 
„Les belles Fêtes" (szép ünnepek) című könyvsorozat írói név-
listáján., Új munkája a „Le Jeudi-Saint" (zöldcsütörtök) címet 
viseli. Érthető kíváncsisággal indultunk el az új sorokon. Mi 
mondanivalója lehet a zöldcsütörtökről egy kiváló regényírónak, 
akinek ugyan az élet Isten-keresése sohase volt közömbös, 
de aki csak sok vergődés után talált el teljességgel az Isten-
hez ! ? Amikor a könyv végéhez érünk, önkéntelenül vissza-
forgatunk az első lapra. Egyvalaki két nap alatt háromszor 
olvasta el. 

Új könyvében Mauriac elmondja, mit adott a világnak az 
első zöldcsütörtök, mint ünnepli e felséges napot az Egyház. 
A zöldcsütörtök gyújtotta meg a legfelségesebb, a világ végeze-
téig szüntelenül lobogó szeretet-máglyát ; megajándékozta a 
világot a szentségi Istennel. Mauric valami csodálatos egysze-
rűséggel, átlátszással és alapossággal összefoglalja az Oltári-
szentségre vonatkozó kath. tant. A könyv egyetlen új gondo-
lattal se gazdagít bennünket. Maga a szerző figyelmeztet, 
hogy a ki szorgalmasan tanulta a katekizmust, semmi újat se 
talál könyvében. Csalódik az is, aki művészi, esztéta kézzel, 
omló színekkel megfestett hangulatképeket vár. A könyvön 
ugyan halkan átsuhannak az író ifjúkori zöldcsütörtöki emlékei, 
de nem e szubjektív szakaszokban rejlik a munka igazi ereje 
és bája. Elsősorban nem is hitsorsosainak szánta az író, hanem 
„annak a közömbös, vagy talán ellenséges ismeretlennek", aki-
nek élete az Oltáriszentség titokzatos világától messze jár, aki 
„a könyvet csak a szerző neve miatt fogja talán forgatni". 
Ezeknek a Krisztust nélkülözőknek mondja el ő, aki Théréset, 
Gisèlet, Maria Crosst, Tótat, Irène de Blénauget, Paul Courrè-
gest, Bemard Desqueyrouxt, Hervét, Bobot s regényeinek többi 
élet-torzóját a maguk szomorú, hervadt evangéliumával világgá 
küldte, hogy itt él közöttünk „elrejtőzve, láthatatlanul az Isten" 
s járja a világot, hogy mentse a küszködőket, fuldoklókat. Az 
emberi lélektan útvesztőinek, szakadékainak zseniális ismerője 
gyermeki, nagy hittel tesz bizonyságot arról, hogy az élet akkor 
legszebb, amikor az Oltáriszentség köré fonódik. 

Mauriac mindent tanulmányozott, ami a legszentebb 
Titokra vonatkozik : Szentírást, zsinati határozatokat, liturgiát, 
himnuszokat, dogmatikát, filozófiát, — a kath. tant megkapó 
tisztaságban kikristályosodva birtokolja. E tanulmányok gyümöl-
csei azonban nem az emberi ész viaskodásain, erőfeszítésein 



keresztül szűrődnek le a kis könyvbe. A munka minden sora 
mint érett alma az ágról, úgy szakad le az író életéről, lelké-
ről. E könyv olyan egyszerű, átlátszó és őszinte, amilyen csak 
a gyermeki hittel koronázott katholikus lélek tud lenni. Mucker-
mann egyik legutóbbi cikkében arról panaszkodik, hogy a 
mai ember Isten-keresésében veszedelmesen nagy szerep jut 
az ész erőfeszítéseinek. Igaza van. Sokszor csak az ész vias-
kodik az Istennel. Kell, kell ez is. — Szent Pál is „észszerű 
meghódolást" sürget. De ennél is fontosabb a lélek gyermeki, 
alázatos kitárulása a nagy igazságok felé. Különösen áll ez az 
Oltáriszentség felé közeledő modern hívőre, akinek lelkivilágát 
a közelmúlt túlhajtott intellektualizmusa úgy megzavarta. Minél 
mélyebb az igazság, annál több alázatosság kell megismerésé-
hez a véges értelem részéről. Ez a gyermeki lelkület árad ki 
Mauriac könyvéből s kap meg bennünket a maga meleg, átlát-
szó, s mégis égbevesző magasságok levegőjét lehelő egysze-
rűségével. Csak az vegye a kezébe, akinek érzéke van halk, 
a kegyelem forrásaiból a lelken át felgyöngyöző vallomások 
iránt, amelyek egyszerű s mégis csodálatos bájjal, melegséggel 
telt mondatokban kristályosodnak ki. Aki előbbi regényeiben a 
mai élet tekervényes utjain hiába kereste sok kérdésre a választ 
s főleg a békét, az új könyvében valósággal a béke meleg-
lelkű hírnöke lesz. Finom lélektani érzékével messze nyomon 
tudja követni az Oltáriszentségből az áldozáson, szentmisén 
keresztül az egyéni lelkiélet mélységeibe leszürenkező isteni 
kegyelmet s megvilágítani. az életet építő, védő, erősítő titok-
zatos munkáját. Egy nyiltszemű, már őszben járó olvasótól e 
szavak kíséretében kaptuk vissza a kis munkát : „Ez a könyv 
annak a békének könyve, melyet a világ soha, Krisztus min-
dig meg tud adni". Mauriac sok olvasója meghatódott öröm-
mel és sok lelki haszonnal nézi a regényírót, amint zúzmarás, 
fagyos tél után egy marék frissen tépett korai ibolyát hint az 
oltárra s aztán az örökmécses szelíd fényében a Tabernáku-
lum előtt térdelve, elmerülve elmélkedik. Mert könyve ez. 

Calvet, a francia kath. irodalomtörténész egy helyütt jogos 
büszkeséggel dicsekszik, hogy az újjászületett francia kath. 
irodalom írói gárdája az Egyházban otthon van. Látható az 
egyházközségi gyűléseken, a szószék körül, a gyóntatószék s 
az áldoztatórács előtt. Ismeri a hitrendszer igazságait, éli a 
liturgiát, szorgalmasan forgatja a Szentírást, a szentatyákat, 
vallási kérdésekről előadásokat tart. Ennek legújabb üde, szép, 
meleg bizonyítéka a „Le Jeudi-Saint." 

Valaki, akinek meleg a lelke, finom, puhán, halkan sikló 
a tolla, fordítsa le a könyvet s a magyar kath. értelmiség „tol-
lat, legát" vegye, olvassa. 

Blazovich Jákó. 



Könyvek. 
Hittudomány. 

Card. A- H. M. Lépicier, 0 . S. M.: InstitutionesTheologiae specu-
lativae ad textum S. Thomae concinnatae. Cursus brevior. T. II. Marietti, 
Taurini—Romae. 1932. LVI + 421 1. Ára : fűzve 25 L, 

Lépicier bíboros már eleddig is ernyedetlen szorgalmú, hatalmas ter-
jedelmű munkásságot fejtett ki az ágazatos hittan speciális részének 24 köte-
tes feldolgozásával. E nagy műve inkább a szakemberek részére íródott. 
Mivel azonban kár lett volna a hittanhallgatók számára hozzáférhetetlenül 
hagyni nagy munkájának bőséges értékeit, most rövidebb terjedelemben is 
összefoglalja és tankönyvalakban is közrebocsátja. E tankönyvszerű össze-
foglalásnak immár II. kötete is megjelent. 

A jelen kötet az ágazatos hittan hat részét öleli fel. Az erényekről csak 
általában szól, a három isteni erényre és az erkölcsi erényeknek dogmatikai 
jellegű kérdéseire bővebben nem terjeszkedik ki. Az áteredő bűnről minden 
lényeges és fontos dolgot hoz. Az isteni kegyelem tanát klasszikus rövidség-
gel fejti ki ; az ezzel kapcsolatos egyéb kérdéseket, mint pl. a kegyelem szét-
osztásának, az eleveelrendelésnek és elvetésnek, Isten általános üdvözítési 
akaratának kérdéseit itt nem érinti, mivel más összefüggésben tárgyalja. A 
megtestesülés tanával együtt Krisztus életének több mozzanatát megvilágítja 
dogmatikai tekintetben, míg a megváltás tanát itt mellőzi. A Boldogságos 
Szűzre vonatkozóan egyetlen et'y dogmatikai kérdést se hagy figyelmen 
kívül. Igen érdekes és értékes a Szent Józsefről szóló rész ; látszik, hogy nagy 
tisztelője Szent Józsefnek, A Boldogságos Szűzről és Szent Józsefről szóló 
részben ismételten bizonyítja, hogy közöttük valóságos házasság volt. 

Lépicier bíboros könyvének beosztása logikus es könnyen áttekinthető. 
Fogalmai rövidek és szabatosak. Módszere teljesen skolasztikus : a pozitív 
és spekulatív bizonyítást egyaránt alkalmazza. Tartalmi tekintetben sok oly 
kérdéssel is szívesen és teljes odaadással foglalkozik, melyek a mostani 
modern munkákban — nyilván a teljesség rovására — sokszor figyelmen 
kívül maradnak. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Lacau: Precieux Tresor des Indulgences. Petit Manuel à F usage du 
clergé et des fidèles. 2. edition. Turin—Rome. Marietti. 1932. 12° 481 1. Ára 
fűzve 15 frank. 

Szerző a szokott módon két részre osztja művét : az elsőben a búcsúkra 
vonatkozó dogmatikai és kánonjogi tanítást fejti ki, mégpedig nagyon vilá-
gosan, egyszerűen és érthetően, vagyis beszél a búcsúknak természetéről, 
osztályozásáról és megnyerésüknek éltalános feltételeiről, de történetükről 
csak mellékesen, és buzdít ezen drága kincsek felhasználására. 

A második részben pedig a legszokottabb búcsúkat részletesen ismer-
teti és ezt a részt három nagy csoportra osztja. Az elsőben a tárgyakhoz 
kötött búcsúkról szól (feszületek, szentolvasók, skapulárék, érmek, övek és 
Agnus Dei); a másodikban a bizonyos időkhöz és helyekhez kötött búcsúkról 
van szó (apostoli áldás, oltárkiváltság, római stációk, 7 római kiváltságos 
oltár, Porciunkula, jubileum) ; a legterjedelmesebb harmadik részben végre 
búcsúkkal ellátott imádságokat és fohászokat, jócselekedeteket, jámbor társu-
latokat, egyesületeket és testvérületeket sorol fel, illetőleg közöl. 

Mivel szerző nemcsak a világi híveknek, hanem a papságnak is szánta 
művét, mindenütt, ahol szükséges, az elrendelt formulákat is közli, pl. a jám-
bor társulatokba való felvételre, a skapulárék. érmek stb. megáldásának, az 
apostoli áldás adásának formuláit stb. és mindenütt megmondja azt is, hogy 
kitől szerezhető a szükséges felhatalmazás. Megjegyzendő azonban, hogy a 
könyv utolsó részében nagyon sok jámbor társulatnak, egyesületnek csak 
célját és székhelyét sorolja fel, a nekik engedélyezett búcsúkat ellenben nem 
ismerteti. 



Szerző nagyon hasznos munkát végzett jelen művének megírásával és 
kiadásával, mely már több püspöki ajánlásban is részesült. Mivel sem a 
papok, sem a hívek az oly kimerítő műveket, amilyen pl. Beringer—Stirnen 
Die Ablässe c. nagy kétkötetes könyve, legtöbbször nem szerezhetik meg 
és nem is érnek rá ily kimerítő munkák tanulmányozására, azért ez a rövid 
összefoglalás, mely biztos vezérül kínálkozik, igen-igen ajánlható hasznos 
munka. Csak éppen a keresztúti ájtatosság búcsúira vonatkozólag van olyan 
újabb római döntés, melyet szerző már nem használhatott fel. 

Schermann Egyed. 
Fr. Gerardus Paris 0 . P. : Ad mentem S. Thomae Aquinatis disser-

tatio De Donis Spiritus Sancti in genere. Ed. Marii E. Marietti, Torino, 1930. 
XII. + 114 oldal. Ára fűzve 6 líra. 

A Szentlélek hét ajándékát ismerteti a szerző. Az első rész azokat az 
alapokat, forrásokat tárgyalja, amelyeken a Szentlélek ajándékairól szóló 
tanítás nyugszik. Nagy szorgalommal szedte össze a szerző a Szentírásnak 
ezen ajándékokra vonatkozó összes helyeit, a szentatyáknak és a középkori 
skolasztikusoknak, majd külön is Aquinói Szent Tamásnak tanításait. Minde-
nütt levonja félremagyarázhatatlan alapossággal és világossággal a végső 
következtetéseket. A második részben bővebben kifejti a szerző Szent Tamás 
tanítását a Szentlélek ajándékainak természetéről, számáról, szükségességéről, 
az egymás iránti, valamint a kegyelem és a szeretet erénye iránti viszonyukról. 

— fm — 

Dr. B. Heigl : Antike Mysterienreligionen und Urchristentum. 
Biblische Zeitfragen, XIII. 11. 12. Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 
Münster i. W. 1932. 112 1. Ara : 2"45 M. 

Mindazok, akik a természetfeletti kinyilatkoztatást nem fogadják el, 
a keresztény vallást a keletkezésekor uralkodó vallásokból iparkodnak 
levezetni s így természetes fejlődés eredményének feltüntetni. Ennek az 
irányzatnak hívei különös kedvvel vetették rá magukat a Krisztus korában 
található görög, egyiptomi és római misztériumokra, azokra a sok titokzatos-
sággal, sejtelmességgel tele, nagy pompával és fénnyel végzett istentiszteleti 
cselekvényekre, amelyekkel külön e célra beavatott és felavatott egyének a 
természet halálát és feltámadását bizonyos vegetációs istenségek életdrámá-
jának szimbólumai alatt megünnepelték. Hisz ezeknek a misztériumoknak 
szertartásaiban sok, a keresztény tanítással és szertartással legalább is 
külsőleg megegyező mozzanatokat találtak, melyek a lelkes képzelődés és a 
megfelelően kiélezett bölcseleti, vallástörténeti alapvetés anyalúgjában harmo-
nikusan feloldva a kereszténység eredetét tisztán emberinek, természetesnek 
mutatják. E természetes magyarázat érdekében persze hallgatással mellőzték 
a kiáltó ellentéteket és elfelejtették bebizonyítani a kölcsönzés történeti 
valóságát. Ennek megállapítása pedig annál inkább is szükséges, mivel a 
misztériumvallások közül egyik-másik különösen a Krisztus utáni II. században 
kezdett nagyobb mértékben elterjedni, amikor a kereszténység tanítasa már 
eléggé ismertté vált s így a misztériumokra gyakorolt hatása se mondható 
lehetetlennek. 

Heigl mindenekelőtt a misztériumok mibenlétét, tartalmát és hatásait 
állapítja meg. Azután vázlatosan leírja legkedveltebb formáikat ; de mind-
ezeknél csak azokat az elemeket emeli ki, amelyek a vallástörténelem mai 
álláspontja szerint bebizonyítottaknak vehetők. Majd a kereszténység és 
misztériumvallások legfontosabb eltéréseire, különbségeire mutat rá és 
vizsgálja azokat a bizonyítékokat, amelyek alapján egyesek a kereszténység 
függését a misztériumvallásoktól igazolni szeretnék. Végül vizsgálódásainak 
eredményeit összefoglalva rávilágít a modern vallástörténelem egy-két mód-
szertani hibájára, mely a kereszténység és misztériumvallások összehason-
lításakor minduntalan előfordul. A kérdések feldolgozása rövid, világos, de 
a könyv beosztása miatt néhány felesleges ismétlés nehezen kerülhető el. 

Dr. Hegyi Dámján. 



Hitvédelem. 

Kardinal Faulhaber : Rufende Stimmen in der Wüste der Gegenwart. 
Gesammelte Reden, Predigten, Hirtenbriefe. XVIII + 480 1. 8. Freiburg im 
Breisgau u. Wien. 1931. Herder. Fűzve 6'20 M., egészvászonkötésben 7'80 M. 

Faulhaber bíboros neve ma már fogalom nemcsak Németországban, 
hanem Európa-szerte, akinek szavára Amerika is felfigyel. írásaiban fényes 
hittudományi felkészültségét csodálatos módon fejlett szociális érzékkel egy-
bekapcsolva legtöbbször a gyakorlati élet számára gyümölcsöztette a múltban 
és értékesíti úgyszólván kizárólagos módon az egyház javára a jelenben is. 

Jelen műve gyűjteményes munka, amely, mint címe is elárulja, elő-
adásokat, szentbeszédeket, pásztorleveleket (1919—1931) foglal magába (ösz-
szesen 36-ot), melyek közül nem egy már másutt is napvilágot látott. A jelenkor 
legmozgalmasabb és legkritikusabb éveinek (forradalom, infláció, pápaválasztás, 
az olasz állam és a pápaság kibékülése) úgyszólván összes súlyos kérdései 
elénk tárulnak e mű olvasásakor, melynek látszólag sokrétű fejezeteiből érces 
hangon cseng ki az egységes alapeszme, „a pusztában kiáltó szó" : vissza 
Krisztushoz az élet minden megnyilvánulásában, az egyén, a család, az 
állam életében ! 

A következő négy eszmekörben helyezkednek el az egyes előadások, 
szentbeszédek, illetve körlevelek : vallási, erkölcsi, egyházi és szociális rend. 
Mind az előadás külső körülményeit, mind a témákat tekintve gazdag 
változatosságot látunk. A beszédek részint programmot adnak, vagy egy-egy 
fontos kérdést fejtegetnek kat. napok, kat. egyesületek (szülők, akadémikusok 
egyesülete, nőszövetség) gyűlései alkalmából, részint a bíboros amerikai útjai-
val vannak kapcsolatban (chicagói eucharisztikus kongresszus). A szentbe-
szédek egy része a pápa koronázási évfordulójával kapcsolatosan egy-egy 
alapvető fontosságú témát tárgyal meg. Ezek közt van pl. a linzi dóm fel-
avatásakor mondott beszéde, szilveszteresti, mindenszenteki beszéd stb. Végül 
a szépszámban képviselt pásztorlevelek is mindig a helvzethez mért legidő-
szerűbb kérdéseket, sebeket világítják meg és igyekeznek orvosolni. Tárgyu-
kat tekintve a témakörök egyes részei még nagyobb színpompát mutatnak: a 
vallás magánügy ? az orosz vallásüldözés, a tízparancs egy nép és a népek 
életében, a lelkiismeret nevelése, a szenvedés értelme, a keresztény házasság, 
egyházi művészet, a sajtó, halottégetés, világbéke. 

Mindeme égető problémákhoz e könyvben egy nyiltszemű, sastekintetű 
főpásztor nyúl hozzá, akinek szavait a Krisztus ügyéért fáradó apostoli buz-
góság hatja egészen át és teszi olyan vonzóvá a meggyőződés tüzétől át meg 
átjárva. Meglepő fordulatok, szellemes hasonlatok, ügyes párhuzamok, vilá-
gos. szerkezet és elsősorban a bátor szókimondás azok az eszközök még a 
szentírás nagyon gyakori és újszerű felhasználásán kívül, amelyekkel Faul-
haber bíboros oly magasra tudja olvasói előtt emelni az igazság lobogó fák-
lyáját. Jó segítség ebben az is, hogy az egyes részek előtt mindig ügyesen 
világít rá rövid előszó keretében az illető beszéd, körlevél előzményeire, okaira, 
egyéb körülményeire-

A Herder-cég kiváló szolgálatot tett az egyetemes katolicizmusnak azzal, 
hogy ízléses és tartós formában közkinccsé tette Faulhaber bíboros eme klasszi-
kus veretű és százszázalékban aktuális gondolatait. Akiket a mának fájó sebei 
csak a legcsekélyebb mértékben is érdekelnek, akik a jelenkor fagyos remény-
telenségében biztos kiutat keresnek, olvassák el e „pusztában kiáltó szavakat", 
merítsenek belőlük erőt és bizakodást : kristálytiszta és bővizű forrásra fog-
nak itt találni ! 

Dr. Rados Tamás. 

Szentírástudomány. 

Huber Lipót : Jahvé-Adonáj-Jézus. Biblikus tanulmány, Kalocsa 
1930, 82 1. 

Huber Lipót a magyar katolikus biblikusok nesztora. A tiszteletreméltó 



ősz tudós 1897-ben adta ki sok műve között legértékesebb alkotását : A Talmud. 
Kultúrtörténeti és biblikus tanulmány, című könyvét. Ez a könyv hézagpótló 
a szó legnemesebb értelmében, mert az újszövetségi tanulmányok szempont 
jából annyira fontos judaista-rabbinista tudományt magyarul és tudományos 
nem polémikus, vértezetben ő tárgyalta először és utói nem érten bibliku-
saink között. Huber Lipótnak ez a műve messze megelőzte korát. Előbb jelent 
meg, mint H. L. Stracknak hasonló irányú közismert német munkája. Átka 
magyar volt : nem értették meg, úgy hiszem, itthon, külföldön pedig nyelve 
miatt nem érvényesülhetett (nem találtam még Rómában sem) Már ez a saj-
nálatosan érdemén alul méltányolt mű a szakember előtt hosszú judaista 
tanulmányokra mutat ; mivel pedig azóta három évtized múlt el, a hasonló 
irányú tanulmány immár évtizedeken át érlelt gyümölcse a címben jelzett 
könyv, amelyet nemcsak a tudományos szempontok, hanem a 70 éves író 
személyisége miatt érzett tisztelettel veszünk a kezünkbe. 

Huber műve a szentírástudomány egyik részletkérdését tárgyalja : a 
Jahve ószövetségi istennév problémáját. A név eredetére nézve helyesen álla-
pítja meg, hogy már Mózes előtt is megvolt ez az istennév, sőt, hogy nem-
zsidók is ismerték. A legfőbb, exegetikai nehézséget (Ex. 6, 3) világos okfej-
téssel oszlatja el. A Jahvé név a közhasználatból kiszorult, amikor a fogság 
utáni zsidóság között a farizeusi jámborság-eszmény kezdett terjedni, mert 
nem akarták a szent nevet esetleges profanációnak kitenni. Isten neve helyett 
helyettesítő szavakat, mint „A Név", vagy Adonáj, „az Ur", használtak. Ennek 
következtében még a szent né/ eredeti biztos kiejtése is feledésbe merült. 
Huber bőven ismerteti a Jahvé név kiejtésére vonatkozó tilalomnak a rabbi-
nikus észjárásban gyökerező alapjait és megokolását. Itt már egészen sajátos 
elemében van, hiszen Huber keresztény létére teljesen elsajátította a külön-
leges rabbinikus teológiának és módszereinek megértését. Szép és új az Ado-
najjal való helyettesítés jelentőségének megállapítása : valóban gondviselés-
szerű volt, hogy mikor a babiloni fogság után Izrael népe gyakori érintke-
zésbe került a világ népeivel, elsősorben a göröggel, akkor az igaz Istent 
nem a titokzatos Jahvé néven ismerték meg, amely név a szövetségi, szinte 
nemzeti Isten neve volt. A Jahve név későbbi, a Krisztus utáni korban és az 
arám nyelvben való történetét ismét alapos rabbinikus és történeti tudással 
rajzolja meg. Függelékül Jézusnak tanítványai és t.sztelői részéről adott udva-
rias címzéseit és a zsidó kabbalistáknál szereplő titokzatos és egyetemes 
istennevet (sém ha-meforás) ismerteti. 

Huber már 35 évvel ezelőtt Magyarországon felhívta a figyelmet arra, 
hogy a rabbinikus irodalomra szentírástudományi szempontból mily szükség 
van és tette ezt oly időbér', amikor e téren a „biblikum érdekében s e m a kül-
földi, sem a hazai katolikus teológusok még egy lépést sem tettek" (A Tal-
múd 16 1.) Talán nem üdvözölhetjük az ősz tudóst szebben, mintha megálla-
pítjuk, hogy az idő, főkép külföldön, mindennek dacára őt igazolta. 

Dr. Radó Polibárp. 

Theolósiai tanulmányok, Pápa (Főiskolai nyomda) 1931, 771 1., ára 
20 P. Ebben foglaltatik: 1. Pongrácz József: Pál apostol Efezusban. 93—243 
11. (mint különlenyomat i s : Pápa 1931). — 2. Tóth Lajos: A Páskha ere-
dele és történeti fejlődése 1—92 II. 

A pápai református hittudományi főiskola 400 éves jubileuma alkal-
mából adták ki a főiskola tanárainak öt értekezését. Az első két, imént idé-
zett értekezés után Tóth Endre Mándi Márton Istvánnak, a főiskola XVIII. 
sz.-i újjászervezőjének életét, Trócsányi Dezső pedig tudományos munkássá-
gát dolgozza fel (245—450 és 451—674 11.) Török István Barth Károly, német 
prot. theológusnak, az uralmon levő hittudományi irányok kritikusának theo-
lógiai kezdeteiről ír (675—766 1.) Ezen három értekezés tárgya miatt inkább 
csak a protestáns tudós világ érdeklődésére számít és ezért részletesen az 
első két tanulmánnyal foglalkozunk. 

1. A kötetnek szerintünk legkiemelkedőbb tanulmánya Pongrácz Józsefé. 
Két részben tárgyalja témáját: az elsőben áttekintést nyújt Efezusról. (10—79. 
A különlenyomat lapszámait idézem). A valóságnak megfelel Pongrácz szava,. 



hogy míg minden szentpáli város megtalálta a maga monografusát, addig 
Efezussal egész a legújabb időkig nem igen foglalkoztak részletesen a theo-
lógusok (10 I.) Az Efezusról szóló rész azért különösen értékes, mert magyar 
nyelven az Efezussal foglalkozó kiterjedt külföldi irodalmat senki sem fog-
lalta még össze, nemcsak theológusokat, hanem más szakmabeli kutatókat is 
beleértve. Először Efezus történetét ismerteti Kr. e. 1087-től az újkorig. Azután 
„Efezus feltámadását", azaz a híres efezusi régészeti kutatásoknak történetét 
és eredményeit ismerteti, elsősorban J. T. Wood 1863—74-iki, Hogarth és 
Henderson 1904—5-iki angol, majd az osztrák Archeológiai Társaság 1898— 
1913-iki, végül az 1926 óta folyó ásatásokat. Leginkább érdekli a szentírás-
sal foglalkozókat az „Efezus Pál korában" című szakasz, amely a külső 
városképet, a gazdasági viszonyokat, közigazgatást, a kultúrát, vallásos életet, 
erkölcsiséget s a zsidóság szerepét rajzolja meg tudós alapossággal, élénk 
színekkel. 

A tanulmány második része (80—151 1.) a tulajdonképeni témát tárgyalja. 
Első fejezetében a szilárd történeti adatokat dolgozza fel Szt. Pál efezusi műkö-
déséről, azaz Ap. Csel. 19, 1—40 és 20, 16—38 részeit az Apostolok Csele-
kedeteinek könyvéhez írt kommentárok figyelembevételével. A nagy apostol 
a második missziós út után Korinthosból hazafelé tartva érintette Efezust, majd 
harmadik apostoli útjának missziós központjává tett^, ahol három évig tar-
tózkodott. Pongrácz Ap. Csel. 19, 9 variánsát, hogy Pál Tyrannos iskolájában 
„öt órától tíz óráig" hirdette az evangéliumot, úgy érti, hogy „a római biro-
dalomban mindenütt használatos időszámítást véve figyelembe, délelőtt 11-től 
délután 4 óráig" tanított (88 1,) Azonban épen Kisázsiában megvolt az éjfél-
től kezdődő két ciklusban számított 12 órás órabeosztás, amint Plínius, bithy-
niai helytartó leveléből (Ep. 3, 5, 8) J. Belser kimutatta (Geschichte des Lei-
dens stb., Freiburg i. B. 1903, 370 1.) Eszerint délután 5 órától 10 óráig taní-
tott volna Szt. Pál, ami kétségtelenül jobban megfelel az emberek ráérő ide-
jének, mint a déli órák. Részletes és finom az efezusi Demetrios ezüstmíves 
által szított Pál elleni lázadás hátterének és motívumainak megfestése (98—1101.). 

A második rész második fejezete Pál apostol Efezusban folytatott iro-
dalmi tevékenységét ismerteti. (114—151 1,) Közmegegyezés, hogy az efezusi 
tartózkodás alatt írta az apostol a korinthusiakhoz írt első levelet — ez I. 
Kor. 16, 8 miatt teljesen biztos. A Galatákhoz írt levél keltezésével Pongrácz-
nak szintén kellett volna foglalkoznia. Ehelyett azonban csak röviden, Erdős 
Józsefre hivatkozva (114 1., 1. jegyzet) „valószínűtlennek és indokolatlannak" 
tartja, hogy a Galata-levelet Efezusban írta volna. Eljárásának okát nem adja; 
megtalálható azonban a mű egy másik helyén (81. 1.). Pongrácz azt írja itt, 
hogy Pál „értesült a galatiai gyülekeze'ek állapotáról és lehető gyorsan, a 
szárazföldi úton indult el Cilicián keresztül Derbébe, Lystrába, Ikoniumba és 
a pisidiai Antíochiába". Pongrácz tehát Galatia és a galaták kiléte ügyében 
nyilvánvalóan a délgalatiai elméletnek híve. Már pedig ha ezt fogadjuk el, 
akkor mivel az említett látogatás a 11. missziói úton történt (Ap. Csel. 15,36. 
41), a Galata-levelet viszont nem sokkal a látogatás után írta (Gal. 1, 6), vilá-
gos, hogy Efezus nem jöhet tekintetbe, hiszen a II. missziói úton nem ez a 
város volt Pál működésének színhelye. Ez magyarázza meg Pongrácz eluta-
sító álláspontját. Ha azonban A. Steinmann alapvető monográfiáinak (Leser-
kreis des Galaterbriefes — Abfassungszeit des Galaterbriefes) szerintünk két-
ségtelen eredményeit elfogadjuk, azaz, hogy Pál a tulajdonképeni, keltáktól 
alapított Galatiának írta levelét (északgalatiai elmélet), akkor biztos, hogy Pál 
csak a III. úton írhatta meg levelét, mert Gal. 4, 13 szerint kétszer járt már 
Galatiában. Viszont Gal, 1. 6 miatt aligha lehet valószínű, hogy máshonnan, 
mint Efezusból írta a levelet, mert Galatia meglátogatása után hosszú időre 
itt telepedett le. így tehát nem mondható a Galata-levél efezusi keltezése 
indokolatlannak. 

Pongrác főérdeme azonban az ú. n. „fogságból írt levelek" efezusi kel-
tezésénél az eddigi kutatások alapos összefoglalása és részben új érvekkel 
történt kibővítése. Tüzetesen tanulmányozva érvelését, magamat is meggyőz-
tem, hogy a fogságlevelek római keltezése kevésbbé valószínű, mint az ázsiai, 
legvalószínűbben efezusi. Ezzel egyúttal visszavonom az 1929-ben kimondott 



ellenkező véleményemet (A kereszténység sz. könyvei II, Budapest 1929, 160— 
161 és 173 1.) 

A jó problématörténeti bevezetés után (116—123 1.) azok az érvek 
vonulnak fel, amelyek egy eïezusi fogságot lehetségesnek mutatnak (124—142 
1.) A részletes alkalmazás az egyes levelekre nézve ezután következik (142— 
151). A filippiekhez írt levélnél főérv a levélben visszatükrözött gyakori érint-
kezés a filippibeli hívek és Pál között. Ez Róma és Filippi között nehezen 
képzelhető el. Efezusnál már igen, mert 2—3 hónap alatt lejátszódhattak az 
események, tekintve, hogy Efezus és Filippi között 7—10 nap távolság van 
csak. 2—3 hónapos fogság elhelyezése a 3 éves efezusi tartózkodásban nem 
nehézség. Pongrácz további érveléséhez hozzá kell fűznöm még valamit. A 
Filippi-levél római keltezése ellen szól főképen az, hogy Rómából az apostol 
Hispaniába akart menni, tehát Nyugatra (Róm 15, 23—28). Hogy ez a szán-
déka nemcsak a római út előtt volt meg, hanem Rómában a fogság alatt is 
megmaradt, azt bizonyítja a valóban megtett hispániai út, amelyről a 90-es 
években Kelemen, Róma püspöke és Szt. Pál tanítványa tanúskodik (1. Cor 
5, 6). Márpedig a Filippi-levélben Filippibe akar menni, tehát ellenkező 
irányba (2, 24), 

A többi három levél (Efezusiakhoz, Kolosszéiekhez, Filemonhoz) egy-
időben kelt és a két utóbbi Kolossaiba küldetett. Pongrácz érvelésében már 
szerepel, (146. k. 1.) hogy a római fogságban nem kelhettek e levelek, mert 
szerintük Pál Kolossaiba akart menni (Filém. 22) és nem Hispaniába. 

Engedje meg a tudós kutató, hogy az érvelés ellen felhozható egy 
ellenvetést helyette megoldjunk. A római fogságba keltezés hívei fel szokták 
hozni, hogy Efezusban Lukács nem volt együtt Pállal, amint viszont a leve-
lek azt feltételezik (Kol. 4, 10), Rómában ellenben ott volt vele (Ap. Csel, 27, 
1—28, 16 szerint) és ott volt Rómában Pálnál az ugyancsak Kol. 4, 10-ben 
említett Aristarchos is (Ap. Csel. 27, 2). Erre az a felelet, hogy Aristarchos 
ugyanúgy Efezusban is együtt volt Pállal (Ap. Csel. 19, 29) ; Lukács távolléte 
pedig nem szükségképen bizonyított, hanem csak amiatt tételezik fel, mert 
az Ap. Csel. első „mi-s része", tehát Lukács jelenléte is, Filippiben fejeződik 
be a II. apostoli körúton (Ap. Csel. 16, 17), a második „mi-s rész" (Ap. Csel. 
20, 5) viszont Pálnak a III. út végén történt filippi-i tartózkodásával kezdődik. 
Tehát hipotézis, hogy Lukács a II. út eleje és a III. út vége között Filippiben 
maradt. Ám ez nem zárja ki, hogy Efezusban az apostolt felkereshette, ami 
épen a filippibeliek gyakori érintkezése mellett nem valószínűtlen. 

A Pongráczéhoz hasonló monográfiákra magyar nyelven nagy szükség 
van. Külön ki kell emelni nagy akribiáját, a szakirodalom kimerítő ismeretét 
és a magyar biblikusok jórészénél sokszor sajnosan nélkülözött dolgot : az 
angolnyelvű irodalom tü/.etes ismeretét. Konzervatív felfogását mindenütt 
elárulja : a megnyilvánuló, bölcs mérsékléssel párosult, kritikai szellem termé-
szetesen a konzervatív felfogással nem ellenkezik 

2. Sajnos, nem mondhatjuk ugyanezt Tóth Lajosnak a páskháról szóló 
tanulmányáról. Fenntartás nélkül a racionalizmus álláspontján van a Penta-
teuchus-kritika kérdésében. Mivel a jahvista, elohista kútfő, a papi irat, a 
Deuteronomium eszerint különböző időben készültek, a zsidó páskháról, hús-
vétról e forrásokban foglalt említések is különböző korból valók. Tehát a 
racionalista kritika nyilvánvalóan az alapja a fejlődésnek, amelyet Tóth fel-
fedezni vél. Az első kor a legrégibb időktől a Kánaánban való letetepülésig 
tart. Ebben a korban a páskha még nem ünnep, hanem a szellemek ^llen 
évenként meg nem határozott időben bemutatott védelmi áldozat (13—43. 1.). 
A letelepüléstől kezdődik és Josias király koráig (VII. sz.) tart a második 
kor: ebben a páskha családi ünneppé válik, amelyben megünneplik az Egyip-
tomból való kivonulás emlékét (44—51. 1.) A királyság utolsó félszázadában 
kezdődik a harmadik kor, a Deuteronomium kora : ebben a páskha ünnep-
lését a jeruzsálemi templomra korlátozzák, mindenkinek itt kell megülni (52— 
68 1.). A negyedik, fogság után kezdődő korban apró részletekig kidolgozzák a 
páskha liturgiáját, amely immár két helyen : a templomban és a családban 
ült ünnep (69—92. 1.) 

Mint már említettük, ez a vallástörténeti tanulmány a Pentateuchusnak 



racionalista kritikáján alapul. Mi ezt a Pentateuchus-kritikát még most is alap-
talannak tartjuk és hisszük, hogy a Wellhausen-elméletnek is leáldozik egy-
szer a napja. Tóth munkájához érdemben nem szólunk hozzá, mert egy kon-
zervatív szemében a páskha egész vallástörténeti fejlődése hamis színben 
tűnik fel, mivel Tóth a racionalista kritikára alapította. Sajnos, ilyen kérdés-
tárgyalásánál két szembenfekvő parton állókhoz hasonlítunk, akik nem tud-
ják egymást megérteni. Azt ellenben Tóth minden kézzelfogható szorgalma 
elismerése mellett le kell szögeznünk, hogy a szakirodalom értékesítésében 
a háborúval szinte egészen megállott. Mind a háborúelőtti _ racionalista s z e r -
zőket idézi, a katolikusokat, konzervativeket alig ismeri. Ujabb irodalomból 
pl. hiányzik a harmadik kornál a Deuteronomiumról és a szentségi törvény-
ről szóló széleskörű kutatások újabb értékesítése — pl. A. C. Weich, The 
Code of Deuteronomy, London 1924, A. R. Siebens, L' origine du code Deu-
téronomique. Paris 1929 ; S. Küchler, Die Heiligkeitsgesetze, Königsberg 1929: 
A negyedik korban értékesíteni kellett volna Sirack—Billerbeck, Kommentar 
zum N. T. aus Talmud u. Midrasch, IV, München 1928, Das Passahmahl 
exkurzióját, N. M. Nicolsky tanulmányát a Zeitschr. f. d. alttest. Wissensch.-
ban 1927. év). Őszintén sajnálnám, ha Tóth tényleg nem ismerné a Penta-
teuchus-kritika körül újabb időben megjelent — és véleményét, amely alapja az 
egész tanulmánynak, némiképen talán módosító — műveket, mint A. Sanda, 
Moses u. d. Pentateuch, 1924; A. Lipman, Authenticité du Pentateuque,. 
1929; L. Marillo, El probléma pentatéuquico. 1928 stb. Míg Tóth kevésbbé 
kritikus önbizalommal „az összes exegetákról" szól, (6 1.) mint akik egy „idő-
sebb jahvistát" elfogadnak és ezzel természetesen minden más, nem racio-
nalista, exegétát kizár, érdemes megnézni némely konzervatív írónak ezzel 
épen ellenkező eljárását, hogy a vele sokszor szemben álló racionalistákat 
mennyire ismeri (pl. ép a tárgyalt kérdésnél J. Goettsberger Einleitung A. T. 
1928, 13—117 1,) 

Dr. Radó Polikárp. 

Lelkipásztorkodástan. 

Franz Stingeder, Homiletischer Führer durch das Alte Testament. 
Verlag Katholischer Pressverein, Linz a. Donau, 1931. — 408 oldal. Ára fűzve 
12 Schilling. 

Előszavában a szerző azt mondja : „Ez a könyv csak annyit akar 
nyújtani, mint amennyit a címe mond". Az ószövetségi szent könyvekhez, 
akarja közelebb vinni a hitszónokot. Feltárja azt a sok mélységet, gondolatot, 
tartalmat, amelyet a szószéken nemcsak föl lehet, hanem föl is kell hasz-
nálni. Es hogy ez a vezérkönyv valóban minden szempontból tökéletes legyen, 
megtaláljuk benne a fontosabb exegetikus és homiletikus irodalmat, az 
ószövetségi dogmatikus helyeket, a szentbeszéd-témáknak hosszú sorozatát. 
Meggyőző módon bizonyítja, hogy az ószövetségi szent könyvekből is kell a 
szónoknak merítenie. Minden szt. könyvhöz találunk külön bevezető meg-
jegyzéseket, majd röviden kifejti az illető könyvben található összes gondo-
latokat, amelyek a szószék, a szentbeszéd szempontjából csak tekintetbe 
jöhetnek. Ilyen gyakorlati szempontból külön-külön tárgyalja az összes zsol-
tárokat, a prófétákat, az oktató könyveket is. 626 szentbeszédhez adja meg 
a tárgyat és rövid vázlatot, beosztást. Ügyesen kiválasztott példákon bemu-
tatja azt is, hogy egy Aranyszájú Szent János, Eberhard püspök és mások 
mennyire értettek hozzá, hogy még a legnehezebb részeket is miként lehet 
homilia alakjában hasznosan és élvezetesen feldolgozni. Persze, aki teljesen 
kidolgozott mintabeszédeket várna, az csalódna. De nem is ez volt a szerző 
célja ; ő csak önálló, elmélyedő munkára akarta serkenteni a szónokot (szent-
beszédre csakis így lehet, vagy legalább is így kellene készülni I) és ehhez 
a munkához vezérfonalat nyújtani. Hogy ne szaporítsuk a szót : Stingeder 
ebben a könyvében, mint többi műveiben is, remekművet adott, amilyent 
csak az adhat, aki hosszú éveken át hirdette szép eredménnyel Isten igéjét 
a linzi dóm szószékéről, aki így mintegy összeforrt a szószékkel. 

- f m -



Robert Linhardt : Feurige Wolke. 2 kötet. 8°, 178 és 137 lap. 2. és 
3. kiadás. E. n. — Brennender Dornbusch. 2 kötet. 8°, 167 és 155 lap. 2. 
és 3. kiadás. E. n. Mindkét mű Herder és Társa, Freiburg im Breisgau kia-
dása. Az egyes kötelek ára vászonkötésben 3'60, 4'—, 4'— és 4'50 M. 

Linhardt Róbert, a müncheni theatinus-templom ünnepelt szónoka e 
két szentbeszédgyüjteményében egy-egy beszédet nyújt az egyházi év min-
den vasárnapjára és nagyobb ünnepére, tömör fogalmazásban, 4—6 nyom-
tatott oldal terjedelemben. Mindegyik beszéd sikerült megvalósulása az ú. n. 
„Zeitpredigt" nagyfontosságú eszméjének. Stilisztikailag, rethorikailag és dog-
matikailag kifogástalan formában jobbító, felemelő élményt ad valamenn\i, 
úgyhogy még a nyomtatott szó is sugározza az élő beszéd drámai erejét. 
A beszédekben természetesen minden a célt szolgálja : a díszítő, a henye 
elemeknek nem marad hely bennük. Mindaz, ami a hallgatók lelkében él, 
amit azok szeretnek vagy elvetnek, ami érdekli vagy gyötri őket, Linhardt 
lelkében is visszhangra talál. Ilyen kollektív lélekkel áll ő az igazság vég-
telen tengerének partján és hallgatói érdeklődésének megfelelően bőkezűen 
osztja annak kincseit. Linhardt teljesen megfelel Hofbauer Szent Kelemen 
követelményének: „Das Evangelium muss ganz neu gepredigt werden". Ez 
nem modernizmus, nem a hittartalom megmásítása, hanem a beszéd külső 
formájának alkalmazása a mai kor szelleméhez, a mai hívők lelkéhez. Mint 
ő mondja: „Denn es gibt wohl einen alleinseligmachenden Glauben, aber 
keine alleinseligmachenden unvergänglichen Formen der Seelsorge, auch nicht 
der Predigt". A szentbeszéd ezen újabb, szabadabb formája természetesen 
gondos előkészületet kíván a szónoktól. A tárgyat gondolkodás és elmélkedés 
által először önmagában kell élményszerűvé kialakítania, hogy az a hall-
gatók lelkében is élménnyé legyen. Ereznie kell mindig, hogy a prédikálás 
nem mesterség, hanem művészet. Ismernie kell a hagyományos stilisztik-i és 
rethorika szabályait és fínomssgait is, de mindezt a legfőbb célnak aláren-
delve : hogyan gyakorolhat minél maradandóbb hatást hallgatóira, hogy azok 
jobbak, tökéletesebbek legyenek? Módszerének legfőbb elve az legyen, hogy 
a rendszerint passzív hallgatóságot aktív munkaközösséggé tegye és akarati 
elhatározásokat hozzon létre benne. Ha első mondatától az utolsóig a hall-
gatók együttműködésére építi fel szónoklatát, fáradozása nem lehet sikertelen. 
— Linhardt két gyűjteménye elsőrangúan illusztrálja előbb ismertetett elveit. 
Azt lehet mondani, hogy mindegyik beszéd dicséri mesterét ! Ezért melegen 
ajánljuk mindenkinek Linhardt e két gyűjteményét, annál is inkább, mert 
országoshírű szónokunk, Tóth Tihamér is sok ösztönzést merített belőlük. (V. 
ö. Szentbeszédek a tízparancsolatról, I. k., 3—6. 1.) lg. 

Dr. Tihamér Tóth : Die zehn Gebote. II. B. F. Schőningh. Paderborn. 1931. 
A modern homiletikának ez a mesterműve, melyet a P. Sz. 1930 

83—84. lapjairól már ismernek olvasóink, németül is megjelent s lelkes fogad-
tatásra talált. Itt említjük meg, hogy a kiváló szerzőnek pedagógiai munkái 
is sok nyelven forognak már közkézen ; olasz nyelven : A tiszta férfiúság, A 
művelt ifjú, A jellemes ifjú: francia nyelven A tiszta férfiúság ; flamand nyel-
ven három pedagógiai munkája s a Krisztus-Király c. beszédei. 

oz. 

Lelkiélet. 

Müller Lajos S. J.: Aszkétika és Misztika. I. Aszkétika. Korda r.-t., 
Budapest. 1932. 323 1. Ára: fűzve 7 P. 

Habár a magyar teológiai irodalom nem mondható egészen szegénynek 
aszkétikus művekben, mégis a legnagyobb örömmel kell üdvözölnünk Müller 
Lajos hézagpótló munkáját, hisz eleddig hiányzott a papság aszkétikus kikép-
zésére szaktudományos és didaktikai tekintetben alkalmas tankönyv. Müller 
aszkétikája mindkét téren nemcsak ígéretekkel beköszöntő kísérlet, kezdet, 
hanem várakozásokat, jogos reményeket beváltó munka. Nem is szabad 
ezen csodálkoznunk, hisz többévi tanítás, gyakorlati tapasztalat leszűrődése, 
a tárgyalásra kerülő anyag kiválasztása, rendszerezése és előadási módja 
többévi átgondolás, megfontolás, csiszolgatás eredménye. 



Az aszkézis anyagát a bevezető kérdéseken kívül, melyek között elég 
tág teret foglal el a magyar aszkétikai irodalom nagy gonddal és sok után-
járással összeállított története, öt részben dolgozza fel. Az első a tökéletesség 
legáltalánosabb jellegű kérdéseit taglalja ; megállapítja az ember céljának, 
a kegyelemnek s a belőle kisarjadó érdemnek és a vele összekapcsolt, belénk 
öntött készségnek, valamint a szerzett készségnek lényeges vonatkozásait a 
tökéletességhez, a gyakorlati tökéletesség lényegét, formáit, fokait, továbbá a 
természet és természetfeletti egymáshoz való viszonyát. A második rész a 
tökéletesség eszközeit (ima, elmélkedés, ennek különböző módjai, lelkiveze-
tés, Oltáriszentség, lelkigyakorlatok, liturgia, ájtatosságok) tárja elénk, míg a 
harmadik rész a tökéletesség akadályaira (vérmérséklet, szenvedélyek), a 
negyedik rész pedig emez akadályok legyőzési módjaira, eszközeire (külső 
és belső önmegtagadás, lelkiismeretvizsgálat és gyakori gyónás) hívja fel 
figyelmünket. Az ötödik részben végül az isteni és erkölcsi erényeknek a 
tökéletesség kialakításában nélkülözhetetlen szerepét vizsgálja és mutatja be. 

Müller gyakorlati tanácsai bölcs és józen mérsékletre nevelnek. Elmé-
leti fejtegetései szilárdan megalapozottak. Nyelve könnyen érthető, világos bár 
nem mindenütt szabatos és magyaros. A könyv kiállítása szép és ízléses. 

Bizonyára nem veszi tőlünk túlságos gáncsoskodásnak a szerző, 
ha egy-két kifogást is említünk. Bellarmin egyházdoktori címmel való kitün-
tetéséről olyan összefüggésben beszél, mintha ez a kitüntetés aszkétikus mun-
káiért érte volna. Alexandriai Kelement állandóan „Szent"-nek nevezi, holott 
tudtunkkal ez a melléknév őt nem illeti meg. Rouét de Journel aszkétikai 
enchiridiuma már 1930-ban megjelent Herdernél, tehát most már nem lehet 
csak ígéretnek feltüntetni. A „felvilágosodás" útja helyett inkább a „megvi-
lágosodás" útja elnevezést kellene használni a „felvilágosodás" szó jelenté-
sének más irányú lefoglaltsága miatt. A bűnmentességet és hibamentességet 
nem lehet egyszerűen azonosítani. Az aszkétika nem foglalkozhatig kizáróla-
gosan csak a működés, tevékenység tökéletességével, tekintettel kell lennie a 
lét és cél tökéletességére is, hisz az előbbin épül fel a tevékenység tökéletes-
sége, az utóbbi pedig megszabja annak irányát, kitűzi követelményeit és 
megadja eszközeit. A tökéletesség lényegét nem kereshetjük tisztán a készség-
ben, a működés is alkotó mozzanata neki, hacsak nem akarjuk a tökéletes-
séget teljesen nyugalmi állapotnak, az érzület tulajdonságának tekinteni, hisz 
a tökéletesség a belénk helyezett összes képességeknek (természetes és ter-
mészetfeletti képességeknek) harmonikus líifejlése, kibimbózása ; amint Isten 
tökéletessége is abban áll, hogy Ô a tiszta készlét, a tiszta működés, úgy 
bennünk is annál fokozottabb a tökéletesség, minél jobban érvényesül az 
Istennel egyesítő működés. A IV. lateráni egyetemes zsinat parancsát, mely-
lyel a húsvéti szentáldozást elrendelte, nem szabad „kényszerítés"-nek nevezni. 

E néhány kisebb jelentőségű kifogás a mű kiváló értékeit egyáltalán 
nem csökkentheti és nem is szándékozik kevesbbíteni. Adja Isten, hogy a II. 
kötet is minél előbb megjelenhessen és megkezdhesse áldástosztó útját a 
magyar papság körében. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Columba Marmion 0 . S. B., — Benedicta v. Spiegel 0 . S. B., Sponsá 
Verbi. Die Seele als Braut Christi. — Verlag Ferd. Schöningh Paderborn, 
1932. — 2 Auflage. 107 oldal. Ára kötve 2'40 M, fűzve 1*50 M. 

Marmion néhai maredsoui apát jelen művéhez az alapot Szent Bernát-
nak az Énekek Énekéről írt magyarázatából merítette. A tárgy fönsége, a 
szentírási idézetek gazdagsága, az a lelkesedés, amellyel Szt. Bernát ünnepli 
az isteni szeretet működését és hatásait, magával ragadta a testileg akkor 
már megtört, szentéletű bencés apát lelkét. Mivel pedig hozzászokott ahhoz, 
hogy mindazt, ami őt fölemelte és a tökéletesség útján előbbre vitte, mások-
kal is közölje, azért láthatott napvilágot jelen könyvecske is. Elsősorban 
bencés apácáknak szánta ugyan Marmion elmélkedéseit és fejtegetéseit, de 
azért nemcsak ezek, sem pedig csak a férfi szerzetesek olvashatják azokat 
sok lelki haszonnal, hanem mindenki, aki azt óhajtja, hogy az ő lelke is 



valóban Krisztus jegyese legyen. Hét szebbnél-szebb elmélkedést tartalmaz 
e könyv Krisztus jegyesének hivatásáról, méltóságáról, Krisztus emberi ter-
mészetéről mint az Ige jegyeséről, Krisztus jegyesének tulajdonságairól: a 
szűzi tisztaságról, szeretetről, az odaadásról, Krisztussal való egyesülésről a 
szt. áldozásban. Nem csodálkozhatunk, ha Marmion könyvei és így ez a 
legutolsó könyve is, oly nagy közkedveltségnek örvendenek, hisz talán épen 
a „Sponsa Verbi"-ben adta a legjobbat, amit egy apostolnak és papnak a 
szíve csak adhat. 

— f m — 

H. Morice—Nagy László : Jézus lelke. Tanulmány Jézus jelleméről. 
Budapest, 1932. Korda. 6 p. In—8. 282 1. 

Ennek a szép könyvnek az ismertetését legjobben úgy végezzük, ha 
elsoroljuk fejezeteinek címeit. Négy részre oszlik. Az első rész Jézus szelieme 
címen beszél Jézus szellemének erejéről, egyszerűségéről, gyöngédségéről. A 
második rész Jézus szíve főcím alá a következő fejezeteket feglalja : Isten 
iránti szeretete, az emberek iránti szeretete, hazaszeretete, a bűnösök iránti 
irgalmassága, szánalma. A gyermekek iránti gyöngéd szeretete, az apostolok 
iránt való barátsága, ellenszenve, szigorúsága. A Jézus akarata főcím alatt 
pedig az igehirdetőről, nevelőről és az imádság emberéről beszél. Tanulsá-
gos, épületes, szellemes, mély könyvnek világos, folyamatos fordítása ez a 
a munka. Természetes, hogy a francia eredeti megérzik rajta, de ez a körül-
mény sehol se bántó. Egészben két jelentéktelen kifogást emelhetünk ellene. 
A cím a magyarban nem jól hangzik, nem is mond közel se annyit, mint a 
franciában. Talán jobb lett volna főcímül adni : Krisztus v. Az Úr Jézus, 
alcímül pedig a jelenlegi alcímet odaiktatni: Tanulmány Krisztus jelleméről. 
A 175. lapon rossz az Önérzetesség cím önérzet helyett. 

Nagyon sok olvasót kívánunk ennek a szép munkának. Ez lesz a leg-
nagyobb jutalma írójának, de főkép fordítójának, aki a lelkipásztorkodás 
gondjai mellett is folytatja azoknak a katolikus plébánosoknak szép hagyo-
mányát, akik nemcsak a szószéken hirdették az Isten igéjét, hanem szeretet-
tel forgatták a tollat is, és értékes élettapasztalataikat, tudásukat egy-egy 
könyvben is megörökítve szolgálták az Egyház és a haza ügyét. — Vájjon 
mikor kapja meg ez a papi típus a maga méltatását ? Es ha nagyon sok 
pap volna, aki 30—40 éves papi múltjában 1—2 kötettel szolgálná hivatását, 
mennyi hézag tűnne el, mennyi szükséglet találna kielégítést ?! 

Szalay Jeromos. 

J. B. Saint Jure S. J .—J. MathisS. J. Das Leben im Ordensstande. 
5. Auflage. Verlag verm. G. J. Manz, Regensburg. 1931. — 2 Bände, XX -f-
614 1. Ára kötve 8T0 M, fűzve 5'40 M. 

Saint Jure jelen műve az aszkétikus irodalom legjobb müvei közé 
tartozik. Az első kötetben a szerző a szerzetesi intézmény méltóságáról és 
tökéletességéről, majd a regula fontosságáról, megtartásának szükségességéről 
és módjáról ír. Igen bőven tárgyalja azután a három szerzetesi fogadalmat. 
A második kötet azokat az erényeket ismerteti, amelyeknek meg kell lenmök 
a szerzetesben, ha ezt akarja, hogy élete boldog legyen. Ilyen erény többek, 
között az egyetértés, türelem, alázatosság, hallgatás stb. A szerző teológiai 
tudása, a Szentírás és szentatyák alapos ismerete, a lelkiélet terén szerzett 
gazdag tapasztalatok voltak a források, amelyekből e könyv fakadt. Egy-két 
helyen találhatunk túlzásokat is, de ezeket Mathis jegyzeteivel mindig a 
helyes mederbe tereli vissza. Jó lett volna a teljesség kedvéírt az egyházi 
törvénykönyvnek vonatkozó szabályait is feldolgozni, bár ennek elmaradása 
a könyv értékén mitsem ront. Mindenkinek, aki a szerzetesség iránt érdek-
lődik, aki a szerzetességről, a szerzetesi fogadalmakról és erényekről alapos 
munkát akar olvasni, meleg szeretettel ajánljuk jelen könyvet. 



Születés-szabályozás. Angol eredeti után fordítás németből. Székes-
fehérvár. 1932. (Debreczenyi István könyvnyomdája). 48 oldal. Ára 50 fillér. 

Elbeszélés alakjában tárgyalja e füzet a mai kor egyik legnagyobb és 
legégetőbb problémáját. Egy jóindulatú, hívő jegyespár esküvője előtt fölke-
resi a plébánost, hogy tőle kérjen felvilágosítást a kényes ügyben, oktatást a 
születések ellen felhozott érvekkel szemben. A plébános (Dénes atya) sorba-
veszi az érveket és őszinte nyíltsággal kifejti az Egyház álláspontját, az isteni 
törvényt, cáfolja a születés-szabályozásmellett felhozott érveket. Fiatal házasok-
nak és jegyeseknek igen jó szolgálatokat tehet e füzet, de a serdülőknek 
nem mernénk minden aggodalom nélkül kezükbe adni. Mivel ezt a munkát 
csakis a lelkekért aggódó, katolikus szívből fakadt, hívő szeretet sugalmazta, 
azért nagyon kívánjuk, hogy a szerző és fordítók fáradozását szép siker 
koronázza. 

-fm-

Weber Norbert: Napjaink nagy jótevője. Pannonhalma 1932. 
Szunyogh Xavér a Lelkiélet könyvei sorozatának megszervezője és 

vezetője a vállalkozás sikerének megalapozója iránt érzett hálából a X. kötet-
ként P. Etlin Lukács bencésnek életét adta. A munka fordítás, az eredetit 
Weber Norbert St.-Ottilien bencés kongregáció főapátja írta. — Azért is ked-
ves e munka, mert megismerteti velünk annak a nagy léleknek az életét, 
akiről XV. Benedek és XI. Pius, a püspökök, szemináriumok, zárdák, kolos-
torok egész sora hálás szívvel emlékezik meg, mert a legnehezebb időkben, 
a jó Isten segítségének érezhető megnyilvánulása mellett szegény szerzetes 
létére oly sokat segített, hogy működése nélkül nem egy intézményről csak 
már mint elpusztultról beszélhetnénk. Az Istenben oly sokszor egészen elmé-
lyedő szerzetes élete igen tanulságos arra, hogyan lehet Istennek egész leiek-
kel úgy szolgálni, hogy jót tegyünk az Istentől szeretett lelkekkel és hogyan 
lehet embereket úgy segíteni, hogy lelküket állandóan az Istenhez emeljük. 
A lelkének tökéletesítése mellett folytatott nagy jótékonyságát érezték az 
emberek egészen haláláig (autószerencsétlenségnek lett áldozata 63 éves 
korában). Sőt érzik még most is sokan, amit mutat az, hogy megindult már 
az eljárás boldoggáavatása ügyében. 

A szerző utolsó szavai az egyik tanulság e könyv elolvasásából : Érez-
zük, hogy szól az Ur : Menj és te is cselekedjél hasonlóképen, vagyis meg-
tanít Isten a felebaráti szeretetre. A másik tanulság az, hogy a nehéz időkben 
hogyan segít az Isten azokon, akik tudnak benne bízni. 

Hálásak lehetnek, akik e könyvet elolvassák az írónak, hogy megírta, 
a fordítónak, hogy ily könnyen hozzáférhetővé tették ezt a tanulmányos 
életrajzot és a budapesti bencés oblátáknak, hogy lehetővé tették e könyv-
nek a megjelenését. A külső kiállítás is kedves. Szép képek díszítik. 

N. T. 

Liturgia. 
Jahrbuch für Liturgiewissenschaft. Hg. v. Odo Casel 0. S. B. X. B. 

1930. Münster in W. Aschendorff. 
A liturgikus tudományoknak alig van oly águk, mely a már 10. évfolya-

mában álló kiválóan szerkesztett, mintaszerűen tudományos évkönyv által 
tartalmilag ne gyarapodott volna. Ez a Jahrbuch a liturgiával foglalkozók 
számára — egyszerűen nélkülözhetetlen. A 10. kötetben két tanulmány a mise-
könyv kézirati forrásaival foglalkozik ; P. Browe S. J. pedig a nagyhét három 
utolsó napján való áldozás történetét kutatja. A. Mayer a romaticizmus korá-
nak a liturgiához való viszonyát vizsgálja érdekes új szempontokkal. Kisebb 
részletkérdések bőven kerültek megvitatás alá az évkönyvben. Rendkívül érté-
kes most is az összefoglaló irodalmi ismertetés, mely gazdagságával, alapos-
ságával igazán párját ritkítja. Sorra kerülnek a liturgia lényegére, a liturgikus 
mozgalomra, egyes ágaira, azoknak a vallástörténethez való viszonyára, a 
liturgia történetére vonatkozó művek, cikkek a legkülönbözőbb nyelvterületek-



roi. Sajnos, hogy a magyar liturgikus irodalomról nem küldenek be rendsze-
res tudósítást az évkönyvnek, pedig a szerkesztőség szívesen ad helyet a mi 
irodalmunknak is. Nagyon érdekes képet nyújt a liturgia mibenlétére és főleg 
a szentmise lényegére vonatkozó elméletek ismertetése. A misztérium-elmélet 
körüli viták még nem csitultak el ; a helyzet jelenleg az, hogy a misztérium-
elmélet dogmatikailag preciz fogalmazásra szorul, melyhez Casel már közele-
dik, de a lényeges pontot még mindig nem látja helyesen : a szentmise emlék-
áldozat mivoltának kifejtését. A sok vita előreláthatólag hozzájárul ahhoz 
hogy a tridenti zsinat után a helytelen ethnologiai elemzéssel szerzett áldozat-
fogalomnak, a destruktív-elmélet különböző formáinak, a szentmisére való 
alkalmazása megszűnjön és ezzel a szentmise lényegének problematikája a 
szentírási alapokra és az ősi liturgikus hagyományra támasztassék, hogy a 
destruktív-elmélet legújabb formája, a De la Taille-féle is dogmatikailag érték-
telenné fog válni. Az évkönyv bőven ismételi Luthernek a zsidókhoz írt levél-
kommentárjakörül támadt irodalmat ; már világosan lehet látni, hogy a posttriden-
tinus miseelméletek Luther állásfoglalásának ellenhatásakép támadtak. Az 
embernek az a benyomása : az apologetikus kisarkítás ellentétet hozott létre 
ott, ahol a herezis tagadásához : contradictio elég lett volna. 

Dr. Kühár Flóris. 

Kardinal Ildephons Schuster 0 . S. B. Liber Sacramentorum. IX. Band 
Verlag Fr. Pustet Regensburg. 1931. — 220 oldal. Ára kötve 5 M., fűzve 3"40 M. 

Schuster bíboros monumentális művének német fordítása jelen kötet-
tel befejezést nyert. E mű ajánlására újra csak azt kellene megismételnünk, 
amit e folyóiratban (1930. évf. 4. sz. 370—371. old.) az első kötetek megjele-
nésénél az akkori ismertető mondott. Ezért itt csak utalunk rá. Olasz, francia 
és angol nyelven kívül immár német fordításban is rendelkezésére áll min-
denkinek, aki a katolikus Egyház legszebb imádságai, a szt. mise imádságai 
iránt érdeklődik. Kétségtelen, hogy Schuster kardinális Liber Sacramentoruma 
az utolsó 10 év liturgikus irodalmának legjobb művei közé tartozik. Célja a 
miseszövegeket, ünnepeket magyarázni, ismertetni. Jelen kötet okt. 1-től nov. 
30-ig tárgyalja a szentek ünnepeinek, továbbá egyes rendkívüli ünnepeknek 
és alkalmaknak miséit és történetét. Különösen is ki kell emelnünk a halot-
tak napjáról valamint az őskeresztény temetésről szóló részt. — E kilencköte-
tes liturgikus művet ismételten is nagyon melegen ajánljuk mindazok figyel-
mébe, akik az Egyház liturgikus életét szeretik és azt alaposabban is meg 
akarják ismerni. 

—fm— 

Kis Misekönyv a hívek használatára. Szerkesztették Dr. Kühár Flóris 
és Dr. Radó Polikárp bencés főiskolai tanárok. A költői részeket fordította 
Dr. Kurzweil Géza. — Komárom, 1932. „Szűz Mária Uj Virágos Kertje" c. 
folyóirat kiadása. 477 oldal. Ára kötve 25 cseh korona. 

A liturgikus mozgalom terjedését hirdeti a „Kis Misekönyv". Rövid 
bevezetés előzi meg a latin és magyar nyelven közölt miseimádságokat. A 
szentmiseáldozatról, annak lényegéről, tulajdonságairól, továbbá az egyházi 
évről, a szt. mise részeiről, a liturgikus nyelvről olvashatunk itt néhány olda-
lon nagyon kedves, tartalmas gondolatokat. A gyakorlati életet tartja szem 
előtt a misekönyv használatára és a latin olvasásra vonatkozó utasítás. A 
szerzők szerényen csak annyit mondanak a misekönyv céljáról, hogy a ma-
gyar híveknek azon szentmisék szövegét adják magyarul, melyeken az Egyház 
parancsolatából részt kell venniök vagy melyeken a magyar nép magánbuz-
góságból részt szokott venni. Ennél azonban sokkal többet nyújt a Kis Mise-
könyv : megismerteti az ünnepek történetét, megszeretteti a hívekkel a leg-
szentebb áldozatot, az Egyház szellemében való imádságra oktat. Ezért a 
legnagyobb elismeréssel nyilatkozhatunk arról, amit a bevezetésben, az egyes 
ünnepek és ünnepkörök előtt leközölt történeti részben olvashatunk. Az imád-
ságok fordítása minden szempontból kitűnő és kifogástalan. Csak egy kifő-



gásunk van, de ez sem a szerkesztők hibája : itt-ott sajnálatos sajtóhibák 
találhatók. (Hogy mást ne említsünk a 258. oldalon az áldozásra való első 
előkészítő imádság után csak tévedésből maradhatott meg : „A pap megcsó-
kolja az oltárt". Itt valami hiányzik ; kimaradt ugyanis a nagymisében szoká-
sos békecsók szertartása.) — Örömmel köszöntjük a Kis Misekönyvet, meleg 
szeretettel ajánljuk a hívek figyelmébe, és kívánunk neki szép missziójához 
sok-sok eredményt. 

—Ím— 

Choralgesänge für das Volk. Heft 9 : Das Abendgebet der Kirche. 
Verlag für Liturgik. Grüssau i. Schles. 

X. Pius óhaja „hogy a gregorián éneket a nép ismét megtanulja és 
énekelje s így a hívek az ünnepélyes istendicséreteken és a szentmisén 
énekükkel cselekvő részt vehessenek" (Motu proprio II. 3), halad a megvaló-
sulás felé. A grüssaui bencéseknek ilyen irányú működése már eléggé isme-
retes. Népies korális kiadványainak ez a 9. füzete az Egyház esti imádságát, 
azaz a Completoriumot tartalmazza, amelyet a grüssaui hívek együtt énekel-
nek minden este a szerzetesekkel. A latin szöveg alatt mindenütt ott van a 
német fordítás is. 

P. Bonifatius Gatterdam, 0 . S. B. Kurzgefasste Einführung in den 
Choral. Verlag für Liturgik. Grüssau i. Schlesien. S. 32. 

Röviden összefoglalva e könyvecskében megtaláljuk mindazt, amit min-
den korális kar vezetőjének és énekesének tudnia kell. bzól a korális hang-
jegyekről, hangnemekről és a ritmusról. Különösen fontosak a korális ritmu-
sának szabályai, amelyek világosan vannak csoportosítva és hangjegypéldák-
kal értelmezve, mert ezeknek ismerete nélkül a korálist nem lehet méltóképen 
előadni. Tanulságos az előadásról írt fejezet is. Johner : Neue Schule des 
gregorianischen Choralgesanges kiváló munkáján kívül a hosszú évek tapasz-
talatai és a mindennapi gyakorlatok szolgáltak forrásául. Ajánljuk elsősorban 
azoknak, akiknek nincs idejük arra, hogy kimerítőbb műveket tanulmányoz-
zanak át a korális énekről. 

Gál Geláz. 

Egyházjog. 

M. Pistocchi : De Bonis Ecclesiae Temporalibus. Marietti, Taurini— 
Romae. 1932. VIII + 489 1. Ára fűzve 15 L. 

Pistocchi neve nem újkeletű az egyházjogi irodalom terén. Az egyházi 
javadalmakról írt műve már megmutatta, hogy az Egyház vagyonjogi kérdé-
seiben, valamint néhány országnak az egyházi vagyonjogot érintő polgári jogi 
rendelkezéseiben is alapos tudományos felkészültséggel, bír. Jelen munkája 
még inkább igazolja előbbi megállapításunk igazságát. így műve nem pusz-
tán magyarázat az egyházi törvénykönyv 1495—1551. kánonjaihoz, hanem jog-
történeti és polgári jogi szempontból is megalapozza, alátámasztja, megvilágítja 
és megkönnyíti a jelzett kánonok mélyrehatóbb megértését és gyakorlati vonat-
kozásaiknak nem egyszer nehéz szétkülönítését, szabatos felfogását. 

A megnevezett kánonokat az egyházi törvénykönyv beosztása szerint 
sorban kifejti, kánonról-kánonra megy magyarázatában, a szükséges fogalmakat 
is megadja, a kapcsolatos kánonokra is kitér, de ezeknek bővebb kifejtését 
mellőzi. A felhasznált munkára a lap alatti jegyzetekben hivatkozik ; a kér-
dés szakirodalmát azonban külön jegyzékbe nem foglalja. Hiányzik a tárgy-
és névmutató is. 

Pistocchi módszere megkönnyíti a tudományos alaposság, elmélyítés és 
feldolgozás munkáját, de viszont e módszer alapján az egyházi javakra vonat-
kozó összes (szerzetes- és büntetőjogi) kérdésekre nem terjeszkedik ki és így 
habár kitűzött feladatát meg is oldja : alapos kommentárt nyújt, mégis a tel-



jesség hiánya érzik művén. Ezenkívül didaktikai tekintetben is nehézségekkel 
jár. E nehézségeket a név- és tárgymutató hiányán kívül még az a körülmény is 
fokozza, hogy nyomda-technikai úton külön nem tünteti fel az egyes káno-
nokkal kapcsolatban felmerülő különálló, más-más jellegű részeket. Nyelve 
azonban könnyen gördülő, világos és szabatos, bár nem egyszer megérzik 
rajta az olaszos színezet. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Annuario della Universita cattolica del Sacro Cuore. Ez az évkönyv 
a milánói katolikus Szent Szív Egyetem és a tőle függő Mária Immaculata 
tanárképző beszámolója. Ezen intézmény fontosságát mutatja azon körülmény, 
hogy a Szentszéknek Olaszországgal kötött Konkordátumának 38. cikkelyében 
tanárainak kinevezését a Szentszék „nihil obstat"-jától teszi függővé, minek 
célja biztosítani, hogy semmi kifogásolható se legyen vallási vagy erkölcsi 
szempontból. Az évkönyvben megjelent tanulmányok közül röviden ismertet-
jük Comm. Vincenzo del Giudice kánonjogi tanár előadását az olasz egyház-
jog régi és új szisztémájáról. Gondolhatjuk, hogy a kettő elhatárolója és meg-
határozója a római kérdés megoldása, a lateráni szerződés, illetőleg konkor-
dátum megkötése. Az előadó ismerteti a többféle elméletet, mellyel a kérdést 
a múltban meg akarták oldani. A fasizmus új berendezkedése megmutatta, 
hogy ha a liberális groteszk elgondolásokat félretesszük, akkor még a római 
kérdés is megoldható, miről peaig egy francia publicista úgy nyilatkozott, hogy 
megoldása egyenlő a kör négyszögesítésének problémájával. Ma már három 
év választ el bennünket a megoldástól, s ez az idő megmutatta, hogy nehéz-
ségek lesznek, de jóakarat is van, mely azokat kiküszöböli, s hogy helyes 
volt a szerződés és konkordátum egybekapcsolása. Ezen körülmény is rátereli 
figyelmünket az Egyház és állam viszonyára, illetőleg egy helyes formulázás 
keresésére. Legjobb felvennünk azt. hogy az Egyház és állam jogi természetű 
kölcsönös vonatkozásoktól van kötve, még pedig egy magasabbrendű rendel-
kezés alapján és ezen vonatkozásokat szabadon akarják és megkötik. így 
felvehető egy olyan koordináció, melyben a két szuverén hatalom kölcsönös 
együttműködését és elhatárolását a közjó szabja meg. A bonum Commune 
elérése az isteni rendelkezés alapján igy megvan, mert ez magában foglalja 
az Egyház lelki vezetésének bizonyos eminenciáját. Ez a felfogás nem a Merry 
del Val bíbornok-államtitkár által is helytelenített koordináció-rendszer, viszont 
a „Chiesa libera e sovrana ; Slato liberó e sovrano" veszedelmesen is alá-
húzható akcentusát elkerüli. 

Dr. Hermann Ipoly. 

Egyháztörténelem. 
Fr. X. Seppelt: Der Aufstieg des Papsttums. Geschichte der Päpste 

von den Anfängen bis zum Regierungsantritt Gregors des Grossen. Verlag 
von Jakob Hegner, Leipzig. 1931. 342 1. Ára: kötve 12"50 M. 

Seppelt hat kötetre tervezett művének első kötete az első hat század 
pápaságának történetét foglalja össze, de nem a tudósok, hanem az Egyház 
története iránt érdeklődő müveit közönség számára. Kitűzött célját sikeresen 
meg is oldotta. Kerüli a szöveg közötti tudományos utalásokat, az egyes feje-
zetekhez megadott szakirodalom összefoglalásában is (320—329. 1.) csak a 
legfontosabbra szorítkozik, a pápaság történetére befolyást gyakorló politikai 
tényezők, események, eretneksegek és t gyéb mozgalmak ismertetésében bölcs 
mérséklettel jár el, azokat csak oly mértékben rajzolja elénk, amily mérték-
ben előmozdították a pápaság Isten alkotta jogainak kifejlését vagy gátolták 
szabad megnyilatkozását s így a pápaság történetének mintegy útjelzőivé váltak. 

A pápaság első hat századának története sok tekintetben még mindig 
homályban borong. Hisz nemcsak a megfelelő történeti források nagyon is 
szórványosak, hanem e források értékelésében is nagy eltérések, sőt ellenté-
tek mutatkoznak, az elfogulatlansággal dicsekvő „egyház-mentes" történeti 
irány kérlelhetetlenül romboló kritikája nem egyszer a legvadabb kilengések-



ben érvényesül, bár újabban ez az „elfogulatlanság" mintha közelednék a 
a történeti tárgyilagosság elvi követelményeinek megvalósításához. Seppelt a 
legszigorúbb tárgyilagossággal kezeli a forrásokat. A kép teljessége kedvéért 
a források hiányait nem tölti ki, a történeti képzeletet seholsem engedi sza-
badon csapongani. Ennek folytán az egyes pápák jelleméről és működésé-
ről bizony csak nagyon töredékes képet kaphatunk. Azonban ezeket a töre-
dékes képeket is érdekesekké tudja tenni Seppelt megjelenítő írásművészete 
anélkül, hogy bármikor is vétene a törlénetírói kötelességek ellen. Arról ter-
mészetesen Seppelt sem tehet, hogy pl. az ariánista zűrzavarokról megrajzolt 
kép vonásai szintén kúszák, bizonytalanok a források bizonytalansaga és 
ellentmondásai következtében. Az ú. n. Liberius-kérdés megoldását nem tart-
juk kielégítőnek épp a számbavehető források ellentmondásai és homályos-
sága miatt. A 28. lapon erős elnézés, hogy az ephesusi Polykratest Polikárp 
néven is szerepelteti. 

Seppelt könyve élvezetes olvasmány. Belemélyedve még jobban meg-
szilárdul bennünk az a meggyőződés, hogy a pápaság nem pusztán történeti 
erők eredője, hanem valóban Krisztus alkotta intézmény és történeti kialaku-
lásában is az irányító és döntő tényező a beléje helyezett isteni erő volt. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Dr. G. Rauschen — Dr. B. Altaner: Patrologie. Die Schriften der 
Kirchenväter und ihr Lehrgehalt. Zehnte und elfte Auflage. Herder, Frei-
burg i. Br. 1931. XX + 441 1. A r a : kötve 1150 M. 

Nagy várakozással kezdettem bele a külsejét tekintve is előnyösen 
megváltozott régi jó Rauschen új kiadásának tanulmányozásába. Altaner min-
den szempontot mérlegelő átdolgozásától kettőt vártam: a legutóbbi kiadás 
óta megjelent hatalmas terjedelmű irodalom értékeinek megfelelő kiválogatá-
sát és az eddigi kutatások eredményei, tudományosan megalapozott megálla-
pításai alapján egyes kérdések tartalmi átdolgozását, kevésbbé megokolt fel-
fogások, egyoldalúságok kiküszöbölését. Mindkét várakozásom, ha nem is 
teljes mértékben, azt mondhatni kielégült. Habár némiképen sajnálatos is, 
hogy az átdolgozás kereteit a könyv célja és a kiaaó szelíd sürgetése meg-
határozott korlátok közé szorította és így nagyobb mérvű kitágításról szó sem 
lehetett, a régebbi irodalom művei is majdnem teljesen kiszorultak a felhasz-
nált munkák jegyzékéből, — az újonnan felvett mintegy 1800 darab munka, 
értekezés stb. mégis megvigasztal bennünket a szűkreszabott keretek okozta 
rostálásért, annál is inkább, mivel a régebbi (1925 előtti) irodalom más mű-
vekben is könnyen hozzáférhető. A tartalmi változtatások teren különösen 
értékes egyes kérdések (mint pl. az apostoli hitvallás, Péter- és Tamás-akták, 
pszeudo-klementinák, stb.) teljesen új feldolgozása, új kérdések beiktatása 
(Titus-levél), egyes iratok és életrajzok kronológiai adatainak atjavítása, a 
dogmatörténeti részek beható és átfogó ellenőrzése, módosítása, átalakítása, 
úgyhogy az egész könyvben csak néhány oldal maradt változatlanul. 

Altaner nagyszabású munkát végzett. Ha a rendelkezésére bocsájtott 
idő rövidsége nem gátolta volna az előbbi kiadás mindenegyes adatának 
ellenőrzésében, a tárgyi igazság mérlegelésében, a bizonyítás és következte-
tés helyességének megfontolásában, a kifejezések árnyalati megválogatásában, 
az átdolgozás teljesen megfelelt volna azoknak a nagy szempontoknak és 
követelményeknek, melyeket a régi, keresztény irodalom ismertetésétől tudo-
mányos tekintetben megkívánunk. Így azonban még egy-két tárgyi tévedés is 
bennmaradt, hogy csak a Venantius Fortunatussal kapcsolatban említett Mone-
féle miséről szóló részecskére hívjuk fel a figyelmet; pedig dr. Radó Polikárp 
az Ephemerides Liturgicae 1928. évfolyamának 1. számában már megcáfolta őket. 

A mostani átdolgozás és Altaner ígérete alapján bizton reméljük, hogy 
az újabb kiadás ezeket a tévedéseket is kiküszöböli és egyéb egyenetlensé-
geket is teljesen kisimít. Dr. Hegyi Dámján. 

Dr. Bernhard Poschmann : Die Abendländische Kirchenbusse im 
frühen Mittelalter. Breslau. Müller. 1930. 244. 1. 



A nyugati egyház bűnbánattörténetében ma Poschmann művei adnak 
legjobb fölvilágosítást. Jelen művében folytatja tárgyának a keresztény ókor 
végéig kifejtett történetét (1928). A VI. sz. végétől időben a XII. sz.-ig kísérj 
a keresztény bűnbánat átalakulását. Amit előbbi kötetében már jelzett, hogy 
t. i. az ősegyházi szentségi nyilvános penitenciával szemben a szentség 
magánbűnbánat a kelta-ír-skót szerzetesek missziójával terjedt el a nyugat 
egyházban, főleg Szt. Kolumbán igehirdetése nyomán, azt ezen kötetében 
akarja bizonyítani. Ezen célból tárgyalja a kelták egyházi viszonyait, bűn-
bánati rendszerét. Kifejti, hogy a brit szigeteken nyilvános bűnbánat sohse 
volt. Ismerteti a „Libri poenitentiales" alapján a kelták szokásait. Kimutatja, 
hogyan hatott a kelta egyház a Rómából megindított (Szt. Ágoston) angolszász 
misszióra, majd pedig a kontinens népeire, Szt. Kolumbán és tanítványai ván-
dor-missziói által. A Karoling-kor igyekszik a nyilvános penitenciát vissza-
állítani, de már nem mint egyedüli formáját a bűnbánatnak. P. részletesen 
ismerteti a bűnbánat két alakjának rítusát a liturgikus könyvek nyomán; sorra 
veszi részeiket, a vezeklést, a redemptiókat, zarándoklást, átalakítást (com-
mutatio), a búcsúk kezdeteit, az ostorozás szokását ( XI. sz.); a gyónást és 
a reconciliatiot. A történetíró mellett a dogmatikus is gyakran jut szóhoz és 
ez művének nagy előnye, A penitencia formai változásai mellett mindig 
rámuiat a változatlan lényegre: a bűnnek az Egyház kulcshatalma által tör-
ténő megbocsátására. Ez biztosítja a szentség állandóságát az Egyházban. 
P. művének részletes kritikájába nem mehetünk bele, de rá kell mutatni 
alapgondolatának ingó voltára. Sehogy sem tudja megmagyarázni, hogyan 
alakulhatott ki az Egyházban a kanonikus bűnbánat teljes iránya. Némi uta-
lás van ugyan keleti eredetre, de ennek nem jár a végére. Ezért aztán követ-
keztetése is: valóságos Deus ex machina. Az a szentségi magánpenitencia 
ott született volna meg a „föld" szigeten és onnét áradt volna szét a konti-
nensről De hát hogy lehetséges, hogy ép N. Szt. Gergely korában (Szt. Kolum-
bán i"615) eljut Itáliáig (Bobbio!) egy szokás, mely a szerző szerint a római-
tól teltjsen különbözik — és a különben oly éber pápa és az ő utódai — 
hallgatnak, két évszázadig szót se szólnak ellene! Miért van, hogy a spanyol 
egyház — tiltakozik (289) az új szokás ellen — a római, galliai pedig — 
hallgat? Ennek okát P. nem adja meg, nem is tudja megadni, mert N. Szt. 
Gergelyt előbbi kötetében leszegezte erőszakkal a kanonikus penitencia, mint 
egyedül szentségi bűnbánat mellé és mert nem járt utána annak, hogy az ír 
szerzetesség a magán-bünbánatot ugyanazon foirásból vette, melyből a keleti 
szerzetesség és a keleti egyházak némelyike (Diclascalia Syriaca): a Hermay-
előtti ősegyház még differenciálatlan bűnbánati praxisából. P. alapkiindulása 
téves, a ráépített következtetés is. A bűnbánat-történetnek gyökérkérdése nem 
a poenitentia privata eredete, hanem az „una poenitentia canonica" eredete. 
Ez az utóbbi lett új a római-.egyházban, nyilván Hermay óta (kb. 150 Kr. u.); 
jogi formájával hátíérbe szorította a régebbi egyszerű formáját a bűnbánat-
nak. Ez azonban a Rómától messzeeső területeken tovább él — elméletben 
is, gyakorlatban is; mint confessio ad laicum, pneumaticum, átmegy a szer-
zetesség gyakorlatába. P. Szt. Benedek Regulájában is megtalálhatta volna. 
Igaz, hogy ott nem szentségi gyónás, de ennek oka csak az, hogy a pater-
spiritualis, akinek gyónnak, még nem: pap. Amikor N. Szt. Gergely a benedeki 
szerzetességet misszióba küldi, ez az akadály megszűnik, mert a missziós 
szerzetesség — papi renddé alakul. Mivel pedig ezt a magángyónást N. Sz. 
Gergely maga is ajánlja, nem csak szerzeteseknek, hanem a népnek is, mivel 
a papokat rávezeti, hogyan kell végezni; mivel Horn, in Ev. 26, 6. M. L. 76. 
1200—1201 világosan tanítja a pap előtt végzett magángyónás bűntörlő erejét: 
az itáliai és galliai egyházak és az új angolszász egyház — enyhén szólva: 
nem szorult arra, hogy a szentségi magánpenitenciát — kizárólag az írektől 
tanulja meg. A szerzetesség ebben a pontban is: az evangéliumi és ősegy-
házi hagyomány közvetítőjévé vált. N. Szt. Gergely maga is ebből a szerze-
tességből került a pápai székre, az ő műve az, hogy a monostori penitencia 
formáját a hívek közt is elterjesztette — irodalmi működésével és az addig 
laikális szerzetességnek a pasztorációba, tehát a klérusba való bevonásával. 

Bármily értékes tehát P. művének leíró része, okfejtésének egyoldalú-



sága súlyos íoltot ejt rajta és így a fölvetett kérdés még mindig új, sokolda-
lúbb tárgyalásra vár, mely a történeti szintézist a P. által kisarkított elemek 
felhasználásával megalkotja. £)r h(ühár Flóris 

Heimbucher: Die Orden und Kongregationen der. Kath. Kirche. 
3. Aufl. Padernborn, Schöningh. 1932. 8° 1. Lieferung. 288 S. 

Miután a nagy munkának második kiadása, mely 1907—1908-ban ugyan-
ott 3 kötetben megjelent, régen elfogyott, az érdemes agg szerző új, átdolgo-
zott kiadás rendezésére határozta el magát és a kiadó Schöningh cég nem 
riadt vissza a költségektől, szép kiállításban bocsátja ki a jeles művet. Egye-
lőre csak a megnevezett füzet jelent meg, de a szerző a töobi 5 füzetet is 
még ez évre ígéri. 

A munka beosztása, legalább az eddigi füzetben, ugyanaz maradt, 
csak épen az eddigi 3 kötet helyett kettőbe szorítja meg a szerző az anya-
got, ami csak úgy lehetséges, hogy az újabb irodalom megnevezésével és 
felhasználásával a régebbi irodalomnak egy részét kihagyja és rövidebbre 
szabja az anyag tárgyalását. így az első füzet máris 83 lappal rövidebb a 
2. kiadásnál. De ezen rövidítéssel a munka semmit sem vesztett, hanem inkább-
nyert, mert szabatosabban és tömörebben van fogalmazva ugyanaz a lénye-
ges anyag és a legújabb irodalom általán lelkiismeretesen van nemcsak meg-
nevezve, hanem fel is használva, amiről az olvasó az egész füzeten végig 
meggyőződhetik. 

Változás csak az, hogy az 1. §., Begriff und Einrichtung der Orden 
und Kongregationen teljesen az egyházi törvénykönyv alapján készült, az 
előbbi kiadások két első paragrafusa helyett. 

Bár szerző általában javította és tökéletesítette művét az új irodalom 
alapján, mégis azt a súlyos szemrehányást kell tennem, hogy a magyar ben-
céseket tudatosan mellőzte és az új kiadásban is csak annyi olvasható róluk, 
mint az előbbiekben. A magyar Congreg. a szerző szerint 1802-ben alakult 
meg és így sorrendben a 12. helyre került, holott az általános bencés név-
tárban már legalább 25 év óta a 4. helyet foglalja el. A magyar bencések 
történetét és a congr. szervezetét hiába keressük. Irodalmi működésünkről 
sem mond a szerző többet, mint a 2. kiadásban. Szerző nem mentegetheti 
magát azzal, hogy a magyar nyelv nemismerése miatt nem szerezhetett tudo-
mást dolgainkról. Ha más. olasz, francia, angol bencésekhez tudott fordulni, 
ide is fordulhatott volna. És különben a magyar bencések eleget közöltek 
már akár latinul, akár'y németül, úgy hogy a szerző, ha egyáltalán akart 
volna magyar dolgokat közölni, bőséges anyagot talált volna 

A német katolikusok folyton sopánkodtak, hogy a francia katolikusok 
oly nagyon nemzeti érzelműek, de ők semmivel sem különbek és a magya-
rokat egyszerűen nemlétezőknek tekintik. Schermann Egyed. 

Dr Heinrich Güttenberj<er: Die Einsiedler in Geschichte und Sage. 
Mit 13 Bildtafeln und einem Plan. Reinhold Verlag, Wien. 191 old. 

Adalbert Fuchs O. S. B.: Der Hl. Altmann Bischof von Passau und 
Gründer von Göttweig. 12 Holzschnitte und 8 Bildtafeln. Reinhold Verlag, 
Wien, 111 old. 

Dr. Stephanus Hilpisch 0 . S. B., Beda Venerabilis : Leben der 
Äbte des Klosters Wearmouth-Jarrow. Reinhold Verlag, Wien. 85 oldal. 

E három kis kötet a bécsi Reinhold cég kiadásában megjelenő „Kleine 
historische Monographien" című sorozathoz tartozik. Güttenberger az osztrák 
remetékről fest szép és kedves képet; ismerteti életmódjukat, feladatukat és 
történetüket. Célja az volt, hogy napfényre hozza azt, amit már sokan elfe-
lejtettek; összegyűjtse azt, ami már-már elveszett. Célját lelkesedéssel, ügy-
buzgósággal, az „ország csendes, hallgató lakói" iránt érzett nagy szeretettel 
akarta megvalósítani, amint nyiltan megvallja. Ezt el is érte. E kis köny-
vecske olvasása sok élvezetet nyújt. 

A. Fuchs, göttweigi bencés apátúr Szt. Altmann passaui püspök két 
életrajzának fordítását ad ja nagyon értékes jegyzetekkel, a göttweigi bencés 



apátság rövid történetével, valamint az apátság értékesebb és szebb művé-
szettörténeti emlékeinek ismertetésével. Az első életrajz a XII. század első 
Jeléből származik, amikor Szt. Altmannak egyes kortársai még éltek ; a máso-
dik életrajzot pedig ugyancsak a századnak a végén (1192—1194 között) írta 
meg Rupertus apát. Kitűnő korrajzot kapunk e kötetben VII. Gergely pápa 
mozgalmas és eseményekben gazdag uralkodásáról, valamint a szent pápa 
reformeszméiért lelkesedő, ezeket fáradhatatlan buzgósággal megvalósító 
Szt. Altmann püspök kormányzásáról. 

Mielőtt Hilpisch közölné a wearmouth-jarrowi apátoknak Beda Vene-
rabilis által megírt életrajzát, néhány oldalon keresztül bevezetésképen az 
angol-szász kereszténységet, Szt. Béda életét és Angolország rövid történetét 
ismerteti a reformáció koráig. A nagy szent és tudományos egyháztanító, 
Venerabiiis Beda müvét a tanítványnak és lelki gyermeknek a tanítók és 
apátok iránt érzett kegyelete, a szerzetesnek a kolostora iránt érzett szeretete 
jellemzi. Gazdag, finom léleknek legszebb bizonyítványa ez az életrajz. 

- f m -

Kleine Historische Monographien. Herausgeg, von Nikolaus Hovarka-
Wien, Reinhold Verlag. 

7. sz. Tyrannius Rufinus . Johannes von Aegypten. 1927. 
23. sz. Tyrannius Rufinus : Die Heiligen in der Wüste. 1930. 
32. sz. Stephanus Hilpisch OSB. : Aus Deutschen Frauenklöstern. 1931 
1. T. Rufinus, a IV. sz. második felében élt aquileiai pap bejárta egész 

keletet, különösen Egyiptomot, ahol maga is több éven át remete-életet élt. 
Részben saját tapasztalataiból, részben görög források alapján megírta a kivá-
lóbb remeték életét Vitae Patrum, História Eremetica címen. 33 remete-élet-
rajz maradt fenn neve alatt melyeknek olvasását Szt. Benedek is igen ajánlja 
Regulájában. Még ma is élvezhető és tanulságos olvasmányul szolgálhat e 
jámbor, erősakaratú acélemberek élete, azért jelentetett meg a fenti vállalat 
német fordításban néhányat, a kevéssbé ismertek közül két kis kötetben. Az 
egyikben Egyiptom híres remetéinek életét olvashatjuk, köztük lykopolisi Joan-
nesét, akiről az egész kötet címezve van, továbbá négy másét is az ú. n. 
oxyrinchusi remeték közös életét. A második kötet a thebaisi remeték csodás 
életrajzát adja, szám szerint 18-af, akik 50—80 évet töltöttek a pusztában a leg-
nagyobb lemondásban. 

2. Hilpisch a női szerzetesrendek kialakulását és elterjedését írja le 
Németországban a VIII. sz. elejétől a legújabb időig. Első telepei a nyugati 
határszélen Trier, Mainz, Köln voltak. Természetesen az elsők mind Szt. Be-
nedek Reguláját követték. Nagy virágzásnak indult a női szerzetesi élet a 
XII. sz.-ban, tetőfokán pedig a XV. sz.-ban állott, amikor 500 női kolostor 
volt a mai Németország területén. A szerző kimutatja, mennyit tettek a közép-
korban a hitélet és a művelődés emelésére, a legújabb időben pedig főleg 
missziós tevékenységükkel álltak be az Egyház és az emberiség szolgálatába. 
A második részben H. a női rendek külső házi rendjéről, belső lelki életéről' 
nyújt érdekes képet ősi évkönyveik alapján. Sok fénykép és fametszet teszi 
változatossá és tanulságossá e kis művet, 

P. König Kelemen: Hatszázéves ferences élet Szécsényben 1332— 
1932. Vác, 1931. Kapisztrán-nyomda. 399 I. 8 P. 

Aki egy ferences kolostor lelki és kultúrális tevékenységét meg akarja 
ismerni, olvassa el P. K. élvezetes könyvét. Tudományos alapon népszerűsít, 
lelkesít történelmet. Rendjének szeretetével írja meg a nagymúltú kolostor 
hőskorát, alapításának nehézségeit, küzdelmeit, a rombolás korszakát, mikor 
a török hódoltság idején a középkor 74 kolostora (1472 taggal) leapad 4-re. 
Megdőlt tehát az a régi hit, hogy a török tűri a ferenceseket. Igen, tűrt néhányat 
az adófizető nép vigasztalására. Szépen leírja, mint újul meg a rend a török-
világ hős ferencesei nyomán az 1716-i Celeberrimum Capitulum hatása alatt, 
mint veszik ki a részüket a szentéletű, tudós szécsényi páterek, Bede József, 
Nagy András, Kósa Benedek, stb. a Regnum Marianum újjáépítésének 



munkájából. Színesen ecseteli a jozefinizmus lelket fagyasztó munkáját, a 
XIX. századi liberális szerzetesi életet, majd az örökifjú ferences lelkületnek 
megújhodását s a reformált szellemű ferenceseknek a világháború, a 
kommunizmus s az utána következő válságos időben a néppel való össze-
forrását. Dr. Pataki Vidor külön tanulmányban méltatja és szép képekben 
mutatja be a gótikus templom művészi értékeit. P. König munkája nagy 
nyereséget jelent az egyháztörténeti monografia-írás terén. 

Dr. Mihályi Ernő. 
Dr. Balogh Arthur : A székely vallási és iskolai önkormányzat. 

Kolozsvár, 1932. 
Balogh füzete a román megszállás okozta elnyomás ellen akarja védeni 

a székely népet kizárólag a békekötések és népszövetségi „jogalkotás" forrásaira 
támaszkodva. A jogász fejtegetései alaposak, bizonyítók. B. logikája kitűnő ; 
de mit használ ez a székelyeknek, mikor oly országba kényszerültek, ahol a 
hatalom nem törődik a joggal, a jognak pedig hatalma nincsen. 

- rf— 
Melichár Kálmán dr.: A zsinatok. Szent István Könyvek 98. Budapest, 

1932. 164 I. Ara 3 50 P. 
A kis könyv az Egyház életének egyik nagyjelentőségű tényezőjéről 

szól, A zsinatok nemcsak dogmatörténeti, egyházjogi szempontból fontosak, 
hanem sokszor egész szellemi áramlatokat zárnak le és indítanak meg, mint 
pl. a trienti zsinat. 

A könyvét két részre oszthatjuk. — Az első, általános részben megtaláljuk 
a zsinatfogalom meghatározását, különböző fajainak (köz-, részszerű-, plenáris-, 
tartományi-, egyházmegyei zsinatok), püspökmegyei értekezletek és a püspöki 
konferencia ismertetését. Itt találjuk a zsinatok összehívására, idejére, menetére, 
joghatóságára és tagjaira vonatkozó tudnivalókat, röviden összefoglalva. 

A második részben a Közzsinatok történetének ügyes áttekintését kapjuk, 
a niceai zsinattól a befejezetlen vatikániig. Az általános részben néhol világosabb 
is lehetett volna a fogalmazás, és nem tartjuk helyesnek az elfogadottabb 
általános zsinat kifejezés helyett a közzsinat kifejezést, és a részszerűt a helyi 
helyett. A naptárreform kissé hosszadalmas ismertetésétől eltekintve, a szerző 
biztos és szakavatott kézzel válogatta ki a zsinatról szóló hatalmas irodalomból 
a fontosat, és ad világos és tömör áttekintést anyagában. 

Magyar Legendárium. Eredetiekből fordította : Tormay Cecilia. Kir, 
Magy. Egyetemi Nyomda 1932. 134 1. 

A Szt. Imre-év méltó ajándékaként ifjúságunk lelki épülésére ajánlott 
Kis Magyar Legendárium, most a Könyvbarátok Szövetségének kiadásában 
az Egyetemi Nyomdánál, tartalmához méltó pompás külsőben ismét megjelent, 
a nagyközönség számára. 

A Magyar Legendárium, a magyar kereszténységnek három legrégibb 
királylegendáját, Szt. Gellért életének nagyobbik legendáját és Szt. István 
király Intelmeit tartalmazza, Tormay Cecilia remek fordításában. A könyvet 
legszebben a fordító szavaival jellemezhetjük, és elmondhatjuk róla azt, amit 
saját előszaváról mond : „alázatos dereglye . . . mely a mai élet nyughatatlan, 
forrongó partjairól az Idő roppant folyója felett átsegít a túlsó partra, a 
Legendárium ájtatos, mély erdejébe, ahova . . . alig vetődött valaki is. A 
kilencszázéves napok és éjtszakák szent titkaiból jönnek felénk a király, az 
ő fia, és mögöttük jön a barát. Szent Márton szent Hegyén megjelenik az 
ősmonostor a pannon erdők között s az esztergomi parton az ősi egyház, 
kinyílik a régi veszprémi völgy. A beéli remeteség körül széthajlik a bakonyi 
rengeteg, és megmutatkozik Alba Regia márványbazilikája, a legendák pécsi 
egyháza s Pécsvárad ódon monostora. És napkeletnek, túl a vizeken, mint 
távol látomás, felkáprázik a marosmenti síkban Csanád fatornyos városa". 

Valóban élet az írás, ezekben a legendákban, ha monostorházak ablakán 
keresztül látták is a névtelen szerzetesek „majd ezer év előtti élet, melyből 
érintetlenül kihallatszik a hang, a szó, az öröm, a sóhajtás. Amit ők leírtak 



az örökbecsű erőforrása a magyar életnek és az emberiségnek. Nagy küldetése 
fenséges hitét, ősi ereje tiszta önérzetét és fennmaradása bizodalmát merítheti 
belőle az ő népük és áhítatot és intést meríthet az egész kereszténység". 

Tormay Cecilia keveset ír, de ami a tollából kikerül klasszikus. Ilyen 
klasszikus szépségű ez a fordítás is, mely a legendaíró szerzetesek dicsőségét 
zengi, azoknak ihletettségével. Nincsen stílusában semmi erőltetettség, különc-
ködés, egyszerű, szép, régi magyar nyelv, mely kitűnően simul tárgyához. 

A szép munkát fametszetű képekkel Molnár C. Pál díszítette, művészien,, 
ha nem is találja el mindig azt a középkori hangulatot, amely a kódexek 
metszeteiről árad felénk. 

h. r. 

Szépirodalom. 

Erich Przywara S. J.: Karmel. Geistliche Lieder. 151. 1. München, 1932. 
Verlag J. Kösel u. Fr. Pustet. Ára félvászonkötésben 3'50 M. 

Az ismert jezsuita filozófus e verskötetével új oldaláról mutatkozik be 
előttünk. A „Karmel" gondolatát, mely filozófiai művein is átvonul, most költői 
formában fejezi ki. Rövid, háromversszakos költeményeinek állandóan vissza-
térő gondolata a lélek vágyódása és misztikus egyesülése az Istenséggel. Sokszor 
nagy mélységek felett szálldosnak a hihetetlen könnyedségű, dallamos vers-
szakok, hogy azután ismét a legnagyobb, legfelségesebb titkokig emelkedjenek 
fel. Bár a legegyénibb érzéseit öntötte versbe a költő, mégis úgy érezzük, hogy 
a kor lelke árad költeményeiből és tör az Isten felé. Azt hisszük, hogy a szel-
lemes filozófus misztikus istenes-verseinek e gvüjteménye barátai és tisztelői 
körében őszinte örömet fog kelteni. 

Blaskó Mária: A csillagok leánya. Elbeszélés Szent Erzsébet élet-
történetével. A Szent István Társulat kiadása. 243 1. Kötve 6 P. 

A regényes elbeszélés az erdélyi szarmazású Gyula diák kalandos élet-
történetének keretében voltakép Magyarországi Szent Erzsébet eletét adja. 
Könnyed, élvezetes formában olvashatjuk a nagy szent csodás életkörülményeit 
születésétől kezdve haláláig. 

Amint a Függelékben az írónő felsorolja a szereplő személyeket, meg-
tudjuk, hogy az elbeszélésben nagyrészt történelmi szeméKekkel találkozunk 
és az eseményeket is történeti hűséggel iparkodik visszaadni. Ahol a történeti 
adat hiányos, ott veszi igénybe a költői képzelet munkáját. 

Az elbeszélésben különösen szépek a Szent Erzsébet életéből vett ese-
ményeknek hangulatos leírásai. Gyula diák lelki világának nemes átalakulása 
azonban nincs eléggé kifejtve. Az olvasó előtt nem domborodik ki az a lelki 
fejlődés, mely a szent asszony dicsőséges életének hatásaként elvezeti a magyar 
dalnokot az új éneknek, a szeretet dalának elzengésére. Úgy érezzük, hogy 
Gyula diák sorsa lélektanilag nem kapcsolódik szorosan Szent Erzsébet életéhez. 

Az egész elbeszélést tekintve, az írónő értékes könyvvel gyarapította a 
Szent Erzsébet-irodalmat. Érdemes és Szent Erzsébet jubileumával kapcsolat-
ban aktuális olvasmány ez a képekkel díszített életrajz. Sp. 

Kosáryné Réz Lola: Koldusok. Regény. A Szent István Társulat ki-
adása. 217. I. Kötve 4 P. 

Egy lelki gyötrelmeket élő asszony vergődését találjuk ebben a regény-
ben. Jakubec Margitot, a flótás leányát elveszi a jómódú Saller József föld-
birtokos, bár a férfi rokonai ellenzik ezt a házasságot. Az ifjú asszony a zene 
rajongója, az anyós azonban attól tartva, hogy a zongora elvonja Margitot 
a család gondozásától, eltiltja a zenétől. Az ifjú asszony teljesen családjának 
és gyermekeinek él, bér férjét az állomásfőnökné elhidegíti tőle. Viszont az ő 
nemes lelkét megkísérti a főnökék egy gyakori vendége. Az asszony azonban 
a kisvárosi léha környezetben a tornyosuló nehézségek között is megőrzi hű-
ségét. Családjának gondozása, a szegények ügyének majdnem hősies felkaro-
lása megvédi az asszonyt a lelki sivárságtól. Majd a hosszú lelki vívódások 



>után kisleányának halála, visszatérése a zenéhez, majd a férjével való újabb 
megértés, kibékülése anyósával, végül egy buzgón végzett szentgyónás és 
szentáldozás teljes harmóniát teremt az asszony lelkében, 

A regény szépen tükrözteti ennek a küszködő asszonynak lelki válsá-
gát. Különös értéket ad a regénynek a lelkiség tiszta katolikus felfogása. Sok 
helyen egész költői lendülettel írja le az írónő a lelki vívódást, melyben 
mintegy az élehelen természet is résztvesz. 

Érdemes ez a regény az átolvasásra, mert nemes élvezetet szerez 
•olvasójának. j.p. 

Irodalomtörténet. 
Pintér Jenő Irodalomtörténete. Tudományos rendszerezés. Negyedik 

kötet: A magyar irodalom a XVIII. században. Budapest, 1931. A Magyar 
Irodalomtörténeti Társaság kiadása. 956 lap. 

Toldy Ferenc nagy szellemi örökösének, Pintér Jenőnek legújabb könyve 
méltó része annak az elgondolásában és méreteiben egyaránt monumentális 
rendszerezésnek, amelyben a tudós szerző hiánytalan teljességben és egység-
ben kívánja összefoglalni a magyar irodalomismeret óriási anyagát. Akik 
„nemzetietlen" kornak, vagy a „hanyatlás" korának ismerték eddik a XVIII. 
századot, méltán csodálkoznak e majdnem ezer lapra terjedő monografia 
láttára. Mert nemzetietlennek lehet-e mondani az olyan korszakot, amelyben 
csak fokozatos térhódítással érvényesül ugyan sok vonatkozásban a nemzeti-
ség egyik legsajátosabb jegye, a magyar nyelv, de amelyben a szellemi élet 
minden megnyilvánulásán érezzük mégis a nemzeti öntudatot? És lehet-e 
hanyatlásról beszélni ott, ahol egy évszázados vérveszteségben elgyengült és 
megfogyatkozott nép a legmostohább létfeltételek között is oly kulturális erő-
feszítésre képes, mint amekkoráról e könyv izgatóan érdekes fejezetei tanús-
kodnak? A magyar szellemi élet színvonalának megítélésénél e század folya-
mán igazságtalan eljárás volna mellőzni a hazai latinnyelvű, de magyar lélek-
ről és kultúráról tanúskodó könyvírást. Pintér Jenő művében jelentőségéhez 
mérten érvényesül ez a szempont; a XVIII. században a latin nyelv nemzeti 
nyelv volt nálunk, nemzeti kultúra hordozója, de egyúttal az európai kultúra 
egyetemével való csereviszony biztosítéka is, mert latinnyelvű könyveink révén 
a külföld is állandóan tudomást vett rólunk. A magyarországi deák irodalom 
aranykorának alapvetése nélkül bajos volna a következő századnak nyelvé-
ben is egészen nemzetivé fejlődött irodalmi kultúráját elképzelni. 

Pintér Jenő könyvének egyik legnagyobb értéke tehát, szerény nézetem 
szerint, a tárgyalt kor latinnyelvű hazai irodalmának alapos feldolgozása és 
szerves beleillesztése a magyar irodalomtörténet színtézisébe. De a nagy mű 
egyéb részei is egyformán tükröztetik szerzőjük ismert tudós és írói erényeit. 
A szigorú tervszerűséggel felépített tárgyalás alapjául a bevezető fejezetek 
szolgálnak; filmszerű elevenséggel vonulnak el szemünk előtt az európai és 
hazai történeti mozzanatok. Majd megismerkedünk a művelődés szerveinek 
állapotával, az iskolák, nyomdák, könyvkiadás, hírlapok, folyóiratok sorsával, 
a színészet és irodalmi társaságok küzdelmeivel, az irodalmi élet ízlés- és 
stílusirányaival. Míg a század első felében szűkkörű és szinte kimerült a 
magyar irodalom, a latin nyelv uralma túlnyomó, igazi szépirodalom alig van, 
a század második felében egyre javul a helyzet. A szépirodalom iránt állan-
dóan érdeklődő és az írói törekvésekkel szemben megértő közönség száma 
lassan, de állandóan emelkedik. Uj műfajok társulnak a régiekhez; megjele-
nik a nemesebb értelemben vett tragédia és vígjáték, a történelmi regény és 
a novella; fejlődik a dal, óda, elégia, bölcselő költemény. Megindul a nyelv-
újítás, felfrissül a prózai és költői stílus, új eszmék, témák és motívumok 
kezdenek uralkodni. Megélénkül ez irodalmi élet, lelkes harc folyik a nem-
zeti nyelvért, itt-ott az irodalmi vita hangja is felcsendül. íróink az antik, 
különösen a római, továbbá a francia, német sőt az olasz és angol irodalom 
remekein fejlesztik ízlésüket és gyakorolják formakészségüket; az úgynevezett 
magyarosok a régi magyar irodalmi hagyományokhoz kapcsolódnak szervesen. 
A különböző ízlésirányokat követő írókat ugyanaz a nemes törekvés hevíti; 
úgy érzik, hogy veszélybe jutott nemzetük fennmaradásáért küzdenek; cselek-



vésük egyik rugója a hazafias lelkesedés, másik az irodalmi érdeklődés fel-
keltése. A barokk ízlés már a század első felében szinte észrevétlenül átmegy 
a rokokóba, majd egyre erősebben érvényesülnek preromantikus törekvések. 
A vallásos szellem a francia felvilágosodás racionalista filozófiájának terje-
désével és a nemzetiség eszméjének egyre hatalmasabb térfoglalásával szem-
ben a század végén elgyengül, az irodalom szelleme profanizálódik. Az iro-
dalmi haladás gátló mozzanatai között legfontosabb az irodalmi középpont 
és rendszeres szellemi programm hiánya. 

A részletes tárgyalás során a szerző teljes és hű képet nyújt irányok-
ról, műfajokról és írói egyéniségekről egyaránt. Műve heroikus teljesítmény; 
értékes kincse a magyar irodalomtudománynak és jogos büszkesége lehet 
Pintér Jenőnek, a tudomány aszkétájának. 

Dr. Bánhegyi Jób. 

Johannes Mumbauer: Die deutsche Dichtung der neuesten Zeit, 
1. kötet. Nagyoktáv, XII és 624 lap, 19 képtáblával. Freiburg i. Br., 1931. 
Herder u. Co. Ára fűzve 12 M., vászonkötésben 16 M. 

A modem német irodalomnak katolikus részről eddig még nem akadt 
történetírója. Annál nagyobb örömmel üdvözölhetjük most Mumbauert. aki 
két kötetre tervezeit művével végre pótolja e hiányt. A most megjelent vaskos 
1. kötet a 90-es évek ú. n. „irodalmi forradalmától" az impresszionizmusig 
bezárólag tárgyalja a modern német irodalmat. Mimbauer nem akart tisztára 
tudományos irodalomtörténetet írni, inkább az volt a célja, hogy közérthető 
nyelven, menten minden akadémikus iránytól az olvasóközönség legszélesebb 
rétegeivel is megismertesse és megkedveltesse a legújabb német irodalmat. 
Bár katolikus pap a szerző, mégsem akart ú. n. „katolikus irodalomtörténe-
tet" írni; tárgyilagosan megbírál és elismer minden szépirodalmi irányt és 
művet, de mivel minden idegszálával a katolicizmusban gyökeredzik, értéke-
léseiben nem tagadhatja meg világnézetét. Igyekszik helyrehozni az ú. n. 
„pártatlan, előítéletnélküli irodalomtörténetírók" mulasztásait, akik egyszerűen 
elsikkasztották a katolikus írókat az irodalomból, vagy legjobb esetben — 
lényegesen leszállítva értéküket — epigonoknak minősítették őket. Ugyanígy 
jártak el egyes letagadhatatlanul katolikus irányokkal, pl az irodalmi barok-
kal szemben is, melyet egyes „elfogulatlan irodalomtörténetírók" makacs 
következetességgel protestáns, északnémet jelenségnek igvekeztek elkönyvelni, 
tudatosan mtllőzve a sokkal jelentősebb dél-német, bajor-osztrák barokkölté-
szetet. Mumbauer tehát teljesen az egyenjogúság és a tárgyilagosság elvei 
szerint járt el, amikor a katolikus íróknak, a katolikus értékeknek is méltó 
helyet biztosított az irodalmi fejlődés történetében. Akkor sem volt igazság-
talan, amikor a nemkatolikus irodalmi körök álnagyságait megfosztotta amúgy 
is ingatag trónusuktól. Méltán írhatta tehát: „Das Helotenbewusstsein auf der 
einen und der Herrscherkastendünkel der andern Seite müssen einmal ein 
Ende haben." 

Ami az anyag feldolgozását illeti, Mumbauer nem akar irodalom-
történetet írni, megelégszik a tárgyilagos bemutatással. Módszerében az iro-
dalom belső fejlődését követi és minden nagy egyéniséget lehetőleg a maga 
teljes egészében igyekszik bemutatni. A bőven közölt verses és prózai szemel-
vények, a nagyobb elbeszélő művekről közölt beható tartalmi elemzések 
lehetővé teszik az olvasónak, hogy önálló ítéletet formálhasson a tárgyalt írókról 
és művekről. Szerintünk két tulajdonság teszi különösen értékessé Mumbauer 
művét: egyfelől a szerző mindent átfogó katolicizmusa, az a szent optimizmus, 
mellyel meglátja minden irodalmi értékben az isteni szépség sugarait s mely 
által rendületlenül bízik a német irodalom s egyben a német faj szebb, esz-
ményibb jövendőjében, másfelől, az a bőkezűség, mellyel a szerző egész 
tudását rendelkezésére bocsátja az olvasónak minden formalisztikus merev-
ség, erőltetettség nélkül. Külön köszönet illeti meg a Herder-céget, hogy e 
nagyszabású mű megjelenését a mai nehéz időkben nemes áldozatkészségé-
vel lehetővé tette! 

lg. 



E. Jirgal: Die Wiede rkehr des Weltkrieges in der Literatur. (Kleine 
historische Monographien, 31. sz.) Kisoktáv, 260. 1. Wien—Leipzig, 1931 
Reinhold-Verlag. 

A világháború szörnyű emléke lidércnyomásként ülte meg hosszú éve-
ken át az emberek lelkét. Akik a frontokról hazatértek, sokáig nem voltak 
hajlandók írásban is beszámolni élményeikről. Ez az állapot néhány elszige-
telt kivételtől eltekintve körülbelül 1928-ig tartott. Akkor azután megindult a 
háborús regények és drámák áradata. Rövid néhány év alatt oly sok és érték-
ben annyira különböző háborús könyv jelent meg, hogy földolgozásuk erős 
munkát ró majd az egyes nemzetek irodalomtörténetíróira. Csak a németeknel 
többszáz ilyen munka jelent meg, egyik-másik minden eddigi könyvsikert 
meghaladó példányszámban, — Jirgal ügyes könyvecskéje eszmék szerint 
iparkodik számot adni a német háborús irodalomról, de itt-ott más nemzetek 
háborús irodalmából is merít. Találó, sokszor megrázó idezetekben elénk 
tárja a világháború belső képét (hazaszeretet, hősiesség, önfeláldozás, tábori 
élet, hadifogolysors, hitélet, erotika, fegyelem, humanitás, az otthonmaradtak 
élete stb.), természetesen csak olyan mértékben, amint az a szépirodalomban 
visszatükröződik. Jirgal iparkodik minden szempontból tárgyilagos lenni és ez 
legtöbbször sikerül is neki. Érdemét csak növeli az a tény, hogy könyvecskéje 
az első kísérlet a maga nemében. Kár azonban, hogy a fölemelő, az eszmé-
nyi mozzanatok kiemelésére aránylag kevés gondot fordított, pedig forrásaiban 
ezekhez is bőven találhatott volna anyagot. [g, 

Várady Imre: Az olasz irodalom kis tükre. (Kincsestár 34, sz.) Kiadja 
a Magyar Szemle Társaság. Budapest, 1931. 80 lap. Ara kartonköt. 1'— P, 
vászonköt. 1 "60 P. 

A magyar közönség mindig érdeklődéssel fordult az olasz irodalom 
nagy értékei felé; ezt mutatja az olasz klasszikusoknak sok szép, művészi 
fordítása is. Azonban Radó Antalnak már 1896-ban megjelent kétkötetes iro-
dalomtörténetén kívül nem volt összefoglaló képünk az olasz irodalomról. 
Ennek a hiánynak pótlására vállalkozott Várady Imre kitűnően sikerült „Kis 
Tükré"-vel. Hét részre osztva tárgyalja az olasz irodalom fejlődését: a Dante 
előtti irodalomnak (I.), Dantenek, Petrarcanak és Bocaccionak (II.), a XV. szá-
zadnak (III.), a XVI. századnak (IV.), a hanyatlás korának (V.), a felvilágoso-
dás, újklasszicizmus és romantika korának (VI.), valamint a XIX. század má-
sodik felének ésalegújabb irodalomnak(VII.)szentel egy-egy fejezetet. Mint látjuk, 
Várady könyve felöleli az egész olasz irodalmat a legregibb időktől napjain-
kig. Ennek 80 oldalon való megírása nem könnyű feladatot rótt az íróra. A 
szerző azonban derekasan megfeleli feladatának és ebben negy tárgyi isme-
rete mellett, mely lehetővé tette számára a helyes anyagválasztást, legnagyobb 
érdeme van tömör és plasztikus stílusának. így nem száraz adathalmazt kapunk, 
hanem egy nagy nemzet gazdag irodalmának mindig lüktető, fejlődő élete 
tárul elénk. £)r. Zoltán Veremund. 

Négyesy László : Kazinczy pályája. Kazinczy halálának százados 
évfordulója alkalmából a művelt magyar közönség és a tanulóifjúság szá-
mára közzéteszi a Magyar Tudományos Akadémia. Budapest, 1931. 8-t.,171 1. 

Nemcsak a kegyeletet, hanem nemzetnevelő gondolatot is szolgál a 
könyv, midőn halálának századik évfordulóján Kazinczyra, mint a nemzet 
életerejének halhatatlan képviselőjére irányítja a figyelmet, „kis keretbe szo-
rítva a nagy tárgyat, a ma élő és serdülő nemzedék elé akarja tárni ezt a 
rejtélyt : hogyan kötelezhette örök hálára nemzetét, ebben az időben, egy 
vidéken élő, szerény vagyonú magyar nemes, aki se államférfi, se hadvezér, 
se egyházfejedelem, se alapító mecénás nem volt s aki mint iró jeles műve-
ket alkotott ugyan, de nem rendkívülieket ? hogyan tehetett messzebbható 
szolgálatot a nemzetnek, mint bármely hatalmas kortársa, nagyobbat, mint 
Rákóczitól Széchenyiig bármely más magyar ember ?" 

Nagy erők állottak e feladat szolgálatában. Dolgozott a könyvön a tudós 
irodalomtörténetíró, a finom érzékű esztétikus, a magyar írás egyik legna-
gyobb művésze. 



Négyesynek először is kiérett módszere érvényesül benne. Nem különíti 
el az életet a „mű"-től, hanem szervesen egybekapcsolja őket. Kazinczy tevé-
kenységét lelkiségéből fejleszti ki, lelkiségének örökölt sajátságait pedig éle-
tének körülményei és egyéb hatások alakítják. Az irodalom búvárlója szemét 
a pszichológus intuíciója is erősíti és a folyamat oly meggyőző világossággal 
áll előttünk, mintha máskép nem is történhetett volna. Természetesnek lát-
szik, hogy ez az ember „új eszményt tűzzön a magyarság elé, a modern, 
művelt nc nzet eszményét. Irodalmi élet teremtésével, nyelvünk reformjával 
lehetővé tette korszerű szellemi fejlődésünket. Megifjította a nemzeti lelket 
öntudatban, ízlésben, lendületben, átsegítette egy hosszú, súlyos állapoton, a 
lét és nemlét válságán. Ezzel megnyitotta azoknak a nagyoknak sorát, akik 
az új Magyarországot megalapították". Ennek a tevékenységnek megrajzolá-
sában is újra csak bámulnunk kell Négyesyt. „Kisded" könyvnek mondja 
művét és szinte úgy tűnik fel, mintha összefoglaló, egyszerű népszerűsítő 
munka lenne. Pedig lépten-nyomon új meg új megállapításokra bukkanunk, 
s az ismerős adatok, felfogások is hányszor nyernek új súlyt vagy válnak 
szabatosabbakká Négyesy megfogalmazásában ! Nagy anyagot tömörít össze 
e könyv, mégsem válik nehézkessé: Négyesynél nem egy síkban helyeződnek 
e! a gondolatok ; megvan, hogy úgy mondjam, a maguk hierarchiája ; jelen-
tőségük szerint domborodnak, emelkednek ki. Egységbe szerveződnek, világo-
san tagozódnak. A könyv stílusa az idézett pár mondatból is megítélhető. 
Igaz nemes próza. Nem hivalkodó, pedig vannak színei. Híven simul a súlyos, 
tömör tartalomhoz és eszmék fényében ragyog. Kazinczy minden jelenséggel 
szemben elsősorban a tetszés-nemtetszés szempontjából foglalt állást. Ezért 
ez évfordulón lehetett volna-e megfelelőbben megemlékezni róla, mint ezzel 
az igazán szép könyvvel ? ! 

Kocsis Lénárd. 

Farkas Gyula : A „Fiatal Magyarország" kora. Budapest, Magyar 
Szemle Társaság 1931 8-t. 318 I. 

Petőfi éviizedét jelenti a cím s maga Petőfi nevezte először Fiatal 
Magyarországnak a vele egyirányú nemzedéket. De öregebbek is írtak és 
hatottak velük együtt, s azért egész természetesen nyúlik vissza a könyv 
tárgya Kisfaludy Károly haláláig és lesz így folytatásává Farkasnak előbbi, 
nagy és tanulságos eszmecserét keltett művének (A magyar romantika, Buda-
pest. 1930). A magyar romantikában Farkas szerint a XVIII. század végén 
meginduló két (egy hagyományos és külföldies ; dunántúli és katolikus, 
tiszántúli és protestáns) irodalmi áramlat egyenlítődik ki a nemzeti jellegben. 
Pest központosító hatása alatt általánossá válik ugyan, de még nem orszá-
gossá ez az irodalom ; nemzeti volta is inkább nemesi természetű ; egyéni 
fartalmában és tárgyában, hatásában is szűkebb körre korlátozott ; a tiszta 
irodalmiság sem érvényesül benne zavartalanul ; európaisága sem szűkül el 
az egyetemes emberéig. (Vörösmarly még pályája elején áll — jegyzi meg 
Harkas.) A korszak végén azonban már képviselőiben, olvasóiban, tárgyai-
ban, hatásában is egyetemes a magyar irodalom. Felemelkedik azonban a 
tiszta irodalmiság és az általános emberi magaslatára, de formai sajátossá-
gaiban akkor is jellegzetesen magyar és művészi. 

Ez a folyamat a legjellemzőbb eseménye a tárgyalt korszaknak és 
ennek megvilágítása voltaképi tárgya Farkas értékes könyvének. A rajz nem 
teljes, csak a kollektív erők szerepét vázolja. A szempont jogosságát általá-
nos elgondolások mellett az a tény is igazolja, hogy az irodalomban már 
„megszűnt az egyéniségek kizárólagos szerepe, helyükre az írói közösségek 
léptek". Kollektív jegyek alapján különbözteti meg Farkas azt a három gene-
rációt. melyek a fejlődésnek hordozói. Jellemzi az egyes nemzedékeket szü-
letésüknek, fejlődésüknek egyidejűsége, szellemi fejlődésüknek hasonló volta, 
céljaik azonossága és összetertozandóságuk tudatossága. „Az első, a roman-
tikus nemzedék, a XVIII—XIX. század fordulóján született és a húszas évek-
ben lépett fel. Jellemző képviselője Vörösmarty Mihály. Ezt nyomon követi 
a második nemzedék, melynek születési éve a század második évtizedének 
elejére esik. Széchenyivel egy időben, a harmincas években kezdi meg iro-



dalmi működését. Legnagyobb alakjai Eötvös és Kemény. E nemzedék egy 
része a „beérkezett" romantikusokkal heves harcot vív, melyek csak akkor 
csitulnak el, amikor már a harmadik nemzedék kopogtat a magyar irodalom 
ajtaján : Petőfi nemzedéke". Rendkívül érdekes e kép, melyben az egyes nem-
zedékek küzdelmét rajzolja Farkas az érvényesülésért, esetleg az uralomért. 
Harcaikban nem egyszer jelentkezik nem tisztán irodalmi motívum, emberi 
gyarlóság, de tiszteletreméltó az a készség, mellyel az idősebbek fogadják 
azokat a fiatalokat, akiket valódi értékeknek ismertek meg. Az igaz, nem 
egészen elfogulatlanok ; ítéletükben befolyásolja őket politikai felfogásuk is 
Liberálisok, ami Petőfiéknél már nagyon is egyolda'ú radikalizmussá válik. 
Az írókat is hajlandók e szempontból megítélni és valósággal beviszik a köz-
tudatba, hogy nem is lehet magyar író, aki legalább is nem liberális. Farkas 
— hibás általánosítással — a főpapság kevésbbé hazafias magaviseletével 
is magyarázza meg a katolicizmus elleni hangulatot, de a katolikus írók 
fokozatos visszaszorulásának az irodalom terén szerintem sokkal nyomó-
sabb oka az a másik, melyre szintén reámutat a könyv. Farkas joggal emeli 
ki a protestáns iskolák önképzőköreinek nagy szerepét az akkori irodalmi 
életben, különösen pedig a harmadik nemzedék kialakulásában. Ez a tényező 
nálunk ha meg volt is, nem érvényesült eléggé. A szerző nem sarkítja ki, 
pedig el kell ismernünk azt is, hogy a fiatal katolikus költők között nem 
voltak diadalmasan kiváló tehetségek. Nem volt Petőfink, Tompánk, sem 
Aranyunk. 

Más szempontból is sokat magyarázó jelenség e hiány. Mind a hár-
man szegény sorsúak, a népből sarjadtak ki, míg a megelőző évtizedekben 
inkább csak a fő- és köznemesség, a papság, majd a polgárság adta az 
írókat. A negyvenes években már minden osztály kitermi a maga költőjét, 
aki nemcsak születésre, hanem lélekben is az övé. Ezzel együtt tárgyköre, 
hatása is mélyül az irodalomnak és vele a nemzeti egység tudata. De szé-
lességben is hódít. Petőfit a Duna és Tisza köze küldte, Tompát Gömör, 
Aranyt Tiszántúl ; az ország többi vidéke sem marad képviselő nélkül. Ezzel 
tárgyként is új meg új tájak vonulnak be az irodalomba és valóságos új 
honfoglalás indul meg. „A hazát nem az ország tájai alkotják" — idézi itt 
Farkas Eötvös Józseffel, — . . . a néma földet hazává az a lélek varázsolja, 
mely rajta elömlik". A költők magukkal vitték az irodalomba szülőföldjük 
szeretetét és ez besugározta lassanként az egész magyar földet ; átlelkesítette 
és örökké a szívünkhöz kötötte. 

Nemcsak tárgykörben, felfogásban is nagy a változás. A korszellem és 
az írók társadalmi átrétegeződése itt is megtette a magáét. Rendkívül érde-
kesek azok a fejezetek, melyekben a kor érzés- és eszmevilágának átalaku-
lását kíséri nyomon Farkas. A vallásos érzés helyét végül szinte a vallásta-
lanság foglalja el. Egy vallás van csak a földön : a szabadságé; Petőfi „sza-
badságcsináló popány embernek" vallja magát és vele mások is — a többség 
— a Szabadság istenségének gyújtanak tömjént". Ez mutatja a romantikus 
nemzeti érzés elváltozásának is az irányét, hogy ezután a szabadság esz-
méje a világszabadság gondolatává szélesedjék. Folyton gyengül a kezdetben 
erős történeti érzék. Lenézik a történeti, kiváltságos osztályokat és az eleinte 
komikus színben fellépő nép utóbb a maga természetes arcával jelenik meg. 
Sok a népben a törzsökös magyar tulajdonság, de az örök emberi is ösz-
tönös erővel fejeződik ki benne. Az individualizmus útján indul meg a fej-
lődés a nemzetin és eljut a népieshez, hogy azután felfedezze a gyökeres 
művészi magyar formát és az egyetemes emberit. A magyar klasszicizmus 
kapujában vagyunk. Ez a fejlődés szinte a belső törvényszerűség elemi ere-
jével tör kiteljesedése felé. Érték külföldi hatások (bőven foglalkozik velük 
Farkas) ; felszítta belőlük a táplálót, a többit kivetette magából ; szolgálták, 
de útjából ki nem térítgették. A kor irodalmi tudata és ízlése nyomon kísér-
ték e folyamatot. Az elmélkedők eljutottak „a népi-nemzetin át a tiszta iro-
dalmiság követelményéig, mely magában foglalja az érzés és gondolat álta-
lános emberi és a művészi forma nemzetien egyéni jellegét". Találkoztak az 
olvasóközönség ízlésével is és méltán mondhatja Farkas: „Ennek a kornak 
egyik legcsodálatosabb és irodalmunk fejlődésében mindaddig egyedülálló 



jelensége a kor irodalomról alkotott felfogásénak, a közönség ízlésének és a 
költői gyakorlatnak harmonikus találkozasa". 

Ez az áttekintés csak sejteti, de nem meríti ki a könyv tartalmi bősé-
gét. Csodálatos szorgalom gyümölcsét látjuk és ez a nagy anyag természete-
sen szerveződik és szinte magától kínálja a következtetéseket. Ezek a tanul-
ságok nem mindenben újak, azonban a régi megállapítások is részletesebb 
megokolással és nem egyszer szabatosabb megfogalmazásban jelennek meg 
itten. Egyik-másik nézete — természetesen — át fog hullani az idő rostáján. 
Nem akarok itt vitába bocsátkozni, de pl. új könyve után még jobban meg 
vagyok győződve arról, hogy a magyar romantikáról szóló felfogása lényeges 
revízióra szorul. Azt azonban mindenkinek el kell ismernie, hogy új kísérletét 
igazolta a gazdag eredmény. Farkas jól mondja, más szempontokkal is lehet 
közeledni az irodalomhoz, de joggal követelheti annak elismerését, hogy 
„,a kollektiv szemléleti módszer nem áll ellentétben a költői egyéniségek vizs-
gálatával és a költői művek esztétikai elemezésével". Bizonyos igazságszol-
gáltatás is könyve a csak korszerű írók számára, akik „nélkül a lángészt 
éppen úgy nem lehet megérteni, mint a korszellemet, melynek hatását egyi-
kük sem kerülheti el". Sok kényes kérdést is érint Farkas, (a katolicizmus 
helyzete az irodalmi életben, a zsidóság fellépése, a liberalizmus illúziói), 
de ha van bátorsága hozzájuk nyúlni, megvan benne az igazság őszinte 
szeretete és a lehiggadt érettség is, mely minden nehézségen átsegíti. Sok 
gondolatot is ébreszt a könyv, és nem egy tudományos feladatra fel-felrázza 
az embert. Egy hiányt különösen éreztem : igazán ideje volna megírni a 
magyar vallásos érzés fejlődését, ha messzebbről nem, legalább a felvilágo-
sodás korától kiindulva. Ez nemcsak fontos tudományos érdek, hanem a 
magyar katolicizmus kötelessége is önmagával szemben. 

Kocsis Lénárd. 

Történelem. 
Szentpétery Imre: Magyar Oklevéltan. Bp. 269 1. XII. tábla. 
„A magyar történettudomány kézikönyve" c. sokkötetes vállalatban 

jelent meg Magyarország egyetlen oklevéltan-tanárának rég óhajtott műve a 
magyar történelem egyetemi hallgatói számára. A történet segédtudományai-
nak harmadik füzeteként adta ki a Magyar Történelmi Társulat ezt a 269 
oldalnyi, roppant gazdag kötetet 1930-ban a Kir. Magy. Egyetemi Nyomda 
nagyon szép és gondos szedésében. 

A görög-latin filológusok száméra készült Németországban hasonló nagy 
kötetsorozat, a Müller Handbuch, s abban az időben, mikor e vállalat nagy-
szerű részeit bámultuk Pannonhalmán, a főiskola történettanáraiban is föléb-
redt a vágy, vajha a magyar tanár- és tudósjelölteknek is készülne egy olyan 
kézikönyvsorozat, mely egyrészt rövid összefoglalást nyújtana a főtárgynak 
és segédtudományainak mai állásáról, másrészt igazi tudományos magaslaton 
mozogna s lehető gazdag bibliográfiát nyújtana a további tudományművelés 
megindításához. Ezt a titkos és szűkebb körben ki is fejezett vágyat a buda-
pesti egyetem történettanárai hasonlóan érezték magukban s bárki kezdte a 
tervezést — ebben a latin filológusok valamelyikének lehetett nagy hatása — 
a szerkesztő Hóman Bálintnak és lelkes társainak az egész magyar történet-
tanárság a legnagyobb hálával adózhat. Köszönet érte a Magyar Történelmi 
Társulat vezetőségének is, hogy erkölcsi s anyagi támogatásával e vállalat 
megszületését lehetővé tette. Könyörgünk, hogy fejezze is be, valósítsa meg a 
nagy mű teljes kiépítését, nehogy az Anjou-kori Okmánytár végnélküli sorsára 
juttassa. Sajnos, oly elterjedésnek, mint a Müller Handbuch, a hasonló magyar 
vállalat nem örvendhet, mert amazt Németország sok egyeteme s a világ 
minden tudós filológiai könyvtára megszerezte s így az elfogyott részek új, 
javított kiadásokat érhettek meg, ami a magyai történeti vállalat számára alig 
remélhető. Pedig szívből kívánjuk, hogy sikerüjjön. Kimondhatatlan haszna 
lenne ennek a magyar történetművelés javára, Úgy kellene, hogy minden fő-
iskola és középiskola könyvtára megszerezze, különösen a történelmi szemi-
náriumok s kell, hogy tanítványaink is történeti könyvtáruk megalapítását a 



Hóman-íéle kézikönyv-vállalat egyes és összes köteteinek megszerzésével 
kezdjék meg. A szemináriumok több példányban szerezzék be, hogy szegény 
tagjaik az intézeti példányokat egyidejűleg használhassák. Eveken át remél-
tük, hogy ezen alapbeszerzésre megfelelő összeget kaphatunk a semmiből 
újjáteremtett, menekült egyetemeken, de reményünket a világgazdasági kataszt-
rófa keresztülhúzta egyidőre. 

Régen óhajtottam behatóan foglalkozni az egyes kötetekkel s lelkes 
méltatással felelni a lelkes vállalkozásra. E szándék és óhajtás adja a tollat 
most kezembe, hogy a „Pannohalmi Szemle" szerkesztőjének kérésére őszinte 
megbecsüléssel mutassam be Szentpétery Imre Magyar Oklevéltanát. Ha csupa 
magasztalással írnék a nagy tudósok többévi egy-egy nagyobb munkájáról, 
akkor sem távolodnám messze az igazságtól, mert a tudós, ki ismételten 
megmutatta őszinte tudományszeretetét és akit ez a szeretet önfeláldozó mun-
kára hevít, egyszersmind tudományos eljárásában egyre tökéletesít, nagyon 
megérdemli azt a csekély viszonzást, hogy érdeklődjünk nagy, fáradságos, 
szép munkája iránt s ennek értékeit fölismerjük és kifejezésre juttassuk. 

Szentpétery oklevéltan! munkája mellett külön készül a paleografia és 
epigrafika, hogy bárki megtanulhassa a régi írások, kódexek, oklevelek, feli-
ratok olvasását; készül külön kortan az okleveles időadatok megfejtésére, 
címer- e's pecséttan az okleveleket megerősítő pecsétek vizsgálatára ; azért a 
külön magyar és pápai oklevéltan célja az, hogy az oklevelek elnevezéseit s 
elkészítésük gyakorlatát rendszerbe foglalja és változásaikat összehasonlító 
eljárással, időrendben, korszakos csoportosítással tudományosan megismertesse. 
Az oklevéltannak főrészei tehát először az alapfogalmak, másodszor az ok-
leveles gyakorlat története. 

Szentpéterynek közvetlen elődei a tankönyvírásban Horvát Árpád, a 
speciális oklevéltanulmányokban Fejérpataky László. Horvát tankönyvéhez 
képest Szentpétery tankönyve roppant haladást mutat annyira, hogy szinte 
elkapatottakká tehetne bennünket a kicsi kezdet összevetése a mai magyar 
oklevéltan reprezentánsával. Ez már a tudomány európai eredményeinek 
magas színvonalán mutatkozik be, azok összehasonlitó értékelésével és a 
hazai viszonyokra való alkalmazásával, a sajátos különbségek kiemelésével 
s a hazai oklevélirodalom kritikus feldolgozásával. 

Amit Szentpétery „Oklevéltani alapfogalmak" címén bevezetésül 30 
lapon előrebocsájt, az felel meg Horváth Árpád első kis kötetének. De már 
itt is nagy az irodalmi felkészültség Szentpéterynél, úgyhogy az európai szín-
vonal s a hazai specialitások érdeke egyaránt magasfokú, tudományos kielé-
gítést nyer. Ez a rész tankönyvnek megfelelő rövidséget mutat amellett, hogy 
arányosan teljes és bibliográfiái jegyzeteivel további tanulmányokra serkent. 

A főtárgya azonban az egész kötetnek a magyarországi okleveles 
gyakorlat története, nyolcszor annyi, mint a bevezető rész 30 lapja. Az egész 
történet 1526-ig terjed, a magyar középkor végéig, Ezen ötszáz év története 
négy korra oszlik Szentpéterynél: I. a német császári oklevelek utánzásának 
korára (1001 —1077.), II. az oklevélérzék kifejlődésének korára (1077 — 1205), 
III. az okleveles gyakorlat kialakulásának korára (1205—1308), IV. a tömeges ok-
levélgyakorlat korára (1308—1526). A három első kor átlag egy-egy századot 
ölel föl, a negyedik kétannyit. A korok neve rövidebben: az utánzás, a gya-
korlati szükségérzet, a hivatalos magyar formák kialakulása és a tömeges 
oklevéltermelés kora. 

Az első két kor mindössze nagyon kevés oklevélpéldányt ölel föl; a 
harmadik kor hatványosan növekvő példányszámát az 1228 táján meginduló 
birtok- és regálevisszafoglalások kergetik föl, egyrészt nagyon szép kezdő-
betűs művészi formákban, másrészt hamisításokban; a negyedik kor oklevél-
termelése pedig 1223-tól kezdve szaporodik föl az ötvenéves ököljogi vagyon-
bizonytalanság után meginduló birtokrestaurációk és új birtokos családok 
részére, megint sok hamisítással és pereskedéssel. A negyedik kor oklevél-
termelése két század alatt sokszorosan fölülmúlja az első három kor és szá-
zad összes termelését, s ha ezen óriási tömegben még nem találunk további 
fölosztásra alapot, ennek oka az, hogy e két század okleveleit még legkevésbbé 
ismerjük jellemző sajátosságaikban. — Itt ki kell emelnünk Szentpétery azon 



érdemét, hogy a III. és IV. korral nagyon behatóan és terjedelmesen foglal-
kozik 74 és 93 lapon. — A magyar középkori oklevélkritikáról s a modern ok-
levéltani irodalomról szóló kis részek teljessé teszik azt, amit a magyar közép-
kori oklevelek tudományáról Szentpétery megállapított. 

A tudós specialista tanár művének dicséreteit további részletezésekkel 
nehezebb volna kimeríteni, mint szerény különvéleményemet. S ezt Szentpétery 
leginkább provokálja azzal, amit a pannonhalmi alapítólevélről írt könyvében. 

Itt „a német császári oklevelek utánzásának kora (1001 —1077)" címen 
előadja, hogy „első királyunktól tiz oklevélnek teljes szövege maradt reánk", 
amelyek közül hat hamisítvány, t. i. a nyitrai, a két zalavári, a bakonybéli, 
a pécsváradi és a ravennai. „ Valódiaknak tekinthetők ugyan, de megváltozta-
tott formában" a veszprémi és pécsi A veszprémvölgyi oklevélnek nincs ere-
detije, csak Kálmán-kori másolata van meg görög szövegben. „A pannonhalmi 
oklevelet szövegében megváltoztatott volta mellett is külső sajátságaiban az 
eredeti oklevél meglehetősen hű másának tekinthetjük. Az eredeti 1002. évi 
oklevél interpolált másának kell tekintenünk, mely mai alakjában hihetőleg a 
XIII. század elején 1209—1212 közölt készült." 

Vagyis Szentpétery az első szent király tiz okleveléből hamisítványnak 
fogad el mások után hatot, megváltoztatott formájúnak kettőt, megváltoztatott 
szövegűnek egyet s másolatnak egyet, tehát voltaképpen elvet kilencet és 
csupán egy görög másolatot tart meg a tíz oklevélből. Ez az egy is tán csak 
azért kap kegyelmet, mert a görög szöveggel legkevesebbét foglalkoztunk. 

A szelíd Szentpétery ez esetben kegyetlen pusztítást vitt végbe. Négy-
ben magam is kezére jártam (2 zalavárinál, bakonybélinél és pécsváradinál), 
a többiben Karácsonyi működött közre. Az én múltamhoz is hozzátapad 
közel 50 oly hamisítvány kivégzése, amelyeket korábban nem tartottak azok-
nak. Ezt pedig azért ismerem be, mert így már elég járatosnak kell lennem 
a hamisítások és interpolációk területén. 

S mint ki e területen nagyon oilhonos vagyok, ámulattal olvasom 
Szentpétery különös kritikáját a pannonhalmi alapítólevélről. Fejérpataky, 
Szentpétery tanárelődje a magyar diplomatikában, egész könyvet írt a pannon-
halmi alapítólevél tökéletes hitelességéről úgy külsőségeiben, mint formulái-
ban és tartalmában, minden szavában. Kimutatta, hogy írása tökéletesen bele-
illik keltezése korába. 

Karácsonyi támadása az utóirat írásának hitelessége ellen a pécs-
váradi 1015. s a pannonhalmi 1137, évi oklevél alapján töitént s ez indította 
támadásra az egész oklevél ellen Pauler Gyulát, ki nagyon helyesen okosko-
dott: ha az utóirat lehet későbbi, akkor az oklevél szövege is lehet későbbi, 
mert mindkét írás tökéletesen egyezik egymással s az 1001 körüli német 
királyi oklevelek írásával; ha akadhatott oly mesteri írásutánzó 1137 után, 
akkor akadhatott 1212 után is; akkor az oklevél tartalma, szavai ellen valaha 
fölmerült s megcáfolt kifogások most új erőre kelnek. 

De kimulattam, hogy Karácsonyi két alapja csak homok, éppen ezek 
a hamisítványok. Arra is rámutattam, hogy az 1137. évi igazi pannonhalmi 
levelet az 1137. évi hamis oklevél irása 1230 táján nem tudta utánozni (!). 
Az 1055. évi tihanyi alapítólevél és a hamis 1055-i keltezésű tihanyi oklevél 
írása kö?,t igen nagy a különbség. „A tihanyi apátság kritikus oklevelei" című 
akadémiai székfoglaló értekezésem elején (1905) rámutattam azon sokszoros 
tapasztalatomra, hogy a magyar oklevélhamisitások az 1220., 1225., 1228. évi 
pápai bullák után indulnak meg, amikor a pápa beleegyezett a magyar király 
azon kérésébe, hogy a Szentkorona örökségeinek épségét ígérő koronázó 
esküje ellen tett adományait visszaszedhesse. Akkor kezdődtek meg megyén-
ként a birtokjogok vizsgálatai, s akkor siettek a birtokosok először oklevelei-
ket kerestetni és pótoltatni birtokjogaik igazolására. A másik oklevélhamisító 
kor az Anjouk, harmadik a neo&cquista birtokkeresések ideje. S mindegyik 
korban kitűnik, hogy a régi írásokat utánozni nem tudják, azért az Anjou-
kor oklevélhamisitói azt a fogást találták ki, hogy a saját koruk hiteles 
írásaiba lopják bele a régi keltezésű, hamis szövegeket. 

Ámulva olvasom most Szentpétery állítását, hogy a pannonhalmi okle-



vél szövege eredeti alakban 1002-ben készült, mai írása pedig 1209—1212 közt 
jött létre külső sajátságaiban meglehetős hiven, szövegében pedig megvál-
toztatva, interpolálva. 

Tegyük fel, hogy igaza van Szentpéterynek. 
De akkor tessék leborulni annak a hamisításnak bámulatos zsenije előtt. 

Először is ez a zseni megfoghatatlan, mert ha előtte van egy 1002-ben írt 
oklevél, mi indította arra, hogy az évszámát 1001-re változtassa ? Mi a XX. 
század emberei ezt a furfangosságot meg nem érthetjük. S ha Szentpétery 
azt véli, hogy ő megfogta ezt a hamisítót, rajtakapta a kortanban való járat-
lanságon, mert hát a 15. indictiónak nem 1001, hanem 1002 évszám felel 
meg : akkor a hamisító hirtelen felülkerekedik, mert ő jobban tudja a kor-
tant, azt is tudja, hogy a 15. indictiónak két évszám felel meg, 1001 szept. 
1-től dec. 31-ig és 1002 jan. 1-től aug. 31-ig, s ő nem 1002-t látott az eredeti 
fogalmazványon, hanem 1001-et, mert a pannonhalmi első egyházszentelés 
ezen év november 11-én volt, Szent Márton ünnepén, s ennek Knauz kortana 
szerint 15 az indictiója. (Knauz szabálya így szól: a keltezés évszámához adj 
3-at, ha szept. 1. előtt kelt, vagy adj 4-et, ha szept. 1. után kelt, s oszd el 
15-eI s akkor megkapod a maradékban az indictió sorszámát.) 

Tessék leborulni a hamisító zsenijének nagysága előtt azért is, mert 
Jakubovich föltevése szerint 1109 táján (az 1. esztergomi zsinat nem ekkor, 
hanem 1086 táján volt, 1. Erdélyi : Magyarország társadalma XI. századi tör-
vényeiben c. könyve végén). Szentpétery szerint 1209—1212 közt ez az inter-
poláló másoló, tehát égetni való hamisító oly roppant okos, hogy félezer 
évvel az összehasonlító diplomatika és Mabillon tudománykezdése előtt a 
pannonhalmi hamisító csoda nem elégedett meg oly régi Írással, aminő a 
tihanyi alapítólevélé, eszébe vette, hogy neki Pannonhalma számára a-
Németországban elszórt II. Ottó-féle levelek irása kell mintául, vagy ha ily 
írás áll előtte az 1002 (?) évi fogalmazványban, akkor őneki ezt pontosan 
le kell rajzolnia s ezt ő pontosan le is rajzolja úgy, hogy a modern oklevél-
tudós és paleografus csodálkozva konstatálja : ez tökéletes XI. század eleji 
irás, III. Ottó kancelláriájának Írásával tökéletesen egyező. 

Csodálatos ez a hamisító abban is, hogy neki csak olyasmi kell, ami 
XI. század elején lehetséges és szükséges, de nem kell neki olyasmi, ami a 
XI. század végén már divatos, tovább még kívánatosabb s apátokat kivált-
ságoló egyházjogi oklevélből a XIII. század elején ki nem maradhatott volna. 
III. Ottó a reichenaui apátnak megszerzi azt a kiváltságot, hogy szandálok-
ban misézhessen, mert ez a római apátok szokása. Anasztáz első pannon-
halmi apát néhány évvel előbb Rómából jött át, tehát természetes, hogy ő 
is kérte ezt a pápától felhatalmazott Szent István királytól. Kérte a cassinói 
nullius-kiváltságot is, mert ezt már Cluny és több más monostora szükséges-
nek tartotta zavartalan szerzetesi élete számára, s mert Magyarországon Szt. 
István fogadalma és oklevéladó szándéka idején Domonkos térítő érsek sza-
vai szerint még nem volt püspökség és esztergomi érsekség, tehát Pannon-
halma akkor csak nullius lehetett, mint Montecassino. Kérte még az úíi-sdfor-
kápolna kiváltságát is, mert erre éppen a XI. század elején okvetlen szükség 
volt, hiszen a napi járó földekre nem volt katholikus egyház ; ellenben nem 
volt már rá szükség a XI. század végén s a további századokban. 

Érdekes, hogy a száz és kétszáz évvel későbbi interpoláló írásművész 
pontosan csak a szandált, útikápolnát és a cassinói nullius-kiváltságot veszi 
föl hamisítványába, ellenben a mitrát, gyűrűt, pásztorbotot kifelejti, holott ez 
utóbbiak nélkül a XII. és XIII. századi apát nem apát legalább nem oly 
kiváló királyi monostor élére való, mint Pannonhalma. Aki 1209 —1212-ben ily 
írástanilag hű oklevelei tudott nemcsak az 1002-i minta után lerajzolni, hanem 
még betoldozni is az előbbiből hiányzó szavakat vagy mondatokat (?) oly 
ügyesen, hogy noha e szavakra már hiányzott a mintája s mégis frappán-
sul beleillenek toldásai a mesterielg utánzott kétszázados irás soraiba és 
egyenletes szavai közé, sehol ki nem rínak; sőt azt is csodálatosan eltalálta, 
hogy mitrát, gyűrűt, pásztorbotot s az I. esztergomi zsinaton eltiltott egyéb 
jelvényeket föl ne vegyen az interpolációk közé, hanem csak a pontosan XI. 
század elejére illő szandált, útikápolnát és cassinói nullius-jogot : ez a zseni 



felülmúl bennünket, XX. századi paleografusokat és diplomatikusokat, mert 
mint Szentpétery példája mutatja, mi bennünk nincs ekkora körültekintés, 
oly pontos korismeret. 

S még tovább is mily nagyszerű ember az az interpolaló-másoló vagy 
hamisító I 0 tudja, hogy száz, vagy kétszáz évvel ő előtte a ae kettősbetűt 
kiírják s az emberi urakat, pápát, királyt, apátot nem írják Dominusnak, mert 
ez csak az égi Urat jelenti hanem domnus-nak, rövídítve donus-nak. Ö tudja 
azt, ami már a XII—XIII. században kiveszett a tudatbcl és használatból s 
amire bizony a XX. századi oklevéltudós sem helyez súlyt. Mert ha súlyt 
helyezne, akkor tudná, hogy ez kordöntő kritérium és XII—XIII. századi 
másolatban meg nem marad. 

Ha a pannonhalmi oklevelet nem 1001-ben s nem Domonkos érsek 
mint a hiányzó kancellár helyettese írta, akkor vájjon kinek volt érdeke, 
hogy ezt az évszámot és nevet, címet (vicecancerarius) belehamisítsa akár 
az 1002 (?) évi eredetibe, akár az 1209 —1212-i (?) interpolált másolatba? Cui 
bono ? Kinek vált ez javára ? És ha Domonkos érsek irta az oklevélbe e 
szavakat, akkor miért nevezzük őt Heribert C-nek ? Miért teszi fel Szentpé-
tery, hogy III. Ottó kancellárja vagy más irodavezetője a császár halála után 
végkép otthagyta állását csak azért, hogy eljöjjön a magyar királyi udvarba 
s itt aztán csak egyetlen oklevelet írjon és ebbe ő vagy más belehamisítsa 
egy Domonkos nevű érsek nevét és a vicecancerarius címet ? Szentpétery 
állítja, hogy az „In nomine Dei summt" s a chrismon formája Heribert C 
újitása. Miért nem lehet tehát a vicecancerarius szó is ily újitása Heribert 
C-nek vagyis Domonkos érseknek ? Hiszen, mint Szentpétery mondja, „könnyen 
megérthető, hogy itt idegenben teljesen szabad kezet nyerve, itt-ott némi 
újítással próbálkozott" Heribert C-nek vagyis Domonkos, III. Ottó kancellári-
ájának diakja s Magyarországon már 998-ban térítő érsek, egyházmegye nél-
kül, ki egyrészt járatos a III. Ottó-féle kancellária sajátos fogalmaiban, írás-
módjában, de mégsem tökéletes ismerője a császári iroda prakszisának, 
mégis csak kezdő kísérletet adolt az 1001 évi pannonhalmi oklevélben. 

Vannak kifogásaim a zobori 1111. és 1113. évi oklevelek ellen, amelyek 
nek hitelességét Szentpétery védi. Oklevéltani tankönyvben nagyon tanulságos 
lett volna összahasonlítani a két pannonhalmi 1137. évi oklevelet, a valódit 
és hamisat. Ezt a jó alkalmat a szerző ntm aknázta ki. 

Hibáztatom azt, hogy Szent István legendáját Szentpétery mint királyi 
birtok- és népösszeírást képzeli el s ebben folytatja a korábbiak tévedését. 
„A tizenkét legkritikusabb kérdés" c. könyvem 73. lapján rámutattam, hogy 
ez a legenda nem más, mint Hartvik legendája, amelyből Pannonhalma kért 
és kapott kivonatokat a somogyi dézsma eredetéről, de Nagy Lajos király 
hiába kért kivonatot királyi várnépről, mert erről nincs szó s nem is volt. 

Hibáztatom Szentpéteryt, hogy tudós munkák közt hivatkozik Stolcz 
plágiumára, mely a hiteleshelyek történetét Hajnikból írta ki, ezért doktori 
értekezését elutasítottam (1912). A Századok ugyan megdicsérte, de ez a plá-
gium tényén nem változtat és szakértő szemnek rögtön észre kell vennie, 
hogy kezdő író néhány elrontottan idezett oklevél alapján nem írhat meg 
oly munkát, mint Stolcz, helyesebben Hajnik. 

Szentpétery munkájának legnagyobb gyöngéje mégis a pannonhalmi 
1001.-ik évi hiteles és eredetiben meglevő oklevél ellen írt álláspontja. Az 
ellenpróba meggyőzheti őt ez álláspont elhibázott voltéról s kell is, hogy 
végre tisztázza maga és tanítványai számára ezen oklevél ügyét, s ne inga-
dozzon, mint a királyi oklevelek íegesztája és a magyar oklevéltan eltérő 
állásfoglalásában. 

Egyébiránt szívesen megismételjük a Szentpéterynél nagy haladást 
jelentő és tökéletes tudományos mezben előttünk fekvő Magyar Oklevéltanra 
ez ismertetés elején bőségesen kimondott dicséreteket. 

Dr. Erdélyi László. 

Báró Werkmann Károly : Ottó. Fordította Dercsikay István. Gellért 
könyvkiadóvállalat, Budapest, 1932. 8°, 207 lap. 

Egy előkelő francia közéleti férfiú Ottó örökös királyt „L'Enfant de 



l'Europe"-nak, Európa gyermekének, kontinensünk reményének és jövőjének 
nevezte. Egy angol pedig nemsokára hozzátette : „Ottóra misszió vár, mert 
Habsburg. Nézzünk csak körül a világon ! A legtöbb detronizált dinasztiáról 
már nem beszél senki sem, sem otthon, sem külföldön. Senki sem hiszi többé, 
hogy ők még valaha szerepet játszhatnak. Másként van ez a Habsburgok 
esetében. Körülöttük harcok dúlnak, mint hogyha a bécsi és budapesti átala-
kulás nem 1918 nevemberében, hanem csak tegnap történt volna. A dinasz-
tia hívei nem fáradnak el, hogy annak igazáért szóban és írásban harcolja-
nak és ellenfelei nem szűnnek meg azt támadni. A habsburgi hivatás ugyanis 
valóság, amellyel számolni kell.". . . Ez a meggyőződés hatja át Werkmann 
bárót is; a szerző bizalmas embere volt Károly királynak és állandó össze-
köttetésben van királyi családunkkal. Műve a legitimizmus ügyét szolgálja. 
Vonzó előadásban rajzolja meg az örökös király életét születésétől nagykorú-
ságáig és nagy gondot fordít Ottó jellemképének megrajzolására. Könyvének 
másik főhőse Zita királyné, akinek fennkölt egyénisége ugyancsak megkapóan 
igaz vonásokkal vésődik az olvasó tudatába. Abban a szerencsés helyzetben 
vagyok, hogy a királyi család környezetében töltött hónapok személyes tapasz-
talatai alapját hűnek mondhatom Werkmann báró jellemzését. Az életrajzi 
fejezeteken kívül más időszerű fejtegetések is vannak a könyvben : a legiti-
mitás gondolata ; Ottó király jogigénye ; a nagyhatalmak alláspontja a restau-
ráció kérdésében ; a magyar trónkövetelők ; a magyar királygondolat : a Habs-
burg-ház hivatása — olyan problémák, amelyek méltán számíthatnak a mű-
velt magyar közönség érdeklődésére. A szerző nagyon helyesen nemcsak a 
jogfolytonosság szempontjából tartja elkerülhetetlennek a restaurációt, hanem 
meggyőző érvekkel fejti ki a királykérdés legitim megoldásának gazdasági és 
szociális jelentőségét is. Előadásában érezzük ugyan, hogy meleg érzelmi 
kapcsolat fűzi az uralkodócsaládhoz, de ez a körülmény nem teszi elfogulttá 
a reálpolitikai szempontok alkalmazásában. Idegen létére alapos jártasságot 
mutat a magyar alkotmány és közjog ismeretében és finom tapintatossággal 
tárgyalja a Habsburg-kérdés magyar vonatkozásait. A képekkel gazdagon 
illusztrált, tetszetős kiállítású könyvet Dercsikay István fordította magyarra és 
Pallavicini György őrgróf írt hozzá bevezetést, amelyben rámutat arra, hogy 
az ősi magyar alkotmány helyreállítása látszólagos ellenmondásban a 
mai idők szellemével — „az egyetlen út. mely hazánk megmentéséhez, fenn-
maradásához és új felvirágzásához vezet". Mi is hisszük, hogy közönségünk 
Werkmann könyvének olvasása nyomán közelebb jut ennek az igazságnak 
felismeréséhez. Dr. Bánhegyi Jób. 

Balla Antal : A legújabb kor világtörténete. Könyvbarátok Szövetsége. 
Kir. Magy. Egyetemi nyomda. Bp. 1932. 363 1. 20 P. 

A Könyvbarátok Szövetsége ismét egy kiváló művel ajándékozta meg 
tagjait. Ma mikor félig-meddig mindenki történetbölcselő s tehetetlenül vergő-
dik a Spengler-féle sötétlátás vagy a Kayserling-féle derűs jóslások közepette, 
jólesik olvasni egy nagyszabású adatgyűjtésen felépített tárgyilagos, rend-
szeres összefoglalást, mely sohse hagyja el a való élet talaját, mely belevisz 
bennünket az utolsó hatvan esztendő világtörténeti eseményeinek forgatagába 
s el nem ereszt, míg ki nem kötünk a jelen világ bonyolult, súlyos feladatai 
előtt. A szerző a bevezetésben rendkívül érdekes képet nyújt a XIX. sz. első 
feléről, politikai, filozófiai és egyéb áramlatairól, melyekből a későbbi ese-
mények forrásoznak, de a liberalizmusnak kissé erősebb kritikáját vártam 
volna. A német császárság megalakulásával (1871) új korszak kezdődik, az 
imperializmus kora, melynek mozgatóereje a gazdagodás és a hatalom. Sike-
rült a Bismarck- és Disraeli-korszak jellemzése, a német és francia egyház-
politikai küzdelmek rajza is elég tárgyilagos. A fősúly mindenütt a nagy világ-
politikai események tárgyalásán van, de a nagyhatalmak belpolitikai életé-
nek is jut mindig hely. Az angol gyarmatosítás, a német verseny, a francia 
nacionalizmus, a pánszláv eszme, a Habsburg-birodalmat őrlő belső, nemze-
tiségi küzdelmek, az olasz törekvések, a balkáni álmok, az irredentizmus, a 
militarizmus mind éles megvilágításra találnak. Mesterien rajzolja meg VII. 
Eduárd bekerítő politikáját, a központi hatalmak teljes elszigetelődését. A világ-



háborút diplomáciai szempontból tulajdonképen már az angol-francia-orosz-
szövetség megalaku'ásakor elvesztettük. Élesen mutat rá Izvolszkij alattomos 
aknamunkájára s a német és osztrák-magyar diplomácia hibáira. A világ-
háború felidézésében elsősorban Oroszországot és Szerbiát tartja bűnösnek, 
másodsorban a francia-német ellentétet s csak harmadsorban az angol világ-
hatalmi törekvéseket. Érdekes jellemzéseket ad a szereplő egyéniségekről is. 
A világháború összefoglalása nagyon ügyes. Megkapjuk a világháború óta 
lezajlott 12 év politikai, gazdasági életének rajzát, az olasz fasizmus, az orosz 
bolsevizmus lényeges vonásainak megvilágítását. Bár Balla a magyar ese-
ményeket mindvégig pártpolitikától mentes tárgyilagossággal igyekszik feldol-
gozni, ez egyházpolitikai törvényeket a Wekerle-korszak nagy reformjának 
tartja. Nem szabad dogmává tenni a szabadelvűséget, még ha egy Deák 
Ferenc nemes egyénisége képviseli is. Ebben téved pl. Polner Ödön is 
Deák F. egyházpolitikája és a vegyesházasságok c. művében. Baliának egyéb-
ként jó munkája szépen megérteti velünk a mai idők súlyos válságának 
előzményeit s minden történelemkedvelő művelt ember érdeklődésére számít-
hat, ha mindjárt nem értünk is minden állításával egyet. 

Dr. Erdélyi László : Igaz történetet tanítsunk. Szeged. 1932. Szerző 
kiadása. 75 1. Ára 4 P. 

Dr. Erdélyi L. hat miniszterileg engedélyezett történelmi tankönyvet tesz 
összehasonlító tanulmány tárgyává s keresi, hogy az újabb történeti kutatás 
eredményei mennyire jutnak érvényre bennük. Sajnos, nemcsak azt tapasz-
talja, hogy hiányok vannak bennük, hanem hogy sok tekintetben szinte elavult 
felfogások merevedtek beléjük. Ezeket szedi össze 56 pontban, egyedül a 
magyar történettanítás igazságát és okulását tartva szem előtt. De nemcsak 
bírál, hanem példát is állít. Megírja Praktikus Magyar Történelmét (Szeged 
1931.), mely művelt és ügyes állampolgárok nevelésére van hivatva. Erdélyi 
40 éves komoly történelmi kutatásainak gyümölcse e mű, mely kb. 50 mun-
kának, köztük a pannonhalmi főapátság, a tihanyi apátság története vaskos 
köteteinek eredményeit foglalja össze s ezért a magyar múlt iránt érdeklő-
dőknek őszinte támogatására számíthat. 

Dr. Erdélyi László: Az ezeréves magyar alkotmány. Szeged. 1931. 
28 1. Ára 2 P. 

Az újabb idők tudományos vitái közt egyik sem vert akkora hullámokat, 
mint Eckhart Ferencé a jogtörténészekkel az ezeréves magyar alkotmány körül. 
Még a parlament is beleszólt. Dr. Erdélyi is latba veti hatalmas tudását s 
Eckhart mellett foglal állást. Bebizonyítja, hogy sem a vérszerződés, sem a 
szeri gyűlés nem alkalmas az ezeréves közjogi gondolkodás igazolására. Az 
ősmagyar közjogi gondolkodás bizonyságaiul emlegetett nádorság, nemesme-
gyei autonómia és királyválasztási hitlevél frank eredetűek stb. A történészek 
tehát, Erdélyi, Hóman, Mályusz, Eckhart mellett vannak s nem nézik a ma-
gyar alkotmányt európai különlegességnek, hanem beállítják az egyetemes 
fejlődésbe. 

A bécsi magyar történeti intézet évkönyve. Károlyi Árpád közre-
működésével szerkeszti Angyal Dávid igazgató. A Magyar Tudományos Aka-
démia támogatásával. Budapest. 1931. 354 1. 

Ezen hatalmas évkönyv méltó képviselője annak a magyar tudományos 
munkának, melyet a bécsi intézet immár több mint 10 éve kifejt. A kiváló 
tanulmányok közül csak néhányat emelünk ki. Váczy Péter az immunitás 
nyomait kutatja M.-on, melyet a pannonhalmi kiváltságlevélben (1002) német 
mintára Szt. István ültet át, de csak a patrimoniális királyság felbomlásával 
terjed el s virágzását a XIII. sz. végén éri el. Házi Jenő az osztrákokkal való 
határszéli viszályainkról ír a Jagellók idején melyeket csak az uralkodó kö-



zössége szüntet meg 1526 után. Pataki Vidor a XVI. sz. várépítéssel kapcso-
latban megállapítja, hogy a Habsburg-dinasztia hozta közénk a keresztény 
világ legkiválóbb szakembereit, de a várépítés kifejlesztéséhez a magyar 
találékonyságnak és hadilapasztalatnak is köze vtn . (Eger.) A palánkmód-
szer nem teljesen magyar találmány. A XVI. sz. végén újolasz modorban épül 
át Pannonhalma, Tihany. Tihany váránuk újjáépítésénél jelenik meg az egyet-
len magyar építész, Mesteri János. Lukinich Imre Tschernemblnek 1614-ből 
való Erdély históriáját ismerteti. Fleischer Gyula a schönbrunni kastély exo-
tikus falfestményeinek problémáit boncolja. Mályusz Elemér a XVIII. sz-i 
magyar polgárságnak szinte megkövesedett társadalmi viszonyait rajzolja meg, 
melyből a liberális köznemességnek kellett később kiemelni. Takáts Sándor 
Kossuth 1844-i újságalapítási kísérletével kapcsolatban a titkos rendőrség korá-
nak boszorkánykonyhájába enged bepillantást. Angyal Dávid Aerenthalnak a 
szandsák vasúttal kapcsolatos, elhibázott diplomáciai módszerét fejtegeti rend-
kívül szellemesen. — A Magyar Tudományos Akadémia az évkönyv megje-
lentetésével nagy szolgálatot tett a magyar tudományosság hírének külföldön 
való emelésére. 

Dr. Lukcsics Pál : XV. századi pápák oklevelei. I. k. V. Márton 
pápa (1417—1431). Budapest. Magyar Tudományos Akadémia. 1931. 317 1. 

Nemcsak a bécsi, de a római magyar történeti intézet is derék kiad-
vánnyal, az Olaszországi Magyar Oklevéltár 1. kötetével mutatja meg életre-
valóságát, szintén az Akadémia jóvoltából. Lukcsics Pál a források, a pap-
szentelő okmányok s az anyagfeldolgozás módjának ismertetése után kutatásai-
nak az eredményéről számol be. A rezervációs mozgalom hatása alatt az 
esztergomi érsekség Magyarország principális egyházi hatóságává fejlődik. 
Sok adat van a római szentszéknek a magyar királysághoz való viszonyára, 
a papok képzettségére, az egyetemes Egyházzal való érintkezésünkre, Olasz-
országgal való kultúrális kapcsolatainkra is. A regesztákat jó névmutató teszi 
használhatókká. 

Emerich Lukinich: Les editions des sources de 1' histoire Hongroise 
1854—1930. Par l'Académie des Sciences Hongro se. Bp. 1931. 

A magyar történelem művelésére szentelt intézmények mintegy 80 éve 
dolgoznak a források kiadásán. Magyarország földrajzi fekvése, nemzetközi 
helyzete, valamint történelmi szerepe fol) tán, kiadott történelmi forrásai nem 
csupán Magyarország közvetlen szomszédait, hanem mindazokat a népeket 
is érdekelhetik, melyek történelmük folyamán valami kapcsolatban voltak vele. 
A magyar nép nyelvi elszigeteltsége miatt azonban e forráskiadványok 
legnagyobb része még ma is ismeretlen a külföld előtt és így e gazdag történelmi 
forrásanyag távolról sincs oly mértékben értékesítve, mint az szükséges volna. 

A történettudósok nemzetközi szövetségének budapesti gyűlése alkalmából 
tette közzé a Magyar Tudományos Akadémia ezt a kis francianyelvű 
bibliográfiát, mely a külföldi tudósok számára összefoglalja a magyar történet-
tudományi intézetek és társaságok 1854 óta közzétett forráskiadványait. 

Ismerted az intézeteket és társaságokat, majd a forráskiadványokat 
kötet és tartalom szerint megemlítve mindenütt a közzétett szövegek nyelvét ; 
végül az egyes kötetek szerkesztési módját. 

így azután a külföldi tudósok könnyen és pontosan tájékozódhatnak a 
magyar történelem forráskiadványaiban. — Lukinich Imre ezzel a munkával 
nagy szolgálatot tett a történettudománynak, de a magyarságnak is. 

Takáts Sándor: Kémvilág Magyarországon. Franklin Társulat. 
Bp. 2 k. 

A legutóbbi bécsi forradalomban a titkos rendőrség levéltára — a 
magyar történetírás nagy kárára — elpusztult. T. még a pusztulás előtt szerzett 
másolatokat a minket közelebbről érdeklő iratokról, így az 1792—1865 közé 
eső idők minden szereplő magyarjáról olyan jelentéseket mentett meg, aminőket 



senki más fel nem jegyzett. Mivel a posta is a rendőrminisztérium szolgálatában 
állt s a levelek egész tömegét küldötte fel részint eredetiben, részint másolatban, 
ezen az úton is sok ismeretlen politikai és irodalmi kincset mentett meg 
számunkra történetünk legmozgalmasabb éveiből (1843—44, 1847—48, Bach-
korszak). 

T. az ő erős ellenzéki magyarságával, engesztelhetetlen németellenes-
ségével a titkos rendőrség értesítéseinek tükrében mutatja be a magyar 
parlamentárizmus aranykorának szereplőit, az országgyűlési ifjúságot, a színházi 
életet, a politikai konventikulumokat, titkos konferenciákat, polgári őrhadainkat, 
a fényes főispáni beiktatásokat, stb. T. tolla a letűnt magyar világnak újból 
sok szép, színes részletét festette meg zamatos előadásban. 

Kiss Kolos Jenő : A margitszigeti Szent Mihályról nevezett 
premontrei prépostság története. Hellas Rt. Bp. 1931. 

Az az alkalom adja a tekintélyes szerző kezébe a tollat, hogy a főváros 
a kormányzó úr 10 éves jubileuma alkalmából a Főméltóságú asszony 10 
éves áldásos tevékenységének megörökítésére felépítette a Margitszigeten a 
hajdani premontrei prépostság románstílű templomát, mely a szigeten befelé 
menve a Ferencesek s a Szent Domonkos-rendiek után következett. Érdekes 
kultúrképekben bemutatja a premontreiek lelkipásztori, nevelői, hiteshelyi és. 
művészeti tevékenységét, a Szent Mihályról nevezett prépostság vázlatos 
történetét, a Lux Kálmántól felépített román templomot s Béla macsói bánnak 
ide tervezett, a 10 országból álló nagy magyar impériumra emlékeztető sírját. 
Megható a kegyeletnek ez az emléke, amely egyszerre támaszt fel romokat,, 
múltat s nagy magyar dicsőséget. 

Dr. Mihályi Ernő. 

Dr. Vonház István: A szatmármegyei német telepítés. Pécs, 1931. 
Nagyoktáv, XtX+525 1. A Szerző kiadása. 

Hatalmas munka abból a fajtából, melyből kevés lát nálunk napvilágot. 
A trianoni tragédia egyre éiesebb szempontokat, egyre világosabb tanulságokat 
nyújt nekünk a nemzetiségi viszonyok értékelésére nézve ; sajnos azonban,, 
hogy e problémakör teljes megértéséhez nélkülözhetetlen alapmunkálatok 
még nagy mértékben hiánvoznak. Nagy örömmel üdvözöljük tehát a bzerzőt 
ezen a, nemzeti tudományszámba menő, meglehetősen ugaron heverő 
területen ! Könyve két főrészre oszlik : az első részben a telepítések időrendi 
feldolgozását adja, a második és nagyobb részben pedig a bőséges okmány-
tárat A szatmármegyei németek származását illetően megállapítja, hogy a 
Duna és a Bodeni-tó között fekvő, ú. n. felsősváb területről jöttek. Majd a 
telepítéseket egyenként vizsgálja, kezdve Károlyi Sándor gróf 1712-es telepíté-
sétől egészen 1838-ig. A legnagyobb érdem mindenesetre Károlyi Sándornak 
a 18. század első felére eső telepítéseit illeti. A telepítés egész tartama 
(1712—1838) alatt nyolcezernél több német telepes érkezett a szatmármegyei 
községekbe. Ezek utóda a mai Szatmár megye területén (legnagyobbrészt 
román megszállás alatt) élő kereken negyvenezernyi római katolikus németség. 
— A Károlyi-grófok sok költség- és pénzáldozata tehát hamarosan meghozta 
a maga gyümölcsét. A szatmári német telepesek az egykor elhagyatott, puszta 
telkeken új élet magvait hintették el s községeik az egész ország legszebb és 
legvirágzóbb helységei közé tartoznak. Szépen írja Vonház professzor: „A 
munka eszméje hozta össze a gazdag magyar hűbérurat a szegény sváb 
jobbággyal, a munka eszméje tartotta össze őket együtt századokon át, s ez 
az a közös alap, amelyen állva és megmaradva, a további századokban is 
meg fogják érteni egymást: a telepítő földesurak és a telepes jobbágyok 
utódai". A munka eszméje mellé azonban nyugodtan hozzátehetjük a nemzeti 
eszmét is, hiszen a szatmármegyei németség mindvégig hűségesen kitartott a 
nemzeti gondolat mellett s nem egy nagy magyart adott a hazának! — Fel-
dolgozásában a szerző szorosan megmarad tárgyánál, semmi politikumot s a 
jelenre való vonatkoztatást nem vegyít bele tanulmányába. Szinte kizáróla-
gosan levéltári forrásokra támaszkodik, melyeket ő hozott napvilágra. E 
tekintetben szívesen vettük volna, ha egy-két helyen szélesebbkörű irodalmi 



apparátusi használ s országos keretbe illeszti tanulmányát. Az okmánytárban 
egyébként teljesen kimeritően közli a rendelkezésre álló iratokat, nagyon 
helyesen abból az elvből kiindulva, hogy — miként az előszóban szerényen 
megjegyzi — mások talán egyebet és többet is ki tudnak olvasni az 
okmányokból. És valóban, a szószerinti hűséggel közölt okmányanyag valóságos 
kincsesbányája a legérdekesebb gazdaság-, társadalom- és családtörténeti 
vonatkozásoknak. Sokan örömmel forgatják majd a könyv végén levő családi 
névtárt, mely nagyon megkönnyíti az okmányokban közölt családok eredetének 
kutatását, felmenő ágon az illető külföldi, lemenő ágon viszont a megfelelő 
hazai községekben. Mindent összevéve: a szerző sikeresen oldotta meg sok 
fáradságot, utánjárást és áldozatkészséget igénylő feladatát s mint író és kiadó 
egyaránt példát mutatott és ösztönzést adott hasonló nemzeti fontosságú 
feladatok megoldására. Dr. Kurzweil Géza. 

Művészettörténelem. 
Handbuch der Musikwissenschaften. Von Univ. Prof. Dr. Fritz Volbach. 

1. Band: Musikgeschichte, Kulturquerschnitte, Formenlehre, Tonwerkzeuge und 
Partitur. 8° XVI. u. 356 S. 5 40, gbd. 6 48 M. 1926. II. Band: Akustik, Ästhetik, 
Tonphisiologie, Tonpsychologie. 8° VIII. u. 352. S. 1930. 5'40 gbd. 6'48 M. Aschen-
dorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster i. W. 

A kétkötetes kézikönyv, mint a szerző előszavában kifejti, útmutató 
akar lenni a zenetudományok területén. A kiváló író — aki egyetemi tanár 
és jeles zeneszerző — évtizedes tapasztalatait és tanulmányait összegezi mun-
kájában. Bár a zenetudományi kutatások meglehetősen fiatalok, máris nagy 
területek állnak a kutató előtt, akinek biztos ítéletű vezetője Volbach. Az egész 
munkának talán legsikerültebb része a 190 lapnyi zenetörténet. Nehéz felada-
tát, a fejlődés történetének megrajzolását, sikeresen oldotta meg, mindig a 
lényegesre szorítkozik. A zene ókorát röviden tárgyalja, a kétes föltevéseket 
kerüli. A gregorián-ének irodalmában szívesen láttuk volna Johner nevét is, 
az újkor zenészei között pedig Bartókon kívül, az európai viszonylatban is 
hírneves Dohnányit, Hubayt és Kodályt. A fejlődés hordozóit, a nagy meste-
reket, korunkba beállítva, klasszikus tömörséggel jellemzi. A munka minden 
részét jellemzi a kultúrtörténet kereteibe való beállítottság, amit különösen a 
második rész hasznos áttekintést nyújtó összehasonlító táblázatai szolgálnak. 
A formák tanában is a fejlődés az irányadó; a polifon és homofon stílus 
rövid, de világos jellemzése után sorra veszi a többszólamú művészet régebbi 
(motett, mise stb.), újabb (oratorium, kantate stb.) formáit, a hangszeres zene 
formáit (szvit, szimfónia stb.), a modern programmzenéig. Világos képet nyújt 
a formák szövevényes világáról. Majd az emberi hangot, az orkeszter hang-
szereit, a billentyűs hangszereket ismerteti szemléltető képekkel. A végén a 
partitúráról is megemlékezik. 

A második kötetben esztétikai kérdéseket fejteget, az általános esztéti-
kából kiindulva. Alapvetésként rövid történetét vázolja. Volbach fölfogása 
szerint az esztétikai fogalmak és törvények nem egy művészetből fakadnak, 
a művészeteket szoros összefüggésükben kell vizsgálnunk és a közös lénye-
get keresnünk. Egy ősforrásból származnak, csak az eszköz, az anyag más. 
Sorra veszi az esztétika főkérdéseit a művészről, műalkotásról, dinamikájáról, 
anyagáról stb. Utána áttér a szorosan vett zeneesztétikára. Ennek egyéni színt 
az ad, hogy az író maga is művész és így saját élményeit is értékesíti, min-
den túlzástól mentesen. A dallam keletkezéséből kiindulva, tárgyalja belső 
felépítését, ritmusát, a taktust, dinamikát, tempót, többszólamúságot, harmó-
niát stb. Az akusztikában főleg azt emeli ki, ami a zenész szempontjából 
fontos. Vizsgálja a hang terjedelmét, képességét, a hangszerek színezeteit és 
rámutat sok akusztikai problémára. Ehhez csatlakozik a beszélő- és halló-
szervekről szóló fiziológiai rész. Befejezésül a zenei kutatások kevéssé elha-
tárolt, egyéni véleményeknek tág teret engedő részét, a hangpszihológiát tár-
gyalja néhány fejezetben. A kiváló munkát tömörsége, világossága, a zene-
tudományok minden területére kiterjedő útmutatásai és a minden egyes feje-
zetéhez csatlakozó könyvészet nélkülözhetetlenné teszi, minden zenével foglal-
kozó számára. Sümegh Lothár. 



Georg Hoeltje: Schöne Plastik. 1931. Kunstverein Hannover E. V. 
160 1. 10 M. 

Az egyiptomi, görög és korai középkori szobrászat 126 válogatott képé-
vel s Hoeltje ügyes kísérő magyarázatával ajándékozta meg a hannoveri 
Kunstverein a mult esztendőben tagjait. Szépen megértjük a könyv segítségé-
vel az egyiptomi szobrászatnak a hieratikus mozdulatlanság börtönébe zárt 
lelkét, megérezzük a görög szobrászatnak a szép emberi testben gyökerező 
értékeit, az Akropolisz s az olimpiai Zeusz-tempíom szobrain kinyilatkoztatott 
örök törvényszerűségeit. Végig kísérhetjük a középkori plasztika fejlődésének 
útját a veronai Szent Zénó-templom bronzkapujának primitív formavilágától 
a hildesheimi Szt. Bernward-féle domborművek eleven mozgásáig, majd a 
naumburgi és bambergi szobrok realisztikus világától a lélekkel telített chart-
resi és reimsi szobrokig. Technikailag is a német könyvkiállítás legjobbjaihoz 
sorolható a mű. 

Leopold Speneder : Die Kunst in unserer Zeit. Eine Einführung mit 
126 Bildern auf 65 Tafeln. Wien. Reinhold Verlag. Kleine Historische Mono-
graphien 29. 182 1 

Speneder megfogja kezünket s végigvezet a festészet, szobrászat, épí-
tészet modern irányain. Megismertet bennünket a különféle izmusokkal (realiz-
mus, naturalizmus, impresszionizmus, expresszionizmus, futurizmus, konstruk-
tivizmus, kubizmus) s a legújabb tárgyilagos stílussal. Jó szemelvényekkel 
kíséri munkáját, melyeknek összeállításában hol a hasonló, hol az ellentétes 
törekvések címén kerülnek egymás mellé pl. a teneai ifjú és Dürer tanulmá-
nya, vagy Miilet és Picasso, a klasszicizáló Ingres Forrása a kyrenei Afrodité 
mellé, vagy a karolingi evangelista-kép és a középkori miniatura a modern 
expresszionisták mellé. Rövid tájékoztatónak jó szolgálatot tesz Speneder müve. 

V. 0 . Ludwig: Der Verduner Altar. Wien, 1929. Reinhold Verlag. 
Kl. Hist. Monogr. 17. 87 1. 

A tudomány mai magaslatán állva mutatja be L. a világhírű kloster-
neuburgi ú. n. verduni oltárt, a legértékesebb zománcos bibliaábrázolást, 
Verdeni Miklós mester alkotását 1181-ből melyet aztán a XIV. század elején, 
miután a tűzvész megrongálta, megújítottak s az oltár hátulsó részén szintén 
nagy művészettörténeti jelentőségű temperaképekkel kiegészítettek. Ezek a 
képek a Giottóval meginduló újitáliai kompozíciós képírás első német emlé-
kei. L. a tripticnon képeit 64 ábra segítségével részletesen megmagyarázza, 
mint sorakoznak egymás mellé tipológikus alapon a mózesi törvények előtti, 
utáni s a kegyelmi időben történt események, pl. Izsák, Sámson és Krisztus 
születésének körülményei. L. műve jó vezető az oltár megtekintésénél. 

Kari Freckmann : Kirchenbau. Mit 132 Abbildungen. Herder. Freiburg 
im Br. 1931. 152 1. 

A templomépítés a mai gazdasági viszonyok mellett kétszeresen is az 
érdeklődés középpontjában áll. A szükséglet nagy, a templomjaró emberek 
száma egyre fokozódik, a modern élet követelményei, fűtés, világítás, szellőz-
tetés, kényelmes elhelyezkedés, új díszletek stb. egyre jobban érvényesülni 
akarnak a szentegyházakban is. Egy-egy új templomépítés alkalmából nagy 
vita tárgya szokott lenni, hogy milyen stílusban épüljön, mekkora legyen, 
mennyibe kerülhet. Freckmann, aki sok templomot épített már, Heckner, Gur-
litt, Hossfeld után épen a templomépítés gyakorlati, technikai részét tárgyalja, 
de stílus dolgában is érdekes felvilágosításokai nyújt. Tárgyalásra kerül ebben 
a műben az építési programm, a hely, az építész megválasztása, a terv, az 
alaprajz, a téralkotás, az építési anyt-g, a falak, a tető, a megvilágítás, a 
fűtés, fenntartás, díszítés, berendezés stb. Ötven templomot mutat be szép 
felvételekben a legutóbbi évek terméséből kívülről, belülről, alaprajzzal, át-
metszetben, rövid leírásban, a befogadó képesség (3000—100 lélek számára) 
és az ár jelzésével. Freckmann nem akar minden áron modern lenni, hanem 
a legújabb egyházi rendelkezések értelmében keresi a hagyományokkal való 
kapcsolatot, de azt is örömmel állapítjuk meg, hogy a bemutatott képekben 



nem a történelmi stílusok unalmas ismételgetését ajánlja, hanem az új forma-
keresések mellett foglal állást. 

A Magyar Művészet új, VIII. évfolyama gazdag kettős számmal 
indult meg. Gerő Ödön mutatja be Hatvany Ferencet, mint a fények és színek 
mesterét. Mellet Simon a Kohner Adolf-gyüjtemény renaissance-kori kisbron-
zairól ír, melyek a XV—XVII. század olasz mestereit gazdag sorozatban öle-
lik fel. Huszár Lajos a Szentgyörgy-érmeket ismerteti, a körmöcbányai vere-
tűeket, s azokat nemcsak osztályozza, de mestereiket is meghatározza. Elek 
Artúr Fáy Dezső Dante-illusztrációit elemzi. Dr. Hajós Erzsébet a Szépművé-
szeti Múzeumban kiállított régi német rajzokról ír, míg az „In Memóriám" 
rovat a nemrég elhunyt magyar művészek életrajzait foglalja magában. Gaz-
dag irodalomismertetés zárja be a pompásan illusztrált, dústartalmú füzetet. 
A füzethez mellékelve van két színes kép is, nevezetesen Hatvany Ferenc 
egy remek csendeletképének és Rippl Rónai József egy háborús, francia föl-
dön 1914 augusztus havában készített vízfestményének mesteri reprodukciója. 

Dr. Mihályi Ernő. 

Fizika. 

Dr. Ruzítska Béla: Az atomelmélet újabb fejlődése. Az erdélyi 
kat. akadémia felolvasásai. I. osztály 4. sz. Cluj-Kolozsvár 1931. 

A fizika és kémia fejlődésének egyik legjelentősebb eredménye az 
anyag belső szerkezetének felismerése. Az erre vonatkozó kutatásokról ad 
rövid áttekintést Ruzitska értekezése. A XIX. század elején alapozta meg 
Dalton a kémia atomelméletét s a további kutatás az atomok számát, nagy-
ságát is meghatározta és megállapította, hogyan csoportosulnak ezek külön-
böző testek molekuláivá. Ezeket az ismereteket az elektromosságtannal is 
kapcsolatba hozták és az elektromosság atomja az elektron, egész sereg je-
lenségnél fontos szerephez jutott. Sikerült kísérletileg az elektron nagyságát, 
töltését és tömegét meghatározni és ezáltal a kvantitatív fizika egyik alapköve 
lett. Egy másik ilyen alapkő a kvantumelméletben fellépő Planck-féle elemi 
hatáskvantum. Ennek a kvantumelméletnek az atomelméletre való alkalmazásá-
ból alakult ki a Bohr-féle elmélet, amely szerint az atomokban pozitív atommag 
körül keringenek az elektronok és az atom belsejének túlnyomó része üres. 
Az elektronok különböző pályákon mozoghatnak és ha külső pályáról belsőre 
kerülnek, az atom fényt vagy Röntgen-sugarat bocsát ki. Ezek színképének 
szerkezetét is sikerült így megmagyarázni. Az atom szerkezetének felismerése 
lehetővé tette oly módszerek kialakítását, amelyek segítségével a kémiai elemek 
közül néhányat sikerült hidrogénné átalakítani. 

Ruzitska cikke rövidsége ellenére is elég jó áttekintést ad, bár egy-két 
helyen precizebb lehetne. Kár, hogy az elmélet újabb jelentős fejlődésének 
ismertetése teljesen hiányzik. Dr. Holenda Barnabás. 

Földrajz. 

Dr. Kalmár Gusztáv : Küzdelmek a fehér halál országában. Szent 
István Társulat kiadása. Budapest. 

Azzal az érzéssel fejezzük be a könyv olvasását, hogy érdemes volt 
megírni és kiadni. Tárgya, bár hálás, mégsem könnyű. Az északi sarkvidék 
felfedezésének történetét adja. Az év végén megjelenő II. kötetben az északi 
sarkért folytatott legújabb küzdelmeket és a déli sarkvidék felkutatását írja 
meg a szerző. Mint eddig megjelent hasonló tárgyú könyvei, ez is rendkívül 
érdekesen, sohasem száraz eseményfelsorolás módján, valósággal filmszerűen 
vetíti elénk az északi sarkvidék hőseinek emberfeletti küzdelmeit. Felemelő 
hatással van reánk a tudomány, az akaraterő és az áldozatkészség sokszor 
tragikusvégű hőseinek története. A könyvét Vezényi Elemér rajzai díszítik és 
élénkítik. Két térkép könnyíti meg a tájékozódást az események színhelyén. 
Különösen az ifjúságnak ajánljuk, de a nagyközönség is nagy haszonnal 
olvashatja Kalmár érdekes és tanulságos művét. 



Dr. Kalmár Gusztáv : Magyar hazánk és népei. Szent István Társu-
lat kiadása. Budapest. Szent István könyvek 103. szám. 

Magyarországot öt nagyobb tájra osztja a szerző. Ezek : A Dunántúl 
és Kis-AIföld, Északnyugati Felvidék, Északkeleti Felvidék, Erdély, az Alföld. 
A nagyobb tájakat apróbb vidékekre osztva tárgyalja. Ezekről teljes, jól ÖSZ' 
szefoglalt földrajzi leírást kapunk. A vidékek geológiai arculata sem marad 
el a teljességből. A nagyobb fejezetek végén a vidékek geopolitikai jelentő-
ségét tanulságosan fejti ki. A szerző biztos kézzel vezeti az olvasót. Több 
középiskolai tankönyv megírása után a szerző könnyen oldotta meg a fela-
datot : Magyarország földrajzát a nagyközönség számára. A célhoz szabta az 
eszközöket, de úgy, hogy a közérthetőség mellett a szakszerűség se szenved-
jen csorbát. Szívesen láttunk volna a szöveg között sematikus magyarázó 
térképeket. G. G. 

Néprajz. 

Karl Spiess : Bauernkunst, ihre Art und ihr Sinn. Grundlinien einer 
Geschichte der „unpersönlichen Kunst (Deutsche Hausbücherei,). 8°, 296 1., 149 
képpel. Wien, Österreichischer Bundesverlag. 

Már a mű alcímében is utal arra a szerző, amit később a bevezetés-
ben részletesen ki is fejt, hogy a népművészet lényege a személytelenségben 
rejlik. A személyes városi- és a személytelen népművészet ellentéte tagad-
hatatlanul termékeny szempont. Spiess avatott tollal dolgozza fel anyagát és 
jóllehet hajlik a mythológiai magyarázatok felé (ami kissé zavarólag hat), 
mégis sikeresen oldja meg feladatát, mert ritka beleérzéssel a népélet egé-
széből indul ki mindig a népművészet egyes jelenségeinek tárgyalásában. A 
rendkívül érdekes bevezetés után a népművészet anyagával (fa, szövet, agyag, 
üveg, fém) és annak feldolgozási módjával foglalkozik a szerző. A következő 
nagy fejezetben a népművészet tartalmi elemeit tárgyalja és arra a fontos 
kérdésre iparkodik megfelelni, hogy mi az oka a motívumok állandóságának 
a különböző népek és korok népművészetében. Végigtárgyalva az egyes 
motívumokat arra a következtetésre jut, hogy az egyes néptörzsek ősrokon-
sága és főként a hagyomány szinte babonás tisztelete az állandóság két főoka. 
Az egyes motívumokhoz fűzött mythológiai magyarázatokkal azonban itt is 
túllő a célon a szerző. A népművészet stílusáról szóló részben a már emlí-
tett hagyománytisztelet mellett új gondolat annak a kidomborítása, hogy a 
látszólag teljesen egységes népművészetben is van rétegeződés, fejlődés, még-
pedig a személytelenség és a geometriai formák Ősi hagyományaitól a sze-
mélyesség és a képszerűség ft lé. — A rendkívül gondolatkeltő, 194 jól kivá-
lasztott képpel díszített és bő irodalommal kiegészített mű, azt hisszük, szé-
lesebb körben elterjeszti majd a népművészet iránti érdeklődést és sok új 
hívőt, sok új gyűjtőt szerez majd hazánkban is az újabban ismét erőrekapó 
néprajztudomány számára. lg. 

Drouwen S- J.: Nur eine Knabenseele. 1930. Herder, Freiburg i. 
Br. 114 1. 

A szerző nem theorétikus fejtegetést, nem buzdító elmélkedést ad a 
papi élet küzdelmeiről és örömeiről. Az életből vett és mégis regényszerűen 
szép történet keretében egy fiatal, ideális lelkületű, amellett céltudatos és 
erősakaratú pap munkáját látjuk, ki mint a vadász, fáradhatatlanul űzi, hajtja 
s végül is elejti a zsákmányt a jó Isten számára. 

Drouwen nagyszerűen rajzolja a serdülő ifjúság mimóza-leikét s annak 
kezelési módját. Dr. Breczay egy 4 grófi fiúból álló konviktus vezetője, ész-
reveszi, hogy a kis Dym János mint küszködik az ifjúság nagy problémájával; 
látja rajta, hogy már elbukott a küzdelemben, de lelke zárt, féltékenyen őrzi 
bűntudatát. A fínomlelkű pap nagy szeretettel közeledik feléje, a fiú hívja, 
kívánja, szólni akar s mire megérkezik, mégis elfordul tőle, újra elzárja lel-
két. De a pap a jó Pásztor hűségével kitart és végül is enged a zár, meg-
nyílik az ajtó s a lélek mintegy szabad levegőre jutva, napról-napra erősödik. 



De közben jön a karácsonyi vakáció ; a kis Dym nagy örömmel és 
tiszta akarással siet haza — de közben ismét gyönge lett. A tüdőgyuladás-
ban megbetegedett fiúhoz hívatják a plébánost, ki még mindig kis angyal-
nak szokta szólítani a kisfiút — és a fiú meggyónt, de nem őszintén. A 
többszáz kilométernyi távolságból diákjcit visszaváró Breczay közben kétség-
beesett segélykiáltásokat hall, mikben a kis János hangját véli felismerni. A 
fiatal pap órákon át tartó, robogó autózás után éjfélre érkezik kis tanítványa 
halálos ágyához s még van ideje, hogy e fiú lelkét megmentse az Isten 
számára. 

E könyv amellett, hogy a legélénkebben átérezteti, hogy mennyiie 
érdemes egyetlen fiú leikééit is harcolni — a legnemesebb élvezetet szerzi 
olvasójának. 

Dr. Peter Dehen : Leben und Gegenwart. 1931 Herder. Freiburg i. 
Br. 103 1. 

A már elkoptatott jelszó : akié az ifjúság, azé a jövő, még soha sem 
hatott erőteljesebben, mint napjainkban. A hit és hitetlenseg, erkölcs és 
erkölcsnélküliség, a transzcendens világnézet és a materializmus versengve 
toborozzák híveiket. Egymásután jelennek meg a keresztény világnézet har-
cosai, hogy könyveikkel fölvértezzék az ifjúságot s fegyvert adjanak veze-
tőik kezébe. 

Dr. Dehen és könyve az iparos ifjúság vezetője kíván lenni. A szerző 
— asztalosmester s a jog és filozófia doktora — a keresztény világnézetet 
nem a theológus eszközeivel igyekszik olvasói lelkében megerősíteni és hatóvá 
alakítani, hanem egy olyan köznapi élet leírásával, melyet a krisztusi hit és 
erkölcs éltet és irányít. Ezen alapon tárgyalja — olvasói képességének és 
lelki műveltségének megfelelően — az élet értelmét ; ezen alapon beszél a 
család szükségességéről, a szülők és gyermekek föladatáról. Tárgyalási körébe 
vonja a haza és államforma kérdését, a társadalmi, gazdasági rendet s élet-
hivatások különféleségét. A fiatal életnek szinte egész területére kiterjesz-
kedő gyakorlati észrevételeit, tanítását az életkedv, az élniakarás, a küzdeni-
vágyás — a fiatal élet oly fontos kellékeinek fokozni akarása hatja át. Dehen 
célja : a kereszténységet oly hatékonnyá tenni az egyén életében, hogy az 
győzelmesen, bátran törjön előre akkor is, ha a mai élet útja tövises és rögös is. 

A kis művet különösen ajánljuk azoknak, kik a közép- és főiskolára 
nem kerülő fiatalság lelki gondozásával foglalkoznak. 

Dr. Elisabeth Schneider: Handbuch der weiblichen Jugendpflege. 
1930, Herder, Freiburg i. Br. 164 1. 

Schneider könyve a leánynevelés elméletének és gyakorlatának szeren-
csés egysége. Hatalmas német irodalomra támaszkodik — benne Tóth Tiha-
mér németre fordított munkái — de ezt mindenkor ellenőrzi és pótolja az a 
15 éves praxis, melyet a szerző a különféle leányegyesületek és szövetségek 
vezetése révén szerzett. 

Schneider először megadja a leánynevelés elméleti alapvetését s csak 
aztán tér át a gyakorlati részre. Ismerteti a leány testi fejlődését, majd rátér 
az ezzel párhuzamosan haladó szellemi és lelki alakulás különböző fázisaira. 
Fontosságának megfelelő részletességgel foglalkozik a szerző a leány lelki 
fejlődését befolyásoló körülményekkel, rámutat a korszellem, a családi köi s 
a különféle munka hatásaira. Az elméleti alapvetés után keresi Schneider az 
utat-módot, hogy az ifjúság vajúdó s a jövőt meghatározó éveiben miként 
lehet a hit és erkölcs uralmát biztosítani ; miként lehet a leányt jövendő 
hivatására előkészíteni s benne az anya és háziasszony nemes vonásait 
kialakítani. Külön fejezetben foglalkozik a szerző az egyesületi élet felada-
taival ; programmot ad és gyakorlati útmutatást azok megvalósítására. 

Leányok nevelésével foglalkozók, iskolák, jóléti intézmények, kongre-
gációk vezetői nagy haszonnal olvashatják s ezen tárgykörből való előadások 
számára bő anyagot nyerhetnek. Dr. Csóka Lajos. 

Nevelés. 
L. Bopp : Wir sind die Zeit. Zur katholischen Zeit-, Menschen- und 



Lebenskunde. Herder, Freiburg i. Br. 1831. VIII. + 198 1. Ára fűzve 4'40 M.; 
vászonhotésben 5"40 M. 

Bopp, a kiváló neveléstani író, jelen munkájában a korszerű nevelés 
óriási fontosságára, feladataira és gyakorlati megvalósításának feltételeire és 
eszközeire hívja fel figyelmünket. Nyomatékosan sürgeti, hogy a lelkipásztor-
kodás és a szorosabb értelemben vett nevelés terén is Lhande és Sonnen-
schein szellemében mindig az idő pulzusén tartsuk kezünket, szívünkkel hall-
gassuk ki és értsük meg a kor szívverését, az örökkévalóság hatalmas táv-
lataihoz szokott szemünkkel lássuk meg azokat az éles és rikító kontraszto-
kat, melyek a szellemi és gazdasági élet gyors differenciálódása, a mammo-
nizmussá korcsosult kapitalizmus, a lukszussá fajult divatoskodás korában 
az embereket két nagy táborra osztják : a valódi, hamisítatlan Krisztus és 
Egyháza vagy pedig a pótlék-Krisztus és pótlék-Egyház híveinek csoportjára. 
Hiába minden ellenkező állítás, napjainkban is mindennek középpontja Krisz-
tus és a Krisztus teljességét megvalósító, virágba szökkentő Egyház : vagy 
Deléje kapcsolódnak va^y beléje ütköznek az emberek. Minél többet szív ma-
gába a szellemi és gazdasági élet Krisztusból, annál harmonikusabb és 
melegebb lesz benne az élettevékenység ; de minél jobban eltávolodik tőle, 
annál jobban kihűl és elpodagrásodik. A nevelőnek és lelkipásztornak leg-
főbb teendője, hogy egyetlen egy arasszal se kullogjon a rohanó idő után, 
hanem benne éljen és benne égjen, értse és megértse azt, de nem mint a 
kor szellemétől elsodort tehetetlen pehely, hanem mint annak Isten szeretétől 
átitatott irányítója, vezetője, meglelkesítője, a mindenben Istent átölelő szere-
tet és jóság szertesugároztatója. Korunk fő irányeszméi közül egyetlen-egyet 
sem hagy figyelmen kívül Bopp műve. De egyszersmind röviden azt is meg-
mutatja, hogyan kell és lehet a legzabolátlanabb eszméket is megtisztítani, 
befogni Krisztus igájába és ráirányítani a természetfelettiség, az isteni örök-
élet útjaira. Nagyon ajánljuk szilárd alapvelése és mindvégig kiváló gyakor-
latisága miatt. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Breitenstein : Die Socialistifcche Erziehungsbewegung. Ihre geistigen 
Grundlagen und ihr Verhältnis zum Marxizmus. Herder, F'reiburg i. Br. 
1930. 207 1. 

A marxi szocializmus Szovjetoroszország erejével hódító hadjáratra 
indul. Mint gazdasági, termelési rend nekitámad a kapitalizmusnak, mint 
világnézet támadja az Egyház s a keresztény kultúra legsarkalatosabb tételét, 
HZ egyéniség, a személy jogát, öncélúságát a társadalommal, a közösséggel 
szemben. Breitenstein könyve már nem a „Gyermekbarátok", „Gyermekköz-
társaságok" s a szociális ifjúsági mozgalmak egyéb eszközeit ismerteti, hanem 
a német, osztrák és orosz szocialista művek alapján nevelesi rendszerük, 
elveit igyekszik összeállítani. 

Marx Károlyról Breitenstein megállapítja, hogy nevelési kérdésekkel 
nem foglalkozott. Marx szerint ugyanis nevelés nem lehetséges, mert a szel-
lemi fejlődés irányát a gazdasági lét határozza meg, ez pedig mint mindenen 
átható okság mindenütt és föltétlenül érvényesül ; márpedig ha nincs akarat-
szabadság és abszolút, független erkölcs, akkor a nevelésnek nincs célja. A 
nevelés szerepét egyébként is a világ gazdasági fejlődése látja el, mely 
szükségképen rombadönti a polgári társadalmi rend korhadt épületét s a 
romjain felépülő, szociális élet számára kitermeli, kialakítja majd a magán-
ember helyett a közösségi, szervezett ember típusát. 

Mikor azonban Marx fiatalabb hívei még 50 év múlva is hiába várták 
e jóslat teljesítését, ők maguk akartak hozzálátni a régi világ ledöntéséh* z 
s az új fölépítéséhez. E munkához, mely teljesen a harc jellegét viseli magán, 
katonákra volt szükségük. Megtagadva mesterük fölfogását, a revizionista 
marxisták egymás után dolgozzák ki nevelési elméletüket, melyeknek egyet-
len célja oly harcos generáció kialakítása, mely képes lesz — a politikai 
párttal egyetértve — megteremteni a proletárdiktatúrát. Míg ez elérve nincs, 
addig az osztályharcra kell irányítani az ifjúság figyelmét elméletben és. 



gyakorlatban egyaránt. A történelem, gazdaság, teknika, művészet, vallás, 
természettudomány, íilozóíia összes kérdései csak annyiban tárgyalhatók, 
amennyiben birtoklásuk tevőleges politikai cselekvésre s politikai agitációra 
elengedhetetlenül szükséges. Az akarati nevelés célja a szolidaritás, mely az 
egyén képességeit a közösség érdekébe állítja, mely semmi egyéni igényt 
nem támaszt a közével szemben. Hogy ebben a nevelésben — ahol az Isten 
s a vallás egy túlhaladott gazdasági fokozat terméke gyanánt szerepel — 
a személyiség tagadása mellett proletár-felelőségérzetről is beszélnek ; ez csak 
egy fogalmi ellenmondás. 

Breitenstein könyve, mert adatok alapján mutatja be az ellenség erejét, 
célját és eszközeit, hasznos munka, de szükséges is, hogy belőle okulva, 
idejében tehessünk intézkedéseket, melyekkel a támadás elhárítható, vissza^ 
verhető legyen. n T . 

L)r. Lsoka Lajos. 

Ifjúsági irodalom. 

Matthieszen, W., Sankt Martin. Den Kindern erzählt. Mit Bildern. 8°, 
76 oldal. Herder, Freiburg i. Br. 1931. — Ára kötve 3 80 M. 

A szerző jelen könyvével nem hézagpótló munkával akarta gazdagítani 
a könyvpiacot; célja sokkal nemesebb és magasztosabb. Az ifjúságnak akart 
olyan hősies és mintaszerű életet bemutatni, amely követésre lelkesít és min-
denkinek épülésére szolgál. Mivel pedig olyan szenttel foglalkozik, akinek a 
mai mozgalmas időben oly sok mondani valója van, azért ez a körülmény 
a mű értékét csak fokozza. Már a szerző személye is biztosíték arra, hogy 
élvezetes, figyelmet lekötő, tanulságos olvasmánnyal állunk szemben. Mindenki, 
de különösen azok, akiknek a szerző művét szánta : a gyermekek sok haszon-
nal, lelki örömmel fogják olvasni Szt Mártonnak ezen legendás életrajzát. 
Két dolgot szeretnék azonban megjegyezni : a szerző szerint Szt. Márton Olasz-
országban született ; aztán gyermekeknek szánt életrajzban zavaróan hatnak 
a latin mondatok és kifejezések. —in— 

Lexikon. 

Katolikus Lexikon. Többek közreműködésével szerkesztette Bangha 
Béla S.J. I. k. Aachen—Elkeresztelés. II, k. Ellenállás—Kazula. A Magyar 
Kultúra kiadása, Budapest. 1931. XVI + 528 + VIII + 532 1. Ára? 

A hatalmas energiájú katolikus erők megmozdulása, munkája és váll-
vetett együttműködése az egyházi, tudományos és társadalmi élet terén mindig 
a legnagyobb örömre, tiszteletre és becsülésre hangolja a katolikus meggyő-
ződésű figyelők lelkét, különösen, mikor látja a beváltnevű harcosok mellett 
az új reményekre jogosító erőket is felsorakozni a legnemesebb célok meg-
valósítása érdekében. Ez az érzület uralkodik bennünk a Katolikus Lexikon-
nak olvasásakor is. Hisz a Katolikus Lexikon érdemes szerkesztői és írói egy-
séges, katolikus világnézetű, a kor tudományos színvonalán mozgó, korunk 
égető vallási, tudományos társadalmi kérdéseit az örökkévalóság távlatába 
közvetlenül vagy közvetve beleágyazó enciklopédiát adtak a magyar katoliku-
sok kezébe, hogy nem idegen nyelvű vagy romboló világnézetű művek alapján 
szerezzék meg a mindennapi életben annyira kívánatos dolgok ismeretét. 

Ez az egységes és szilárd világnézet a Katolikus Lexikon minden sorát 
áthatja, de irányzata nem rikító, nem erőszakolt, nem bántó, mindenütt meg-
alapozott és az igazság biztos és boldog tudatába ereszti kapaszkodó gyöke-
reit. Ennek alapján alkalmas arra, hogy olvasóiban is ébrentartsa, fokozza 
a meglevő és élő katolikus öntudatot, vagy pedig újra kigyújtsa már-már 
kialvásra kárhoztatott szikráját. Átlapozása után kell, hogy meggyökerezzék 
bennünk a komoly# meggyőződés : Mi, magyar katolikusok is tudunk valamit, 
sőt sokat és nagyot alkotni. Az erő nem hiányzik hozzája, csak a kor szük-
ségleteinek impulzusaira gyorsabban és intenzívebben reagáló lelkület, kész-
ség, munkára törekvés tökéletesebb kialakítása van még hátra. 

A Katolikus Lexikon tartalmi értékét, szakszerűségét és formai kiválósá-
gát biztosítja íróinak egyéb téren már eléggé ismert tudása, írói készsége és 



lelkiismeretessége. Mindegyik tudatában van a magasztos célnak, mely a 
Katolikus Lexikont létrehozta és a komoly felelősségnek, mely a tudományok 
és mindenféle értékes ismeret lexikonszerű népszerűsítésével együttjár. Ezért 
mindenütt szemünkbe tűnik a világosságra, tömörségre és teljességre törekvés, 
az egyes kifejezések gondos mérlegelése, de a szabatosság és tudományos 
akribia szeretete nem torkollik bele a tisztán szaktudományos értékű és na-
gyon is elvont jellegű kérdések aprólékos tárgyalásába. Egyes cikkeiben (pl. 
az ember teremtéséről szóló cikk) a rövidség s emellett a lényeges és szük-
séges mozzanatokat felölelő teljesség mintaszerűségével jólesően hat. 

A Katolikus Lexikon íróinak nagy neve nemcsak a jó, hanem egyszers-
mind a legjobb igényét is felkelti bennünk. Ezért bizonyára nem minősíthető 
rosszakaratú gáncsoskodásnak, ha az egyes címszók feldolgozása tekinteté-
ben néhány megjegyzést teszünk. 

Görög és római tulajdonnevek németes rövidítését vagy elmagyarosítá-
sát (Márk Aurél) semmiképpen sem helyeselhetjük. A magyarnyelvű termino-
lógia nehézkessége (inculpabilis = vétlen), egységességének és következetessé-
gének hiánya (ens = lény, lét, habár az „ens" címszó írója kifogásolja „lét"-
tel való fordítását, „formgeschichtlich" hol „formatörténeti", hol „irodalomtörté-
neti" fordításban fordul elő) nem írható teljesen a magyar bölcseleti nyelv 
kialakulatlanságának számlájára. Egy és ugyanazon dologról néha több címszó 
alatt is szó van (akkomodációs vita — alkalmazkodás elve a missziókban, 
abszolút — ens absolutum, entrópia törvény — entrópikus Istenérv, egyházi 
könyvbírálat — imprimatur, elbirtoklás — elévülés, holott e kettő egy és 
ugyanazon birtokjogátruházásnak csak különböző szemlélete, egyházi bir-
tok — egyházi vagyon nehezen összeegyeztethető számadatokkal). Ha van 
is jó magyar címszó, mégis idegen címszó alatt található egy-két dolog (érték-
elmélet axiológia címszó alatt). Az ontológikus Istenérvet hol a priori, hol a 
simultaneo bizonvítéknak nevezi. Egyes címszók anyaga kiegészítésre szorul: 
a formalizmus nem tárgyal az ethikai formalizmusról, az introductio úgy 
tűnik fel, mintha csak a Szentírás bevezető tudományát lehetne annak nevezni, 
az eschatológia csak az Ószövetség tanításával foglalkozik, az Újszövetségét 
csak azonosnak jelzi az előbbivel, de a szentatyák és mások eschatalógiá-
jára nem is céloz, a Gilgames-eposz c. alatt nem találjuk Jensennek Krisz-
tusra vonatkozó nézetét, hiányzanak a szenthagyomány, az állagfogalom 
különböző fajai, a felfolyamodás jogi következményei. Félreérthetők az állag-
fogalom magyarázata, a házasságtörés és állagi jelenlét fogalmának meg-
határozása. Tárgyi szempontból nem tudjuk elfogadni az entrópikus Istenérv 
alkalmazását, a modern anyagelmélet azonosítását Aristoteles és a skolasz-
tikus bölcselet anyagelméletével, bár ellentéteseknek nem mondhatók. Szeret-
nők, ha a vallástörténeti párhuzamok kérdése jobban szóhoz jutott volna és 
ha legalább is a fontosabb címszavak a szükséges és legjobb irodalmat, 
forrásműveket is megadták volna. Dr. Hegyi Dámján. 

Vegyes. 

Soproni Katolikus Köri Almanach 1931. Szerkesztette: Gábor Géza 
dr. Sopron, 1930. Tóth Alajos-nyomda kiad. 134 1. — 1932. 155 1. 

A civitas fidelissima pezsdülő katolikus hitéletének és a vezetőség lel-
kes ügyszeretetének szép bizonysága a Kat. Kör évenként megjelenő Alma-
nach-ja. Az előttünk levő két kis kötetben azonos csoportosításban a vallás 
és tudomány körébe vágó értekezéseket, irodalomesztétikai méltatásokat, 
novellákat, verseket stb. találunk. 

Az 1931-es kötetben Gábor Géza Zichy Nándor gróf küzdelmeit és 
jelentőségét vázolja a magyar katolicizmus szempontjából. Huber János sorait 
Hummel Vilmosnak, a 19. sz.-i buzgó soproni lelkipásztor emlékezetének 
szenteli. Szántó Antal a katotikus akció szervezetéről értekezik. Irodalomesz-
tétikái értekezéseket írtak Gábor Géza Dosztojevszkijről, Hein Tádé Surányi 
Miklósról, Csaplovics József Mécs Lászlóról, Halász Gyula pedig a francia 
iirodalom néhány fontosabb törekvéséről számol be. 

Az 1932-es kötetben Ns. I. a magyar katolikusság nyilt kérdéseivel fog-



lalkozva általános érdeklődésre méltó módon hangsúlyozza az egyházi vagyon 
magánjellegét. Halász Gyula a francia katolikus megújhodás fontosabb törek-
véseit ismertetve rávilágít azok okaira is. Borsiczky Oszkár a magyar egyházi 
népének vajúdó kérdéséhez szól hozzá. Hein Tádé Divald Kornél írásait, 
egyéniségét, Gábor Géza Ölvedi László pályafutását, költészetét, Csaplovits 
József Sajó Sándor múzsájának főmotívumát ismerteti és méltatja, Tóth Alajos 
Tormay Cecil írói portréját rajzolja meg. 

Verset írtak Csergő Gábor, Drosnyák János, Horváth Miklós, Iváni 
Relia, Kunczer Gyula, Tóth Alajos, Tóth János, novellákat Csák Gontrand, 
Csura Miklós, Kardos Árpád, Tóth Alajos, szimbolikus meséket Drosnyák 
János. A bevezető sorok mindkét könyvecskében Feichtinger Mátyás tollából 
valók. A Kör évi működéséről Halász Gyula ad rövid beszámolót. 

Ügyes gondolat volt a naptár hozzácsatolása is, de kívánatos volna, 
hogy a böjtök és ünnepnapok különféleségét jelentő jelek amellett, hogy a 
maguk helyén pontosan fel vannak tüntetve, meg is legyenek magyarázva. 
A külső boríték is (a rajz Tscheik Kálmán tervezése) valamivel tartósabb 
lehetne. 

A tartalmas Almanach kiadásához a továbbiakban is sikert kívánunk. 
s. s. 

1831—1931. Jubileumi Emlékkönyv. Kiadja a Budapesti Növendék-
papság. Magyar Egyházirodalmi Iskolája. 300 oldal. Budapest, 1931. 

Örömmel, sok lelki élvezettel olvastuk a Jubileumi Emlékkönyv min-
den sorát. Száz év egy egyesület éleiében nagy szó ; de különösen nagy és 
büszke örömre jogosít ez az évforduló akkor, ha olyan múltra tekinthet egy 
egyesület vissza, mint amilyen a Magyar Egyházirodalmi Iskola múltja. Mél-
tóbban alig ünnepelhették volna meg ezt a szép jubileumot, minthogy kiad-
ták ezt az Emlékkönyvet. A könyv tartalma három részre oszlik. Az első és 
második részben az Iskola volt és jelen tagjainak üdvözlő sorait és munká-
latait közli. E munkálatok, cikkek és értekezések vagy versek, mind tanulsá-
gosak, élvezetesek és értékesek. A sok közül csak néhányat akarunk fölem-
líteni, hisz mindnek az elsorolása lehetetlen volna. Sok haszonnal és élvezettel 
olvastuk többek közt Mihályfi Ákos tanulmányát Az eucharisztikus kultusz 
fejlődéséről, Wolkenbergnek Az isteni jog a hithirdetésben, Patakynak Tran-
situs Mariae, Schütznek A diakonátus dogmatikai eszméje c. tanulmányait, 
Tóth Tihamér naplóját a kommunizmus idejéről és Kincs Istvánnak egész-
séges humorral teljes elbeszélését. Továbbá ugyancsak teljes elismeréssel kell 
adóznunk a Széchenyivel és Prohászkával foglalkozó és az Iskola újabbkori 
történetét tárgyaló cikkek íróinak is. A harmadik részben részletesen ismer-
teti e könyv a Magyar Egyházirodalmi Iskola mult és jelen munkásságát, 
tagjai névsorát. A Jubileumi Emlékköny ízléses és gondos kiállítása, mely a 
váci Kapisztrán-nyomda életrevalóságát hirdeti, nemkevésbbé dicséretreméltó, 
így ez a könyv valóban a nemes Iskola jubileumához méltó emlék. Őszintén 
kívánjuk, hogy a M.E.I. hasonló lelkesedéssel, ugyanolyan szép eredménnyel 
és sikerrel dolgozhasson fennállásának második századában is, mint ahogyan 
fáradságot, nehézséget nem ismerő buzgósággal dolgozott és küzdött az elmúlt 
száz évben „Istenünkért és Hazánkért"! 

— in — 

Weis István : Hova ? A magyar jövő űtja. A szerző kiadása. 
A mai nagyon nehéz időkben sokan gondolkoznak komoly lélekkel a 

nemzet bajainak gyógyításáról. Nem önzésből, meri bár az egyénnek dolga 
is jobb, ha a haza sorsa nem olyan szomorú, mint ma, hanem azért, mert 
szívből szeretik közös anyánkat, a sokat szenvedett magyar hazát. Ilyen gon-
dolkozó lélek szerzőnk, akinek könyve — mint maga jelzi sok elmélkedés-
nek eredménye. — A bevezetésen kívül tíz fejezetből áll munkája és mind-
egyik fejezet a meggondolandó igazságok egész sorával áll lelkünk elé. A 
„Külpolitikai válaszúton" c. fejezetben a honfoglalástól a mai napig külpoli-
tikánkról való elmefuttatást találunk. „A beteg állam" és „A mindenható 
állam" c. fejezetekben az államformáról és az állami berendezkedésünk bajai-



ról tárgyal. A negyedik fejezetben szomorúan állapítja meg, mennyi baj szár-
mazik abból, hogy ma mindenki többnek akar látszani, mint amennyi a való-
ságban. Azután arról ír, mennyire romlik a szellemi élet. A hatodik fejezet-
ben az „Erkölcs és vallás" címen beszél arról, hogyan vagyunk ; igaz-e az, 
hogy a múlthoz viszonyítva csak rosszabbodás van ? mi a vallás hivatása a 
bajok orvoslásában ? „Mit mond a barázda" c. fejezetben a földmívelés és 
állattenyésztés régi és új berendezkedéséről beszél. Majd leírja gondolatait 
az iparról és kereskedelemről, az Alföldről. 

Általában azt kell mondanunk, hogy igen sok értékes gondolatot rög-
zített meg soraiban. Vannak megállapításai, amelyeket könnyen elfogadhat 
mindenki. Azonban vannak olyan megállapításai, amelyek azt mutatják, hogy 
nem ismeri az életben azokat, amikről ír, vagy talán inkább azt, hogy nagyon 
elfogultaktól és kis körből szerzett tapasztalatok alapján ír. Ma már nem 
lehet a Habsburg-kérdésben, a királykérdésben a forradalmak utáni hangulat 
hatása alatt írni. Hihetetlen előttünk az is, mert egészen mást látunk az élet-
ben, hogy a mai fiatalság általában olyan közömbös volna nagy kérdések 
iránt, mint szerzőnk írja. Túlságosan ideális felfogás, hogy a legjobb állam-
forma a köztársasági, különösen ha a magyar ember természetét figyelembe-
vesszük. Már más munkájánál is kifogásultuk azt a hangot, most még bán-
tóbb, ahogyan a vallási kérdésben ír. Igen kevés katolikus papnál tapasz-
talhatta azt, amit olyan hamar általánosít. 

Mindezt azért írjuk — kellene még sokat így megjegyeznünk, de 
lehetne sok érdemes megállapítást is közölnünk, — hogy a jóindulatú szerző 
figyelmébe ajánljuk azt a nagy elvet, hogy jó a pihentetés és az előszavában 
említett egymáshoz közeledés miatt szükséges is, mikor ilyen nagy gondola-
tokkal megyünk az emberek elé. 

Dr. Niszler Teodóz. 



Rendi hírek. 
1931 március 23-án érkezett meg San Paolóba Szelecz 

Arnold pannonhalmi főiskolai tanár, hogy a Braziliában élő és 
magyar pap hiányát nagyon érző magyarságnak lelkiatyja legyen 
és a félpogányságból vagy annál is rosszabb állapotból újra 
Istenhez vezesse. Levelei alapján szeretnénk megismertetni az 
ottani magyarság sorsát, azt a munkát, amely sóvárog magyar 
pap és tanító után. 

Megérkezése után munkához Iát és már március 25-én írja, 
hogy a munkaalkalmakat kereste azon rövid két nap, alatt is. 
Talált is bőven. — Megérkezésekor fehérruhás leányok várták, 
és felnőttek fogadták, már az első nap tapasztalta, hogy ez a 
fogadtatás lélekből jött, mert vágyódnak a lelkiatya után, mint 
mondták neki : gyógyulni akarnak. Az ottani bencések jók és 
készségesek iránta, a magyar konzul igen derék, vallásos ember, 
aki szereti az ott küzdő magyar testvéreit és szeretne nagyon 
sokat segíteni rajtuk. 

Vallási iéren sok a baj. Eveken keresztül nem volt magyar 
papjuk, a brazil nyelvet nem tudják mindnyájan, még aki tudja 
is, csak magyar papot várt és keresett. Azért telik meg vasár-
naponként a templom a magyar istentisztelet alkalmával, azért 
látogatottak az esti ájtatosságok, amelyeket templomban, isko-
lában, akárhányszor bérelt házban tartanak. Sokat ártottak a 
kat. vallás ügyének az újhitűek, akik fanatizmusukkal akárhány 
hívőt elhódítottak az Egyháztól. Bár azt is látja, hogy már is 
kezdenek eljárogatni a magyar pap szentbeszédeire és vannak 
már, akik nemcsak a magyar beszédet hallgatják meg, hanem 
lassan keresztet is vetnek, olvasót is vesznek és kezdenek újra 
katolikus életet élni. A magyar pap hiánya és a hazulról a 
kommün után ide menekültek munkája miatt is vannak egész 
nagy gyermekek, akik még nincsenek megkeresztelve. De öröm-
mel írja már áprilisi levelében, hogy az első kis magyar pogányt 
befogadta Krisztus Egyházába. Májusban megkezdte a májusi 
ájtatosságokat. Nem tud mindennap tartani, mert sokfelé hívja 
a munka, pedig jó hatással van az Ige után szomjazó lelkekre. 
Már is szervezik a Szent Olvasó Társulatot. 

Sok a vadházasság. Ennek egyik oka lehet a magyar pap 
hiánya, de másik oka az általánosan érezhető szegénység. 
Ezeket is sok esetben lehet majd rendezni. 

A temetés nagyon egyszerű. Szinte sajnálják a földet a 
halottaktól és azért akárhányszor megtörténik, .hogy két év 
múlva már más kerül az előbbi halott sírjába. így sietnek a 
temetéssel is. Akárhányszor még 24 órát sem várnak és meg-
van az egyszerű temetés, amelyen a női rokonságnak nem 
illik kikísérni a halottat a sírig. Ő a kántor is,, lassan megszok-
ják újra a magyar temetési énekeket. 



Szomorú tapasztalatot szerzett az újhitűek munkálkodása 
eredményeképpen. Olyan ördögtől megszállott-féle viselkedés 
ez. Az ezekkel való bánásmód nagy gondot és határozott fel-
lépést kíván. 

A nagyheti szertartások között szokás a bárány-megáldás 
a nagyszombati misében és népszokás az utcákon a Judás-
akasztás, amikor embernagyságú bábokat akasztanak fel az 
utcákon. 

Leveleiben mindig megemlékezik a magyarság sorsáról. 
Egész Braziliában kb. 85.000 magyar lakik, ezek legnagyobb 
része San Paolóban és vidékén. A legnagyobb része szegény. 
Ha városban él, nincsen munkája, akárhány családot az asszo-
nyok és leányok munkája tart el. Ha vidéken lakik, vagy a 
megbízhatatlan kufárok kelepcéjébe kerül vagy a gabona ellen-
sége pusztítja ki és alig várja az alkalmat, hogy szabadulhasson 
földjétől. Megy a városba, ahol újabb csalódás éri. Nem talál 
munkát. Sokszor panaszkodnak papjuknak, hogy néha napokig 
egyetlen eledelük a banán, még kenyerük sincs. Es akiknek 
van munkájuk, mondják, hogyha otthon dolgoztak volna annyit, 
mint Braziliában, könnyen és jobban éltek volna. És ami még 
szomorúbb, oda is elvitték a magyarok nagy betegségét : egyik 
magyar küzd, dolgozik a másik ellen. Az intelligenciában a 
féltékenység, a szegényekben az irigység és gyanúsítás gyengíti 
a magyart ott kinn is. 

A szegények segítésére van a Segélyző Egylet, amely 
dolgozik, de annyi kellene, hogy nem tud minden igényt kielé-
gíteni. A Segélyző Egylet feladata az iskolák támogatása is. 

Leveleiben kedves téma az iskolaügyről való beszámolás 
is. Mint sok más, ez is szomorú. A tanítók egy része soha 
képzőben nem volt. Vannak megnemfelelők is. Szinte sír a 
lelke, ha látja, mikor a magyar azzal is gyöngíti magát, hogy 
gyermekét a német vagy brazil tanítóhoz járatja, mert ott nin-
csen tandíj és mert ott képzett tanítók vannak. Valamint a 
lelkek ügye kívánna még magyar papot, úgy kellenének ma-
gyar tanítók és tanítónők is. De ki mer vállalkozni ilyen nagy 
feladatra és olyan bizonytalan anyagi megélhetésre ! Nagy lelkek 
kellenének még oda ! Mikor itthon a sok gond között is látjuk, 
mennyivel előbbre vagyunk, imádkozzunk néha ilyen nagy és 
áldozatrakész lelkek hivatásáért ! 

Könyörög könyvekért. Még a Segélyző könyvtárában sem 
talált magyar Szentírást. Csoda-e akkor, ha az újhitűek úgy 
tudnak hatni a Szentírásaikkal. Kellene katekizmus. Éhezik a 
jó könyvek olvasását. Volna e téren is munka. Az itthoniak 
jó szíve talál módot a segítésre 1 

Most dolgozza ki az itteni mintájára az iskolai Rendsza-
bályokat. 

Örömmel olvassuk levelében az első Szent István napjá-
nak megünneplését. A szentmisén zsúfolva volt a templom, de 



mivel csak háromnegyed órát tudott kapni a többi misék rendje 
miatt és mivel ekkor áldozott 100 gyermek is, a szentbeszéd, 
amely miatt pedig még másvallásúak is elmentek, elmaradt. 

Mise után volt a Segélyző házának felszentelése. Itt mondta 
el, amit a szíve sugalmazott. Ez a Magyar Ház lesz hivatva 
arra, hogy a Segélyző Egylet nyugodtan tudjon dolgozni a 
magyarság ügyéért. Itt van a kolónia 2000 kötetből álló könyv-
tára, amely várja a katolikus irányú könyveket ! — A házszen-
telést követte a Gyermeknap, amely estig tartott, az áldozók 
ebédet is kaptak, a többi gyermeknek is jutott sütemény. Ekkor 
volt a leányok kézimunka kiállítása is. 

Ezekben ismertettük levelei alapján brazíliai magyar test-
vérünk munkáját; azt a nagy lelki vágyat, amely az ott élő 
magyarságban kielégítésre vár és azokat a bajokat, amelyeknek 
gyógyítása igazán magyar érdek, testvéri kötelesség. Míg olvas-
suk ezeket, lelkünk előtt áll a törékenynek látszó, de szent 
tűztől hevített fiatal bencés, aki midőn a nagy tengeren ment 
a nagy ismeretlen jövő elé, le-le ment a III. oszt. utasai közé, 
elnézte őket, hogyan mennek a teljesen bizonytalan jövő elé, 
hogyan fogadja védőszárnya alá egy anya az édesanya nélkül 
maradt, atyjuk után menő két kis árvát — és szeretettel beszél 
azokkal, akik magyar szó hallatára a nagy tengeren is boldo-
goknak érzik magukat. — Hull az eső, azt kéri az Istentől, bár 
így áradna a kegyelem bősége arra a munkára, amire ő megy. 
Ezt kívánjuk mi is áldozatos munkájára. 

Címe: Monsteiro de S. Bento. Caixa do Correio 118. Sao 
Paolo. Brazil. 

S. Pietro in Valle Ferentillo. A VIII. századi, hajdan 
híres umbriai apátságot 1927-ben az olasz kormány A. B. Calosso 
építésszel megújíttatta. A megújítási munkálatok most fejeződtek 
be. Az értékes műemlék már csak az új bencés telepeseket 
várja. 

Germain Morint, a kiváló bencés tudóst a müncheni Tud. 
Akadémia levelezőtagjává választotta. 

Meghalt Fiume első püspöke, Sain Izidor O. S. B., akinek 
működése rendkívül szép emléket hagyott papjai és hívei lelkében. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1927—28. tanév-
től számítandó ötéves időszak hátralevő idejére Klemm Antal 
dr. főiskolai tanárt a pécsi állami középiskolai tanárvizsgáló-
bizottság tagjává a magyar nyelvészetre kinevezte. Itt említjük 
meg, hogy a pécsi egyetemen megkezdte már előadásait. 

Keszthely városa nagy szülöttjének, a szegények atyjának, 
Vaszary Kolos bencés bíbornok-prímásnak születése százéves 
fordulóját fényes díszgyűlés keretében ünnepelte meg folyó évi 
február 14-én. A pannonhalmi főmonostort Kelemen Krizosztom 
főapáti koadjutor és Dr. Sárközy Pál főmonostori perjel képvi-



selték. Mindketten a keszthelyi prémontrei gimnázium kiváló 
növendékei voltak. A zalavári apátságot Kroller Miksa apátúr 
és Gallik Oszvald perjel, a tihanyi apátságot Dr. Mázy Engel-
bert apátúr, a győri gimnáziumot, ahol Vaszary Kolos főapát-
sága előtt igazgató volt, Dr. Kocsis Lénárd gimnáziumi igazgató, 
a dömölki apátságot Gosztonyi Nándor kormányzó képviselte. 

Dr. Klotz Péter, aki 1902 óta volt a salzburgi bencés 
monostor apátja, majd főapátja s az osztrák bencés kongregáció 
elnöke, lemondott. Utóda Dr. Reimer Jakab, lambachi koadjutor-
apát lett, aki egyelőre a lambachi apátság adminisztrációját is 
megtartja. 

Apr. 3-án fényes ünnepségek keretében avatta nagyúrrá 
Kelemen Krizosztom főapáti koadjutor urat a Foederatio Eme-
ricana Jaurinensis corporatiója. 

Angelo Rótta pápai nuncius, érsek úr a húsvéti ünnepe-
ket Pannonhalmán töltötte. 

1932 ápr. 2—4 napjain Berkes Róbert dr. a KSV igaz-
gatója, Dávid Károly építész, Horváth István az OTI alelnöke, 
Márkus Jenő a BSZKRT h. vezérigazgatója, Mihók Ernő dr. 
min. o. tanácsos, Szemere Árpád az Operaház főrendezője, 
Takács István dr. főorvos, Tóth László dr. a Nemzeti Újság 
főszerkesztője, Wälder Cyula dr. műegyetemi tanár, Zichy Ernő 
gróf Dr. Stommer Viktorin budapesti bencés házfőnök vezeté-
sével lelkigyakorlatot tartottak a főmonostorban. 

A Győri Szemle 1932-i 1. számában Jenei Ferenc értékes 
tanulmányt írt Kazinczy pannonhalmi útjáról. 

Apr. 5-én a Kat. Bencés Diákok Egyesülete szép Szent 
Benedek ünnepséget rendezett a rádióban. 



OBLÁTUS- ÉS OBLÁTASZÖVETSÉG. 

A központi igazgató üzenete. 

Szokás szerint az Oblatus és Oblata ügyekről kellene 
beszámolnom és ezt megelőzőleg a Testvérekhez üzenetet kel-
lene küldenem. Mindkettő elmarad, illetve nagyon rövidre szab-
ható, mert mikor e füzet megjelenik, ha a jó Isten megsegít, 
itt találkozunk Pannonhalmán, ahol személyesen hallják meg 
a központ köszönetét és kéréseit, a további munkára az irányok 
megjelölését, ahol szívükbe gyűjtik Szent Benedek szellemét, 
hogy ezt vihessék magukkal, amikor majd újra visszamennek 
az életbe, ahol meghallják az egyes Szövetségek működéséről 
szóló jelentéseket, amelyeket nem azért mondunk el, hogy 
magunk dicsőségét keressük, hanem azért, hogy áldjuk érte 
a minden jók adóját, az Istent és annál erősebb meggyőződés-
sel mondhassunk Neki Te Deumot. 

Az anyagi nehéz gondok között különösen a messze élő 
Szövetségekből nem sokan tudnak eljönni, azt biztosra veszem, 
de akik eljönnek, azok hírülviszik mindazt, amit itt átélnek és 
hallanak. À jegyzőkönyvek másolatainak — amit minden Szö-
vetségnek megküldünk — ők adnak majd életet és teszik így 
hasznossá Szövetségeik életére azt, amit itt jónak találnak. 

* 
* * 

Közöljük Dr. Erdélyi László egy. tanárnak a rádió szá-
mára írt és 1932 ápr. 5-én a budapesti Stúdióban előadott cik-
két, hogy rendi öntudatunk erősödjön. 

A SZENT BENEDEK REND SZELLEME. 

Ez a szellem éppen akkor született, mikor megszületett a magyar nem-
zet neve és meghalt e nemzet első keresztény vértanuja. Az idő egy, csak 
a hely más: Szent Benedek rendjének szelleme a rend alapító Regulájában 
Itália délibb közepe táján, Monte Cassinon született meg 529-ben Krisztus 
után; a magyar nemzet neve pedig Szittya földön, a Fekete-tenger északke-
leti partvidékéhez közel, a Kubán folyó mellékén született meg ugyanakkor, 
megfürödve Garda vagy Ogurdi onogur-hunn keresztény fejedelem vérében. 
Ez a hunn fejedelem a tengerparti görögöknél megismerkedett a krisztusi val-
lással, ezt megszerette, megkívánta, Nagy Jusztinián görög császár kereszt-
apasága mellett a görög udvarban felvette a keresztséget, aztán otthon meg-
kezdte félezerévvel Szent István előtt ennek munkáját, a keresztény vallás 
nyilt hirdetését s ezért a pogány papok a fejedelem öccsével Muagyerrel 
Garda ellen fordultak és megölték őt. A pogány nép a vallása megmentőjét 
látta Magyer-ben s ez az onogur vagy ungár nép önmagát magyernek, később 
magyarnak nevezte el. — A párhuzam még teljesebb azzal, hogy Szent 
Benedek is csaknem méregpohár áldozata lett, de éppen a merénylet miatt 
érezte szükségesnek kifejteni egy új szerzetesség szellemét a Regulában. A 
Regula szelleme katonás: akarja, hogy az ő tanítványai úgy érezzék magu-
kat, mint Krisztus király katonái. S ez a szellem félezer év múlva alapvető 
hatást gyakorol a magyar keresztény állam és társadalom ezeréves erejű 
kialakítására. 

De van még közben más érdekes párhuzam is Szent Benedek rendjé-



nek szelleme és a magyar nemzet sorsa közt. Itt kimagasló tény az állandó 
honfoglalás, ott pedig a clunyi szerzetes monarchia megalapítása 900 körül, 
megelőző négyszáz éves menekülésekkel, vándorlásokkal. Mert nemcsak a 
magyarok kerültek bolgár uralom, kazar befolyás és besenyő lökések hatásai 
alá, hanem Szent Benedek montecassinói alapítása is áldozata lett a szaracén 
és langobard betöréseknek, ott is volt menekülés és új meg új erőkeresés; 
míg végre a magyar nemzetet Árpád erős, hegygerinc-övezte állandó hazá-
hoz juttatta, Szent Benedek rendjét pedig ugyanakkor, 900 körül Cluny meg-
alapítására vezette, oly erős szellemhez, amely 1000 körül teljes virágzásra 
emelkedett, Szent Odiló hosszú apátsága alatt éppúgy, mint Árpád monarchiája 
ugyanakkor Szent István hosszú, bölcs és erélyes uralma alatt. De ez utóbbi 
sikerben már döntő hatása volt Szent Benedek rendje szellemének és clunyi 
kongregációjának. 

És itt, mikor a magyar nemzet életfájába beleoltódik Szent Benedek 
rendjének és szellemének nemes olló-ága itt van helyén szólnunk ezen oltó-
ágnak igaz természetéről. 

Van III. Ottó császárnak egy oklevele, amely néhány évvel 1000 előtt 
nagyszerűen rávilágít arra, hogy minő az eredeti viszony a bencés monostor 
s a világi társadalom között. Az az oklevél elmondja, hogy a lüttichi belga 
püspök nagy erdőségben bencés monostort építtetett új kő civitassal, vagyis 
új kőkerítéssel. Mit mutat ez az oklevél? Egy buzgó püspök nem sajnál nagy 
költséget és építtet egész életre és századok számára Manrézát, lelkigyakor-
latos házat, erdő közepén, a magányban, távol a világ zajától, hol a lélek 
megszűnjön országút lenni, amelyen keresztül-kasul gázol mindenki s eltiporja 
azt a kevés, bölcs, isteni ige-magot, mely olykor-olykor- rászóródik a világ 
zaja és forgataga közepette. Mai korunk okosodását mutatja, hogy egyfelől 
keresi a természet edző nehézségeit, sziklás, meredek hegyi utait és levegő-
jét a városi kényelemben elpuhult idegek, izmok erősítésére, keresi az ide-
gek pihentetését a weekend mezőségén, ligeteiben, vizeiben és homokján is; 
másfelől ugyanez a kor a földi gondokban túlterhelt ember számára keresi 
a Manrézát, a modern remeteséget legalább néhány naora, hogy a lélek meg-
pihenjen a földi s mindennapi foglalatosságaitól, százfelé szaggatott érdeklő-
déseitől s ezekkel szemben három napra vagy egy hétre elzárkózva, csak a 
lélek örök érdekeivel és Istennel, igazi céljával és boldogságával töltse min-
den idejét. A lüttichi püspök 1000 körül ezért épített benediktinus monostort 
benn az erdőségben új kő civitassal, új kőkerítéssel. 

De volt a benediktinus életnek akkor, Szent István korában a remete 
hajlamon kívül egy más nagy feladata is, mely Szent Benedek rendjének 
szellemét mindenekfölött jellemzi s minden más rend hatásától megkülön-
bözteti: ez az istentisztelet fénye, díszessége. Ennek részletes leírását őrizték 
meg a középitáliai farfai bencés szokások, a Consuetudines Farfenses éppen 
1000 tájáról, a clunyi bencés szellem legszebb megörökítéseként. Az őske-
resztények puritánok oly értelemben, hogy még szegények és szegényesen 
egyszerű az istentiszteletük. De mihelyt végetért a szegénység s az üldözések 
háromszázéves kora és Krisztus Egyháza kiléphetett a nagy nyilvánosság elé 
s látta bevonulni istentiszteletére a római császárokat a legnagyobb pompá-
ban, gazdag, fényes ruhájú comeseikkel, főtisztviselőikkel, kiknek még a szol-
gáik is ragyogó díszbe és drágaságba voltak öltözve: akkor rá kellett jönnie, 
hogy Isten fogadóterme és nyilvános tiszteletének helye legalább oly fényes,, 
művészi, értékes legyen, mint a császár és főembereinek palotái, sőt kell, 
hogy ezeket mind felülmúlja s benne az Isten tisztelete minden emberi hódo-
latot, szertartást, pompát, ragyogást, méltóságot, művészetet, minden embertől 
kitelhető díszítőerőt felhasználó és felülmúló legyen. A krisztusi Egyháznak 
ezt a pazarul fényeskedő istentiszteleti szellemét Nagy Szent Gergely bencés 
pápa kora 600 körül már kezdte látni, de legszebb virágzásába emelte a 
clunyi benediktinus szellem 1000 táján. 

A harmadik jellemvonása és nagy értéke e szel/emnek a társadalom-
szervező ereje. Minden monarchia számára mintaképül odaállította a monar-
chák legtökéletesebbjét,. Krisztus királut. Ezt nem Szent Benedek találta ki, 
hanem csak megtalálta a Krisztus-életrajzokban, az evangéliumokban és ezt 



az eszményt Szent Benedek Regulája állította minden társaság élére, a földi 
helyetteseknek mintaképül. A modern Uhde festő megrázó képeket állít a 
mai világ minden osztálya elé, mikor megfesti azon helyzeteket, ahol Krisztus 
megjelenik a mai munkáscsalád, polgári, úri család körében s az aratók, 
halászok és iparosok közt s azt akarja szemléltetni, miképpen viselkednének 
ma az emberek, ha megjelennék köztük maga Krisztus. Valóban időszerű 
minden idők számára Krisztus király, mint elöljárói ideál. 0 az elöljárói 
tisztesség ideálja, akit a bíbornok-hercegprímás kíván a mai társadalomba: 
okos és igazságos, megadván mindenkinek bölcs mérlegeléssel azt, ami az 
illetőt megilleti és a felismert tennivalót erélyesen, mégis bölcs mérséklettel 
hajtja végre; de e sarkalatos erényeket betetőzi még a szeretettel is, adván 
gazdagon a magáéból legalább megértést, vigasztalást és pártfogást. A mai 
időben különösen szükséges, hogy minden elöljáió Krisztusban lássa kirá-
lyát és mintaképét s ez volna a legnagyobb orvosság jelenkori társadalmi 
bajainkra. Akkor valóban úrrá lenne nálunk a tisztesség és tekintély s egy 
szív, egy lélek lenne minden tisztességes magyar ember. 

Szent Benedek Regulájának király-eszménye hatott a legderekabb frank 
királyokra és Szent István magyar királynak fiához intézett Intelmeire, poli-
tikai tankönyvére, főleg a törvényhozó tanácsról szóló pontban, mely szerint 
az atya (apát, király) minden fontos dologban hallgassa meg az öregebbek 
tanácsát, a legfontosabb ügyekben a fiatalokét is, aztán tegye azt, amit a 
saját lelkiismerete parancsol. A Regula másik erósen ható pontja a magyar 
szent király Intelmeiben a türelmes ítélkezésre vonathozik, hogy az atya 
(apát, király) ne bíráskodjék haragosan, hanem kíméletesen s előbb négy-
szemközt intse meg a bűnöst, csak aztán lépjen a nyilvánosság elé és foko-
zatosan emelje a büntetést a visszaesőkkel szemben. Az Intelmeken mind-
végig meglátszik a szentbenedeki szellem s az Intelmek eredeti köszöntő 
szava mutatja, hogy ez a kis könyv frank királyi mintát használt fel a Pippi-
nidák korából, 752—801 közti évekből, amikor ugyanaz a köszöntő formula 
volt divatos a frank királyok oklevelei és törvényei élén. A Regula tehát már 
a frankoknál megtette nagy politikai, államéleti, alkotmánytani hatásait s 
folytatta nálunk Szent Istvánnál. 

Ki kell még emelnünk Szent Benedek Regulájának mindenkori szociális 
szellemét. Ez a Regula azt parancsolja, hogy az apát és az elöljárók s a 
hetes szolgálatba lépő testvérek mossák meg a testvérek és a jövevények, 
vendégek lábát, kiket úgy fogadjanak, mint Krisztust. Ugyanily alázatos 
szeretettel fogadták Szent Benedek szerzetesei az utasokat, szegényeket és 
zarándokokat. Éppen ez az erér.y hatott legerősebben az aquitániai hercegre, 
amikor nagy erdősége szélén, a Rohne völgy közelében megah pította a fél-
Európát átalakító Cluny-monostort, amelynek vezetése alá rendeltek Európa 
fejedelmei közel 2000 bencés monostort, e földrész legkülönbözőbb részein. 
Ugyanaz a szociális szellem mondatja Szent István királlyal fiának szóló 
Intelmeiben, hogy hadifogoly főembereit és vitézeit se mondja szolgáinak, 
hanem atyáinak és testvéreinek s fogadja szívesen a jövevényeket és ven-
dégeket, kik új kultúrát, új eszközöket és ismereteket hoznak. 

Ily alapokon nem csoda, ha Szent István országa 1000 éves lett. S 
egyidős a magyar névvel Szent Benedek rendjének 1400 éves szelleme. Kipró-
bált, sziklaerős alap, amelyből cédrusfák emelkednek az ég felé és illatoznak 
sok századon, évezreden át és hajtanak új meg új törzseket. A cisztercita 
rend és a premontrei rend csaknem egyszerre hajtottak ki a benediktinus 
cédrus 600 éves törzse mellett, ennek gyökereiből. A ciszterciták visszatértek 
az eredeti egyszerűséghez és kézimunkához, mert a clunyi bencéseknél művé-
szet és tudomány, politikai tanács és udvari szolgálat, kultúrális és szociális 
vezető szerep lakásban, ruhában, étkezésben, életmódban, iskolákban annyi 
gazdagságot és szépséget fejlesztett ki, oly élénkké tette a világgal való érint-
kezést, hogy ezzel szemben a cisterciumi bencéseknél újra feléledt az eredeti 
remete szellem s annak az egyszerű időnek, életmódnak a visszakívánása, 
amelyben a szerzetesek nagyrésze még kézműves és földműves volt. A cisz-
terciták ezen reformja új szervezeti intézményt is talált ki a szentbenedeki 
eredeti egyszerű szellemnek a megőrzésére: a káptalani gyűlésekbe egybe-



jövő apátok fegyelemszabályozó és vizitátorokkal ellenőrző tanácskozásait; 
de a kézimunka túlsúlyát a cisztercita rend sem tudta soká fenntartani, a 
szellemi munka ott is előre tört és uralomra jutott s a clunyihez hasonló 
virágzást ért el, úgy hogy a kézimunka hívei később kénytelenek voltak újra 
kiválni a trappista rend alakjában. 

A premontrei rendben is van benediktinus szellem, egyesítve Szent 
Ágoston leveleinek szellemével avégből, hogy példát adjanak a világi papok-
nak a kánonok szerin' való közös monostori és klauzúrás életre, úgy, ahogy 
ez Magyarországon valóban megvolt a benediktinus püspökök és főesperesek 
első századában. 

Az újkor valláskritikus protestánsaival szemben megint új katolikus, 
rendek jelennek meg a küzdőtéren, elsősorban a jezsuiták és a piaristák. 
Iskoláik a régi rendeknek is voltak, híres iskolákat alapítottak és tartottak 
fenn a clunyi benediktinusok, sőt 200 évvel régibb elődeik is Nagy Károly 
korában, valamint a későbbi ciszterciták, premontreiek, domonkosok, feren-
cesek stb.; de új felvértezettségre volt szükség a protestáns iskolakkal, köny-
vekkel, prédikálásokkal szemben s ebben friss, új mesterek ejtették bámulatba 
és ragadták utánzásra a régi szerzetesrendeket. 

A régi rendek, elsősorban a bencések látván az újkor szerzeteseinek 
humanista és realista iskolai sikereit, azt, hogy az újkor már csak a tanító 
és betegápoló szerzetes rendeket akar.a becsülni: ifjú erővel és buzgalommal 
vetették rá magukat a közép- és felsőiskolai tanításra és tudomány-műve-
lésre. A bencésrend szamot vetett egész múltjával s 14 nagy kötetben dol-
gozta ki magyar történetét. S e magyar tanílórend tagjai egy század alatt 
annyit írtak, hogy munkáiknak csak a címjegyzéke s ez elhúnytak életrajza,, 
irodalmi rövid méltatásai hatalmas nayy kötetet töltenek meg. 

Benediktinusok adták a ferenceseknek Porciunkulát, a jezsuiták atyjá-
nak elmélkedő helyéül a manrézai barlangot s ezzel szimbolizálták azt a 
nemes viszonyt, mely a legősibb rendet a fiatalabb és legtávolabb álló ren-
deknek is támogatójává, őszinte, igaz barátjává tette. S bámulatos, hogy az 
a rend, mely 1400 éves korával mint aggastyán tekinthet le a 700 és 400 
éves fiatalabb rendekre, ezeknek fürge, tevékeny példáját látva, felismeri 
bennük a saját nagy múltjának és szellemének szűkebb körű specialistáit s. 
tökéletesebb végrehajtóit, új munkakedvet kap maga is és fiatalos erővel 
veszi fel mellettük a versenyt, a magyar kultúra továbbépítésében és tökéle-
tesítésében. * * * 

Beszámolóm a Szövetségek munkájáról csak néhány sor 
lesz. Köszönetet mondok a jelentések megküldéséért. Köszö-
nöm Kecskemétnek, hogy Szent Benedek Atyánk ünnepére 
újból megajándékozta káptalanunkat a szép kézimunkával díszí-
tett pallákkal. Örömmel olvasom a kecskeméti elnőknő sorait, 
amelyek bizonyítják, hogy az Alföld szívében immár » tíz éve 
íennálló Oblata-Szövetséget egyre jobban értékelik Kecskemé-
ten. Munkájuk, mint a titkári jelentés mutatja, továbbfölyik: 
megtartották havi gyűléseiket (szó volt az alázatosságról feb-
ruárban, a szeretetről márciusban, türelemről és szelídségről 
áprilisban). A Népmisszióban jan. 8-án Domokos László népis-
kolai igazgató beszélt (Bízzunk Magyarország feltámadásában 
címen); jan. 15-én pedig Nagy Gyula polgári iskolai hittanár az 
anyák kötelességeiről szólt. Jan. 22-én vitéz Szabó István h. 
tanfelügyelő a Kereszténység és munkásság címen tartott elő-
adást, jan. 29-én pedig Katona Géza tanár arról szólt, mik a 
szülők kötelességei a nevelés terén a családban. Az utolsó 
előadásban február 5-én Szabó József bíró a szentföldi útjáról 
számolt be- Az apátplébános is meglátogatta a Szövetséget és 



kérte további kitartó munkájukat. — Nagy Balázs halálának 
évfordulóján szentmisén voltak. Megünnepelték Szent Skolasz-
tika ünnepét és Szent Benedek napját. Mozgalmaikról mindig 
megemlékezik a kecskemétiek Katolikus Lapja is. 

A budapesti Szent Skolasztika Szövetség a lelki élet elmé-
lyítésén dolgozott. A Szent József Oblatus-Szövetség folytatta 
előadásai sorozatát a korszerű és liturgikus kérdésekről. 

Kőszegen február 10-én 3 oblatus és 9 oblata vette fel 
Szent Benedek skapuláréját. A beöltöztetés szertartását a helyi 
igazgató végezte. Nagyon szép és meleg lelkiélet folyik a 
kőszegi két szövetségben. 

Örömmel jelentem, hogy a kőszegi beszámolófüzet, ame-
lyet az egyes Szövetségeknek a központ megküldött, minden-
felé jó hatást ért el. 

Szarvason élő buzgó oblatánk mellé egy másik kérte a felvételt. 
Farkasgyepün élő oblatánk áldásosán működik a reája 

bízott gyermekek gondozásában. Mindketten nagy szeretettel 
várják a pannonhalmi pünkösdi napokat. 

Az Oblatus- és Oblata-Szövetségek további munkájára a 
jó Isten áldását kívánom. N. T. 

HALOTTUNK, 
t TÍMÁR GELLÉRT ISTVÁN. 

Született 1900 nov. 14-én, Pinkamindszenten. Meghalt 1932 
márc. 4-án, 32 éves korában Budapesten. Márc. 7-én temették el 
a kerepesi-úti temetőben a rendtársak és rokonai benső rész-
véte mellett. 

Középiskolai tanulmányait Kőszegen a bencéseknél végezte. 
Szép erkölcsi és szellemi tőkét hozott a rendbe, de Isten kiszá-
míthatatlan végzéséből kamatoztatni nem tudta. Az élettől csak 
szép reményeket kapott. Megcsillogtatta előtte a papi, szerze-
tesi, tanári hivatás kékmadarát, de mire megfoghatta volna, 
már el is röpült kezéből. Gyilkos betegség őrölte már klerikus 
kora óta. Tanulmányait is csak félerővel tudta befejezni. Műkö-
dött mint tanár Győrben (1926—27), Sopronban (1927—29), mint 
esztergáli hitelemző Zalaapátiban (1929—30), mint számvevő 
Pannonhalmán (1931—32), de mindenütt ránehezedett munka-
kedvére baja, mely ha lelki erejét nem is, de testi erejét végül 
is összeroppantotta. Erezte Szt. Ignác szavainak igazságát, hogy 
qui prope gladium, prope Deum est, qui cum bestiis, cum Deo 
est, hogy aki szenved, az közel van Istenhez. Christo roborante 
omnia sustinet. Krisztus erejével tűrt, szenvedett szótlanul nagy 
fájdalmakat, erőtlenségeket. Kedves rendtárs volt. Szeretett 
technikai dolgokkal foglalkozni. Végső erőtlenségében sokszor 
megerősítette magát a szentségekkel. Abban a biztos remény-
ben halt meg, hogy él az én Üdvözítőm, akit biztosan meg 
fogok látni. Isten valósítsa meg mielőbb fiatalon elhunyt, ked-
ves rendtársunk szent reménységét. Dr. Mihályi Ernő. 



SZERKESZTŐSÉGÜNKNEK MEGKÜLDÖTT KÖNYVEK: 
Joannis a Sancto Thoma 0 . P. cursus theologici. Tomus primus. Opera et 

studio monachorum quorumdam solesmensium 0. S. B. editus. Desclée 
et sociorum. Parisiis. 1931. 

Heigl B. dr. : Antike Mysterienreligionen und Urchristentum. Münster. Aschen-
dorff. 1932. 2"45 M. 

Ruzitska Béla dr. : Az atomelmélet újabb fejlődése. Székfoglaló az Erdélyi 
Kat. Akadémiában. Cluj-Kolozsvár. 1931. 

Sulyok István dr.: A kisebbségi kérdés szociológiai oldala. Székfoglaló az 
Erdélyi Kat. Akadémiában. Cluj-Kolozsvár 1931. 

Dr. ifj. Iványi Grünwald Béla. : Gr. Széchenyi István Hitel. Bp. Magy. Tört. 
Társ. 1930. 

Seppelt: Der Aufstieg des Papsttums. 1931. Jakob Hegner in Leipzig. 12'50. M. 
Volbach Fr. : Handbuch der Musikwissenschaften. 2 B. Aschendorff. Münster. 

12'96. M. 
Speneder L. : Die Kunst in unserer Zeit. Wien. Reinhold Verlag 1931. 6'60 S. 
Montalembert : Ste. Elisabeth de Hongrie. Maison Alfred Mame et Fils. Tours. 
Casel Odo dr. 0 . S. B- : Jahrbuch für Liturgiewissenschaft. 1930. Münster 

in W. Aschendorff. 
György Lajos : Kónyi János Democritusa. Budapest 1932. 
Kincs Elek : Kölcsey a közéletben. Szombathely. Martineum könyvnyomda 

rt. 1931. 
P. König Kelemen : Hatszázéves ferences élet Szécsényben. (1332—1932.) 

Vác, Kapisztrán nyomda. 1931. 
Saint Jure — Mathis : Das Leben im Ordensstande 5 Aufl. 2 k. Verlagsanstalt 

vorm. G. I. Manz A. G. Regensburg. Rm. 8 10. 
Hilpisch dr. O. S. B. : Aus deutschen Frauenklöster. Kleine Hist. Monographien 

Reinhold. Wien 
Güttenberger dr.: Die Einsiedler in Geschichte und Sage. Kleine Hist. Mono-

graphien. Reinhold. Wien. 
Tyrannius Rufinus : Die Heiligen in der Wüste. Kleine Hist. Monographien. 

Reinhold. Wien. 
Tyrannius Rufinus : St. Johannes von Aegypten. Kleine Hist. Monographien. 

Reinhold. Wien. 
Hilpisch dr. 0 . S. B. : Beda Venerabiiis. Kleine Hist. Monographien. Rein-

hold. Wien. 
W. O. Ludwig : Der Verduner Altar. Kleine Hist. Monographien. Reinhold. 

Wien. 
Fuchs A. Abt. zu Göttweig : Der heilige Altmann. Kleine Hist. Monographien. 

Reinhold. Wien. 
Stingeder: Homiletischer Führer durch das Alte Testament. Pressverein Linz. 

1931. 12 S. 
Das katholische Deutschland. 7. Lieferung. Haas und Grabherr. Augsburg. 

3'60 M. 
Dr. Poschmann Bernhard : Die abendländische Kirchenbusse im frühen 

Mittelalter. Breslau. 1930. Verlag Müller und Seiffert. 
De la Gorce Piere : Louis-Philippe (1830—1848.) Paris. Librairie Pion, 20 Fr. 
Massis Henri: Evocations souvenirs (1905—11.) Paris „ „ 1931.15 „ 
Bertram A. Kardinal : Charismen priesterlicher Gesinnung und Arbeit Her-

der. 1931. 4'80 M. 
Holzapfel H. Katholisch und Protestantisch. Herder. 1931. 4 M. 
v. Czékus Zoltán: Az 1914—18. évi viágháború összefoglaló történelme Bp. 

1930. Stádium Rt. 20 P. 
Pohle Gierens: Dogmatik. 1. B. 8. Auflage. Schöningh. Paderborn. 1931. 10 M. 
Radó Polykarp O. S. B. : Das älteste Schriftlesungssystem der altgallika-

nischer Liturgie. Excerptum ex Ephemerides Liturgicae. 1931. Typis 
polyglottis Vaticanis. 
: Die Heimat des Perikopensystems im Thomas Evangeliar. Typis 
polyglottis Vaticanis. 



Kümmel Konrad : Heilige Jugendzeit. Herder Freiburg. 4'60 M. 
Grumann Anton : Die Geschichte von Bingeles Schwester. Herder Freiburg. 

1931. 3'50 M. 
Garrold R. : Echte Jungen. Herder Freiburg. 4 M. 
Schmiedt Béla dr. : Isten Atlétái. A szerző kiadása. Mátészalka. 1931. 4 P. 
Schäfer T. : De religiosis ad normám codicis iuris canonici. Münster. Aschen-

dorff. 1931. 28 M. 
Horváth Detre dr. Az oblátus és obláta szövetség Kőszegen az 1930—31. 

isk. évben. Szombathely. 
Schröfl Aloys : Und dennoch die Nibelungenfrage gelöst. München. 1931. 8'50M. 
Knevels Wilhelm : Das moderne Drama. H. Wollermann Verlagsbuchand-

lung. Braunsweig. 7 M. 
D. P. Alfonso 0 . S. B. : L' encologia romana antica. Subiaco 1931. 15 L. 
Péter András : A magyar művészet története. Lampel R. Bpest. 20 P. 
Horae diurnae breviari romani. Taurini-Romae. Marietti. 1931. 9 L. 
Heerinckx I. 0 . F. M. : Introductio in theologiam spirituálém asceticam et 

mysticam. Taurini-Romae. Marietti. 1931. 15 L. 
Palombo I. C. Ss. R. : De dimissione religiosorum. Taurini-Romae. Marietti. 

1931. 12 1. 
Gerster a Zeil T. 0 . M. C. : Familia veteris foederis. Taurini. 1931. 8 L. 
Schemtri A. M. 0 . S. A.: De sacramentis. Taurini-Romae. Marietti 1931.15 L. 
Agins L. O. E. S. A. Manuale de ecclesiarum rectoribus. Taurini. 1931. 5 L. 
Riondel H. S. 1. : La vie de foi. Paris. Lethielleux. 18 Fr. 
Kosch W. : Das katholische Deutschland. Haas u. Grabherr. Augsburg 8. Lief. 
Gröber C. : Christus Pastor. Herder. Freiburg in Br. 
Breitenstein D. : Die socialistische Erziehungsbewegung. Herder. Freiburg 

in Br. 1930. 
Timár Kálmán : Legrégibb bibliafordításunk eredete. Kalocsa. 1931. 2 P. 
Grentrup Th. : Das Deutschtum an der mittleren Donau in Rumänien und 

Jugoslawien. Aschendorff. Münster. 10'75 M. 
Winter Eduard : Die Deutschen in der Slowakei und in der Karpathorussland. 

Aschendorff. Münster. 3'20 M. 
Vincke Johannes : Der Klerus des Bistums Osnabrück im späten Mittelalter. 

Aschendorff. Münster. 11*80 M. 
Anka János: Az örök ember. Budapest. 1931. Elet irodalmi, és nyomda rt. 
Grupp Georg : Kulturgeschichte des Mittelalters. I—VI. B. Verlag Ferdinand 

Schőningh. Paderborn. 60 M. 
Jone H. dr.: Katholische Moraltheologie. 3. Auflage. V. Schőningh Paderborn. 

8"50M. 
Saba A. dr. : Bernardo i Ayglerio aböte di Montecassino. Montecassino. 1931. 
Bouyx G. : ,,L' eglise de 1' ordre." Editions Spes. Paris 1929. 
Szana, Alexander : Die Geschichte der Slowakei. Grenzbote Verlag. Brati-

slava. 1930. 40 Kc. 
Szana, Alexander: „Zum ewigen Frieden". Grenzbote Verlag. Bratislava..^ 

1931. 30 Kc. 
Huizinga, J. : Herbst des Mittelalters. Drei Masken Verlag. München. 1931. 

15 M. 
v. Le Tort. Gertrud : Die letzte am Sch.afott. Kösel. Pustet. München. 4'50 M. 
Schneider E. : Handbuch der weiblichen Jugendpflege. Herder. Freiburg in 

Breisgau. 3'50 M. 
Spiees K. dr. : Bauernkunst ihre Art und ihr Sinn. Wien. Österreichischer 

Bundesverlag. 
Myriam de G. : Petite prédestinée Marie-Gabrielle T. (1905—1912). Paris. 

Lethielleux. 
Benda 0 . : Der gegenwärtige Stand der deutschen Literaturwissenschaft. Höl-

der-Pichler-Tempsky A. G. Wien. 2'50 M. 
Linhardt : Feurige Wolke I—II, Brennender Dornbusch. I—II. Herder. Freiburg. 

12-50 M. 
Rössler C. 0 . S. B.: St. Benedicti regula monachorum. Graz. 1931. Ult. 

Mosers Verlag 12'50 S.  
Kapisztrán Nyomda Vác. Művezető: Farkass Károly. 



Jubileumi emlékkönyv. 1831 —1931. A budapesti növendékpapság magyar 
egyházirodalmi iskolája. Bp. 1931. Vác. Kapisztrán nyomda. 

Bossuat R. : Le moyen age. I. de Gigord. Paris. 60 fr. 
Thalhofer Fr.: X. Unterricht und Bildung im Mittelalter. Kösel-Pustet. Mün-

chen. 3 M. 
Ns. f.: A magyar katolikusság nyílt kérdései. Sopron. Tóth Alajos könyv-

nyomdája. 
Bangha Béla S. J. : Katolikus lexikon. I. II. k. Budapest. 1931. 
Fahsel : Gespräche mit einem Gottlosem. Herder. Freiburg. 1931. 6 M. 
Dehen P.: Leben und Gegenwart. Herder. Freiburg. 1931. 1 " 10 M. 
Matthiessen W. : Sankt Martin den Kindern erzält.Herder. Freiburg. 1931.3'80M. 
Bopp L. : Wir sind die Zeit. Freiburg. Herder. 1931. 5'40 M. 
Barimann B. d r . : Grundriss der Dogmatik. Freiburg. Herder. 1931. 6'40 M. 
Rauschen G. d r . : Patrologie. Freiburg. Herder. 1931. 11 "50 M. 
Schaumann R. : Die Tenne. München. Kösel-Pustet. 6 M. 
Hóman—Szekfű : Magyar történet. VI. k. Királyi M. Egyetemi nyomda Bp. 20 P. 
Brinktrine I. dr.: Die heilige Messe. Schöningh. Paderborn. 6'50 M. 
Székely László : A parton ülők parasza. Szombathely. 1932. 2'40 P. 
Kosch W. : Das katholische Deutschland. Haas und Grabherr. Augsburg. 9. 

Lieferung. 
Magdics Gáspár : A természettudomány útjai Istenhez. Bp. Szt. István Társ. 
Melichár Kálmán dr.: A zsinatok. 
Szalay Jeromos : Szent Benedek élete és műve. „ 
Schütz Antal : Krisztus. 
Balogh Albin : Pannónia őskereszténysége. I. k. 
Kalmár Gusztáv dr. : Küzelmek a fehér halál országában. „ 
Horn Emil : Magyarországi Szent Erzsébet életrajza. 
Lőrinczy György : A boldogság császárja. 
Florilegium Patristicum : XXX. S Bonaventurae prolegomena ad s. theologiam. 

Edidit Th. Soiron. Bonnae. Hanstein. 1932. L40 M. 
Janvier : La Passion de Notre-Seigneur Jésus Christ et la morale chrétienne. 

Paris. Lethielleux. 15 Fr. 
Lacau : Precieux trésor des indulgences. Turin. 1932. Marietti. 15 Fr. 
Bessodes : La sainte amante de Jésus Mariae Madeleine. Turin. 1932. 

Marietti. 7 Fr. 
Pistocchi : De bonis ecclesiae temporalibus. Taurini. 1932. Marietti. 15 L. 
Card. LéDicier : Institutiones theologiae speculativae. T. II. Taurini. 1932. 

Marietti. 25 L. 
Takács Sándor : Kémvilág Magyarországon. 2 k. Franklin Társulat Bp. 
Földi Mihály : Kádár Anna lelke. 
Vargha Gyula: Dalok. 1881. „ „ „ 3 P. 

„ költeményei 1915. „ „ „ 10 P. 
: Vitézi énekek Thúrv Györgyről. „ „ „ 192L 

B e n c é s reálgim-
názium. 

Diákmenza. 

PÂX 
Tel. 171. 

V 
Pápa, Főutca 9. 
könyv-, zenemű-, 

írószer- és papíráru 
kereskedése. 

Irodaszerek, levélpapírok, rajzpapír, másolópapír, 
milliméterpapír és vázlatpapírok méterenként és 
tekercsenként minden minőségben. író-, másoló-, 
sokszorosító tinták minden színben. Olajfestékek, 
ecsetek és gombfestékek. Iskolai tankönyvek. Kato-
likus Sortiment. Szépirodalmi-, ipari- és gazdasági 
szakkönyvek. Ifjúsági iratok. Divatlapok a legnagyobb 
választékban. — Bel- és külföldi irodalmi művek 
és kegytárgyek nagy raktára. Bárhol, bárki által 
hirdetett könyv nálunk is kapható. Névjegyek, el-

jegyzési és esküvői meghívók ízléses kivitelben. 
Nyomdai és könyvkötészeti munkák felvétele. 



STIMMEN AUS PANNONHALMA. 
SIEBENTER JAHRGANG. No. 2. 15. Maj. 1932. 

Chefredakteur P. Dr. V. Strommer. Redakteur P. Dr. Ernst Mihályi. 
Katholische Vierteljahrschrift für Geisteslehen und Kultur. 
Herausgegeben von der Benediktiner-Erzabtei Pannonhalma. 
Erscheint vierteljährlich. Redaktion und Verlag : Pannonhalma, 

Győr vm., Ungarn. — Ahonn. jährlich 6 P. 

INHALT. 

Studien. P. Dr. Kolumban Kemény : Goethe. — P. Jakob Blazovich : Die 
Maschine. — P. Dr. Thaddäus Hein : Die Schriftstellerin Anna 
Szederkényi. 

Umschau. Die voreingenommene Wissenschah von P. Barnabas Holenda. — 
Randbemerkungen zu einem Buch von P. Jakob Blazovich. 

Besprechungen. 
Benedictina. Ordensnachrichten. Angelegenheiten der Oblatenverbände. P. 

Dr. Ladislaus Erdélyi : Vom Geist des Benediktinerordens. — Unser 
Toter. 

REVUE DE PANNONHALMA. 
No. 2. le 15. Mai 1932. 7-éme ANNÉE. 

Organe catholique d'intérêt général publié par l'Archiabbaye 
bénédictine de Pannonhalma. 

Directeur : D. Dr. V. Strommer, secrétaire de rédaction : D. Dr. 
Ernő Mihályi, Parait le 15 février, mai, août, novembre, de 
chaque année. Rédaction et administration : Pannonhalma, 

Győr vm., Hongrie. — Abonn. 6 P. par an. 

SOMMAIRE. 

Études. Dom Kolumbán Kemény: Goethe. — Dom Jákó Blazovich: La machine-
— Dom Tádé Hein: Anne Szederkényi. 

Revue des idées et des faits. Dom Barnabás Holenda: La science prévenue. 
— Dom Jákó Blazovich : En marge d'un livre. 

Livres. 
Benedictina. Les nouvelles de 1' Ordre. La conîréria des oblats. Dom László 

Erdélyi; L'esprit de l 'ordre bénédictin. Notre défunt. 

Kapisztrán Nyomda Vác. Felelős üzemvezető : Farkass Károly 



Henri Morice—Nagy László : Jézus lelke. Bp. Korda rt. 1932. 
Erich Przywara S. J. : Karmel. Kösel—Pustet. München. 3'50 M. 
R. D' Harcourt : L' Education sentimentale de Goethe. Armand Paris. Colin. 

20 Fr. 
E. Seilliére : Baudelaire. Armand Colin. Paris. 20 Er. 
Pastor: Geschichte der Päpste. XVI. I. Herder Freiburg. 1931. 16'20 M. 
Dr Tihamér Tóthv: Die zehn Gebote. II. B. Schöningh. Paderborn. 1931. 
Dr. Tóth Tihamér ; Sermonen over Christus' Koningschap, Averbode. 1932. 

:De Jongen met Karakter. De Vlaamische Drukkerij Leuven. 
: La chaste adolescence. Éditions Podagogiques. Leuven. 
: Il carattere del giovane. Libreria Emiliana Editrice. 

Venezia, 1932. 
Dr. Marcell Mihály : A bontakozó élet. I. Az egyéniség összetevői. Bp. 1931. 

Élet. 
E. Seilliére : J.-K. Huismans. Grasset Paris. 15 Fr. 
F. Strowski L' homme moderne. Grasset. Paris 15 Fr. 
F. Sieburg : Dieu est-il français ? 
Sebess Dénes: Két Magyarország. A Könyvbarátok Szövetségének kiadása. 

Egyetemi Nyomda. Bp. 
Dr. György Lajos : Eulenspiegel magyar nyomai. Cluj (Kolozsvár) Mi-

nerva Rt. 1932. 
Marmion—Spiegel : Sponsa Verbi. Schöningh. Paderborn. 1*50 M. 
Születésszabályozás : Angol eredeti után fordítás németből. Debrecenyi Ist-

ván könyvnyomdája, Székesfehérvár, 50 Fill. 
P. Bonifátius Gatterdam O. S. B. : Kurzgefasste Einführung in den Choral. 

Verlag für Liturgie Grüssau in Schlesien. 
Choralgesänge für das Volk. 9. Heft. Das Abendgebet der Kirche. Abtei 

Grüssau in Schlesien. 
P. L. De Chérancé, O. M.C.: Saint Elisabeth de Hongrie Duculot. Gembloux 

(Belg.) 1927. 
Dr. Weszelyi Ödön : A szellemi képességek fejlesztése. Bp. 1932. Lampel R. 

Magyarországon vezető harmónium speciális 
cég és legnagyobb harmóniumrakíár : 

HŐRL NÁNDOR 
BUDAPEST II., TÖRÖK UTCA 8. 

Telefon: Aut. 51-6—52. 
Sürgönycím: 

„HARMONHŐRL." 
É V T I Z E D E K Ó T A 

K Ö Z I S M E R T L E G J O B B 
Ház-, szalon-, iskolák-
: : és templomoknak. : HARMON1UMOK 

KÜLÖNLKGESSÉG : 

Pl AM1NÍOTC f e ' t ű n ő i ó minőségben és angol-
•l 1 V / l \ mechánikás zongorahanggal. 

A főtisztelendőlPAPSÁG-, TANERŐK-, ZÁRDÁK-, ISKO-
LÁK és TEMPLOMOKNAK kedvező fizetési feltételek. 



P A N N O N H A L M I FÜZETEK. 
A pannonhalmi főapátsági Szent Gellért fő-
iskola hallgatóinak doktorátusi értekezései 

1926-tól 
1. Koller Pius : Faj és haj. Budapest, 

1926. — — — — — — I P 
2. Rados Tamás : Horatiusi nyomok Au-

sonius költészetében. Pannonhalma, 
1928. — — — _ — 2 P 

3. Herczegh Frigyes : Sopron vármegye a 
Hunyadiak korában. Pannonhalma, 
1928. — — — — — — 3 P 

4. Vanyó Tihamér : A katolikus restaurá-
ció Nyugatmagyarországon. Pannon-
halma, 1928. — — — — — 4 P 

5. Kurzweil Géza : A forma, mint kifejező 
eszköz Klopstock ódaköltészetében 
( N é m e t P h i l o l o g i a i D o l g o z a t o k 
XXXVII. sz.) Budapest 1928. — 3 P 

6. Nagy K. Amadé : A Zala-Sárvíz csa-
torna szögének földtani viszonyai. Pan-
nonhalma, 1928. — — — — I P 

7. Csóka Lajos : Sopron vármegye kato-
likus egyházi és tanügyi viszonyai III. 
Károly és Mária Terézia korában. Pan-
nonhalma, 1929. — — — — 3 P 

8. Kokas Endre : Az 1880-as évek irodal-
mi élete. Pannonhalma, 1930. — 3 P 

9. Brunner Emőd : A francia felvilágoso-
dás és a magyar katolikus hitvédelem. 
( Bibliothèque de l'Institut Français à 
I' Université de Budapest, 14. sz.) Pan-
nonhalma, 1930. _ — — — 3 P 

10. Monsberger R. Ulrik : A hazai német 
naptárirodalom története 1821-ig ( Né-
met Philologiai Dolgozatok XLVI. sz.) 
Budapest, 1931. 2 P 

11. Kelemen Atanáz : Keresztély Ágost her-
ceg katolikus restaurációs tevékenysége 
a győri egyházmegyében. 1931. 3 P 

Megrendelhetők a Pannonhalmi Szemle kiadó-
hivatalában (Pannonhalma, Győr m.) 



O B E R B A U E R A. UTÓDA 
BUDAPEST, 
IV., VÁCI-U. 

4 1 . 
ALAPÍTÁSI ÉV: 1863 

M a g y a r o r s z á g 
legrégibb temp-
lomberendező és 
z á s z l ó k é s z í tő 

vállalata. 

Miseruhák, pluvia-
lék, szentségtartók, 
kelyhek, szobrok, 
gyertyatartók, örök-
lámpák stb. állan-
dóan nagy válasz-
tékban raktáron. 

Vállalom oltárok, 
szószékek stb. épí-
tését, restaurálását, 
fából faragott szob-
rok készítését, kely-
hek aranyozását stb 
Kívánatra nagy képes 
árjegyzékemet díjmen-

tesen megküldöm. 

TELEFON: AUTOMATA 833—44. 

RIEGER OTTÓ 
ORGONAGYÁR 

BUDAPEST, X., SZIGLIGETI-UTCA 29. 
( R Á K O S F A L V A ) # TELEFON: 963-45. 

Új orgonákat, 
valamint homlokzatsípok szállítását szakszerű, művészi 
kivitelben és o r g o n a j a v i t á s o k a t m é r s é k e l t á r b a n 

e l v á l l a l u n k . 



Magyarország arany koszorús mestere, a „Pro Ecclesia 
et Pontifice" pápai érdemkereszt tulajdonosa. 

SZLEZÁK LÁSZLÓ 
: HARANG- ÉS ÉRCÖNTŐDE, HARANGFELSZERELÉS 
I ÉS KÁBELGYÁR. 

BUDAPEST, VI., FRANGEPÁN-UTCA 77. 
T E L E F O N S Z Á M : AUT. 913-53. 

Az 1900. évi párisi világkiállításon díszoklevéllel, 1921—23. évi vas-
I ipari kiállításokon aranyéremmel, az 1925—26. évi kézmütárlaton kor-

mány diszok'evéllel. az 1927—28. évi budapesti, székesfehérvári, szentesi 
% és szombathelyi kiállításokon nagy aranyéremmel kitüntetve. 

Dr. Serédi Jusztinián, bíbornok hercegprímás úr első harang-
szentelése a budapesti belvárosi ferenceseknél 1928. évben. 

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

A budapesti Bazilika 7945 kg-mos új „Szent Imre 
Hősök harangja" is gyáramban készült. 

Kapisztrán nyomda, Vác. Üzemvezető Farkass Károly. 



1932. VII. ÉV. 3. SZ. 

PANNONHALMI 
SZEMLE 

NEGYEDÉVES FOLYÓIRAT A MAGYAR KATOLIKUS KULTÚRA ÉS A 
BENCÉS SZELLEM SZOLGÁLATÁRA. 

FŐSZERKESZTŐ : Dr. STROMMER VIKTORIN. 

TARTALOM. 
Dr. KÜHÁR FLÓRIS : t Dr. Bárdos Rémig pannonhal mi főapát. 

Tanulmányok. 
Dr. SZABADY BÉLA: Nagyfalvi Gergely váci püspök, zalavéri apát 

0576-1643). 
Dr. KURZWEIL GÉZA : Új embertípus — új ízlés — új irodalom. 
Dr. BÁNHEGYI JÓB : Kaffka Margit. 
Dr. MAGASI ARTÚR: A Nervi patak torkolatánál. 

Figyelő. 

Dr SZALAY JEROMOS: Széljegyzetek Somogyi István könyvéhez. 

Könyvek. 
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D R . B Á R D O S R É M I G 
pannonhalmi főapát. 

A pannonhalmi apátok és főapátok kilencszázéves arckép-
csarnoka Szt. Benedek rendjének és a magyarságnak sok tör-
ténelmi nagyságát rejti magában. Amikor Rémig főapát urunk 
érckoporsóban ott feküdt pünkösdhétfőn az Oros-féle székes-
egyház boltívei alatt és a szentélyben az ország bencés bíboros 
hercegprímása mutatta be érte az engesztelő szentáldozatot, 
körülötte főapátságának négy apátja várt arra, hogy az élő rend 
és a küzdő Egyház könyörgéseivel vezesse égi ösvényekre az 
ő keresztúttá vált földi vándorlását; az apostoli nuncius, a magyar 
kormány, a törvényhozás két házának, több vármegyének, a 
bencés gimnáziumos városok képviselőinek, a gyászoló rend-
társaknak és a főapátsági egyházmegye híveinek hatalmas serege 
érezte és megértette a főapáti méltóság ősi fényét, — kifejezte 
a főmonostor és a Rend gyászának nagyságát. 

Ebben a környezetben a gyá-zos pillanatok beleömlöttek 
a magyar történelembe, melyet a székesegyházban Szt. István, 
Szt. Imre, Szt. László képei, régi nagy apátoknak sírkövei jel-
képeznek. A gyászszertartás csodás mélységű imádságai, énekei 
pedig ezt a földi mulandó életet a liturgia jelennétevő hatal-
mával az örökkévalóság világába emelték. Mily csodálatos az 
az emberi sorsok forgandósága, az élet múlandósága, a földi 
hatalomnak, méltóságnak, fénynek, pompának — az enyészet-
tel való ölelkezése. Mily világos lesz ily temetésen, hogy az 
életből, történelemből csak az lesz maradandó, amit az Isten 
mérlege talál súlyosnak: a szívnek, a léleknek értékei, erőfeszí-
tései, szent és nagy gondolatai, tettei, keresztviselése és áldo-
zatai. Opera illorum sequuntur ipsos. Cselekedeteik követik 
őket át az örökkévalóságba, ahova a gyászból, részvétből nem 
az emberi szavak, hanem az imádság, engesztelés, a krisztusi 
áldozat vérének illata és az elhunytakért végzett engesztelő 
jótettek érnek csak át. 



Bárdos Rémig Íőapát úr életéből, mely rendünk történel-
méből az ország történelmébe emelkedett, — az örökkévaló-
ságba az ő jóságos, atyai szíve, nemes, nagy lelke, szelíd, 
békés, tűrő jelleme, kereszthordozó, áldozatos szerzetesi, papi, 
tanári munkája, főapáti működésének rendje szeretetéből vég-
zett nagy tettei jutnak át. 

Emberi arcáról most, hogy már csak emlékezetünkben 
tekinthetünk rá, a szívjóságnak, szelídségnek, az egyszerű, köz-
vetlen és kedves jámborságnak vonásai sugároznak le. Nem 
kellett hozzá különös lelki közelség, hogy abban a bencés 
tanárban, aki az ipolysági családi házból 1885-ben lépett a 
pannonhalmi főmonostor lelket formáló, tudást adó, papi és szer-
zetesi jellemet nevelő légkörébe, bárki, lett légyen diákja, tanár-
társa, elsősorban is azt az érintetlen, közvetlen, jámbor lelket 
szeresse meg, mely oly értékes vonása a magyar népnek és a 
magyar papnak. Diákjai Esztergomban, ahol 1892-től 1907-ig 
mint tanár működött, és Kőszegen, ahol 1907-től kezdve mint 
igazgató vezette és fejlesztette a rend főgimnáziumát, szívének 
atyai jóságát, tudásának alaposságát, komolyságát, nevelő művé-
szetének Krisztus követésén nyugvó remeklését ismerték meg. Most 
csillan fel emlékezetemben, hányszor ajánlotta Kempis Tamás 
könyvét, hányszor idézett egy-egy mondást belőle. Jó tanár, nevelő 
volt, mert önmagát is folyton figyelte, saját lelkét is gondozta. 
Szívének mélyét majdnem szimbolikusan tárta fel az a szeretet, 
mellyel a rózsafákat és gyümölcsfákat gondozta. Szépséget, csínt, 
ízlést igyekezett magakörül teremteni, otthonát kedvelő bencés 
volt, aki öntudatosan másolta a Regula szerzeteseszményét. 

Természetes, hogy békés és jó lelke sok barátot szerzett 
neki, rendtársainak és Kőszeg városának bizalmát, becsülését, 
diákjainak hálás szeretetét. A kőszegi főgimnázium épülete sokat 
őriz most is az ő lelkének kőbe szilárdult szép vonásaiból. 
Volt benne sok a régi nagy bencések alkotásvágyából. Sajnos, 
az idők mostohasága megakadályozta abban, hogy más nagy 
építkezéssel mutathatta volna meg alkotó készségét. 

1920-ban, a világháború és a két forradalom után válasz-
totta meg a Rend főapátjává. Koporsójától nehéz még vissza-
tekinteni főapátságának 12 esztendejére. Annyi biztos, hogy 
kevés elődje volt válságosabb időkben a Rend élén, mint ő, 
pedig Pannonhalma évszázadain épügy hullámzik át az élet 
viszontagsága, mint a magyar történelmen. Az országot sújtó 
gazdasági válság, főapátságának kezdő éveiben a politikai és 
társadalmi bizonytalanság, az ország szétesése — mind súlyo 
san érintették a Rend életét, mely — nyugodtan mondhatjuk 
— most is hatványozottan érezte a magyarság balsorsát, 
hisz az országcsonkítás a Rendet is megcsonkította, a valuta-
romlás a Rendtől is sokmilliós vagyont vett el, a földbirtokreform, 
a házhelyjuttatás is sok áldozatot kívánt, a nehéz évek szo-
ciális segítésében a Rend és főapátja híven kivette részét. 



Az országos átalakulással járó válsághoz hozzájárult az 
egyetemes Egyház benső életében történő megújhodás az Egy-
házi Törvénykönyv szellemében. Bárdos Rémig egész egyéni-
sége a benső, lelki reform jellegét hordozta. Rajta volt, hogy 
új statútumok összeállításával a Rend régi statútumait össz-
hangba hozza az Egyházi Törvénykönyvvel és Rendjét zökke-
nők nélkül alakítsa át oly szellemben, mellyel a magyar kato-
licizmusban eddig vállalt tanítói és lelkipásztori munkakörét 
megőrizve, a szerzeteséletben előhaladjon és benső értékeit az 
Egyház és haza javára gyümölcsöztesse. Hogy oly sokoldalú és 
nehéz feladatok a legkiválóbbakat is nehéz próba elé állítják, 
azon nem lehet csodálkozni. Rémig főapát úr pedig Krisztus 
követésével készült a megpróbáltatásokra. 

A Rend benső életének alakulására nagyjelentőségűek 
voltak az 1921. és 1926. évi káptalanok. Az új statútumok 
kihirdetése, a Szerzet benső fegyelmének szabályozása, a lelki-
ség emelése szép gyümölcsöket termett, melyek több ájtatos-
sági gyakorlatnak a napirendbe való illesztésével, a rendi szen-
tek tiszteletének emelésével, az Oblatus-intézmény megalapítá-
sával és terjesztésével, a Szerzet tagjainak az iskolánkívüli nép-
művelésbe és felsőbb oktatásba, valamint a lelkipásztorkodásba, 
missziótartásba, lelkigyakorlatvezetésbe való élénkebb belekap-
csolódásával széles körben emelték a Szerzet becsületét. 

Rémig főapát úr az iskola embere volt és főapátságának 
legszebb tervei a magyar bencés iskolák javát szolgálták. 
A középiskolai tanárképzés országos reformjával kapcsolatban 
megvédte a rendi nevelés tűzhelyének, a pannonhalmi főisko-
lának régi jogait és fejlesztésére gyakorló-gimnáziumot szerve-
zett melléje, mely később Győrbe került. A Törvénykönyv elő-
írásához is közelített, mikor a bölcseleti és hittudományi oktatást 
öt évre emelte fel. A gazdasági nehézségek sokszor megbéní-
tották jótevő kezét, de annál nagyobb lett Rendünk történetében 
az az érdeme, hogy a szegénységben is tudott nagyot alkotni. 
Megvalósította a Rend régi vágyát, felállította a budapesti ben-
cés főgimnáziumot, mely már 9 éve működik. A bencés gim-
náziumok szellemének és tanításának irányítására ő szervezte 
meg a rendi főigazgatóságot. A Bencés Diákszövetség megala-
kításával intézeteink régi tanítványait kapcsolta szorosabban a 
Rendhez. 

Minél tovább elmélkedünk érckoporsója mellett, annál 
jobban látjuk azon opusoknak, jócselekedeteknek értékét, nagy-
ságát, melyek őt az örökkévalóságba kísérik. 

Hogy a rendi élet minden ágában nem tudott egyformán 
érvényesülni buzgó és jóakaratú lelke, az, — most sírjánál vilá-
gosabban érezzük —, a teremtett erőkkel velejáró korlátok 
miatt volt. Az ő lelkét legjobban a gazdasági nehézségek béní-
tották meg, eszméit az anyag nem tudta befogadni. Pedig nagy 
energiákat mozgatott meg, az anyagi nehézségekkel szemben 



iparkodott a Rend életét új forrásokból táplálni és a régieket 
még bővebbé tenni. Sokat tervelt, sok gondolatot próbált meg-
valósítani. Olbői szeszgyár, halastó, tarjáni malom, komáromi 
malom, ipari üzemek, tihanyi fürdőtelep, a gazdaságok gépek-
kel való fölszerelése mellett az állatállomány szaporítása, újabb 
épületek emelése is sok gondot okoztak. Sok terve tisztán terv 
maradt, mint pl. a rendi nyomda, néhányban keserűen csaló-
dott, de azért maradt itt is a Rend javát szolgáló sok értékes 
befektetés. 

Mint a pannonhalmi egyházmegye főpásztora és a rendi 
plébániák kegyura, egyházmegyei zsinaton és azonkívül is buz-' 
gón szolgálta híveinek ügyét, rajta volt, hogy a népoktatás újabb 
formái is gyökeret verjenek a legrégibb magyar tanítórend lel-
kipásztori területén. A főapátsági plébániákon népfőiskolák foly-
tatták az elemi oktatás munkáját. Felépíttette a zalavári templo-
mot, bőven áldozott más templomok javítására, újraépíttette a 
a kapolyi plébániát. 

A béke és az öröm ragyogott Rémig főapát úr lelkén, 
mindaddig, amíg keresztjének súlya rá nem nehezedett. Igaz, 
életének három utolsó évében a derűs öröm eltűnt atyai sze-
méről, de megmaradt a béke. Nehéz küzdelemmel megszerzett 
béke volt: azért volt értékes. A keresztúton is megőrizte a békét, 
a legigazabbat: a szenvedésben, a türelemben megedzett krisz-
tusi békét. 

Amikor a Pannonhalmi Szemle búcsút vesz tőle, megint 
az a szelíd öröm ragyog felénk arcáról, mely ott csillogott sze-
mén, mikor az első számot bemutattuk neki — és amely újra 
meg újra az atya örömeként jelentkezett nála, valahányszor e 
kedves gyermekét meglátta. Mert a Pannonhalmi Szemle az ő 
lelkén fogant és ő akarta ezáltal is Szt. Benedek Atyánk áldott 
szellemét a komoly tudománnyal, az igazi jámborsággal — a 
főmonostorból messze sugároztatni az országba. 

Búcsúzóul imádságként kívánjuk eltávozott atyánknak az 
örök békét, melyben az Istenlátás örömét a célhozértek már el 
nem veszíthetik. Keresztúttá csak a vándorút válik. 

Dr. Kühár Flóris. 



Tanulmányok. 
NAGYFALVI GERGELY VÁCI PÜSPÖK, ZALAVÁRI APÁT. 

(1576-1643.) 

A török hódoltság kora a pozsonyi, szepesi, nyitrai káp-
talanon kívül — néhány évi száműzöttségétől eltekintve — csak 
a győri székeskáptalant hagyta meg eredeti székhelyén. Tagjai-
nak számát, lakás és vagyoni viszonyait szemlélve a győri 
káptalan sem maradt a régi, de a vihartépte „öreg szentegy-
házban " a XVI. és XVII. század sok értékes magyar papi egyénisége 
talált ambíciójához mért működési teret és élt Győrött egyházi, 
meg országos ügyekben való fáradozásáért a „Boldogasszony 
kenyerén". A működési tér is, a kenyér is változott az ország 
közállapotai szerint, csak a káptalan maradt lényegében és 
összetételében ugyanaz. Kifelé egységes és múlthoz ragaszkodó 
testület, melyben képzett és buzgó emberek őrködtek az Egyház, 
a haza, a káptalan és az egyes polgárok jogain, szabadságain. 
Míg Győr jeles püspökei a vérző ország dolgában fáradtak, 
mint királyi helytartók, kancellárok és diplomaták, a hatalmas 
egyházmegyét, a 300 plébániát, a 600 községet lelkiekben ez a 
testület kormányozta elfoglalt főpásztorai helyett csaknem egészen 
magára hagyva. A harcmodor, mellyel a kisebbséggé vált és a 
maga elpusztíthatatlanságába vetett hitben élő katolicizmust 
szolgálni iparkodott, inkább a védelmet, mint a támadást tűzte 
ki célul. Ez a defenzív szellem, mely általános jellemvonása a 
XVI. és XVII. század magyarországi káptalanjainak, bizonyos fokig 
elnyomta a hatása alá került erősebb egyéniségek merészebb, 
támadóbb kezdeményezéseit. Ilyen volt a testületi szellem a 
győri székeskáptalanban is, melynek 34-ről 13-ra fogyott 
kanonoki stallumában állandóan találkozunk kiválóan képzett, 
példáséletű és magukban lángolóan buzgó egyházi férfiakkal. 

Ezek között a jeles győri kanonokok között is nagyon 
előkelő hely illeti meg a XVII. század első felében itt élő Nagy-
falvi Gergelyt. Az erdélyi fejedelemségből került a Dunántúlra, 
a „királyi" Magyarországba, miután serdülő és ifjúkora külföldi 
iskoláztatásban telt el. Míg a bölcsőjét ringató Nagyvárad 
vidékéről a győri székesegyház kriptájának öröknyugodalmas 
szállásába ért, pesszimista szeme előtt diadalmasan lobogott 
fel az a tábortűz, melyet nagy földije, Pázmány Péter gyújtott 
meg a közös szülőföldjükről hozott kis szikrával. Nagyfalvi 
csak távolról szemlélte Pázmánynak a katolikus restauráció 
érdekében vívott nagy harcát, pedig földrajzilag csaknem azonos 
úton vetődtek el szülőhazájukból, papi műveltségük forrása is 
közös volt és az ő nehezen melegedő szíve mélyén is mindenkor 
izzott az egyházias érzés parazsa. Nagyfalvi a maga tisztes 
passzivitásában nem maradt egyedül, szinte a XVII. század eleji 



magyar kanonok típusát láthatnók benne, ha értékes egyéni-
ségének a maga korában is elismert kiválóságába nem tudta 
volna beleolvasztani az átlagpap emlékezetre nem méltó 
vonásait. Nagyfalvi élet- és jellemrajzával ki akarjuk egészíteni 
a katolikus restauráció első évtizedeinek kortörténeti képét, 
melyen eddig inkább csak Pázmány Péter korszakalkotó 
személyét és iskoláját, valamint a papi buzgóság torzóit láttuk 
meg. A figyelmen kívül maradt — mondjuk — középpárt 
szellemi színtjét és működését akarjuk megvilágítani Nagyfalvi-
ban, aki egyik kanonoktársával együtt azt a meggyőződést 
vallotta a katolikus visszahatásnak eme harcos, gyűlölködő, 
hitvitáktól hangos idejében, hogy „fides est donum Dei", tehát 
„mi csak az Istent kérjük, hogy az idegen atyafiak elméjöket 
ő Szent Fölsége világosítsa meg". Az éles harcnál jobb a csendes 
munka, a „summum jus" erőszakos érvényesítése helyett, a 
békés „compositio". E fékező középpárt szerepének rajza teszi 
teljessé az egyháztörténeti korképet. 

Nagyfalvi Gergely Nagyvárad vidékén, talán épen Nagy-
falun született 1576-ban. Nemesi származására sohasem hivat-
kozott, tehát tisztességes és gondos szülei aligha voltak nemesek. 
Nagyatyjáról nem bizonyos, de atyja és anyja biztosan katolikusok 
voltak. Iskolázását a nagyváradi jezsuitáknál kezdhette, majd 
Kolozsvárt folytatta, míg az olmützi jezsuita akadémiára elke-
rülhetett, hol a „logiká"-ig jutott. 23. évében járt, midőn egyházi 
rendfokozat és javadalom nélkül, de Forgách Ferenc nyitrai 
püspök ajánlásával megérkezett Rómába, hogy mint a III. Gyula 
pápa által Loyolai Szent Ignác össztönzésére alapított német-
magyar kollégium növendéke befejezze bölcseleti és hittudo-
mányi tanulmányait. 1599 december 20-án lépte át Lósy Imre, 
Diáki László esztergomi, valamint Szentmártoni Márton győri 
papnövendékek társaságában a híres intézet küszöbét, hol P. 
Luzzi Bernardin rektor és Dávid Pál, Baranyai Péter, Fabriczi 
János és Németh Jakab magyar papnövendékek várták. A népes 
kollégiumban a legkiválóbb jezsuiták vezették a növendékek 
lelki nevelését, melynek kettős célja volt, hogy jellemes papokat 
és képzett, pozitív hittudománnyal rendelkező, de egyúttal 
vitázásra is kész lelkipásztorokat neveljen. A lelki nevelést a 
német-magyar kollégium maga végezte, az értelmi kiművelést 
a Collegium Romanum adta meg a növendékeknek, kik negy-
vennapos próba, lelkigyakorlat, meg egyetemes gyónás után 
öltöztek bele a vörös talárba és kezdték meg a főiskolai elő-
adások látogatását. Nagyfalvinak először a filozófiát kellett 
tanulnia, miközben befejezte a hathónapos próbaidőt. 1600 
július 25-én letette a szokásos intézeti „esküt" és végleges 
növendéke lett a kollégiumnak. Az eskü, helyesebben fogadalom 
arra kötelezte, hogy engedelmeskedik az intézeti szabályoknak 
és úgy az intézet falai között, mint majd később az életben is 
a pápa szándékai szerint rendezi be életét. Elöljárói általában 



példaadó, jó növendéknek találták, de kifogásolták búskomor-
ságrahajló természetét s később kellemetlenül érintette őket, 
hogy pártoskodásra hajlik és így összeütközésbe került az elöl-
járók iránt való köteles engedelmességgel és tisztelettel. Ennek 
a kevésbé szerencsés jellemfejlődésnek némi magyarázatát adja 
az az állandó nyugtalanság, melyet a külön magyar kollégium 
megszüntetése óta a németek társaságát nem szívesen tűrő 
magyar növendékek között élesztettek. Ennek az időszaknak 
békebontóját Balásfy Tamásban találjuk meg. Fiatalabb volt 
ugyan Nagyfalvinál, de erdélyi földije lévén hatással volt rá, 
hiszen ő is Kolozsvárról indult el és erőszakos egyéniségével 
együtt hazai emlékeket is hozott neki, mikor 1602 augusztus 
11-én megérkezett. A szenvedélyes erdélyit ugyan hamar eltá-
volította az intézetből a saját fegyelmezetlensége, de mivel 
továbbra is Rómában maradt, kívülről tovább élesztgette az 
elégedetlenség tüzét magyar társaiban. Nagyfalviban, úgy látszik, 
elég gyúlékony anyagot talált. Pedig egyébként szorgalommal 
végezte tanulmányait. Közel hét esztendeig volt a híres intézet 
növendéke, és midőn 1606 szeptember 12-én elhagyta azt, 
tiszteletreméltó lelki és szellemi felkészültséggel indulhatott 
hazájába. Bár a XIII. Gergely pápa által előírt tanulmányi rend 
szerint a filozófiában, a „pozitív" és „polemikus" teológiában 
is egyaránt magasszínvonalú képesítést nyert, talán semmi sem 
maradt meg emlékezetében annyira, mint az egyházjog, melyet 
nem a főiskolán, hanem odahaza, az 1600-ik esztendő óta 
Castorio Bernát atyára bízott intézet falai között hallgatott. 
Zárkózott természete nem engedte, hogy egész életre szóló, 
benső barátságot kössön valamelyik növendéktársával, de az 
összeköttetést mégsem szakította meg velük teljesen az intézetből 
való hazatérése után sem. Baranyai Péterrel, Balásfy Tamással 
huzamosabb ideig, egy káptalan kötelékében volt, Lósy Imre 
később érseke lett, Himelreich Györggyel sokáig egy városban 
élt, Majthényi László rövid időre állást és otthont nyújtott neki. 
A német növendékek közül csak Wolfradt Antallal, a későbbi 
kremsmünsteri apát, majd bécsi hercegpüspökkel érintkezett. 

Az egyházi rend szentségének felvételére vonatkozó hiteles 
adataink hiányoznak, de naplójából tudjuk, hogy 1604 október 
10-én mutatta be első szentmiséjét Rómában, az intézetnek 
Szent Apollinárisról elnevezett templomában. Míg mint végzett 
teológus és felszentelt áldozópap elhagyhatta az Örök Várost, 
azalatt Erdély és Magyarország véres háborúk színhelye volt. 
Erdélyben Básta szerencsétlen uralma után elfojtották azt a 
kis lángot, melyet a katolikus Báthoryak fejedelemsége alatt a 
jezsuitáknak és a rövid időre visszaállított erdélyi püspökségnek 
sikerült az elnyomott erdélyi katolicizmusból kicsiholnia. Magyar-
ország még nem tisztult meg az üszkös romoktól, melyek a 
Bocskay-felkelés háborús útját jelezték. A hazatérő Nagyfalvi 
Gergely előtt tehát nem világíthatott valami fényes jövő reménye. 



Szülőföldjére is alig kívánkozhatott. Szülei nem éltek, rokont 
egyetlen-egyet sem ismert. Ezért a királyi Magyarországban 
keresett elhelyezkedést. Először volt iskolatársát, Majthényi 
Lászlót kereste fel, ki Rómából való hazatérése után eddig is 
élvezett óbudai prépostsága mellé pozsonyi kanonokságot is 
kapott. Az előkelő és gazdag családból származó iskolatárs 
látta vendégül, majd alkalmazta udvari káplánnak. De ebben 
a kezdő elhelyezkedésben nem sokáig kellett maradnia. Napraghi 
Demeter, az erdélyi püspökségből elűzött pozsonyi prépost, ki 
Nagyfalvi hazatérésekor már kinevezett győri püspök volt, 
kanonoki stallumot adományozott a 32 éves, tehetséges papnak 
a győri székeskáptalanban. 

Nagyfalvi 1608 végén vagy 1609 elején érkezett meg 
Győrbe, melyet haláláig nem hagyott el huzamosabb időre. A 
töröktől nemrég (1598) visszafoglalt város még nem heverte ki 
a hódoltság, a harcok és a vallonok pusztításait. A régi polgárok 
már visszaszállingóztak az erős végvárba, melynek lakosságát 
a német, magyar és horvát katonaság tarkította. A török világban 
Sopronba menekült káptalan is elhelyezkedett már újra az egykor 
fényes, csúcsíves székesegyház mellett, melynek tornyai elpusz-
tultak, boltozata hiányos volt, s még nem szolgált teljesen 
istentisztelet céljaira. A lakosság nagyobb része protestáns volt, 
a megmaradt katolikus kisebbséget a székeskáptalan tagjai 
részesítették lelki gondozásban, mert a 13 kanonokon, 2 székes-
egyházi oltárjavadalmason (magistri defunctorum) kívül csak a 
püspök udvari papjai és egy-két seregkáplán képviselte az 
egyházat. A kanonokok egyrésze állandóan úton volt. Dézsma-
szedés, hiteles helyi kiküldetés mindig foglalkoztatott egy-két 
„pap urat", ezenkívül csaknem szünet nélkül kellett járniok 
Bécset, Pozsonyt, Nagyszombatot, hogy a székeskáptalan javait, 
jogait, szabadságait a király, a kir. kamara, a kir. bíróságok, 
vagy az esztergomi érsek és a főszentszék előtt védelmezzék. 
Polgárok, főurak, hatalmaskodó szomszédok, de különösen a 
katonaság, melynek élén a jó katolikus, de a káptalan földes-
úri jogait semmibe vevő Prainer János báró győri generális-
kapitány állott, gondoskodtak róla, hogy a káptalan jogos 
panaszainak forrása ki ne apadhasson. Nagyfalvinak, ki a 
mosoni főesperes stallumát nyerte el, szintén ebbe a foglalkozási 
körbe kellett magát belenevelnie. Mikor elfoglalta helyét a győri 
káptalanban, anyagi nehézségekkel is kellett bajlódnia. A 
kanonokok javadalmi házai elpusztultak, az őrkanonok kivéte-
lével mindenkinek a saját pénzén szerzett házában kellett laknia. 
A házszerzés nagy gondja nehezedett az új kanonok vállára, 
kit háztartása berendezésében családi örökség nem támogatott. 
A kanonoki jövedelem szerény volt. A győri káptalan 13 tagjának 
az 1609. év májusában 710 magyar forinton kellett osztoznia, 
eszerint ez évi készpénzjövedelme 54 írt lett volna, ha már az 
előző év Szt. György napjától élvezheti stalluma jövedelmét 



Nagyfalvi ezt a csekély összeget sem kapta meg, mert még 
nem telt ki az esztendeje. Csak az 1610. év 100 frtos osztalékával 
kezdhette meg anyagi ügyeinek rendezését. A kezdet nehéz-
ségeinek eloszlatásában bizonyára segítségére voltak kanonok-
társai, kik között Balásfy Tamás őrkanonokban és Baranyai 
Péter pápai főesperesben római iskolatársait is viszontláthatta. 
A káptalan élén ekkor a nagyműveltségű, előkelő, fiatal Ivánczy 
János nagyprépost állott, a püspöki helynökséget Palosticzay 
András olvasókanonok viselte. A többi kanonokok között csak 
az éltesebb Máthéssy György pápóczi prépost volt püspöki rang-
ban knini címzetes püspöksége révén. Az öregebb kanonokok 
között Győrön kívül is ismerték Fülei Farkas Tamás komáromi 
és Baksay István rábaközi főespereseket. A városban nagyobb 
népszerűségnek örvendtek Altabak János szentadalberti prépost 
és Wrachovich Farkas soproni főesperes, kikkel azonban Nagy-
falvi igazán mélyen sohasem barátkozott meg. Monoszlóy Mihály 
éneklőkanonok, a bölcselkedésre hajló, jámbor Posgay Máté 
locsmándi főesperes és a Győrből elkészülő Köntös János szé-
kesegyházi főesperes teszik teljessé a testületet, melynek tagjai 
ritkán voltak valamennyien együtt székhelyükön és bár a kápta-
lani „konvent"-misét naponkint elvégezték, a közös zsolozsmázás 
alól hiányos létszámuk miatt felmentettnek tekintették magukat. 

Ebben a környezetben és ilyen körülmények között kezdte 
meg papi működését Nagyfalvi Gergely, ki iskolai tanulmányait 
szorgalmas, szinte telhetetlen olvasással iparkodott mélyíteni és 
a magyar viszonyok kívánalmai szerint magyar jogi és történelmi 
ismeretekkel kiegészíteni. Sok könyvet szerzett, de buzgón olvasta 
Napraghy Dömötör püspök értékes könyveit is, majd később 
Himelreich György pannonhalmi főapáttal való megbarátkozása 
után a pannonhalmi főmonostor könyvtárából is hozzávándoroltak 
az öreg fóliánsok. Sok éjtszakát virrasztott át olvasásban és 
napokig véres szemmel elmélkedett olvasmányain. Főpásztora 
hamar felismerte az új kanonok növekedő szellemi értékét, 
becsülte komoly, tisztes papi életét, és bár visszahúzódó, magányos 
élete nem sok bizalmas barátot szerzett neki, sietve ragadott 
meg minden alkalmat Nagyfalvi kitüntetésére és előléptetésére. 
Máthéssy György választott knini püspök halála már két és fél 
év múlva megnyitotta útját a pápóczi prépostság felé. A győri 
káptalanba bekebelezett prépostság elnyerése nemcsak anyagi 
javainak nagyobbodását jelentette, hanem új teendőket is. 1612 
szept. 6-án már mint prépost indítja meg a szentszéki eljárást 
Kálly Péter csornai prépost ellen. Préposti javait a szomszédos 
Nádasdy grófok is veszélyeztették, sőt jogait a pápóczi perjel 
is megsértette. Ezek ellenében a prépostsága érdekeire féltékenyen 
őrködő Nagyfalvi kétszer is viselt pert. A jogai megvédésében 
mutatkozó erélyesség is késztette Napraghyt, hogy a távollevő 
Palosticzay püspöki helynök helyettesítésével őt bízza meg 
1614-ben, majd 1615 végén kalocsai érsekségében általános 



helynökévé és ügyhallgatójává nevezte ki. A kalocsai érsekség 
ugyan a török hódoltságban volt, de az érseki főszentszék Győrött 
zavartalanul működött és a zágrábi püspöki szentszék felleb-
bezési fóruma volt. Ennek a szentszéknek bírái között állandóan 
szerepelt Himelreich György pannonhalmi főapát is, ki Nagy-
falvival mindjobban megbarátkozott. Nagyfalvi teljes mértékben 
élvezte fő pásztora bizalmát. Midőn Balásfy Tamás boszniai 
püspök, őrkanonok elnyerte a pozsonyi prépostságot is, a 
nagytehetségű, de erőszakos és összeférhetetlen főpap győri 
javadalmát sietve átadta Szentandrássy (máskép Csiky) István 
vál. erdélyi püspöknek, majd rövid idő múlva Nagyfalvinak. 
Ez a kinevezés azonban kellemetlen órákat szerzett Nagyfalvinak. 
Az egész káptalan szívesen látta volna Balásfy távozását, mert 
bár irodalmi érdemeit elismerték is társai és örömmel látták a 
térítésben elért sikereit, kellemetlen kollégának tartották. Balásfy 
az érsekpüspök megkerülésével Rómához fordult és V. Pál 
pápától hathatós pártfogói információja alapján brévét eszközölt 
ki, mely szerint a pápa megengedi neki, hogy a győri őrkanonok-
ságot még öt évre megtarthassa. A püspök és az érdekelt 
kanonokok ellenálltak. Az ellenállás lelke Nagyfalvi lett, ki 
jogainak védelmére hiába merítette ki tudásának fegyvertárát. 
V. Pál bécsi nunciusa, Ascanius Gesualdus konstantinápolyi 
pátriárcha, bari érsek 1618 november 15-ére ítélőszéke elé idézte 
a pereskedő feleket, és ötnapos tárgyalás után Balásfy javára 
döntött. Sem a káptalan, sem Napraghy nem nyugodott bele 
az ügy ilyen elintézésébe. Pázmány és Lépes kancellár közbe-
szólása után a király ugyan Balásfy kezében hagyta a pozsonyi 
prépostságot, de a győri őrkanonokság ügyében hallgatást 
parancsolt a feleknek. Mivel az erőszakos Balásfynak Pázmány 
érsekkel is egyházi fegyelmi ügye támadt, visszavonult pere 
folytatásától. 1619 elején így a győri őrkanonokság Nagyfalvi 
Gergely érseki és püspöki helynöké lett, viszont Szentandrássy 
(máskép Csiky) István v. püspök megkapta a pápóczi prépost-
ságot. Új stalluma új gondokat jelentett, mert a düledező templom 
épülete, hiányos felszerelése és az istentisztelet szükségleteinek 
anyagi ellátása állandó vigyázást parancsolt az őrkanonoknak, aki 
1617 óta már a nagy egyházmegye kormányzásában és a győri 
püspöki szentszék vezetésében is résztvett, mint püspöki helynök. 

Nagyfalvi ez után a kinevezés után beköltözött abba a 
javadalmi házba, mely a templom tőszomszédságában ma is 
őrzi újraépítőjének, Balásfy Tamásnak emlékét. A megújított 
házban az új haszonélvező több fogyatkozást talált, de ezeknél 
nagyobb hibának tartotta, hogy az akkori főpásztor az építéssel 
kapcsolatban az utódok jogait sértő jogkedvezményt biztosított 
Balásfynak a káptalan állítólagos beleegyezésével. A sérelmet 
felfedező őrkanonok élénken tiltakozott a jogtalan eljárás ellen 
és hitelesen bizonyította, hogy a jogsérelembe a győri káptalan 
sohase egyezett bele. Az új hivatal átvétele után hamarosan 



megsokasodtak tennivalói. Napraghy Demeter érsek-püspök 
elhalt. A hálás Nagyfalvi őszintén gyászolhatta jó pártfogóját, 
kit szerényebb képességei nem vontak el egészen a közszolgálatra 
egyházmegyéje érdekeinek rovására. Elég sokat tartózkodott 
Győrött és a székesegyházra hagyott műkincseken kívül, melyek 
ma is hirdetik helyes érzékét és fogékonyságát a művészetek 
iránt, gondoskodó kezének nyomát hagyta a székesegyházon 
is, valamint főpásztori kormányzatának bizonyítékait az egy-
házmegyei életben is. Iparkodott papjai között rendet tartani, 
egyházmegyei kánoni látogatásokat végeztetett, segítette a győri 
ferences zárda újraélesztését, szegény ifjakat segített a papi 
pályára, szerényen bár, de mégis csak tett valamit a protestántizmus 
továbbterjedésének megakadályozására. De a katolikus restau-
ráció tüzes vágya nem lobbant fel benne. Talán erdélyi 
tapasztalatai óvatos félénkségre intették, vagy megbénította az 
egyéni sérelem érzése, melyet a Pázmány kinevezésével történt 
mellőzése óta haláláig táplált lelkében. Nem tartozott azok közé 
a kiemelkedő, erős egyéniségek közé, akik példaadásukkal a 
lelkesedő fiatalok részére szinte iskolát teremtenek, de úgy látjuk, 
a tehetséges Nagyfalvira hatással volt az ő főpásztori életstílusa. 
Püspöki széke nem soká maradt üresen. 1619 ápr. 6-án Lépes 
Bálint lett az utóda. Győri tőzsér fia, egykor győri őrkanonok. 
Képzettségéről, irodalmi művei is tanúskodnak. Szívesen látta 
a katolikusok erősödését, de mivel II. Mátyás kancellárja volt, 
urának kiegyenlítést kereső szelleme irányította. Válságos időben 
is jött vissza szülőföldjére. A harmincéves háború elején, Bethlen 
Gábor diadalmas előnyomulásának idején vakmerő gondolat 
lett volna nagyobblendületű restaurációs munkába kezdeni. 
Egyébként sem ért volna rá, hogy egyházmegyéjében gyökeres 
munkát végezzen. II. Ferdinánd is megtartotta kancellári hiva-
talában. Szükség volt rá, mint „possibilis" férfiúra, akinek 
személye a felkelők előtt nem volt vörös posztó. Elfoglaltsága 
miatt egyházmegyéje ügyeinek intézése csaknem teljesen Nagy-
falvira maradt, kit ő is püspöki helynökének nevezett ki. A 
felkelés hulláma elöntötte Győr kivételével az egész egyház-
megyét, és a Bethlenhez csatlakozó hatalmas főurak birtokain 
még szorosabb lett az imént ébredezni kezdő katolicizmuson 
a győztes protestáns többség vallási és politikai nyomása. A 
sötét képet csak az egyházmegye északnyugati határa felé 
enyhítette egy kis felvillanó világosság: a nemrég ide költözött 
új nagybirtokosnak, Esterházy Miklósnak buzgósága, mellyel a 
régi egyház visszaállításán fáradozott. A nikolsburgi béke meg-
kötéséig, helyesebben az 1622-iki soproni országgyűlésig Nagy-
falvinak inkább csak a püspöki szentszék pöreivel kellett 
hivatalánál fogva foglalkoznia. Gondja azonban volt, mert a 
vár katonasága a püspök távollétében újra szabadabb és kor-
látlanabb úrnak gondolta magát a káptalan birtokán. A végvári 
magyar katonák a maguk hűségét azzal akarták önhatalmúlag 



megjutalmazni, hogy mindig kevesebb figyelemre méltatták a 
káptalan tiltó rendelkezéseit, melyekkel a nyilvános protestáns 
vallásgyakorlatot korlátozták földesúri területükön. A káptalan, 
melynek tehetségénél fogva egyik vezető egyénisége Nagyfalvi 
volt, csendben méltatlankodott a rajta esett sérelmeken. 
Szomorúan szemlélte birtokainak pusztulását és azt a tényt, 
hogy a kiküldött „dézsmások" üres kézzel tértek vissza. A 
Bethlentől elzálogosított egyházi birtokok a háborús világban 
egyébként is sokat szenvedtek, így a győri kanonokokra, ha 
nem is kellett elhagyniok otthonukat, elég anyagi kár háramlott. 

1623 március 14-én Lépes Bálint meghalt. Halála után 
botrányos jelenetek játszódtak le Győrött. A várkapitány a 
katonai kincstár céljaira le akarta foglalni a főpap hagyatékát, 
s mivel a káptalan a végrendeleti hagyományosok kielégítése 
előtt erélyes felszólításra sem szolgáltatta kezéhez Lépesnek a 
székesegyházi sekrestyében őrzött készpénzét, azért durva erő-
szakkal támadt a káptalanra magában a templomban. Preiner 
főkapitányt azzal az utasítással küldte a király ide, hogy védje 
a katolikus vallást és tartsa tiszteletben a püspök és a káptalan 
jogait, birtokait. Az első megbízásnak eleget is tett. A megtelepülő 
franciskánusokat nemcsak védte, de áldozatrakészen segítette is. 
Sőt tovább is ment. A székesegyház déli végén, a főbejárat 
mellett egy kápolnát hozatott rendbe, melyet azóta az ő nevéről 
neveztek el. De erőszakossága miatt 1623 május 15-én reggel 
az Isten házán és törvényén nagy sérelem esett. A Lépes-
hagyatékot kiadni vonakodó kanonokokat fegyverrel akarta 
rákényszeríteni parancsa teljesítésére. Az emiatt támadt dula-
kodásban Ivánczy knini püspök, nagyprépost, Szentandrássy 
(Csiky) erdélyi püspök, Nagyfalvi püspöki helynök és Fülei 
Farkas Tamás főesperes vére hullott a szent helyen, majd a 
rájuk zárt és megszentségtelenített templomból csak késő este 
engedte ki a meggyötört kanonokokat. Nagyfalvinak sietve 
kellett engedélyt kérnie a megszentségtelenítés kiengesztelésére, 
hogy a május 5-én kinevezett Dallos Miklós püspöknek meg-
érkezésére már az istentiszteletet megtarthassák benne. 

A diplomáciában foglalkoztatott új püspök egyelőre nem 
foglalhatta el személyesen rezidenciáját és így az ő nevében 
Nagyfalvi kormányozta tovább az egyházmegyét. Ezen a kor-
mányzáson azonban már érezzük a hatását annak a harciasabb 
új szellemnek, melyet az eszes és buzgó Dallos püspök Pázmány 
életiskolájában szívott magába. Az új püspök mint fiatal egri 
kanonok ott volt Kassán, midőn a katolikus visszahatás első 
hangos csatakiáltása élesen süvített bele a régi jogi helyzetét 
védő magyar katolicizmus passzív csendjébe. Igaz, hogy emiatt 
Dallosnak menekülnie kellett Bocskay elől is, Bethlen elől is, 
de az első kudarcok és félsikerek nem szegték kedvét. Mikor 
magyar szokás szerint, pápai megerősítés nélkül átvette egy-
házmegyéje vezetését, töretlen reménnyel tűzte ki szülővárosa 



ormára a katolikus restauráció harci lobogóját. Nagyfalvit is 
megérintette püspökének harciasabb szelleme és ő is jobban 
kezdi figyelni a protestáns prédikátorok győri és győrvidéki 
tevékenységét. Püspökéhez intézett leveleiben többször meg-
emlékezik már az egyházmegyei papság között előforduló hibák 
mellett az újhitűek munkásságáról. Többször panaszkodik a 
paphiányból származó bajokról. Győrött sincsenek káplánok és 
így neki, a vikáriusnak nemcsak Lépes ünnepies végtisztességén 
kell prédikálnia, hanem gyakrabban is fel kell keresnie a szó-
széket Isten igéjének hirdetése végett. 

Nagyfalvi buzgóságának híre Pázmányhoz és II. Ferdinánd-
hoz is eljutott, ki Nagy falvit 1624 szeptember 22-én a szerémi 
püspökséggel tüntette ki. Ez a kinevezés csak rangot és címet 
adott Nagyfalvinak, ki csak a térképen nézhette a török kezén 
levő püspökségét. De ha egyházmegyeje tényleges elfoglalásában 
akadályozta is a török, nem gátolta abban, hogy pápai meg-
erősítése és felszentelése érdekében megtegye a szükséges 
lépéseket. Az 1625-iki soproni országgyűlésre elment, hogy 
elfoglalja helyét a magyar főrendek között. Az itt megjelenő 
bécsi pápai nuncius előtt megtörtént kánoni vizsgálata, letette 
az esküt és ennek megtörténtéről hiteles jegyzőkönyvet vetetett 
fel. Bár kérése teljesítésében nem igen bízott, jelentős pénz-
összeggel együtt elindította kérvényét Rómába a pápai meg-
erősítéséért. Ez év május 24-én új királyi kitüntetés is érte : II. 
Ferdinánd neki adományozta a Balásfy Tamás halálával meg-
üresedett zalavári és kapornaki egyesített bencés apátságot. 
Nagyfalvi anyagi helyzete ebben az időben már nemcsak 
kielégítőnek, hanem határozottan jónak mondható. A jogrend 
visszaállítása után a háborús veszedelmek hatása alól felszabaduló 
birtokok és jövedelmek jóléthez segítették. Kanonoki készpénz-
osztaléka ekkor már évi 200 írt körül mozgott. Az osztalékon 
kívül a természetben beszedett dézsmák (gabona, bor, bárány, 
méh) értékesítése is pénzt jelentett, de bőségesen ellátta ház-
tartását is. Az őrkanonokság a balonyi birtok jövedelmén kívül 
a pátfalui dézsmabérlet még évi 600 frt biztos, készpénz jöve-
delemhez juttatta. A zalavári és kapornaki egyesített apátságok 
birtoklásában a hatalmaskodó szomszédok nem egyszer szereztek 
neki kellemetlen órákat és kényszerítették perlekedésre, de 
jövedelmet mégis csak hoztak. Malom, hídvám, halászati jogból 
származó bevételein kívül természetben megkapta az apátsághoz 
tartozó bor-, gabona-, bárány- és méhdézsmát. Feljegyzéseink 
ebből az időből nincsenek, de közvetlen utódának számadásaiból 
következtetve a két apátság évi jövedelmét joggal becsülhetjük 
300 frt-ra. 1615—1620 között Napraghy püspök Harrach Gróf 
meleg ajánlása eg^ soproni oltárjavadalomhoz is hozzájuttatta. 
Hiányos adataink miatt csak következtetni tudjuk, hogy a Szent 
Katalin-javadalom volt az övé, melynek Sopronban és Fertő-
rákoson szőllői voltak. Soproni javadalmi házának és földjeinek 



bérbeadásával pénzbevételét is gyarapította, de egyúttal bor-
készletét is szaporította a híres soproni borokkal. Néha felvetődött 
a lelkében, hogy szabad-e így halmoznia az egyházi javadal-
makat és a maga lelkiismeretének megnyugtatására szorgalmas 
adatgyűjtés után értekezést is írt erről a kérdésről. Egyházias 
érzésű pap volt, nem élt-halt a pénzért, de megkövetelte a 
magáét és takarékosan bánt vele. Igénytelenségében buzgón 
tisztelte Krisztus assisi szegénykéjét, és ha fájt is neki a 
jogtalan megkárosítás, ha tolvajlások, elemi csapások kiseb-
bítették szerzeményeit, a szegénységnek érdemszerző voltával 
nyugtatta lelke háborgását. Ha azonban győri javadalmi házának 
berendezésén, két győrbelvárosi és újvárosi házán, telt pincéin, 
magtárain, lábas jószágain végignézett, megelégedéssel állapít-
hatta meg, hogy ha szegényen érkezett is Győrre, már lesz, 
mit hagynia jó célokra. Korán el is készítette végrendeletének 
tervét, bár a túlhajtott olvasástól eredt szemfájásoktól eltekintve 
nem volt beteges ember. Magától nem igen adott pénzt, de 
kérésre mindenkor szíves készséggel segített a hozzáfordulókon. 

Erkölcsi és anyagi függetlensége csak növelte erélyességét, 
melyre püspöki helynöki tisztségének betöltésében a gyakran 
távollevő és sokat betegeskedő Dallos püspök mellett szüksége 
volt. Szerette paptársait, a fiatalabbakkal szívesen társalgott, kedv-
vel oktatta őket, vitatkozott velük, de a rendbontókkal, köte-
lességmulasztókkal szemben kemény és szigorú bíró is tudott 
lenni. Érdemes kanonoktársát pénzbüntetéssel sújtotta, mert a 
saját ügyei miatt elmulasztotta a szokás által megcsonkított 
káptalani „isteni szolgálai"-on való részvételt, kétszer is lement 
a távoli Szombathelyre, hogy a Vasvárról odatelepedett társas-
káptalan torzsalkodását prépostjával személyes, helyszíni intéz-
kedéseivel megszüntesse. A keszői püspöki vár börtönébe 
vetette a bohóckodó és cinikus Köszörűs, máskép Nyitrai Ist-
ván szanyi plébánost. A törvény szigorúsága szerint járt el 
Jaricius Gáspár kertesi (Vas megye) plébános ellen is; aki fel-
indulásában halálos sebet ejtett késével egyik hívén. Állásának 
elhagyására kényszerítette szentszéki ítélettel Gradaczky Márton 
magyar káplánt, mert Zichy Pál győri alkapitány becsületének 
megsértésével kisebbítette a világi hatalom tekintélyét. Sőt a 
legrégibb kanonoktársa ellen is eljárást kezdett, mert a babo-
náskodás gyanújába került. Különösen haragudott az italban 
mértéktelen papokra. De a bűnüket megbánókkal szemben, 
mégha idegenek is, könyörületes tudott lenni és érdekükben 
szívesen közbenjárt. Az egyházmegyei hitélet tüzetes vizsgálata 
közben szomorúan látta meg a fogyatkozásokat és klasszikus-
szépségű leveleiben tartózkodás nélkül kiöntötte panaszát Dallos 
püspök, Sennyey kancellár, Pázmány érsek' előtt. Tárgyilagos 
szemmel nézte a protestáns lelkészek lankadatlan munkáját és 
a katolicizmus életében a legsürgősebb feladatnak a paphiány 
megszüntetését tartotta, hogy a kifogásolhatókat a papi testű-



letben képzett, buzgó és fegyelmetszerető férfiakkal helyettesít-
hesse. Különösen fájlalta, hogy magában a püspöki székváros-
ban sem kielégítő a lelkipásztorkodás. Az a kép, melyet Páz-
mány elé tár, valóban elszomorító. A püspök betegeskedik, a 
kanonokok részint távol vannak, részint betegek, ez köszvé-
nyes, amaz beképzelt búskomorságban szenved, egyik köny-
nyező szemével, a másik tüdőbajával és köhögésével vesződik, 
egyik fejfájásról panaszkodik, a másiknak meg értelmében mu-
tatkozik fogyatkozása, vannak olyanok is, akik a tétlenségnek 
adták át magukat. Kevés emberre vár a lelkipásztori munka, 
mert a megmaradt két oltárjavadalom mestereinek, a magyar 
és német káplánnak helye is gyakorta üres. A buzgó püspöki 
helynök maga szívesen kiveszi részét a munkából, de a foly-
tonos tevékenységben kifáradva öregnek érzi magát, mielőtt 
életkora erre feljogosítáná. Rossz hangulatát iparkodik legyőzni. 
Minden iránt érdeklődik, de mindenben talál valamit, ami el-
rontja kedvét. Szívesen szemléli például a Bethlen ellen induló 
80 püspöki lovas és pár nap múlva a 100 vármegyei lovas- és 
gyalogoskatona szemléjét, melyet a lóraülő Dallos püspök, 
mint főispán tart meg 1626 szeptember 11-én, illetve szept. 17-én, 
de egész örömét elviszi a felháborodás a nagyprépost ellen, 
aki nem fogadott a káptalan részére zsoldosokat. Mikor azután 
néhány fellelkesített kanonok és egyházi férfiú szintén el akar 
menni a háborúba, sietve szedi össze az argumentumokat a 
papok fegyveres szolgálata ellen. Az úrnapi körmenet alkalmá-
val megborzadva látja, hogy két katona a dísztűz áldozata lett, 
de később, midőn a végvári vitézek egy kis török portyára 
indulnak, élénken figyeli az időt és nagy élénkséggel várja győ-
zelmes visszatérésüket. Általában ilyen ellentétes hangulatban 
ringatózik a lelke, melyben a buzgóság fellobbanását mindig 
valami rideg jogvédelmi szándék mérsékli vagy fojtja el egészen. 

1626 végéig írt levelei és naplószerű feljegyzései alapján 
ilyennek találjuk az ő lelki dispozicióját. Ennek a lélekrajznak 
előrebocsátása nélkül bajos volna megértenünk későbbi visel-
kedését. Mikor már Nagyfalvi lelkipásztori tevékenységének 
mintegy a tetőfokára ért és az egyházmegye minden baját vilá-
gosan látta, Dallos püspök azt a szándékát jelentette be a szé-
keskáptalan előtt, hogy jezsuita kollégiumot alapít Győrött. Az 
1626 augusztus 19-én történt első bejelentést tisztelettel hall-
gatták, de hűvösen fogadták. Nagyfalvi azonnal munkába kez-
dett, hogy kellő jogi megvilágításba helyezze a jezsuiták meg-
településével kapcsolatos kérdéseket. Végső következtetése nem 
egyezett meg azzal a nagy céllal, melyet ő is szolgált. A je-
zsuiták megtelepülésében most sem a tőle is óhajtott katolikus 
fellendülésnek, a papképzés üdvös reformjának és az egész 
vallásos élet emelkedésének reményét látta meg, hanem csak 
azokat az esetleges jogsérelmeket és veszedelmeket, melyek a 
káptalan jogait, szabadságait és talán anyagi javait a befolyá-



sos és terjeszkednivágyó rend részéről fenyegethetik. A kápta-
lan pár nap múlva, kellő „ruminálás" után ellenezni kezdte a 
kiváló és hasznos szerzet megtelepedését, sietve Bécsbe indí-
totta a költő Nyéki Vörös Mátyás kanonokot, hogy a káptalan 
jogainak védelméhez a királyi segítséget megszerezze. De a 
kívánt eredmény helyett Sennyey püspök-kancellár személyesen 
hozta meg október 7-én II. Ferdinánd szigorú parancsát a je-
zsuiták bevezetésére. Nagyfalvi „rossz és szomorú nap"-nak 
jegyezte fel ezt a napot naplójában s ettől fogva ő lett a káp-
talan jezsuitaellenes hangulatának fáradhatatlan szítója. Pedig 
Pázmány és Sennyey bíztak benne, hogy mint a jezsuiták isko-
lájában nevelődött, buzgó és képzett embert a jó ügy mellett 
látják majd. Nagyfalvi a jezsuiták bevezetése után sem változ-
tatta meg vélekedését, de elhidegült Pázmánytól, Sennyeytől, 
esküszegőnek bélyegezte jezsuitabarát kanonoktársait és ürü-
gyet keresett arra, hogy a püspöki helynökségről való lemon-
dásával kifejezésre juttassa Dallos iránt érzett neheztelését is. 
Már 1627 végén megfogalmazta lemondó levelét, de kérését 
csak 1629 elején teljesítette a mindinkább betegeskedő püspök, « 
ki a papnevelés intézményes biztosítására is nagy áldozatot 
hozott. Kanonoki kötelességeit ezután is pontosan teljesítette, 
szorgalmasan eljárt a püspöki szentszék üléseire, de még in-
kább magányos életet élt, mint eddig. Olvasásban és tűnődés-
ben töltötte keserű napjait, hol csípős epigrammákban, hol 
melancholikus elmélkedésekbe fojtotta lassan higgadó haragját. 
Napokig elszomorkodik egy-egy csapáson : legszebb lova bele-
fullad a Dunába, a törökök elhajtják lábasjószágát, kirabolják 
újvárosi házát, leég Kapornak. De legjobban az keseríti, hogy 
gabonája elrothad a magtárban, mert a gabonakiviteli tilalom 
miatt nem értékesítheti. 

Szinte fellélekzett, midőn Pázmány az 1629. évi eszter-
gomi egyházmegyei zsinatra szólította, mint zalavári és kapor-
naki apátot. Itt a nagyszombati zsinati atyák között újra meg-
találta önmagát : a zsinati bírák között értékesíthette mindig 
bővülő tudását. A következő évben újra megjelent a nemzeti 
zsinaton, mely már nemcsak a zsinati bírók közé választotta, 
hanem rá és Ivánczy János győri nagyprépostra bízta a plé-
bánosvizsgák szabályzatának kidolgozását. Az oroszlánrész 
ebből mindenesetre Nagyfalvira jutott, kinek egyik kéziratos 
értekezése rokontárgyat dolgoz fel. Különben ebben az időben 
az új megyéspüspök, Sennyey István alattvalója lett. A kancellárt 
tisztelte régebbről. Talán legjobban tetszett neki a békéstermé-
szetű főpapban az, hogy bár feltétlenül támogatója volt a kato-
likus restaurációnak, mégsem volt a késhegyig menő harc híve. 
Egy kissé mégis csalódott benne. Sennyey is hozzányúlt Nagy-
falvi sajgó sebéhez, a győri jezsuita-kérdéshez. A szépen fej-
lődő intézet nagyobbítására újabb területátengedésre szólította 
fel a káptalant. A dolog Sennyei elfoglaltsága miatt nem mér-



gesedett el, de bizonyára ez is közrejátszott abban, hogy 
Nagyfalvi egy másik fontos cél szolgálatába állította munkára 
való készségét. Jó barátja volt a Győrött lakó Himelreich 
György pannonhalmi főapátsági kormányzónak, ki aggodalom-
mal figyelte a jezsuitáknak a most elpusztult bencéskolostorok 
javainak megszerzésére irányuló törekvését. A bencésbirtoko-
kért folytatott küzdelem azt a meggyőződést keltette az egyhá-
ziasérzésű Himelreichban, hogy meg kell kísérelnie a magyar-
országi bencés-rend feltámasztását. Mindenesetre merész vál-
lalkozás 1663-ban, II. Ferdinánd uralkodása alatt, Pázmány éle-
tében. Ebben a törekvésben hű támogatóra akadt Nagyfalvi-
ban, ki római iskolatársa volt a közeljövő legbefolyásosabb 
császári titkos tanácsosának, Wolfradt Antal bécsi hercegpüs-
pöknek. A köztudatban az a hit élt, hogy a hercegpüspök, 
mint „monachus" nem feltétlen barátja és támogatója a Jézus 
Társaságának. Tehát Nagyfalvi jó helyen kért felvilágosítást és 
támogatást, de az idő még nem kedvezett a tervnek, melynek 
felkarolásáért méltó dicséret illeti Nagyfalvit. A beteg főapát 
már nem érte meg a magyar bencések feltámadásának napját, 
mely az ő 1637-ben bekövetkezett halála után virradt fel. 
Himelreich szegényes hagyatéka gondviselésére Nagyfalvit kérte 
meg, ki barátságát utódára Pálffy Mátyásra, a heiligenkreuzi 
cisztercita perjelből lett magyar bencés főapátra is átszármaz-
tatta. Neki jutott a Rend újraélesztésének dicsősége, de ebben 
osztoznia kell NagyfTvival, sőt az új győri püspökkel, Dras-
kovich György báróval is. 

Pázmány alig tudott a szerémi püspöknek erről a tény-
kedéséről, mely nem illet ugyan bele a nagy bíboros terveibe, 
de maradandó nevet biztosított Nagyfalvinak, ki titkos műkö-
dése megkezdésének évében résztvett Pázmány utolsó nemzeti 
zsinatán és tagjává lett az új közös papnevelőintézet emelésére 
hivatott főpapi bizottságnak. Egyházi férfiúhoz illő, tisztes papi 
életének érinthetetlenségét, tudását, eddig végzett munkájának 
érdemét nem vonta kétségbe senki, így ha nem is számították 
az uralkodó irányzat harcosai közé, általános tiszteletnek és 
megbecsülésnek örvendett. Ez a közbecsülés tisztán az egy-
házi érdemnek szólt, mert a politikai életben sohasem vágyott 
szereplésre, bár az országgyűléseken megjelent és a törvény-
hozásban résztvett. A Sennyey István győri püspök korai 
halálával bekövetkező püspöki előléptetések alkalmával Nagy-
falvi egyházi érdmeiről is megemlékezett a király. A fiatal 
Draskovich György báró váci püspök Pázmány akarata elle-
nére, a jezsuiták hathatós támogatásával győri püspök lett. 
Megüresedett váci püspökségének jelöltjei közül pedig Nagy-
falvi neve került ki győztesen. 1635 október 5-én Ebersdorffon 
kelt kinevezésével II. Ferdinánd a kancellária szokása szerint 
való elismerő szavak kíséretében a 60 év felé közeledő Nagy-
falvi Gergelyt a váci püspökségbe helyezte át. Az áthelyezés-



sel körülbelül egyidőben nevezte ki II. Ferdinánd királyi taná-
csossá. A királyi dekrétum eddig élvezett többi javadalmainak 
birtoklásában nem háborgatta. 

A váci püspökséggel Nagyfalvi megyéspüspök lett. Igaz, 
hogy székvárosában Bethlen első támadása óta a török volt 
az úr, híveinek legnagyobb része is hódoltságban élt, de Nóg-
rád várában, vagy Bujákon akár rezidenciát is tarthatott volna. 
Egyházmegyéje területén a lakosság nagyobb részét elhódította 
az új hit, papjait a török oltalom jóvoltából sok bántalom érte 
protestáns részről. Helynököt vagy alkalmi megbízottat tartott 
püspökségében és iparkodott papjaival az összeköttetést fenn-
tartani. Van nyoma papjaihoz intézett pásztorlevelének is. 
Ebben igen életrevaló utasítást adott nekik : ha másként nem 
sikerül, pénzért vásároljanak a budai basától szabadságleveleket, 
hogy szabadon végezhessék lelkipásztori teendőiket. Katolikus 
üldözés ezután is fordult elő, de a budai basa véres bosszút 
állott védőleveleinek megsértőin. így Nagyfalvi volt hosszú idő 
elteltével az első püspök, aki valami kevéssel alaposabb lelki-
pásztori tevékenységet indított meg a váci egyházmegyében. 
De oda költözni mégsem akart, bár 4000 frtnyi dézsmajövedel-
méből az akkori viszonyok szerint meg is élhetett volna. 

Nagyfalvi ragaszkodott győri javadalmához, bár előre lát-
hatta, hogy erélyes, új püspökével lesznek összezördülései. A 
36 éves Draskovich György képzettsége, értelmi képességei, 
lelkipásztori tapasztalatai, eddigi tevékenysége elég biztosítékot 
nyújthatott arra, hogy kiváló főpásztor lesz. Tehetségének, mun-
kára való készségének elég jelét láthatta Nagyfalvi is a zsina-
tokon. De az új idők szellemében nőtt már fel, Pázmány mód-
szeréből sokat sajátított el. Ismeretes volt nagybátyjának, György 
bíborosnak és atyjának erős vonzalma a jezsuitákhoz, akiknek 
segítségével jutott most a győri püspökséghez. Ez jogos aggo-
dalommal tölthette el azokat, akik Nagyfalvival együtt nem a 
jezsuita terjeszkedésben ismerték fel az Egyház közös javát. 
Akaratát következetesen keresztülhajtó, kemény kezéről eleget 
hallhattak pozsonyi kartársaiktól a győri kanonokok, akiknek 
makacsságuk miatt elég rossz hírük volt a restauráció püspökei 
előtt. így az összeütközésre számíthattak. A haladás és a tes-
tületi konzervatívizmus első összecsapása hamar be is követke-
zett. 1636 május 19-én tartott káptalani gyűlésen megtörtént 
az első ellenkezés, melynek vezéreit : Nagy falvit, Ivánczyt és 
Vasváry György püspöki vikáriust Draskovich már a vele szem-
ben tanúsított gorombaságról vádolta. Nagyfalvi ugyan, ezen a 
gyűlésen nem volt jelen, mert Pázmányhoz utazott Sellyére, 
de úgy látszik, Draskovich a váci püspököt sejtette minden 
káptalani megmozdulás mögött. Lehet, hogy Nagyfalvi ellenke-
zését fokozta Draskovichnak a soproni jezsuita-kollégium meg-
alapítására vonatkozó terve is. Ez a terv ugyanis, mint Dras-
kovichnak Pázmányhoz intézett, Győrött, 1636 február 7-én 



kelt leveléből kitűnik, nemcsak érzelmileg, hanem anyagilag is 
érintette. A püspök szerette volna a soproni keresztes javadal-
mat elvétetni a jezsuiták részére Nyéki Vörös Mátyástól, akit 
Pázmány segítségével a zalavári és kapornaki apátsággal akart 
kárpótoltatni. Ez a terv ilyen formában nem sikerült, de azért 
Nagyfalvi nem maradt már soká apátságai birtokában, pedig 
még az 1636. év elején, a protestáns prédikátor bevitele és a 
szomszédok birtokháborításai miatt egész a királyig ment pana-
szával. Még 1636-ban szétválasztották a 110 év óta egyesített 
apátságokat s élénk tiltakozása ellenére előbb a kapornakit 
vették el tőle, majd a következő évben zalavári apátságát is 
másnak adományozták. A vélt méltánytalanság nem a legsze-
rencsésebb időpontban zaklatta fel. Draskovich soproni nehéz 
feladatának sikeres megoldása közben elhatározta, hogy a 
győri kollégium megnagyobbításának ügyét is dűlőre viszi. A 
szokott határozottsággal meghagyta káptalanjának, hogy a 
kívánt házakat, illetőleg területet engedjék át. A meginduló 
levélváltásban nem nehéz ráismernünk Nagyfalvi argumentá-
ciójára és stílusára. Az ellenkező káptalant a határozott püspök 
befejezett tény elé állította. Fegyveres támogatással elfoglalta a 
kérdéses házakat és átadta a jezsuitáknak, „mintegy hozzájuk 
való kötelességéből", mint akkor mondogatták Győrött. A bot-
rányos eset után azonnal indultak a káptalani kiküldöttek Bécs, 
Pozsony és Nagyszombat felé. A fennmaradt panaszos fogal-
mazványokon ott van az elemében levő Nagyfalvi keze, aki 
arról vádolja a jezsuitákat, hogy „a mi szószékünk ellen másik 
szószéket, a mi oltárunk ellen másik oltárt akarnak állítani". 
A sok írás a helyzeten nem változtatott: a megbővült jezsuita 
kollégium atyái meggyarapodva folytatták áldásos munkájukat 
az erősödő vallásos megújhodás terén és fejlesztették iskoláju-
kat, melynek tanulói mindig többen lettek. Az eset azonban 
határozottan ártott a helytelenül ellenkező káptalannak és 
Nagyfalvinak. Draskovich annyira megneheztelt most a váci 
püspökre, kivel pedig felpanaszolt gorombasága ellenére is 
barátságos levelezést folytatott még Sopronból, hogy elhatá-
rozta a makacs főpapnak Győrből való eltávolítását. 

Okot talált rá. Felszólította, hogy mint őrkanonok, mint a 
templom gondviselője jelenjen meg előtte és számoljon el a 
templom vagyonáról. Draskovich ugyanis bele akart kezdeni a 
templom renoválásába és így tisztán akarta látni annak anyagi 
helyzetét. Majd felszólította Nagyfalvit, hogy a felmerülő költ-
ségekhez ő is járuljon hozzá. A felszólítás első részéhez két-
ségen kívül joga volt, de a másik rész sem volt méltánytalan, 
hiszen a váci püspököt gazdag emberként emlegették és vagyo-
nát a düledező, rossztetejű győri székesegyház szolgálatában gyűj-
tötte. De az akaratos főpap nem engedelmeskedett. Draskovich 
ekkor a nádor segítségével akarta megtörni. Esterházy nádor 
levelet intézett az 1638 június 14-én összeülő tartományi zsi-



nathoz és kérte, hogy a váci püspök rezidenciatartásának kér-
dését intézzék el. A zsinat harmadik napján kelt határozat 
nem egészen a nádor és a győri püspök óhajtása szerint ítélt. 
Azt határozták a zsinati atyák, hogy vagy állandósítsa szék-
helyét Nógrád várában, vagy ha ez nem volna lehetséges, 
tartson ott helynökként egy „komoly, tanult, okos és tapasztalt" 
papot. Nagyfalvi, akit ezen a zsinaton is zsinati bírósággal 
tiszteltek meg, elfogadta a határozatot, de a határozat első 
részét nem teljesítette. Tizenkét évvel ezelőtt hívei után 
vágyódva nézte a térképen szerémi püspökségét s most 
Nógrádra nem óhajtott menni, hogy közelebb legyen a gond-
jaira bízott nyájhoz. 

A türelmét vesztő Draskovich most gyökeres intézkedésre 
szánta el magát. 1638 október 5-én kiközösítette, és „exkom-
munikálás"-át nyolcszor kihirdettette teljes ünnepélyességgel a 
győri székesegyházban, majd megfosztotta javadalmától, őrka-
nonoki házában levő ingóságait lefoglaltatta közben befolyó 
jövedelmeivel együtt, sőt helyére Bényi János székesegyházi 
főesperest be is iktattatta a káptalannal. Mire a távollevő 
Nagyfalvi felocsúdott a meglepetésből, már nem volt szá-
mára hely a győri káptalanban, mert Bényi helyére meg a 
fiatal Gody Imre szanyi plébánost ültette. Ügyének ilyen elin-
tézésébe természetesen nem nyugodott bele. Feloldozást kért 
az esztergomi érsektől és pert indított az esztergomi főszent-
széknél, panaszt tett a királynál és a vármegye alispánja által 
hivatalos „commissio"-t küldött a püspöki tiszttartóhoz, Karko-
ványi Jánoshoz lecsukott pincéje kulcsáért, meg a lefoglalt 
dézsmaboraiért. De önhatalmúlag mást is tett. A székesegyházi 
sekrestyekulcsot magánál tartotta, onnét — állítólag — iratokat 
szállított ideiglenes szállására, Jummel Kolos német kapitány 
házába és új kulcsot készíttetett pincéjéhez. A lefoglalás sok 
kárral járt. A megbízott püspöki tiszttartó jól megdézsmálta 
borait, baromfiai, házi szerei eltűntek, sőt sokan azt is rebes-
gették, hogy pénzeszsákjaiban is esett kár. Nagyfalvi szüksé-
gesnek látta, hogy hatósági, világi személyekkel hivatalos lel-
tárt készítessen és ebben a munkában mellőzte eskűszegőnek, 
elvfeladónak bélyegzett kanonoktársai közreműködését 

Nagyfalvi panaszaira hamar érkezett válasz. Először a 
király szólalt meg. Meghagyta Lósy Imre esztergomi érseknek, 
hogy a két püspök viszálykodásának elintézésére rövid határ-
időt tűzzön ki a feleknek és személyes megjelenésre kötelez-
vén őket mindkettőnek véleményét hallgassa meg, azután sür-
gős válaszában nyilatkozzék a kérdés természetéről. A királyi 
leiratban nem sok öröme lehetett az egyébként nagyszerű egy-
házjogász Nagyfalvinak, mert az egyháziak féltve őrzött joga : 
a privilégium fori igen nagy sebet kapott benne. Az uralkodó 
hivatkozik Draskovich indítóokaira, de leiratának hangjából 
a váci püspöknek kedvező megítélés csendül ki. Pedig 



Draskovich a királynak küldött igazoló jelentésében széles 
kánonjogi alapon vitatja kemény eljárása jogosságát. Azért 
közösítette ki, mert a győri székesegyház vagyonáról felszólításra 
sem számolt el és ingóságait azért foglalta le, hogy abból 
Nagyfalvi jelentékeny tartozására fedezetet teremtsen. Egyéb-
ként hajlandó teljes egészében visszaadni a javadalomtól való 
megfosztás előtt szerzett lefoglalt értékeket. Ami ezután folyt 
be, azt a székesegyház javítására fordította. A megfosztásra is meg-
van a szükséges kánoni jogalap: 1. mint püspök, helybenlakásra 
kötelezhető, mert Nógrád vagy Buják alkalmas helyek erre, 2. 
4000 forint püspöki jövedelméből tisztességesen megélhet, tehát 
tiltott javadalomhalmozás bűnében elmarasztalható, 3. Győrött 
köztudomású, hogy a győri káptalanban mutatkozó összes 
lázongásokat az ő terhére kell írni, mert ő a vezetője és for-
rása a békétlenségnek. Kijelenti készségét arra, hogy cseleke-
detéről megfelel, de nyiltan megmondja, hogy ez tisztán egy-
házi fegyelmi ügy, ebben a király nem tekinthető illetékes bíró-
nak, tehát utalja át ezt az ügyet egészen az érseki főszent-
székhez, hová a kettős úton járó váci püspök szintén fordult. 
Az eljárás valóban mind a két bírói szék előtt folytatódott. 
Lósy érsek, mint királyi megbízott, békéltető bíró, maga elé 
idézte 1639 június 4-re Nagyszombatba a pereskedő feleket, 
hogy ügyüket minden fellebbezés kizárásával, végérvényesen 
elintézze. Draskovich ezen a tárgyaláson személyesen nem 
jelent meg, de jogi képviselőt küldött Bényi János püspöki 
helynök személyében és fenntartotta fellebbezési jogát a pápai 
nunciushoz. A személyes megjelenéstől azért tartózkodott, mert 
a trienti zsinat (Sessio 13. de reformatione, caput 6. et 8.) csak 
a pápának biztosítja azt a jogot, hogy felszentelt és reziden-
ciát tartó püspököt maga elé idézhessen. Bár jogaira féltéke-
nyen vigyázott, a Nagy falvinak kedvező Bécsben, 1639 június 
30-án kelt királyi véghatározat előtt meghajolt és mivel éppen 
ekkor ő is Bécsben tartózkodott, onnét adott parancsot július 
8-án káptalanénak, ,hogy Nagyfalvit újra visszaiktassák őrkano-
noki stallumába. így Draskovich látszólag teljes kudarccal 
fejezte be a 3/4 évig tartó harcot, de mégsem eredménytelenül. 
Mert a király teljes komolysággal utasította Nagyfalvit az enge-
delmességre, az egység és szeretet ápolására, meg arra, hogy 
életében és végrendeletében pénzzel is segítse a székesegyház 
restaurálásában Draskovichot, ki ezt írásos „reverzális"-ban 
szerette volna látni. Az esztergomi főszentszék foglalkozott 
ugyan ezután is még egy darabig ügyük végleges „liquidálásá"-
val, de a béke nagyjában helyreállott közöttük. 

A nagy pert csendesség követte. Nagyfalvi nyugodtan élt 
győri otthonában. Nem sok emberrel érintkezett. A káptalanban 
új emberekkel cserélődtek ki a régiek. A püspöknek gondja 
volt rá, hogy az új kanonokok inkább az ő parancsaihoz iga-
zodjanak, mint megrögzött régi kartársaik izgatásaihoz. Erdély 



felől nem fenyegették az ország békéjét, de annál többet 
zavarta Győr vidékét a török. A kellemetlen portyázás azon-
ban nem akadályozta a püspököt abban, hogy szinte magára 
maradva renováltassa tovább Giovanni B. Ranaval a templo-
mot, melyre Nagyfalvi őrkanonok mindig kevesebbet gondolt. 
A váci püspök csendben barátkozott Jummel Kolos kapitány-
nyal, Pálffy Mátyás bencés főapáttal, ki már 10 szerzetessel 
megkezdte a magyarországi Szent Benedek-Rend új életét. A 
kezdet nehézségeivel küzdő főapátot szívesen támogatta taná-
csaival Nagyfalvi. Ketten jól megértették egymást. Naplójegy-
zetei fogynak, utolsó bejegyzése helyteleníti Draskovich erősza-
kosságát, mellyel 1639 dec. 23-án leromboltatta a pataházai 
lutheránus imaházat. Még mindig azt a véleményt vallotta, 
hogy az ilyen erőszakos tények a protestánsok „makacs meg-
átalkodását nem törhetik meg, hanem inkább erősítik lelküket 
és növelik számukat". A visszavonultságban öröm is érte. 1640 
augusztus 13-án megtörtént megerősítése a váci püspökségre 
és 1641 január 13-án egykori római iskolatársa, Lósy Imre 
Nagyszombatban püspökké szentelte 65 éves korában. Tiszta 
papi élete legnagyobb ünnepét csak két évvel élte túl Nagyfalvi, 
akin testi és szellemi gyengülés, betegségek kezdtek mutatkozni. 
Elete legvégén nem igen hallat már magáról. Iskolatársai el-
halnak mellőle, már pártfogója, Lósy Imre sincs az élők között. 
Lippay György, az új prímás hívta meg már arra a gyűlésre is, 
melyet 1643 elején, Nagyszombatban a főpapokkal tartott. Az 
utazástól fáradtan érkezett meg a gyűlésre, melyen feltűnt szem-
mel látható hanyatlása. Lippay figyelmeztette is, hogy végren-
deletben gondoskodjék tekintélyes vagyonáról. 1643 márciusá-
ban már Győrött volt s levélben számolt be a prímásnak. Nem 
bízik a főpapi végrendelkezési jog komoly tiszteletbentartásá-
ban, mert „nincsen már jog, nincsenek törvények, még a nyoma 
is eltűnt az egyházi szabadságnak: erőszak és rablás uralko-
dik". Miután a jogrend romjain kikeseregte magát, a küzdel-
mekben kifáradt ember lemondásával állapítja meg: „életem 
szalad, fenyeget a,sötét halál engem a betegségekkel és korral 
terhelt embert". Április 23-án már súlyos betegség szegezte 
ágyához, melyben 1643 június 9-én, keddi napon, 67 éves korá-
ban érte el a halál. 15-én temették el a székesegyház szenté-
lye alá, „közel az öreg oltárhoz, magán való boltba". Sok sira-
tója alig akadt, talán a könnyeket akarta pótolni a sok harang-
zúgás, mely a győri paptársak és hívek imáját kérte részére. 
Üj sírja felett mindenesetre avatott ajkak hirdették buzgóságát, 
munkárakész tevékenységét, de bizonyára akadtak a végtisz-
tességadók között is, akik tárgyilagos ridegséggel vetették fel 
felette azt a kérdést, mi lett volna ennek a küzdelmes, de tiszta 
papi életnek eredménye, ha nagy képzettségét és fáradhatat-
lanságát nem a meddő és céltalan jogi vitákra fecsérli el, hanem 
egész lélekkel bele áll abba a nagy küzdelembe, mely a kon-



zervatívizmus gátjai ellenére is kivívta a magyar katolicizmus 
diadalát. 

Örökségének elosztása sok vitatkozásra adott alkalmat, 
mert a Pálífy főapátra bízott végrendelet alakiságaiban és intéz-
kedéseiben több hiányt fedeztek fel. A jogértő, de már utolsó 
óráit élő püspökkel nem íratták alá, nem pecsételtették le a 
végrendeletet és csak holta után „expediáltatták" a káptalan-
nal. A főpapi végrendelkezést szabályozó királyi diploma ren-
delkezését nem tarttatták meg vele és nem figyelmeztették 
azokra a morális kötelezettségekre, melyek a győri egyházi 
intézményekkel, különösen a győri püspöki székesegyházzal szem-
ben tanúsítandó hálás megemlékezésből származhatnak. Az első 
kifogások természetesen Draskovichtól származtak, ki hálátlan-
ságról vádolta a püspök-alattvalóját azzal a templommal szem-
ben, mely 30 esztendei bőséges ellátás után csak 200 írt. viszon-
zást látott tőle. Draskovich úgy vélte, hogy „ha kétezer forintot 
hagyott volna is a templomra, annyi sok gazdagsággal bírván, 
kevés lett volna", hiszen „amennyit harangoztak szegénynek 
mindennap, hogy csak az harangokon is majd lett kétszáz 
forint ára kár" ; azután „az itt való győri szemináriumnak egy 
mákszemet sem hagyott"; sőt adósa maradt a templomnak; 
rámutatott a diploma utasításainak és a zsinati végzéseknek 
mellőzésére s végül egyéni sérelemként megemlíti, hogy reá 
csak „hat szekeres lovát hatta, a kettei semmirekellő, a hárma 
nem sokkal jobb, csak az egyik meglehet", ezzel szemben 
„egy ezüstaranyas pohara is maradott szegény Váczinál, me-
lyet a szegény Archiabbas Himelreich hagyott volt neki", ki 
„jóakarója" volt. Draskovichnak valóban igaza volt abban, hogy 
a székesegyházhoz szűkmarkú volt egész életében, ha nem is 
'ogadjuk el azt a kemény ítéletét, hogy „hogyha többet nem 
várt volna az szegény templom, nem is vette yolna be az 
háladatlan tetemit". Lippay féltette a püspök hagyatékát Dras-
kovich esetleges erőszakosságaitól és annak szigorú őrizetére, 
szabályszerű leltározására utasította Pálffyt, a végrendeleti vég-
rehajtót, de általában „istenesnek és helyesnek" tartotta a tes-
tamentumot, bár a győri püspök által felemlített fogyatkozásaira 
ő is rámutatott. Magát a hagyatékot így osztották fel : 2000 irtot 
kapott a Szent Benedek-Rend, könyveinek egy részével, 14000 
frtot a váci papnevelő, 6000 írt ment a király kezéhez hadi-
célokra, 200 írt lett a győri székesegyházé, kiegyenlítették a 
hagyaték iránt támasztott, jogosnak ítélt követeléseket, alkalma-
zottait. Egyházi felszerelései a székesegyházra szállottak volna 
a diploma utasítása szerint. Ma csak egy szerény kis kelyhet 
őriz tőle a győri templom, de feliratából arra kell következtet-
nünk, hogy valaha a zalavári apátság felszereléséből maradt 
nála. Szellemi kincsgyüjtéséből értékes levelein kívül csak-
három dolgozatáról, egy görög köznyelven írt költeményéről, 4 
latin epigrammájáról tudunk. Egy arcképét őrzi a római kollégium. 



Sírja ma hozzáférhetetlen, nevét csak a tüzetesebb törté-
netírás munkásai ismerik. Emlékét e sorok iparkodtak feltá-
masztani és benne rámutatni arra a XVII. századi paptípusra, 
mely támadás helyett csak védekezett vagy csak elméleti fegy-
vertárakból előszedett, rozsdás jogi fegyverekkel igyekezett 
visszaállítani az ősi államvallás aláhanyatlott tekintélyét. Aki 
nem ismeri annak a kornak egyházi embereit közelebbről, köny-
nyen meggyanúsíthatná őket azzal, hogy a XVII. század szerző 
vágyától megfertőzve önzésből, anyagiasságból ragaszkodtak 
csökönyösen a hasznotjelentő jogokhoz. Pedig mi inkább azzal 
keresünk magyarázatot különös lelki alakulásuk megértésére, 
hogy ezek a szegény XVII. századeleji papok üldözött vándor-
madarak, akik szülőiktől, rokonaiktól, szűkebb hazájuktól el-
vetődve, sokszor nyomorogva plántálódnak át messze, idegen-
világba és kora ifjúságukban gyermek- és ifjúkori emlékeiktől 
elszakítva idegennek éreznek maguk mellett mindenkit és örök 
magányosságban élnek. Ennek az öntudatlan magányosságnak 
levegője egyoldalúvá, érzékennyé, búskomorrá és gyanakodóvá 
nevelte őket. Ilyen messziről idevetődött vándor volt Nagyfalvi 
is, aki harminc év alatt sem tudott Győrött igazi otthont terem-
teni, nem tudott bizalmas barátokra találni s midőn már gaz-
dag volt is, kísérteiképpen visszajárt hozzá a régi szegénység 
s nem tudta élvezni, amit szerzett, hanem féltve tartogatta most 
is, rosszabb időkre várva. 

Dr. Szahady Béla. 



ÚJ EMBERTÍPUS - ÚJ ÍZLÉS - ÚJ IRODALOM. 

Az irodalom és a társadalom egymásrahatása kölcsönös. 
Sőt legtöbbször az irodalomé a fensőbbség : konzervál és meg-
köt, kezdeményez és támogat, rombol és alkot, forradalmár és 
ellenforradalmár, sokszor ugyanazon korszakban.3) Ha a nem-
zeti klasszicizmusunkkal szemben három nemzedéken át kiala-
kult ellenzéki ízlésirányokat, stílusformákat s a nekik megfelelő 
ellenzéki irodalmat meg akarjuk érteni, szükséges, hogy meg-
ismerkedjünk azzal az új magyar embertípussal is, mely azo-
kat kifejlesztette. 

A magyar irodalom autonómiája első pillanatától fogva 
(1772) hű tükre volt a nemzet társadalmi és politikai életének. 
A nemzeti klasszicizmus ellenzékének félszázada is kitűnően 
igazolja ezt a tényt. Mert amint a politikai és társadalmi életet 
e korban ziláltság, önámítás, hiú délibábkergetés és elvtelen 
liberalizmus jellemezte legjobban, az irodalom is a maga szag-
gatottságával, szódagályával, idegenimádatával, túltengő egyé-
niségkultuszával és klikkrendszerével e társadalmi és politikai 
ellenzékiség hű reflexe volt. A visszahatás ugyan egyik részen 
sem késett sokáig (az irodalomban valamivel korábban érvé-
nyesült), de maradandó hatása nem volt. Nem békéltetett, 
hanem elválasztott. 

A felébredt magyar lelken aggasztó gyorsasággal szalad-
tak át a nyugati szellemirányok. Kölcsey és Vörösmarty kifej-
lett keresztény magyarsága rövidesen a hitetlen és racionalista 
liberalizmusnak adta át a vezetést. Petőfi nemzedéke részben 
már ezt az irányt képviseli.2) A forradalom (1848) utáni három 
ellenzéki nemzedék lelkiségét már négyféle rétegeződés jellemzi. 
Soviniszta, majd nemzetközi liberalizmus, mindent a legsötétebb 
színben látó defetizmus, haszonleső opportunizmus és elvtelen 
epigonság vagy ezek keveredése. E lelkiség uralomrajutása az 
irodalomban nem egy-egy művészeti elv, hanem mindig vala-
mely irodalmon kívüli tényező győzelmét jelentette. Az első 
nemzedék liberalizmusa még csak egy radikális-soviniszta 
eszmekörre szorítkozott, melyben sok volt az önzetlen idealiz-
mus. A második nemzedék liberalizmusa már a nyárspolgári 
önzés, a politikai tehetetlenség és a szellemi restség kultuszát 
terjeszti egyre szélesebb körben s végül a materializmusba tor-
kollik.3) E nemzedék a hazafiság nevében már eleve ellensége 
minden konzervatív gondolatnak és javítani akaró idealizmus-
nak. Látóhatára korlátolt, érzéke alig van a komoly szellemi 
táplálék iránt. A napilapokból meríti minden műveltségét. így 
érthető, hogy a túlnyomóan idegen elemekből alakult új magyar 

1) Vö. Szabó Dezső Egyenes úton c. kötetében : Az irodalom mint 
társadalmi funkció. 74—88. 1. 

2) Vö. Szekfű Gyula: Három nemzedék. Bp. 19222, 117. 1. 
3) U. o. 365. 1. 



középosztály aránylag legfogékonyabb és legtöbbet olvasó tagjai, 
a zsidók ragadták magukhoz a vezetést. Az Ő radikalizmusuk 
légkörében nevelkedett néhány magyar tehetség azután a har-
madik nemzedékben forradalom útján szerez érvényt törek-
véseinek. 

E lelkiség igényeit szolgálva egyre felszínesebb, egyre 
iparibb lesz az irodalmi termelés. „Az Arany—Gyulai kört le-
számítva mindennemű irodalmi hagyomány teljes kimerülését 
látjuk. íróink és költőink, többnyire harmad- és negyedrangú 
tehetségek, belső hivatás nélkül, megszokásból, pénzkeresetért, 
amatőrködve írnak idegen minták után. A külföldi divatokat 
felkapják, össze-vissza forgatják, s unottan elejtik, mikor más 
valami újdonság kerül a szemük elé".4) A nyegle és hírhaj-
hászó epigonlelkek irodalma ez. Míg a nemzeti klasszicizmus 
kellő tanulmánnyal és elmélyedéssel csak a neki megfelelő 
elemeket választja ki a külföldi és hazai eszmeáramlatokból s 
örökigényű irodalmat teremt az ország-világszerte forrongó ro-
mantikus lelki talajon, az ellenzékiség merőben önállótlan, roman-
tikus irodalmat csiráztat ki ugyanott. A politikai romantika 
ugyanis elsősorban az irodalomban fejtette ki hatását. 48 és 
67 küzdelme megfertőzte a vezető elméken át az irodalmat is 
és e vezérlelkek folytatólagos hatása mindhárom nemzedéket 
két táborra osztotla. Kezdetben nehéz különbséget tenni köztük. 
A megejtő az, hogy az anyag még jórészben a múlté, csak az 
értékelés súlypontja jelzi az irányt. Kevés öntudat, de annál 
több önérzet ; kevés lelkiismeretesség, félműveltség, félvallás és 
az áttekintés hiánya jellemzi az ellenzéki embertípust. Igát von : 
az önzés, az élvezet, a politika, az újságírás és egyéb irodal-
mon kívüli tényező igáját. Hiányzik nála a termékenyítő esz-
mények kultusza. A vak érzelem, vagy a rideg, anyagelvű ész 
uralkodik rajta. Tárgyi eszményt nem ismerve megtagadja a 
szellemiség jogosultságát elméletben és gyakorlatban egyaránt. ") 

Nem csoda tehát, ha ily zűrzavar, színvonalejtés, akarat-
gyengeség, gyermekes illúziók és csúfos letöréseik láttára egy 
gyógyíthatatlan pesszimizmus sötét árnyéka nehezedett a gon-
dolkozó magyarok lelkére. Századvégi irodalmunkon így a 
filozofikus gondolat vett erőt. Nagy kár azonban, hogy e filo-
zofálgató pesszimista irányzat az új század vallást, erkölcsöt, 
minden nemzeti és faji értéket megtagadó defetizmusának for-
rása lett. 

Nagy vonásokkal megrajzoltuk az ellenzéki irodalom alap-
jául szolgáló új embertípus, új lelkiség arculatát. Rámutattunk 
azon eszmei csírákra is, melyek az ellenzékiség mindhárom 
nemzedékében közösek. Ezek alapján megkísérelhetjük az e'len-
zéki ízlés kialakulásának bemutatását is. Hangsúlyoznunk kell 

4) U. o. 370. 1. 
5) Vö. György Aladár : A transcendentális irány hanyatlása a költé-

szetben. Figyelő (Szana-féle), 1874; 40. szám. 



azonban, hogy megjegyzéseink a kor irodalmának csak egy 
bizonyos, egyelőre még nagyon mérsékelt jelentőségű írói cso-
portjára vonatkoznak, mely egészen az irodalmi forradalomig 
(Nyugatosok) nem tudta magához ragadni a vezetést. 

Az irodalom fejlődésének korszakos változásait „ízlés-
különbségek összeütközése jelzi, s megnyugvás, korszerű meg-
állapodás csak akkor áll be, ha új és régi egy közös ízlésben 
ismét kiegyenlítődött".0) 

A Petőfi—Arany—Gyulai-féle irányt klasszikussá és nem-
zetileg klasszikussá éppen azon sajátos ízlése tette, mely az 
előző irodalmi fejlődés minden értékét összeegyeztetve elegendő 
erkölcsi komolysággal és művészi ihleterővel rendelkezett az 
irodalom és az élet minden lényeges művészi és nemzeti köve-
telményének kielégítésére s a köztudatba való átvetítésére. 

A XIX. század a nagy nemzeti megpróbáltatások kora 
volt Európaszerte, s így érthető, hogy a romantika narkotiku-
máért sóvárgott mindenütt a közízlés. Aranyporral hinti be ezért 
a kor irodalma a vigasztalan multat és jelent, s légvárakat 
varázsol a még füstölgő romok fölé. Különösen vonatkozik ez 
a szabadságharc utáni magyar irodalomra. A reményeiben ször-
nyen megcsalt magyar közönség ízlése ugyanis szinte követe-
lően állt szemben a nemzeti klasszicizmus „mérsékelt" ízlésé-
vel és kijózanító stílrealizmusával. A hatalmas erővel fellépő 
nemzeti klasszicizmus ugyanis egyszerűen az irodalmi tudat 
felszíne alá szorította az előző irodalmi törekvések hangsúlyo-
zottan romantikus jellegét, s a fennmaradt értékes elemeket a 
maga szuggesztív lelkiségével sajátos értelmű klasszikus egy-
séggé tömörítette. A szabadságharc után azonban engednie 
kellett az iramból. Meghasonlás keletkezett az oly nehezen 
megalapozott egységes ízlésben. A hazafiság, a politika ürügye 
alatt ismét felszínre kerülnek, s meggyarapodva, felsallangozva 
kirajzanak a romantikus ideák.') 

A nemzeti klasszicizmus ellenzékének első nemzedékét 
a magyar közönség irodalmi ízlésének e romantikus fordulata 
szülte. Nem egységes és nem mindig tudatosan ellenzéki ez 
az irány. Táplálói magyar részről a „Fiatal Magyarország" írói-
nak, főként Petőfinek romantikus gesztusai (sallangosok, népi-
eskedők, világfájdalmasok stb.) ; Jókai naiv idealizmusa, roman-
tikus történetszemlélete stb. ; Vörösmarty és a Kisfaludyak ro-
mantikájának emlékei ; a népköltészet és általában a népiesség 
téves felfogása, azonosítása az ethnografiával ; végül a politikai 
romantika, a közjogi délibábokért küzdő 48-as párt. Idegen 
részről a „Junges Deutschland" és a francia romantika hatott 
reája a regényben és a drámában ; a lírában és a verses el-
beszélésben pedig az előbbiek mellett különösen az angol 

6) Horváth János: Magyar irodalomismeret. Minerva, I. 203. 1. 
7) U. a : A magyar irodalom fejlődésének története. Egyetemi előadásai, 

1926-27, I. félév. 



(Byron, Shelley stb-) romantika.8) Terjesztői a divat- és napi-
lapok. a legifjabb nemzedék szertelenkedő baráti körei s végül, 
de nem utolsó sorban, a romantikus hazafiságú elemei az 
olvasóközönségnek. így terjedtek el lassanként a legfőbb magyar 
erény, a hazaszeretet, utóbb pedig a liberalizmus ürügyével az 
apró irodalmi eretnekségek és arra kényszerítették az egységes 
ízlés őreit, hogy az önvédelem rendkívüli eszközeihez folya-
modjanak. Gyulai a vérbeli inkvizítor ügybuzgóságával kinyo-
mozza őket és oly világos rendszerbe foglalja hibáikat, hogy 
az ellenzéki írókban is tulajdonképpen az ő írásai nyomán tuda-
tosult az, hogy együvé tartoznak és hogy mit akarnak.9) Gyulai 
hirdette először, hogy a „theóriátlan" ifjú írók megbontották a 
nemzeti klasszicizmus értékhierarchiáját s hogy egyes parcel-
láin az íztéstelenségig kultiválják a nekik és közönségüknek 
tetsző elemeket. 

A formai szempont túltengése már e nemzedék ellenzéki 
íróinál is erősen észrevehető. Dagályos képekkel és hasonla-
tokkal telített „virágos" stílus a főcéljuk. A tartalom is e lénye-
géből kizökkent formaiság ürügye, felkeltője és törvényesítője 
lesz. A szellem ugyan még magyar, de nem ritkák az alaki és 
tartalmi idegenszerűségek sem. A nemzeti klasszicizmus kriti-
kusai számtalan esetben helytelenítik ezeket. Az ízlés újdon-
sága tehát e korban egyelőre még a nemzeti klasszicizmus 
egyes értékeinek paródiája volt. A közönség mégis inkább haj-
lott a nemzeti klasszicizmus e korcs formájának befogadására, 
mint annak magas eszményiségére, melyhez nem ért fel. A 
divat- és napilapok azonnal tudatosítják és törvényesítik a közön-
ség e hajlandóságát, sőt egyre jobban ki is fejlesztik azt. Finom-
kodó, illúziókban élő, a valóságtól írtózó szalonköltészetet nyúj-
tanak, mely akkor is kivasalt marad, ha népies akar lenni ; 
vagy pedig az ellenkező végletbe érvén néprajzi különcségek-
ben s ízléstelen, parlagi gesztusokban éli ki magát. Ez a bie-
dermeier-izlés már az 1840-es években bevonult irodalmunkba 
a divatlapok hasábjain, de igazi virágzásnak csak az ötvenes-
hatvanas évek divatlapjaiban (Délibáb, Nefelejts, Nővilág, Gom-
bostű stb.) indult.10) „Aki túlmegy a valóságon, sohasem találja 
meg az igazságot" mondja Erdélyi. A „kelmeiség és sallang" 
népies formalizmusában ő is a műízlés visszahanyatlását látja 

8) Vö. Farkas Gyula : A „Fiatal Magyarország" kora. Budapest, 1932 
53—80. és 251—282. 1. — Farkas megállapításai ugyan elsősorban az 1848 
előtti korszakra vonatkoznak, de némileg módosítva és kibővítve az azt követő 
két évtized ellenzéki íróira is alkalmazhatók. A részletkutatások ebből a szem 
pontból még meglehetősen hiányosak és ötletszerűek, pedig a „Junges Deutsch-
land". a francia és az angol romantika hatásának alapos és részletes meg-
vizsgálása nagyon sok értékes szempontot adna az első ellenzéki nemzedék 
világnézetének és irodalmi törekvéseinek jellemzéséhez. 

n) L. Gyulai: Szépirodalmi Szemle. Budapesti Hírlap, 1855. 
10) L. Trócsányi Zoltán: A magyar nyelv Biedermeier-korszaka. Magyar 

Nyelv, Szinnyei-emlékszám, 1927. 



a kezdetlegesség stádiumába. Eredetét pedig a „kivételességek 
közt bolyongó" naturalizmusra vezeti vissza. 

A közízlés tehát visszazökkent a Petőfi-előtti színvonalára, 
mintha a nemzeti klasszicizmus nem is létezett volna. A kor 
szak (1849—67) ízlésbeli partializmusra való törekvésében azon-
ban nem mindig kell szükségképpen az ellenzéki élt keresni. 
A viszonyítás tette ellenzékivé e törekvést, az a párhuzam, 
melyet a gondolkodó elmék önkénytelenül is megvontak közte 
és a nemzeti klasszicizmus között. A szabadságharc utáni idők-
ben ugyanis lassanként átalakult a szépirodalom fogalma az 
irodalmi tudatban. Ez jórészt a nemzeti klasszicizmus egysége-
sítő és kiegyenlítő törekvéseinek köszönhető, melyekkel a maga 
lábára akarta állítani irodalmunkat. De az írók és a közönség 
már említett „theóriátlan" része továbbra is megmaradt a régi 
felfogás mellett, mely a szépirodalmat rajta kívülálló részleges 
szempontok (nemzeti és vallásos érzés, nyelvművészet, népies-
kedé>, politika stb.) kizárólagos uralma alá akarta helyezni. 

Az időközben felnőtt második ellenzéki nemzedék ízlése 
már gyorsan halad a szétágazó utakon a zűrzavar felé. A meg-
gyarapodott romantikus ideák már különféleképpen színeződnek. 
Az európaiság fokozásának jelszavával a nemzeti klasszicizmus 
stílrealizmusának minden technikai és lélektani határozmánya 
ellen áll ezúttal a harc. A második nagy nyugati hatás ideje 
ez. Mohón és felületesen fogadta be a magyar irodalom a nyu-
gati ízlésirányokat. Ezért nem is tudtak nálunk igazán kifejlődni. 
Hiányzott az olvasóközönség, egy organikusan fejlett, homogén 
középosztály meleg érdeklődése az irodalom iránt, egy a tradíciót 
őrző s az új jelenségeket azzal szervesen összeegyeztető, egész-
séges irodalmi közszellem. A magyar középosztály zöme szláv, 
germán és zsidó elemekből állott, melyek, bár őszintén akartak 
asszimilálódni, fajiságuk sajátos igényeit, törekvéseit, ösztöneit 
nem tudták azonnal megváltoztatni.11) így természetesen valami 
sajátos sietés és zűrzavar vett erőt irodalmunkon. Már az öre-
gedő Arany is aggodalommal szemlélte e mindennel megalkuvó 
tortetést és átalakulást s a Kozmopolita költészetben megcsó-
válta ősz fejét. Az ízlés igazságait „mindig vér szerint való 
igazságoknak" tartja Erdélyi is, ezért a kor irodalmának diver-
gens ízlésirányai szerinte is a magyar fajiság szétforgácsolódá-
sát, idegen elemekkel való telítődését tükrözik. 

E második ellenzéki nemzedék már ismeri, hogy miben 
van az ereje, s tehetségét európai színvonalú ízléssel igyek-
szik párosítani. Félreismerve a nemzeti klasszicizmus ízlésében 
a nép-nemzetiség mély jelentőségét, megúnva annak klasszici-
tását új utakra tér, különjáróvá lesz. Nem akar az epigonok 
sorsára jutni. Az egyéniség szuverénitása a jelszava.12) Több 

n ) L. Schöpflin Aladár: írók, könyvek, emlékek. 31. 1. 
12) Vö. Gyulai: Bírálatok, 177. 1. 



ízlés, több változatosság, modernebb hangnem, európai eszme-
tartalom a vágyának tárgya, s mivel a nemzeti klasszicizmus-
ban ezt nem vélte föltalálni, annak ellenzékévé lett. így vált 
kozmopolitává, túlzóan individuálissá e nemzedék irodalmi ízlése, 
hogy utóbb idegenimádattá s a „népiessel" azonosított magyar 
nemzeti és faji jelleg teljes megvetésévé fejlődjék. Pedig azelőtt 
is voltak „kozmopolita" ízlésű íróink (Eötvös, Madách, stb.) — 
melyik igazi nagyság ne volna az — de azért ők nem tértek 
le a nemzeti alapról, s kozmopolitaságukban, „européerségük-
ben" nem volt bántó és ízléstelen tendencia!13) 

A helyesértelmű népiesség elvetését önként követte egy 
„felsőbb" irodalmi és művészi ízlés proklamálása, mely az 
intellektuális finomságok, a differenciált és elfinnyásodott érzel-
mek kultuszában merült ki. Újromanticizmus ez, mely a leg-
nagyobb ellentéteket is össze tudja egyeztetni. Ezzel kapcsolat-
ban egyre jobban gyarapszik nálunk is a könyvek közé mene-
külő „poéta doctusok" száma és egyre hangosabb lesz az 
újságíró költőcskék hyperkritikus követelődzése. Sötéten írja 
Komjáthy Jenő Palágyi Lajosról szóló tanulmányában, hogy 
három költőtípus van a magyar irodalomban : „a hülye ábrán-
dozó, a műkedvelő bel-esprit és a prófétai lélek. Csakhogy e 
bárom a filiszter tömeg és a zsurnaliszta kritika szemében töké-
letesen összefoly. Ez a hülyében az ábrándozót, a dilettánsban 
a szép szellemet látja . . . de már a prófétai lelket vagy meg 
se látja (mint legtöbbnyire), vagy hülyének nézi. Minthogy pedig 
a közönség zöme filiszterekből, a kritikusok színe-rossza pedig 
hírlapírókból áll . . . a verselők két előbb említett fajtája becsü-
lést, sőt dicsőséget arat, az utóbbi, az igazi költők osztálytalan 
osztálya pedig félreismerésben, agyonhallgatásban vagy dühös 
megtámadásokban részesül. . . Tartalmatlan könnyedség, külső 
csillogás, sokszínű felületesség a hangadók. Ök színvonalon 
állanak, se alatta, se fölötte : de nem áll-e színvonalon a folyam 
színén úszó szemét ?" Szigorú és sokban talán igazságtalan 
bírálata ez a kor íróinak, de a mai kutató jellemzőnek talál-
hatja azon kor irodalmára nézve, mely elfeledte megírni az 
irodalomtörténetét ! 

Végzetes szerepe volt a nemzeti klasszicizmus közízlésé-
nek lezüllesztésében a hírlapirodalomnak is. Az ugyanis nem 
nevelte a közönséget, hanem alkalmazkodott hozzája. Vidám 
és könnyed csevegéseivel, tréfáival, szenzáció- és személy-
kultuszával, zsidós léhaságaival, üzleti szellemével, pajtáskodó 
kritikáival stb. egy új ízlés szülőjévé lett, mely lassanként a 
komolyabb irodalmat is megfertőzte. Sok írónak már e korban 
is a hírlap adott mindent : kenyeret, nevet, becsültetést, orszá-
gos- sőt világhírt !14) A nemzeti klasszicizmus íróinak ellentállása, 

13) Vő. Horváth J. : Ady s a legújabb magyar líra, 15. 1. és Paulovics 
I. : Reviczky Gyula, 235. 1. 

14) L. ezt bővebben : Ambrus Zoltán : Vezető elmék, 347—48. 1. 



erkölcsi hatóereje ily erőteljes versenytárs mellett lassanként 
elenyészett, megszűnt, legalább az irodalom egy bizonyos részé-
ben. A jégzajlás megindult. Gyakoriak már az átpártolások az 
ellenzék táborába. Ezen elvtelen liberalizmus hatalmában a 
nemzeti klasszicizmus is egy mindent befogadó közeggé kez-
dett hígulni.15) 

Midőn így az irodalmi ízlés partializmusa diadalát ülte, 
Arany halála (1882) után a korábbi heteronomista törekvések 
is egyre nagyobb erővel igyekeztek döntő érvényre jutni. Jel-
szavak támadnak nálunk is (realizmus, naturalizmus, szimbo-
lizmus, fin de siècle, décadence stb.), melyek gyökeres ismerete 
nélkül nem lehet egy írót sem értékelni e korban. Jelszavak, 
melyek nemcsak esztétikai, hanem kulturális és világnézeti prog-
rammot is jelentenek ! Megejtő örvényei egy súlyponttalan kor-
szak összezavarodott lelkivilágának. Ezekhez járul még a poli-
tikai liberalizmus hatása, s a zsidó faji ízlés és üzleti szellem 
előretörése is. Az üzleti szellem lesz mindenható ura a hallat-
lanul megnövekedett, de belső értékben egyre csökkenő írói 
termelésnek. Ez diktálja a közönség ízlését, legfőbb szerve, a 
megfizetett hírlapirodalom által. 

A millennium után már teljesen a heteronom törekvések 
veszik át az irányítást az ellenzéki ízlésben. Ezek kifejlődését 
a nemzeti klasszicizmus bírálatának hanyatlása, az alapvető 
összefoglaló, elemző és irányt jelző essaik és tanulmányok hiá-
nya is elősegítette. A régi nagy kritikusok és essaiírók kihalnak 
vagy elnémulnak. Velük együtt kihal az irodalmi lelkiismeret : 
az ízlés és a tapintat, a tudás és a tehetség nagyvonalúsága 
íróban, kritikusban egyaránt. Komoly elvhűségről is alig lehet 
már szó. A pártszempontok és az üzleti érdek mellett az egyéni 
hiúság is egyre nagyobb szerephez jut az irodalmi élet irányí-
tásában. Viszont a tudományos kritika kínos alapossága és 
negatív volta, az egyes írói csoportok merev elzárkózása el-
zsibbasztotta a munkakedvet s nagyon megnehezítette a fiatal 
írók érvényesülését. Mindez elősegítette a közönség ízlésében 
beállott nagy vállozást, melynek a nemzeti klasszicizmusra hát-
rányos voltát a könyvkereskedők és a színházak bizonyíthatják 
legjobban. 

Az ellenzéki ízlés mindeddig csak tartalomban és hang-
nemben jelentett változást a nemzeti klasszicizmussal szemben. 
Az új forma, az új stílus egyelőre még váratott magára. Az 
ellenzékiség harmadik nemzedékének irodalmi forradalma fia-
talos lendülettel azt is megteremti. Sőt azt is lehet mondani, 
hogy e nemzedék ízlése egy romantikus jellegű stílusművé-
szetre specializálta magát (legnagyobb írói is csak részben ki-
vételek ez alól !), mely azonban éppen analitikus és dekoratív 
volta miatt, minden eredetisége mellett sem lehetett egyenrangú 

15) Vö. u. o. 349. 1. 



utódja a réginek. Irodalmunk stílusfejlődése most két ágra sza-
kadt. Egyik az ellenzéki stílusművészet, mely a stílromantiká-
ban tetőződik. A másik a konzervatív irány belsőbb (tartalmi) 
művészete, most már inkább negatív stíluseszményével (hogyan 
nem szabad írni ; orthologus akribiák : a pozitívumok helyett 
legalább is ezt érzi legelevenebben, legíájóbban az új írói nem-
zedék !), mely a stílrealizmusban összpontosult. 

Az irodalmi forradalom tehát már egy külsőleg is, belső-
leg is kifejlesztett ízlésirányt igyekezett meggyökereztetni a nem-
zeti klasszicizmusé helyett, melyről azt hitte, hogy már teljesen 
leszámolt vele. Ennek az új ízlésnek nincs elve, illetőleg csak 
egy van : a minél meglepőbb újdonság. Genezise megérthető 
a kor lelkéből is, de főként az emberi lélek egyik alaptörvé-
nyéből. Némelykor ugyanis szinte erőszakosan kívánkozunk az 
új után a megúnt régi helyett. Mást akarunk, ha semmi egyéb 
érdeme nem volna is annak, mint az, hogy más. E dolgok 
ugyan átmeneti értékűek, tiszavirág-életűek s a divat körébe 
vágnak, de felfrissítő hatásuk letagadhatatlan. S a modern ember 
állandóan feszülő lelkének éppen ez kell.10) A nemzeti klasszi-
cizmus alkonyának írói a régi szépségek újszerű köntösbe való 
öltöztetését, modern átfogalmazását elmulasztották. Ez pedig 
végzetes hiba volt. Pedig az átalakuló közízlés Arany halála 
után már ellenállhatatlanul valami új után sóvárgott. Mivel 
a nemzeti klasszicizmus nagy hagyományainak vis iner-
tiaeje e vágy teljesülését mindig hátráltatta, könnyen megért-
hetjük, hogy a fellángoló harcokban éppen a nemzeti klasszi-
cizmus ízlése szenvedte a legnagyobb veszteséget. Elvették 
közönségét, megingatták erkölcsi alapjait s azt hitték, hogy vég-
képpen leszámoltak vele. A nemzeti klasszicizmus halhatatlan-
jainak lenyűgöző hatása miatt azonban az új ízlés sem tudott 
kifejlődni a maga teljességében. Torz cserjévé laposodott, pedig 
sudár tölgy igényeit hordozta magában. A nemzeti klassziciz-
mus nemzetiességét megtagadva (ebből indult ki az új ízlés), 
megbomlott benne annak klasszikusan művészi széparánya is. 
„Hol egyik, hol a másik tényező lép előtérbe a többi rovására : 
tartalom, forma különböző, de békítetlen arányban érvényesül-
nek".17) Indirekt ihletelvük ugyanis mereven ellenkezik a nem-
zeti klasszicizmuséval. A francia dekadensek és szimbolisták 
követői lévén szükségképpen ellenzékévé váltak az azénak 
(Parnasse) megfelelő nemzeti klasszicizmusnak is. 

Szertelensége, aránytalansága mellett az értékelés teljes 
hiánya vagy bizarr volta jellemzi legjobban az új ízlést. A 
koravén bölcsek éretlenségével nézik le hívei a mult nagy érté-
keit. A mult ismerete és tisztelete majdnem teljesen hiányzik 
náluk. Parvenü, nyárspolgárias ízlés ez, mely tudatlanul, érzék-

le) Vö. Alexander Bernát: Korunk művészi mozgalmairól. Magyar 
Figyelő, 1911, 190. 1. 

17) Horváth J. : Ady s a legújabb magyar líra, 4. 1. 



telenül megveti elődjének nemesi levelét. Ha látszólag ősöket 
keres is az irodalmi mult távolában, csak azért teszi, hogy 
közönségének érzékenyebb rétegei előtt törvényesítse gyökér-
telen mivolta merészebb kilengéseit. 

A harmadik ellenzéki nemzedék ízlésbeli heteronomiája 
művészeti anarchiát eredményezett. Ebben három európai moz-
galomnak, a modern művészet nemzetköziségének, individualiz-
musának és szándékosságának is tevékeny része volt.18) A 
mult század utolsó évtizedeiben teljesen elözönlötte az idegen 
eszmék áradata a magyar irodalmat és változatosságával, újsá-
gával zavarba ejtette még a józanabb elméket is. E műveltsé-
get habzsoló korszakból hiányzott a feldolgozó megállapodott-
ság, kihullott a viszonyítás és értékelés normája, a nemzeti 
folytonosság alapja.1'') Megdőlt minden régi tekintély s az egyéni 
ízlés lett az esztétikum fokmérőjévé. A kor szétágazó ízlésirá-
nyai a naturalizmusba torkollottak, hogy abból is kiábrándulva 
a szecesszionizmus, impresszionizmus, fin de siècle jelszavaiban 
éljék ki magukat. Felhangzik végre teljes erővel a szívekben 
régóta lappangó csatakiáltás : le valamennyi művészi elvvel, 
minden akademizmussal és „perzekutor-esztétikával", mely sza-
bályaival gúzsbaköt ! Jogom van önmagamat adni, kiáltják a 
költők, mert csak egy az igaz, s az Én vagyok ! Nem akarok 
hasonlítani máshoz, mert akkor már nem lennék En. Kiveszett 
a nagy erők klasszikus naivsága, közvetlen természetessége az 
írók lelkéből. A művészet szándékossá, iparszerűvé lett. De 
ezen irányokban mégis volt némi érték, némi jogosultság ! 
Anyagot ggüjtöttek egy elkövetkező nagyobb kornak, mely a 
szimbolizmuson és stílromantikán túl a művészi ízlés egy ma-
gasabb, tisztultabb szintézisében egyesíti majd a nemzeti klasz-
szicizmus széthullott parcelláit. 

E nemzedék főereje az ízlés technikai részében, az elem-
zésben s a részletmunkában van. Bizonyos, hogy gyönyörű 
szépségekre bukkant, új utakat, új kifejezési lehetőségeket talált 
e réven. Ámde az analízis csak akkor művészi értékű, ha a 
szintézist szolgálja, önmagában nem teljes szépségű, csak dísz-
let és nem eleven élet. Éppen ezért az irodalmi forradalom 
művésztípusa ritkán zseni. Inkább csak izmos tehetség, kitűnő 
érzékű kompilátor. A részletornamentikára specializálja magát 
s nem alkot élettől duzzadó, egész műveket. Ebből a tulajdon-
ságából fakad az is, hogy sokkal inkább rászorul a propagá-
lásra s kénytelen kiaknázni művészete üzleti lehetőségeit. Min-
dennél jobban uralkodik az új ízlésen a divat. Nem fakadhat-
tak mindig örökértékű, az egész magyar olvasótábort érdeklő 
remekei oly irodalomnak, melynek alkotásai sokszor csak egy 
évadnak, a közönség egy bizonyos rétegének, esetleg „csak 
felnőtteknek" szóltak! 

18) L. Alexander : u. o. 
lö) Vő. Horváth. J. : Titkári jelentés. Irodalomtörténet, III. 236. 1. 



Az új ízlés közönsége korántsem volt egységes. Külter-
jesen, szinte erőszakosan toborzódott eleinte, különösen a libe-
rális szervezetek révén. Nagy tömege meglehetősen vegyes 
minőségű rétegeket foglal magában. A zsidó réteg olvas arány-
lag legtöbbet. Ady első rajongói is belőle kerültek ki. Tagad-
hatatlan, hogy ily lelkes és áldozatkész közönségre támasz-
kodva az ellenzéki irodalomnak nem volt nehéz kisajátítani a 
vezetés vezérszólamát. A konzervatív szépirodalom így csak 
szűk körben mozoghatott. Nem volt közönsége, igazán nép-
szerű nagysága is kevés volt. Magas eszményei pedig nem 
engedték, hogy kétes értékű, színvonalejtő szenzációhajhászás-
sal fordítsa maga felé a figyelmet. Az ellenzéki szépirodalom 
viszont minden igazi értéke mellett is ilyen kétes eszközökkel 
lett naggyá. Sokrétű közönségének kritikátlan ízlése volt az a 
lelki talaj, az a kiszámíthatatlan, tudatalatti világ, melyből alka-
lomadtán a legváratlanabb dolgok törhettek elő. Az iránytalan-
ság, a kezdés vakmerősége itt sokat megmagyaráz. Gyermek 
még ez az ízlés, mely kapva-kap minden újdonságon. Történet-
érzéke nincs, nem büszkesége a magyar mult.20) Nem neveli 
senki. A „hivatalos" irodalom kezéből kisiklott a közönség neve-
lése, mert elmulasztotta megszervezni, elfelejtett a nyelvén be-
szélni, igényeit nemesíteni, problémáival foglalkozni. A szűkös 
anyagi viszonyok is a jól fizetett ellenzéki írók kifejlődését 
segítették elő. A közönség elpártolása a konzervatív irodalomtól 
ilyetén alig volt megakadályozható. 

Nagy baj volt az is, hogy sok írónk, Jókai példáját kö-
vetve, a legkülönbözőbb s néha a leg ellentétesebb ízlésirányok 
szolgálatába szegődött, csupán a népszerűség kedvéért. Ezért 
nevezte már Gyulai is, némi túlzással, Jókait a népszerűség 
rabszolgájának, ki „a pillanat tapsáért kész megtagadni hűségét 
a nemzetiséghez".21) 

Az egyéni hiúság, pártszenvedély és illetéktelenség soha 
oly végzetesen nem hatott a közízlésre, mint e korban. Az 
eredmény az lett, hogy a közönség megoszlott, ízlése elfajult. 
Nagy szerepe volt ebben a „szépirodalmi hetilapoknak" is, 
melyeket nem annyira az igazi nagy irodalom szeretete, hanem 
inkább az üzleti érdek vagy a tehetségtelenség feltolakvása 
szült. Az igazán értékes lapok miattuk tengődni kényszerültek. 
E zúglapok hangja éles és merész. A hagyomány tisztes kép-
viselőit minősíthetetlen gesztusokkal intézik el.22) Még az arány-
lag mérsékelt hangú A Hétnek, Kiss József lapjának is az volt 
egyik alig leplezett törekvése, hogy Arany és Gyulai tekintélyét 
tönkretegye s Petőfitől elválassza őket a közönség lelkében.2®) 

Az ellenzék sok írója lapszerkesztő is egyszersmind (Lisz-
20) Vö. Voinovich Géza: írók és irodalom. Magyar Múzsa, I. 171—74. 1. 
21) Birálotok, 151. 1. 
22) Vö. Magyar Kritika, II. 141. és 244. 1. 
23) L. A Hét 1898 márc. 15-i számát. 



nyai, Szelestey, Vajda, Reviczky, Kiss József, Ignotus stb.). 
Lapjaik az eddigiekben vázolt ízléseltolódás legfőbb útjelzői 
kezdettől fogva. Belőlük látjuk meg igazán, hogy mit olvasott, 
mit fordított, mit és hogyan írt, milyen világnézetű volt, kiket 
tartott ellenfeleinek és miért, milyen műveket, irányokat és író-
kat propagált, hogyan tartotta számon önmagát az ellenzékiség 
idők folyamán. E lapok, különösen a nagyobbak (A Hét, Nyu-
gat stb.) annyira fontosak, hogy addig, amíg mindegyiknek ala-
pos, monografiaszerű feldolgozása el nem készül, az ellenzéki 
irodalom fejlődésének rajza nem lehet végleges. 

Összefoglalva eddigi megállapításainkat azt látjuk, hogy a 
kialakult új magyar embertípus lelki igényei nem tartották ön-
maguk hű kifejezésének a nemzeti klasszicizmus egységes ízlé-
sét. Helyette újat akartak alkotni s e törekvésük többé-kevésbé 
forradalomszerű volt mindig. A kezdés öntudatlan utánzásai, 
tervszerűtlen idegen ösztönzések után lassanként önálló, bár 
töredékes ízlésirány fejlődik ki belőle. Fő eszméltetője, a ko-
rábbi hazai romantikus törekvéseken kívül, a nyugat. Ezt utá-
nozza, fordítja és terjeszti szívós lassúsággal, majd utóbb meg-
lepő ütemben. A nemzeti klasszicizmus ízlését megtagadva 
elszakad az irodalmi folytonosságtól is. Gyökértelen lesz. íróit 
alig fűzi össze valami az ízlés nagy hazai iskoláival. A tarta-
lom és forma korábbi harmóniája is megbomlik. Míg az új tar-
talom az új kifejezőeszközeit keresi, az ízlésbeli' interregnum 
fonák zűrzavara nehezedik irodalmi életünkre. A második ellen-
zéki nemzedék teljesen ezen átmenet jegyében él s az ízlés 
heteronomiája felé sietteti kisebb-nagyobb tudatossággal annak 
kimenetelét. Növeli a zavart az is, hogy a divatos ízlésirányok 
kölcsönzött gondolatai még a régi ízlés szakadozott köntösében 
jelennek meg. Még tart a zavar, mikor főként külföldi kezde-
ményezések után jobbára műfordításokban itt-ott feltűnik az új 
stílus is. Idejét — bár a századfordulón már részben kialakult 
Ady előfutárjainál — Ady Üj versek c. kötetének megjelenésé-
hez (1906) szokták kapcsolni. Az irodalmi forradalom (a Nyu-
gat írói köre) radikalizmusa nagy távlatokat nyitott meg az új 
stílus előtt. Az író korlátlan ura az új stílusnak, mely lassan-
ként önigényű stílromantikává lesz, ami nem más, mint „a ki-
fejezésnek a jelentéstől független, önmagában is hatásos mű-
vészi tényezővé való kiképzése".24) Ezzel az ellenzéki ízlés 
heteronomiája tetőpontjára érkezett. 

Mindent összevéve, az ellenzéki lelkiség és irodalmi ízlés 
egész története arra tanít, hogy benne csak a kiindulópontot, 
azt is mint ürügyet, lehet csak nemzetinek tekintenünk. Művészi 
célkitűzéseinek eredményeit, műelméletét, költői gyakorlatát, ízlé-
sét és tudatosságát azonban a magyar faji lélektől, amint az a 
nemzeti klasszicizmus minden ízében megnyilatkozott, idegen-
nek kell nyilvánítanunk. £)r. Kurzweil Géza. 

24) Horváth J. : Forradalom után. Magyar Figyelő, 1912, 15. szám. 



KAFFKA MARGIT.*) 

Az elmúlt év december havának első napján mult tizen-
harmadik évfordulója annak, hogy Kaffka Margit, századunk 
első két évtizedének egyik legtöbbet emlegetett nőírója, a fel-
szabadult, egyenjogúsított nő lelki válságának legkitűnőbb iro-
dalmi ábrázolója, a spanyol járvány áldozata lett. Irodalmi műkö-
déséről azóta megjelent egy két méltatás, egyéniségéről is 
írtak néhány meleg emléksort azok, akik életében közelebb 
állottak hozzá, az irodalomtörténetek sem mulasztották el fel-
jegyezni munkásságát, és Kaffka Margitról mégis kénytelenek va-
gyunk némi mélabúval megállapítani, hogy életműve — alig egy 
évtizeddel halála után — nem eleven hatóerő többé a magyar 
irodalmi életben és hogy sokkal korábban kezd műve feledésbe 
menni a köztudatban, mintsem írói tehetsége alapján gondoltuk 
volna. Hogy mi az oka ennek a jelenségnek, azt műveinek részle-
tesebb ismertetése fogja megmagyarázni; egyelőre csak általános-
ságban okoljuk meg azzal a megjegyzésünkkel, hogy Kaffka Mar-
git, bármilyen éleselméjű és eredeti írói egyéniség volt is, nem 
emelkedett kora fölé, amelyben élt és működött ; munkáiban 
nem annyira az általános és örök emberit, mint inkább saját 
korának törekvéseit, világnézeti és művészeti problémáit és 
válságait szólaltatta meg a maga nyugtalanul ingadozó lelkisé-
gének tükrében és így hatóereje is csak addig tarthat, amíg 
időszerű irodalmi alkotásai megszülettek. 

Midőn most néhány vonással igyekszem megrajzolni ennek 
a korán elmúlt írónőnek lelki arcképét és műveinek ismertetése 
alapján méltatni írói jelentőségét, elöljáróban ki kell jelentenem, 
hogy világnézeti tekintetben szinte egy egész világ választ el 
Kaffka Margittól, de ez nem akadályoz abban a törekvésben, 
hogy elfogulatlanul és megértéssel közeledjem hozzá. Kaffka 
Margit sorsa, mint minden összhangtalanul alakult emberi 
sors, önkéntelenül is a részvét érzelmét kelti fel bennünk és ezzel 
tartozunk emlékének. Pedig ennek a szomorú asszonynak, aki 
életében mindig keménynek és fölényesnek igyekezett látszani, 
talán az a tudat fájna legjobban, hogy sajnálják és szánakoz-
nak bús és fájdalmas asszonyi sorsán ; és mégsem tehetünk 

*) Irodalom: Bánhegyi Jób: A magyar irodalom története. II. k. Bp. 
1930. — Császár Elemér bírálata a „Színek és évek"-ről. Budapesti Szemle 
154. k. — Dénes Sándor: Folytatom a „Színek és évek"-et. Literature, 1929. 
(IV. évf ) 7. sz. — Dóczy Jenő: Koszorú egy regényalak sírjára. Magyarság, 
1931. (XII. évf.) 243 sz. - Feleky Géza: K. M.-ról. Nyugat, 1927. (XX. évf.) 
1. sz. — Féja Géza: K. M. Párisi Magyar Akadémia Tanulmánykötete. Páris, 
1927. — Füst Milán: Emlékezés K. M.-ra. Nyugat, 1928. (XXI. évf.) 23. sz.— 
Gyulai Márta: K. M.-ról. Nyugat, 1930. (XXIII. évf.) 6. sz. — Király György: 
K. M. Nyugat, 1920. XIII. évf.) 1. sz. — Pintér Jenő Magyar Irodalomtörténete. 
Képes kiadás. II. k. Bp. 1928. — Schöpflin Aladár: Magyar írók. 2. kiadás. Bp. 
1919. — U. a. K. M. most tíz éve halt meg. Nyugat, 1928. (XXI. évf.) 23. 
sz. — Tóth Árpád: K. M. új regényeiről. Nyugat, ISI7. (X. évf.) 22. sz. — 
Várkonyi Nándor : A modern magyar irodalom. E. n. 



egyebet, mint hogy ezen a megértő részvéten keresztül idézzük 
fel alakját, hacsak nem akarunk ridegen igazságtalanok lenni 
iránta. Mert Kaîîka Margit is, mint mi emberek mindnyájan, 
kereste az élet értelmének megoldását; lelke igazi vergődő lélek; 
szíve örökké nyugtalan szív ; csodálkozó szép nagy szeme mintha 
minden dolognak rejtett mélységeit kutatta volna — és a sorsa 
mégis tragikus sors : nyugtalanító kérdéseit megoldatlanul vitte 
az örökkévalóságba, tekintete végleg elakadt az érzékelhető 
valóságokon és boldogságvágya nem talált nyugvópontot egy 
érzékfeletti világ vigasztaló reménységében. Tételes hitre alapo-
zott összhangzatos világszemlélet hiányában érzéseire bízta 
magát s ez a nála rendkívüli érzékenységű életérzés fájó és 
vigasztalan volt ; elviselte és nem szerette fitogtatni ezt a fájdal-
mat; fölényesnek, gúnyosnak, sőt néha cinikusnak igyekezett 
látszani, hogy ne vegyék észre boldogtalanságát. Regényei, ezek 
az igazi kulcsregények azonban, valamint lírája is, szinte élet-
gyónásszerűen feltarják egész emberi valóját ; hősnőinek élete 
folyásában, vágyaiban, érzés- és gondolatvilágában ráismerünk 
Kaffka Margit küzdelmeire és kétségeire, vallomásaikból nem-
csak a fásult életunalom és keserű kiábrándultság, hanem a 
teljesebb és boldogítóbb élet sóvárgásának emberibb hangja is 
kicsendül. 

Kaffka Margit pályafutása munkás és küzdelmes élet volt. 
Nagykárolyban született 1880-ban előkelő vármegyei tisztviselő-
családból. Iskoláit a szatmári zárdában és majd mint polgári 
iskolai tanárnő az Erzsébet-nőiskolában végezte. Miskolcon, 
Újpesten és végül Budapesten tanított ; Buda legszélén, a Már-
vány-utcában lakott és innét járt be napról-napra az angyal-
földi polgári iskolába, nehezen fegyelmezhető kis proletárgyere-
kek közé. Tanári munkáját odaadással és lelkiismeretességgel 
végezte ; nehéz munkáját megkönnyítette az a körülmény, hogy 
nagyon szerette a gyermekeket. 1904-ben férjhez ment Fröhlich 
Brúnó erdőmérnökhöz, házassága azonban szerencsétlen volt, 
úgyhogy két év múlva elváltak ; vigasztalására szolgált, hogy 
magával vihette kis fiát, akit tanári és írói elfoglaltsága mellett 
is a leggondosabb szeretettel nevelt. 1914-ben dr. Bauer Ervin 
orvossal kötött házasságot. Férjét csakhamar a harctérre szólí-
totta a kötelesség és négy évig tartó házaséletük alatt csak 
néhányszor találkoztak. Midőn férje a hadsereg felbomlása után 
hazatért, Kaffka Margit néhány hónapig boldogan élvezte a 
nyugodt és meghitt családi élet örömét, amely addig sohasem 
jutott osztályrészéül. Tele volt alkotó kedvvel, egy történelmi 
regény terve foglalkoztatta, amely Josephus Flaviusról szólt 
volna, ehhez gyűjtötte már két éven keresztül az anyagot; a 
regény elgondolása már világosan kialakult lelkében és épen 
bele akart fogni a kidolgozásába, amikor az országszerte pusz-
tító járvány az ő gyenge szervezetét is megtámadta és fiával 
együtt hamarosan sírba döntötte. 



írói hajlamai korán jelentkeztek; huszonkét éves volt, 
midőn első verse megjelent a Magyar Géniusz című folyóirat-
ban, amelyet akkor Osvát Ernő szerkesztett; az övé tulajdon-
képen az érdem, hogy Kaffka Margit tehetségét felfedezte és 
írói törekvéseit tőle telhetően támogatta. Kaffka Margit már 
ebben az időben ahhoz az írói csoporthoz tartozott, amelynek 
körében a később oly jelentőssé vált Nyugat című folyóirat meg-
indításának gondolata megszületett és 1908-ban meg is valósult. 
A Nyugat, mint ismeretes, a szélsőséges társadalmi és irodalmi 
megújhodás gondolatának jegyében indult meg és azokat a 
többnyire fiatal írókat és költőket toborozta munkatársai közé, 
akik elégedetlenek voltak a régi magyar világrenddel és a kon-
zervatív irodalommal. Kaffka Margit írásainak legnagyobb része 
ennek a folyóiratnak hasábjain látott először napvilágot, majd 
könyvalakban is megjelentek. De már e folyóirat megindulása 
előtt ismertté tette nevét egy kis novellás kötet, amely a Ma-
gyar Könyvtárban jelent meg és egy verseskönyv, amelyet 
Kaffka Margit Könyve címen az Atheneum adott ki. Legneve-
zetesebb művei a Tallózó évek és Utolszor a lírán c. verses 
kötetei, Csendes válságok, Süppedő talajon, Szent Ildefonzó 
bálja, Két nyár és A révnél c. novellagyüjteményei és a Színek 
és évek, Mária évei, Állomások és Hangyaboly című regényei. 

Ha Kaffka Margit írói és költői munkásságának általános 
jellemét meg akarjuk magyarázni, akkor először azokkal a 
szellemi és stílusáramlatokkal kell foglalkoznunk, amelyeknek 
hatása szembetűnően uralkodik írásain. Az egyik ilyen irány 
a naturalizmus, amely a nyugati irodalmakban már a mult szá-
zad második felében és különösen a kilencvenes években érvé-
nyesült, a mi irodalmunkban azonban csak valamivel később 
jutott jelentőségre. Uralmát a természettudományok hatalmas 
fellendülése és az ennek nyomán jelentkező materialista életszem-
lélet segítette elő. A mult század a materia, az anyagelvűség szá-
zada. A fizika és kémia tudománya felkutatta azanyag rejtett erőit, 
a technika meghódította és az ember szolgálatába állította, a 
bölcseleti naturalizmus vagy materialista filozófia pedig meg 
akarta belőle magyarázni a világot és az embert. Racionaliz-
mus, kételkedés, erkölcsi relatívizmus járt e bölcseleti magya-
rázat nyomában. A naturalista író az életet anyagi erők gépies 
működésének fogja fel, az emberben is csak a testi tényezőket 
isme'i el, az önfenntartási és a nemi ösztön hatalmát keresi 
minden emberi érzésben és akarásban ; az átöröklött vérség, a 
fajiság, az ösztönök és a környezet a naturalista elmélet 
szerint sorsdöntő tényezők az életben. A materialista világ-
nézet naturalista stílus nyomában jár, sőt legtöbbször vele 
együtt jelentkezik az impresszionizmus mint szemléletmód és 
művészi alkotó elv. A materializmus tagadja a tapasztalaton 
kívül eső, érzékfeletti világ létezését és így az eszményi javak-
nak, hitnek, erkölcsi törvényeknek, lelkiismeretnek, felelősség-



nek értékét sem ismeri el. Mihelyt pedig meginog az eszményi, 
anyagfeletti értékekben való hit, az értékelés rendje azonnal 
az érzékieket hangsúlyozza ; az impresszionista a világot érzéki 
ingerek és benyomások végtelen sorának fogja fel, az abszolút 
lelki és szellemi javak értékrendjében kételkedve, csak viszony-
lagos életértékeket ismer el. Ezzel együtt jár minden idealisztikus 
megkötöttségtől, hagyománytól, tételes vallástól, erkölcsi rend-
től való szabadulás vágya és a folyton változó impressziók 
iránt való odaadás. Az impresszionista művész vagy író tétlen 
magatartással fogadja a pillanat élményeit és teljes közvetlen-
ségükben,^ fényképező lemez hűségével igyekszik őket meg-
rögzíteni. Ábrázolásmódja elemző ; irodalmi vonatkozásban nagy 
hatással van rá a Freudizmus, amely a személyiségalkotó erő-
ket tudattalan erők zűrzavarává oldja fel és ezzel megtagadja 
az emberi szabadakaratot és felelősséget, kizárja az emberi 
életből az erkölcsiséget és megindítja az irodalomban a lélek-
tani impresszionizmust a maga végnélküli psychoanalizisével, 
amely azonban leginkább a nemi érzések elemzésére terjed ki. 
A naturalista és impresszionista író nem törekszik arra, hogy 
összefoglaló képet, szintézist adjon az életről ; mindent elemeire 
bont szét, a környező külső világot csak úgy mint önmagát és 
míg a maga módján látszólag mindent meghódít, elveszíti a legdrá-
gábbat, mindazt, ami az életet széppé és tartalmassá teszi : az 
emberi eszményeket és az élet felsőbb rendeltetésében való 
hitet; kiábrándultan, üresen áll a léttel szemben, közönyösen, 
gúnyosan vagy szánakozva nézi a körülötte hullámzó életfolya-
mot, az emberek törekvéseit, vágyait, rajongását vagy vergő-
dését és nem akar több lenni, mint ennek a színes képforga-
tagnak szemlélője és érdektelen ábrázolója. 

A naturalizmusnak és impresszionizmusnak ezek az álta-
lános vonásai egy bonyolult női lélek egyéni színezésével jelent-
keznek Kaffka Margit lírájában és elbeszélő műveiben. Önma-
gával és az élettel szemben való szenvedő magatartását, bizony-
talanságát és tanácstalanságát találóan jellemzi az Én szegény 
című rímes szabadverselésű költeményében : 

Két szemem erővel feszítettem nagyra, kerekre. Nézzen! 
És ösztökéltem a lelkem, hogy serkenjen, kaput nyisson ! 
— Buzgón azalatt az ujjaimon számláltam titkon, 
Hányféle a szín, illat, íz — és hánnyal vagyok már készen? 
— Hol képvetítő-szereit beigazítja a lét, odamentem, 
S csavartam én is a gépen: „Más!" — Hogy a hangját halljam, 
Sok néma, leláncolt, bús dolgot megütöttem. Szisszentek halkan, 
S én bensőm húrjait konokul, kitartón eközbe figyeltem. 

Én bennem vak, siket az Ige és gyökértelen, 
Én átkozott üvegvalóm csak átereszt színt, fényt és árnyat, 
Én bennem befelé fakadott piros hólyagsebe az életláznak, 
En . . . Egy-egy nyilalló perc, mint fénysejtés béna idegre, ha rámhat 
Tudom, elevenig soha, soh'sem ér, 
— Hol az én életem ? Mi az élet nekem ? Mit ér ? 



Kaffka Margitnak ez a költeménye sajátságos önelemzés-
sel világít rá egyéniségének néhány jellemző adottságára : nyug-
talan megfigyelő hajlamára, passzivitására és világszemléleté-
nek gyökértelenségére. A „Morvamezőtől—Uráig" című költe-
ményében énjének egymással küszködő kettősségére mutat rá és 
e kettősséget az átöröklés rejtett erőiből magyarázza. Leigázott 
szlávos apák ős félelmében reszket a lelke, csigaháza és mene-
déke az álfölényű alázat, amelybe az élet durva illetése! elől 
visszahúzódik. De magyar ősanyáinak vérét is a vérébe lelte, 
bár a dacos, büszke magyar úri fölény benne asszonnyá kicsi-
nyült : „engem akarni nem, — csak kérni vagy várni lehet", 
mondja önmagáról. Egyáltalán költeményeinek legfőbb tárgya — 
a legizgatóbb titok, azaz önmaga, a saját bonyolult belső világa, 
amelyet sohasem szűnő kíváncsisággal figyel, és amelynek 
hánykolódásait, tépelődéseit, tűnődéseit képszerű elemekkel és 
bőven áradó reflexiókkal zsúfolt szabad ritmusú sorokban rög-
zíti elénk. Naturalizmusa a líra terén abban nyilvánul, hogy 
egyrészt nyiltan és közvetlenül, tartózkodás és szépítés nélkül 
feltárja érzés- és gondolatvilágát, különösen szerelmes verseiben, 
másrészt előadásában is szabadulni igyekszik minden hagyo-
mányos megkötöttségtől és zárt rendszerű formák helyett inkább 
a szabadversnek nem mindig esztétikai hatású eszközeit hasz-
nálja. Az önkifejezés korlátlanságára való törekvés különösen 
későbbi verseiben hatalmasodik el, és bontja meg a tartalom 
és forma harmonikus egyensúlyát. Elményanyagának természeti 
és stílusának festői elemekben, színekben és képekben való duská-
lása arra mutat, hogy Kaffka Margit a vizuális típushoz tarto-
zik, vagyis hogy költői szemléletmódja különösen a látás érzék-
szervén keresztül szerzi benyomásait. De különböző érzékterü-
leteken át szerzett impresszióknak egyidejű és egyetlen képben 
való érzékeltetésére, a lírai szimultánizmusra is találunk nála 
sikerült kísérletet. Színek, fénysugarak, hangok, mozdulatok tor-
lódnak össze ideges hangulatú képbe például a következő 
verssorokban : 

Az utcában, valahol messze 
Egy kintorna hangja tör be a súlyos csendgomolyba, 
— Jön gyötrődve, közeledve, — 
Mintha az émelygő percek dús érlükletése volna. 
— Es nyögve, recsegve, zihálva, 
Mint szegény, meghajszolt, kimerült vak állat 
Kiadja — házról házra 
A kopott valcereket, kifacsart, bús áriákat. 
Elkínzott, útszéli dalok 
Jajongva verődnek kis házak napfénytől izzó falához. 
— Most agyvelőmbe hasít, mind tép, kínoz, üldöz, átkoz, 
Vinnyog, üvölt, csikorog, — 
Megfulladok l 

Differenciált lelkiségű, nyugtalan és ideges hangulatú ön-
elemzéseinél megkapóbbak azok a költeményei, amelyekben a 
mindennapi életnek egy-egy jelenetét ábrázolja kerek és csatta-



nós rövidséggel. Ilyen például a bájos Leánykérés című költe-
ménye, két ifjú szerelmesnek drámai rövidségű párbeszéd után 
boldog egymásra találása. 

Ugyancsak hangulatos és kedves életkép a Petikejár című 
költeménye, a gyermek első lépéseihez kapcsolódó mély reflexiók-
kal. De talán valamennyi költeményét felülmúlja az anyai bol-
dogság ódáját zengő Palika című verse, amelynél nőiesebb és 
bensőségesebb költeményt keveset írtak az anyaságról. A gyer-
mek elfeledteti a nővel régi álmait, vágyait, egyéni igényeit, 
szinte megtagadtatja múltját és minden idegen híváson túl az 
otthonhoz köti. 

Jött egy csoda. Harmatlágy, pici jószág, 
Edes, lihegő, bimbószínű lény. 
Vér lüktet benne ! Eleven valóság ! 
S nézem kétkedve, tanakodva én. 
Vánkospihéit elzilálni félek ; — 
Már szétterült az álmaim felett, 
Már átölelem féltve, — mikor ébred, 
Ó, el ne rebbenj tőlem új igézet ! 
. . . A le szemeid a leggyönyörűbb szemek. — 

Kaffka Margit mint lírikus tünt fel a magyar irodalmi élet-
ben és mint ilyen is érdemes helyet foglal el nyugatos impresz-
szionista költőink között, írói sikereit azonban főkép elbeszélő 
munkáinak köszönhette. Itt érvényesülhetett igazán tehetségé-
nek legfőbb ereje, az éles megfigyelő és elemző képesség. Mint 
igazi impresszionista, elsősorban önmaga és a körülötte folyó 
élet iránt érdeklődik, innét meríti témáit és csak kivételesen 
fordul a történelmi múlthoz, vagy a képzelet mesevilágához. 
Kedvelt műfajai a társadalmi novella és regény, legfőbb problé-
májaa nő helyzete és sorsa a modern élet bonyolult társadalmi és 
szellemi viszonyai közepette. Míg azonban novellái inkább csak 
vázlatos életképek, rajzok és arcképek, addig regényeiben szé-
lesebb hátterű korrajzot ad a társadalomnak azokról a rétegei-
ről. amelyekben ő maga is élt és amelyeknek keretei között a 
saját küzdelmes asszonysorsát alakította. Minden regényére 
erősen rányomódik az élményszerűség bélyege, úgy érezzük, 
hogy az írónő mindent átélt, mindent látott, amit leírt és regé-
nyei csak fényképhűségű felvételek egy sokat próbált asszony 
életéből. 

Első regénye, a Színek és évek, abban a társadalmi kör-
ben játszódik le, amelyhez Mikszáth Kálmán és Hercegh Fe-
renc is szívesen fordult témáért : a pusztuló magyar birtokos 
középosztály világában. A regény hősnője egy öregedő asszony, 
Pórtelky Magda, aki maga beszéli el élete történetét. Előkelő, 
de elszegényedett vidéki nemes család sarja, aki — mivel 
anyagi körülményei miatt nincs módja válogatni —• kezét nyújtja 
az első elfogadható kérőjének, egy alacsony származású ügy-
védnek és szerelem nélkül hozzámegy feleségül. Bár férje meg-



becsüli, egyhangúan és kedélytelenüi folyik élete. Kissé, de 
csak egy kevéssé gondtalanabbul élnek, mint viszonyaik enged-
nék s ez romlásba dönti őket : a férj idegen pénzhez nyúl s a 
felelősségrevonás elől az öngyilkosságba menekül. Az önálló-
sághoz nem szokott Özvegy hiába kísérli meg, hogy valamiféle 
létalapot teremtsen magának ; a pesti rokonok kufárkodó segít-
ségétől épenúgy visszariad, mint nagybátyja önző támogatásá-
tól, aki cserébe női becsületét követeli tőle. Végül egy asszony-
kori udvarlójával veteti el magát, akihez már régebben vonzó-
dik ; de új házasságában lesz csak igazán szerencsétlenné. 
Állandó anyagi gondok s a gyorsan egymásután következő 
gyermekek korán megtörik testét, elfásítják lelkét és ami a leg-
szomorúbb, keservesen csalódik urában. A férfi, akit a szerel-
mes asszony szemével gyengéd, finomérzésű, nemes léleknek 
tartott, a családi körben igazi valóját tárja fel : élhetetlen, 
önző, közönséges és durvalelkű. Hosszú, szenvedésekben eltöl-
tött évek után Magda asszony újra özvegységre jut s a szegény-
ség kínos nélkülözései között csak egy célnak szenteli magát : 
úgy akarja nevelni leányait, hogy a maguk lábán is meg tud-
janak állni az életben és ne szoruljanak férfi támogatására. 
„Ti csak készüljetek — mondja Pórtelky Magda a leányainak — 
szebb, diadalmaskodó, független életre ; magatok ura lenni, férfi 
előtt meg nem alázkodni, kiszolgáltatott mosogató-cselédje, rug-
dosott kutyája egynek se lenni. Csak tanuljatok mindent, ha 
az utolsó párnám adom is érte". 

A Színek és évek tehát egy asszony életének története, a 
szenvedő hős visszaemlékezésében bemutatva. Egy olyan 
asszony sorsa, akit nem neveltek önállóságra és aki sohasem 
lehetett ura az életnek, hanem a körülmények uralkodtak rajta 
és ki volt szolgáltatva minden erősebb akaratnak, amely bele-
nyúlt életébe. A régi asszonytípust akarja benne Kaffka Margit 
bemutatni és rámutatni arra, hogy a megváltozott gazdasági és 
szociális létfeltételek között az ilyen küzdelemre és önfenntartásra fel-
készületlen nő nem állhatja meg többé a helyét, pusztulásra 
van ítélve, védtelen zsákmánya a férfiönzésnek és mohóságnak. 
Pórtelky Magda élete úgy folyt le, hogy sohasem lehettek 
egyéni vágyai, céljai, akarásai, a háztartás kicsinyes gondjai-
ban és egy kisvárosi társadalmi szereplés apró hiúságaiban 
emésztődött fel, anélkül, hogy csak meg is kísérelhette volna 
a szabadabb és teljesebb, szellemi és lelki igényeit is kielégítő 
életet. Társadalmi megszokások és elfogultságok tehetetlen rabja 
egy fullasztóan nyomott levegőjű, távlatnélküli kisváros sivár 
milieujében, rab, aki már beletörődött kényszerű sorsába, érzi, 
hogy képtelen belőle kiemelkedni és már csak egy vágya van : 
az, hogy leányait megmentse ettől az „úri cselédsorstól " s az 
önállóbb, függetlenebb és méltóbb asszonysors feltételeit bizto-
sítsa számukra. 

Pedig ez az új asszonytípus, amelyre a Színek és évek be-



fejezése utal és amely Kaffka Margit következő regényében, a 
Mária évei-ben jelenik meg előttünk, szintén nem érte el a 
várva-várt jobb sorsot. A Mária évei hősnője, Laszlovszky 
Mária, abból a környezetből kerül ki, amelyet az előző regény-
ben megismertünk. Szintén gentry-leány ; özvegy édesanyja 
kenyérkeresőnek, tanárnőnek nevelteti Pesten, egy főiskolai leány-
nevelő intézet milieujében. Mária fogékony szelleme magába szívja 
a mult és jelen egész irodalmi kultúráját ; mintha csak asszony-
őseinek minden kielégíthetetlen értelmi szomjúságát egyesítené 
magában, mohón habzsolja a könyvet, képzelete benépesül a 
világirodalom regényei asszonyhőseinek alakjaival, átéli álmai-
kat, vágyaikat és szenvedélyeiket és a lelke megtelik sejtel-
mekkel, képzelgésekkel, amelyek egyre jobban elszakítják csa-
ládjának szűkkörű életétől és a teljesebb életkielégülésnek 
homályos és alaktalan vágyával kínozzák. Mária oklevéllel a-
kezében egy vidéki városba kerül tanárnőnek ; idegenül és elszigeí 
telten érzi magát környezetében, gépiesen és álmodozva végz-
a tanítás egyhangú munkáját, igazi élete pedig szobája magái 
nyában folyik le, ahol tűnődve, tépelődve vizsgálja, elemz_ 
önmagát és várja a nagy fordulatot, amely a sóvárgott és kép? 
zeletében százszor kiszínezett szebb élet felé ragadja. Tűnődik, 
analizál és vár, de a tetthez nincs ereje; övéinek életétől lélek 
ben rég elszakadt már, de nem tudja, mit kezdjen önmagával^ 
Egy híres fővárosi íróval levelezget ismeretlenül, abban sejt 
azt a férfit, akiben méltó élettársra találna, fel is keresi egyszer' 
azután otthonában képzeletben él át vele egy izgalmas és 
buja szerelmi regényt. Múlnak az évek, ráébred kezdődő herva-
dásának ijesztő veszélyére ; férfibálványa közben megnősült, s 
a nagy változás, a várt csoda csak nem következik be életé-
ben. Közben egy fiatal tanártársa kelt benne érdeklődést; esz-
ményt ugyan nem, de legalább megértő élettársat sejt a férfiú-
ban és hosszas vívódás után eljegyzi magát vele. Aztán feltű-
nik a láthatáron egy új bálvány : a kerület fiatal képviselője, 
energikus, keményakaratú demokrata, a tettek, a jövő embere. 
Mária képzelete romantikus fénnyel övezi körül alakját egy-két 
futó találkozás után és életében először döntő cselekvésre szánja 
el magát: elindul, hogy odadobja magát ennek a férfinak, hogy 
rendelkezzék az életével. Felutazik Pestre, hogy felkeresse és 
mikor nem találja meg lakásán, az egyik hídról a Dunába veti 
magát és eltűnik a hullámokban. 

A Mária éveiben bemutatott új asszonytípus, a Laszlovszky 
Mária tragikus sorsú alakja lelkéből lelkedzett gyermeke az 
írónőnek. Benne önmagát, a saját differenciált és önéletével 
szemben tanácstalanul és tehetetlenül álló, szellemileg raffinál-
tan felfegyverkezett, de lelkileg egyensúlytalanul vergődő asz-
szony típusát rajzolta meg kíméletlen nyiltsággal és kegyetlen-
séggel. A túlérzékeny idegzetű, agyonkulturált, hidegen boncol-
gató ésszel, értelemmel és beteges vágyaktól fűtött képzelettel 



terhelt asszonyt, aki kiszakadt a családi és társadalmi hagyo-
mányok megunt talajából, de elvesztette tájékozódó képességét 
önmagával, a férfiúval s az élettel szemben és eldobja magá-
tól az életet, mert úgy sem tud vele mit kezdeni. Olyan nőalak 
Laszlovszky Mária, amilyenek csakugyan éltek Kaffka Margit 
küzdelmei korában, maga az írónő is ezek közé tartozott, de 
lelkileg rokon kortársai közül ő öntudatosította magában leg-
élesebben ennek a nőtípusnak lelki kórképét és örökítette meg 
páratlan diagnózissal az irodalom számára. Az orvosságot nem 
jelölte meg, mint ahogy a beteg legtöbbször a legkevésbé képes 
arra, hogy önmagát orvosolja, bár némi megkönnyebbülést jelent 
számára, ha elpanaszolhatja kóros állapotát. Szerencsére Kaffka 
Margit a saját életproblémájának megoldására nem választotta 
azt a kétségbeesett módot, amit irodalmi megszemélyesítője, a 
boldogtalan Laszlovszky Mária, hanem folytatta a küzdelmet., és 
igyekezett az élettel szemben való tájékozódást megtalálni. On-
vallomásszerű regényeivel mintegy könnyített lelki terhein ; mint 
önéletrajzában írja : „Vidékből, családból, előítéletekből, kapcso-
latokból, robotos munkából, anyagi nyűgökből, önmagammal 
való súlyos konfliktusokból — egy állandó és folytonos kimenés 
az életem, s ezen a kivándorló úton tán csak fényképfelvételek 
az írásaim ; beléjük kötözve dobom ki a hajómból a fölös élet-
ballasztot és lesz minden egyre könnyebb"., 

Kaffka Margit következő regénye, az Állomások az előb-
bieknél szélesebb távlatot ölel fel : a magyar fővárosnak teljes 
műveltségi képét akarja bemutatni, politikai, irodalmi és képző-
művészeti törekvéseinek és mozgalmainak tükrében, s e harcok-
ban és küzdelmekben szereplő egyéniségek egész tömegének 
legegyénibb életét, becsvágyát, lelkesedését és romlottságát, A 
zsúfolt történésű regénynek két női főalakja van, Rosztoky Eva, 
a festő és Szörény Tekla, a költő, akik nem középpontban álló 
főhősei, hanem többé-kevésbé, résztvevői ennek a szeszélyesen 
hullámzó életnek. Rosztoky Éva finom érzékenységű, benső 
elmélyedésre hajló, passzív természetű, külső cselekvésben csak 
a legszükségesebbre szorítkozó lélek. Egy elhibázott házasélet 
csalódásai s egy sikertelen nagy kaland csömöre után a művé-
szi, még pedig egy biztos „kenyeret nyújtó, nem nagy belső 
forrongásokon át fejlődő, művészi foglalatosság csendes révébe 
vonul vissza, gyermekeinek él és az életen felülemelkedettek 
független és fölényes nyugalmával élvezi azt a sok apró és 
nagy furcsa látnivalót, amelyben a lázas és zavaros fővárosi 
élet részesíti, önmaga azonban határozott mozdulattal há-
rít el magától minden nagyobb élményt". Barátnője, Szö-
rény Tekla, a költő, teljes ellentéte Évának ; szenvedélyes, 
forró vérmérsékletének egész hevével veti bele magát a 
hullámzó élet sodrába, izgalmakat, idegszenzációkat, kalando-
kat keresve, egy igazi női hedonista, aki ki akarja élni az éle-
tet, fenékig akarja üríteni a legválogatottabb ingerek és élveze-



tek poharát és sohasem ,telik be a kielégüléssel. A két női fő-
alak mellett, akik közül Éva alakjában könnyű ráismerni Kaffka 
Margitra, míg Szörény Tekla egy másik neves írónőnkre emlé-
keztet, a szereplő férfiak és nők egész sora mozog a színen, 
akiknek többnyire szatirikusán ábrázolt alakjait annyira a főváros 
élő alakjairól mintázta Kaffka Margit, hogy a regényhősökben 
fel lehetett ismerni a modelleket és a jegényen a kulcsregény 
jelleget. Ez a riportként érvényesülő élményszerűség, amely 
mérsékeltebb formában már Kaffka Margit előbbi regényein is 
felismerhető, természetesen nagy mértékben rovására esik a 
művésziességnek. Az Állomások kor- és társadalomjellemző 
vonásainak gazdagsága ellenére is hanyatlást jelent Kaffka 
Margit művészetében. Hiányzik belőle a művészi alakítás gondja 
és a zsúfolt eseményanyagot egységbe foglaló koncentráció. 
Naturalizmusa, amellyel már előző regényeiben sem óvakodott 
az élet szennyes és rút mozzanatainak kíméletlen bemutatásá-
tól, az Állomásokban még kevesebb mérséklettel teszi magát 
túl a jóízlés szabályain. Ugyanezek a fogyatkozások jelentkez-
nek utolsó regényében, a Hangyaboly-ban is, amely egy zárda 
belső életét tükrözteti egy kiábrándult és a magasabb eszmé-
nyekkel szemben idegenül álló lélek rosszindulatú megvilágítá-
sában. A zárda szűkkörű és elszigetelt kis világában e felfogás 
szerint a fegyelem bilincseitől lefojtva bár, de annál hevesebb 
belső feszültséggel küzdenek azok az erők, amelyek minden 
társadalmi közösség életét irányítják : az önérdek, hiúság, félté-
kenység, vetélykedés, hatalomvágy és főkép a nemi ösztön, 
amely a külső gátlás akadálya miatt a képzelet kéjelgéseiben 
vagy természetellenes hajlamokban tombolja ki magát. Nincs 
a magyar irodalomban még egy mű, amelyben ilyen sivár fel-
fogás tükröződnék a szerzetesi intézményről és amely ennyire 
idegen lélekkel közelednék az apácák nemes életeszményéhez. 
A Hangyaboly sajnálatosan szerencsétlen záróakkordja Kaffka 
Margit írói munkásságának és nem találunk mentő körülményt, 
amelyet ennek a művészietlen és csak rosszindulatú cinizmus-
ból születhetett regénynek védelmére felhozhatnánk. 

Ha már most fejtegetéseink alapján összefoglaló ítéletet 
akarunk alkotni Kaffka Margit költői és írói jelentőségéről, akkor 
azt mondhatjuk, hogy Kaffka Margit kétségtelenül eredeti és 
nagy tehetség volt, azonban a kedvezőtlen körülmények miatt 
nem fejlődött szerencsésen. Alkotásai néhány költeményén és 
a Színek és évek című regényén kívül alig élik túl a mi nem-
zedékünk korát. Ennek okát az írónő materialista világnézetén 
kívül a naturalizmus és impresszionizmus esztétikai tévedései-
ben kereshetjük, amelyeknek Kaffka Margit is áldozatául esett. 
A művészet ugyanis nem fotografálja, hanem az anyagon át-
sugárzó eszme irányában formálja, alakítja az élet nyújtotta 
nyersanyagot ; nem rabja és szolgája az anyagnak, hanem ural-
kodik rajta. Harmonikus hatású és maradandó műalkotás nem 



jöhet létre az igazság és az erkölcsi alapelvek tisztelete nélkül ; 
Kaffka Margit vétett az igazság ellen, midőn egyoldalúan 
kiemelte az élet árnyoldalait és rútságait és vétett az etikai 
normák ellen, midőn leplezetlenül ábrázolta a nemi szabados-
ságot. Elismeréssel adózunk kiváló megfigyelő és analizáló képes-
ségének, élvezzük kifejező eszközökben kifogyhatatlanul gazdag 
és egészen egyéni nyelvének és stílusának differenciált hangu-
latok éreztetésére is könnyedén alkalmazkodó erejét és finom-
ságát, emlékezetünkben őrizzük néhány megkapó élethűséggel 
ábrázolt női regényalakját és mégis csalódottan tesszük le a 
könyveit ; mert nem tudjuk magunkévá tenni azt a kiábrándult 
világnézetet, hogy az életnek nincs magasabb értelme és ren-
deltetése, hogy a nemesebb emberi eszmények céltalan és értel-
metlen ábrándok, hogy ez a föld csak nemtelen ösztönök vad 
és véres tusakodásainak színhelye és az emberi szívben soha-
sem rakhat fészket a tiszta öröm és boldogság. 

Dr. Bánhegyi Jób. 

A NERVI PATAK 

Pici patak . . . 
s elérte máris célját, a tengert. 
Visszatért oda, ahonnan vétetett, 
úgy mint az ember. 

Ugrál a sziklán 
mint pajkos, játékos, örök-gyerek 
s nem látja: mégcsak egy kis forduló, 
s már a tengerben lesz. 

Magasság szülte, 
küldték a hűvös havasok, 
hogy a szomjúhozó megízlelhesse 
az eget s a benne villámló napot. 

De tudja jól, 
a másik hegygerinc felé 
ha buggyant volna ki, soká 
elélhetne még . . . 

Járhatna ő is 
virágos réten, kényelmesen 
elnyújtózhatna árnyas erdőn, 
boldog lesen . . . 

Lehetne ő is 
hajót vezérlő hős erő, 
csak éphogy a hegy másik oldalán 
buggyant volna elő . . . 

Tengert érne, 
ha már került is sok titkos-nagyot 
s nem szúrdosná a kérdés szarva : 
vagy itt . . . vagy ott.. . 

De úgy akarta 
öröktől fogva már az Ür, 
hogy a kis patakot ne fáraszthassa 
soká a föld, a cél, az út. . . 

Pici patak . . . 
s elérte máris célját, a tengert, 
visszatért oda, ahonnan vétetett, 
úgy mint az ember. 

Pici patak . . . (tükröm) 
látom magam a kristálytiszta! 

[vízben 
s érzem, hogy én is így fiatalon 
meglátom már az Istent. . . 

Magasi Artúr. 



Figyelő. 
SZÉLJEGYZETEK SOMOGYI ISTVÁN KÖNYVÉHEZ. 

A franciáknál fogalommá, szólás-mondássá vált Julien 
Benda, egy nem keresztény világnézetű író néhány évvel eze-
lőtt megjelent könyvének a címe, a La trahison des clerc, s mit 
magyarra az írástudók árulásával fordíthatnánk. Ez a fogalommá 
vált cím, mely különben sokkal többet ér, mint maga az egész 
könyv, egy szerencsés, találó kifejezéssel gazdagította az emberi-
ség szóláskészletét. Ezzel a jugement tout fait-el (kész ítélet) 
nagyon sokan vissza fognak élni intelligencia hiánya miatt és 
rosszakarat folytán, de el kell ismerni, hogy szerencsésebb, kife-
jezőbb mondást az úgynevezett írástudók hibáinak, mulasztá-
sainak megállapításánál nem hamar találunk. Az író ugyanis 
az írástudó, clerc néven érti mindazokat az intellektüeleket, 
kiket tanulságuk, hivatásuk, hivataluk arra képesít és kötelez, 
hogy népük és koruk irányítói, vezetői legyenek: költők, regény-
írók, történetírók, más tudósok, politikusok, egyháziak, stb. 

Benda az írástudó, a clerc két fajtáját támadja, pellen-
gérezi ki : a szocialisták vezetőit, kik osztály- vagy önérdek-
ből szítják az osztálygyűlöletet, és a nacionalistákat, kiknek 
tevékenységét a gőg és az ambició fűti. 

Érdemes volna a magyar írástudók munkáját is megvizs-
gálni, mondjuk az utolsó 15 --20 évről. (A régebbi időkre nézve 
elvégezte Szekfü Gy. a Három nemzedék-ben.) Elvégezték-e a 
mi írástudóink a vezetés, az irányítás, a nemzetnevelés mun-
káját, mutattak-e új, helyes utakat? Vagy lenyűgözve bizonyos 
beidegzettségektől, gátolva érdektől anyagi, erkölcsi, kaszt, pár-
térdek horizonthiánytól hallgatták, esetleg gyűlöletet szítottak, 
megoszlást munkáltak ? S így csak névleg voltak clerc-ek, 
írástudók? Zrínyivel, a költővel valamennyien mondhatnák?: 
Kiáltok, hogy éntőlem elaluvásomért ne kérd elő nemzetem vérét, 
amint megfenyegettél a nagy Ezechiel, prófétával : Ha az őr 
nem jelenti a közeledő ellenséget, az Úr őrajta fogja számon 
kérni az elesettek lelkeit.1 

Somogyi István v. nemzetgyűlési képviselőnek nem lehet 
az elalvást szemére hányni. A magyar katolicizmus útja címen 
375 oldalon bátor hangon, sok-sok szeretettel sugallt munkát 
írt a magyar katolicizmus problémáiról. Szinte átszáll az olva-
sóra az a meghatódott lelkesedés és szeretet, mellyel az író 
estenként könyvét írja. A könyvben tárgyalt nagy problémák 
fontossága késztet bennünket arra, hogy megjegyzéseinket meg-
tegyük, egyik-másik fejezetével pedig részletesebben is foglal-
kozzunk. Előre megmondjuk, hogy ha elaluvásért nem is kaphat 

x) Más kérdés, hogy a tömeg meghallgatta volna-e őket. Az írástudó 
kötelessége oktatni vezetni a meg nem értés, a martíromság között isi 



szemrehányást, minden érdeme mellett is, nem mindig tartjuk 
jó írástudónak, clerc-nek. 

Az első 89 oldalon a következő fejezeteket találjuk : Előszó. 
Az emberiség új korszaka. A katolikus Egyház és az újkor. 
Nemzeti eszme — Nemzeti vallás. Nemzeti eszme és katoliciz-
mus. Ezekben a fejezetekben együtt találja az olvasó mindazt, 
amit ezekről a kérdésekről művelt katolikusnak tudnia illik. 

A 90—158. lapokon a jelentősebb külföldi katolikus egy-
házak helyzetét rajzolja az író azoknak a cikkeknek és tanul-
mányoknak nyomán, melyeket — mondjuk — 10—15 év óta 
a magyar újságok és folyóiratok többnyire külföldi cikkek és 
tanulmányok nyomán írtak. Gyönyörűek, felemelők ezek a feje-
zetek. Színes tollú, jóakaratú, tehetséges újságírók cikkein alap-
szanak. Igaz is, szép is mindaz, mit itt olvasunk, csak a konklúzió 
levonása igaztalan. Hiszen mennyi szépet, jót tud mondani az 
író a magyar katolicizmusról és még mennyit mondhatna, ha 
egy kicsit jobban körülnéz, ha szemüvegét könyvének oly nagy 
lelkesedéssel, odaadással munkált célja, esetleg egy kis szemé-
lyes keserűség el nem homályosítja ! Mert szenvedéllyel, nagy 
odaadással megvalósításra törő nemes cél is igazságtalanokká 
tehet bennünket, s így nem látjuk, lebecsüljük a más munkáját, 
eredményeit. Azután nem szabad felejtenünk, hogy azok a cik-
kek, melyeken ezek a részek alapszanak, elevenen, színesen 
megírt riportcikkek, az érdekeset keresik. íróiknak dicséretére 
válik, hogy témakeresés közben ilyen tárgyakat látnak meg. 
Következtetések levonásakor el kell ezeket is mondani, de mást 
se szabad elhanyagolni. Oportuisset et haec dicere et alia non 
omittere ! Ifjú hevükben sokan felfedeznek olyan dolgokat, mik 
nálunk nem egyszer sokkal jobban megvannak és voltak. Csak 
kissé kellene jobban részt venni előbb az Egyház életében és 
nem fiatal fejjel, inasévek nélkül a tanító egyház sorába lépni. 
Nagy munka folyik nálunk régóta. De szívesen látnák ezek a 
zaj nélkül fáradozó munkások, ha a hatni, dolgozni, építeni akaró 
türelmetlenek előbb mint közlegények, az inasévek után pedig 
mint vezérek hozzájuk csatlakoznának ! Mennyivel eredménye-
sebb lehetne az itthon már régen működő intézmények mun-
kája, mennyit meg lehetne honosítani a külföldön bámult mun-
kából. Mert az írástudónak az a kötelessége, hogy a jót, a szépet 
mindenhol észrevegye és meghonosítására törekedjék. Nem szé-
gyen ám az, ha valamit nem mi kezdtünk. Az lenne szégyen, 
ha a jót nem akarnánk átültetni. 

Somogyi István könyvének ez a részlete minden jóakarata 
ellenére se méltányos. Különös érzés fogja el az olvasót, aki 
nem ismeri a magyar katolicizmus munkáját, főkép azét a pap-
ságét, mely külföldi testvéreihez viszonyítva sokkal fáradságosabb 
viszonyok között végzi a munkáját, lévén gondjaira bízva sok-
szor 5—6 vagy még több falu is. A külföldi viszonyok ünneplő 
ruhás részleteinek kikapásával se bizonyítani, se elmarasztalni 



nem íehet senkit. Nem tudná az író, hogy nálunk óriási kat. 
reneszánsz következett a XIX. sz. dekadenciája után ? S a mi 
helyzetünk sokkal nehezebb volt, mint a külföldi katolicizmusoké. 
Minden vallásellenes áramlat elérkezett hozzánk is, tetézve még 
a mi különleges bajainkkal : Fajunk nagy úrhatnámsága, mely-
nek következménye volt egy egész társadalmi osztály eltűnése. 
Az a duhajkodás, dínom-dánom, mely ezt előidézte és mely elég 
ragadós volt, éppen nem az erények melegágya volt. Erről egy 
cikk keretében többet nem szólhatunk. A másik nagy veszede-
lem, mely annyi derék embert megejtett, az a körülmény, hogy 
nálunk egész felekezeteknél a vallás egyenlő volt a hazafiasság-
gal, ez pedig a liberalizmussal, vagy mondjuk a mindennapi poli-
tikával és a népszerű filozófiával. Ez az irány, mely egyik részé-
ben olyan szépen szónokolt magyarságról, vádolva a katoliciz-
must, más részének segítségével mindig kormányon ülve fog-
lalta el a pozíciókat, süllyesztve a vallásos érzést. Sajnálom, 
hogy e részekről írt megjegyzéseimet meg kell rövidítenem, de 
tartozom az igazságnak annak kijelentésével, hogy ezek meg-
írására az írónak jobban fel kellett volna magát vérteznie. 
Tévedések, ellentmondások vannak ezekben a részekben. 

De hogy összevont írásom alapján ne vádolhasson senki, 
néhány példát adok. Olyan jónak tartja szerző azt a statisztikát, 
mit a belga kat. elemi iskolásokról adott? (278.401 kat. iskolában, 
államiban • 176.545 tanuló). Tudja, hogy az állami iskola leg-
jobb esetben csak semleges, hittantanítás nem kötelező ? Poli-
tikai téren elég kényes a helyzetük. Koalícióban lévén a libe-
rálisokkal, mindig nekik kell engedniök, hogy a néhány liberá-
lis ne a szocialistákkal alkosson többséget. A Boerenbondhoz 
hasonló alkotás nálunk hogyan lenne lehetséges ? Belgiumnak 
vízi utakon néhány kilométernyire ott van piacul London és 
egész Angolország ! 

Az angol katolikusok statisztikája elképesztő. 1814-ben 
150.000 kat. van, 1923-ban a britt birodalom területén már 
14.439.941. A britt birodalom nem az az Anglia ám, melynek 
1814-ben 150.000 katolikusa volt. Ebben bent van,Kanada, mely-
nek már akkor is több mint 300.000 bent van Írország, mely-
nek ekkor több mint 3.000.000 katolikusa van, ezek kivándor-
lása jobban emelte a katolikusok számát, mint a megtérések 
és a természetes szaporodás. 

Sok megjegyzésünk volna Franciaországra is Hangsúlyoz-
nunk kell, hogy akár a sajtó adatai, akár szervezettségük adatai 
nem szolgálhatnak rólunk szóló lesújtó következtetések anyagául. 
Magam védelmére azt jegyzem meg, hogy forrása még franciául 
se tud, különben nem írta volna J. Lotte-ról, hogy megalapította 
a kat. egyetemi tanárok szövetségét. Itt volna már egyszer az 
ideje, hogy a francia katolicizmusról elfogulatlan, jól dokumen-
tált képet kapjunk, ne külföldi újságcikkek lelkendezéseit ismé-
telgessük 1 



Germania docet : Németország tanít. Igaz is. A jelen eset-
ben azért, hogy magunkat még jobban lecsepüljük. Hát igenis, 
van elég, mit önmagunknak szemrehányjunk, Van és volt elég 
írástudó, ki ezért vagy azért megkaphatná : Voilà un clerc qui 
trahit. A világoslátás, a rátermettség hiánya az írástudó szere-
pére, az elvtelenség, önérdek, nehézkesség stb. mind kivette 
részét a mulasztásokban, de ki merné azt állítani, hogy minden-
ben hátra maradtunk ? Iskolarendszerünk keresztény szempont-
ból jobb, mint a németeké, nem volt-e nekünk is kat. népszö-
vetségünk, kat. politikai pártunk, mik a fejlődésnek óriási lehető-
ségeket nyújthattak volna? Dehát azok az írástudók, akikre rábíz-
ták ezeket a nagyjövőjű intézményeket, nem ezekkel törődtek. 
Hol van az a népszövetség, mely arányaiban felülmúlja a né-
met Volksvereint, ha folytatják a munkát? Mi van a politikai 
párttal? Hát a középpont, melyre a közlegények rábízzák a 
képviselőnek nevezett írástudók kijelölését, miért szemel ki olya-
nokat, kikkel kétszer nem lehet a választók elé állani, mert 
nem törődnek a kerületükkel. így azután kompromittálják az 
ügyet is, meg azokat is, kik értük exponálták magukat. A Cent-
rum csodálatos eredményei tiszteletünket vivják ki, de bátran 
merjük állítani, hogy olyan választási rendszer mellett, mint 
Németországban van, egy kat. szociális párt megszívlelve az 
előbb mondottakat, még most is, mikor a nyomor a szélsőségek 
felé sodorja az embereket, a Centrum arányát elérné (Lajstro-
mos és titkos szavazás). 

Nem folytatom kifogásaimat ezen rész ellen, de újra hang-
súlyozom, az ilyen beállítás hibás. Az említett országokban ked-
vezőbb adottságok vannak mindenféle tekintetben, másrészt a 
szerző, bár nagyon is meglátja mindazokat az értékeket, miket 
a magyar katolicizmus produkált, a nagy lelkesedéssel, sokszor 
keserűséggel melengetett célja érdekében következetlenül és igaz-
ságtalanul csinálja meg a következtetéseit, nincs megalkotásuk-
nál tekintettel azokra a tényekre, melyek a mi fölényünket bizo-
nyítják. Mert vannak nálunk is a felebaráti szeretetnek, az isko-
lának, a Ielkekért való égésnek stb. apostolai, ha nem is viszik 
vásárra, mit végeznek. Korunk nagy betegsége, hogy a legdisz-
krétebb jócselekedeteket is dobra kell ütni, apologétikus szem-
pontok miatt. Ebben az óriási válságban, mely következménye 
a világháborúnak, annak a csúfos árulásnak (melynél aljasab-
ban még nemzetet kevésszer szolgáltattak ki elkeseredett ellen-
ségeinek, mint a mi forradalmáraink tették 1918-ban), egyesek 
és országok önzésének, sokszor illetékesek hozzá nem értésé-
nek, létrejött az a lelkiállapot, melyben mindenki megfeledkezik 
a saját személyes felelősségéről, másokat vádol, másoknak varrja 
a nyakába a felelőséget. A világválság, a kormányok hibái 
folytán, stb. annyi baj halmozódott fel, hogy az emberek már 
nem is keresik a saját fe'előségüket, most már mindenki tár-
sadalmat, államot tesz felelőssé nehéz helyzetéért, no meg ter-



mészetesen az Egyházat, melynek alapítója megmondta : Ha 
engemet üldöznek, titeket is üldöznek. Hol a haladás, hol a 
hazafiság, ma pedig a szociológia nevében, varrnak mindent 
nyakába. Egy példa rá : Néhány hónappal ezelőtt volt szeren-
csém egy fiatal emberrel eszmecserét folytatni. Eszes fiatal ember 
volt, anyagilag, ha nem is tartozott a legjobban szituáltak között, 
nem panaszkodhatott. Munkájából és hazulról megvoltak fenn-
tartásának eszközei. Bámultam szociológiai tudását. De ketten 
se tudtuk megállapítani, hogy vájjon a jobb vagy bal oldalon 
keresi-e majd munkaterét. . . Három főiskolát kipróbált már és 
még nem tudta, hogy miből szerez diplomát. Fellengzős tervei 
voltak. Én gratuláltam neki, mondván, hogy hála Istennek, a 
Körösi Csorna Sándorok vére még nem halt ki, stb. Hirtelen 
félbeszakaszt, azt mondja : De mit lehet csinálni ilyen katoli-
cizmus, ilyen püspöki kar mellett ? Elképpedve csak azt mond-
tam neki, hogy míg csirkefogók vannak, addig a becsületes 
embereknek is el kell viselniök, hogy azonnal nem előlegezik 
nekik a bizalmat. Azután jó volna valamivel, pl. diploma szer-
zésével vagy esetleg egy sikerült dolgozat megírásával bizonyí-
tani hivatottságát. Ezt ő kézlegyintéssel fölöslegesnek és önma-
gához méltatlannak tartotta. Hja, a szociológiához elégséges az 
össze-vissza való olvasás, nem kell hozzá kitartó, rendszeres 
munka ! 

Jól tudom, hogy a nagy többség nem ilyen, de a hangadók 
ezekből kerülnek ki, valamint ezek elsősorban a jótékonyság-
nak a kihasználói megfosztva más érdemesebbeket és jobban 
rászorulókat. 

A külföld ismertetése után rátér a szerző a magyar kato-
licizmus ismertetésére, melyre az első 157 oldalon is gyakran 
kitér. Ebben a 3 fejezetben kapjuk a legtöbb keserű igazságot, 
de a legtöbb igaztalan megjegyzést is. Bárcsak olvasnák el 
mentől többen és szólnának hozzá. Igazságtalanságain nem 
szabad megbotránkozni, ki kell őket javítani. Egy ember csak 
egy ember ! Panaszaiban, felhányásaiban egyek vagyunk, bár 
részleteiben súlyos kifogásaink is vannak. Nem részletezve a 
186. lapon található naivitást, mely szerint a szegénygondozást 
intézményesen a ferencrendiekre, a sajtó, könyv ügyét a jezsui-
tákra, a speciális hitéleti teendőket a domonkosokra bízná, csak 
megjegyezzük, hogy minden organizációnak a plébánián kell 
kezdődnie, de azt már szerettük volna, ha erősebben hangsú-
lyozza, hogy honnan érkeztünk ahhoz az állapothoz, melyet 
most a sötétség minden hatalma ostromol, s hogy ez a nagy 
változás bizony sok munkába, önfeláldozásba került. Amitaszerző 
a plébániák elégtelenségéről mond, szomorú igazság. A XVIII. 
század az építés, a helyrehozás korszaka volt a nagy török 
pusztítás után, de mindent nem tudott elvégezni, másrészt van-
nak helyek, hol akkor a katolikusoknak híre-magja se volt. A 
XIX. században a patrónusok buzgósága lelohadt, a katoliku-



sok pedig gyarapodtak. A pásztoroknak nem jutott eszükbe, 
hogy más hiányában nekik kötelességük gondoskodni híveikről, 
ha se patrónus nem gondoskodik, sem a hívek nem képesek 
templomot és iskolát felállítani. Ehhez a múltban megvoltak az 
eszközök 1 

Most is az a nehézség, hogy egyik község baját nem érzi 
a másik. Itt felhozhatta volna a szerző a francia példát. Ott 
ugyanis a plébániák jövedelmeit be kell szolgáltatni a püspök-
nek, aki azután a szükség szerint elosztja a szűkölködő plébá-
niák között. Ezzel a rendszerrel a nagy válság elmultával a 
magyar Egyház még mindig megfelelhet nagy feladatainak. Mi 
tiltja ennek a rendszernek a meghonosítását ? Az egyházjog ? 
Ezzel a rendszerrel gondoskodhatna az alföldi katolicizmus sok 
égő sebének gyógyításáról. Hátha még az autonómia megvaló-
sulna, miről oly szép sorokat ír szerzőnk ! 

Folyóiratunkban főkép az iskolakérdést kell megtárgyalnunk! 
Keserű megjegyzések szomorú igazságok, sötéten látó fejtege-
tésekkel, igazságtalanságokkal vegyülnek itt. Már mint tanár 
négy egyetemi félévet töltöttem Francia- és Németországban, 
hosszabb időt töltöttem Belgiumban is. Ifjúsági egyesületekbe 
jártam, Szt. Vince konferenciákon katekizmustanításon (felnőt-
tekén, gyerekekén) vettem részt, középiskolákat látogattam, stb. 
Megállapíthatom, hogy szerzőt célja és heve elragadta, a szemé-
lyes tapasztalat hiánya, másodkézből való forrásai túlzásokra 
vitték. 

A Németországgal való összehasonlítás nem állja meg a 
helyét, mert a német katolikusok sokkal rosszabb helyzetben 
vannak a kézépiskolák (de más iskolák) terén is, amint ezt 
a szerző két lappal később maga is elismeri. A német ifjúság 
megszervezése a családban és az egyesületekben történik. 

„Nagy bajok vannak a nevelés körül ! A kat. iskolák leve-
gőjéből valahogyan hiányzik egy elem, amely a kat. lelkiséget 
van hivatva a növendékekben konzerválni" (194 1.). A mi kat. 
iskoláink csak és mindenek felett tanítanak és nem nevelnek 
(195 1.). Az intelligenciának nincs fogalma arról, hogy mi a kat. 
álláspont az állam és a tőke irányában (Igaz ! De hát a nem 
katolikusnak van?) Ami kat. iskoláink nevelési szellemének az a 
fogyatékossága, hogy csak tudományt ad, de katolicizmust sok-
szor nem. A középiskola csak a kalkulussal törődik. A kat. 
iskolából kikerült ifjúnak fogalma sincs arról, midőn a főisko-
lába beiratkozik vagy az életben elhelyezkedni próbál, hogy 
mi is az a keresztény szocializmus, mi a Kat. Népszövetség, 
(Honnan is tudná, hiszen 14 évig aludt! Kinek a lelkén szárad?) 
(nem is szólva arról, hogy még olyan alakulásról is legyenek 
képzetei, mint a katolikusok politikai pártja. (Hát erről vannak 
fogalmai, bár homályosak, de azt mindenkinek észre kell venni, 
hogy mennyire folyik ott a kilépek-belépek játszása !) A kate-
kizmustanítás mai formája az erős, mélyenjáró katolicizmusnak 



sokszor csak ártalmára van. No, nem mondja, nézze meg az 
annyira feldicsért Franciaország elpogányodását. Erről is lehet 
ám olvasni ! (Persze, hogy türelmetlen édesanyáktól lehet ilyet 
hallani, mikor talán látogatóba szeretnék vinni gyermekeküket 
tanulás helyett vagy látogatóknak mutogatni !) 

Sok az igazság,, féligazság, de egész igazságtalanság is 
ezeken a lapokon ! Érthető is némikép ! A szerző látja a bajt, 
lelkesedésében, indulatában elhajítja a sulykot, mert gátlásul 
nem áll rendelkezésére elegendő anyag, bizonyíték. Közszájon 
forgó, népszerű féligazságokkal, melyeken a társaskörök szintje, 
az emberek papot-mestert csepülő gyöngesége, érdekeltsége, 
ezeket a kérdéseket előbbre nem visszük. Nem népszerűsködő 
igazságtalanságok kellenek, hanem hozzáértők megkérdezése, 
akiket semmiféle elfogultság nem vezet, akik nem a saját fele-
lősségüket akarják áthárítani az iskolákra gyermekeik vagy 
pártfogoltjaik sikertelensége esetén ! 

A magyar iskolaügy vallási szempontból a legjobb egész 
Európában. Amekkora hátránnyal jár az, hogy tanterv, stb. terén 
nincs teljes szabadság, bőségesen kárpótolva van azzal, hogy 
a mindenfajta nem katolikus iskolában is a vallástanítás köte-
lező. Az eredmény meg is látszik más országokhoz viszonyítva. 
Ha vétkezett is e lélek, nem tagadta meg a háromszemélyű 
Egyistent, imádkozzuk a haldoklók ágyánál. S nem könnyebb-e 
visszatéríteni azt, kinek vallási ismeretei voltak, de közben a 
kísértések, a könnyelműség folytán eltávozott az apai hajlékból? 
Hogyan higyjenek Annak, Akiről nem hallottak ?" mondja az 
írás ? A baj ott van, hogy ennek a munkának nincs folytatása. 
A plébániák ritkasága miatt nincs vasárnapi katekézis, hogy 
nincs a kat. családok számára egy modern Goffini-féle köny-
vünk (Nagyon jó lenne Marcell Mihály Krisztus utján című 
könyve. Kissé kibővítve ezt kellene elterjeszteni !) A diaszpórák 
elemi iskoláinak a kérdését is meg lehetne a legtöbb helyen 
oldani, hol a létszám hiánya miatt be kellett csukni. Bizonyára 
akadnának tanítónők, kik a hitközségtől nyújtott javadalom fejé-
ben édesanyjukkal, mint magántanítók meghúzódnának az ilyen 
iskolákban. Természetesen az ilyenek előnyben részesülnének 
a rendszeres állások betöltésénél. 

Ez az iskolarendszer a legnagyobb kincsünk és legnagyobb 
büszkeségünk. Mert érte apáinknak sokat kellett harcolni, sokat 
áldozni. A szerző nem emlékeznék arra a korszakra, mikor az állam 
egymásután akarta bezáratni a kat. iskolákat azzal az ürüggyel, 
hogy az épület nem felel meg ? Könnyű volt az államnak köl-
tekezni, palotákat emelni a mieink adójából ! De öregeink nem 
hátráltak meg az áldozatok elől. Rajtunk áll most, hogy a hibá-
kat eltüntessük, lehetőségeit egyre jobban felhasználjuk és meg-
küzdjünk azokkal a nehézségekkel, melyeket az a körülmény 
okoz az iskolaügy terén, hogy nem vagyunk egészen kat. ország. 

Szerzőnk buzgóságtól, keserűségtől hajtott lelkét talán sehol 



se öntötte ki jobban, mint a kat. középiskoláknál, mondhatjuk, 
hogy igaztalanabbul se, mert itt bizony se neki, se sugalmazó-
inak nincs igaza. Somogyi I. óriási tévedése, az a felfogása, 
hogy a középiskolai neveléstől függ minden, hogy a nevelés 
mindenható. Az iskola sokat tehet, de nem mindent, mert mun-
káját paralizálja az otthon a maga felfogásával, terheltségeivel, 
a társadalom, a mai élet, melyben minden arra szolgál, hogy 
az élvezeteknek mentől nagyobb teret nyújtson. A legtöbb a 
családtól függ nálunk is, külföldön is. A francia internátusrendszer 
következtében a gyermek jobban nevelőinek hatása alatt van, 
mégis az esetek nagy többségében nem az iskola, hanem az 
otthoni környezet hatása lesz a döntő. így tudom ezt pana-
szokból. Olvassa el különben a szerző R. Bazinnek Barrière c. 
regényét. Voltaire-től kezdve Paul Boncour-ig Herriot-ig bizony 
itt is sok emberen nem látszik meg a papi nevelés. 

Somogyi I. elkeseredését főkép a szerzetesi iskolák ellen 
önti ki. Szerzetesi gimnázium van jelenleg Magyarországon kb. 
27. Ezekhez vehetünk még néhány kat. középiskolát (Gyula és 
a Rákóciánum) A királyi kat. középiskolák más kategóriába 
tartoznak. A szerző nem tudja, hogy ezek az iskolák mit jelen-
tenek a katolicizmusnak, hát megmondom neki. 

Ezek az iskolák semmiféle teljesítményben nem állanak 
más intézetek mögött, azonkívül ezek az iskolák szolgáltatják 
a papság számára az utánpótlást. Ez az oka annak, hogy még 
nincs katasztrofális paphiány Magyarországon. Nézze meg csak 
az értesítők statisztikáit, majd meglátja mi a különbség ezen a 
téren köztük és más intézetek között. Pedig ez a statisztika még 
nem is ad helyes képet, mert nincs benne az alsóbb osztályok-
ból a szemináriumokba lépők száma. Franciaországban az egy-
házmegyék úgynevezett kisszemináriumában 3—400 gimnázista 
kispap tanul, hogy az utánpótlás lehetséges legyen. Az egész 
nem más, mint a püspök és az egyházmegye által fenntartott 
gimnázium. Ismerik ezeket a terheket a magyar egyházmegyék ? 
Még az úgynevezett kisszemináriumok is mily kis terhet jelen-
tenek ezekhez viszonyítva ! A magyar kat. középiskolákat több-
nyire az illető szerzetesrendek tartják fenn állami hozzájárulás 
nélkül. Tehát még adó alakjában se terhelik a hívőket. 

Azután ezeknek a középiskoláknak a tanárai tevékeny 
munkásai voltak a kat. megújulásnak. . . Ilyen középiskolában 
végeztem tanulmányaimat, ilyenben tanítottam is. Láttam, részt-
vettem munkájában. Abban a városban minden kat. megmoz-
dulás az ő nevükhöz, munkájukhoz fűződik. Teljes tisztelettel 
azok iránt a neves férfiak iránt, kik élén állottak országos moz-
galmaknak, merjük mondani, hogy ezeknek a névteleneknek a 
munkája sem volt kisebb. Ezek készítették el a talajt az orszá-
gos hírű szónokoknak, ezek gondoskodtak arról, hogy szavuk 
ne pusztában kiáltó szó legyen, és sokszor ezek tartották a 
hátukat, ha a szónokok elhajították a sulykot. „Nem nevelnek, 



csak tanítanak", mondja Somogyi I. a vox populi nyomán. Ez 
a mondat harci jelszó volt a mult század folyamán. Sötétíejü 
embereknek nagyon jó szolgálatot tesz ez a kész formula. Nem 
kel! sokat gondolkodni azoknak önigazolásról, kik szellemi infe-
rioritásuk emlékét még az idők távolában is olyan nehezen 
viselik el. Itt van a kész formula. Nem tudják, hogy a nevelés 
munkája a kötelességteljesítésre, lelkiismeretességre, erőfeszítésre 
való szoktatás, miktől a legtöbben irtóznak. 

„Kibuktatják, megtizedelik a kat. intelligenciát" a másik 
leggyakrabban hallható panasz. Ez eltévelyíthet jámbor, hozzá 
nem értő embereket, érdekelt szülőket, akiknek a fejébe nem 
fér be, hogy gyermekük, ha nem oda való, ne tanuljon közép-
iskolát, vagy ha gyönge, nem árt neki az ismétlés. Az otthon 
hiányainak, mulasztásainak a következményét oly könyű az 
iskola nyakába varrni. Ez áll azokra is, akik hivatásuknál fogva 
felügyelői lennének főkép a faluból tanuló ifjúságnak, de hiva-
tásukat leegyszerűsítik arra, hogy baj esetén áteresztésért kunyo-
rálnak. Főkép azok a szülők, kikben nem igen dühöng a kat. 
érzés, kik szülői kötelességüknek nem igen felelnek meg, azok 
panaszkodnak a katolicizmus jogán a kat. iskolára. Tanári pályá-
mon láttam kirívó eseteket. Vitték fiaikat a protestáns iskolába. 
Az eredmény ott is ugyanaz volt, azzal a különbséggel, hogy 
az autonómia következtében ott kettőből is javítózhattak. Szép 
eredmény ! 

A kat. intelligencia inferioritását, ha egyáltalán van (Más kér-
dés az érvényesülés. De Istenem, hát akkor mennyire inferiorisak 
voltunk és vagyunk a szabadkőművesekkel szemben !), igaztalan 
és hálátlan dolog a kat. középiskolák nyakába varrni. S kap-
ják ezeket a vádakat azoktól, kiket se látókör, se végzett telje-
sítmény nem jogosít fel ítélethozatalra, vagy esetleg azoktól, kik 
ezzel a leegyszerűsített frázissal elvégzik le'kiismeretvizsgálásu-
kat és a felelősséget másra tolják.2 

Különben ezt Somogyi 1. könyve is elismeri a 334 olda-
lon, mikor megállapítja, hogy a lutheránusok számaránya felül-
múlja a katolikusokét, de a protestánsokét is. A társadalmi 
emelkedéshez szükséges eszközöket nemcsak az iskola adja 
meg, hanem az anyagi helyzet, a család összeköttetései. Mind 
a kettő bővebben megvan a protestánsoknál. Egyik a kisebb 
gyarapodás miatt, másik az erős, mondhatnók, testületi szellem 
miatt, mi következménye annak, hogy kevesebben vannak, s 
hogy majd az egész országban rokonságban vannak egymás-
sal. Ennek a túlzásbavivését nehéz elkerülni, de a mérséklet hiá-

2) Még a háború előtt történt meg az egyik szerzetesi gimnázium igaz-
gatójával, hogy az intézetébe járó papi internátus növendékeinek a prefektusa 
ezeket a közszáján forgó vádakat az internátus bizottsági gyűlésén fejéhez 
vágta. Az igazgató erre megkérdezte a prefektus urat, hogy mi is az ő fő 
foglalkozása, mert a gyerekekkel ugyan nem foglalkozik. Az illető t. i. már 
akkor kezdte később nagyívelésű politikai pályáját. De ezt az incidenst soha se 
felejtette el, soha se bocsátotta meg. 



nya igen veszedelmes lehet épen azokra, kiknek érdekét véli 
szolgálni. 

A könyv 189. oldalán található állítás egyszerűen nem 
igaz. Keressen valakit a szerző, aki elhiszi neki, hogy a szer-
zetesi iskolák más iskolák mögött állanak. Bármekkora tiszte 
lettel vagyunk is világi kollégáink áldozatos munkája iránt, de 
ki kell jelentenünk, hogy a kat. szülők még mindig szívesebben 
viszik szerzetesi iskolákba gyermekeiket, s ha nem, mindig meg-
van annak az oka, amivel legtöbbször nem szoktak dicsekedni. 
Különben a szerzetesi iskolák még szerencsések, hogy a vox 
populi csak így marasztalja el őket. Ezek még igen szerény vádas-
kodások azokhoz képest, miket bukás esetén más intézetek 
nyakába varrnak igaztalanul. 

A magyar középiskolának és így a kat. középiskolának 
is vannak bajai, miket az utolsó évek reformkapkodásai csak 
súlyosbítottak. Annyi változtatás történik évről-évre, hogy az 
állandó kísérletezés nagy akadálya a komoly munkának és így 
a nevelő munkának is. A laikus elvek különféle tetszetős jel-
szavak alatt túlságosan vonultak be az iskolába. Az életre-
nevelés cégére alatt évről-évre valami kedvenc eszméjét sikerül 
valakinek meghonosítani és új tantárgyat a középiskolába csem-
pészni, hogy azután néhány év után megszüntessék. Ez bizony 
nagy kárára van a tanulásnak, de a nevelésnek is.'5) 

A kat. középiskolák jogi helyzetének a szabályzását se 
ártott volna felvetni, főkép lehetnének jogos követelések a királyi 
kat. gimnáziumok tanárainak kinevezése körül. 

Szomorú az a statisztika, mit Somogyi I. a protestáns közép-
iskolákba járó kat. tanulók arányáról ad. Van itt sok hiba is, 
de nehezen kerülhető el sok helyen, hol t. i. a katolicizmus 
csak néhány évtizede jelentkezett. Az aszódi luth, és a csurgói 
gimnázium 59% és 55% statisztikája mellett azonban nem le-
het szó nélkül elmenni. Nagyon furcsa, hogy a magyar állam 
pénzén a protestánsok tartsanak fennt iskolát a katolikusok 
számára. Mert ezek az iskolák túlnyomó részben állami pénz-
ből fedezik költségvetésüket.4) 

A katolikusokat jobban sújtja, mint bármely más vallást 
a magántanuló rendszer és a külföldi iskolázás. Ez az oka an-
nak, hogy a magyar katolicizmusnak nincsenek kellő számmal 
vezetői abból az osztályból, mely származásánál, vagyonánál, 
műveltségénél fogva vezetésre hivatott. Ahhoz, hogy valaki 
Magyarországon vezető lehessen, szükséges hogy ide legyen 

3) L. erre nézve Balogh József bátor és alapos tanulmányát a Magyar 
Szemle áprilisi számában. 

4) Néhány évvel ezelőtt úgyszólván hétről-hétre hallottunk protestáns köz-
életi férfiaktól ünnepies alkalmakkor támadásokat a magyar állam ellen, hogy 
ez vagy az az ősi kollégium 6—8 pengő államsegélyt kap. A sajtó kritika 
nélkül adta tovább ezeket a békezavarásra alkalmas szónoklásokat, nem 
jegyezték meg, hogy a tanárok fizetését ellenben 80—92 százalékban fedezi 
az állam. Tehát a tandíj a dologi kiadásokra tisztességesen elég. 



gyökerezve, magyar eszme-, érzésvilágban nőjjön, ismerje az 
országot, az embereket. A magántanuló rendszer ellen már 
annyit írtak, de hiába ! 

Azok az erények, mik mások vezetéséhez szükségesek, 
csak itt fejlődhetnek ki. Kötelességteljesítés, annak érzése, hogy 
ő is függ a fegyelmi szabályoktól, hogy ő is olyan, mint mások 
felelősségérzés tekintetében stb. Üres kifogás majdnem mindaz, 
mit ellene felhoznak. Elromlástól tartanak, mintha így olyan 
sok kerülne kanonizálásra ! Nem ez a baj, hanem hogy 10 
hónapig egy nagy úrhoz, az iskolához kell alkalmazkodni, 
nem lehet kénykedv szerint időt beosztani. Pedig elhihetik, 
ez maga jobb nevelőeszköz, mint minden kínai fallal való 
elzárás ! 

S talán ebben még se a szerzetesi gimnáziumok a hibá-
sak ? ! A magyar katolicizmus ezzel a problémával nem foglal-
kozott, középiskolát fel nem állított (csak egyet), az egészet 
ráhagyta a szerzetesekre0.) 

A kat. középiskolai ifjúság nevelése nincs befejezve a 
középiskolában, hol a nevelő munkát annyi minden akadá-
lyozza. Az ifjú a legveszedelmesebb korban van a középiskolai 
tanulmányok vége felé. Es az egyetemre kerülnek minden 
támasz nélkül, vagy mondhatjuk azzal a korral, mely nem kí-
vánja a támaszt. Itt kezdődik a nagy aposztázia. Ezért már nem 
a középiskola a felelős, hanem a körülmények. Az elbukás után 
megkezdődik a 1 ragédia a hit és a szenvedély között. A más-
vallású ifjú nem lát ellentmondást élete és vallása között, nem 
igyekszik a maga igazolására teóriát gyártani vagy tagadásba 
venni, mit igaznak tartott eddig, mint a katolikusnak kell tennie 
bukás esetén. Pedig a mai romlott viszonyok között csoda, ha 
el nem bukik. Itt kell hónalj alá nyúlni, itt kell tovább folytatni 
a leszólt gimnáziumi nevelést. Ha a szerző nemcsak kesernyés 
beszédekből, cikkekből dokumentálta volna magát, tudhatná, 
hogy igenis a szükségszerű kellemetlen emlékek ellenére is az 
ifjúság sok-sok szeretettel hagyja el a gimnáziumot. Látogatások, 
lapok, levelek, beszámolók keresik fel a volt tanárokat. Ezek 
azonban abban a mértékben fogynak, amint az illetők már nem 
mernek volt tanáraik szemébe nézni akár erkölcsi, akár tanul-
mányi okokból. 

Az egyetemen kell a munkát folytatni. Itt kell a hónalj 
alá nyúlni erkölcsi, szellemi és anyagi téren egyaránt. Nem lesz 
ám olyan eredmény, mint szerzőnk gondolja. P.Creusen mondotta, 
hogy a szerző által is ismert lőweni egyetemen csak 5°/o-ra 
mondható el, hogy minden tekintetben meg lehet velük elé-
gedni. De ez a kis százelék azután igazán vezető lesz. 

5) Nagymagyarországon 3 egyházmegyei gimnázium volt az erdélyi 
Státus iskoláin kívül, míg a Szt. Benedek-rend pl. 30 év alatt 24 osztállyal 
emelte az osztályok számát, vagyis 3 teljes középiskolával. És ezeket most 
is fenntartja minden állami segítség nélkül. 



Ehhez a munkához azonban munkások kellenek, mégpe-
dig hozzáértő és odaadó munkások. Ezek sorában kell tartoz-
niok először azoknak, kik legtöbbször hányják îel a kat közép-
iskolának, hogy csak tanítanak. Tőlük függ, hogy a vakációban 
és az egyetemi évek alatt irányítói legyenek a kat. ifjúságnak. 
A Szt. Benedek-rendi középiskolák azzal a ténnyel, hogy a vaká-
ciói viselkedésről bizonyítványt kérnek a plébánostól, egyene-
sen lehetővé teszik ezt a missziót. Ez folytatódhatik az egye-
temen, csak az illetőktől függ. Ehhez a munkához azonban nem 
permanenciában lévő prédikátorok és doktorok kellenek, hanem 
odaadás és nivónlevés. 

Bármennyire is volna kedvem a kat. egyetem kérdésével 
foglalkozni, nem érintem ezt a kérdést. Egyelőre úgyis nehezen 
lenne megvalósítható. 

Az ifjúságnak lelkészekre van szüksége, kik hozzáértéssel, 
odaadással foglalkoznak vele, mint azt az Emerikánában látjuk. 
Nem címzetesekre gondolok, kik tengersok elfoglaltságuk mellett 
ezt is felveszik címeik közé, hanem aktív emberekre, kik a főis-
kolai ifjúság problémáit ismerik és dolgoznak is megoldásukon. 
Kik lennének erre a munkára alkalmasabbak, mint azok a 
papok, kik amúgyis az ifjúsággal foglalkoznak? Hitoktatók, egye-
temi tanárok, főkép pedig az egyetemi városokban lévő papi 
gimnáziumok tanárai és a nagy internátusok prefektusai. Ha a 
morális princípiumait nézzük, lelkipásztori és közéleti tevékenysé-
gükkel nekik elsősorban a főiskolai ifjúsággal kell foglalkozniuk. 

Ha a kat. egyetem nem is valósítható meg azonnal, mi 
állja útját, hogy egy kat. szellemű szabadegyetemet állítsunk fel 
esti kurzusokkal a keresztény világnézet elmélyítésére. Itt lehetne 
előadni szociológiát, teológiai stúdiumokat, filozófiát, egyház-
történeti problémákat stb. . . Élvezetes, mégis tudományos formá-
ban lehetne ezeket a kérdéseket tárgyalni. Rendes programmot 
kellene csinálni, mellyel nem történhetik meg, hogy minden 
jelentéktelen ok miatt elmarad. Akik vállalkoznak erre, azok 
becsüljék is meg hallgatóságukat, hogy igazi tudással és érdekes 
előadásban szolgálják ki őket. Ez az intézmény nem lehet egy 
intézményé, hanem egyesületközi bizottság intézhetné ügyeit, hogy 
senki se találjon ürügyet az elmaradásra. Tanári kart lehetne 
könnyen találni. Van annyi kiváló erőnk Pesten is, a vidéki teoló-
giákon is. Ezt a kérdést megkell oldani sürgősen. A Somogyi 1. 
által annyira dicsért Franciaországban is súlyos gondokat okoz a 
crise d'élite, a vezető osztályok nevelésének a kérdése, pedig ott 
éppen a tudományok és irodalom terén legnagyobb a változás ! 
(L. Lettres 1928 márciustól kezdve. Nagyon meg kellene nálunk 
is szívlelnie a katolikusok vezetőinek, miket itt olvashatunk ! ) 

Mennyi feladata lenne ezeknek a kurzusoknak, micsoda 
szép missziót töltenének be azok a fiatal emberek, akik bár kis 
számmal, kiképzést kapnának itt. Az az elitcsapat növekedne 
itt fel, mely bátran megállja majd a helyét. Apostolkodni tud 



és akar. Megtanul világosan látni. Társadalomtudománya nem 
divatos, ostoba frázisokban nyilvánulna meg. Nem gondolná, 
hogy megváltja a világot, ha feudalizmust földosztást emleget, 
az Egyház ellen látszólagos jóakarattal, de ostoba felületességgel 
emlegeti talán épen a megfizetett bolsevista társaitól hangoz-
tatott vádakat, hogy az Egyház mindig a hatalmasokkal van, 
az alamizsna nem méltó az emberhez, stb. s közben maga 
annyi pénzt elver, hogy az általa elképzelt ideális világrendben 
bizony nem esik egy emberre annyi. 

Ozanam, a Szt. Vince-konferenciák megalapítója írta 1834-
ben : A kérdés, mely ma megosztja az embereket, ma már nem 
az államforma kérdése, hanem szociális kédés. Az a kérdés, 
hogy az egoizmus szelleme győz-e vagy az áldozat szelleme, 
hogy a társadalom az erősebbek zsákmánya lesz-e vagy a gyön-
géket védelmezi meg. . . Sokan vannak, kiknek sokjuk van, de 
még többet akarnak, de sokan vannak olyanok is, kiknek nin-
csen elég. Ezek pedig erővel is szerezni akarnak, ha nem adnak 
nekik. Ezen két osztály között rettentő harc készül. Egyik részen 
az arany, másik részen a kétségbeesés hatalma küzd. . . Két-
ség kívül nem elég, ha a szűkölködőn napról-napra akarunk 
csak segíteni, a fejszét a baj gyökerére kell tenni és bölcs re-
formok által a köznyomor okait kell kisebbíteni. De azt vallom, 
hogy a reformok tudományát kevésbbé tanulhatjuk meg a köny-
vekből és a népgyűlések emelvényeiről, mint azzal, hogy a 
szegények lakásait keressük fel, ha vele érezzük a hideget, 
keressük az írt egy elkeseredett lélek sebére, enyhítve testi-lelki 
bajait. Mikor valaki ezt a munkát évekig sok esetben gyako-
rolta, akkor kezdi megérteni a nyomor szörnyű problémájának 
elemeit, akkor lesz joga komoly reformokat javasolni s ekkor 
majd a helyett, hogy a társadalmat romlással fenyegeti, annak 
vigasztalását, reményét munkálja. Igenis, és nem azoknak, kik 
a magyar állam jóvoltából nem ismerték, mi a nyomor, kiszo-
rítottak más, kevésbbé kegyelt és protezsált érdemes fiukat, cse-
kély 18 pengő napi költőpénzért fel akarták robbantani azt a 
hazát, mely nekik ugyancsak fehér kenyeret adott és a jövőt is 
mások előtt biztosította 1 Ezeknek nem fájt a fejük a szegé-
nyekért, sohase szorult el a szívük a nyomor láttára, nekik csak 
pénz kellett az élvezetekre és erre még a felforgató tervek is 
jók voltak. Nem is a néptribunuskodás a szociális reformok 
iskolája. A háború utáni évek tanúság arra, hogy ez a mester-
ség igen jó stallumok elnyerésére, de lármájukból senkinek 
nincs haszna, legföljebb kára. Gondoljunk csak bizonyos szaná-
lásokra, hol az adófizetők súlyos pénzei elúsztak. 

Az az ifjúság, mely komolyan akar reformokat, csatlakozik 
az Ozanamot követő lelkes csapathoz, mely olyan szépen dolgozik 
már Budapesten is. (Korunk Szava, Kongregációk stb.) Ezen a 
szabadegyetemen majd megtanulja az ifjúság, hogy nem csak 
„követel" rovat van, hanem az „adok" rovat is létezik számára, 



magát is aláveti komoly reformoknak. Amint a termelésben, 
iparban a gép csinált túltermelést, a szellemi téren is megvan 
a túltermelés. Az elhelyezkedésnek tehát nem lehet mértéke a 
hangosság, hogy ki mozdíthat meg mentől több protekciót, ha-
nem az elméleti és gyakorlati tudás. Maga követeli a komoly, 
de emberséges és észszerű vizsgákat az egyetemen és az állá-
sok betöltésénél. Nem tesz úgy, mint a magyar közönség az 
ú. n. rostavizsgák alkalmával. Mert bizony érdekes tapasztalni, 
hogy mikor az ember megpendíti az eszmét, hogy az állások 
betöltésénél számítson a bizonyítvány vagy felvételi vizsga, a 
legtöbben tiltakoznak ellene, mondván szerényen, hogy az nem 
biztos eszköz. Pedig mindenkép igazságosabb, mint a protekciós 
rendszer. S így van ez sok állásnál az annyiszor felhánytorga-
tott francia és német demokráciáknál is. Követel szigorú törvé-
nyeket, melynek a súlyát ő is megérzi. Munka, rátermettség 
kell, nem pedig demagógia. Hát igenis, tűnjenek le azok a régi 
tósztozó nagyságok, akik karriert csináltak azzal, hogy miután 
mások elvégezték a komoly munkát, komoly hozzászólásokat, 
akkor ők felszólaltak, mondjuk, hogy a tisztelt megyegyűlés vagy 
közgyűlés nem feledkezhetik meg arról a nagy eseményről, hogy 
mondjuk X. Y. ilyen meg olyan méltóságnak és hatalmasság-
nak nevenapja lesz, vagy 10 éves alkotásokban gazdag jubi-
leuma. Ezzel eddig lehetett karriert csinálni, ezután ne lehessen! 
Nem tribunusokat akar produkálni, akik, ha az ő szájukat be-
dugták egy jó állással, elárulják a többi ügyét. Nem felforgatni 
akar, de sürgősen követeli azokat az intézkedéseket, melyek 
legalább megkezdik a krízis orvoslását, még pedig törvény-
hozási úton, nem pedig méltányosság alapján. 

Idős úri ember beszélte el, hogy a század elején az egyik 
szerzetesi középiskola igazgatójának az indítványára a város 
hitközsége elhatározta, hogy tanítónőit olyan feltétellel választja 
meg, hogy azok férjhezmenésük esetén kötelesek lemondani. 
Az egyik tag lelkes zárószavakban ünnepelte a határozatot. 
Egy év multán tanítónő nővére férjhez ment. Kérték lemondását. 
Azt felelte, mutassák meg neki azt a törvényt, mely őt erre köte-
ezi. Tehát törvényt, mert a köznyomor megindokolja azt ! 

A szabadegyetemen megtanulhatja az ifjúság azt is, hogy 
a gazdag emberek nagyon de nagyon sokat köszönhetnek annak 
a közösségnek, melyet államnak nevezünk. Mert pl. Kamcsatká-
ban nem tudnának vagyont gyűjteni vagy vagyont jövedelmez-
tetni. Tehát ezzel a vagyonnal, mit nem irigyelünk, se elvenni 
nem akarunk, nem károsíthatja meg senki az országot azzal, 
hogy idegenbe menti, vagy hogy a munkásnak nem adja meg 
a méltányos bért. Azt is megtanulhatja, hogy az állam helyes 
fogalmával pl. nagyon összefér, hogy mindazok állásukat veszít-
sék, akik a magyar államtól fizetést kapnak akármilyen címen, 
és vagyonukat idegenbe helyezik el. Nélkülözhetetlenek talán ? 
Dehogy, senkinek se lesz kára, ha elmennek. 



Az ifjúság anyagi segélyezésére vonatkozóan is elmond-
hatjuk, hogy egy állam mögött se vagyunk. Ne tévesszen meg 
bennünket az, ha néha bőkezű külföldi ösztöndíjakról hallunk. 
Nálunk is voltak, de most is olyan munka folyik, mely miatt 
nem kell szégyenkeznünk. A kat. karitász csodákat művelt ! Töb-
bet dolgozott, mint bármelyik országban. Nem akarom mondani, 
hogy mindenki megtette a kötelességét, de a kevésbbé módo-
sak és az Egyház sokat tett A mi főiskolai ifjúságunk igenis 
sokat kap! Menzáink olcsóbbak, mint akár a németeké, akár a fran-
ciáké. Főiskolai internátusaink a felébe kerülnek, mint a franciáké, 
pedig azokéhoz képest valóságos paloták ! A német egyete-
meken nincs internátus, az anyagi támogatás úgyszólván semmi 
a mieinkhez képest. Hogy az ifjúság élcelődik, nincs megelé-
gedve?! De mikor volt ifjúság szemináriumi, internátusi ellátással 
megelégedve! Igenis, intézményesen kell biztosítani szerény élet-
fenntartást mindenkinek, ki azt megérdemli, és gondoskodni kell 
arról, hogy a lehetőségeket ne a szélhámosok aknázzák ki! De 
nem olyant, mint amilyenről anarchisták álmodoznak. 

A társadalomnak nagy szüksége van arra, hogy vezetői 
közül mentől többen legyenek, kik nem sima, kikövezett uta-
kon érkeztek el vezető pozíciójukba, hanem ifjúságuk kemény, 
kitartó, nélkülözésekkel teli munkája utján. Akik példájukkal 
bizonyíthatják, hogy nincs áthághatatlan akadály azok számára, 
kik magukban egyesítik a tehetséget, lelkiismeretességet és ener-
giát „Nehéz idők", halljuk gyakran. Dehát melyik korszak volt 
könnyű? Túlságosan sokat panaszkodunk és sokszor azok panasz-
kodnak legtöbbet, akiknek a legkevesebb joguk és okuk van 
erre. Több hitet, több szeretetet, több akaraterőt és életbátorságot ! 

Megtanulhatja még, hogy sokszor a féltő és szerető aggódás 
álarcában megjelenő támadások olyanok részéről jönnek, akik az 
Egyházhoz való tartozást csak akkor érzik, mikor elveik propa-
gálásához egy-egy ugródeszkának akarják felhasználni. 

Befejezem mondanivalóimat, bár Somogyi I. könyve iga-
zán megérdemelné, hogy amit az autonómiáról, kat. bankról, 
birtokról mond, itt is megtárgyaljuk. Csak még a kat. egyházi 
vagyonról jegyzem meg, hogy sokszor még egyháziak sincsenek 
tisztában jelentőségével. Erre a vagyonra, mely Magyarország 
valamennyi vagyona közül a legjogosabb, a legrégibb mely a 
magyarságnak a legtöbb szolgálatot tette, az Egyháznak szük-
sége van. Szüksége van iskoláihoz, intézményeihez, szüksége 
van szabadságához. A magyar katolikusok nem ismerik a súlyos 
terheket, mik például a francia katolikusokra nehezednek. A 
riport cikkek sok szépet írnak, de azt nem írják meg, hogy 
Franciaországban a vidéken egyre gyérebbek lesznek a kat. 
elemi iskolák, plébániákat kell összeolvasztani, stb. 

Azt kívánom ennek az érdemes könyvnek, hogy mentől 
többen szóljanak hozzá, mentől többen olvassák el. 

Dr. Szalay Jeromos. 



Könyvek. 
Vallásbölcselet. 

G. Dandoy S. I. : L' Ontologie du Vedânta. Paris Desclée de Brouwer. 
Az indiai vallásbölcseletről sokszor mondták, hogy az európai művelt-

ség számára megközelíthetetlen, annyira különbözők az alapfogalmai és iga-
zodásai a mienkétől. Dandoy, angol jezsuita (művét L.-M. Gauthier fordította 
franciára), a calcuttai Xaver-College tanára, szépen rácáfol erre a balhitre. 
A Vedánta-irodalomban való bámulatos jártasságát a benszülött szaktudósok 
is elismerik. Rövid, világos, az eredeti gondolatokat nagyszerűen szemléltető 
munkája kimutatja, hogy a brahmanizmus ontológiája — lét-analógiát nem-
ismerő alapigazodáson nyugszik. A valóságot egyszerűen azonosítja a 
Brahma-val, az Abszolúttal és az Atmâ-val, az élőlények benső énjével. 
Főproblémája nem az Abszolút létezése és jegyei (ezeket alapdogmaként 
elfogadja), hanem — a változó világ léte, mivolta. Elveti a „világ" ideális 
(esse est percipi) és reális magyarázatát és teremt oly monisztikus megoldást, 
mely a „világ"-ban az Abszolútnak varázs-megnyilvánulását (Mâyâ — magia) 
latja. A megoldásban rejlő ismeretelméleti nehézségeket az Avidyâ-fogalom-
mal igyekszik magyarázni. Az Avidyâ nemtudást jelent. Fogaimaii k tökéletle-
nek, a Brahma mivoltához föl nem érnek. Innét az Abszolút és Relatív ellen-
téte felfogásunkban. Innét a sokaság, a változás. Ez mind nemtudás. Csak 
az: Egy, Változatlan van. Ennek az ismerése a Vidyá — a látás, intuíció 
által lehetséges. Ez adja a megváltást. 

Dandoy nem áll meg a rendszer ismertetésénél, hanem kritikáját is 
megadja. Ehhez még J. Maritain is hozzászól egy rövid fejezetben. 

Dr. Kühár Flóris. 

Hittudomány. 
J. Pohle — M. Gierens: Dogmatik. Achte Auflage. II. B. Ferdinand 

Schöningh, Paderborn. 1932. 599 1. Ara: fűzve 9 M, kötve 11 M. 
Pohle dogmatikájának II. kötetét Gierens ugyanazok a szempontok és 

irányelvek szerint dolgozta át, mint az első kötetet. Az Egyház tanítását, a 
Szentírásból, szentatyáktól, és a hittel segített észből merített bizonyítékokat 
nyomdatechnikailag is élesen elkülönítve hozza, az anyag beosztását és a 
tárgyi szempontból nagyjelentőségű mozzanatokat mindenütt szembeötlő módon 
kitünteti, úgyhogy egy-két rápillantás után tisztában vagyunk a feldolgozott 
kérdések vázlatával. Az idézeteket az átdolgozó, ahol szükségesnek mutat-
kozott, megfelelőképpen módosította és átjavította s lelőhelyüket is szabato-
san megadta. Az újabb irodalom jelentősebb eredményeket feltüntető műveit 
is gondosan figyelembe veszi, egy-két munkánál azonban kívánatos volna 
az újabb kiadást felvenni s az utalásokat eszerint megjelölni. Tartalmi tekin-
tetben örömmel látjuk a nesztoríánizmussal és az ephesusi egyetemes zsi-
nattal kapcsolatos kérdések kiegészítését, helyesbítését, az újabb gazdag kuta-
tások értékes megállapításainak ügyes felhasználását, Krisztus személyi egy-
sége magyarázatának spekulatív elmélyítését és szélesebb, pozitív megvilágí-
tását, Krisztus királysága kérdésének nagyszerű feldolgozását, a Bold. Szűz 
mennybemenetelének és általános kegyelemközvetítő szerepének korunk hit-
tudományos érdeklődéséhez mért szélesebb madrű és minden túlzást kerülő 
tárgyalását, valamint az isteni kegyelem mivoltának és hatásosságának a mai 
követeimenyeknek megfelelőbb átalakítását és kiegészítését. Bár az átdolgozó 
kezemunkája mindenütt fellelhető, az eredeti Pohle kiválóságai az átdolgo-
zás következtében nem halványultak el: az átdolgozás mindenütt szerves 
összhangban marad az eredeti anyaggal, annak kifejtésével, sőt nyelvezetével is. 

A jelen kötet az ágazatos hittan két felette fontos kérdését öleli fel : 
a megváltás és kegyelem tanát. Az elsőről szóló rész hármas tagozódású, a 
Megváltó személyét, megváltói művét és édesanyját érintő kérdések szerint. 
A Bold. Szűz tiszteletével kapcsolatban külön pontban kitér a szentek, erek-



lyék és képek tiszteletére is. A kegyelemről tárgyalva két főcsoportot külön-
böztet meg, a segítő (aktuális) és megszentelő kegyelem szabatos szétválasz-
tása szerint. Az előbbi általánosságával kapcsolatban Isten általános üdvö-
zítési akaratáról, a kiválasztottak előrerendeléséről és a kárhozottak elveté-
séről is szól, a természetfeletti érdemről szóló tant pedig a megszentelő kegye-
lem körébe ágyazza bele, mint annak gyümölcsét. 

Pohle könyve önmagát ajánlja, nagyobb dicséretre nincsen szüksége. 
Joannis a Sancto Thoma Cursus Theologicus. Opera et studio 

monachorum quorumdam Solesmensium 0. S. B. Tomus I. Desclée, Parisiis 
— Tornaci — Romae. 1931. CVIII + 560 1. Ára: fűzve 150 Fr. 

Joannes (Poinsot) a S. Thoma 0 . P. (1589—1644.) a trienti szent zsinat 
után élő thomista-irányú hittudósok közül messze kimagaslik ,,Cursus Theo-
logicus"-ának kiváló belső értékeivel: véleményét mindenütt szilárdan meg-
alapozza, spekulációja mély és az egyes kérdések gyökeréig iparkodik leha-
tolni. Bár munkája külső értékek, ú. m. beosztás, nyelvezet, világos előadás 
szempontjából nem egy kívánnivalót hagy hátra, belső értékei miatt méltán 
megérdemli az elmélyedő, szorgalmas tanulmányozást. 

Ennek a célnak elérését hathatósan elősegíti a solesmesi francia ben-
cések nagy gondossággal és szakavatottsággal végzett munkája: A „Cursus 
Theologicus" 10 kötetre tervezett kiadásának I. kötete a legjobb régi kiadá-
sok alapján készült és ment azoktól a feltűnő hibáktól, melyek eddig meg-
jelent utánnyom4sait és az 1883. párisi kiadást majdnem teljesen használ-
hatatlanokká tették. A lapszéli és lapalji jegyzetek részint a valószínűbb szö-
veget adják kétes esetekben, részint a nehezebb helyeket magyarázzák, részint 
az idézetek pontos lelőhelyét jelölik meg, vagy pedig a hibás idézeteket javít-
ják ki. Ezzel a sok utánjárást, megfontolást igénylő módszerrel a kiadók elér-
ték azt, hogy — bár az eredeti kéziratok elveszte miatt lehetetlen is a telje-
sen hű kiadás elkészítése — mégis a lehető legtökéletesebben megközelítet-
ték az eredeti szöveggel való azonosságot. 

A nagy negyedrétű kötet külső kiállítása a mai időkben szokatlanul 
pazar, előkelő, fényes. Különös dicsérettel kell kiemelnünk a papír erősségét 
és finomságát, a kétoszlopú nyomás tisztaságát és hibátlanságát, a szép ini-
ciálékat és a művészi kéztől származó fejléceket. Mindezt figyelembe véve, 
árát sem tekinthetjük túlságosan magasnak. 

Két részre osztható. A kiadók nagyterjedelmű bevezetése Joannis a S. 
Thoma életével és műveivel, a „Cursus Theologicus" különböző kiadásaival, 
nyelvezetének sajátosságaival és az új kiadásban követett szövegkritikai irány-
elvekkel foglalkozik és 17 függelékben különböző dokumentumokat hoz, ame-
lyekben értékes adalékokat találhatunk a szerző életrajzának vitás kérdései-
hez. A második rész a „Cursus Theologicus" három bevezető értekezését 
(Summa textus Magistri Sententiarum, Isagoge ad Divi Thomae Theologiam, 
Tractatus de approbatione et auctoritate D. Thomae), valamint Szt. Tamás 
„Summa Theologica"-jának első hét kérdéséhez fűzött magyarázatát hozza. 

Nagy érdeklődéssel várjuk a további 9 kötet mielőbbi megjelentetését. 
Dr. E. Piszter S. O. Cist.: Chrestomathia Bernardina ex operibus 

S. Bernardi, Abbatis Claravallensis, Doctoris Melliflui collecta et ad systema 
quoddam theologiae redacta. Marietti, Taurini (Italia). 1932. VIII + 392 1. 
Ara: fűzve 18 L. 

Az elmúlt korok nagy hittudósai szerencsés összhangban kapcsolták 
egybe a hittudományok elméleti és gyakorlati tanításait s így tudományos 
műveikkel nagyszerűen elősegítették az ember értelmi, akarati és érzelmi, vilá-
gának arányos kifejlesztését, az egész ember jellemmé, vonzó egyéniséggé 
alakulását. E téren sokat köszönhet a mult Szent Bernátnak és sokat merít-
het belőle a jelen is, hisz az ő tanítása nemcsak saját korának szólt, hanem 
bizonyos tekintetben időfeletti, egyetemes értékű, minden kor számára való. 
Ennek következtében nagy szolgálatokat tett Piszter a hittudományi hallga-
tóknak és szerzetes növendékeknek e kresztomatia összeállításával. 

A hittudomány három főága szerint három részre tagozódik. Az álta-
lános teológia c. részben a kinyilatkoztatott vallás általános jellegű kérdéseire 



és az Egyházra vonatkozó helyeket gyűjti egybe. A különleges teológia c. 
rész a háromszemélyű egy Isten, az előrerendelés, a világ, ember, angyalok, 
Krisztus, a Bold. Szűz, a kegyelem és megigazulás, a szentségek és végső 
dolgok tanát tárgyaló helyeket hozza. Az erkölcstani teológia c. rész ismét 
három részre oszlik, az erkölcsi, szerzetesi és misztikus élet hármas szem-
pontja szerint. 

Piszter kiváló ismerője Szent Bernát müveinek. Ezért nem is csodál-
kozhatunk azon, hogy bölcs mérséklettel a legmegfelelőbb helyeket válogatja 
össze s ezzel mintegy észrevétlenül is felkelti Szent Bernát műveinek kiter-
jedtebb és behatóbb tanulmányozása után a vágyat. A kresztomatia hasz-
nálhatósága még nagyobb fokra emelkedett volna, ha az egyes kérdésekre 
vonatkozóan rövid áttekintést, összefoglalást adott volna Szent Bernát tanítá-
sáról, kifejezésmódjáról és az egykorú hittudományi irodalommal, annak 
problémáival való kapcsolatairól. 

Fr. Mitzka S. J.: Henrici de Lübeck 0 . P. Quaestiones de motu 
creaturarum et de concursu divino. (Opuscula et textus históriám Ecclesiae 
eiusque vitám atque doctrinam illustrantia. Series scholastica édita curantibus 
M. Grabmann et Fr. Pelster S. J. Fase. XI.) Aschendorff, Münster i. Westf. 
1932. 63 1. Ara: fűzve 1 10 M. 

Henricus de Lübeck 0 P. a XIV. század elején nagyon értékes hittu-
dományi működést fejtett ki. Quodiibet-jei, mivel szívesen foglalkozik mások 
véleményének kritikai méltatásával, élénk világosságot vetnek a XIII. és XIV. 
század quodlibet-irodalmának tartalmi kérdéseire és kiválóképpen elősegítik 
annak tanulmányozását, megértését. Ezért méltán fordul Henricus de Lübeck 
irodalmi hagyatékának feldolgozása felé a szemináriumi kutatások alkalmá-
val az érdeklődés. 

Jelen füzet három kérdést ölel fel. Az első kérdés, vájjon a nehéz és 
könnyű dolgok önmagukat mozgatják-e, a középkor fizikai tudományának 
egyik problémájával, a nehézkedés kérdésével kapcsolatos véleményeket bon-
colja. 4 másik két kérdés pedig Istennek a teremtményekkel való természe-
tes és természetfeletti együttműködését vizsgálja. Henricus de Lübeck a ter-
mészetes isteni együttműködés terén inkább Aegidius Romanust követi, míg 
az érdemszerző cselekedetekben jelentkező természetfeletti együttműködés kér-
désében semmiben sem tér el mesterének, Szent Tamásnak tanításától. E kér-
dés kapcsán megismerhetjük az akkori hittudósoknak a természetfelettiről 
alkotott fogalmát. 

A közölt három kérdést tárgyaló két kézirat szövegkritikai összeegyez-
tetése ellen komoly kifogás nem emelhető. 

P. Th. Villanova Gerster a Zeil : Purgatórium iuxta doctrinam Serap-
hici Doctoris S. Bonaventurae. Marietti, Taurini (Italia). 1932. VII + 108 1. 
Ára: fűzve 5 L. 

A cím után ítélve azt hinné az ember, hogy Szent Bonaventurának a 
tisztítótűzről szóló tanítását kapjuk dogmatörténeti szempontból feldolgozva, 
szorosan beleágyazva az akkori hittudományi irodalom nagyszerű teljesítmé-
nyeinek körébe és megállapítva Szent Bonaventura tanításának dogmatőrté-
neti helyzetét és jelentőségét. Mivel azonban a szerző szeme előtt inkább 
gyakorlati, mint tudományos cél lebegett és a tisztítótűz tanának teljességét 
akarta bemutatni, Szent Bonaventura munkáiból bizonyos rendszerben cso-
portosítva, csak idézi a megfelelő részeket és ezeket kiegészíti az Egyház taní-
tásából, a szentatyák, régebbi és újabb hittudósok műveiből vett idézetekkel, 
úgyhogy Szent Bonaventura tanításának idézetszerű összefoglalása körülbe-
lül csak a felét teszi ki a könyv terjedelmének. Az összeállítás tagadhatatla-
nul ügyes munka, bár az idézetek felhozásában nem mindenütt jár el meg-
határozott sorrend szerint. Ismeri ugyan az újabb tudományos irodalom alko-
tásait, de nem mindig az újabb kiadásokat használja. Józan mérsékletre int 
a tisztítótűz szenvedéseinek megrajzolásában és a magánkinyilatkoztatások fel-
használásában. 

Dr. Hegyi Dámján. 



P. Fr. Gerardus M. Paris: Divisio schematica Summae Theologicae 
S. Thomae Aquinatis. {Ad usum professorum atque studentium. Ex officina 
libr. Marii E. Marietti, Taurini, 1931, p. 73.) 

A régi kor tudományos műveinek értéke vagy abból a szempontból 
ítélendő meg, hogy minő helyet foglal el a szóbanforgó tudományos munka 
a vele egykorú és ugyanazon sajátos tárgykörbe vágó tudományos művek 
között, vagy pedig abból a szempontból, hogy mi az értéke annak, az illető 
tudomány mai fejlettségi fokáról nézve. Aqu. Szt Tamás művei, itt főleg a 
teológiai műveire gondolunk, ha nem is egész terjedelmükben — hiszen az 
embernek valamely meghatározott tárgyra (obieclum formale) vonatkozó tudo-
mányos ismeretei kellő okok és feltételek megléte esetén a fokozatos fejlő-
dés törvénye alatt állanak — de mégis igen sok kérdésre vonatkozó fejtege-
téseikben nemcsak hogy színvonalán állanak a mai teológiai tudományos-
ságnak, hanem még ma is egyszerűen a legjobbak Ezen kérdésedre vonat-
kozó tudományos fejtegetésekben részint a nagy szellemek hiánya, részint 
tárgyi nehézségek, részint a végleges megoldások miatt a fokozatos fejlődés 
be sem következhetett. Ebből érthető aztán Szt. Tamás leghíresebb műve, a 
Summa Theologica iránt a kat. világnak az a nagy tisztelete, amely az egész 
művelődéstörténetben is ritka jelenség, hogy ezen műnek gondolatvilágát, 
immár 7 évszázad ugyanazzal a meggyőződéssel vallja magáénak, ugyanaz-
zal az áhílattal megy hozzá termékenyítő eszmékért, mint az első tanítványok 
tették. 

Ettől az említett nagy tisztelettől és értékeléstől indíttatva vállalkozott 
a szerző arra, hogy elsősorban teol tanárok és növendékek számára a S. Th. 
páratlan rendszerét (beleértve természetesen a Supplementumot is) úgy tün-
tesse fel összesen 34 schémában, hogy a három főrészen (Exemplar, Imago, 
Christus) belül egyes kérdéseknek mind egymástól való függése, mind föl-
osztásai és al-fölosztásai (subdivisiones) könnyen áttekinthetők, szemlélete-
sek legyenek. 

A kérdés csak ez; van egyáltalán célja az ilyen munka megírásénak? 
Önmagában véve, a teljes S. Th. tanulmányozásától függetlenül két-

ségkívül nincsen, a tüzetes tanulmányozásával összefüggésben azonban meg-
van a jelentősége. 

Egy kész rendszer logikai struktúrája ilyetén feltárásának nemcsak gya-
korlati, hanem elméleti jelentősége is van. 

Gyakorlati szempontból szolgálja a gondolkodás ekonómiáját; a gon-
dolatok közlését és bevésését könnyebbé teszi Elméleti szempontból pedig 
a tartalom logikai földolgozottsága nemcsak a sokféleség áttekintésére segít, 
hanem mély összefüggések és különbségek meglátására is; továbbá a rend-
szer épülete feltárja az eddigi ismeretek hézagait s ennek következtében ú j 
ismeretek keresésére ösztönöz (heurisztikai jelentőség). 

Mindkét szempontból hasznos segédeszköz szerzőnk könyve, a teljes 
S. Th. tanulmányozása mellett. 

Két kiegészítés azonban még hasznosabbá tenné a segédkönyvet. Az 
egyik az, ha a felosztások tárgyai mellé kitenné a felosztások alapjait (fun-
damentum div.) is; elvégre ez természetes is volna egy olyan könyvnél, mely 
tisztára csak schémákat tartalmaz. A másik megjegyzésünk az, hogy akár az 
első schémában. akár magyarázó jegyzetben kiemelte volna a teológiai tudás-
alany1 (subiectum theologiae), sajnos, feledésbe ment fogalmának fontosságát, 
amely a szenttamási szisztémának alapjellegét adja, a tárgykörbe tartozó 
ismeretek tényleges dióhéjfoglalata, a teológia különböző ágai szerves egysé-
gének biztosítója. Ezen alanyfogalom perspektívás centrumából, mivel a mód-
szerező és rendszerező elvek is ettől függnek, bontakoznak ki igazán a S. Th. 
rendszerének nemcsak hatalmas távlatai, hanem egész romantikája, mert a 
szenttamási teológia tudás-alanyának, az „Esse per se subsistens"-nek fel-
használásával felépített rendszer egyúttal alkotás is s mint ilyennek, esztéti-
kai jellege is van. K p 

1 V . ö . H o i v à t h S á n d o r : A q u . S í t . T e m ó a v i l á g n é z e t e c ímű k ö n y v é n e k i d e v á g ó f e j eze t e i ! . 



Thaddaeus Soiron 0 . F- M.: S. Bonaventurae Prolegomena ad s. 
Theologiam. — Florilegium Patrist. XXX. Bonn, Hanstein, 1932. 32 1. 

A teológia ismerettanára vonatkozó kérdéseket gyűjti össze a szerző 
Szt. Bonaventura műveiből. A szövegek foglalkoznak a teológia anyagával 
(szubjektum), eredetével, módszerével, céljával, egységével, a bölcselethez 
való viszonyával. A nehézkesen fogalmazott, a korai skolasztika vértezetében 
mozgó fejezetek érdekesen domborítják ki a ferences teológia affektív, gya-
korlati irányát, melynek főcélja: az ember javítása. Ha Szt. Tamás megfelelő 
fejezeteivel vetjük össze, megértjük, mi az alapja az ágostonos (ferences) 
irány és a thomizmus középkori nagy viadalának. — rf — 

Erkölcstan, lelkipásztorkodástan. 
J. Aertnys—Damen, Theologia Morális secundum doctrinam S. 

Alphonsi de Ligorio. Editio 12, — Marietti, Torino 1932. — I. kötet X X - f 763 
oldal, II. kötet 821 oldal. A két kötetnek ára fűzve 80 líra. 

Liguri Szent Alfonz tanítása alapján dolgozta fel a szerző az egész 
erkölcstant, mindenütt szem előtt tartva a gyakorlati életet. Az első kötet öt 
könyvre oszlik. Az első könyv az általános erkölcstant tárgyalja az aequipro-
babilizmus rendszerének hirdetésével, a második könyv az isteni erényeket, a 
harmadik a tízparancsolatot, a negyedik az Egyház parancsolatait, végül az 
ötödik könyv az egyes állapotbeli kötelességeket A második kötet a szent-
ségekről, egyházi büntetésekről és fenyítékekről, valamint a búcsúkról szóló 
részt öleli fel. Aertnys—Damen erkölcstanának nagy értéke mellett nemcsak 
Szent Alfonz tekintélye és a szerzők neve tanúskodik, hanem az a tény is, 
hogv immár tizenkettedik kiadásban teljesíti szép misszióját. Kell-e szebb 
ajánlólevél, minthogy rövid három év alatt háromezer példányban kelt el? 
Hosszú éveken át a szerzők legfőbb törekvése az volt, hogy részint tudomá-
nyos kutatásokkal és tanulmányozással, részint mások tanácsa által a lehető 
legjobbat és legtökéletesebbet adják. Valóban, jelen erkölcstan a legtökélete-
sebbek közé tartozik már csak azért is, mivel benne már fel v tnnak dolgozva 
a legújabb pápai enciklikák és szentszéki döntvények is a nevelésről, házas-
ságról és társadalmi rendről (a „Casti connubii" és a „Quadragesimo anno" 
kezdetű enciklikák). Mindenütt a szigorúan tudományos rendszer mellett meg-
találhatjuk a gyakorlati életre való alkalmazást is az életből vett esetek meg-
oldása alapján. Csak elismeréssel emlékezhetünk meg erről az erkölcstanról 
és kívánunk neki sok sikert és eredményt. 

Felix M. Cappello, Tractatus Canonico-Moralis de Sacramentis. 
Vol. II. Pars. II. De Extrema Unctione. — Marietti, Torino 1932. XV. 311 
oldal. Ára fűzve 15 líra. 

A római Gergely-egyetem tudós és hírneves tanára, Cappello, elsősor-
ban a lelkipásztorok munkájának megkönnyítése céljából írta meg az utolsó 
kenetről szóló jelen monográfiáját. Minden kérdésnél előbb a dogmatikai részt 
dolgozza ki, hogy aztán eire a szilárd alapra építse fel a gyakorlati élet szem-
pontjából fontos erkölcstani és pasztorális szabályokat és törvényeket. Csak 
néhány dolgot szeretnénk különösen is kiemelni és róluk a legteljesebb elis-
meréssel nyilatkozni. így első helyen is minden lelkipásztor örömmel üdvözli 
azt, amit az 56—71. oldalon a szerző az utolsó kenet kiszolgáltatásának mód-
járól írt. Fontos és nagyon meggyőző továbbá az, amit e szentség hatásáról, 
kegyelmeiről és gyümölcseiről bizonyít, hogy t. i. az utolsó kenet eltörli az 
összes ideigtartó büntetéseket és így az e szentséggel ellátott lélek — ha a 
szentség összes kegyelmeiben részesül — a halál után azonnal a mennyor-
szágba jut. A halhatatlan lelkek szeretete iratta meg a szerzővel azt a részt, 
ahol az érzékeiket és eszüket már használni nem tudó haldoklók ellátásáról, 
lelki megerősítéséről tárgyal (212—216. oldal). Végül különösen is megszív-
lelendő az, amit e szentség kiszolgáltatásának kötelességéről ír. Egy kérdés-
ben azonban nem értünk egyet a szerzővt-1 (lásd 87. oldalt); az utolsó kene-
tet ugyanis sohasem tanácsos feltételesen feladni akkor, amikor csak arról 
kételkedünk, hogy vájjon a beteg kellően elkészült-e e szentség felvételére 
(„an rite dispositus sit" 1), 



Tóth Tihamér, Hiszek Jézus Krisztusban. Szentbeszédek. — Buda-
pest, 1932. Szerző kiadása. 444 oldal. Ára amatőr kötésben 10 P. 

Tóth Tihamér egyetemi tanárnak, a jelenkor egyik legismertebb, leg-
kedveltebb és leghíresebb egyházi szónokának, az ifjúság egyik legkiválóbb 
lelki vezérének műveiről ismételten is szó volt már folyóiratunk hasábjain. 
Jelen szentbeszédsorozatának célja, hogy megszűntesse azt a döbbenetes 
tudatlanságot, melyet a hit és vallás terén mindenfelé tapasztalhatunk. Nagyon 
sokan vannak ugyanis, akik Krisztusról keresztényeknek mondják ugyan magu-
kat és mégis Krisztusról alig tudnak valamit, alig ismerik és éppen ezért nem 
is szeretik, még kevésbbé élnek Krisztus akarata szerint. Mai életünk, társasá-
gunk, olvasmányaink, szórakozásaink sokszor meg vannak fertőzve a Krisz-
tus személyét, tanítását, a krisztusi erkölcsöt kikezdő kísértésekkel, mint bacil-
lusokkal Ezen lelki fertőzéssel szemben akarja a kiváló szerző és szónok 
hallgatóit és az egész katolikus társadalmat megerősíteni és megóvni. Két 
bevezető szentbeszéd után nyolc szentbeszédben felel e kérdésre: „Kicsoda 
Krisztus?" és bizonyítja Krisztus istenségét; majd újabb tizenhat szentbeszéd-
ben azt a kérdést tárgyalja: „Mire tanított Krisztus?" A mai kor legkényesebb 
témáit fejtegeti e beszédekben, mint pl. Krisztus és a munka, Krisztus és a 
vagyon. A harmadik részben kilenc szebbnél-szebb szentbeszédet találunk a 
Boldogságos Szűzről és a függelékben öt különböző alkalmakra készített fel-
olvasást és beszédet. Ha most ezt a negyven beszédet méltatnom kellene, 
akkor csak azt mondhatnám, amit folyóiratunkban már ismételten is elmond-
tunk (1930. évf. 83—84 lap és 1931. évf. 355. 1.), de megtoldva azzal az 
önvallomással, hogy meghatott, magával ragadott e könyvnek minden sora, 
minden szava; és megtoldva azzal az őszinte kéréssel: Vedd kezedbe, olvasd 
el és — szívleld meg! 

Petrus Kardinal Gasparri , Katholischer Katechismus. — Verlag J. 
Kösel—Fr. Pustet, München, 1932. — 428 lap. Ára kötve 3 60 M. 

Az a gondolat, hogy az egész katolikus világ részére egységes kate-
kizmust kellene összeállítani, már a vatikáni zsinaton merült fel, X. Pius 
pápa idejében pedig ismételten hangoztatták. A Gasparri bíboros által szer-
kesztett és német fordításban is megjelent katekizmus ennek a tervbevett egy-
séges világkáténak előfutára. Terjedelmes bevezetés után, amely bevezetés-
ben a káté használatára vonatkozó történeti, pedagógiai és módszertani útba-
igazítások és felvilágosítások találhatók, következik maga a tanítandó anyag. 
Háromféle kátét ad a szerző: az első 26 kérdésben tárgyalja azt, amit első 
szt.-áldozás előtt álló gyermekeknek kell tudniok; a második a gyermekek 
kátéja, amely 240 kérdésben hozza a kinyilatkoztatás lényegét; végül a har-
madik a felnőttek kátéja, amely 595 kérdésben ismerteti teljesen precíz fogal-
mazásban mindazt, amit a katolikus vallásból mindenkinek tudnia kellene. 
Az anyag beosztása lényegesen eltér a mi kátéinkban használatos beosztás-
tól. 12 fejezetre oszlik az egész anyag, a következő sorrendken: keresztvetés, 
isteni kinyilatkoztatás, apostoli hitvallás, tízparancsolat, Egyház parancsolatai 
(mások, mint a mi kátéinkban!), az evangéliumi tanácsok, a kegyelem álta-
lában, imádság, szentségek, erények a Szentlélek ajándékaival és a nyolc 
boldogsággal, a bűnök és végül az utolsó dolgok. A függelékben a kánon-
jogi Kódex mintájára idézeteket és forrásokat hoz, amelyek az egyes kérdé-
sekben tárgyalt anyagot megvilágítják és megerősítik. Főérdeme e káténak a 
tananyag teljessége, a világos és teljesen határozott fogalmak. Minden hit-
oktató nagyon értékes, elsőrangú segédkönyvet nyert benne. 

Elekes Boldizsár, Krisztust . . . Kenyeret! (Budapest nyomora és hite.) 
A Szt. Erzsébet Karitász Központ kiadása. Budapest, 1932. 254 lap. 

Az általános gazdasági válság és nyomor különösen a városokban és 
így elsősorban is a fővárosban érezteti a legmegrázóbb módon hatását. Ennek 
a nyomornak enyhítésére, nemcsak az anyagi, hanem a lelki nyomornak eny-
hítésére is akarja jelen könyv az emberek figyelmét felhívni és a lelkiisme-
retet felrázni. Ismerteti azt a kimondhatatlan nyomort, amely ma a . magyar 
fővárost körülveszi és azt a heroikus munkát, amelyet a fővárós papjai és 



a karitász kifejtenek, hogy a nyomorban sínylődő embereknek kenyeret sze-
rezzenek és ennek révén Krisztust is adhassák. Amilyen elszomorító és lesújtó 
a könyv első részében lefestett kép a feneketlen nyomorról, éppoly vigasztaló, 
felemelő és követésre serkentő a könyv második felében rajzolt hősi munka. 
Szép illusztrációk, fényképek és egy térkép Budapest nyomortelepeiről szem-
léltetik a nyomor elterjedettségét, de egyúttal a nyomorral szemben kifejtett 
munkásságnak a nagyságát is. Teljesen igaza van a szerzőnek, amikor a 
103. lapon azt írja, hogy ennek a könyvnek el kellene jutnia mindenkihez, 
grófhoz, iparoshoz, lateinerhez, katonához, gazdaghoz és szegényhez, kato-
likushoz és másvallásúhoz, szalonokba, kávéházakba, mulatókba, egyszerű 
szobákba, a szerzetesi cellákba, iskolába és a parlamentbe is. — Bárcsak 
elérné nemes célját ! Dr. Faludi Marcellin. 

Liturgia. 
Pius Parsch Das Jahr des Heiles. Klosterneuburger Liturgiekalender 

für immerwährenden Gebrauch, — 10. Auflage. 3. Band: Nachpfinnstenzeit. 
— Klosterneuburg, 1932. — 760 lap. Ára kötve 7'50 S, vagy 4 60 M. 

A klosterneuburgi ágostonrendi szerzetesektől kiadott immár világhírű 
liturgikus kalendáriumokról ismételten is hírt adtunk már, és ismertettük azo-
kat folyóiratunkban (v. ö. 1929. évf. 605. 1., 1930. évf. 74—75. 1.). Eddig min-
den évben megjelent ez a liturgikus évkönyv, most azonban nem a polgári 
év napjai szerint naptárszerűen hozza az egyes napokra, ünnepekre vonat-
kozó liturgikus tudnivalókat, hanem a misekönyv beosztását követve az egy-
házi év vasárnapjainak sorrendjében, majd a szentek ünnepeinek sorrendjé-
ben tárgyalja az ünnepek és vasárnapok jelentőségét, a történeti adatokat, a 
liturgikus imádságokat, a papi zsolozsmának szentírási olvasmányait. Jelen 
kötet a pünkösdtől ádvent első vasárnapjáig terjedő időt és a szentek 
közös miséit tárgyalja. A könyv könnyebb és szabályos használatit az ú. n. 
direktórium segíti elő. Ez a liturgikus évkönyv ezentúl minden évben hasz-
nálható, csak meg kell szerezni hozzá az évenkint kiadandó direk óriumot. 
40 művészi és sok más kép díszíti e kötetet. Mindazok, akik az egyház szel-
lemében akarnak az egyházzal együtt élni, örömmel köszöntik ezt a kitűnően 
szerkesztett liturgikus évkönyvet, ame'y kiválóan alkalmas arra, hogy az 
emberekben a liturgia és az egyház iránti szeretetet ápolja és fejlessze. 

- fm -

Lelkiélet. 
A. de Sérent O. F. M.: La spiritualité chrétienne d'après la liturgie. 

Paris, Desclée. 1932. 
A keresztény jámborság liturgikus megújhodásának szép jele és hat-

hatós eszköze Sérent franciskánus atya munkája. Célja, hogy megmutassa, 
hogyan lehet a Misekönyv és a Breviárium segítségével lelki életet élni, 
hogyan lehet visszatérni az ősegyház jámborságához. Némi (szerintem a célt 
nem nagyon szolgáló) polémiával igyekszik a liturgikus életformának, elmél-
kedési, imádkozó módszerének az ignatianus és más újabb módszerekkel 
szemben való fölényét biztosítani. Ezekben azt hiszem, kár vitatkozni. Alius 
sic, alius vero sic. A kinyilatkoztatás nem köti a lelket ilyen vagy olyan 
módszerhez. A keresztény hagyományban megvan a létjogosultsága a réginek 
es az újnak. Helyes, hogyha a régi nem veti meg az újat és kívánatos, hogy 
az új — ne akarjon kizárólagos lenni. Az es'közt ne tegye céllá senki. A 
munka a hét szentség liturgiájához kapcsolja mondanivalóját, ezekből akarja 
a lelkiéletet táplálni. Nagyon szép és üdvös gondolat. Sajnos, hogy helyen-
kint, főleg a keresztségnél, bérmálásnál, szentmisénél — gondolatait nem ala-
pozza meg eléggé a dogmatikus igazságokkal. A munkát sok, hosszú idézet 
duzzasztja fel 300 oldalra. Előadása franciásan könnyed és világos. 

Dr. Kiihár Flóris. 

P. Bruno Gossens, Die gottselige Mutter Franziska Scher vier Stif-
terin der Genossenschaft der „Armen Schwestern vom hl. Franziskus" zu 



Aachen. — Verlag Kösel — Pustet München, 1932. — 150 oldal. Ára kötve 
330 M. 

Schervier Franciska életrajza a XX. század mozgalmas napjai számára 
írt életrajz. Az a kor ugyanis, amelyben Franciska élt, nagyon hasonlít a mai 
időkhöz. Sok nehézséget kellelt a szentéletű Franciskának leküzdenie, amíg 
célját elérhette. Elete az Isten kegyelme által kiválasztott személyek élete; 
az isteni Gondviselés hívta olyan időkben, amikor nyomor, szegénység és 
betegségek sújtották az emberiséget és vezette biztos kézzel oly cél felé, 
amelyről a leány még álmodni sem mert. Bájos ez az életrajz, amint a szerző 
a szentéletű Franciska gyermekkorát, le-lki fejlődését, felserdülését festi. 
Későbbi élete a szorongattatott emberekért feláldozott élet, folytonos küzdés 
mások lelkéért. P. Gossens elsőrangúan értett ahhoz, hogy Franciska följegy-
zéseiből hű képet adjon e finom, minden jóval szemben nagyon érzékeny, 
a megpróbáltatások és német kultúrharc idején a hősiességig erősakaratú 
lélekről. Éppen ezért nagyon is korszerűnek kell mondanunk jelen életrajzot, 
amelynek sok mondanivalója van a mai kor pártoskodástól felzaklatott, egy-
más iránti gyűlölettől túlfűtött embereinek is. Franciskának 1876-ban bekövet-
kezett halálakor püspöke azt mondta róla, hogy sokan fogják kérni közben-
járását, hogy onnan a mennyországból is a nyomorultak segítsége és szomo-
rúak vígasztalója legyen. Ez a prófétai kijelentés hamarosan teljesedésbe 
ment, úgyhogy az elmúlt évben már a boldoggáavatást célzó egyházi eljárást 
is megindíthatták Kívánjuk, hogy jelen életrajz is hatalmasan segítse elő a 
nemes célt: Schervier Franciskának mielőbbi boldoggáavatását. 

- fm -

Willibrord Verkade: Der Antrieb ins Vollkommene. Erinnerungen 
eines Malermönches. Herder. Freiburg i. Br. u. Wien, 1931. 8°, VI+376 1. 
Fűzve 4'40 M., kötve 5 M., egészvászonban 6 M. 

Verkadénak neve nem ismeretlen a magyar olvasóközönség előtt. A 
híres konvertitának, a nagyműveltségű bencés szerzetes-festőnek „Die Unruhe 
zu Gott" c. önéletrajza, melyben megtérése történetét mondja el a beuroni 
bencés kolostorba való belépéséig. Kádár Titusz O.S.B, tollából magyar.for-
dításban is megjelent „Istenkeresés" címmel a Szt. István Társulatnál.1) Érté-
két, időszerűségét minden méltatásnál világosabban mutatja az a tény, hogy 
megjelenése óta (1920) 1931-ig több mint ötvenezer példányban kelt el, beleértve 
az idegen nyelvű fordításokat is, és az, hogy ma is állandó keresletnek örvend. 
Ennek folytatásaképen áll előttünk a jelen mű, mely, bár önmagában is befe-
jezett egész, egyúttal méltó koronája is az előzőnek. Igazi színes kaleidosz-
kóp, amely ugyancsak sok látni és csodáinivalót ad a ma emberének, egy-
házinak, világinak egyaránt ! Az önéletrajz eme folytatásának keretét Verkade 
szerzetes életének időrendben felsorakozó eseményei alkotják, az oblátusság-
tól a jelenkorig. Egyúttal pompás pillanatfelvételeket nyújt lépten-nyomon 
környezetéről, munkásságáról, utazásairól, lelki fejlődéséről. Mondanivalóit 
át- meg átszövi ezernyi színes szállal: majd a szülői házzal, rokonságával 
való kapcsolatban mondja el őszinte, megkapó, néha drámai szavakkal élmé-
nyeit, majd városokat, (Bécs, München, London Milánó, Bologna stb.), vidé-
keket (Szentföld, Egyiptom stb.), népfajokat (angol, olasz, német, holland, arab 
stb.) jellemez meg rendkívül finom megfigyelések alapján, egészen egyénileg 
Mesteri megfigyelője saját lelke minden rezdülésének. Különösen lebilincselő 
a sok-sok reflexióval átszőtt lelki elemzés, amellyel minden pózolástól és 
érzelmes ellágyulástól menten tárja elénk egész őszinteséggel, előadását 
gyakran finom humorral is fűszerezve, azt, hogy mi és hogyan forrott ki 
évek hosszú munkájának gyümölcseként lelkében. A lelkiélet verőfényes, 
tisztalevegőjű hegycsúcsára érkezett, hatvanhároméves, elmélyedő szerzetes 
nyugodt pillantással tekint végig élete eddigi szakaszán; egész egyéniségét 
tiszta harmóniába fűzi az igazi lelki komolysággal egyesült zavartalan lelki 
derű. De szerzőnk egyúttal másoknak is kitűnő megfigyelője. Kiválóképen 
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érdekes az is, amit egy-egy híresebb íróról (pl. Jörgensenről, Papiniről), fes-
tőről (P. Desiderius Lenzről, Denisről, Lérusierről, Gauguinről) ír egyéni 
benyomások alapján, mesteri tollal, majd hosszabb reflexiók kíséretében, 
majd művészi tömörséggel. Vörös fonálként húzódik végig az egész önélet-
rajzon a vallásos alapszínezeten kívül, amely azonban sohasem erőltetett, 
hanem teljesen a lélek mélyéről fakadó, Verkadénak a festészethez, a művé-
szethez való szoros kacsolata (képtárak, festők egyéni megjellemzése). Álta-
lában részletesen szól, de mindig — mint mindenben — a legőszintébb 
önkritika hangján festői munkásságról is (az aichhaldeni templom kifestése, 
a döblingi kármeliták kápolnájának üvegfestményei stb.). 

Lelki finomságok iránt csak némi érzékkel is rendelkező, Istent kereső, 
a tökéletesebbre vágyó lelkek sok lelki gyarapodással olvashatják végig ezt 
a közvetlen hangú, mélységes életbölcseséggel, nagy gondossággal és írói 
készséggel megírt önéletrajzot, melyet a szerzőnek jólsikerült fényképmásolata 
is előnyösen egészít ki. (Jó volna, ha még több kép — pl. Verkade művészi 
alkotásaiból legalább a híresebbek — emelné értékét). Őszintén kíván-
juk, hogy Verkade e műve is, mint az „Istenkeresés", minél több lélek szá-
mára legyen — vajha mielőbb magyar fordításban is! — igazi erőforrás a 
lelki életben, világosság az Isten-keresésben, lendítő erő a tökéletességre való 
törekvésben. Dr. Rados Tamás. 

M. A. Janvier: La Passion de Notre-Seigneur Jésus Christ et la 
Morale Chrétienne. In 8, IX. 284. Paris, Lethielleux, 15 fr. 

A Notre-Dame-ban 18 évig volt nagyböjti szónok Janvier dominikánus 
atya. Az újabb időben nem volt senki se, akit az egyházi hatóságok és a 
hívők bizalma ennyi ideig óhajtott volna látni a Notre-Dame világhírt jelentő 
szószékén. Jelen kötet az első kötete annak a két kötetre terjedő beszédsoro-
zatnak, melyet 1903—1912 nagypéntekein mondott el. A passiónak a keresz-
tény morállal való vonatkozásait tárgyalják ezek a beszédek és beszédváz-
latok, melyek a nagyhírű szónoknak és írónak valóságos remekművei. 

La Force d'Ame. Ses Applications dans la Vie Morale. Paris, 
Lethielleux, XII. 216 I. 12 fr. 

A lelki erősség, Szt. Tamás szerint minden erény feltétele ennek a 
könyvnek a tárgya. A fejezetek címe adhat legjobban felvilágosítást a mű 
tartalmáról. La vertu de force-Formation générale de cette vertu. — De la 
discipline individuelle. — La force d 'âme dans la vie chrétienne. — Dans 
nos raports avec les autres. Les relations familiales et la force d'âme. — La 
force d 'âme dans la vie active de l'homme. — . . . d a n s les épreuves de la 
vie. — Sok okulást és élvezetet nyújtó könyv mindazok számára, akiknek a 
nyelvtudása lehetővé teszi olvasását. 

M. Bessodes: La Sainte Amante de Jésus, Marie Madeleine. 
Marietti, Turin. VII—130. 8 lira. 

Mária Magdolna színes életrajza a francia hagyományok alapján, mit 
Rhabanus Maurus foglalt írásba. Penitenciában töltött hosszú évek után a 
keresztények ellen kitört üldözés következtében néhány kereszténnyel a mai 
Franciaország felé veszi útját. Marseille tájékán veti őket a vihar partra. Ök 
lesznek az apostolai Franciaország déli részének, hol napjainkig is Mária 
Magdolnát mint a Provence apostolát tisztelik. A kis munkácska célja annak 
a szeretetnek színes költői rajza, mely Mária Magdolnát megtérése után az 
Ur Jézus iránt eltöltötte. A munkának a címe nálunk kissé szokatlan. 

H. Bremond: Histoire Du Sentiment Religieux En France, t. IX. La 
Vie Chrétienne Sous l'Ancien Régime. Paris. Bloud et Gay. III—396. 40 fr. 

Henri Bremond nagyszabású művének a jelen kötet már a IX. kötete, 
nem számítva egy kötet szemelvényt, miket az általa tárgyalt írók legszebb 
helyeiből adott. A Szemle az eddig megjelent köteteket már ismertette.1) Az 
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első hat kötetről részletes tanulmányt is adott. A munka befejezése után újra 
visszatérünk rája egy összefoglaló tanulmány keretében. A X. és utolsó köte-
tet La prière et les prières de l'ancien régime címmel már most jelzi a szerző. 
Megáll-e Bremond a X. illetőleg XL kötetnél, nem lehet tudni, csak gyanít-
ható, hogy abból a gazdag kincstárból, mit évek során összegyűjtött, ha Isten 
éveinek számát megnyújtja, még néhány élvezetes és tanulságos kötetet 
fogunk kapni. 

A IX. kötet a keresztény ájtatosságnak a XVII. században legkedveltebb 
formáival foglalkozik. Dévotion au Baptême. L'Eucharistie ,La Communion 
fréquente. La Saint Sacrifice. L'Adoration Réparatrice. La Dévotion à la sainte 
Vierge pendant la seconde moitié du dix-septième siècle. Déclin ou Progrès? 
La Mystique du mariage. L'Art de mourir a fejezetek címei. Adatgazdagság, 
szellemes, élvezetes előadás és sok-sok tanulság az egész könyvben. A szt.-
miséről szóló részt el kellene mindenkinek olvasnia, ki a misekönyvnek a 
világiak között való mentől nagyobb elterjedését óhajtja. Az ehhez a fontos 
kérdésről szóló megjegvzések Bremond könyvének elolvasása után több ala-
posságról, hozzáértésről tanúskodnának. 

De L'Imitation de Jésus Christ. Traduction nouvelle par André 
Beaunier, préface de G. Goyau. XXIV—298 i. 18 fr. Paris, Grasset. 

Grasset kiadóvállalat, mely nem kimondottan katolikus kiadócég, meg-
becsülhetetlen szolgálatokat tesz a francia katolikus irodalomnak. Különböző, 
nálunk is ismert vállalatai („La Vie Chrétienne", „Les Grands Ordres Monas-
tiques") csak úgy ontják a szebbnél-szebb, érdekesebbnél-érdekesebb műve-
ket, nagynevű írók tollából. Krisztus követésének ezen fordítását a néhány 
évvel ezelőtt elhúnyt André Leaunier regényíró és kritikus adta, ki ifjú évei-
ben nem volt gyakorló katolikus. Élete utolsó éveinek, elmélyült hitéletének 
gyümölcse ez a művészi fordítás. A szépkiállítású könyvhöz G. Goyau, aka-
démikus egyháztörténész írt 24 oldalas előszót, mely betekintést enged a for-
dító keresztény lelkébe és a jelenlegi katolikus megújulásba egyaránt. 

Léopold Chérancé: Sainte Elisabeth de Hongrie, 246 1. 10 fr. Paris, 
Librairie St. Francois d'Assise. 

A Szemle idei első számában ismertetve a hagiogrnfia két gyöngyét, 
Horn Emil és Montalembert Szent Erzsébet életrajzait, megemlítettük már 
Chérancé értékes életrajzát, mint az egyik legkiválóbb Szt. Erzsébet életrajzot. 
Ez a munka a franciskánus eszmény szempontjából foglalkozik Szt. Erzsébet 
hősies és bájos alakjával. Minden katolikus, de minden magyar ember is 
örömmel olvashatja Horn Emil és Montalembert munkái után is ezt a remek-
művet. Idegenhez képest bámulatos az a pontosság, mellyel a szerző a 
magyar vonatkozásoknak utána jár. A magyar nevek mindenütt pontosan 
vannak írva, a szerző rokonszenve a magyarság iránt úgyszólván minden 
lapon érezhető. Csak egy mondatot idézünk. A 232. lapon a magyar-francia 
kapcsolatok rövid ismertetése után ezt írja: Ces souvenirent historiques méri-
terais d'être plus connus : mais chez nous, la foule, en proie à ses convulsions 
périodiques, les ignore ou les écarte. (Ezek a történelmi kapcsolatok meg-
érdemelnék, hogy nálunk Franciaországban jobban ismerjék őket, de sajnos 
nálunk a tömeg periodikus megrázkódtatásainak zsákmányaként nem ismeri 
őket vagy tudatosan mellőzi). 

Hát a mi közönbösségünkről mit szóljunk? Trianon után ilyen alka-
lom nem lett volna magunkról beszéltetni. Semmi nem történt I Csak egy kis 
dolgot, a Szt. Imre-ünnepségekkel kapcsolatban kibocsátott bélyegsorozatokat 
a külföldi bélyeggyűjtők nagyon keresték. E sorok írójától is nagyon sokan 
kértek ilyen bélyegeket. Ha megfelelő életrajza lett volna idegen nyelven, a 
propaganda következtében nagyon sokan olvasták volna el és töltekeztek 
volna nemzetünk iránti rokonszenvvel. De sajnos, Szt. Imre a jubileumig 
idegenben ismeretlen szent volt és néhány év múlva újra az lesz. Nem így 
van Szt. Erzsébettel, aki az Egyház egyik legismertebb, legkedveltebb szentje. 
Erényeit, tiszteletét az irodalom és képzőművészet remekei hirdetik. Művészi 
bélyegek kiadásával ezer meg ezer bélyeggyűjtő érdeklődését kelthettük volna 



fel, annyira, hogy a szent életével is meg akartak volna ismerkedni, mit 
könnyen hozzáférhető, olcsó, nemzetünk iránt a legnagyobb rokonszenvvel 
megírt könyvekből érhettek volna. Ennek az az előnve is meglett volna, hogy 
ezek a könyvek nem propaganda szempontjából készültek, tehát nem gya-
nakodva nyúlnának hozzájuk.*) 

Szalay Jeromos. 

Griger Miklós dr.: Krisztus helyett követségben. Szt. István Társulat. 
1931. 180 o. Ára 2 P. 

Papoknak való szép gondolatok gyűjteménye ez a könyvecske. Külön-
böző szempontokból szól a papi méltóságról és fő'eg a lelkipásztori mun-
káról, amelyhez sok gyakorlati tanáccsal szolgál. A Szentírásnak és az asz-
ketikus irodalomnak szép ismeretéről tanúskodik ez az ügyes összeállítás, 
mely telve van megfontolásra késztő gondolatokkal és méltó arra, hogy főleg 
a lelkip.ásztorkodással foglalkozó oltártestvérek elolvassák. 

Örömmel várjuk a munkának beigért folytatását. — A műből hiányzik 
a tartalomjegyzék. — A három rész címe: A legnagyobb méltóság. A lelkek 
szolgálatában. A pásztor és nyája. 

Myriam de G.: Petite Prédestinée. Lethielleux, Paris. 1931. 75 1. 
Ára 7 fr. 

Egy szentéletű leányknaká életrajzát adja ez a kis francia mű. A kis 
Marie Gabrielle, vagy mint a családban nevezték a kis Riri nem élt egészen 
hét évet (1905 — 1912) és ezen rövid idő alatt szentté tette az Úr Jézus iránti 
szeretete, az apró önmegtagadások gyakorlása. Kis szívében erősen égett a 
szentáldozás utáni vágy, az Úr Jézussal azonban csak az égben egyesül-
hetett, a földön nem. 

A szépen összeállított életrajz a kis francia gyermekek számárakészült 
és megemlíti az erényeken kívül a kis leányka hibáit is. Hat külön képmel-
léklet díszíti a könyvecskét. sp. 

Hetényi Gyula: Isten és lélek. Szent István Társulat kiadása. Buda-
pest, 1932. — 184 lap. 

Az Isten felé törekvő léleknek a világban élve nehézségeket kell tapasz-
talnia. Az Istennek való szolgálat ellen tör a világ. Pedig az Istennek joga 
van arra, hogy mi szolgáljuk Őt. A lelkiélet Istennek ezen szolgálata, de 
úgy, hogy a világot is bekapcsolva a szolgálatba találja meg a békét. — 27 
elmélkedést nyújt az író. Nagyon mély léleknek igen gyakorlatias megállapí-
tásai jutnak kiiejezésre ezen elmélkedésekben. Éppen ezért nagy lelki haszon-
nal forgathatják e kis könyvet a lelki életet kedvelők. Megkönnyíti a könyv 
használatát az ügyes név- és tárgymutató. 

Dr. Ocskó Lajos: A mélységek lelkülete. A szerző kiadása. Szilágy-
somlyó. 242 lap. 

Az alázatosságról szól e munka, amely arra is jó, hogy egészen modern 
beállításban az aszkézis egy fontos részét mutassa meg a lelki élettel törődő 
embereknek. Amint a Bevezetésben jelzi, arra törekedett, hogy a krisztusi 
alázatosság egész igazságát, szépségét és mélységét feltárja. A szerző nyu-
godtan mondhatja, hogy minden oldalról mélységes tudással és ezen fontos 
erény nagy szeretetével értékes lelki könyvet adott. — A csonka hazában 
Kiskundorozsmán (Csongrád m.) lehet a szépen kiállított könyvet megren-
delni. Ára 4 pengő. 

Heigl László dr.: Ecce lignum. Rózsa Kálmán kiadása. Budapest, 
1932. — 54 lap. 

A szerző összegyűjtötte azokat az adatokat, amelyek elsősorban Krisztus 
keresztjére és azután a kínszenvedés ereklyéire vonatkoznak, hogy ismerte-

A S z e n t E r z s é b e t b é l y e g s o r o z a t ez i s m e r t e t é s m e g í r á s a ó t a egy évve l a j u b i l e u m u t á n 
m e g j e l e n t . 



tésükkel az érdeklődést, szeretetet és tiszteletet fokozza az olvasók szívében 
a szent kereszt és ezen ereklyék iránt. Tanulságos és kedves kis füzet ez. 

N.T. 
Pálffy Erzsébet grófné: Baylon Szent Paszkál élete. Budapest, 

1932. 322 lap. 
A Ferences Közlöny főmunkatársa a nagy ferences szentek után megírta 

Baylon Szent Paszkálnak — az eucharisztikus művek és egyesületek védő-
szentjének — életét. Paszkálét, aki Isten ezerszínű, csodálatos kertjében nem 
volt égő piros rózsa, mint Klára, karcsú hófehér liliom mint Antal, hanem 
egyszerű, szerény, de lángoló szeretettel telehintett kis ibolya. A XVI. szá-
zad közepén született Torrehermosában spanyol földön. Két éves korában 
már elszökik hazulról és az Oltáriszentség előtt találják meg. A kis pásztor 
ártatlanságát nem tudják megrontani a durva társak, a kísértések, de az 
Oltáriszentség utáni vágy elviszi őt a világból Szent Ferenc fiai közé, akik-
nek ruháját magáraölti. A kolostorban az „öröklámpa" ez az alázatos, mindig 
derűs szent, a szegények nagy jótevője. A népszerű ferences fráter életét nagy 
szeretettel, vonzó, szép stílussal pergeti le szemünk előtt az í rón#és a sok 
mozaikszerű eseményt ügyesen fonja egésszé. Érdekesek Szent Paszkál 
kopogtatásai és halála utáni csodái, melyeket az életrajz második részében 
kapunk. A szép könyv ízléses kiállítása a váci Kapisztrán Nyomdát dicséri. 

A. Ehrhard : Die Kirche der Märtyrer. Ihre Aufgaben und ihre 
Leistungen. Kösel-Pustet, München. 1932. X1I-+-412 1. Ara: vászonkötésben 10 M. 

Ehrhard, a keresztény ókor történetének egyik legkiválóbb kutatója é s 
ismerője, három részben rajzolja meg azokat a szenvedésekkel tele küzdelmeket 
és kihatásaikban szinte felbecsülhetetlen jelentőségű teljesítményeket, melyeket 
az első három század Egyháza az egész emberiség vallás-erkölcsi, kulturális-
szellemi életének megújítása és sziklaszilárd alapokra építése érdekében 
végbevitt. 

A pogány néptömegek és a római államhatalom meg-megújuló támadása1 

ellen védekezve a megvetett, szelídlelkű keresztények anyagi javaik, életük 
és vérük feláldozásával, a legborzalmasabb szenvedések hőslelkű elviselésével 
kézzel foghatóan bebizonyították a halhatatlan emberi lélek végtelen értékét és 
a legnagyobb földi államhatalommal szemben kivívták az igazi lelkiismeret-
szabadságot. Az üldözéseknek hármas hasznuk volt az Egyházra nézve. A 
kereszténység túlságosan gyors terjedését megakadályozva annak tagjait erkölcsi 
szempontból magasabb szintre emelte, buzgóságukat intenzívebbé tette, külö-
nösen pedig az egyházi elöljárókkal szemben állított fel nemes és szigorú 
erkölcsi követelményeket s ezzel csak még inkább fokozta a világ kovászának 
erjesztő és átalakító erejét. Az Egyház tagjai között, bár a társadalmi osztály-
különbségeket és a nemzetiségi választófalakat nem rombolta le, mind inkább 
nyilvánvalóvá tette az összetartozandóság érzésének és ápolásának szüksé-
gességét, az igazi, meleg testvéri szeretet erejével keresztültört azokon a 
korlátokon, melyekkel a pogányok társadalmi szétkülönítettsége at egyes 
osztályokat egymástól mereven elválasztotta, a nemzetek érintkezését egymás 
között barátságosabbá alakította s ezzel az emberiesebb kulturális élet alapjait 
lerakta és megszilárdította. A kereszténység kulturális önállóságát és egységét 
a/, üldözések biztosítolták, megóvták attól a veszedelemtől, hogy a környező 
népek elposványosodott vallás-erkölcsi és kulturális életébe beleolvadjon, 
abba felszívódjék, fokozták a vallás-erkölcsi, szellemi-kultu'ális öntudatot a 
keresztények szívében. 

Nem kevésbbé fontos és évezredekre kiha/ó jelentőséggel bírt a két 
belső ellenségnek, a gnoszticizmusnak és montanizmusnak legyőzése is. Az 
előbbi erejének meglörése következtében még tisztább fényben ragyogott fel 
az ifjú keresztény ség b ílső önállósága és a keleti nemzeti vallásokkal, valamint 
a hellén vallásbölcselettel való összeférhetetlensége ; őseredeti sajátossága 
nemcsak hogy nem merült el az akkori világ vallási szinkretizmusának hul-
lámverésében, hanem még inkább kitűnt szellemi tartalmának isteni eredete, 
az emberi gondolkodás és bölcseleti spekuláció fölé kiemelkedő természet-
felettisége. A montanizmus legyőzésével viszont a túlságba vitt eszchatalogikus 



irányzat és lelkesültség a helyes vágányokra került, a szociális organizáció 
diadalt ült a vallási szubjektivizmus bomlasztó erői felett, a montanizmus 
egyoldalúságában rejlő világfájdalmasság, mely tagadja az emberi életnek 
természetes irányú tökéletesítését és gátolja a kulturális előrehaladást, meg-
szűnt veszedelmes lenni és az Egyház alkalmassá vált arra, hogy ne csak 
néhány lelkesült és túlzó jámborságra hajló egyént, hanem az egész emberi-
séget is meghódíthassa Krisztusnak. Röviden szólva az ifjú kereszténység 
katolikus, egyetemes elhivatottsága és természetfelettisége a partikularizmus 
és természeúesség sorvasztó béklyói között nem fulladt meg. 

A harmadik rész azokat a fejlődésmozzanatokat tárja elénk, amelyekben 
a katolikus Egyháznak kialakulása a keresztény világegyház egyedül jogosult 
hordozójává végbement. De míg az Egyház szervezetének és az istentiszteletnek 
kialakulására nagyon kevés teret szentei, a hittanítás és egyházi tudomány 
kifejlődését, valamint az egyházi közös élet legfőbb intézményeit és meg-
nyilvánulásait bővebb össz ífoglalásban nyújtja. A keresztény kulturális élet 
alkotó elemeinek kezdeteire is röviden rámutat. 

Bár a harmadik rész érdekesség, jelentőség és tartalmi gazdagság 
tekintetében messze felülmúlja a két előbbi részt, a feldolgozás szempontjából 
mégis bizonyos aránytalanság észlelhető közöttük. A két első rész, különösen 
forráskritikai bőségénél és szabatosságánál fogva értékes, de kevésbbé átte-
kinthető képet ad épp a részleiekbe nyúló vizsgálódásai mialt, a harmadik 
rész ellenben inkább rövid, összefoglaló kép megrajzolására törekszik és a 
bűnbánati fegyelem kérdését kivéve a forráskritikai elmélyedést mellőzi. Mivel 
nemcsak tudományos célokat követ, hanem egyszersmind a művelt nagy-
közönség számára is ír, tárgy- és névmutatót nem ad, jegyzeteket nem használ 
és irodalom terén is nagyon szűkre szorítkozik. Ehrhardnak tudós és történetírói 
kiválóságai különösen a ket első részben jelentkeznek, de a harmadik részben 
is fel-felvillannak és áttörik a szűk terjedelem határait. Igazán hasznos és 
élvezetes olvasmány, a történeti látókört kitágítja, nagyszerű szempontjainál 
fogva bepillantást enged a kor lelkébe és bámulattal tölt el bennünket az 
Egyház gigászi küzdelmeinek és az egész világot átalakító eredményeinek 
szemléltető megjelenítésével. 

L. P a s t o r : Geschichte de r Päpste seit dem Ausgange des Mittelalters' 
XVI. B. Geschichte der Päpste im Zeitalter des fürs'lichen Absolutismus von 
der Wahl Benedikts XIV. bis zum Tode Pius VI. (1740-1799.) 1—7. Auflage. 
1. Abt Benedikt XIV. und Klemens XIII. (1740-1769.) Herder, Freiburg i. Br. 
Î931. XXII+1012 1. Ára: fűzve 23 M., vászonkötésben 27 M., félbőrkötésben 30 M. 

A pápák történele mindig szorosan egybeforrott az újszövetségi kinyilat-
koztatás oszlopának és erősségének, az Egyháznak és a hamisítatlan, teljes 
kereszténységnek történetével. De ez a szerves összeforradás, ez a kölcsönös 
életre-halálra szóló kapcsolat az idők folyamán talán sohasem volt annyira 
szembeszökő, mint éppen a modern felvilágosultság kezdetétől fogva napjainkig, 
midőn minden támadás az Egyház és a pápák ellen egyszersmind Krisztus 
tanítása és az egy, személyes, végtelen fenségű és szentségű Istenben való hit 
ellen is irányult. Ez a támadások szellemi irányítóinak nem a nagy nyilvánosság 
számára tett bizalmas vallomásaiból bizonyossá vált, bármennyire iparkodnak 
is tagadni közvetlen harcosai. Ez a küzdelem lépésről-lépésre ernyedetlen 
szívóssággal haladt a végső cél : minden vallás lerombolása és az Isteneszme 
kiirtása felé. 

XIV. Benedek és XIII. Kelemen pápasága alatt már a leghevesebben 
dúlt az ádáz küzdelem. Közelebbi céljául a jezsuiták eltörlését jelölték meg 
a királyi hatalom és a hamisítatlan kereszténység megvédésének örve alatt. 
A fejedelmek saját hatalmuk kiterjesztése végett lépten-nyomon megalázták a 
pápát, csakhogy annál több engedményt, annál több jogot biztosítsanak 
maguknak a legszorosabb értelemben vett egyházi élet terén is. A külső hatalom 
erejét egyszerűen jognak tekintették, az ököljogot — ha nem is mindig gyakorolták 
a maga teljes durvaságában — azt lehet mondani, a legfőbb és legmegfelelőbb 
eszközként használták. És sajnos, még az egyházi férfiak közül sem látták 
sokan, mire irányul a valóságban a mindig szélesebb hullámokat verő küzdelem ; 



sokan, nagyon sokan kicsinyes egyéni, de leginkább hazafias mezbe öltöz-
tetett érdekeik kedvéért csatlósaivá váltak a fejedelmi túlkapásoknak ; az 
egyetemes egyházi érdekek nem egyszer elhomályosultak egyesek vak gyűlölete 
következtében; az egyéni bosszúvágy is hatalmas indítékként működött a 
papsággal és a jezsuitákkal szemben tanúsított viselkedésben és állásfoglalás-
ban; a hittudomány egyes vitás kérdései személyi és rendi ellentétekké 
fajultak. És bármennyire nagy és kiváló személyiségek voltak is XIV. Benedek 
és XIII. Kelemen, mégsem mondhatók annyira erős és körültekintő egyéni-
ségeknek, hogy a minden oldalról állandóan reájuk zúduló befolyások hatása 
alól teljesen emancipálni tudták volna magukat és a fejedelmek, valamint a 
felvilágosultság mámorától elragadott istentelen államférfiak ravasz, körmönfont 
és farizeusi diplomáciai sakkhúzásait megfelelőképpen ki tudták volna védeni. 
A világi hatalom gyakorlói között kevés volt az őszinte és nyilt sisakkal küzdő 
férfiú, a vallásukhoz még ragaszkodó néptömegek pedig nem látták a harc 
végső céljait. Az egyes udvaroknál élő pápai követek sem voltak mindig 
annyira éles látásúak, hogy a jellemtelen áltatásig menő hizelkedés, jóindulat-
biztosítás, stb. függönyei mögött észrevették volna a pőre valóságot. A pápák 
majdnem teljesen magukra maradtak a küzdelem megvívásában. 

De ha XIV. Benedek és XIII. Kelemen életét meg is keserítette a sok. 
részeredményeket kivívó támadás, durva erőszak, az Egyházban működő 
isteni erő, krisztusi szellem a felszín alatt rejtve a mélységekben továbbra is 
folytatta az igazi megszilárdítás munkáját, melynek eredményeképpen a XVIII. 
és XIX. században annyiszor megalázott pápaság a XIX. század második 
felétől fogva mindig magasabbra emelkedett és vele együtt a kereszténység 
is mindig jobban elmélyült. Az anyagi, külső eszközökben elszegényült pápaság 
az isteni erő legyőzhetetlen fegyverzetében a krisztusi tanítás legszebb 
diadalait üli. 

Pastor könnyen folyó nyelve, történeti módszerének biztossága oly 
élvezetessé teszi XIV. Benedek és XIII. Kelemen kemény harcainak, áldásos 
tevékenységének leírását, hogy szinte nehéz meg-megszakítani a vaskos kötet 
olvasását. 

Dr. A. Ziegler : Die russische Gottlosenbewegung. Eine authentische 
Darstellung mit reichem, in Deutschland erstmals veröffentlichtem Bilderma-
terial. Kösel u. Pustet, München. 1932. 248 1. Ara : kötve 4'50 M. 

A legjobb forrásművek alapján, nyugodt, tárgyilagos hangon megírt, 
képekkel illusztrált, előadásokra nagyszerűen használható könyv az orosz 
istentelenek fáradhatatlan vallásellenes működéséről. Ennek az istentelen 
mozgalomnak alapjait a nyugati bölcselet atheizmusában és az ezzel párosult 
Marx-féle anyagelvűségben találhatjuk meg ; legfőbb támaszai és terjesztői 
pedig az orosz kommunista párt és a szovjet államhatalom. A mozgalom 
aktív tagjai a „harcos istentelenek szövetségiében tömörülve a modern 
propaganda egyetlen-egy eszközét sem hagyják kihasználatlanul: a sajtó, a 
technika, a felszínes tudomány, a nők és gyermekek tudatos megrontása, a 
testiség bűnös gyakorlatának szemérmetlen ajánlása és erőszakolása, templomok 
lerombolása, a vallási szokások és ünnepek káromlásszerű kigúnyolása, az 
ellenpropaganda, a felvilágosítás munkájának erőszakos megakadályozása, 
kínzás, éheztetés, kivégzés, a szociális berendezkedés, a vallási szakadások 
előmozdítása, a vallásoktatás tilalma, a házassági elválások megkönnyítése, 
a vérfertőző együttélések jó indulatú elnézése, mozi, klubélet, stb. mind csak 
arra irányul, hogy a keresztény és egyéb vallások eddigi befolyását megtörve, 
lassanként kiirtva Isten trónusára a szociálista államot és a lélektelen gépet 
állítsa. A vallás kitépése a szovjet alattvalóinak szívéből, bár nem egyszer 
öncélú törekvésnek látszik is, mégis csak eszközként szerepel a rideg leninizmus 
megvalósításában, melynek, ha nem is kimondott célja, mégis végállomása a 
birkamódra kezes csordaember felett gyakorolt diktatórikus hatalom a vezetők 
kezében. 

Az orosz istentelenek mozgalma tagadhatatlanul nem egy eredménnyel 
dicsekedhetik : a hazug körmönfontsággal, a hatalom teljes brutalitásával és 
a tömegek tudatlanságára alapított propaganda nem egy agyag-embert legalább 



is látszólagos meghódolásra késztetett és a nyilvános ellenállás erejét folyto-
nosan csökkentette. Viszont azonban a jobbakat felrázta tespedtségükből, 
nagy személyiségek kialakulására mindig jobban és jobban előkészítette a 
talajt, egész jellemeket kristályosított ki, akiknek gondolat-, érzés- és élet-
világában valóságos szükségletté, mindent átfogó életkérdéssé és életelemmé 
magasztosult az Istenbe vetett rendületlen hit, az ebből kisarjadzó és élő 
emberszeretet, szociális igazságosság, a mindenkit egyaránt megbecsülő 
alázatosság és a szinte hihetetlen teljesítményekre serkentő áldozatosság. 

Az orosz istentelenek mai leninizmusa már letért a bölcseleti hitetlenség 
síkjáról és mindig rohamosabban halad a manizmus (ősök tisztelete) módjára 
kialakuló vallásforma felé, melyben a kommunizmus fővezetőinek (Marx, 
Lenin, Engels, stb.) képe foglalja el az ikonok (szent képek) helyét és szinte 
vallásos tiszteletben részesülnek. De míg a keresztény vallás a magán- és 
közélet áthatása és megnemesítése által láncokat tört össze és az istenfiúság 
fenkölt szabadságának kulcsa, addig az orosz istentelenség csak béklyókba 
veri a hozzája csatlakozókat, az eget és Istent kikapcsolva életükből minden 
vígasztalástól megfoszt, csak a nyomorúság és szenvedés kétségbeesésébe 
dönt, valóságos melegágya az életúntságnak és öngyilkosságnak, halála az 
igazi örömnek, boldogságnak és emberi kultúrának. 

Ziegler könyvének olvasását a lehető legmelegebben ajánljuk. 
Dr. Hegyi Dámján. 

Weszely Ödön: A gyermektanulmány jelentősége é s problémái. 
Budapest, 1932. Lampel R.-T. 27 1. 

Ezen értékes kis tájékoztató elsősorban a gyermektanulmánynak a 
nevelés szempontjából való fontosságáról elmélkedik. Rámutat arra, hogy a 
nevelésre nézve egyenesen döntő, hogy a gyermekről való helyes felfogásunk 
alapján miképpen állítsuk be viszonyunkat a gyermekhez, másfelől miképpen 
értékeljük a gyermek tulajdonságait illetve dispozicióit. E részben a végletes 
felfogások között megtalálja a helyes középutat. Azután érinti röviden a gyer-
mektanulmányozás két fontos probléma-körét: a fejlődés kérdését, amelynek 
nem ismerése miatt annyi hiba történik a nevelői gyakorlatban, továbbá a 
karakterologiai problémát, amely az ú. n. jellemlapok és típusok segítségével 
igyekszik az egyén megismeréséhez közelebb jutni. Elméleti és gyakorlati 
szempontból egyaránt sok eszmélfető van e kis tanulmányban, amelyhez bő 
bibliográfia csatolódik. 

K. G. 
Egyháztörténelem. 

Dr. Philippus Oppenheim 0 . S. B.: Das Mönchskleid im christlichen 
Altertum. Freiburg. Herder. 1931. 280 1. és 20 mülap. 

Az ember első pillantásra meghökken a címtől. Mégis — sok a szer-
zetesruha 3 évszázados történetéről ily vaskos kötetet összeírni. Ez a német 
cédulás-tallózásnak, főleg Dölgernek a hatása, akinek a Szerző (most az 
Anselmianum patrisztikus tanára), hűséges tanítványa. Ha azonban az ember 
belemélyed a könyvbe, az őskeresztény aszketizmus hősei jelennek meg előtte 
eleven képekben : először a piszkos, rongyos ruhákban, majdnem félmeztelenül 
élő pusztai atyák, majd a színre, alakra, szabásra már uniformizált coenobiták. 
Néha meghatóan kedves, derűs, máskor groteszk vagy visszthszító példák 
mutatják, hogy — az ember egyrészt felhasználja a ruhát a hősi önmegtaga-
dásra,, másrészt pedig: hogy nem a ruha teszi az embert, még a szerzetest 
sem. Óriási forrásanyag, nagy gonddal összeválogatva, igazít el a szerzetes-
ruha különböző változatai közt, megismerjük a tunikát, palliumot, a cucullát 
(csuklyát) és a későbbi bő, hosszú cuculla-palástot, az övét, a cilicium szőr-
ruhát, a lábbelit és a botot. A szerző ügyesen keresi a szerzetesruha vallás-
történeti vonatkozásait, nem tekint minden hasonlóságot átvételnek, viszont 
a vallástörténeti milieu hatását sem tagadja. A nem-keresztény aszkézis, a 
pogány filozófusok és papok, a misztériumok, az eretnek szekták — és az 
ószövetségi próféták garderobe-ja segít néha a szerzetesruha körül felmerülő 
problémák (főleg csodatevő erejének és szimbolizmusának) megoldására. 



Munkája a bencés ruha eredeti formájára, színére, darabjaira és későbbi 
alakulására is új fényt vet. Szent Benedek mértéktartó bölcsesége a ruha 
kérdésében is tündöklik. 

A szerző nem mondja ki, de munkájából mégis levonható a gyakorlati 
tanulság: hogy a szerzetesruha nemcsak a keresztény ókorban mentát nagy 
változáson, hanem később is. Ma pl. sehol, a primaeva observantiában sem 
viselik a bencések egészen ugyanazt a ruhaformát, amelyei Szent Benedek 
Regulájában meghatároz — és nagy bölcsen hozzá alkalmaz úgy a klimatikus 
viszonyokhoz, mint a kor, és környezet kívánalmaihoz. A középkori ruha-
reprisztinációk (citeaux, camaldoli stb.) éppúgy eltávolodtak az ősi bencés 
luha alakjától és színétől, mint — a XIX. századi bencés reformkongregációk. 
Ezen a ponton Szt. Benedek discretio-ja nagyobb volt, előrelátóbb volt, mint 
másoké. 

Jó regiszterek és ügyesen összeválogatott képek teszik Oppenheim mun-
káját használhatóvá is, élvezhetővé is. A keresztény művelődéstörténetet 
nagyon gazdagítja ez a munka. 

Dr. Kühár Flór is. 

Irodalomtörténelem. 

Histoire de la Litérature Française. Publié sous la direction de J. 
Caluet. Le Moyen Age par R. Bossuart. Paris. Gigord. ln-8, 442 1. 75 Fr. 

Abbé Clavet-nak, a párizsi kat. egyetem tanárának szerkesztésével, új. 
nagyszabású francia irodalomtörténet publikálását kezdte meg a párizsi Gigord 
cég. Ennek a 10 kötetre tervezett vállalkozásnak első kötetét, a középkorról 
szóló részt írta meg Róbert Bossuart az itt ismertetett kötetben. 

A francia irodalomtörténet nem egy kiválóan sikerült irodalomtörténetet 
mutat fel. Nem mondhatnók, hogy kézikönyveik nagyjában kereszlényellenesek 
lennének, sőt talán éppen a legjobbak, legelterjedtebb irodalomtörténetek írói 
kart vezető emberek, hogy csak egy-két nevet említsünk: Strovsky, Bédier— 
Hasard, Doumic, Des Granges vagy a jelen vállalat szerkesztőjének nagyon 
elterjedt kézikönyve. Mégis időszerűnek látszik, hogy napjainkban, mikor az 
úgynevezett kat. megújúlás eljutott fejlődésének mostani magas fokához, az 
újabb kutatások eredményeit felhasználva, még jobban hangsúlyozzák a 
francia irodalom keresztény szellemét. Ez a munka terjedelemben eléri a 
legnagyobb francia irodalomtörténet, a Pelit Julleville terjedelmét. Mindegyik 
kötetnek más a szerzője, azonkívül a nyelv történetét, a művészetek és tudomány 
viszonyát az irodalomhoz mindegyik kötetbe külön szakember írja. A kötetek 
nem történelmi sorrendben jelennek meg, így pl. a középkor után a Romantisme 
c. kötet jelenik meg Pierre Moreau tollából. 

Az első kötetben Gustave le Bidois tollából Observations sur la langue 
címen rövid áttekintést kapunk a kor nyelvéről, E. Languevin pedig egy 
fejezetben a művészeteknek az irodalomhoz való viszonyát adja. 

Ami Bossuart művét, az irodalomtörténetét illeti, több anyagot ad, 
mint az eddig ismert könyvek a Petit de Julleville kivételével, de kevesebbet, 
mint amennyit az egész anyag tudományos apparátussal való feldolgozása 
kívánna. A szerkesztők ugyanis az irodalmilag művelt nagyközönséget tartják 
szem előtt. De a fejezetek végéhez kapcsolt könyvészet bőségesen utal a 
részletek tudományos feldolgozására. 

A vállalat megindításának, mint azt fentebb mondtuk, a célja volt a 
francia irodalom keresztény jellegének kidomborítása. Ezt a célját az első 
kötet is elérte. Forrásában, inspirációjában keresztény eredetű irodalom ismere-
tét kapjuk az egész kötetben. 

Dr. Szalay Jeromos. 



A BENCÉS KÖZÉPISKOLÁK MŰKÖDÉSE AZ 1931—1932-IK 
ISKOLAI ÉVBEN. 

Két értesítő számol be arról a csendes nevelői és tanítói 
munkáról, mely a bencés középiskolákban folyt az elmúlt iskolai 
év folyamán. Csonka országunk területén hat középiskolánkban 
2852 tanuló végezte tanulmányait 113 tanár vezetése mellett. 
Ezek közül 96 bencés és 17 világi tanár volt. 

Az elszakított Komáromban működő bencés gimnáziumról 
külön szólunk. 

A tanulók megoszlása az egyes intézetek között a követ-
kező volt: 

I n t é z e t Osztályok 
száma 

Nyilvános 
tanuló 

Magán-
tanuló 

Végzett 
tanuló 

Esztergomi Szt. István-gimn. 8 495 129 624 
Győri Czuczor Gergely-gimn. 12 684 17 701 
Kőszegi Ferenc József-gimn. 8 316 3 319 
Soproni Szt. Asztrik-gimn. 8 348 8 356 
Bpesti Szt. Benedek-reálgim. 8 486 26 512 
Pápai Szt. Mór-reálgimn. 8 316 24 340 

Ö s s z e s e n 52 2645 207 2852 

Vallás szerint a következőkép oszlottak meg a tanulók: 

I n t é z e t Róm. 
kat. 

Gór. 
kat. Ref. Ág. ev. Unit. Izr. 

Esztergom 598 5 11 6 — 4 
Győr 639 2 16 25 — 19 
Kőszeg 278 — 9 25 — 7 
Sopron 354 — — 2 — — 

Budapest 506 6 — — — — 

Pápa 324 1 2 2 1 — 

Ö s s z e s e n 2699 14 38 60 1 40 

Az évközben kimaradt tanulók számát nézve, a legkisebb 
százalékot Budapesten találjuk, ahol kimaradt a tanulók 2 '7%-a, 
a legkedvezőtlenebb a helyzet Kőszegen, ahol 12'4°/o maradt 
el évközben. Az összes intézeteket véve, átlagban kimaradt a 
tanulók 5 '9%-a. 

Itt említjük meg, hogy győri gimnáziumunk a pannonhalmi 
Szent Gellért hittudományi és tanárképző főiskola középiskolai 



gyakorló-iskolája. Az elmúlt iskolai évben öt gyakorló-tanár ké-
szült a középiskolai tanár hivatásszerű munkájára és mind az 
öt megszerezte az év folyamán a tanári oklevelet. 

Jubileumi megemlékezések. Három intézetünk értesítője 
emlékezik meg Rendünk kiemelkedő egyéniségéről, Vaszary 
Kolos hercegprímásról, születésének százéves évfordulója alkal-
mából. Ez a három intézetünk ugyanis szorosabb kapcsolatban 
volt Vaszary tanári működésével. „1856-ban mint tetterőtől duz-
zadó fiatal tanár lépett Vaszary a pápai gimnázium katedrájára 
és azóta öt esztendőn át tanította az ifjúságot szóval és példá-
jával a szépre, jóra és nemesre." (Pápai ért. p. 5—6.) Ugyan-
csak Pápán az intézet cserkészcsapata jún. 5-én ülte tízéves 
fennállását és ezen alkalommal hódolt Vaszary Kolos emléké-
nek. Németh József apát-plébános úr tartalmas beszédét közli 
az értesítő. (Pápai ért. p. 16—20.) 

Esztergomi intézetünk ápr. 5-én a Bencés Diákszövetség 
és a Mária-Kongregáció közös ünnepén tartotta meg a Vaszary 
centenáriumot is. Ezen alkalommal az ünnepi beszédet Gróh 
József dr., a Bencés Diákszövetség elnöke mondotta. Az érte-
sítő közli a tartalmas beszédet, mely reális színekkel festi a nagy 
bíbornok életének tragikumát. (Esztergomi ért. p. 8—12.) A győri 
értesítő is meleghangú megemlékezést közöl Vaszaryról, aki 
1869—1885 között volt az intézet igazgatója. (Győri ért. p. 5—6.) 

Itt említjük meg, hogy a győri értesítő hozza az intézet 
pedellusának, Zászlós Sándornak 40 éves szolgálati jubileumát. 
Munkaszeretet, végtelen becsületesség és megbízhatóság jelle-
mezte a jó Sándor bácsit egész szolgálatában. Az értesítő közli 
a főapáti Koadjutor úr köszöntő levelét a jubileum alkalmából. 
(Győri ért. p. 44—45.) 

Mindegyik értesítőben megtaláljuk az intézet történetének 
rövid összefoglalását. Különösen is figyelemreméltó a kőszegi 
értesítő elevenhangú leírása. (Kőszegi ért. p. 16—17.) 

Nekrológ. Mindegyik intézet gyászolja kegyurának, Dr. Bár-
dos Rémig főapátnak elhúnytát. Külön mellékleten adja mindegyik 
értesítő elhalt főapátunk arcképét és elparentálja Rendünk nagy 
halottját. A győri és pápai értesítő hozza Dr. Kemény Kolumbán 
győri tanárnak remekbekészült megemlékezését, mely híven 
adja a megboldogultnak egyéniségét és életkörülményeit. 

Értekezések. Szigorúan vett tudományos értekezés mindig 
ritkábban található értesítőkben. A kőszegi értesítő hozza Barcza 
Leander dr.-nak a Jurisich-jubileummal kapcsolatban álló mun-
káját: „Kőszeg hősi védelme 1532 aug. 5—30." A szerző ügye-
sen állítja össze az izgalmas napok történetét egy ismeretlen 
kőszegi feljegyzéseiből és a török Dselálzáde Musztafa irataiból. 
(Kőszegi ért. p. 5—15.) 

A kimondottan tudományos értekezések helyét az iskolai 



élettel kapcsolatos beszédek, előadások, gondolatok foglalják el. 
Két dolgozat is sürgeti, hogy a középiskola tanulóit meg kell 
ismertetni a szociális kérdésekkel. Egyik Blazovich Jákó érte-
kezése: „A középiskola és a szociális kérdés" (győri ért. p. 7—16.), 
a másik Szolomájer Tasziló írása: „Tantervreformot Szt. Erzsé-
bet szellemében" (budapesti ért. p. 6—8). Ugyanitt találjuk két 
szülői értekezletnek előadását. Szekeres Bónis: „A félinternátus-
ról" cím alatt mondja el a modern nagyvárosi élet követelte 
íélinternátus előnyeit. (Budapesti ért. p. 9—15.) Koszterszitz József, 
a soproni Szt. Imre-kollégium igazgatója pedig: „Úgy gondolkod-
jam, mint a gyermek. . ." címen ügyes gyakorlati útmutatásokat 
ad a szülőknek és a nevelőknek. 

Végül az esztergomi értesítő (p. 13—16.) Dr. Takács István 
főorvos Szent Bendekről szóló beszédét közli, melyben az ügyes 
szónok a nagy rendalapító érdemeit sorakoztatja fel. 

Tanulmányi előmenetel. A tanítást iskoláinkban külső kö-
rülmény alig zavarta és mint a győri értesítő (p. 34.) mondja, 
tanáraink azon voltak, hogy az anyagot necsak közöljék, ha-
nem a tárgyak formális, értelemképző ereje is érvényesüljön. 
A pápai értesítő örömmel állapítja meg, hogy a diákság a nehéz 
időket iparkodik komolyan felfogni. „Mintha mindig ritkábbá 
válnék az iskolai kötelességeivel nem törődő, pláne az iskola-
mulasztó diák " (Pápai ért. p. 26.) Ugyanezen értesítő most is 
nehézményezi, hogy az elemi és középiskolai oktatás módszere 
és eljárása között mély szakadék tátong, ami a kis diáknak 
nagy nehézséget okoz. A budapesti értesítő (p. 49.) szerint: „Isko-
lánk többé-kevésbbé kiválogathatja tanulóit tehetség, tanulmányi 
előmenetel szempontjából. Ez meg is látszik az eredményen, 
amelyet általában jónak kell mondanunk." 

A tanulmányi előmenetelt az egyes intézetekben a követ-
kező táblázat mutatja: 

I n t é z e t Jeles-
rendű Jórendű E l é g s é g e s -

r e n d ű Bukott Összes 

Esztergom 92 175 248 109 624 
Győr 64 223 285 129 701 
Kőszeg 50 91 126 52 319 
Sopron 32 81 180 63 356 
Budapest 100 177 193 42 512 
Pápa 74 86 139 41 340 

Összesen 412 833 1171 436 2852 
! II 



Százalék szerint: 

I n t é z e t Jeles-
rendű Jórendű E l é g s é g e s -

r e n d ű Bukott Összes 

Esztergom 147 28T 397 17*5 
Győr 9 1 31*8 407 18*4 
Kőszeg 157 28'5 39'5 16*3 
Sopron 9*- 22'8 50'5 17*7 
Budapest 19'5 34'6 377 8*2 
Pápa 21'8 25*3 40'9 12*-

Összesnél 1 14'5 29'2 41*- 15*3 
II 

Az értesítők a pápai kivételével hozzák vagy az elmúlt 
iskolai év tankönyveinek jegyzékét, vagy a következő éviekét. 
Tanulságos az írásbeli dolgozatok címeinek közlése. A pápai 
értesítő közli mind a nyolc osztályét, a győri az V—VIII., az 
esztergomi a IV—VIII. osztályokét hozza. 

Beszámoló az érettségiről. Az értesítők tanúsága szerint 
tanáraink meleg szeretettel bocsátják el a VIII. osztályos tanu-
lókat az Alma Mater kebeléből. Az esztergomi, budapesti és 
pápai értesítő színes leírást ad az utolsó előadási napon ren-
dezett „ballagás"-ról, mellyel az intézet felejthetetlenné teszi a 
búcsúzó diákoknak a válás pillanatait. Különösen szép a buda-
pesti értesítőben (p. 43.) egyik nyolcadikos költői leírása a bal-
lagásról. Ugyanezen értesítő a mult évben hasonlóan közli a 
második érettségin résztvevő tanárok és diákok tablóját. Ugyan-
itt a VIII-os , papák 1000 P-ről szóló alapítványt tettek, mint 
„Dobrovich Ágoston-alap"-ot, az osztályfőnök tiszteletére, aki 
valósággal második atyja volt diákjainak. 

Az érettségi vizsgák eredményéről a következő kimutatás 
ad képet: 

I n t é z e t Kitün-
tetéses Jeles Jó Elég-

séges Bukott Összes 

Esztergom 7 6 17 24 
16 

5 59 
Győr 3 8 29 

24 
16 5 61 

Kőszeg 2 3 7 8 — 20 
Sopron — 2 2 9 4 17 
Budapest 9 10 15 14 — 48 
Pápa 5 5 9 13 — 32 

Összesen 26 34 79 84 14 237 



Százalék szerint: 

I n t é z e t Kitün-
tetéses Jeles Jó Elég-

séges Bukott Összes 

Esztergom 10-9 10*- 28*9 40*7 8*5 
Győr 4 9 131 47*6 26*2 8*2 
Kőszeg 10-- 15*- 35*- 40*- — 

Sopron — 11*8 118 52*9 23*5 
Budapest 187 20'8 31*3 29*2 — 

Pápa 156 15*6 28*1 40*7 — 

Összesnél í r - 14*4 33*3 35*4 5*9 

Rendkívüli tárgyak. Intézeteink bőséges alkalmat adnak 
a tanulóknak a rendkívüli tárgyak tanulására. A francia nyelv, 
illetőleg társalgás, a gyorsírás, rajz és ének mind a hat intézet-
ben szerepel mint rendkívüli tárgy. Német társalgás van az 
esztergomi, győri, budapesti és pápai intézetünkben, angol nyel-
vet tanulhatnak a diákok az esztergomi és kőszegi gimnázium-
ban, a görögöt pedig a pápai reálgimnáziumban. Ifjúsági fúvós 
zenekar működik Esztergomban és Pápán. A vívást mint rend-
kívüli tárgyat említi az esztergomi, győri és budapesti értesítő, 
a táncot pedig tanították Budapesten és Pápán. Mint újítás sze-
repelt a budapesti reálgimnáziumban a kémiai gyakorlat. A rajz 
terén elért eredményekből kiállítást rendezett a kőszegi, buda-
pesti és pápai intézet. 

Önképzőkör és szavalókör. Az iskolában szerzett ismeretek 
elmélyítésére, kiszélesítésére és az önmunkálkodás megkezdé-
sére szolgál az önképzőkör, mely mindegyik intézetben műkö-
dött. Hogy a diákok az öntevékenységben egyéni hajlamaikat 
követhessék, az esztergomi, a budapesti és a pápai intézetünk-
ben az önképzőkör keretén belül egyes szakosztályok keletkez-
tek, pl. szépirodalmi, magyar nyelvi, modern nyelvi, történelmi, 
természetrajzi, matematikai, fizikai, művészeti szakosztály, foto-
klub és aeroklub. 

A reális tárgyak iránti érdeklődés erősödését mutatja az a 
tény, hogy a kőszegi gimnázium az irodalmi és történeti tárgyak 
terén működő Czuczor-önképzőkör testvérintézménye gyanánt 
megszervezte a Matematikai és Természettudományi Jedlik-kört. 
A szép beszámoló mutatja, milyen értékes munkát folytatott ez 
a kör az elmúlt iskolai évben. 

Az önképzőkörrel kapcsolatban olvasókör van az eszter-
gomi, kőszegi és budapesti intézetünknél. Esztergomban továbbá 
„Akarat" címen havi folyóiratot is adott ki az önképzőkör. 

Követésreméltó a kőszegi és a pápai értesítő kezdeménye-
zése, ahol megtaláljuk az önképzőkörnek a jövő iskolai évre 



kitűzött pályatételeit, hogy az érdeklődő diákok a nyár folya-
mán is foglalkozhassanak a hajlamuknak megfelelő témákkal. 

Mindegyik értesítő beszámolót ad még az alsóosztályosok 
szavalókörének működéséről. 

Valláserkölcsi nevelés. Az értesítőkben szép beszámolókat 
találunk arról a komoly valláserkölcsi nevelésről, mely intéze-
teinkben folyt. Tanárainkat vezette az a tudat, hogy az iskolá-
tól nyújtott legnagyobb érték a természetfeletti alapon felépített 
világnézet. A kat. hitélet rendes eszközein (szentmisehallgatás, 
szentgyónás és szentáldozás) kívül mindenütt találunk valami 
többletet, amivel tanáraink iparkodtak megalapozni az ifjúság 
lelki életét. Esztergomban „a VIII. osztályú tanulók húsvéti vaká-
ciójukat megrövidítve a ferences atyák jóvoltából zárt lelkigya-
korlatban vettek részt az igazgató úr vezetése mellett". (Eszter-
gomi ért. p. 27.) Ugyanitt „különös melegséggel ünnepelték meg 
az anyák napját májusban. Az egész ifjúság az Ur asztalához 
járult s szentáldozását édesanyjáért ajánlotta fel. Sok édesanya 
gyermekével együtt járult az Úr oltárához. Minden tanuló egy 
szentképet és egy szál virágot adott át, illetőleg küldött erre a 
napra édesanyjának s tett ígéretet arra, hogy jó gyermeke lesz 
jó szülőjének". (Esztergomi ért. p. 29.) Győrött hagyományos 
szokás szerint a VIII. osztály tanulói az idén is szentáldozás-
sal kezdték meg vizsgálataikat. Kőszegen a Liturgikus Naptár 
bevezetésével erősítették a bencés liturgikus szellemet. A lépcső-
bejárattal szemben díszes keretben helyezték el a napi és más-
napi ünnepnek jelentőségét ismertető sorokat, hogy a diákok 
ezeket olvasva lelkükbe szívják az ünnepek szelleméti (Kőszegi 
ért. p. 19.) Budapesti reálgimnáziumunk március első péntekjén 
az igazgató szentmiséje és szentbeszéde után az egész intéze-
tet felajánlotta Jézus Szentséges Szívének, hogy a tanítványok 
élete is leesdje az Ur kegyét az intézetre. Azóta az osztályok 
egymásután ünneplik meg hasonló módon minden hónap első 
péntekjét. (Budapesti ért. p. 48.) 

Itt említjük meg, hogy a vasúton bejáró diákok száma a 
nehéz gazdasági viszonyok miatt növekedőben van. Sajnálatos 
ez a körülmény, de lehetetlen most megszüntetni a tanulók 
vonaton való iskolába járását. 

Kongregációs élet. A valláserkölcsi nevelés terén sokat 
köszönhetünk a kongregációknak, melyek az értesítők beszá-
molói szerint szép működést fejtettek ki az elmúlt iskolai évben 
is. Az esztergomi gimnázium Mária-kongregációja a szociális 
erények gyakorlását tűzte ki célul, hogy Szent Erzsébet jubilá-
ris esztendejét stílusosan ünnepelje. Ugyanitt Missziós Egyesü-
let és Rózsafüzér Egyesület működött. (Esztergomi ért. p. 34—36.) 
Győrött a kongregáció felső szakaszának munkája a liturgikus 
mozgalomba illeszkedett be. Vetített képekkel kísért előadások-
ban iparkodtak a szentmisét jól megérteni és márciustól kezdve 



minden hó első vasárnapján klosterneuburgi mintára végezték 
a „missa recitata"-t. Ugyanitt külön előadásokban is gondoltak 
a mai kor legégetőbb problémájára, a szociális kérdésre. (Győri 
ért. p. 24—25.) Budapesten az elsőosztályos kongreganisták a 
belső, lelki elmélyülésen felül négy szakosztályban fejtettek ki 
szép működést. A felsőosztályosok két alkalommal nagy erköl-
csi és anyagi sikerrel játszották el „Gamaliel" bibliai drámát. 
A Mária-kongregációs élet apostoli lelkületéből fakadt a szép 
missziós münka, mely 660 pengőt juttatott a nemes célra. 

Cserkészet. Intézeteinkben a cserkészet hathatósan kapcso-
lódik bele a nevelés munkájába, midőn kötelességtudó, tiszta 
és talpraesett magyar lelkek kialakítására törekszik. Szebbnél-
szebb beszámolókat találunk az értesítőkben. Mozgalmas volt 
az esztergomi csapat élete a mult nyáron. A szárazföldi tábo-
rozás Kisbér mellett, Nádas-pusztán volt, a viziraj Siófokon idő-
zött, egy kilenctagú csoport a Szentföldön járt, egy az öregek-
kel megerősített őrs pedig a 650 kilométeres „Rajnai kalózkodás"-t 
csinálta végig. (Esztergomi ért. p. 37.) A győri cserkészcsapat 
szépensikerült távjeladó-gyakorlatot végzett. A kőszegi csapat-
nál külön raj alakult a kiscserkészekből „Gerlék" néven Ugyan-
itt a műhelymunkák közé bevonult a fafaragás. Részletes a sop-
roni csapat beszámolója, mely nagyszabású cserkészünnepélyt 
rendezett dec. 13-án. A beszámoló szerint „cserkészetünk nem 
tévesztette szem elől soha a liliomos gondolatot. Nemcsak a 
ruhán, de a szívben is igyekeztünk kitűzni és ha kitűztük, ápolni. 
Ezt szolgálták a havi közös szentáldozások". (Soproni ért. p. 23.) 
Részletes beszámolót ad a cserkészet életéről a budapesti érte-
sítő. Az iskolaévi programmban helyet talált a nyári jamboree-
ra való készülődés, s ennek szolgálatában lendületet vett a 
nyelvtanulás és az idegenvezető tanfolyam látogatása. Bevezet-
ték a külföldi cserkészekkel való levelezést. A fogadalomtétel 
ünnepélyes keretek között folyt le ápr. 24-én a svábhegyi Csil-
lagvizsgáló Intézet udvarán. Az érettségizett cserkészek számára 
megalakult az öregcserkészet, az I. osztályosok között pedig a 
kiscserkészet „Farkaskölykök" néven. (Budapesti ért. p. 69—72.) 
Pápán a csapat nagyobb ünnepséget rendezett fennállásának 
tízéves jubileuma alkalmából. A csapat élete pedig a jövő évi 
világjamboree-ra való előkészület jegyében folyt le. (Pápai ért. 
p. 34-36. ) 

Hazafias nevelés. Intézeteink nagy gondot fordítottak a 
hazafias nevelés ápolására. A pápai értesítő (p. 12.) mondja: 
„A nehéz viszonyok között a hazafias nevelés speciális vonat-
kozásokkal bővült, mikor a takarékosság, az igények leszorítása, 
a kötelességteljesítés és az egyéni tehetségek fokozott művelése, 
mint a szülői áldozatkészség megértése és méltánylása, az irán-
tuk való hála a tényleges realitásokban megnyilatkozó haza-
szeretet hathatós indítékaiként jelentkeztek." Az egyes ünnepé-



lyek bőséges alkalmat nyújtottak arra, hogy a hazafias érzést 
állandóan ébren tartsák és fokozzák a tanulókban. Az eszter-
gomi értesítő (p. 38.) írja erről: „Az iskolai év folyamán meg-
tartott önképzőköri és cserkészgyűlések mindmegannyi gyújtó-
pontjai voltak a hazafias eszméknek és a belőlük sarjadzott 
irredenta érzésnek és gondolatnak." 

Iskolai ünnepélyek. Iskoláink szeretettel használják fel a 
kínálkozó alkalmakat ünnepélyek tartására, mint amelyek külö-
nösen is szolgálják a diákság érzelmi világának, művészi érzé-
kének nevelését. Ilyen alkalmak voltak a mult iskolai évben 
Árpádházi Szent Erzsébet halálának 700 éves fordulója, Szent 
Imre ünnepe, megemlékezés a rokonnépekről, a kongregációs 
felvétel, a takarékosság napja, anyák napja stb. Szép és rész-
letes beszámolót ad az ünnepélyekről a pápai értesítő (p. 15—20.). 
A kőszegi intézet a rendes ünnepélyeken kívül okt. 25-én a 
„Zászlónk" ifjúsági lap tiszteletére rendezett ünnepélyt, május 
8-án pedig a két helybeli testvérintézet közreműködésével szépen-
sikerült és nívós francia ünnepélyt rendezett. (Kőszegi ért. p. 24.) 

A tanárok társadalmi és tudományos működése. Iskoláink 
tanári kara a tanítói munkán kívül élénk tevékenységet fejt ki 
a hitéleti, társadalmi, irodalmi és tudományos téren. Az értesí-
tők beszámolnak a tanárok külső munkáiról, azokról a tisztsé-
gekről, melyeket a tanárok az egyes társadalmi és tudományos 
egyesületekben viselnek. Általános képet nyújt ezen elfoglalás-
ról azon tény, hogy a 113 tanár közül 61 tanár szerepel társa-
dalmi és tudományos működés felsorolásánál. 

Szülői értekezletek. Intézeteink vezetősége az iskolai év 
folyamán egy-két szülői értekezletet tartott. A budapesti értesítő 
leközli két szülői értekezletnek előadását, mint az „Ertekezések"-
nél említettük. Ezzel kapcsolatban panaszkodik az esztergomi 
értesítő, hogy a szülői értekezletek iránt a szülők részéről gyenge 
érdeklődés tapasztalható, de annál nagyobb volt az érdeklődés 
az iskolai év végefelé, amikor már alig-alig lehetett sok esetben 
segíteni a tanulón. (Esztergomi ért. p. 44.) 

Ugyancsak az esztergomi értesítő örömmel közli, hogy az 
Országos Középiskolai Tanáregyesület az elmúlt évi közgyűlé-
sét intézetünk dísztermében tartotta meg. A megjelent tanügyi 
előkelőségek fogadásánál, búcsúztatásánál az intézet fúvós kara 
szerepelt, a közgyűlés előtti szentmisén pedig iskolánk énekkara 
a Schubert-misét adta elő. (Esztergomi ért. p. 27.) 

A kőszegi értesítő pedig a tankerületi igazgatók máj. 24-i 
értekezletét örökíti meg, mely Kőszegen folyt le. Ugyanezen 
alkalommal a testvérintézetekkel együtt elbúcsúzott kőszegi gim-
náziumunk szeretett főigazgatójától, Dsida Ottótól. 

A Bencés Diákegyesületek és az érettségi találkozók. Érte-
sítőink hosszabb-rövidebb beszámolót adnak a Diákszövetségek 
életéről. A győri Diákegyesület gyászolja elnökének, Dr. Németh 



Károly főispánnak elhunytát és kegyeletes szavakban méltatja 
érdemeit. Az új elnök, Dsida Ottó tankerületi királyi főigazgató, 
minden katolikus és hazafias ügynek, az iskolának önfeláldozó 
munkása. (Győri ért. p. 38.) Legrészletesebb a budapesti Diák-
szövetség beszámolója. Az értesítő közli a legutolsó közgyűlés-
ről az ügyvezető igazgató szép beszámolóját, továbbá Czobor 
Lászlónak Vaszary Kolosról mondott emlékbeszédét és közli a 
tagok névsorát és lakóhelyét. Ugyanitt megszervezték a Diák-
szövetség Főiskolai Csoportját. 

A gazdasági viszonyok mostohasága miatt kevesbednek 
az érettségi találkozók. A győri értesítő most számol be a mult 
év júniusában lefolyt találkozásról, melyen a 60 év előtti érett-
ségizők közül 7-en jelentek meg. Nem lehet meghatódottság 
nélkül olvasni annak a bennsőséges ünnepnek lefolyását, amely-
ben az intézet részesítette az öreg diákokat, akik megjelentek 
havas fejjel és az ünnepély alatt ott rezgett bennük elhalt taná-
raik és társaik felidézett emléke. (Győri ért. p. 36.) 

Az esztergomi intézetben három érettségi találkozó volt. 
Megjelentek három különböző napon a 10, 25 és 40 évvel ez-
előtt érettségizettek. Utóbbiak között volt Glattfelder Gyula és 
Trikál József, aki ezen alkalommal 1000 P-t adományozott a 
Segélyző Egyesületnek. (Esztergomi ért. p. 30.) Pápán a mult 
évben is, ebben az évben is összejöttek a tízéves találkozóra, 
Kőszegen pedig 10 éves és 20 éves találkozó volt. 

Testnevelés és sportkör. Intézeteink kebelén belül az erköl-
csi és szellemi nevelés mellett gondoskodás történt az egész-
ség ápolásáról is. Mindegyik középiskolánkban működött az ifjú-
sági sportkör, mely a helyi viszonyok mellett egyes szakosztá-
lyokban fejtette ki működését. A beszámolók azt mutatják, hogy 
ifjúságunk érdeklődéssel veszi ki részét a sport műveléséből. 
Itt említjük meg, hogy a sport terén kifejtett eredményes műkö-
désért a Magyar Evezős Szövetség ezüst plakettel tüntette ki 
győri gimnáziumunk testnevelési tanárát, Kiss Nándort. (Győri 
ért. p. 28-31.) 

A technikai érdeklődés terjedését mutatja az a körülmény, 
hogy két intézetünkben, Budapesten és Kőszegen ifjúsági aero-
kör alakult. A budapesti kör a máj. 29-ére tervezett országos 
versenyre 28 gépet nevezett; a versenyt azonban a kedvezőt-
len időjárás miatt őszre halasztották. (Budapesti ért. p. 72—73.) 

Kirándulások. A gazdasági helyzet fokozatos süllyedése 
hozza magával, hogy a kirándulások visszafejlődést mutatnak 
a múlthoz képest. A győri és soproni intézet az újabban be-
állított filléres gyorsvonatokat használta fel a tanulók kirándu-
lására. Nagyobb kirándulásokról csak a budapesti intézet szá-
mol be. A VI. osztály négynapos kirándulás alkalmával nézte 
meg a jubiláló Kőszeget és vidékét. Az évenként szokásos kül-
földi tanulmányutak során pedig Paris—Lourdes—Lisieux—Nizza 



—Milano és Velence vidékén voltak az ifjak. (Budapesti ért. 
p. 53—54.) Az apró kirándulásokról,is szép beszámolót nyújt 
az esztergomi értesítő (p. 42 — 44.). Érdemes a kőszegi értesítő 
beszámolójában (p. 22.) a következő megjegyzés: „A cserkészek 
és a harmadik osztály Ausztriában és megszállott területen is 
voltak, de magyar autóbuszon és hazai élelmen, hogy érvénye-
süljön a magyar kötelesség: Magyar pénznek, magyar értékek-
nek nem szabad külföldre vándorolniok." 

Egészségi állapot. Az egészségi állapot az elmúlt iskolai 
évben általában nem volt a legkedvezőbb. A tél folyamán erő-
sen elővette a tanárokat és a diákokat is a spanyol nátha. Itt-
ott fellépett a difteritisz és a kanyaró is. A hat intézetben ösz-
szesen hat haláleset fordult elő: Esztergomban 2, Kőszegen 2, 
Budapesten és Pápán 1 — 1. A pápai értesítő panaszkodik, hogy 
„a tüdőcsúcshurut és annak előfoka: a vérszegénység sok ta-
nulónak gyenge táplálkozása következtében az idén sem szűnt 
meg. Több tanulót emiatt kellett felmenteni a testgyakorlás alól, 
nem egy ho-szabb ideig kénytelen volt gyógykezeltetni magát, 
az egyik magántanuló érettségijét halasztotta el emiatt". (Pápai 
ért. p. 12.) 

Említésreméltó körülmény, hogy a budapesti és az eszter-
gomi intézet az Első Magyar Altalános Biztosító Társaságnál 
tanulónként 50 fillérért biztosította a diákságot olyan balesetek 
ellen, mik az iskolával kapcsolatosan fordulnak elő. 

Jótékonyság. Napjaink küzdelmes kérdése: a megélhetés 
gondjai a diákságnál is éreztetik szomorú hatásukat. Örvende-
tes jelenség, hogy akadnak jószívű adakozók, akik fölöslegük-
ből segítik a rászoruló diákokat. Intézeteink kegyura a hat inté-
zetben 24,480 P tandíjelengedésben részesítette a szegényebb 
tanulókat. Az egyéni jótékonyság terén említésreméltó Trikál 
József 1000 P-s adománya az esztergomi Segélyző Egyesületnek. 

Mindegyik intézetben működik az ifjúsági segélyző könyv-
tár, mely ingyen vagy csekély használati díj fejében látja el 
iskolai könyvekkel a szegényebb tanulókat. 

Pápán az intézettel kapcsolatban Diákmenza adott havi 
32 P-ért 90 tanulónak reggelit, tízórait, ebédet és vacsorát. Az 
ügyesen vezetett Menza gazdálkodásáról részletes beszámolót 
ad az értesítő. (Pápai ért. p. 37—38.) Győrött a Püspöki Kat. 
Tápintézetben 58 tanuló kapott ebédet és vacsorát havi 24 P-ért. 

Internátusok. Két értesítő felsorolja az intézettel kapcsola-
tos internátusokat is, ahol tanulóink egy része elhelyezést nyer. 
A kőszegi gimnázium tanulóinak nagy része a Kelcz—Adelffy 
rk. Fiúnevelőintézetben, a Szent Imre Missziós Szemináriumban 
és a M. kir. Államvasutak Árvaházában lakik. (Kőszegi ért. 
p. 60.) A soproni értesítő ugyancsak három internátust említ, 
mely kapcsolatos gimnáziumunkkal: a Vass-féle kat. Árvaház, 
a Szent Imre-Kollégium és a Szent Domonkos-rendi Konviktus. 



(Soproni ért. p. 10.) Mindegyik értesítő közli az egyes interná-
tusokról a fontosabb adatokat. 

Szertárak és könyvtárak. Értesítőink beszámolót adnak az 
egyes szertárak és könyvtárak gyarapodásáról. A mostoha gaz-
dasági viszonyok miatt a fejlesztés a legszükségesebbekre szo-
rítkozik. Az iskolai szertár keretein régen túlnőtt a győri gimná-
zium régiségtára, melynek anyaga ajándékozással szaporodott 
az elmúlt iskolai évben. 

* 
* * 

A komáromi bencés gimnázium értesítője. 
Az elszakított felvidéki Komáromban működő bencés gim-

názium értesítője az elhunyt főapátról emlékezik meg a vezető 
helyen. 

A 17 tagból álló tanári karban 9 a bencés és 8 a világi. 
A végzett tanulók száma 495 és ebből 80 leány, tehát az egész 
ifjúságnak majdnem a hatodrésze. A beszámoló szerint 37 tanuló 
külföldi.Vallás szerint következő a tanulók megoszlása: 337 kat., 
16 evang., 82 ref. és 60 izr. A tanulók zöme magyar anyanyelvű, 
mindössze kettőnek anyanyelve német és egynek csehszlovák. 
A vallástan tanulása alól egy evang. tanuló kapott felmentést. 
Az iskolai év szept. 1-től jún. 28-ig tartott. A heti óraszám 
osztályonként különböző, legnagyobb a VII. osztályban: 34. 

Az iskolai ünnepélyek során okt. 28-án a gimnázium meg-
ünnepelte a csehszlovák köztársaság megalapításának 13. év-
fordulóját, márc. 7-én pedig Masaryk Tamás köztársasági elnök 
82. születése napját. Az intézet Mária-kongregációja három tago-
zatú volt: a fiúknál az alsósok és felsősök szakasza és a leá-
nyok kongregációja. Az egyéni megszentelődés mellett az apos-
tolkodás és karitatív működés szeretettényeit is gyakorolta a 
kongregáció. 

Az önképzőkör működésében említésreméltó, hogy bár a 
német nyelv a tanterv szerint az intézetben nem kötelező tárgy, 
ennek ellenére az önképzőköri gyűléseken az ifjak németnyelvű 
szavalatokkal és énekszámokkal szerepeltek. A beszámoló sze-
rint élénk volt a cserkészcsapat működése. 

Az intézet kebelében mindjárt a tanév elején megalakult 
a Vöröskereszt-Egyesület ifjúsági sarjadéka, mely elsősorban 
arra törekedett, hogy a vidéki, szegénysorsú diákok részére a 
mindennapi élelmezést biztosítsa és azon diákokon, akik mos-
toha anyagi helyzetüknél fogva különféle hiányokkal és nélkü-
lözésekkel kerültek szembe, a lehető leggyorsabban segítsen. 
Az értesítő részletesen beszámol a végzett altruisztikus munkáról. 

Az intézetben működő egyházi énekkar a gregorián mise-
éneket művelte az elmúlt évben. 

Az intézettel kapcsolatos Diákmenzánál 34 bennlakó és 
12 bejáró tanuló kapott ellátást. A jótékonyság az értesítő be-



számolója szerint szép összegre megy fel. A jótevők közül külön 
kiemeli az értesítő Panghy Özséb nyug. bencés főiskolai tanárt, 
aki évről-évre megújuló fejedelmi adományával segíti a tanuló-
kat. A gimnáziummal kapcsolatos továbbá a „Mariánum Kat. 
Fiúinternátus", melynek 60 növendéke közül 20 növendékpap. 

A tanulók egészségi állapota elég jó volt- A szorgalmi időt 
semmiféle járvány nem zavarta meg. Figyelemreméltó, hogy az 
összes nyilvános tanulók a „Continental"-társaságnál be voltak 
biztosítva olyan balesetekre, melyek az iskolai elfoglaltsággal 
kapcsolatosan fordulnak elő. 

Dr. Sárközy Pál. 

Magyarország katholikus kézben levő 
egyetlen posztógyárának gyapjúszöve-
teit — minden három méteren — a 
törvényes védjegyről ismerhetik fel : 

• 

TRUNKHAHN 
POSZTÓGYÁR É S R U H A G Y Á R R-T. 
BUDAPEST, I., LENKE-ÚT 117. 

Különlegesen készít : Reverenda- és papi öltöny-szöveteket, szerzetesi 
és apácarendi gyapjúszöveteket, gyapjútakarókat, uradalmi személyzeti 
posztókat és egyenruhákat, továbbá fiú- és leány-egyenruhákat, inter-
nátusok, egyesületek és kongregációk részére, első kézből, tiszta gyapjú-

ból, tartós minőségben, közvetlen gyári áron. 

Belvárosi lerakat és kicsinybeni árusítás : 
Budapest, IV. Prohászka Ottokár-u. 8. 

(az Egyetemi templommal szemben) 



Rendi hírek. 
A 627-ben alapított faremoutiersi apátságot, mely idővel 

a francia bencés apácák igen híres kolostorává fejlődött s me-
lyet 1790-ben a francia forradalom szüntetett meg, 1932-ben a 
római Szent Pál apátsághoz tartozó amiilii (Perugia mellett) 
bencés apácák vették birtokukba. 

Az angliai downsidei apátság bencései 60.000 font ster-
lingért visszaszerezték az egykor feloszlatott miltoni apátság 
épületeit. 

A bajorországi szentottilieni főapátságtól 1928-ban alapított 
meschedei házat (Westfália) a Szentatya 1932 febr. 10-én kelt 
decrétumával perjelséggé tette. Szent Benedek családjának min-
denfelé terjeszkedése és gyarapodása nagy örömmel tölti el 
szívünket. 

A 857 és 881 közt alapítóit gandersheimi apátság-ot, a 
német kereszténységnek a Harz hegységben fékvő ősi központ-
ját, melyet Roswitha apátnő írásai és a bencés apácák nevelő 
munkássága tett világhírűvé s mely 1577-ben protestáns kézre 
került és azóta világi célokat szolgált, az esseni kat. szövetség 
megvette s nagy költségen megújítva újból istentiszteleti célokra 
fordítja. 

Antonino Boselli, a bolognai egyt. könyvtár igazgatója egy 
eddig ismeretlen regulaősnyomtatványt fedezett fel, melyet 
Milánóban 1495-ben Pachel Lénárd adott ki. Eddig öt regula-
ősnyomtatványt ismertünk : Velence, 1489, Milánó, 1490, Mon-
serrato, 1499, Velence, 1500, Párizs, francia fordítással, 1500. 

Dr. Strommer Viktorint, a budapesti bencés székház főnö-
két a vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízta a Testneve-
lési Főiskola lelki ügyeinek vezetésével. Ugyancsak ő október-
ben a szerviták templomában szociális előadássorozatot tart, 
mely iránt mindenfelé nagy az érdeklődés a fővárosban. 

Dr. Mattyasovszky Kassziánt, a budapesti reálgimnázium 
igazgatóját, Dr. Gróf Teleki Pál tiszteletbeli főcserkész s a világ-
jamboree parancsnoka az 1933-i világjamboree-ra a lelkészi 
csoport parancsnokává nevezte ki. 

A Pannonhalmi Főiskola Könyvei címen sorozat indul 
meg. Az első szám Dr. Sárközy Pál főiskolai igazgató könyve : 
A differenciált egyenletek elméletének elemei. A Pannonhalmi 
Füzetek mellett, melyekben a főiskolai hallgatók disszertációit 
közöljük, 1926-tól, ez új sorozat a főiskolai tanárok munkáit 
foglalja magában. 

Pápai Nárciszt, aki egy éven át lelkiismeretes buzgósággal 
vezette folyóiratunk kiadóhivatalát, a főapáti koadjutor úr állá-
sától saját kérésére felmentette, s helyébe Nagy Kelemen szám-
vevőt nevezte ki. 



1932 júl. 2—6-ig már hetedszer gyűltek össze a kúria-
bírák lelkigyakorlatra Pannonhalmán Dr. Strommer Viktorin 
vezetése alatt. A résztvevők névsora a következő : Dr. Osvald 
István, Dr. Tóth István, Dr. Hutás József, Dr. Horváth Géza, 
Majzik Viktor, Dr. Poics Félix, Dr. Tóth Ferenc, Dr. Térffy 
Dezső, Dr. Ury Lajos, Dr. Ghyczy Dénes, Dr. Tholt József, Dr. 
Jászoly Mihály, Dr. Holies Béla, Dr. Géber József, Dr. Bándy 
Ferenc, Dr. Hariss Andor, Dr. Ridly István, Dr. Szentiványi Ede, 
Dr. Ottömösy István. 

A ravazdi Tótokhegyen újból (1. P. Sz. 1931 VI. évf. 93. 1.) 
régiségeket tárt fel a kapa, melyeket Steindl István főjegyző 
szívességéből a főmonostor múzeuma kapott meg. Találtak két 
agyagnyakéket, egy ólomcsüngőt és három római rézpénzt Pro-
bus (276-82), Valentinianus (364-75) és Gratianus (375-84) csá-
szárok korából. — A római provinciális kultúra szép emléke 
még a tápi toronyba beépítve talált római Jupiter-oltár, melyet 
a torony megújításakor Lukáts Dezső plébános múzeumunknak 
ajándékozott. 

A Chernel-leuéltár Pannonhalmán. Értékes letéttel gyara-
podott a rendi levéltár. A Gróf Somogyi, a Guary s az ideigle-
nes letétben levő Vittnyédy-levéltár mellett 1932 ápr. 28-án 
nyert elhelyezést külön szekrényben a Chernel-levéltár, melyet 
a családnak a Rend iránt érzett kegyelete juttatott hozzánk. 
Chernel István, a nagyhírű ornithológus, a hűséges bencés-
tanítvány nagy gonddal őrzött, gyarapított, rendezett levéltárát 
már életében Pannonhalmára szánta. Szándékát most hajtotta 
végre nemeslelkű özvegye, pongyelóki Rotth Dóra és leánya, 
Márta, Báró Schelver Györgyné, továbbá veje Báró Schelver 
György. A levéltár jórészét még Chernel István gondos keze 
rendezte évszámok szerint. Minden darab külön ívpapírban 
foglal helyet, amelyen jelezve van az oklevél évszáma, a kiadás 
helye, az oklevél tárgya a szereplő családtagok nevével. Az 
oklevelek közt van 4 a XIV., 9 a XV., 64 a XVI., (köztük két 
magyar), 183 a XVII., 566 a XVIII., 145 darab és 249 nagy 
borítékban összegyűjtött s betűrendben rendezett családi leve-
lezés az újabb időből. Az évszámok szerint rendezett részen 
kívül van még 38 csomó irat, melyek közül 6 a Magyary-
Kossa családra, 10 Chernel Elekre, 1 Chernel Dávidra, 3 Cher-
nel Györgyre, 3 Chernel Jóbra, 1 Chernel Ignácra, Chernel Fe-
rencre, Chernel Imrére, Gróf Festetits Istvánra, 2 Chernel Kál-
mánra vonatkozik, 1 a mihyályi levéltárból való iratokat tar-
talmazza, a többi vegyes tartalmú, de jórészt még a XVIII. 
századra visszamenő iratokat is foglal magában, pl. Báró Grass 
Máriának, Ch. István ősanyjának, Mária Terézia udvarhölgyé-
nek levelezését. 

A család történetének feldolgozása szempontjából értéke-
sek még azok az oklevélkivonatok és adatgyűjtések, amelyeket 



Chernel István állított össze a kiadott okmánytárakból és tör-
ténelmi munkákból, továbbá amelyeket lemásolt Sarudy György 
ny. pápai reí. gimn. tanár Elenchusából. Sarudy György birto-
kában van ugyanis egy ívrét alakú, összefűzött, borítékos, gon-
dosan írt Elenchus, mely fasciculusok szerint ABC sorrendben 
tüzetesen ismertet latin nyelven egy egész levéltárat, melynek 
okiratai jórészben a Chernel-családra vonatkoznak, de eredeti-
jük elveszett. Kérésemre Sarudy György tanár úr máj. 19-én 
szíves volt megküldeni a birtokában levő s a Chernel-családra 
vonatkozó 11 eredeti oklevél pontos regestáját, a családra 
vonatkozó több adatot s az elenchusnak tartalmát. 

Az elenchus három részből áll: 1. Okiratok tartalmi kivo-
nata A—Z-ig, minden betűnél külön 1—20-ig terjedő csomó 
(fasciculus) számozással 166 oldalon. 2. Függelék (Appendif) 
1—41-ig terjedő számozással, 1321 —1811-i okiratokról 4 oldalon. 
3. A lajstromban szereplő helyek jegyzéke betűrendben 10 
oldalon. Az egész Elenchus tehát 180 oldal. A C betű 20 fas-
ciculusban majdnem kizárólag a Chernel-család okiratait regis-
trálja 1 —199 sorozatban, a többes példányokat leszámítva a 
XV. századból 2, a XVI. századból 23, a XVII. századból 94, 
a XVIII. századból 54, a XIX. századból 7 oklevelet, összesen 
180 oklevelet. Hogy hol lehet a levéltár, melynek csak a lajs-
troma maradt meg, nem tudjuk. Elégett-e, elveszett-e, vagy a 
leleszi konvent hiteshelyi levéltárában, vagy a Zemplén vár-
megye levéltárában lappang-e, talán ez a közlés világosságot 
derít a titokra. Mindenesetre komoly intő jel a levéltár eltűnése, 
hogy legjobb a családoknál őrzött okiratokat valamely nyilvá-
nos levéltárban elhelyezni, mely minden veszedelemmel szem-
ben nagyobb biztonságot nyújt, mint a magánházak.* 

Sarudy György birtokába felesége hozományával került a 
lajstrom 1896-ban. 

A kőszegi Szent Jakab bencés-templom megújítása. Az 
ostromban tanúsított kitartásáról elhíresült Kőszeg lekrégibb, 
eléggé épen megmaradt épülete nyert új díszt kívül és belül a 
közel múltban. 1930-ban mintegy 3000 P költséggel a templom 
külsejét renováltatta a Rend, most pedig a kőszegi jubiláris 
ünnepségekre elkészült a belsejének is méltó átfestése. 

A nagy idők tanuja körülbelül 1407 óta áll az isteni szol-
gálat céljaira. A hegyek vízszintesbe átmenő, de még lejtős 
lábánál mélyen belesüppedt már a talajba, mely bár köves, de 
az alsó vízjárásoknak ki van téve. Vastag falúnak, szilárdnak 
épült, jó magasnak e gótikus hajlék, amely átszenvedte a nagy 
török ostromot, (miközben tornya, homlokzata elpusztult) és 

*) Érdekesek a Kőszeg társadalmi életét megvilágító Chernel Amália, 
férjezett Horváthné-féle levelek Chernel Saroltához, férjezett Báró Festelitsné-
hez 1828—34-ből. Pl. Kőszeg utcái nem biztosak, könnyen elverik az embert. 
1830 márc. 6-i levél. 



átélte a protestatio vandalizmusát, majd a barokkos áttöréseket, 
hozzátevéseket és épen adja a mellette álló ősi Szent Katalin 
egyházból formálódott Szent Imre templommal együtt a két 
templom ódon hatását. 

A Szent Jakab egyházat választotta Jurisich Miklós sír-
helyül, később Széchy Mária a murányi Vénus is ide került, 
ebben fogatta el Batthyány Ferenc (Bethlen Gábor híve, a kani-
zsai bég szövetségese) Hajmásy Kristóf várkapitányt és e tem-
plommal van összekötve az itt sokáig vitézkedő Bezerédj Imre 
emléke is. 

Ha a renoválás ápr. 18—máj. 25-ig tartó munkálatait sorra 
vennénk, mindenegyes épülettag, kő, sokat beszélne nekünk. 
A főelv volt : megkísérelni, el lehet-e távolítani nagyobb költség 
nélkül a kőfalakon mutatkozó kidomborodásokat, amelyek az 
egész belső felületet eléktelenítették. Ez teljes mértékben sike-
rült. Megtisztultak azután a vastag vakolat- és mészbundáktól 
a bordák, zárókövek, gyámkövek, oszlopfők, amelyek némi 
színezéssel igen beszédes tényezőivé váltak a maga egyszerű-
ségében, vidékies szerénységében igen nemesen ható templom-
nak. A szerkezeti elemek sötétebb narancsszínűek, a falmezők 
világosabb drapp színűek, a mennyezet krémszínű s így az 
egész templomon pompás, változatos színhangulat ömlik el. 
Hat hatalmas oszlopának köszöni, hogy annyi vész, tűz után 
(10) össze nem omlott, sőt ezek az oszlopok még ma is sudár 
egyenességükkel szimbolizálják a hiten épült Egyház szilárd-
ságát, örökkévalóságát. 

A diadalív előtt a zárókő, a Garaiak címere megkapta a 
maga történethű színezését, kék alapon az országalmába harapó 
kígyó arany színezést kapott. A Garaiak építették ugyanis a 
templomot. Az ifjabb Garai Miklós nádor képe a diadalív jobb 
oldalán a virágleveles zárókőben van, az idősebb Garai Miklós 
nádoré pedig, ki szemeit a templom befejezéséig már lehunyta, 
ezen lehunyt szemű, szakállas alakban a kórus baloldalánál 
lévő oszlopfőben látható. Kiderült, hogy a szentélybe tett 5 
leveles rozettás zárókő a legszebb rózsa, a Rosa mystica, a 
Bold. Szűz Mária szimbóluma (5 szirma, nevének 5 betűje). A 
diadalív két oldalán két jelentéses torz-fő a gyámkő, balról 
kiöltött nyelv, hosszú fül a kíváncsiság és nyelv bűneinek szim-
bóluma, jobbról pimasz orr, összeszorított ajkak, saját szemeibe 
szúró hosszú nagy agyarak az érzékiség, harag, elvakultság 
szimbólumai. Figyelmeztetnek : a szentélybe belépő előbb hagyja 
el ezen bűnöket. Mindezek a kövek az oszlopfőkkel együtt oly 
kemény anyagból vannak, hogy sok közülök több százados 
volta dacára a legkisebbet sem romlott. 

Külön kell megemlékeznünk a templom freskóiról. A szen-
télyben őrzött egy pár felszentelési emlékkereszt, valamint a 
déli hajó végében a Szűz Mária-oltár mellett lévő freskó-töredék 
már eddig is sejtették, hogy a templom valamikor freskókkal 



volt díszítve. Most a vakolat lehántása alkalmat adott arra, 
hogy több részlet kerüljön elő. így a Szűz Mária-oltár fölött 
előkerült töredékek paradicsomi fáknak egyszerű ábrázolásait, 
töredékeit, az ezek közelében lévő nagy oszlopon lévő töredé-
kek egy-egy, a főhajó felé néző jelenet-részietet őriztek. Az 
északi hajó falán nagyobb összefüggő részlet került elő, ami 
vagy a Jópásztort vagy Szent Kristófot ábrázolja. Ezt keretbe-
téve meglehetett hagyni. Ezek azt mutatják, hogy valamikor 
az egész templom gazdagon ki volt festve. Koruk e képeknek 
az 1500 körüli évek. 

1500 körül a templom ablakait részben átépítették. A sima 
ablakmélyedések a régiek, a keskenyebb, díszesebb hornyoltak 
pedig az átépítettek. Bizonyságául ennek a Szűz Mária-oltár 
melletti hornyolt ablak alsó tagjában a szélesebb, sima bemé-
lyedés fal-része került elő. Mikor a barokk kosáríveket tették a 
mellékhajók oldalablakai helyébe, a volt gótikus, hornyolt ablak-
ívek csücskéit több helyen bennhagyták a falban. Ezeket már 
nem lehetett érvényesíteni. Ellenben majdnem egészen sikerült 
kibontani, a szentély egy eddig befalazott gótikus ablakának 
bordáit. 

A bejáratnál több igen régi vörösmárvány tartókő van. 
Belépve a főhajóba a megújított záróköveken látjuk, hogy „su-
per fundamentum prophetarum et apostolorum" van a mi Egy-
házunk alapítva (balról a Juravit Dnus, jobbról az íme az Isten 
Báránya kő, azután az evangélisták). A kórus feletti címeres 
zárókő az átépítő címere lehet. 

Ha még megemlítjük, hogy a déli hajó virág-záróköve a 
napraforgó, egyszerre észre vesszük, hogy ez a léleknek kelettől 
napnyugtáig, folytonos Istenhez fordulását jelenti. Az egész meg-
újhodott templomra is elmondhatjuk, hogy jobban emeli lelkün-
ket az Istenhez. B. L. 

Dr. Zoltvány Irén bakonybéli apát-úr aranymiséjére. Júl. 
11-én Zoltvány Irén dr. bakonybéli apáturunk ünnepet ült. 

Hiába vonult el szerénységből szemünk elől, hiába akarta 
elhárítani magától az ünneplést, minket rendtársait, tanítványait 
az őszinte tisztelet és ragaszkodó szeretet megállásra késztet 
s mi bakonybéli apát-urunk, egykori tanárunk s szeretett rend-
társunk aranymiséje alkalmából emlékezünk. 

Ötven évvel ezelőtt júl. 11-én, mikor a kenyéradó mag 
már kalászba szökkent, mondta első szentmiséjét s megkezdte 
életének azt a szakaszát, melyet a fáradhatatlan munka s nagy 
célok megvalósítását célzó állandó törekvés jellemez és tett 
értékessé. 

Ötvenszer, szökkent aranykalászba a kenyéradó mag azóta, 
hogy mint az Úr felkent papja szolgálta híven Egyházát, taní-
totta a Rend növendékeit, mint a pannonhalmi főiskola tanára, 
később igazgatója és széleskörű tudományos munkájával gaz-



dagította irodalmunkat. Mindezzel és kedves egyéniségével meg-
szerezte rendtársai szeretetét, nagyrabecsülését, tanítványai ra-
gaszkodását, háláját s mindazok tiszteletét, kik valaha érint-
keztek vele. Egészen természetes tehát, hogy júl. 11-én lélek-
ben mi is ott álltunk az Ur oltáránál, s imánkat hozzáfűztük 
az aranymisés imájához. Imáinkban kifejezést nyert a hála, 
hogy a jó Isten jó apát-urunkat az aranymise nagy kegyelmével 
megajándékozta, de imáinkba kérést is szőttünk, hogy kedves 
rendtársunkat áldja meg az Isten a gyémántmise kegyelmével is. 

Schurmantí Szörény gyémántfogadalmára. Júl. 27-én ked-
ves Szörény Nesztorunk, Rendünk szeretett Schurmann bácsija 
az emlékezés szárnyán bizonyára visszaszállt a múltba, s lelki 
szeme elé állította élete egyik legfontosabb pillanatát, melyben 
növendék-társaival letette az Úr oltáránál az ünnepélyes foga-
dalmat. Mi rendtársai vele emlékeztünk. A kép a messze mult 
idők homályából kissé ködösen, fakultan tárult lelkünk elé, de 
a kép színt nyert fénytől, melyet lelkünk, szívünk szeretete 
sugárzott reá. Hallottuk az orgona komor szavát, hallottuk a 
fogadalom remegő hangon, de férfiasan ejtett szavait, mellyel 
bencés rendtagokká s Krisztus katonáivá lettek a fogadalmat-
tevők. Közülük már csak Nesztorunk él. Celldömölkön tölti a 
jól megérdemelt nyugalom napjait. Júl. 27-én Cellbe szállt gon-
dolatunk s az évforduló alkalmából jó Schurmann bácsinkkal 
elmerengtünk az évek hosszú során. Hatvan év nagy idő s 
szép, különösen, ha az évek mindegyikét egy jó lélek állandó 
kedves derűje aranyozza be. Igen hosszú időn át csendes mun-
kása volt Rendünknek s munkáját mindig az ügy, a tanítvá-
nyok, hívek s a munkatársak iránt érzett szeretet jellemezte. 
Mi rendtársai köszönjük a szeretetet, melyből mindenkinek oly 
sokat juttatott s hálából kérjük a nevezett évforduló alkalmá-
ból a jó Istent, hogy tartsa meg számunkra szellemi és testi 
ereje teljességében, jóságos lelke kedves derűjében még igen 
soká a mi szeretett Nesztorunkat, a magyar bencés Rend ked-
ves Schurmann bácsiját. 

Három ezüstmisésünkről való megemlékezés. 25 éve, hogy 
főiskolánk tanára Klemm Antal először járult az Ur oltárához 
s mondta el az Introibo ad altare Dei-t. Azóta a tipikus Benedek-
rendi pályát futotta meg, úgy mint a XVII. század nagy mau-
rinusai, vagy a XIX. század első felének nagy bencései. Egy 
évig tanárkodik Győrben, azután Pannonhalmára került. Innen 
száll ki búvárkodásaira, külföldi tanulmányutakra. Az egész 
embert kívánó tanári munkán kívül egymásután írja értékesebb-
nél értékesebb tanulmányait,' melynek koronája a magyar nyelv-
nek a mondattana, a maurinus elődökhöz méltó munka, mely-
lyel méltán érdemelte meg a magyar tudomány háláját. Az 
Akadémia, A Szent István Akadémia tisztelte meg tagságával 
érdemes tudományos pályáját, a pécsi egyetem pedig tanárul 



hívta meg, mely tisztség elég ritka a tudományos életben. De oda-
adó, áldozatos munkájáért majd az Úristen fogja megjutalmazni. 

Tóth Aladár főiskolai tanártársunk is ezüstmisés. Ezt a 
25 évet a csendes, szorgalmas munka tölti ki, mely külső elis-
merésre soha nem pályázott, de jutalma a jól eltöltött idő meg-
nyugtató tudata. Tóth Aladár mint középiskolai tanár működött 
Pápán és Komáromban, munkásságának zöme azonban a pan-
nonhalmi főiskolai tanárságára esik. 19 éve oktatja a fizikában 
Rendünk tanárjelöltjeit. S tanítás után maradó idejét csendes 
visszavonultságban a fizikai szerek között tölti és ezek a szerek 
tanúi annak a csendes, elmerülő foglalkozásnak, melynek ered-
ményei a hazai és külföldi folyóiratokban láttak napvilágot. 

A társas együttlétben sok vidám percet szereznek jóízű 
megjegyzései, melyek magyaros lelkének megnyilvánulásai. 

Komonczy Gáspár is együtt indult két tudós társával, a 
tudományos kérdések iránt egyforma érzékkel, az elmélyedés 
iránt egyforma szeretettel. De ő mégis inkább a gyakorlati pá-
lyán szerzett érdemeket. Tanár volt Komáromban, Kőszegen, 
Győrött, majd ugyanitt igazgató és házfőnök, majd meg főszám-
vevő, kormányzó Pannonhalmán. Tudományos hajlama azon-
ban végigkíséri égész működését, mindig talált magának elmé-
lyülésre való problémákat, amelyeknek megoldása írásba is 
kívánkozott. Legutóbb korunk gazdasági válsága késztette tar-
talmas gondolatainak elmondására. 

Mindhármuknak szívből kívánjuk ad multos annos. 
A zirci testvérrend 1932 aug. 21-én, Szt. Bernát ünnepén 

letelepülésének 750-ik évfordulóját ünnepelte. Ott voltak a rendi 
nagyok, apátok, egyetemi tanárok, ott volt a vidék ezrekre menő 
tömege, ott voltak a pannonhalmi ősmonostor képviseletében 
Kelemen Krizosztom, főapáti koadjutor úr, Dr. Sárközy Pál fő-
monostori perjel, a bakonybéli apátság nevében Dr- Zoltvány 
Irén apát úr és Kiss Szeráfin plébános. Felmagasztosult lélekkel 
jöttek haza. A 750 éves mult emlékezete, nagyszerű tevékeny-
sége, a legszebb virágzását élő szent szerzet fiatalos buzgósága 
minden lelket megihletett s a jubileum termékeny pillanatában 
új tervek, a rendi öntudat elmélyítését szolgáló kezdeményezé-
sek indultak meg. A nagy jubileum emlékére szobrot emeltek 
Szt. Bernátnak és új harangokat szenteltek. Testvéri szívünk 
egész melegével kívánjuk, hogy Szt. Bernát tüzes Istenszeretete 
és bölcsesége áradjon ki továbbra is arra a szent, lélekjárású 
helyre s azok a most megáldott harangok hirdessék boldogan 
a 750 éves dicső mult emlékét s a nagyszerű jövő fejlődés biz-
tos reménységét. 

Kapisztrán-nyomda, Vác. Művezető : Farkass Károly. 
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K Á L V Á R I A - U . 23 . j 
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O L T Á R É F I T É S Z E T , S Z O B R Á S Z A T , ARA-
N Y O Z Á S , T E M P L O M F E S T É S , ÚJ OLTÁROK 
S T B . K É S Z Í T É S E , RÉGIEK S Z A K S Z E R Ű 

ÉS M Ű V É S Z I R E S T A U R Á L Á S A . 

Lelkiismeretes munka, szolid árak! 
c i r b o l y á f á b ó l 

f a r a g o t t s z o b r o k 
k é s z í t é s e s t b . 

T Ö B B S Z Ö R Ö S E N K I T Ü N T E T V E ! 

Árajánlat, helyszíni szemle díjtalan. 

1 

Magyarországon vezető harmónium speciális 
cég és legnagyobb harmóniumraktár : 

HŐRL NÁNDOR 
b u d a p e s t ii., t ö r ö k u t c a 8. 

Telefon: Aut. 5 1 - 6 - 5 2 . 
Sürgönycím • 

„HARMONHŐRL" 
É V T I Z E D E K Ó T A 

K Ö Z I S M E R T L E G J O B B 
Ház-, szalon-, iskolák-
: : és templomoknak. : HARMON1UMOK 

K Ü L Ö N L E G E S S É G : 

P l A I M 1 1 S J O K ^ t ü n ő minőségben és angol-
•l \ J L \ mechán ikás zongorahanggal. 

A főtisztelendő PAPSÁG-, TANERŐK-, ZÁRDÁK-, ISKO-
LÁK és TEMPLOMOKNAK kedvező fizetési feltételek. 



PANNONHALMI FÜZETEK. 
A pannonhalmi főapátsági Szent Gelle'rt fő-
iskola hallgatóinak doktorátusi értekezései 

1926-tól 
1. Koller Pius : Faj és haj. Budapest, 

1926. _ _ _ _ _ _ _ I P 
2. Rados Tamás : Horatiusi nyomok Au-

sonius költészetében. Pannonhalma, 
1928. — — — — — — 2 P 

3. Herczegh Frigyes : Sopron vármegye a 
Hunyadiak korában. Pannonhalma, 
1928. — — — — — — 3 P 

4. Vanyó Tihamér : A katolikus restaurá-
ció Nyugatmagyarországon. Pannon-
halma, 1928. - — — — — 4 P 

5. Kurzweil Géza : A forma, mint kifejező 
eszköz Klopstock ódaköltészetében 
( N é m e t P h i l o l o g i a i D o l g o z a t o k 
XXXVIÍ. sz.) Budapest 1928. — 3 P 

6. Nagy K. Amadé : A Zala-Sárvíz csa-
torna szögének földtani viszonyai. Pan-
nonhalma, 1928. — — — — I P 

7. Csóka Lajos : Sopron vármegye kato-
likus egyházi és tanügyi viszonyai III. 
Károly és Mária Terézia korában. Pan-
nonhalma, 1929. — — — — 3 P 

8. Kokas Endre : Az 1880-as évek irodal-
mi élete. Pannonhalma, 1930. — 3 P 

9. Brunner Emőd : A francia felvilágoso-
dás és a magyar katolikus hitvédelem. 
(= Bibliothèque de l'Institut Français à 
1' Université de Budapest, 14. sz.) Pan-
nonhalma, 1930. — — — — 3 P 

10. Monsberger R. Ulrik : A hazai német 
naptárirodalom története 1821-ig ( Né-
met Philologiai Dolgozatok XLVI. sz.) 
Budapest, 1931. — — — — 2 P 

11. Kelemen Atanáz : Keresztély Ágost her-
ceg katolikus restaurációs tevékenysége 
a győri egyházmegyében. 1931. 3 P 

Megrendelhetők a Pannonhalmi Szemle kiadó-
hivatalában (Pannonhalma, Győr m.) 
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ALAPÍTÁSI ÉV: 1863 

M a g y a r o r s z á g 
legrégibb temp-
lomberendező és 
z á s z l ó k é s z ítő 

vállalata. 

Miseruhák, pluvia-
lék, szentségtartók, 
kelyhek, szobrok, 
gyertyatartók, örök-
lámpák stb. állan-
d ó a n n a g y vá lasz -
tékban raktáron. 

Vá l la lom oltárok, 
s z ó s z é k e k stb. épí-
tését, restaurálását, 
iából faragott szob-
rok készítését , kely-
h e k a r a n y o z á s á t s t b 

Kívánatra nagy képes 
árjegyzékemet díjmen-

tesen megküldöm. 

TELEFON: AUTOMATA 833—44. 
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RIEGEROTTO 
ORGONAGYÁR 

BUDAPEST, X., SZIGLIGETI-UTCA 29. 
(RÁKOSFALVA) • TELEFON: 963-45. 

Új orgonákat, 
valamint homlokzat s ípok szál l í tását s zakszerű , m ű v é s z i 

kivitelben é s o r g o n a j a v í t á s o k a t m é r s é k e l t á r b a n 

elvállalunk. 



Dr. Serédi Jusztinián, bíbornok hercegprímás úr első harang-
szentelése a budapesti belvárosi ferenceseknél 1928. évben. 

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

A budapesti Bazilika 7945 kg-mos új „Szent Imre 
Hősök harangja" is gyáramban készült. 

Magyarország aranykoszorás mestere, a „Pro Ecclesia 
et Pontifice" pápai érdemkereszt tulajdonosa. 

SZLEZÁK LÁSZLÓ 
HARANG- ÉS ÉRCÖNTŐDE, HARANGFELSZERELÉS 

ÉS KÁBELGYÁR. 
B U D A P E S T , V I . , F R A N G E P Á N - U T C A 7 7 . 

T E L E F O N S Z Á M : AUT. 913-53. 
Az 1900. évi párisi világkiállításon díszoklevéllel, 1921—23. évi vas-
ipari kiállításokon aranyéremmel, az 1925—26. évi kézműtárlaton kor-
mány díszoklevéllel, az 1927—28. évi budapesti, székesfehérvári, szentesi 

és szombathelvi kiállításokon nagy aranyéremmel kitüntetve. 

Kapisztrán nyomda, Vác. Művezető; Farkass Károly. 
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P A N N O N H A L M I FÜZETEK. 
A pannonhalmi főapátsági Szent Gelle'rt fő-
iskola hallgatóinak doktorátusi értekezései 

1926-tól 
1. Koller Pius : Faj és haj. Budapest, 

1926. _ _ _ _ _ _ I P 
2. Rados Tamás : Horatiusi nyomok Au-

sonius költészetében. Pannonhalma, 
1928. — — — — — — 2 P 

3. Herczegh Frigyes : Sopron vármegye a 
Hunyadiak korában. Pannonhalma, 
1928. — — — — — — 3 P 

4. Vanyó Tihamér ; A katolikus restaurá-
ció Nyugatmagyarországon. Pannon-
halma, 1928. — — - — — 4 P 

5. Kurzweil Géza : A forma, mint kifejező 
eszköz Klopstock ódaköltészetében 
( N é m e t P h i l o l o g i a i D o l g o z a t o k 
XXXVII. sz.) Budapest 1928. — 3 P 

6. Nagy K. Amadé : A Zala-Sárvíz csa-
torna szögének földtani viszonyai. Pan-
nonhalma, 1928. — — — — I P 

7. Csóka Lajos: Sopron vármegye kato-
likus egyházi és tanügyi viszonyai III. 
Károly és Mária Terézia korában. Pan-
nonhalma, 1929. — — — — 3 P 

8. Kokas Endre : A z 1880-as évek irodal-
mi élete. Pannonhalma, 1930. — 3 P 

9. Brunner Emőd : A francia felvilágoso-
dás és a magyar katolikus hitvédelem. 
( Bibliothèque de l'Institut Français à 
I' Université de Budapest, 14. sz.) Pan-
nonhalma, 1930. — — — — 3 P 

10. Monsberger R. Ulrik : A hazai német 
naptárirodalom története 1821-ig ( Né-
met Philologiai Dolgozatok XLVI. sz.) 
Budapest, 1931. — — — — 2 P 

11. Kelemen Atanáz: Keresztély Ágost her-
ceg katolikus restaurációs tevékenysége 
a győri egyházmegyében. 1931. 3 P 

Megrendelhetők a Pannonhalmi Szemle kiadó-
hivatalában (Pannonhalma, Győr m.) 



OBERBAUER A. UTÓDA 
BUDAPEST, 
IV., VÁCI-U. 

4 1 . 
ALAPÍTÁSI ÉV: 1863 

M a g y a r o r s z á g 
legrégibb temp-
lomberendező és 
z á s z l ó k é s z ítő 

vállalata. 

Miseruhák, pluvia-
lék, szentségtartók, 
kelyhek, szobrok, 
gyertyatartók, örök-
lámpák stb. állan-
d ó a n nagy vá lasz -
tékban raktáron. 

Vá l la lom oltárok, 
s z ó s z é k e k stb. épí-
tését, restaurálását, 
iából faragott szob-
rokkész í tését , kely-
hek aranyozását stb 

Kívánatra nagy képes 
árjegyzékemet díjmen-

tesen megküldöm. 

TELEFON: AUTOMATA 833—44. 
/V\AAAAAAA/VVV\AAAA/>AA/V\AA/VVV>AAA/VV\A/\/\A/\/\/\/\/X/\/VVA/X/VVV\/\AA/V\A/\A/\/\̂ A/\A/VV>/VX̂  

RIEGEROTTO 
ORGONAGYÁR 

BUDAPEST, X., SZIGLIGETI-UTCA 29. 
( R Á K O S F A L V A ) • TELEFON: 963-45. 

Új orgonákat, 
valamint homlokzat s ípok szál l í tását szakszerű , m ű v é s z i 

kivite lben é s o r g o n a j a v í t á s o k a t m é r s é k e l t á r b a n 

elvállalunk. 



Ĵ Magyarország aranykoszorús mestere, a „Pro Ecclesia ^ 
et Pontifice" pápai érdemkereszt tulajdonosa. ^ 
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Az 1900. évi párisi világkiállításon díszoklevéllel, 1921—23. évi vas- \ 
*o ipari kiállításokon aranyéremmel, az 1925—26. évi kézműtárlaton kor- JJ« 
b̂  mány díszoklevéllel, az 1927—28. évi budapesti, székesfehérvári, szentesi ^ 

és szombathelvi kiállításokon nagy aranyéremmèl kitüntetve. \ 

•• Dr. Serédi Jusztinián, bíbornok hercegprímás úr első harang-
ig szentelése a budapesti belvárosi ferenceseknél 1928. évben. 
^ Harangok súlyai : 
^ 3100, 1700, 850, 350 kilogramm. 
^ A budapesti Bazilika 7945 kg-mos új „Szent Imre 
•J Hősök harangja" is gyáramban készült. 

Kapisztrán nyomda, Vác. Művezetői Farkass Károly. 
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írószer- és papíráru 
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Tanulmányok. 
GERTRUD VON LE FORT, AZ EGYHÁZ ZSOLTÁROSNŐJE. 

„Rómából mindenki másként tér vissza, mint ahogyan oda-
ment". Gertrud v. Le Fort, a kiváló német írónő^egyik regény-
hősének ajkára adja ezt a gazdag mondatot. Ő is így járt. 
Kereszteletlen pogányként lépte át az örökváros küszöbét — 
vakítóan fehér ruhában, égő gyertyával a kézben, az Egyház 
leányává keresztelten távozott el onnan. Még ott csillognak 
rajta a keresztvíz kristálytiszta cseppjei, még érzik lelkén a 
keresztelendők olajának illata, még homlokán izzik Krisztus 
első csókja, amikor lelkéből íelgyöngyözik a dal. 1924-ben a 
német irodalomban nagy feltűnést keltett egy verskötet „Hymen 
an die Kirche" cím alatt. Hamar kitudódott, hogy szerzője 
Gertrud v. Le Fort, egy konvertita költőnő. Már a himnuszok 
első sorain érzik, hogy nem egyszerűen egy mélyen megható-
dott, érzelmes női lélek kiáramlása költeményekbe, hanem hogy 
azokból a mélységekből törnek föl, amelyekben a modern em-
ber gigantikus, néha szinte kétségbeesett világnézeti küzdelmei 
dúlnak. Troeltsch felől jön az új költőnő. Amellett sokszor úgy 
érezzük, hogy Prohászkának az Egyházról elmélkedő nagy lelke 
kondul ki a himnuszokból. Nem a költői zsenialitás képzeleté-
nek szárnyain csapongó költészet e kötet, hanem objektív való-
ságok világának szívverése, áriái egy teremtő művész átírásában. 

Szorongva vártuk, lesz-e a költőnőnek még mondanivalója. 
Találkoztunk mi már ugyancsak Rómából fehéren, megtérten, 
keresztelten jövő zarándoknővel. Annak is lant„volt a kezében, 
illatos olajokkal telt „ Arany<. eder ' a vállán. Őt is újjászülte 
Róma, s ezért Renata (Erdős) lett a neve. Az ő lelke is dal-

Irodalom. G. Hasenkampf: Die Letzte am Schafott. Der Katolische 
Gedanke, V. évf. 170—172.—G. Heinrich: Zu Gertrud von Le Fort Legende 
„Der Papst aus dem Ghetto. Hochland XXVIIIb 462—466. 1. — J. Kirschweng : 
Schöne Literatur 1930. Literarischer Handweiser 65. évf. 167—170. 1. — R. Knies: 
Religiöse Dichterinnen. Literarischer Handweiser 64. évf. 265—274. 1. — 
A. Knoblauch : Sendung und Werk weiblicher Prosadichtung. Hochland 
XXVIIb 57—75. 1. — E. Przywara: Neue Religiosität ? Stimmen derZeit 109. 
köt. 18—35. 1. — U. a. : Der Mensch des Abgrundes. Stimmen der Zeit 121. 
köt. 252—266. 1. — U. a. : Mystik des Nichts. Stimmen der Zeit 122. köt. 
223—233. 1. — P. Dr. Redlich : Überwindung der Weltangs'.. Schönere Zu-
kunft VII. évf. 22. sz. 503. 1. Nálunk tudomásunk szerint az írónő költészeté-
vel eddigelé nem foglalkoztak. 



ban csordult ki a megtérés után. De egy szomorú napon aztán 
a hárfa húrjairól újra fölcsendült a régi, elhagyott dal. Az 
„Aranyveder" csörömpölve hullt a földre — csörömpölése lett 
a „Nagysikoly" s a többi csókos, erotikus, neveletlen, lázongó . . . 
Vájjon Gertrud ebben is testvére lesz-e a mi Renátánknak ? — 
ez a gondolat folyton ott ólálkodott körülöttünk a ,,Hymen an 
die Kirche" olvasása közben. 

Azóta elmúlt nyolc esztendő. Gertrud v. Le Fortnak volt 
azóta is mondanivalója. 1928-ban megjelent a „Schweisstuch 
der Veronika", 1930-ban a „Der Papst aus dem Ghetto" s 1931 
karácsonyi könyvpiacán a „Die Letzte am Schafott". Mind a 
három regény, illetőleg az utolsó hosszabb lélekzetű elbeszélés. 
Mind a három gyöngye a német irodalomnak, büszkesége 
a kat. világirodalomnak. Az írónő a sok ígéret közül, amelyek 
első művéből olyan biztatóan sugároztak felénk, egyetleneggyel 
sem maradt adós. 

Prohászka egyízben keserűen fölpanaszolja, hogy a. művé-
szet. közte az elbeszélő költészet is alkotásaiban oly féktelen 
egyeduralomhoz juttatja a szerelmet. Nincsenek az emberi sors-
nak, életnek, lélektannak a szerelmen kívül más mélységei, ör-
vényei, összecsapásai is, amelyek szintén a művészet nyelvén 
kérnek hangot !? Le Fort költészete klasszikusan szép felelet e 
kérdésre. E költészetnek alig van szava a szerelem számára s 
mégis gazdag világ hordozója, a való élet ütőere lüktet benne. 
Bár egész lényével, problematikájával a vallásos gondolat köré 
fonódik, sőt egyenesen az Egyházat, a történelemnek ezt a leg-
nagyobb titkát vetíti ki különböző pontokról, mégis tele van az 
életteltséget jellemző feszültséggel, klasszikus szépséggel, meleg-
séggel, nemes előkelőséggel. Gertrud v. Le Fort megmutatta, 
hogy a teremtő művész a szerelmen kívül is talál pontokat, 
amelyekről az életet ugyancsak érdemes nézni. Természetesen 
ez a költészet nem a nagytömegé, nem is a délutáni pihenőre 
szánt olvasmány. Talán ez a magyarázata annak, hogy Le Fort 
nem lett ú. n. divatos író, még a mi sorainkban sem. Aki azon-
ban intuitív erőktől feszülő művészet segítségével akar lebo-
csátkozni az utolsó, nagy kérdések komolyságával jelentkező 
vallásos gondolatvilág mélységeibe, akit elfog a vágy az anyagi 
létből fölcsapó szenvedélyek fölött sugárzó objektív szépségek 
után, az gyakran fog Gertrud v. Le Fort köteteihez nyúlni. 

Ha Le Fort költészetéről általános jellemzést kellene ad-
nunk, két sajátosságát emelnők ki: realizmusát és nagyvonalú 
klasszicizmusát. Sietünk hozzáfűzni, hogy realizmuson nem ért-
jük az élet maradéknélküli lecsapódását irodalmi termékben, 
hanem azt az írásművészeti irányzatot, amely számára a köl-
tészet, a szép és igaz kultusza, emelkedett, szép világ, de e 
világ minden gyökérzetével ebbe az örökké vajúdó, hullámzó 
életbe kapaszkodik. Ilyen értelemben realista Gertrud v. Le Fort. 



Amit mond, az a kérdés vagy felelet ennek az anyagból és 
formából titokzatosan megszülető s nem merő absztraktumokból 
felépülő világnak a számára, amelyet objektív valóságok lak-
nak. A költészetében kibomló, örvénylő és a megoldódó prob-
lémák egytől-egyig a való ember világából, a történelem sod-
rából kiütköző kérdések. Emberei minden klasszikus vonaluk, 
formájuk mellett is húsból, vérből, nyugtalan lélekből összeálló 
emberek, úgy amint életet és történelmet szőnek, kovácsolnak. 
Minden, amit a lét, a történelem ritmusából ki tud hallgatni s 
aztán a maga művészetének előkelő, felséges nyelvén el tud 
mondani, az a valós élet felé fordul, azt keresi. Á formák, ame-
lyekbe Le Fort költői világa ömlik, nemesen klasszikusok és 
monumentálisok. Jelenetei, emberei, gondolatai sőt érzelmei 
mind nyugodt, biztos vonalakból összeálló formákban lépnek 
elénk. Lépten-nyomon érezzük, hogy a költőnő mélyen átélte 
úgy a pogány Róma klasszicizmusát, mint a keresztény Róma 
felséges monumentalitását — mondjuk más szóval — az idő 
és tér koordinátáiból szinte kisikló katolicizmusát. Azonban 
ebből a monumentális klasszicizmusból hiányzik minden szo-
borszerűség, megmerevedés: a magasra fölcsapott, de eleven, 
valós élet melege sugárzik ki belőle szüntelenül. A szintézisek 
e talán legnehezebbike Le Fort költészetének legszebb, leg-
megkapóbb alaki értéke. 

Gertrud v. Le Fort az Egyház költőnője — ha nem hang-
zanék kissé merészen, mondhatnók zsoltárosnője. A „Hymen 
an die Kirche'-ben a lélek áll szemben az Egyházzal s dalolja 
el térdenállva hozzá való viszonyát. A „Das Schweisstuch der 
Veronika" a pogány és a katolikus Róma szembenézése egy 
modern pogány női lelken keresztül. A „Der Papst aus dem 
Ghetto"-ban az üdvtörténetileg legmagasabb feszültség vibrál : a 
péteri Róma s Izrael néznek egymás szemébe. Végül a „Die 
Letzte am Schafott" kivetíti az egyik legnagyobb magaslatot, 
amelyre az Egyház kezén a vallásos élet föl tud kapaszkodni: 
a Kármelt. 

A „Hymen an die Kirche" költeményei az Egyház köré 
fonódó felséges zsoltárok nemcsak külső formájuk, hanem lel-
kük szerint is. Egy intuitív erőkkel gazdagon megáldott költői 
lélek vallomást tesz arról, hogy látja az Egyházat, mi és ho-
gyan köti őt hozzá. A költemények nem egy során érezzük, 
hogy az írónő legegyénibb életéből kiszakadt darabok. Az első 
részben (Heimweg zur Kirche) bizonyos nyugtalanság vibrál — 
tükröződése, visszhangja, úgy sejtjük, annak a harcnak, ame-
lyet Le Fortnak meg kellett vívnia katolicitásáért. 

„Herr, es liegt ein Traum von dir in meiner Seele, 
aber ich kann nicht zu dir kommen, 
denn alle meine Tore sind verriegelt ! 
. . . ich habe kein Ruhen in allen meinen Kammern: 
ihre stillste ist noch wie ein einz'ges Schrei!" 



Pedig a kínzó „mein einziges AIlein"-ből, az örök egyedülvaló-
ságból az életnek ki kell szakadnia — a fecskének, „amely 
ősszel nem talál haza", valahol partot, vagy legalább hajót, 
árbocot kell érnie. S a küzködő, megnyugvás, biztonság után 
szomjúhozó lélek láthatárán, „an allen Ufern meiner Augen" 
lassan-lassan kibontakozik az Egyház képe. Felséges, kemény 
kép, telve feszültséggel, isteni fölénnyel, parancsoló tekintéllyel. 
Kevesen rajzolták meg szebben, megkapóbban s főleg hűbben 
mint Le Fort. 

„Mutter, ich lege mein Haupt in deine Hände: 
schütze mich vor die! 

Denn furchtbar ist das Gesetz des Glaubens, 
das du aufrichtest!" 

Ahová a lelket mélységeinek vágyai űzik, ahol utolsó nagy 
honvágya kéklik, ahol minden óra mozdulatlan áll, oda csak 
Péter hajója jár. 

„Ich bin die Strasse aller ihrer Strassen: 
auf mir ziehen die Jahrtausende zu Gott!" 

Minden egyéb út, akármilyen mély filozófia is vágta, tévút. 
„Ihr seid wie eine Strasse, die nie ankommt, 

ihr seid wie lauter kleine Schritte um euch selber! 
Ihr seid heute eurer Wahrheit Wiege 

und morgen seid ihr auch ihr Grab! 
W e h e euch, die ihr uns mit Händen greifet: 

eine Seele kann man nur mit Gott fangen !" 
A Krisztus előtt lepergett évezredek sötétségén csak egy sugár 
suhan át : valami halvány, elmosódott sejtése egy szebb, ne-
mesebb elkövetkezendő valóságnak. Ez a sugár Le Fort priz-
máján így hasad szét. 

„Ich war heimlich in den Tempeln ihrer Götter, 
ich war dunkel in den Sprüchen aller ihrer Weisen. 

Ich war auf den Türmen ihrer Sternsucher, 
ich war bei den einsamen Frauen auf die der Geist fieL 

Ich war die Sehnsucht aller Zeiten, 
ich war das Licht aller Zeiten 
ich bin die Fülle der Zeiten." 

(Az „Ich" természetesen az Egyház.)'1 

Felséges képekben vonultatja el Le Fort előttünk az Egy-
ház titokzatos életét, amellyel évezredeken keresztül hordja 
Krisztus lelkét, amelyből szüntelenül sugárzik a földiekére a 
bűnnel viaskodó nagy erő, a kegyelem. Tökéletlen, gyarló em-
beri cselekmények, formák fátyola alatt izzik, lobog az Egyház 
élete. A legtöbben e fátyolon fönnakadunk, nem látunk bele a 
mögötte hullámzó gazdag életbe. Le Fort el-ellebbenti a fátyolt, 
s a föltáruló képekről reánk sugárzik Krisztus Jegyesének titok-
zatos szépsége. S a képek mindegyike egyúttal válasz a küz-



ködő, ellankadó lélek egy-egy nyugtalanító, fájó kérdésére is. 
Sehol semmi nyoma lágy, erőtlen érzelgősségnek. A feltétlen 
igazság erőinek szárnyain a költészet szépségétől sugárzóan 
szállnak egyre magasabban e felséges ódák, hogy aztán Krisz-
tus Szívének boldog imádásában haljanak el. Felségesen búgó 
himnusz-orgona ez a vékony kötet, amely művészetté varázsolja 
az imát s imává szenteli a művészetet. 

Ugyanaz a szellem, amely kivirágzott e himnuszokban, 
izzik elbeszélő költészetében is. E regények nem az a zsáner, 
amit „jámbor olvasmány" néven szoktak emlegetni, de nem is 
elsősorban az érdeklődés fölcsigázását célzó esemény-zuhatag. 
Halkan, szinte zajtalanul vonul előttünk az esemény-komp-
lexum, amelynek mélyéből azonban komoly problémák, súlyos 
gondolatok nyúlnak föl. Lépten-nyomon érezzük, hogy biztos, 
előkelő vezetővel a lélektan, a történelem mélységei fölött 
járunk. 

Első regénye, „Das Schweisstuch der Veronika" a pogány 
s a katolikus Róma szembeállítása, úgy amint egy fiatal lélek-
ben találkoznak és összecsapnak. Veronika kereszteletlen, mo-
dern pogány, akinek neveléséből hitetlen atyja parancsára min-
den vallásos gondolat ki van küszöbölve. Fiatal éveit Rómá-
ban nagyanyja, nagynénje, Edelgart s egy fiatal francia hölgy, 
egykori nevelőnője, Jeanette környezetében tölti. Nagyanyja, 
akinek szalonjában gyakran találkoznak a Rómában megfor-
duló vagy tartózkodó írók, költők, művészek, rendkívül magas 
intelligenciájú, gazdag képzettségű, finom lelkű matróna, aki 
vallásos tisztelettel csüng Rómán, de pogány. Edelgart évek 
hosszú során át elkeseredett, idegzetet felőrlő harcot vív a kato-
lizálásért, de az Egyház kapui csak halálos ágyán tárulnak föl 
előtte. Jeanette az egyetlen hitből élő egyéniség, telve igényte-
lenséggel és finomsággal, de neveltjére csak megható, meleg 
lelkiéletének kisugárzásával hathat. A család gyakori vendége 
egy fiatal, tehetséges német költő, Enzio, aki világnézetileg 
Mohamed koporsójaként, minden támpont nélkül lebeg ég és 
föld között. E környezetben zajlik le a kemény küzdelem, ame-
lyet a két Róma vív Veronika lelkéért. 

Veronika rajongó szeretettel s szinte vallásos tisztelettel 
csüng nagyanyján. Ez a megkapóan finom és előkelő művé-
szettel megrajzolt római matróna, aki boldogan, „a tudományba 
és szépségbe szere'mesen" jár-kél az emberi heroizmusnak Ró-
mában felgyülemlett emlékei közt, sugároztatja Veronika bon-
takozó fiatalságára a művészet szépségeit. A nemes, szép for-
mák világának békéje ömlik el a fiatal életen. Mohón szívja 
magába a sok szépséget. Közben azonban a másik Róma áram-
latai is súrolják lelkiségét : Iát istentiszteletet, hallja a művésze-
ten átcsendülő katolicizmust. Ezek a lelkén átfutó hullámok 
erősödnek, amikor a német költő, Enzio lesz a kis családi kör-
inek napos vendége. Enzion keresztül az örvénylő élet nyugta-



lansága csapja meg Veronikát. Mi a világot csak az egyediség, 
az alak teljességében birtokoljuk. Az élet csak klasszikus for-
mákban szép. így hallotta, hitte eddig Veronika. S most Enzion 
keresztül hallja „das Dahinter und Darunter der Gestalten"-t, 
a formákon áttörő, örökké hullámzó életet, „dieses prachtvolle 
und schaurige Ding, welches alles aus sich emportreibt und 
alles in sich zurückschlingt". Hallja nagyanyja halkan, fájóan 
elcsendülő vallomását: „Jede Gestalt ist einsam — jede". — 
Tehát csak az egyediségbe kapaszkodó élet sorsa az egyedül-
valóság, az elhagyatottság. Ez a nyugtalanító érzés, amely ha-
marosan tudatélménnyé kristályosodik, egyre erősebben nyo-
mul föl lelkivilágában, amíg végre egy a Colosseumban s a 
Szt. Péterben eltöltött éjtszaka, majd a nagyheti szertartások 
misztikuma tudatvilágának gyújtópontjába sodorja. A nagyanyja 
egyéniségén keresztül életébe lopódzkodott klasszikus világ 
csendje, derűje megtörik. Viszont Enzio forrongó, khaotikus 
világszemlélete — úgy érzi — támpont, irány nélkül vergődik. 
Majd reádöbbent nagynénje lelki tragédiájára, aki közvetlenül 
a konvertálás előtt törik lelkileg össze s csap át szinte Isten-
gyűlöletbe. Csak Jeanette életében lát meleg, még csapások 
által sem zavarható harmóniát. Feldúlt lelkére állandóan s egyre 
sűrűbben hull a kegyelem, a keresztény Róma egyre jobban 
tárja föl előtte mélységeit, szépségeit. Közben nagyanyja súlyo-
san megbetegszik s meg is hal. A nagy csapás szinte össze-
töri. Az Isten ekéjével keresztül-kasul szántott életbe ezután 
belekap még egy kegyelem-hullám s Veronika belefut az Isten 
hálójába. 

A röviden jelzett lélektani folyamatot, amelyet művészi 
kéz s ritka lélekismeret vezet, a pogány s a keresztény Rómá-
ról festett szebbnél-szebb, hatalmas gondolatokat hordozó, meg-
kapóan beszédes képek kísérik. Le Fort úgy tudja megszólal-
tatni mind a két Rómát, mint kevesen. S amit a két Róma 
mond, azon mindig világosan érezhető, hogy Le Fort nem rájuk 
kényszerítette, hanem kihallgatta belőlük. Erezzük, hogy a két 
világ harcában a győztes Péter Rómája, de Le Fort realizmusa 
nem hallgatja el azt sem, hogy a harc kemény és áldozatai is 
vannak. Egy regény tükrében látjuk, hogy Péter Rómájával 
szemben minden történelmi relatívizmus megtörik : e város ob-
jektív, minden történelmi és egyéni viaskodás fölött eszchato-
logikus távolba nyúló valóságok hordozója. 

Második regénye, „Der Papst aus dem Ghetto" az 1130-iki 
hitszakadás körül mozog. A hitszakadást az írónő mint „a 
krisztusi szeretet megtépését s a misztikus Krisztus keresztre-
feszítését" fogja föl. A regény a szomorú hitszakadásra vezető 
eseményeket mozaikszerűen vonultatja föl. Az írónő ügyes kéz-
zel szövi egybe a történelmet s a legendát. A regény ritmusa 
inkább drámai mint elbeszélő. A római zsidóság legelőkelőbb 
és leggazdagabb tagja, Petrus Leonis felveszi a keresztségeL 



Da a fontos lépés nem teljesen őszinte, hatalmi érdek is közre-
játszik. Felesége, Mirjam nem hajlandó férjét követni, hanem 
visszatér apjához. Az izgalmak közt egy fiú- s két nappal ké-
sőbben egy leánygyermeknek ad életet. A fiúgyermeket, Pier 
Leonet Petrus Leonis emberei elragadják anyjától, de leányát, 
akiről hamarosan kiderül, hogy vak, sikerül megtartania. A fiút 
atyja gondosan neveli s örömmel látja, amikor a felserdült ifjú 
az egyházirend kötelékébe lép. Mirjam szenvedélyes szeretet-
tel őrzi Izrael hitét, reményét s mindezt iparkodik átültetni vak 
leányának, Trophäanak lelkébe. Viharos évek jönnek-mennek, 
az Egyház, a pápaság erős küzdelmek közt viaskodik üj, tisz-
tultabb szellemért, aminő Clugnyből árad szét a világba. E har-
cok közepette Petrus Leonis gazdagságával s egyre emelkedő 
tekintélyével mindig a pápaság oldalán áll s így féken tudja 
tartani a különböző római nemzetségek, elsősorban a Frange-
panik hatalmi vágyait. Fia, Pier Leone pályája egyre emelke-
dik. Amikor az Egyház bíbornokává lesz, a zsidóból keresz-
ténnyé lett nemzetség előtt kigyúl a pápai trón elérésének remé-
nye is. 

Ilyen körülmények között következik be Petrus Leonis hir-
telen és megrázó halála. A halálharc dulakodásai közben ösz-
szetörik kereszténysége s gyermekeitől a körülállók megdöbbe-
nésére e szavakkal búcsúzik: „Gyermekeim, legyetek hűek né-
petekhez, Izraelhez . . . " Mirjámot kívánja látni, aki azonban 
maga helyett a saját egykori menyasszonyi ruhájába öltözötten 
Trophäat küldi a haldoklóhoz. Az Egyház bíbornoka s a vak, 
de ragyogó szépségű zsidóleány, az ikertestvérek atyjuk halálos 
ágyánál találkoznak. A kardinális azonban a leányt nem fo-
gadja el testvérének s kilöki a haldokló szobájából. 

Futótűzként terjed el Rómában Petrus Leonis hitszegésé-
nek, árulásának híre. A szomorú bukást a Frangepanik sietnek 
a Petrus Leonis nemzetség hatalmi túlsúlyának letörésére ki-
használni. Zavargások támadnak, amelyek alatt a Frangepani-
katonák megölik Pier Leone keresztény nővérét, Tulliát s a 
vak Trophäat. Ez utóbbi utolsó pillanataiban csodálatosan meg-
tér. „Látlak Téged — Máriára vonatkoztatva — látom a Gyer-
meket az Eg oltárán . . . " — csendül el Trophäa kegyelmes 
hattyúdala. 

Ezalatt a bíbornok megrendülve, egész lelkében földúlva 
virraszt atyja holtteste mellett. Elhamvadt a római konzul és 
szenátor minden dicsősége, a megkövült arcról csak az évek 
szenvedései, a sok titkos kis megaláztatás szólnak fiához. Egy 
pillanatra föllobban előtte következő életszakának nagy föladata: 
lemondani a pápai trón köré font álmairól s népét vagy Krisz-
tushoz vezetni vagy legalább számára a keresztények között 
békét biztosítani. De a következő percben már egész szenve-
déllyel kapja el egész lelkivilágát a dacos, büszke gondolat : 
„Ha jó vagyok kereszténynek, jó leszek pápának is !" Amikor 



megtudja Tullia meggyilkolását, följajdul: „Igazságosságot! Hol 
vagy Krisztus?" Hiába szólal meg lelkében egy titkos hang: 
„S mit fogsz kezdeni a kereszten ártatlanul meggyilkolttal ?" 
„Hol keresel s találsz igazságosságot az 0 számára?" — a 
hangot elfojtja a büszke „Igazságosságot !"-vágy. Hiába viseli 
az Egyház bíborát, fajától örökölt évszázados keserűségén nem 
tud áttörni ama végtelen szeretet misztériuma, amely a szen-
vedésben virágzik ki. Nem tudja, nem akarja tudni, hogy a 
szenvedés szentté lett, amióta Krisztus szenvedett. A bíbornok 
még mindig Krisztus s a zsinagóga közt vergődik. 

Amikor Honór pápa halála után a bíbornokok Incét vá-
lasztják meg az Egyház fejének, Pier Leone Anaklét néven el-
fogadja az ellenpápa szomorú, sötét szerepét s ezzel széttépi 
az Egyház testét. Fényes kísérettel vonul föl Róma utcáin az 
ellenpápa, de az üdvrivalgások közé belejajdul édesanyja, Mir-
jam az őrület határáról feltörő kiáltása: „Hallgassatok meg ! Ez 
nem a törvényes pápa ! Ez az én zsidó fiam, aki megszaggatja 
a kereszténység egységét!" Amikor a menet elvonul, Mirjam 
holtan bukik a földre, ajkán a döbbenetes szóval : „Te min-
denható szenvedés ! Te győzedelmes szenvedés ! Te mindent 
megváltó szenvedés !" 

A szakadár pápa Lothár császár seregei elől menekülni 
kénytelen. A bolygó zsidó szomorú sorsa vár reá. Sok szenve-
dés után végre helyreáll a keresztény világ egysége. 

Megrázó, lenyűgöző képek vonulnak el előttünk az Egy-
ház múltjából. Egyik oldalon a zsidóság, a keresztrefeszítés 
szörnyű bűnével terhelten igazságosság után kiált, a másik ol-
dalon az a büszke pogányság lázong, verekszik a hatalomért, 
amelynek térde oly nehezen csuklik meg a „gyalázat fája" 
előtt. Mindkét tábor erények és bűnök szörnyű keverékét rej-
tegeti magában. Kettőjük között áll és szenved az Egyház, 
amelynek szeretet-evangéliumát, tehát lelkét egyik fél sem érti 
meg. A szomorú egyházszakadásnak nemcsak a Petrus Leonis-
nemzetség az okozója, mert nem egész lelkét vitte az Egyházba, 
hanem a római nemzetségek is, amelyek gyűlöletét, megveté-
sét a zsidósággal szemben még nem tudta megtörni a keresz-
ténység s amelyekben vissza-visszacsap a régi Róma pogány, 
féktelen hatalmi vágya, gőgje. Hatalmas erővel veri vissza a 
regény egyrészt az Egyház s a vissza-visszatérő pogány szel-
lem, másrészt az Egyház s a zsidóság közti feszültséget, amely 
annyiszor lobbant ki bűnökben. A nagy hullámtorlaszban csak 
a pápaság áll rendületlenül, gyakori megaláztatása mellett is 
felséggel. E pápaság sorsa a tűrés, szenvedés, megalázás, de 
éppen ezekben rejlik ereje, győzhetetlensége. 

Hogy azonban a zsidóságból is vezet út az Egyház lel-
kéhez, azt Le Fort csodálatos művészettel rajzolja meg a vak 
Tropháaban — az egyetlen a Petrus Leonis-nemzetségben, aki 
Krisztust megértette, megismerte, bár sohasem látta. E komor 



háttérből, a nyugtalanul, rombolóan csapkodó esemény-tömke-
legből megaláztatásában és szenvedéseiben is győzelmesen 
emelkedik ki az Egyház felséges alakja, amelynek lelkében 
szüntelenül világít s szaggat pogány gőgöt és zsidó keserűsé-
get egyaránt a krisztusi küldetés fénye, titka, ereje. A klasszi-
kus írásművészet remek fogalmazásában hangzik felénk a nagy 
mondat: „S a Pokol kapui sem vesznek erőt Rajtad!" 

Le Fort utolsó munkája, „Die Letzte am Schafott" a kis 
Blanche de la Force története. Blanche lelkivilágát már gyer-
mekkorában valami megmagyarázhatatlan aggódás, félelem tar-
totta hatalmában. A legártatlanabb dolog is rémületbe tudta 
ejteni: „Nem siklik ki a lépcső a lábunk alatt? Nem dűl le a 
fal? — ilyen és ezekhez hasonló kérdések árulták el szinte 
folytonos belső remegését. Nevelőnőjének sikerült valamivel 
több békét, bizalmat lopni kis neveltje életébe. A kis Blanche 
a compiègnei kármelita zárda tagja lesz. A noviciák vezető-
nője nem tanácsolja beöltöztetését — „solche Flämchen ver-
setzt man nicht in Karmel, der Karmel ist Gewalt auf der gan-
zen Linie" — de a priornő döntése folytán mégis felölti a szer-
zetesnői ruhát. A kis nővér „de Jésus au Jardin de l'Agonie" 
(Jézus a haldoklás kertjében) nevet kapja. Elete a zárdában 
békésebb lesz. Közben azonban egyre közelebb ér a francia 
forradalom vihara. Amikor a vihart megelőző első dörgések 
behallatszanak a compiègnei zárdába is, a kis Blanche újra 
meg-megremeg, szinte előre elszenvedi a közelgő rémnapokat. 
A zárda többi lakói lelkesedéssel készülnek a vértanuságra. 
Föl is ajánlják fogadalom alakjában életüket Franciaországért. 
A kis Blanche a fogadalomtétel első részénél még ott van, de 
aztán eltűnik nemcsak a kápolnából, hanem a zárdából is. Ez 
az eltűnés nem megfutamodás, — bár a világ úgy látta —- ha-
nem az isteni kegyelem szabta út : Blanchenak remegő kis lel-
kével oda kell állnia, ahol a vihar a legvadabbul tombol. Bor-
zalmas napok gázolnak rajta végig. Ott áll a vérpad előtt is, 
amikor a compiègnei kármelita szüzek a Veni Creator ének-
lése mellett egymás után lépnek a guillotine elé. Az utolsó 
versszak, a Deo Patri sit gloria számára már senki sincs a 
vérpadon — ekkor csendül föl a tömegből minden félelemtől 
megtiszlultan Blanche szava. A himnusz utolsó versszaka az 
övé — de az Áment már nem tudja elmondani, a megvadult 
tömeg már a földre teperte s darabokra tépte. 

A hosszabb lélekzetű elbeszélésben mindenekelőtt Kármel 
életének csodálatos, szinte lehelet finomságú rajzát kapjuk. Aki 
egész lelki berendezkedésével a Kármeltől messze jár, még azt 
is megkapja ennek a minden érütésével, egész lelkével az Is-
tenre ráfeledkező, rátapadó életnek Le Fort költészetén át felénk 
sugárzó szépsége. Az öreg szerzetesnőtől, aki egy hosszú éle-
ten keresztül minden évben, az utóbbiakban megromlott szemei 
miatt már kevésbbé sikerülten, de ugyanolyan lélekkel varrja a 



„le petit Roi" (a kis Király), a karácsonyi Gyermek-Jézus-szob-
rocska számára a ruhácskát, a Marie de I' Incarnation, a no-
viciák mesternőjének valóban királynői alakjáig micsoda felsé-
ges, hatalmas fugája a lelkiségnek ! 

E bájos, megható háttérrel jelenik meg előttünk az elbe-
szélés valláslélektani problémája: „Vájjon félelem, rémület min-
dig csak botránkoztató elemek? Nem áll fönn annak lehetősége, 
hogy a félelem nagyobb lelki mélységet jelez, takar mint a bá-
torság?" Az elszánt hősiesség fájdalom-tompító — a halálféle-
lem fájdalom-élesítő. A félelmet, a remegést szentelte meg s 
emelte értékét a bátorságénál is magasabban Krisztus a Get-
szemáni-kertben — a 14 stációs út kegyetlenségét a Getsze-
máni-kert halálfélelme hihetetlenül fölfokozta. De ezzel aztán 
új fényben gyúlt ki az a szeretet is, amely a Föld legszentebb 
útját vágta. így lett az útból valóban a világ s a történelem 
királyi útja. 

Ezt a királyi utat járatja a kegyelem a kis Blanche-sal, a 
„Häschen"-ne' (nyulacska) —• amint remegése miatt az apai 
házban a szolgák maguk közt emlegették. Belőle a kegyelem 
csodálatos művészete a félelem hősnőjét alakította ki. Persze, 
ez a művészet a kegyelem kizárólagos titka. „Das Menschliche 
allein genügt nicht ! — es genügt nicht einmal zum Opfer des 
Menschen!" — életet mélységeken, magasságokon át töretlenül, 
szépségektől terhelten csak kegyelem tud vezetni. De a kegye-
lem mélységei, magasságai aztán kifürkészhetetlenek, fölmér-
hetetlenek. 

Van az elbeszélésnek egy remekbe-rajzolt mellékalakja, 
a már említett noviciamesternő, Marie de 1' Incarnation. Heroi-
kus lélektanu királynői alak, akiről szinte lecsendüí életjelszava: 
„Szenvedélyes szeretettel Krisztusért mindent!" 0 szítja Com-
piègneben a vértanúság után való vágy tüzét. Lelke remeg a 
vágytól : a forradalom szörnyű máglyájára dobni életét Krisz-
tusért. Azonban Krisztus mást akart. A körülmények úgy ala-
kulnak, hogy éppen neki kell lemondania a vértanúság koro-
nájáról s eltűnni az élet szürkeségében, ismeretlenségében. A 
kegyelem által neki szánt út az „Opfer des Opfers", az áldó 
zat áldozatának útja. Csak az első lépésnél, ennél a „To-
dessprung mitten in die eigene Verzweiflung hinein," szakad ki 
belőle a keserű szó: „Ach Leben ist schwerer als Sterben!" 
— de aztán a panasz elhal s ő a világtól észre sem véve járja 
az igaz életkirálynők egy másik útját. A „Krisztusért mindent! 
jelszó átváltódik „Krisztusért semmit, csak szürkeséget, isme-
retlenséget ! "-életsorssá. Ez különben a lisieuxi Szt. Terézek útja 
is, akik nem akkor a legszebbek, valóban királynőiek, amikor 
a Földre rózsákat szórnak, hanem amikor azért imádkoznak, 
hogy életük „pratique des riens", semmiségek szövedéke legyen 
egészen a „monotonie du sacrifice obscur"-ig, amelyben az Is-
tenért hozott áldozatnak nincsen illata ; amikor égnek a vágy-



tói, hogy halálukban legyenek mindenkitől elhagyatva, szenve-
déseiket senki, még Krisztus se lássa — „lui cacher vos peines" 
(elrejteni Előle szenvedéseiteket) . . . Ez a Kármel misztikája, 
„Mystik des Nichts". Ha valahol, e ponton ölelkezik össze a 
mélység a magassággal . . . 

Az Egyház zsoltárosnőjéből, íme, a kegyelem halkszavú 
költőnője lesz. * * * 

Sivár napjaink egyik vigasztaló, biztató jelensége a kato-
likus világ odahúzódása az Egyházhoz. A mult század szo-
morú, sápadt, vértelen Egyház-íogalmában újra megindult a vér-
keringés. A mi sorsunk a nagy kiábrándulás. Kultúránkon, 
amely egész a világháborúig sokak számára egyenesen Isten-
pótlék volt, hulla-foltokat kezdünk meglátni. Szociális, társadalmi, 
gazdasági, állami berendezkedésünk sok irányban csődöt mond. 
Művészetünk ellaposodik, elszíntelenedik. Irodalmunk csak a 
termelés mértékében, de nem értékében mutat nagy méreteket. 
Filozófiánk céltalanul, út-, irány-vesztetten tébolyog. Nem csoda, 
hogy a kor kezd rádöbbenni a maga szörnyű szegénységére, 
elhagyatottságára, árvaságára, hogy egyre erősebben lesz úrrá 
fölötte a vágy valaminő communio, közösség után. E tragikus 
ráeszmélés elhagyatottságunkra nem kis mértékben sodort ben-
nünket, katolikusokat közelebb az Egyházhoz. Semmi sem mu-
tatja szebben, biztatóbban, mennyivel gazdagabb, melegebb, 
igazabb a kornak az Egyházról lassan-lassan kialakuló képe a 
XIX. század üres, racionalisztikus, az individualizmus satujába 
szorított Egyház-fogalmánál, mint éppen Gertrud von Le Fort 
költészete. Le Fort rabja annak a felséges Egyház-eszmének, 
amelyet Krisztus szinte szenvedélyes szeretettel gyújtott ki a 
világban. 0 is úgy látja, hogy „ez az , Ecclesia egy fölséges, 
szép alak, olyan, aminőnek őt, az új Évát szenvedésének há-
romórás éjfélében, kínos szeretetének álmában megálmodta az 
új Ádám, Krisztus. Lelket adott neki, tüzes, pünkösdi lelket, 
amely gerincét sudárpálmává vasalta s arcára észbontó szép-
séget s szellemet lehelt. Homlokára odatűzte saját tekintélyé-
nek csillagát s azt mondta neki : „te most egészen úgy tégy 
mint én tettem, szavad az én szavam, tekintélyed az én tekin-
télyem, hatalmad az én hatalmam: neked adom a mennyor-
szág kulcsait" (Prohászka). Gertrud von Le Fort tudja azt is, 
hogy a lét két partja között nincsen más átkelési lehetőség, 
csak Péter Hajója. Nem csoda tehát, hogy amióta e Hajó utasa, 
azóta finom, előkelő, az igaz mélységek és magasságok min-
den érintésére megrezdülő költészetével egyúttal trubadurja is lett. 

Blazovich Jákó. 
Jegyzet. G. v. Le Fort munkái közül tudtunkkal eddig még — sajnos 

— egy sem jelent meg magyar fordításban. Különben a „Hymen an die 
Kirche" a Theatiner Verlag München, (eddig két kiadásban, a második bő-
vítve), a „Das Schweisstuch der Veronika" s a „Die Letzte am Schafott" a 
J. Kösel & Pustet Verlag München s végül a ,,Der Papst aus dem Ghetto" 
a Transmare Verlag Berlin kiadásában jelent meg. 



AZ ÚJABB FIZIKÁVAL KAPCSOLATOS NÉHÁNY 
METAFIZIKAI KÉRDÉSRŐL.*) 

Mielőtt a fizikára áttérnék, legyen szabad egy meggyőző-
désemet megmondanom. Én pragmatista vagyok, de jó érte-
lemben. — Ne tessenek ettől megijedni. Azonnal kifejtem, hogy 
mit értek rajta. Nem azt állítom, hogy a legfőbb jó a haszon 
s azt sem, hogy az a cselekvés erkölcsös, mely az egyénre 
hasznos, hanem azt mondom, hogy ami igazán jó, az hasznos 
és ami igazán erkölcsös, az boldogítja az embert. S. W. James-
szel, Schillerrel, Poincaréval nem azt mondom, hogy ismerete-
ink és ítéleteink közül az az igaz, ami nekünk hasznos, hanem 
azt mondom, hogy minden igaz ítélet egyúttal hasznos is. Iga-
zuk van az előbbi uraknak, hogy igaz ítéleteink hasznosak. 
De nem azért igazak, mert hasznosak, hanem azért hasznosak, 
mert igazak. S ennek, alapján a filozófiát tartom a leghaszno-
sabb tudománynak. Úgyhogy azt szoktam mondani, hogy az 
embernek metafizikai felfogása : a vallása és hogy úgy boldog 
az ember, amilyen a metafizikája. 

Már most ebből következik, hogy minden tudomány, de 
különösen a metafizika arravaló, hogy az embert boldogítsa. 

Ne tessék azt gondolni, hogy én most nagyon messziről 
kezdek hozzá tárgyamhoz. Ezt azért kellett előrebocsájtanom, 
hogy megmondjam, hogy meg vagyok győződve, hogy nemcsak 
testi életünknek vannak ösztönei, melyeket azért hoztunk ma-
gunkkal a világra, hogy testi boldogságunknak szolgáljanak s 
azt szabályozzák, hanem meg vagyok győződve, hogy szellemi 
életünknek is vannak ösztönei, melyeket megtagadni nem lehet, 
s melyeket azért hoztunk magunkkal a világra, hogy a mi szel-
lemi életünket irányítsák, boldogítsák. De nem is jól beszélek, 
hiszen testet,, lelket emberi életünkben egymástól elválasztani 
nem lehet. Úgy kellett volna mondanom, hogy vannak ösztö-
neink, melyek azért vannak bennünk, hogy életünket irányít-
sák, boldogítsák s ezek az ösztönök vonatkoznak nemcsak a 
fiziológiai világra, hanem az érzéki megismerés és törekvés 
világára éppúgy, mint az értelmi megismerés és az értelmi 
törekvés világára. Ezeket bizonyítani vagy letagadni nem lehet. 
Ilyen ösztönös igazságok az észelvek is, az elégséges alap elve 
és az ellenmondás elve. S épp ezen az alapon állítom, hogy 
van anyagi világ, amit mi nagy természetnek mondunk, mert 
mi ezt így tapasztaljuk, így tartjuk igaznak, így mondja ösztö-
nünk s éppen ezért hasznos nekünk. És van lelkivilág, érzéki 
és értelmi lelkivilág, mivel ezt tapasztaljuk és igaznak tartjuk, 
ezt is így mondja ösztönünk és éppen ezért hasznos nekünk. 
Az ösztönünk követeli mindkettőt. 

Az anyagvilág, melyet reális világnak mondhatunk, melyen 

*) Felolvasta a szerző az Aquinói Szt. Tamás Társaság 1932 február 
17-i gyűlésén. 



mi nem változtathatunk, kezdettől fogva meg van saját lénye-
gével, törvényeivel. Alakulások vannak benne, de lényege, tör-
vényei nem változnak. Azért létezik, hogy a létezőket, köztük 
az embert is boldogitsa, irányítsa boldogsága felé. Ezt a vilá-
got az embernek meg kell ismernie. Kezdetben alig ismert az 
ember törvényt a törvényei közül. Aztán kezdett mindig többet 
megismerni, még pedig mindig egyetemesebbet és egyszerűbbet 
s ma ismer sokat, de többet nem, mint igen. 

A lelkivilág, az érzéki, értelmivilág, a reálisvilágból táp-
lálkozik. A reálisvilág hat az emberre. Érzékszerveink felfog-
ják e hatásokat. Kezdetben keveset, később többet és igen 
sokat attól kezdve, hogy érzékszerveinket segédeszközökkel 
felszereltük : műszereket használunk. A reálisvilág nem csal 
meg bennünket. Érzékszerveink, műszereink determináltan mű-
ködnek, nem képesek másképen szólni, mint ahogyan a reális-
világ hat reájuk. Keletkeznek tehát bennünk ismeretek a reális-
világról s lesz bennünk egy érzékivilág s majd értelmivilág, 
mely helyesen fogja fel a reális és az érzéki világ közti kap-
csolatot 

A reálisvilág s e lelkivilág létezik, ösztönösen létezik, a 
mi hasznunkra létezik. 

S most jön az ember, a tudós, a fizikus és kezd magya-
rázni, ítélni. Alkot egy fizikai világképet magának s itt jön a 
tévedés, itt jöhet a botlás. 

A reálisvilág létezik, a reálisvilág hat reánk s e hatá-
sokból megismerjük a reálisvilág törvényeit. E törvények nem 
változnak, akármennyire haladunk is előre. De változik a ma-
gyarázat : a reális világnak általunk alkotott fizikai világképe.. 
S éppen ezért a magyarázatoktól független a valóság és a lelki 
világ léte. 

Hányféle magyarázatát láttuk már a világnak? Hányszor 
gondolták már az emberek, hogy megtalálták már valaminek a 
megfejtését? — És ime, még most sem ismerik. 

Kezdet kezdetén nem foglalkoztak mással tudományosan, 
csak a földi világgal. Elég hamar, kb. 3000 évvel ezelőtt kezd-
ték vizsgálni aztán az égivilágot is, de erre műszert alig 300 
éve találtak. Kialakult tehát egy magyarázat az eddig látható 
és észrevehető reálisvilágról. Galilei, Newton a kimagasló 
határkövek. Úgy gondoljuk, hogy magyarázatuk helyes, a mi 
érdekeinknek megfelelő, boldogságunkat szolgáló elmélet. 

Az emberi elme azonban másra is képes Tud gondolni 
egy olyan világra is, melynek egyik kicsi kis megnyilatkozása a 
mi eddigi világunk. Itt a földön, a mi kicsi kis hazánkban, a 
mi kis naprendszerünkben ezek a törvények érvényesek, de 
hátha általánosabb reális lét is van, vagy lehet, mint a mit 
eddig tapasztaltunk ? S hátha erre a más világra utal a mi vilá-
gunk is, csak eddig még nem vettük észre ? 

Einstein megírta könyvét a speciális és általános relatívi-



tásról. Ezzel kapcsolatban megalkotott egy fizikai világképet. 
Egyet a sok közül ! Ez a fizikai világkép is egy kép, mely 
változhat, biztosan változik idővel ! Felfogásunk szerint mind-
egy, hogy Einstein mit állít. Az ő állítása esetleg tévedéssel 
kapcsolatos ítélet. Volt már sok. Volt és elmúlt. De foglalkozni 
kell vele, mert voltak, akik Einstein könyve megjelenése után 
így írtak : Minden relatív, az igazság is. Nincsen abszolút igaz-
ság, nincs abszolút erkölcs. Ami igaz Európában, talán nem 
igaz Amerikában, ami erkölcsös délen, az erkölcstelen északon. 

A relativitás elve nem új. A régi fizika is tudta és tar-
totta, Einstein csak általánosította. Mindnyájan tapasztaljuk, 
hogyha pl. a Lánchídról a Duna felénk rohanó hullámaira 
nézünk, sokszor úgy érezzük, hogy nem a Duna folyik hanem 
a híd rohan a Duna folyásával szemben lévő irányben. Vagyis 
az egyenesvonalú egyenletes mozgás relatív. A jelenség ugyanaz, 
ha a víz folyik, s ugyanaz lenne, ha a híd mozogna vele szem-
ben. Einstein ezt a relativitást kiterjesztette arra az esetre is, 
midőn a mozgás nem egyenletes, hanem egyenletesen változó, 
mint amilyen a kő esése a föld felé. Amint azt állította, hogy 
— ha más körülmények nem lennének ismeretesek, — magá-
nak a hídnak és a víznek egymáshoz való relatív elmozdulá-
sából nem tudnók megállapítani, melyik mozog, épígy azt is 
állította, hogy ha egyenletesen változó mozgásban lennénk s 
ha más kísérleteket nem tudnánk végezni, nem tudnók meg-
állapítani, vájjon mi mozgunk egyenletesen változó mozgással, 
vagy az a test mozog ugyanígy, melyhez saját mozgásunkat 
viszonyítjuk. S ezután azt mondotta, hogy a természettörvények 
mindig érvényesek, akármilyen mozgásban vagyunk. Eddig 
megállapították a természettörvényeket oly rendszerről vizsgálva, 
mely egyenletes mozgásban van, vagyis a földről. De a termé-
szettörvényeknek akkor sem lehet változniok, ha oly rendszer-
ről állapítanók meg azokat, mely egyenletesen változó mozgás-
ban van, pl. egy szabadon eső gömbről, Megállapításaink min-
dig relatívok, hiszen megállapításokat csak mozgásban levő 
testről végezhetünk. De a természettörvények nem változhat-
nak, bármilyen rendszerről vizsgáljuk is a természetet. Ez tel-
jesen helyes megállapítás. 

Einstein tehát, jóllehet megállapítja, hogy vizsgálódásaink 
relatívak, azt is állítja, hogy a természettörvények változatlanok, 
így speciálisan minden állítása azon alapszik, hogy a fény ter-
jedési sebessége mindig ugyanaz és, hogy ennél a sebességnél 
nagyobb sebesség nem létezik. 

Ki merné azt állítani, hogy Einstein tagadja az abszolút 
igazságot. Önmagával jutott volna ellentétbe. Matematikai nyel-
ven : ő kereste nemcsak az euklidesi transzformációk invarian-
sait, hanem a Gauss-féle transzformációk változatlanjait is. 
Hogy sokan félreértve azt állították, hogy minden relatív és így 
abszolút igazság nincs, nem az elmélet hibája. Ha maga Ein-



stein is mondott volna ilyenvalamit, nem logikusan cselekedett 
volna. S ha Einstein még a matematikában is konvencionalista 
volna, mint Donát S. J. kritikájában állítja (222 I.) tehát képle-
teit, invariánsait csak azért tartaná igazaknak, mivel ez közös 
megegyezés eredménye és hasznos nekünk, még akkor sem 
tagadhatja le senki, hogy a fény sebességéről oly abszolúte 
állítja, hogy maximális, mintha ez bebizonyított tétel lenne. Ha 
még ezt is csak azért fogadná el, mivel ez így jó és hasznos 
nekünk, akkor azt állítom, hogy lehet, hogy maga Einstein való-
ban relativista az igazságot illetőleg is, de ez az ő elméletéből 
nem következik. Elméletét elfogadhatjuk s megmaradhatunk a 
keresztény filozófia abszolút igazságai mellett. 

Ezzel nem állítottam, hogy elméletét elfogadásra ajánlot-
tam. Az ő elmélete is csak egy világkép a sok közül. Az ő 
elmélete is eltűnhet s jöhet helyébe egy másik. 1930-ban jelent 
meg Leipzigben Gerold von Gleichnek egy munkája (Einsteins 
Relativitätstheorien und phisikalische Wirklichkeit). Fejtegetéseit 
így fejezi be : „Ha a XX. század fizikája az Einstein-féle tanok 
béklyóiba akad sokáig, akkor nem kételkedem, hogy minden 
bizonyossággal a természettudományok hanyatlásának sietünk 
eléje." (120 1.) Az egész könyv Einstein úgynevezett tapaszta-
lati bizonyítékainak cáfolata. S ilyen fizikus egész sor akad. 

Legyen szabad Einsteinra vonatkozólag még egy-két meg-
jegyzést tennem. 

Elméletéből általában a négydimenziós térre következtet-
nek. Az ő négy dimenziója : a háromirányú kiterjedés és az 
idő. Sokan most ezt a négydimenziós teret iparkodnak elkép-
zelni. Ne erőlködjünk vele. Ha valóban csak háromdimenziós 
térről van szó és ehhez hozzáveszi az időt, mint negyediket, 
akkor nem nagy erőlködésünkbe kerül a dolgot elképzelni, 
hiszen ez semmi más, mint az a világ, amiben élünk, mozgunk, 
és vagyunk, vagyis a mi világunk. Ezt látjuk s így nem nehéz 
megérteni, szemlélni. (Hogy az idő nem valóságos térdimenzió, 
azaz nem olyan dimenzió, mint az előbbi három, az onnan 
következik, hogy az idő egyenlete (koordinátája) az imaginá-
rius egységgel van szorozva. Ez pedig matematikai nyelven azt 
jelenti, hogy nem reális mennyiség. 

Ha azonban valóban négy dimenzióról beszélnénk, akkor 
azt elképzelni nem fogjuk tudni soha. Képzeletünk csak olyan 
elemekkel tud dolgozni, amelyeknek részleteit tapasztalta. 
Háromdimenziós tért tapasztaltunk, négyet nem. Ez éppen olyan 
lenne, mintha a vak színeket tudna elképzelni. 

De tovább mentek. Amint a keresztény filozófiával ellen-
tétben volt Einstein elmélete, midőn belőle azt akarták leve-
zetni, hogy nincs abszolút igazság, éppen annyira tetszett Ein-
stein azon megállapítása, hogy az ő négydimenziós tere jólle-
het határtalan, mégis véges. Ez a megállapítása egyezik a keresz-
tény filozófia állításaival. 



Einstein a Lorentz-féle matematikai képletek eredménye-
képen felállította képletét, hogy a nagy természetnek, a nagy 
mindenségnek végesnek kell lennie. Hogy ezt megint valami-
képen el tudja képzeltetni, utalt a gömbre : íme a gömb is 
határtalan és mégis véges. Bármilyen irányban elindulunk, 
végére sohasem jutunk, de elindulásunk pontjába hamar visz-
szatérhetünk. íme sehol sincs akadály, határtalanul haladha-
tunk előre, mégis véges területen járunk. íme így akarták elkép-
zelni a négydimenziós teret is. De hogy a gömb határtalan és 
mégis véges, csak azok a lények gondolják, melyeknek nincs 
fogalmuk a háromdimenzióról, hanem csak a kettőről. Olyan 
kétkiterjedésű lapos lények gondolkodhatnak így. Elfogadom, 
ha ilyenek létezhetnének, akkor valóban így gondolkozhatná-
nak. De akkor ők nem tudják elképzelni a mi világunkat, 
hiszen a harmadik dimenzióról nekik fogalmuk nincs. Hát éppen 
így vagyunk mi is. Nekünk az igazi negyedik dimenzióról fogal-
munk nincs. Esztelen az tehát, aki ezt elképzelni akarja. Lehe-
tetlenre vállalkozik éppúgy, mint a kétdimenziós lény, mikor 
a három dimenzióról álmodozik. 

Pedig próbálták. Azt mondták, hogy elindulunk bármelyik 
dimenzió irányában, soha végére nem jutunk, de kiindulás-
pontunkra visszajutunk. Ezért határtalan a terünk, de véges is 
egyszersmind. Ezt mondani, hinni lehet, de elképzelni s meg-
tapasztalni nem. 

Einsteinnek ezen világa határozott anyag mennyiségű. 
Kiszámítja és állítja, hogy se kevesebb, se több anyagmenyi-
ség nem lehet benne. Ez hirtelenében mintha imét ellenkeznék 
a Teremtő szabadságával s ezért sokan inkább de Sitter vilá-
gát fogadták el, aki e tekintetben az anyag mennyiségét nem 
korlátozza. — De Einstein felfogása sem ellenkezik a Teremtő 
szabadságával, mindenhatóságával. Ha valóban a világ szer-
kezetének törvényei megkívánják a meghatározott anyagmeny-
nyiséget, akkor ez éppen úgy a lényegéhez tartozik, mint a kör 
lényegéhez, hogy ne lehessen egyszersmind négyzet is. Mert a 
Teremtő szabadsága meg van abban, hogy ha akar, más tör-
vényű világot fog alkotni. 

A tér és idő fogalmát igen szépen meg lehet fejteni. A 
reálisvilágban van egymásmellettiség, a lelkivilágban van csak 
tér, mégpedig csak mint fogalom. A reálisvilágban van egy-
másután, a lelkivilágban van csak idő, mégpedig csak mint 
fogalom. 

A lelkivilág alkot magának új világokat, olyanokat is, 
melyek nem felelnek meg a mai tapasztalatainknak. íme lege-
lőbb elkészült a Bólyai-féle ú. n. abszolút geometria, mely füg-
getlen attól a tapasztalattól, hogy a párhuzamosak metszik-e 
egymást. Lett egy új geometriai világ, mely általánosabb érvé-
nyű, mint az eddigi, az euklidesi, de ezt nem zárja ki, sőt 
magában foglalja. A Bólyai-féle abszolút geometria határértéke 



(ha t. i. a görbület o, a gömbsugár oo) az a geometria, mely 
szerint mi itt élünk a mi kis földünkön. 

Einstein is alkotott egy új világképet a fizikában. Az ő 
törvényei a mi törvényeinkbe mennek át, ha a sebességek a 
fény sebességéhez viszonyítva elhanyagolhatók. De vájjon van-e 
a földön oly sebesség, mely a fényéhez képest nem hanyagol-
ható el, hiszen a fény egy másodperc alatt az egyenlítőt majd-
nem nyolcszor körülfutja. S Einstein tételei akkor kezdenek 
érvényesülni, ha a testek sebessége közeledik a fény sebessége 
felé ! A mi életünkben marad minden úgy, mint eddig volt, 
még Einstein felfogása szerint is, mivel az ő törvényei a hatá-
ron : midőn az elmozdulás elhanyagolható, ami eddigi törvé-
nyeinkbe mennek át. 

Einstein beszél pl. a hosszúság tömegváltozásáról mozgás-
közben. De hol tudunk oly nagy sebességeket elérni, hogy 
némileg is közeledjünk a fény sebességéhez ? Mert ezen tör-
vények és következtetések csak ekkor lehetnének észrevehe-
tők Egy esetben beszélnek ilyen sebességről : az ionok roha-
násáról a légüres térben. De ott élet nincs. Nem a mi világunk. 

Röviden foglaljuk össze : Einstein elméletéből nem követ-
kezik, hogy az igazság relatív. Hogy vájjon Einstein mégis így 
gondolkozott-e, nem lehet tudni. Hívei, dícsérői így írnak. Ale-
xander Moszkovszki 1921-ben megjelent könyvében (Einstein. 
— Einblicke in seine Gedankenwelt 951. 1.) nemcsak azt mondja, 
hogy ez abszolútot matematikában, fizikában teljesen megsem-
misítette Einstein, hanem hogy az abszolutizmusnak is meg-
hozta alkonyát. Természetesen nem komoly dolog most ilyene-
ket felhozni s most is csak azért tettem, hogy lássuk mennyire 
nem tudományosani kezelik a legnehezebb tudományos tételeket 
és hogy annak a nézetemnek adjak kifejezést, hogy — mivel nem 
hallottuk, hogy Einstein ilyen állítások ellen tiltakozott volna, 
lehet, hogy Einstein nemcsak Moszkovszki világnézetét politi-
káját vallotta, hanem a tudományokban is valóban relativista, 
konvencionalista. — Vagy talán nem tartotta érdemesnek oly 
eltévelyedésekre felelni. ! ? 

* * 
* 

Az újabb fizika elméleteihez tartozik Plank kvantum elmé-
lete is. Valóban annyira új gondolatok merültek fel a fizika 
terén, hogy ha az ember újra akarna írni fizikát, egészen más 
alapon kellene már kezdenie. így írta meg fizikáját Theodor 
Wulf, a valkerburgi jezsuita, aki a híres Dressel-féle fizikát 
is már ósdinak találta. (Theodor Wulf S. J. : Lehrbuch der 
Physik. 1926). 

Mi ez a kvantum elmélet? Röviden : az anyag nem foly-
tonos mennyiség. Apró kis részekből van összetéve : kvantu-
mokból. Az energia nem folytonos mennyiség : apró kis részek-
ből van összetéve : kvantumokból. 

Matematikai nyelven : Anyagot, energiát nem lehet integ-



rálni, mivel csak folytonos mennyiségeket lehet integrálni, 
hanem csak összeadni. Folytonos mennyiség a mozgó pont 
útja, nem folytonos mennyiség pl. a pénz, a fillér stb. 

Ki nem látná ebben a kvantumban a keresztény filozófia 
materia primájának feléledését ? ! De azért mégsem kell hozzá-
kötni filozófiánkat, csak megállapítjuk, hogy ma — lehet, hogy 
nem sokáig — de ma így gondolkodnak a fizikusok. 

Arról sem kell vitatkoznunk: 1. egyrészt vájjon az energia-
kvantum átváltozhat-e anyaggá, vagy az anyag energiakvan-
tummá, de arról sem, hogy másrészt csak anyagkvantum van, 
vagy csak energiakvantum ! 

Az bizonyos : Van a reálisvilágban valami reális, amiről 
azt mondjuk, hogy anyag, vagy azt mondjuk, hogy energia, van 
valami a lelkivilágban, ami ennek megfelel s amit a mi éle-
tünkben felhasználhatunk s fel is használunk. Már most, hogy 
erről mit mondanak a fizikusok, szép elmélet s érdemes rajta 
gondolkodni de filozófiánkat, metafizikánkat nem háborgatja. 

Azt mondta nekem valaki nemrégiben : Fiatal koromban 
azt mondták nekem, hogy csak anyag van. Ma azt állítják, 
hogy egyáltalában nincs anyag s a keresztény filozófus is 
mondhatja, hogy nincs anyag, de hozzáteheti, hogy azért az 
nem baj : van energia, van substancia. 

Legyen szabad nekem is azt mondanom, hogy egyik se 
baj. Bizonyos : van reálisvilág. Bizonyos : Van lelkivilág. Hogy 
a fizikai képet mint alkotjuk meg lelkünkben a reálisvilágról, 
az a mi életünkön nem változtathat, a mi céljainkat nem zavar-
hatja meg s ez a fontos. Eddig megismert törvényeket nem 
rontja le egyik felfogás sem. 

A mai fizika nagy emberei : a cambridge-i professzor : Sir 
James Jeans az 1931-ben megjelent legújabb könyvében és 
A. S. Eddington-nak szintén 1931-ben megjelent könyvében 
szépen írják le és fejtegetik az újabb felfogás alapján felépített 
íizikai világképet. 

A fentebb említetteken kívül legyen szabad itt még egy-
két dologra utalnunk. 

Amit a csillagászok már régen tapasztaltak, hogy a spirá-
lis ködök egymástól távolodnak, most Lemaitre vizsgálódásai 
alapján úgy általánosuk e tétel : hogy az egész világminden-
ség tágul, szétmegy, mégpedig a spirális ködök távolodása 
alapján meghatározott óriási sebességgel. Beszéltem csillagá-
szokkal s ezt a tényt megerősítették. Oly nagy méretű ez a 
széttágulás, hogy a fény terjedésénél gyorsabban kellene siet-
nünk, hogy valamiképen elérhessük a reálisvilág szélét ! — 
Tények ellen nem szólhatunk. A tér fogalma nem velünk szü-
letett, nem meghatározott adottság. Magunk alakítjuk s ki 
tilthatná meg, hogy ne alakítsuk még nagyobbra, mint 
eddig ? 

Úgy mondják, hogy a fizikai tér : vagyis a reális egymás-



mellettiség sugara 1200 millió íényév volt, most már 12000 mil-
lió fényév. De hát az elmének mindez kicsiny mennyiség ! 

Azt állítják, hogy ebből az ősatomok számát is ki lehet 
számítani és ez lenne 7.1078 hatványon. Erről már szóltam. 
S ha ennek így is kellene lennie, nincsen kizárva egy újabb 
világ, amelyben egészen más lenne a szám és más lenne 
a sugár. 

Ismét emlegetik az entrópiát. Ezen azt a hőmennyiséget 
értjük, mely soha többé munkává nem alakul át. S a tapasz-
talat azt mutatja, hogy ez folyton nő. Azaz mindig kevesebb 
lesz a munka és több lesz a használhatatlan hő. Elérkezik egy 
idő, midőn az a hő elérte maximumát, a munka, az energia 
minimumát, akkor megszűnik a hőkülönbség, megszűnik a vál-
tozás, a munkálkodás, megszűnik az élet. Eddig az időpontig 
volt fizikai idő : egymásután. Ezután nem lesz egymásután, 
hiszen nem lesz változás. Bekövetkezik az időtlen örökkévaló-
ság. Nem kell megszűnnie a helynek s így nem lesz egymás-
mellettiség, de nem lesz idő: nem lesz egymásután. Ha ezután 
jönne ide tapasztalatokat gyűjteni értelmes lény : csak a tér 
fogalmát tudná megalkotni, az időét a világból, a változatlan 
világból nem. 

Érdekes szemléltetése az időnélküliségnek. 
Egy érdekes elvet hangoztatnak manap : A határozatlan-

ság elvét, melyet Heiseberg 1927-ben állított fel : Régente azzal 
dicsekedtek, hogy teljes határozottsággal meg tudnak mondani 
előre bekövetkezendő eseményeket, melyeknek okait ismerik, 
és melyeknek akadályait el lehet hárítani. így jövendölték meg 
a visszatérő üstököseket, a csillagászati együttállásokat, fogyat-
kozásokat, átmeneteket stb. Ma kénytelenek kijelenteni, hogy-
ha előre meg is, mernek mondani valamit, készeknek kell len-
nünk, hogy ez nem pontos. Készeknek kell lennünk, hogy 
csoda történik, azaz más, mint előre kiszámítottuk. 

Ez azonban a filozófia állításán nem változtat. Ha min-
den ok együtt van s minden akadály el van hárítva, akkor 
fizikai bizonyossággal bekövetkezik a tény. Ez igaz most is és 
igaz marad mindig. De azt is megengedhetjük, hogy a tudósok 
nem tudnak minden okot összehozni s nem tudnak minden 
akadályt elhárítani, vagy mindezeket nem tudják gyarló emberi 
mérőeszközökkel kiszámítani. Ez az elv elismerése a mi gyar-
lóságunknak s meghódolás a nagyobb ész : a Teremtő előtt. 

Még egyet. Ami Einsteint elméletének megalkotására ösz-
tönözte, az az volt, hogy Fizeau és Michelson nem tudtak 
megegyezni abban, vájjon az éther velünk együtt mozog-e, 
vagy nem. Fizeau fénytani kísérletei azt állították, hogy az éter 
nyugalomban marad, midőn a Föld mozog, azaz úgy úszunk 
az éterben, mint a hal a vízben, míg Michelson fénytani kísér-
letei azt állították, hogy az éter a Földdel együtt mozog, azaz 
mi cipeljük magunkkal az étert, mint a csiga a házát. Ezt a 



gordiusi csomót Einstein úgy oldotta meg, hogy kijelentette : 
nincsen éter. Ha nincsen éter, akkor nem jöhet az szóba, 
vájjon velünk együtt mozog-e vagy nem ? 

De ha nincsen éter, akkor mint hat egyik test a másikra ? 
Akkor kell, hogy actio in distans legyen. Erről pedig sokan 
vitatkoztak s állították keresztény filozófusok is, hogy lehetet-
len. Azt hiszem, hogy actio in distans-nak akadálya nincsen a 
keresztény filozófiában. A filozófiának csak arra van szüksége, 
hogy minden hatásnak meglegyen a neki megfelelő és elegendő 
oka. Ez pedig megvan abban a testben, amelyből a hatás kiin-
dul. Ettől a testtől függ, ennek az alkatától, mennyiségétől, for-
májától stb,, hogy ilyen vagy olyan a hatás. Megfelelő és ele-
gendő ok. így pl. a földnek gravitációs terében mindenütt van 
hatás, ennek megfelelő és elegendő oka a Föld, az ilyen s 
nem olyan Föld. Ez a hatás megvan pl. egy helyen, ha ott 
semmi sincs, de észrevehetővé Jesz, ha ott van valami, amire 
ez a gravitációs tér hatni tud. így van a mágneses és elektro-
mos térrel is. Általában véve, ma nem is gondolunk másra, 
mint ilyen terekre, ezen tereknek változásaira, mégpedig perio-
dikus változásaira s ezzel magyarázunk mindent, a fényt, a 
hőt, stb. is. 

És ha elfogadjuk, — amint elfogadhatjuk — hogy nincs 
tulajdonképen olyan anyag, amilyent régebben gondoltunk, s 
hogy csak energia van, de ez az energia substancia is, akkor az 
actio in distans kérdése megoldódik s akkor más, mint távolba 
hatás egyáltalán nem is létezhetik. 

De hogy mennyire nem kell magunkat s nem szabad ma-
gunkat a fizikusok alkotta fizikai világképekhez kötnünk, mu-
tatja az, hogy Michelson tovább kísérleteztetett s a tavalyi 
évben (1931) bekövetkezett halála előtt még megismételte kísér-
letét (nem egyedül, hogy senki ne tehessen kifogást ellene) és 
kísérletei most már ugyanazt mutatták, mint Fizeau-é. 

Ezért mondja Wulf könyvének 494. lapján : „Hogy a 
tanácstalanság még nagyobb legyen, Michelson nagyobb ma-
gasságokban megismételt kísérletei az eddigi negatív eredmény-
nyel ellenkezőleg, pozitív eredménnyel végződtek". 

Mindebből csak az következik, hogy nekünk a fizikusok 
világképéhez nem szabad ragaszkodnunk, nem kell tőle félnünk 
s nem kell azonnal reá esküdnünk. 

Ösztönösen tudjuk, hogy van reális világ s ösztönösen 
tudjuk, hogy van lelki világ. Tudjuk, hogy minden a mi jólé-
tünkért van, s nem lehet másért. Magyarázni magyarázhatnak 
így vagy úgy. A régi törvény, mely életünket igazítja nem vál-
tozik. Lesz több törvény, melyet megismerünk s van sok és 
marad is sok, melyet nem ismerünk. Amire szükségünk van, 
azt mindig megismerjük s ha többet ismerünk meg, nagyobbak 
lesznek az igényeink, szükségleteink is. 

A filozófust nem zavarja meg nyugalmában a kérdések 



és elméletek tömkelege. Gárdonyival fejezem be : A filozófus 
favágó a kérdőjelek erdejében. Azon fáradozik, hogy az erdőt 
kivágja és mialatt vágja, hátamögött a kérdőjelek új erdeje nő. 

És mi azért csak vágunk, vágunk tovább. . . 
Dr. Mattyasovszky Kasszián. 



MÉCS LÁSZLÓ. 

A legújabb lírának számottevő alakjai Ady, Sík, Mécs. 
Ady őstehetsége szertelenségei ellenére is megkapta a legna-
gyobbak közt a helyét az irodalomban az újat kezdés értékes 
bátorságáért. Sík passzív szemlélődő, de fogékony lélekkel írja 
ma is költeményeit. S harmadikul csatlakozik hozzájuk Mécs, 
akiben megvan a hatalmas tehetség, a szünet nélkül munkál-
kodó élet, de a fegyelmezettség, finomság is, hogy a mostani 
lírikusaink közt a legelső legyen. 

Költészetének alapja zárt egyénisége. Nagy dimenziójú 
életet él, nyugtalanul kínlódik belső világa, minden pillanatban 
készen arra, hogy lelke hasadásain ujjongva formába rohanjon, 
de sohasem az áradatnak gátakat törő pusztításával. Ura marad 
az élménynek minden feszültségében, a nélkül, hogy a keretbe 
szorítással öntudatos, mesterkélt lenne. Különösen nagy értéke 
ez költészetének, ha figyelembe vesszük élményterületének ha-
talmas gazdagságát, másrészt reflexiós jellegét. A előbbi versei 
szünetlen bimbózásában, szétterülésében jelentkezik. A főél-
mény azonnal oldalszálakat ereszt, s ezek megint tovább sar-
jadnak, ami dús, pompázó lombban szívja a költő teremtő 
energiáját. De a művészi alakításnak is kemény próbája, hogy a 
részek ne jussanak önálló élethez, de visszanyesésük se cson-
kítsa az élménytörzset, s a vers magából hajtó harmónia legyen 
tartalom szerint nagyon mély disszonanciákkal. Ehhez járul, 
hogy Mécs gondolkodó ember. Versei sohasem tisztán az érzés 
hirtelen föllángolásai. Mindegyik a költő életének örvényes sza-
kadékából nőtt magasba, telve az emésztő tépelődések örök 
megtorpanásaival, magabízó nekiiramodásával, újabb tilalom-
fákkal, s ezeket a sötét-színes lélekhullámokat víjjogva-merészen 
rajozzák körül az érzések mélyen-puhán, haragos fölhorkanás-
sal, vágyás lobogással, hogy az utolsó akkorddal éppen a gon-
dolkodás indításával biztosan menjen tovább élete útján. 

Ezért Mécs versei (kötetei : Hajnali harangszó, Rabszolgák 
énekelnek, Vigasztaló, Üveglegenda) a lélek, az élet pompás 
alpesi világát tárják az olvasó elé : meredek magasságokat, 
szédítő mélységeket, szűztiszta havasokat, tajtékzó hegyipata-
kokat, de omlásokat, lavinákat is, melyeket mindig a költő indít 
meg, hogy egy pillanatnyi szédülés, megingás után rendületle-
nül nézzen az elzúgó förgeteg után. Ezek a gyorsan váltakozó, 
lélek-föltárulások lenyűgözik az olvasót, hallgatót, de egyben 
nagy lélek-gazdagságot is kívánnak a teljes és egész életért.. 
Ezért nagyon valószínű, hogy a művészetét megillető hódolás-
ban nagy rész jut személyes varázsának — a közönség rovására. 

Mécs Petőfi és Ady mellett áll irodalmi viszonylatban, de-
óriási különbség is van közöttük ! Mécs lírája probléma-költé-
szet. Nem a problémáért, hanem mert ezek nőnek benne sza-
kadatlan virulással. Mindegyik verse egy nehéz kérdés, vias-



kodás az élet titkaival, mely az este hangulatából, a magány 
percegő csendjéből, gondolkodva figyeléséből száll feléje. S az 
Mécs nagy művészete, hogy ez a sok nehéz kérdés-rászakadás 
feloldódik az érzés szárnyán, már amennyire az értelem szála 
föl tud bomlani. S ilyenkor ezer színre szövi szét, s míg bon-
togatja, belesimítja fölvillanó örömét, fáradt letörését, s a vál-
tozhatatlanba való komoly belenyugvását. Ezért rapszodikus 
verseinek belső menete, innen van élményeinek buja gyökér-
zete, szemet megejtő színpompája. S mert az élet zúgásába 
szilajon, két kézzel markol bele a nélkül, hogy féktelen föl-
tornyosuló lenne, ezért szereti a közönsége ! Pedig nehéz olvas-
mány Mécs költészete, de a bennünk való rejtelmek kaoszába 
világít lelke tépelődéseivel, ezért vonzódnak hozzá) (Vö. A gyer-
mekség prófétasága, Palika, Parancsolj, fenség, Vigasztaló, Egy 
eszme indul stb.) 

Költészetének igazi területe ő maga : ezer kérdést adó 
világa, melyre minden felelet új miért-ek zsilipjét nyitja, hogy 
egészen kitárulni sohase ludjon. Ez a soha-kitárulni-nem-tudás 
művészetének kimeríthetetlen forrása, a magát adás nagy sóvár-
gása, hogy kínos gazdagsága terhétől szabaduljon mindenki 
gyönyörűségére, lelke fölszabadulására (vö. Egyszerű falusi híd). 
De bármennyire nehéz is az élménye, s ráülepszik a sötét óra : 
tépelődés, gond, a vágyak kísértő raja, mindig magára talál, 
magában az életzsongására, mert gazdag, csupa-aktív életében 
nincs helye a megállásnak ! A benne munkáló erők mindig új 
küzdelemre indulnak, hisz új vágyak, szebb eszmény, nagyobb 
cél születik benne s mindig feszülő erő, mely nem enged ellan-
kadni, megpihenni, elterülni. Ilyen pl. az Üzenet tavasznak ősz-
szel c. verse, melyben 

orgonáról, gyöngyvirágról 
fütyörészve álmodom 
s kivirágzik a botom, 
míg lombot ver őszi ágról . . . % 

így lesz költészete a lélekmélyben viaskodó élet lírája. 
Azonos Prohászka életszemléletével. Erős benne a gondolati 
elem, de sohasem elvontságában, inkább az érzéssel az élet 
lüktetésébe kapcsolódva. Másrészt a gondolat uralkodó jellege 
miatt nem oly vad, maga előtt hömpölygető, mint pl. Ady. 

Ezért lesznek aztán versei a modern eszményiség merész 
hajtásai. Nem vértelenül, a földtől elszakadásában lenyűgöző, 
hanem avval, hogy életet szór, a gazdag életéből jóságot, szép-
séget, erőt, a szeretet himnuszait, melyeknek vannak nagy küz-
delmeik, hisz mélyről, örvényekből fakadtak, de van erejük is, 
hogy szétterülve a magasban, most már szabadon éljék eddig 
lekötött életvágyukat. Ezért 

Azt szeretném : földi fáktól 
égi fákhoz föllebegni, 
hajtást lopni égi fákról, 



angyalokra ránevetni, 
angyaloktól csókot lopni ! 

(A rokoni szeretet hintáján). 

Első verseiben még túlságosan erős a gondolati elem. Az 
elmélkedő ember költészete ez, kinek szeme szüntelen meg-
akad a lélek mozdulásain, a külső világ s a belső életnek ellen-
téteket indító kapcsolatain. Még nem érett az értelem magas-
ságáig a szív, még sötétek a színek, bizonytalanok a képek 
körvonalai. így aztán ezek a versei (pl. A Szentlélek ekéi, Egy 
a szükséges, A szent vihar, A lámpásos ember útja, Jónás 
próíéta, Péter hajóján, A csőcselék stb.) messze távlatúak, bele-
mosódnak a távol kékségébe. De markánsan villannak elő az 
izmosodó életfölfigyelések, még alaktalanul imbolyogva, de már 
életet kérve, csak még hiányzik a költőből, hogy egész művé-
szetté tudja bontani őket. 

S ha ez a belső-külső formáló erő még csak érő stádium-
ban van is költészete első szakában, de már nagy érzéke van 
a mélységet támasztó ellentétek iránt, ahonnan minden művé-
szet fakad : a Két leányban egyiket „nevelték gyönyörnek, pom-
pázó úri dísznek", a másik „a Május lánya, szíve : minden 
vágyaknak szolgáló kamra, bánya, ő a titkos jövendő" (vö. 
Nyugdíjasok a templomban). Mégis gyakran érezni most még 
versein az elképzelést, élményei kibontásán a fegyelmezett, 
tudatos alakítást. Nem úgy, hogy élesen, szögletesen kimért a 
gondolat határa, az érzés foka, hanem az élmény fejlesztésén 
látszik meg ez, amikor egymásra rakja, csiszolja, alakítja az 
érzést, szűri a gondolatot, amivel a formának is erősen ellen-
súlyozott keretet ad. Pl. az Egy a szükséges-ben nem érezni 
az Isten felé késztető vágynak azt a lebírhatatlan erejét, mely 
pedig az élményben minduntalan ki akar törni, s ami különben 
is annyira jellegzetes vonása Mécs költészetének. A Péter hajója 
c. versben írja : 

£ Inog, vergődik minden ember ! 
Nincs csönd-sziget, nincsen szilárd pont ! 
Fényes hajók, eszmék, rakottan 
futottak itt s kis tutajok. . . 
Rózsákként úsztak a habokban 
gyönyörhalászó gyöngy hajók . . . 
— Most romok. . . Átkozzák a Zátonyt . . . 

Víziós elgondolásában hatalmas kép bontakozik ki a vers-
ben, de még nem él egész életet, külön áll a költőtől. Ketten 
vannak : a költő s a vers élménye, nem forrottak össze, nem 
egymásból erednek, úgy közelítenek egymáshoz, hogy a hit és 
tudás közös szálán találkozzanak össze. 

Azonban művészetének állandó aktivitás-jellege hamar 
kimenti ebből a kettősségből, s innentől kezdve élményeinek 
nagy átfogó ereje ihleti minden versét : 

A mélyből kezdje, ki magasba készül. 
Poklokat járt meg minden megfeszített. 



Ki porba hullt, mert mindent elveszített 
rabszolgasorsát állja meg vitézül. 
A mélyből kezdje, ki magasba készül ! (Tertullianus éneke) 

Ezért ennyire teljes, gazdag Mécs költészete, ezért izzik 
minden versében a lélek minden tája, ezért van szelíd hangja, 
magasba csapó árja, kínja és öröme, mosolya és könnye, álma 
és lemondása egyszerre ! Nem a kiszakított élményt fogja rit-
musba, mindig az egész életet, melyben a pillanat élménye 
kisarjadt, erősödött s összenőtt más hajtásokkal. Ezért olyan 
dúsak versei, soklángúak, újat indítók minden lobbanásukkal 
gyakran annyira, hogy elnyomják az alapmotívumot (pl. Fekete 
mitológia). Ezek a költemények vadul sodródó áramlattá lesz-
nek, melyekben egymásra nőve zúg fel az érzés, a gondolat, 
s míg a lélek gátján a szabadba rohan, nincs idő, hogy össze-
rendeződjék : gyökeret verjen, törzset hajtson, ágat nyisson, bim-
bót fakasszon, illatot leheljen, színt mutasson, hanem mindez 
egyszerre zúdul ránk, a költőre ! Mécs bírja ezt az iramot, sőt 
ebben rejlik a művészete, mely az érzések, gondolatok, tépe-
lődések tobzódása. Dús virágzás ez, csak félő, hogy maga fölé 
nő ! Annyira meredek a fölfelé ívelése, hogy túl sok egy síkban 
íutó szerpentinre lesz szüksége, míg magába visszatér. Az olva-
sónak, hallgatónak pedig a zuhanás érzése jut. mikor a magasba 
emelve nincs ereje, hogy a szédületes embermélységbe, a maga 
világába visszabotorkáljon. Inkább félelmetesek a költőnek ezek 
a lélek távlatai, mint szépek : akkora belső kultúra, életjózanság 
kell az élvezésükhöz ! Mécs nagy művésze a ritmusnak megé-
lésben, formálásban egyaránt, de legnagyobb akkor lesz, ha 
költői ívét az ígért belső-külső dimenziók harmóniájában oldja 
meg. Ebből a körből való A paraszt c. verse. Lobogó himnusz, 
melyen még rajta van az elemző értelem nyoma, de már föl-
felé tornyosul az érzés és diadalmas életté, kemény szépséggé 
nő össze. S kitárul a költőben a paraszt ős alakja: 

Ő a napfény hőse ! Szobros barna testtel 
ezerszám nyüzsög most a mezőn aratva 
s dallal, verítékkel kenyeret keresztel. . . 

Életté gyúrta most össze lelkét a költő : ahogy beléje ivó-
dott a paraszt, úgy emeli ki belső világából. Nem is emeli, ma-
gától emelkedik ! 

S ettől kezdve egymásután nyilnak ki lírájának nagy, buja 
termőföldjei. Elsősorban is az élet vágyaival kezdett fenséges 
harca : 

vének padkáján üldögélek. 
Elnézem : valaki helyettem 
hogy táncol, tán az ifjúságom . . . 
Iszogatok, dúdolgatok 
s míg merengek a csalfaságon, 
nagyot kacag rajtam az É l e t . . . (A vének padkáján). 

Honnan fakadhatna termőbben a szépség, mint ebből a 
vonagló barázdából, s kifogyhatatlanul is, mert hatalmas élet 



csírázik mostan ! Micsoda birkózás ez önmagunkkal ! A vers-
ben nem a szavakon, képeken, a ritmuson van a hangsúly. 
Ezek egyenletes, fegyelmezett formák, mint ahogy a legnagyobb 
harcaink sem a külsőn jelentkeznek, hanem amint megindítja 
az élményt: kitárul a lélek, benne az erők, vágyak, a kétségek 
viharérése, hogy csak egy tekintet essék az élet kínálgatására, 
s megindul a félelmetes harc, mely bukás vagy diadal, de amely-
ben középút nincs. Mécs költészetének az a nagy kiteljesedése, 
ahogy verseiben izzik, forrósodik a lélek, forrnak a gondolatok, 
elborul benne a jövő, ránehezedik a lélekvihar sötété, csak 
lihegnek a tájak, aszal a szél, kéjesen játszik vele az élet déli-
bábja, de a költő végső erőfeszítéssel barázdát vág a vak éjt-
szakában, s fölébe gyürkőzik a lehúzó életnek ! Micsoda rap-
szódiák születnek innen ! Mennyi erő sűrűsödik össze, hogy 
szépséggé birkózza magát, s gyönyörűsége legyen azoknak, 
csak azoknak, akik maguk is aktív belső életet vívnak ! 

Mécs lírája azért oly teljes már eddig is, mert örökké 
háborgó lelkéből forrásozik. Nincs itt soha egy pillanat szünet : 
folytonos kavargásban sodródik benne a gondolat, érzés, a 
vágyak, akarat, színek, hangok, hangulatok, mint egy naprend-
szerben, oly végtelenül, de nem oly rendben! Szünetlen vajú-
dás a lelke, honnan lángok, tüzek csapnak föl, egymásba fo-
nódva, hirtelen széjjel válva, egymást izzítva, széthullva, vérpiro-
sán, rózsaszínhalványan, hideg kékben, vakító fehéren s mind 
mérhetetlen erőben, nagy tömeget rántva magukkal, üstökös 
csóvát vonszolva. Mécs élményeinek ez a jellegzetes sajátos-
sága ; ez az élményt követő fénysáv, mely átvilágít mindnyá-
junk életének végtelenjén, s benne megmozdulnak eltemetett, 
leszunnyadt vagy még erőrenem ébredt lelkünk részei. Ezköltésze-
tének egyik varázsos hatása, hogy tűzcsóvát vonva maga után, 
tüzeket lobbant az olvasóban, hallgatójában, mindenkinek a 
maga tüzét, a legbensőbbet, a legegyénibbet, melynek eddig 
még a parazsát se éreztük, s most egyszerre lángra lobbant : 
mi égünk benne, mi fájunk, sírunk, tépelődünk, mi leszünk a 
költészet, a ritmus, dallam, a formába markolt élet, az átizzított 
szépség, ahogy senki se gondolta, érezte, ahogy magunk se 
tudtunk vágyni, akarni ! 

Költészetének egy másik nagy területe a hivatása : 
En : a fáklya félve égek, félve járok, félve fekszem : 
keresem a létem kulcsát, s nem találom sohasem ! 
Kétségeknek vándorútján feketéllő titok-fákról 
könnyek hullnak fürteimre, ében gyöngy hull, permetez . . . 

(Siratnak engem a fák) 

A maga életén túl közel jutott a rábízott emberek világá-
hoz. S ez a Mécs-féle érzékeny léleknek kétszeres kín : a lélek-
szép mindig fakadásának szünetlen lefagyása. 0 az emberkert 
kertésze. Ezért is annyira dús a költészete, mint Sík. Prohász-
kánál is látni, mert sok forrásból táplálkozik, akinek a maga 



világa is mérhetetlen. De innen nyílik öröme is ! Ilyenkor ki-
szinesül a lelke, gyermekes-kacajos a hangja, tavasz árad a 
ritmusából : 

Mosolyommal simogattam, 
áprilisként mókázgattam, 
minden fagyot letörültem 
s úgy örültem, hogy körültem 
hatvan gyermek kacagott 

(Porszem a nagsugárban) 

Ez Mécs igazi hangja, mikor az értelem csak árnyékként 
kíséri az élet felszabadult ujjongását, s örömet gyújt, boldog-
ságot, mert 

testvér, szívem úgy vegyétek, 
hogy az zengő részecskétek, 
mint a drága földnek része 
a virág s a fecske fészke. 
Zengő álmotok legyek ! (U. o.) 

Lírájának különösen egyéni része a szerelem élménye, 
az életnek ez a soha meg nem unt játéka. De ahogy nála 
verssé színesül az érzés, így csak Vörösmarty foglalta ritmusba 
lelke bimbózásait, vagy talán még ő se ! Pompázó rózsakertté 
nő ilyenkor a lelke, ahogy lehunyt szemmel szívja az illatot,, 
lassan megcsendesül benne az élet nagy szava, s költészete 
már a magasba jutott férfi megnyilatkozása, aki magával hozta 
a legüdébb színeket, az érzelmek rejtelmes rengését, hogy sóhaj 
fakadjon benne a szépség pusztulása miatt, és bánat, amikor 
vihar tépázza a feslőéletbimbókat, dediadalmas ujjongás is,amikor 
a szépség túlnő a rohanó áron, s nemesen, gazdagon hinti az 
otthon boldogságát, melyre az Isten a nőt öröktől rendelte. 
Ezért sohasem mámorosak ezek a versei (Nebántsvirág, Hó-
fehérke cipellőjére, Rózsabokor a domboldalon, Lánykák, Bol-
dog vagy? stb.), inkább szomorúság lengi át őket, hogy az 
életben több a hervadás, mint a gyümölcsérés, s a költő any-
nyira intenzív lélek, hogy benne kétszeres visszhangot kelt a vágy 
ébredő hangja, és soha nem múló bánatot kegyetlen letörése. 

A nőt típusként alakítja, kiben a szépség, az eszmény, a 
nem teljesülő vágy pompázik. Elérhetetlen magasságuk teszi 
ezeket a verseket olyan szelíden zsongókká, messzenézőkké,, 
légies-vonalúakká. Nem az élet lüktet bennük szépség-gazdag-
ságával, csak visszhangok, ezüstös csengések, szinek, vonalak, 
melyek mindig finomak, törékenyek, selymelyesek, ködbeomlók 
(Schumann : Träumerei, 0 diákkori szerelem stb.) Az ő sze-
relmi érzése sohasem aktív. A leány csak testet öltött eszmény,, 
aki 

most nyitja selymes kelyhét, 
hogy mézzel és tavasszal 
megáldottan beteljék . . . (Fiatal leány az őszi parkban) 

és 
amerre jár, körötte rajzanak 
pillangószárnyú álmok, angyalok 



és láthatatlan húrú hegedűn 
csiklandozó vidám dalt játszanak, 
mitől folyton, folyton kacagni kell 
s mitől elrémül minden kerge bűn . . . 

(Egy rózsásarcú lány) 
Ezek a versei kevés kivétellel elégiák. Fölvillannak a régi 

emlékek, de hangjuk, ritmusuk már lágyra, merengőre simult, 
s így hullámzik tovább még akkor is, mikor ráeszmél, hogy 

sok ősz hullt már szemembe : 
s nem láthatok 
többé angyalt — csak embert. (Angyalka) 

Az igazi himnusokat a család váltja ki belőle, mely az 
ő szerelmi lírájának egyetlen igaz megoldása. Ilyenkor halk, 
puha, bársonyos a hangja, s a szeretetté nemesült szerelem 
csilingel benne : ahogy ébred az érzés : 

egy éjjel megjő a meséből 
a csillagos hattyúfogat, 
megáll kis házatok előtt 
s valami titkot szólogat. 
Csak menj ! 

Aztán 
felébredsz lányos nyoszolyádon 
és kirepülsz az ablakon . . . 
Nem térsz meg soha, soha többé. 

Majd olyan hamar, csak 
pár perc . . . az égről mind elfogynak 
a csillagok . . . 
Te bámulsz fájón, szótlanul. . . 
Nézed : az élet országútján 
ekhós-szekér megy : a Család. 

Végül 
az éjtszakából nem marad meg, 
csak a te csillagos szemed, 
csak a te nagy virágszíved, 
hogy tűrhető legyen a föld . . . 
Csak menj ! (Csak menj) 

A lélek végtelenjének milyen bájos tájai is vannak i S 
milyen perzselő Mécs világa, melyben a harmatban tükröző 
napsugár mindig viharfelhőkben nyugszik le, hol már érik a 
villám, az orkán ereje, mely minden életen annyiszor végig-
száguld, hogy mindig a szépség ágait tördelje ! Talán a tisza-
virág természete, sorsa a szépség végzete? 

S a lélekkavargások költészete között bánatosan mosolygó 
szeretettel nyílik szét az ócska zongora balladája. A költő csa-
ládjának a szíve a zongora, tele hangulattal, sokszínű melódiá-
val, ahogy a család élete bontakozik : 

. . . s egyszerre itt is, ott is halványan, álom-halkan 
megszólal egy-egy húrján egy víg melódia, 
oly messziről, oly csendben, mintha szívek zenélnének, 
vagy bent a földben pattan egy liliomcsíra, 
vagy angyal szárnya csattan tavaszi virradatban . . . 



s a vakációs diák, lakadalom, primicia mind új dalt gyújtanak 
rajta. Csak utolsó gyermekének nem tudta befejezni a kántor 
az életáriát : 

halál-karmester intett: s félben maradt az ének . . . 
S most mint a család szíve: úgy áll sötéten, fájón, 
koporsóval a hátán az ócska zongora . . . 

S az emlékek nyomán újra élnek a költő gyermekévei. Most 
is üdék, frissek, ma fakadtak, csak a gyökerük ér a múltba. 
Mert a lélek életében nincs mult és jelen s a művészet, a köl-
tészet erre az egyik bizonyság. A Földrajz, Vágyak, Az idegen 
leány, Lacó, A Topelec, Nagy emberek, A csónak stb.-t ,visz-
szaidézni, újraélni nem lehet! Ezek vannak a lélekben. Élik a 
maguk selymes szövésű, eredeti világukat, csak e pillanatra 
várva, hogy megint fölmerülhessenek: nem visszhangzásul, az 
emlékezés gyöngébb színeivel, szűrtebb hangjaival, hanem belső 
világunk mindig primér jellegével. Különösen szép, az Ádám c. 
vers, mely gyermekkora végéről való. Az énekes Ádám jelenti 
a pici évek örömöket váró karácsonyestjét, ezeket a legboldo-
gabb estéket. 

S egy farkastermő, zord karácsonyeste 
az országúton Ádám megfagyott . . . 
Elő mesét virágzó álmok-bokra azon az éjjel szintén megfagyott. . . 
Hiába nézek föl a csillagokra: 
lefagytak mind az édes angyalok . . . 
Meghalt az álmok bimbós mesebokra . . . 

így múlik el mindnyájunknak a karácsony boldog poézise (vö. 
A gyermek játszani akar, Esti imádság, Imádság örök gyermek-
ségért stb.). 

S ennyi zsongó élet ellenére Mécs lírája mégis a magá-
nyos ember költészete. Azé, aki felé ezer patakban zúdul az 
élet, lényébe ivódik a legparányibb hang, a szín halk rezdü-
lése, a titkolt sóhaj, a letörölt könny, az orgia, s mindezek fe-
lett a vágyak. S belőle életként visszhangzik rájuk a felelet, 
mindegyik hatalmas áradást indítva benne: a hang szinfóniát, 
a szín szivárványt, a sóhaj tenger bánatot, a könny mély tra-
gédiát, az orgia a szépség irtózását, s a vágyak : hogy ő a ma-
gányos férfi! S ennek töretlen erejével tombol magasra benne 
minden kis érintés, minden mozdulat lefojtott erők kapuját tárja 
ki, ezért annyira rohanva kitáruló, egész-magát adó minden 
verse ! Mindegyik az egész Mécs, kinek örömében is van bá-
nat, magába roskadásában fölfelé indulás, s mikor 

belém tiport a zűrzavar, plakátok, reklám-ordítás, 
lelkemben megtiport ugar, kongó nagy őszi ásítás . . . 
Megállok . . . fülelek - . . Most felszakad egy forró érzelem-zsilip: 
valahol tücsök ciripel, cip-cip, cirip, cip-cip, cirip . . . 
tavaszi szél kerekedik, lelkem ugarja megremeg. 
szagos vetések zúgnak bennem, hullámzanak, tengerlenek, 
vetések hátán ringatózik egv nagy pipacs, az én szívem . . . 

(Ismerősök, vö. Malmok.) 



Ezért ma Mécs mindenki poétája, mert összefogta magában, 
bennünk ezer felé szakadó életünket, s megmutatja mindenki-
nek, hogy gazdagok vagyunk, hogy szépségek suhannak ben-
nünk, csak nem figyelünk rájuk, mert nem szoktunk hozzá a 
magunk mélységeihez! De nem is tud meglenni közönség nélkül: 

amely harang nem zeng toronyban, 
halott harang, vásári lim-lom, 
hazugság a művészi öncél 
s műhely-gőg: magunknak írni. 

(Harangöntők öröme.) 

Mert a költő, művész bármennyire nagy élet is önmagában, a 
belőle nőtt szépségáradások túlnyúlnak teremtőjük körén s be-
legyökereznek minden életbe: 

én egy vagyok bús emberország 
fiaival, leányival: 
ha Isten nyila záporoz le, 
minden nyila belém nyilai . . . 

(Megváltás után 1925-ben.) 

Magára utaltságából teremnek vallásos témájú költemé-
nyei. Nem a lélekről leváló jámbor fohászok ezek, melyek túl- • 
érve, maguktól hullanak. Az ő éneke a viaskodó hódolat, me-
lyet ember voltának kicsisége s vágyai végtelenségének meg-
oldhatatlan ellentéte vált ki belőle 

Az Ur nem fogja meg kezed, 
ha néha úgy is érzed: 
te markolod az Ur kezét. 
Te markolod, mert szégyenít, 
hogy embernyiek a lépteid 
s te mértföldeset lépni vágysz . . . 

(Férfi tragédia.) 

Mécsnek oda kell állnia az Ur elé, mert nagyon mélyben van, 
pedig ő a magasba indul. Kegyetlen kínos valóság ez benne, 
az Isten művészének olthatatlan szomja, melyben a fölfelé törő 
erők súrolják a földet, testet, érzik a vér szédületét, a tekintet 
igézetét, az igéret gyönyörét, hogy aztán a lélek magába téved-
jen, s himnussá diadalmaskodjék benne a megkötöttségtől 
ment szabadság újjongása. Lélekcsatákból fogant minden verse, 
mely Isten közelébe visz. Ezért oly lihegők, vadak, örvénylők 
vagy sötéten magukba süllyedők ! Micsoda napok, órák, percek 
élnek itt halhatatlanul? Milyen szakadékból, mekkora magas-
ból nőttek? Egyik se De profundis, egyik se Te Deum, ha-
nem mind a kettő, mindegyik csak Mécs életéből vajúdhatott, 
mert terhes útravalóval indult, hogy lélekben, ritmusban az Is-
ten felé tomboló harcnak magában mintázzon élő szépséget! 

S ebből a körből rapszodikus vízióként emelkedik ki a 
Rabszolgák énekelnek c. vers. Az ember tragédiájára emlékez-
tető filozófia, csak lírába szorítva. Strófánként az emberiség éle-
tét átfogó képek vetődnek elénk, hogy felejtsük az ember 
tragédiáját, melyben parancsolónk, az Elet 



. . . hajcsárt vesz közülünk, 
az lesz kezében ostor, 
oly szépen pattog, prédikál 
s mi azt mondjuk: Apostol . . . 
Mit Isten be nem fejezett, 
mert már talán megunta: 
száz bébel-tornyot építünk 
hiába s mondjuk: Munka . . . 

S kapjuk életünk igájakép ajándékul a szerelmet, álmot, a gyer-
meket, s a végén 

csókoljuk véres ostorát. 
De senki, senki nem talál 
irgalmat s mi vakon beugrunk, 
ájultan suttogjuk: Halál . . . 

Világnézetnek sok benne a fantázia s a líra, de mint költemény 
hatalmas művészi alakítás munkája. Az értelem kaotikus va-
júdásának Michelangelo-szerű képe, vad íellobogásban minden-
hol az érzés erejétől fűtve, hogy végül az élet képei a kiszol-
gáltatottságunk tehetetlenségének kínjában vesszenek el. A ví-
zióban sehol egy megnyugtató gondolat, csak rabszolgasorsunk 
sötét tudata, melyet a Lélek, az Érzés, Ember, Apostol, Munka, 
Isten, Szerelem, Álom, Gyermek, Halál képébe formálunk, hogy 
szép legyen parancsolónk, az Élet, hogy érdemes legyen élni. 
Fenségesen nagyvonalú a költő teremtő gazdagsága, élmény-
bujasága, képbe öltöztető ereje, fegyelmezett ritmus-érzéke, mely-
lyel ezt a kimeríthetetlen témát egészbe foglalta, az izzó, höm-
pölygő érzésképeket összefogta, s az élet értelmét kutató em-
bernek minduntalan szakadékba bukó kétségeit költészetté ne-
mesítette (vö. Menjünk Assziszibe, A szent vihar). 

Azonban élményei mégis mind könnyű kibontakozások. 
Még a legnehezebbek is olyanok, mint a tavaszi napsugártól 
lágyan fölpattant rügyek, pedig egy verse sincs, melynek ne 
volna lélekre nehezülő gondolatmagja. Mind ebből sarjadnak, 
s az érzés csak körüllengi őket halkan, játszadozva, hogy ritka 
kivétellel mollban halkuljanak el. Pl. milyen bájosak a virá-
gokra írt versei: Pipacs, Gyöngyvirág, Szegfű stb., de bennük 
él a költő, ki mosolygó szemmel rájuk feledkezett egy percre, 
hogy a belőlük támadt gondolat nyomán a végtelenbe réved-
jen titkot oldó, mosolyt berontó szemmel. Ezért Mécs költészete 
nem a szépség ötletes tobzódása. Lírájának hivatása van: 

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

Nem Mécs kiváltsága ez, minden művészet örök hivatása, hogy 
a szépet árassza, melytől megtisztul a föld, mert nincs igaz gyö-
nyörködés nemesedés nélkül. Nem a művészet kettős célúsága 
ez, csak a szépség nagy gazdagságának egész kitárulása, mely 
elől senki se tud egészen bezárulni! Ilyenkor tárogatónak érzi 
magát, kinek 



nótafogó finom bőre 
fölszívta a szelek kincsét: 
csupa zene lett belőle: 
engedte, hogy rája hintsék 
magyar méhek legelője 
minden mézes titkát . . . (Tárogató.) 

Ez az alkotás kényszerűsége, mert nagy erővel morajlik benne 
az élet, a szépség, s bár végtelen a mindent magába íölivó 
lelke, mégis szúk, hogy ennyi élet kitörni akaró erejét vissza 
tudja fogni: 

törhetitek már kerékbe: 
szól a hangja mindörökre, 
lelket zúg e nemzedékbe, 
imát küldöz fel az égbe, 
seperje ki mennydörögve 
viharral a földet . . . (U. o.) 

S amikor ránehezül az élet csendje s pihen benne a lé-
lek, mily kínos a teremtő tétlensége! 

Döglesztő délutánon a díványon 
fetrengek. Vérem sorstragédiákat 
zenél. Szívem haláltáncot bokázgat: 
holt őseimmel hemzseg a homályom. 

(Vállán kasza, kezében kancsó vízzel.) 

A művész érzékenységével érzi a tétlenség nyomasztó súlyát, 
mikor,csak az üresség kong a mindig aktivitásban feszülő élet-
ben. Es mesteri rajzát adja a csend életindításának, amikor a 
falu határába menekül előle, s életté szívja magába a magyar 
parasztot: 

Királyokat seprüz eszmék viharja . . . 
0 meg se hallja: szánt, vet bronzos karja. 
Halál avarja nem zavarja. Hívják: 
gyón s megy, mert Istent erősen akarja . . . (U, o.) 

A teremtő művész két végletét fogja össze ez a vers, hogy fo-
galmunk legyen a költő belső világáról, erről az örökké nyug-
talan, lázas életről, mely magát emészti, ha meglohad benne 
az élet, s kétszeresen ég, ha ránehezül a teremtés nagy órája, 
tnnen a művészek állandó nyugtalansága, magukba roskadása, 
szertelen föllángolása, mert legfönségesebb kín a teremtés hiva-
tása, a legnagyszerűbb emberi tragédia, mely az élet végleteit 
köti össze: a lélek nyomasztó ürességét s a kész műn érzett 
diadalmas újjongást, hogy megint vég nélkül kezdődjék az életre 
kívánkozó szépség küzdelme (vö. Csak azért is dongó c. ver-
set). S a feszülésig telt lélek alkotó öröme a Rohanás a tavasz-
ban c. vers. Sehol megpihenés, a képek csak fölvillanak: völ-
gyek, várak, mult, a feslő lomb, a vetésben kuszáló szél, falu, 
gyermek, csibe, a hulló szirom, gyümölcs, kálász, a Tavasz után 

ott leskel a Nyár, meg az Ősz, meg a Tél: 
te szörnyű sofőr, pár percre megállj I 
— Sietni, sietni, sietni muszáj 1 

A rohanás költészete, vad, félelmetes, mámoros, csupa szilaj 



erő, íellobogás, megint új kitárulás, mikor még a másik el se 
lobbant! 

Azonban a legszebb hangulatai is homályban vesznek el. 
Mintha a tavasz, napsugár, dal fölött hirtelen a jövő nyílnék 
meg a költő előtt, hogy elszálljon öröme, és szomorú legyen. 
Virágos iák közt fiatal lány megy. Ez a címe a versnek, s eb-
ből szövődik a hangulata is. Es a befejezés: 

látod, hogy hull az álmok szirma? 
Hulló sziromra sorsod írva . . .• 

(vö. Tavaszi körtánc öreg gyerekek számára!) Máskor meg a 
mult sötétlik eléje: 

Vezúv áll minden Pompei mögött 
minden bimbó, bölcső, íalu mögött 
sötét Vezuvja áll az elmúlásnak . . . 
A gyomrát fűtik piszkos ördögök . . . (Kiásom Pompeit.) 

Mécs sohasem a ma gondtalan lantosa. Mindig ráfekszik köl-
tészetére az eltűnt idők múlásának nyomasztó tudata, hogy 
szépségben, lehetőségben, életben mit veszített, mi tűnt el visz-
szahozhatatlanul s a jövő a maga nehéz kérdésével: kárpótol-e 
a múltért? S közöttük áll a költő, a jelenben tele szomorúság-
gal, bizonytalan reménnyel, s ez von méla hangot költészetére, 
ami gyakran élét veszi a dallamosan feltörő életörömnek, tom-
pítja a gondolatok, érzések, az élmények vad áradását, más-
részt pedig maguktól buzgó kráterek ezek a tépelődések, s a 
költőnek ereje, hatalma sincs hozzá, hogy ritmusba ne formálja 
őket. 

Jól meg lehet figyelni Mécs költészetén is a modern líra 
egy sajátosságát, hogy nem különül el oly élesen az ismert 
poétikai kategóriákba, mint ahogy eddig megszoktuk. Ezek a 
versek mind az óda határán vannak. S ez természetes is! Hisz 
a mai élet annyira intenzív, akkora gondolati, érzelmi erőkkel 
dolgozik, melyek a dal, elégia stb. világában nem férnek meg. 
Még leginkább hiányzik a dal, amilyen pl. Petőfinél Befordul-
tam a konyhára stb. Mintha a slágerek pótolnák ma a művészi 
dalt ? De ez a mostani idők lelkiségéből s a költészet mélyebb-
ről indulásából következik. A dal az érzés, gondolat kiegyen-
lítődése. A léleknek abban az állapotában terem, amikor a 
problémák (szerelem, haza, bánat stb.) már kikristályosodtak, 
vagy még tombolnak ugyan bennünk, de ez a lobogás, újjon-
gás, kínlódás már gyümölcstermő, nincs meg benne az életin-
dítás feszültsége. Viszont a mai líra az öröm, a bánat legtit-
kosabb forrásából indul, ahol az érzés mellett még nagy gon-
dolati feszültségek uralkodnak, s ezek rásúlyosodnak a vers 
életére, belső-külső ritmusára, s a felcsapó élményt elmélyítik, 
szemlélődéssé szélesítik, mely elhalványítja a dal szárnyalását, 
s ennek ellenértékéül az életnek nemes vagy keserű megérté-
sét adja, pillanatképet a léleknek viaskodó végtelenjéről stb. 



Pl. Mécs a Dal c. vers első két strófájában megrajzolja az est 
hangulatát: 

Feljött a hold. A harmat is lehullt. 
Sóhajtanak, suttognak a vén fák, 
fészkek felett imádkoznak a lombok . . . 

De hozzáfűzi harmadikul: 
Szegény szívem, csöndesedj, ne irigykedj! 
Szeretnél ilyen könnyű, tiszta, fényittas lenni ? 
Szeretnél testvérüknek állni az esti kertben ? 

S evvel szétszakad a dal tiszta érzésszövése; a vágy szemlé-
lődésbe fordult, melynek annyi halk, szomorú szála ered a szív-
ből, de mindegyik belemerült az értelembe is, hogy érezzük a 
hangulat egész életét, melyben több, a teher, hogy a magasban 
játszhatnék az esti igézetben. (Vö. Ájándék). — Természetesen 
a tárgyak szerinti csoportok (vallás, haza, család, szülő stb.) 
most is megvannak. 

Mécs nyelvén sohasem érezni, hogy magát kellető hang-
súlya volna. A szólamot, képet mindig az élményért alakítja, 
helyesebben : terem magától. Ritkán lesz erőltetett, naturalista, 
mint pl. mikor haldoklóhoz megy éjjel, s mindenhol alusznak 
az emberek „csak a kutyákat bántja a halálszag, s testvéri 
szívvel vészjelet vonítnak" (Holdas ég alatt). 

Ritmusa pedig élményeinek külső, érzékelhető lélekzése. 
Kevés verse van, mely egyenletesen tagolódik, ahogy ezt ré-
gebbről megszoktuk. A legtöbb árad, ahogy a gondolat, érzés 
duzzad: összesűrűsödik erőheggyé, szétterül érzésrónává, mely-
ben nincs biztos kiemelkedő pont a tagolódásra, magasba szökve 
pedig szinte simán meredek ritmikus kiszögellések nélkül. Itt 
is egyéni a költő s merészsége annyira ragadja, hogy gyakran 
érinti a ritmikus próza határát. Amennyire igaz, hogy a kötött 
forma erős szabályosságában ha tetszetős is egyenletes hullám-
zásával, de a belső szépség maradék nélküli megnyilatkozásá-
ból valamit mindig lenyes, mint a természetben látni a for-
mába kényszerített növényeknél, viszont az ú. n. szabad ritmus 
az élet lélekzését követve egészen adja a formában is a csend 
szétterülését, a szenvedély vadságát stb. De egészen mégsem 
engedheti szabadon a költő a belső erők feszítését, mert akkor 
a csendből egyenletes róna lesz, a gátat törő szenvedélyből 
mozdulatlan víztükör, mely egyformaságával, súlyával inkább 
ránk nehezedik, mint gyönyörködtet. És Mécs gyakran kísérle-
tezik a formának evvel a kétes hatású fenségével, pl. Búza-
szentelés, Utópia, Kirándulás, Egyszerű találkozás stb. 

Ritmusa akkor lesz eleven része a belső hullámzásnak, 
amikor nem nehezül rá a gondolat súlya, hanem önfeledten 
árad szét rajta a tavaszba szökkenő élet mosolygós ígérete. 
Ilyenkor művészi gátja a belső erő feszülésének, nem azért, 
hogy megnyirbálja, gúzsba kösse, hanem hogy annál követe-
lőbben sűrítse össze a kitárulásra, ahogy pl. a Porszem a nap-
sugárban c. versét tagolja: 



jártam én is esti pírban, 
ifjú bútól én is sírtam, 
de most minden örömöcske 
rám talál, s mint porszemecske 
napsugárban csillogok. 

Az ősi nyolcas pattogó ütemezése ez, de mégis éreztetve, hogy 
az élmény belső, magától kívánkozó tagolódása, játékos-örömes, 
dagadó-mélyítő hullámzása. 

Máskor szélesebben lélekzik az élmény, nagyobb hullá-
mokat ver benne az élet, s ilyenkor csak a belső ritmus tartja 
egyensúlyban a szétrajzó életpatakzást. A sematikus külső ta-
golódás hiányában nehezebb ráhagyatkozni az élmény hullám-
zására, de akiben belső mozgást vált ki a vers, az lelkével érzi 
a költőben a dagadó, elpihenő, újra áradó, meghalkuló mun-
káját: 

Fürgén I kicsi pásztor ! | Fütyöréssz a kicsiknek ! 
Mondd : | eljön az ősz, | a csúnya kaszás 
s elnémul örökre | színeik muzsikája. 

(Szemben a széllel.) 

Különben a iambikus ütembeosztás nyomai legtöbbször ilyen-
kor is föllelhetők. 

Mécs a modern lírának Petőfihez hasonlító értéke. Élmé-
nyei szédületes lélekmélységből indulnak, hová testi szem soha 
nem hatol, s feltörésük nyomán végigremeg egész embervalónk. 
Nem nyomorította teremtő élete nyers kitöréseit szabályos for-
mába, még az élmény medrét, belső természetét se nyirbálja 
meg. Oly szűz vadságban tombol, kínlódik, vergődik, ahogy 
magában megindult. Úgy ágaskodik, lohad össze, ahogy élete 
hatalmasan lélekzik. Azonban Mécsnél az élménynek nem az 
érzést felkorbácsoló kirobbantása a fontos, nem a vulkánnak 
messze világító vérvörös tüze! Ez,csak fényesen félelmetes, kí-
sérő színjáték minden versében. Élményeinek a súlypontja a 
múltba tekintő, jelent vizsgáló, jövőt kutató kérdése. Nem taní-
tás, intés, feddés kedvéért, hanem hogy annál mélyebben, ki-
szakíthatatlanul gyökerezzék, szerteágazzék életünkbe a gondo-
lat szálain, amilyen lélekkohéziót az érzés sohase tud terem-
teni. Petőfi, Ady, Reményik érzéslángjai vakítóbbak, messzebb 
sugárzók, de Mécséi elevenebben nőnek belénk, mert az ér-
zésbe beleszőtte a gondolat nehezékét is. És ez élvezésüket is 
sajátosan módosítja: nagyobb elmélyedést kívánnak. S akikben 
ez megvan, azok lesznek Mécs igazi közönsége. A többiek csak 
rajongói színek, hangok, felvillanások miatt. így érzi ő is magáról : 

A Hernád partján hangszernek születtem, 
kizengni minden szívek énekét, 
s lassacskán világ zongorája lettem . . ; 

(Hej öreg bútorkák.) 

Dr. Hein Tádé. 



Hóember a Riviérán* 
I. 

Ahogy az Isten elgondolta. 

Valamikor a hűvös semmiségnek 
khaosz-takarta sejielem-hegyén 
magállt az Úr és így szólt: „Végül 
teremtsünk hát hóból is legényt ! !" 

És elgondolta csillogónak, 
nagyon fehérnek, szent-öröknek, 
ki megdacol minden tavasszal 
s ellene mond az ördögöknek. 

És megtervezte : hűs szobor lesz, 
nem látszik meg tündöklő arcán, 
hogy mit érez a fényívó fagy, 
a tél s az olvadás nagy harcán. 

És úgy találta, érdemes lesz, 
hogy önmagához hasonlítson 
s a végtelenség hős igénye 
szívére szűz havat borítson. 

Es úgy gondolta, megformálja, 
hogy fénye messziről vakítson 
s aki ránéz, szemét behúnyva 
minden mulandóval szakítson. 

A hólegény hűs szén-szemében 
nem lesz tűz, mely epedve nézne 
(kiégetett az ég kohója 
belőle mesét, álmot, mézet.) 

Nem lesz kezében seprű, korbács, 
nem lesz ijesztő múmia, 
fészket rak rá fagyos verébke, 
hol meg lehessen bújnia. 

Titok lesz ő ; rejtélyes, érthetetlen, 
ki tudja jól, miért a bóra, 
miért a hó s miért kell mindig 
várni, hogy jön, a koporsóra . . . 

* Egy ciklus a Szerző legközelebb megjelenő, hasonló című kötetéből. 



{. . . Valamikor a hűvös semmiségnek 
khaosz-takarta sejtelem-hegyén 
így szólt az Ur és az Idő megszülte 
az Élet-Csúcsra hóból a legényt.) 

II. 

A Mont Blanc csúcsán. 

Nagyon közel a kéklő-éghez 
mosolygott egy dalos fiú, 
ki boldog volt, hogy messze láthat 
s a hegyek foglya s nincs kiút . . . 

Nagyon csöppkének becsült mindent 
a magasból, ahogy lenézett . . . 
(. . . hangyák voltak az óriások 
s a márványkastély ürgefészek . . .) 

Csodálkozott, fejét csóválta, 
hogy ottlenn mire rá nem érnek ; 
(pénzcsörgőkkel eljátszadoznak 
s triumfust dalolnak a vérnek . . .) 

Értette jól, hogy ottlenn minden 
azért nyüzsög, zajlik, keines, 
mert nem lát fel, mily igaz 
békét Ígérnek a hegyek. 

Olyan volt, mint földön felejtett 
elragadtatás égi szobra, 
ki áldást imádkozik minden 
alant töprengő vándorokra. 

Susogták : szent. — Rebegték : angyal. 
Dicsérték boros, nótás estén, 
hogy múlhatatlan az örök hó 
a Mont Blanc szűzzé dermedt testén. 

Nagyon közel a kéklő-éghez 
így élt egy boldog kis-gyerek, 
kinek tetszett, hogy játszhatik csak 
az életével : 
„/!/ a berek ! ! Nádak, erek ! ! 
A napra nézni is merek ! ! . . ." 



III. 

Megindulnak a gleccserek. 

Május volt, lágy szellő parancsolt, 
hogy nyár lesz és a zord hegyek 
sírják el már havuk fehérét. 
S megindultak a gleccserek . . . 

A hóember lekandikált a 
szakadékba és beleszédült, 
mert látta, hogy lenn bimbó pattog 
s a zefírtől a völgy megszépül. 

Es elnézte a kéklő tengert, 
a vitorlákat messze-rajta 
és levágyott a jókedvében 
pirosra fürdött, pajkos partra. 

És úgy érezte, ha leszállna 
a hegycsúcsról a zsongó mélybe, 
kigyúlnának a holt parázsok 
szénné fakult, szelíd szemében. 

S azt gondolta : a Riviéra 
karját eléje hívón tárja ; 
csak több eretnek dalt ne zengjen 
s a mámort dicsérje gitárja. 

És mindig élesebben látszott 
a tenger virágcsipkés partja 
s az ég kisebbedett szemében, 
a hegy árnyéka eltakarta . . . 

Május volt, lágy szellő parancsolt ; 
ne legyenek hős hóhegyek. 
És csúsztak-csúsztak, mindig lejebb csúsztak 
hóember és a gleccserek . . . 

IV. 

Hóember a Riviérán. 

Leért a partra és a tenger 
hullámcsókokkal üdvözölte ; 
nyaldosta száz kíváncsi hullám 
és új volt, miden új körötte . . , 



Uj volt a fű, a zöld, a pázsit, 
minden virágok illatoztak 
s a tarka-barka ember szirmok 
előtte földig meghajoltak. 

Megállott minden kirakatnál, 
hol édesség magát kínálta . . . 
(— óh mennyi sütemény és pompa ! ! 
Hogy ezt oda fenn sohse látta ! ! . . .) 

De őt a hegyre szülte sorsa, 
hogy állja hűn a hűvös vártát, 
s világító-torony szívében 
az Isten fényét mindig lássák . . . 

S leszállt a hegyről . . . Megbűnhődött, 
a nap csúf péppé lágyította 
és olvadt, szürkült, kallott, törpült, 
minden napcsók rabolta, lopta . . . 

S mi lett belőle ? ! ? Sár és tócsa . . . 
és giliszták gyűrűztek benne. 
Már bánta, hogg lejött a hegyről. 
Fogadkozott, hogy visszamenne . . . 

S fenntről korholt a régi otthon : 
„ Ügy-e mily szörnyű nagy az ára, 
ha egy hóember ösztön-szánkán 
lesétál a Riviérára ?!..." 

V. 

Esőfelhők. 

Tócsa . . . Zavaros, kásás vadvizek, 
mik ellepnétek minden csirás hantot 
hogy ne nyílhasson újra Isten-színűt, 
mik szétrepesztenétek húrt és lantot, 

de jó, hogy mégis irgalmas az Ur 
és elküldi a friss tavasz szelét, 
mely nem tűri a poshadást a szívben 
és kalauz lesz szent visszafelé . . . 

Pára . . . mely felszáradsz a került sárból 
és égre törsz . . . Szivárványszínű pára, 
zsoltárt mormolsz és meakulpát mondva 
nézel a rózsás Riviérára. 



Pára . . . mely menekülsz a földi sárból, 
hallod, hogy Dávid hét bűnös zsoltára 
üzen neked : „Feltisztul minden tócsa, 
ha Szent Szelét alázattal kivárja". 

Felhő . . . párákból gyülekezel össze . . . 
(sok apró könyből bánat fellegek) 
mit sóvárogva néz a szomjazó föld, 
ki ég és föld közt sötéten lebegsz. 

Felhő . . . te vagy az Isten kannácskája. 
Villámlik s te megöntözöd a földet. 
Oh megtapasztalt bűn és büntetés, 
reményt zöldítesz minden meddő rögre . . . 

. : . A volt hóember újra csupa hála, 
hogy feltisztul a békanyálas tócsa 
s a szent magasban áldás lesz s a felhő 
enyhet permetez izzadt aratókra . . . 

VI. 

Szenteltvíz a templomajtóban. 

Ki bemenél az Úrnak templomába 
és szenteltvízbe mártod a kezed, 
érzed, hogy felnyílik egy titkos ajtó, 
te látsz s az Úr van tiszta teveled. 

De gondoltál-e egyszer is csak arra, 
hogyan születik szenteltvíz s apostol ? . . . 
. . . ki elindít, ki Istenhez vezérel, 
rád vár s a templomajtajában posztol. 

Gondoltál-e csak egyszer is már arra, 
hogy míg tükröddé lett a csillogása, 
s látod magad iszaptalan szívében, 
meghurcolta az élet-körforgása . . . 

Hóember volt, ártatlan, édes gyermek ; 
gleccserre lépett, nem vigyázott, 
s a Riviérán mohó férfi böjtje 
fényt majszolt, mígnem csúf tócsává ázott. 



Szerette őt az Űr öröktől fogva, 
s elküldte érte legszentebb Szelét, 
felpárolgott a föld gúnyos sarából 
s felhővé gyűlt a forró nap elé . . . 

Öntözte majd a szomjazó mezőket. 
Az idő mult s mohos forrássá tette. 
Egy pünkösdön az új vízszenteléshez 
egy Titkos Kéz újra kimerítette . . . 

És lett az első, elindító lépés . . . 
Hosszú, nehéz út a szenteltvíz útja, 
míg végre Isten rendeléseképpen 
nem lesz a lelkek megfürösztő kútja. 

Legfőbb bölcseség, ki megjárta mind a 
tapasztalat merész meredekét, 
tud mindent és megért is minden embert 
s balzsam helyett sohsem kínál epét . . . 

Szenteltvíz . . . óh bélpoklosok vigalma, 
szamaritánus, irgalmas vizünk, 
kimosod minden mult sebünknek gennyét 
s mi véled együtt hálásan hiszünk. 

Szenteltvíz . . . óh keresztvetések vize, 
beléd hinté az Úr a Kezdet sóját, 
hogy őrizd meg romlandó buzgóságunk 
hogy könnyeink az üdvösségünk óvják . . 

Szenteltvíz . . . óh a Léthe szent folyója, 
felejteted a künn-hagyott világot, 
hol egykoron te is tán tolvaj voltál, 
gyémánt-harmat hajnalt-rengő-virágon . . . 

Ezer kéz nyúl most bölccsé lett utánad, 
ezer szív szívja égi-vér-vized 
és aki hozzád fordul segítségért, 
a templomba Istenhez beviszed . . . 

Beléd nyúlnak és fogysz és egyre fogysz . . . 
elhasznál a sok új keresztvetés, 
apad erőd, apaszt irgalmasságod, 
de nő nyomodban az Isten-vetés . . . 

Egyszercsak majd egészen kiapadsz 
(ezer lelken leszel új csillogás, 



az ég színe és Krisztus szivárványa . . .) 
és véget ér a sok átváltozás . . . 

* 

* * 

Felébredsz. Álom ? Hóember vagy újra 
az Isten hegyén. Örök, szent, fehér. 
Es szól az Űr : „Ez a te Riviérád, 
itt Bennem minden szépet, jól elérsz". . . 

Magasi Artúr• 



Figyelő. 
A XXXI. NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS 

DUBLINBAN. 
1932 június 20—26. 

Az ír katolicizmus 1500 éves jubileumát tisztelte meg az 
internacionális eucharisztikus bizottság, midőn a XXXI. kon-
gresszusát 1932-ben Dublinban, az írek fővárosában tartotta. 

Hogy a kongresszust némileg megfelelően tudjam ismer-
tetni, ismertetésemet két részre bontom : az elsőben iparkodom 
a kongresszus technikáját ismertetni s azután áttérek a kon-
gresszus telkére. 

I. Sajnos, az előkészületeket nem láthattam, hiszen csak 
a megnyitás előtti napon érkeztünk meg a németek hajóján : 
a Rio Bravo-n, egy 6000 tonnás hajón, mely egyébként Mexi-
kóba és Délamerikába bonyolítja le az utasforgalmat. Ilyen 
zarándokhajó több is érkezett Dublinba, hiszen Dublin szállói 
és egyéb vendégfogadásra berendezett helyei : kollégiumai, sze-
mináriumai, szerzetházai, internátusai stb. nem tudták befogadni 
azt a sok idegent (kb. 300.000-et), aki a világ minden részéből 
a kongresszusra Dublinba sietett. így Amerikából : a Dresden, 
a Sierra Cordóba német hajók hozták a zarándokokat, akik 
szintén mind a hajókon laktak. Ugyanily szolgálatot tett a fran-
cia De Grasse, a belga Marnix van Sint Aldegunár, az olasz 
Saturnia, az amerikai Doric stb. hatalmas óceánjárók és minden 
világrészből, Ausztráliából, Ázsiából, Afrikából más és más. 

A kikötők megteltek autóbuszokkal és a közlekedés olyan 
jó volt, hogy nem telt bele 10 perc s a kikötőben horgonyzó 
hajónkról, a város központjában voltunk. 

Mondom, az előkészületeket nem láthattam, hanem csak 
a kész berendezést. A város zászlóerdőben szinte elveszett. 
Az utcák mintegy alagutat alkottak, melynek tetőzete : fonálra 
húzott zászlóerdő volt. Az ablakok feldíszítve: virággal, képpel, 
szent szobrokkal, őskeresztény jelekkel és ír szimbólumokkal. 
Különösen Szent Patrik képe volt sok helyen és a háromlevelű 
lóhere. Szent Patrik már 430-ban hirdette itt Krisztus tanát és 
a Szentháromság tanának megmagyarázására használta fel a 
háromlevelű lóherét : három levél s mégis csak a három levél 
együtt teszi ki az egész növényt. Szent Patrik kezében is ezen 
háromlevelű lóherét adják. így volt ábrázolva az eucharisztikus 
díszlapokon is. Ezt a háromlevelű lóherét használják itt az ír 
cserkészek is jelvényül. 

Nagyobb házak, pl. áruházak természetesen szőnyegekkel, 
hatalmas képekkel, óriási zászlókkal voltak feldíszítve. De nem 
volt egyetlen egy ír ház sem, ha még oly szegény volt is a la-



kója, hogy valami kis zászlót ne tűzött volna ki, — még pedig 
nem is egyet — s valami más módon, kis virággal, apró képekkel 
stb. ne vett volna részt az általános diszben és örömben. — 
Még a vidék is fel volt igy díszítve. Két kiránduláson is vettem 
részt. Automobilon mentünk s a legkisebb község, az egyedül 
álló kis házikó is íel volt díszítve, messze a fővárostól is. Az 
egész sziget ünnepelt. Ha mégis akadt valahol egy ház, mely 
nem vett részt ebben az általános örömben : az biztosan angol 
és anglikán lakós háza lehetett. Viszont azonban nem lehetett 
látni egyetlen egy angol lobogót sem az ír házakon. Az íreket 
állandóan üldöző angol politika sok angolt telepített be Íror-
szágba. Elvette a katolikusok földjét s akik előbb birtokosok 
voltak, most lehettek munkások saját földjükön. Mindennek 
ellenére megtörni nem lehetett az íreket, akiknek nemzeti érzü-
letük egy volt vallási felfogásukkal. 

A díszítésekhez kell számítanunk a kivilágítást is. Amint 
nem volt ír ház dísz nélkül, nem volt ablak kivilágítás nélkül 
sem. Egy ízben az éjjeli szentségimádásról és szentmiséről éj-
fél után kettőkor mentem vissza hajónkra autobuszon (éjjel ép-
pen oly jó a közlekedés, mint nappal) a legkisebb házikó ab-
lakában is ott égett még a gyertya s azt hiszem, nem en-
gedték kialudni egész éjjel. Természetesen a belváros villany-
fénnyel volt kivilágítva és számtalan fényszóró szántotta végig 
folyton az eget és írta rá az ír nép imáját : Adoremus. Lau-
damus. Glorificamus. 

Felülmúlhatatlan volt a mikrofon használata. Az egész 
város tele volt megafonokkal. A város főutcáján is éppen úgy 
hallhatott mindent az éppen ott sétáló vagy dolga után siető 
közönség, mint magukban a gyűléshelyeken avagy templomokban. 

Szegény íreknek nincsenek nagy templomaik. Voltak, de 
elrabolták tőlük az angolok. 

Ezért nevezik főtemplomukat is prokatedrálisnak. A kated-
rális most anglikán templom. Természetesen ebbe a kis temp-
lomba alig fér be néhány száz ember, de aki nem fér be, az 
sem jár rosszul, a hangosan beszélők mindent elmondanak az 
utcán is nekik. Mikor az éjjeli szentmiséről kijöttem, láttam az 
óriás tömeget, amely épp oly áhítattal hallgatta a szentmisét 
az utcán, mintha a templomban lett volna. A mikrofont is min-
dig úgy helyezik, hogy legjobban adja, közvetítse a hangot. 
Az éneklő pap után viszik. Az evangéliumkor a diákonus elé 
teszik, prefációkor a celebráns közelébe stb. Hosszú dróton 
vezetik a villanyáramot s egyébként is több helyen van kap-
csoló, ahová a mikrofon drótját beköthetik. 

Kinn a nagy Phönix-parkban, ahol a nagy összejövetelek 
voltak, egész megafonerdő volt, hogy bárhol van is valaki, 
egészen jól hallhassa a szónokot. 

Ugyanezen megafonokat be lehetett kapcsolni a rádióba 
is és így volt lehetséges, hogy az utolsó nap nagymiséje után, 



mely déli egy órakor kezdődött, XI. Pius pápa laíinnyelvű 
áldó szavait lehetett hallani a Vatikán városból ott Dublinban, 
a parkban. 

A körmenet technikája is nagyszerű volt. Végig a kb. 
nyolckilóméteres úton, minden száz lépésben egy-egy hang-
szóró volt felállítva. A mikrofonnál énekelt a kar s így az egész 
útvonalon ugyanazt az egy éneket énekelhette az egész zarán-
doksereg, hiszen a hangszórók adták a taktust hozzá. Hasonló-
képpen volt, midőn az egyes versszakok után egy-egy tized 
rózsafüzér következett. Az előimádkozó ott imádkozott a mik-
rofonnál s az egész nyolckilóméteres menet egyszerre felelte 
rá az „Asszonyunk Szűz Máriá"-t! Még így megrendezett kör-
menetet nem láttam. Nálunk annyi féle az ének és az imád-
ság, ahányféle csoport van a körmenetben. S azután ezek egy-
mást akarják túlharsogni s a vége egy óriási zajkeverék lesz, 
épen nem az ájtatosság emelésére ! A modern technika óriási 
módon segitheti ime az ájtatos hangulatot is ! 

A Phönix-parkban és az 0 ' Connel Bridge-en díszes 
oltárokat emeltek. Nagy magasságban, hogy mindenki lássa 
messziről is. A Phönix-parkban a főpapságnak külön oszlop-
csarnokos helye volt félkör alakban a főoltár körül kb. 2—3 
kilóméter hosszúságban ! A körmeneten az Oltáriszentséget dísz-
kocsin vitték, melyet hat pap, hat oszlopnál fogva , vezetett s 
az oszlopok szalagjait Írország előkelőségei vitték ! így De Va-
lera elnök, Sezn T. 0 ' Kelly alelnök, W. T. Cosgrave az ellen-
zék vezére, A. Byrne dublini polgármester, D. Coffey a dublini 
egyetem rektora stb. A kocsiban csak a pápai legátus foglalt 
helyet, aki a kitett Oltáriszentség előtt térdelt. A kocsi igen ér-
dekes volt, mivel igen kis kerekeken gurult, de igen könnyen. 
Tulajdonképpen formája baldachin forma volt, melynek hat 
tartója, hat kerékre volt erősítve. Az 0 ' Connel-Bridge oltárát 
üvegfalak védték az esetleges kellemetlen időjárás ellen. De 
szerencsére igen jó idő kedvezett. Nem volt eső, de nem is 
volt igen meleg, mivel a nap sugarait vékony fellegek fedték 
be az egész útvonalon. 

Az egyes templomi ájtatosságokra — kivéve a szentség-
imádásokat és éjjeli miséket, melyet Dublin összes templomai-
ban egyszerre tartottak meg, — csak belépőjeggyel lehetett be-
jutni. A kinn szorultaknak talán még jobb dolguk volt, hiszen 
a szabad levegőn ugyanazt hallhatták, mint a templomban zsú-
folt padsorokban. A hangszórók mindent közvetítettek. Mikor 
pedig kivonultak a benn helyet foglalók, akkor szép rendben 
elvonulni láthatták őket. így volt ez a megnyitón is, melyre 
alig fértek be a papok, püspökök és bíbornokok. A dublini 
előkelőségeknek a szentélyben egyáltalán nem volt hely, még 
az elnök : De Valera is a rendes padban ült, természetesen 
az első helyen. Angliában általában a kat. templomok szenté-
lyeibe csak papokat engednek be. 



Kitűnően volt megszervezve a segélynyújtás, melyre az 
ír katolikus cserkészek vállalkoztak s valóban a legnagyobb 
megelégedésre töltötték be tisztüket. Mint kirendeltségek állan-
dóan cirkáltak a városban s ahol szükség volt rájuk, ott terem-
tek és a városi rendőrségnek, mentőknek nagy szolgálatot tet-
tek. —• Ha autó kellett, azonnal rendelt a biciklista cserkész. 

Hasonlóképpen a Phönix-parkan is ők tartották fenn a 
rendet, valamint a nagy Garden-Party-n és a Blackrock-
College nagy parkjában. 

A frissítőkről és egyébb szükségletekről is bőven gondos-
kodtak a szervezők. A nagy körmenet előtt s a nagymise 
után egy óra volt „refreshment"-re szánva. Két helyen is szol-
gáltak fel azoknak, akiknek jegyük volt, a többieknek pedig 
az egész parkot sűrűn ellepő árusok szolgáltak mindenfélével. 

Nagyon meglepő, de érthető dolog volt, midőn főpapi egy-
házi öltözetben : bíborban, lilában, feketében és karingben lát-
tuk az étkező asztalnál és a kertben tolongani a méltóságokat. 

A kongresszusnak megvolt a maga szebbnél-szebb jelvé-
nye, külön levelezőlapja, külön füzetje, melyben a kongresszus 
egyes eseményei és azok helye volt pontosan feltűntetve díszes 
fej- és láb-lécekkel ékesítve. Kiadta a The Eucharistie Congress 
Committee (8 Lower Abbey St. Dublin). De volt ezenkívül egy 
„Handbook of The Congress" s ebben a szertartások minden 
szövege latin és angol nyelven közölve volt. Ha ez a két köny-
vecske az ember kezében volt, minden felvilágosítással el volt 
látva. Tudta, hová menjen, milyen gyűlés, milyen istentisztelet 
lesz s mi lesz a programm, mi a szövege az éneknek, imád-
ságnak stb. 

Tudtuk, hol ülnek a bíbornokok s mint hívják őket Mind 
a prokatedrálisban, mind a Phönix-parkban külön bíborból ké-
szült baldachin jelezte az egyes bíbornokok helyét. 

Ott voltak a következő bíbornokok : Bourne Ferenc, west-
minsteri érsek, — 0 ' Connel Vilmos, bostoni érsek, — Dougherty 
Dénes, philadelphiai érsek, — Hayes Patrik József, newyorki érsek, 
—Van Roey JózsefÁgoston,malines-i érsek, — HlondÁgoston, gne-
sen-poseni érsek, Lengyelország prímása, aki mint szalézi, — Ma-
gyarországon is sokat volt és tud magyarul is, — Lavitrano Lajos, 
palermói érsek, aki a Szent Imre ünnepségek alkalmával Magyaror-
szágon is volt, — Mac Rory József, armaghi érsek és Írország 
prímása, — Verdier János, párisi érsek és a pápai legátus : 
Lauri Lőrinc, kuriális bíbornok, az Anyaszentegyház főpeni-
tenciáriusa. 

A bíbornokokon kívül ott voltak : a dublini érsek s a 
nuncius (ferencrendi létére szürke öltözetben,) a namuri püspök, 
az utrechti érsek, az olimpusi püspök, aki a nyugaton élő oro-
szok apostoli vizitátora, a labedosi püspök, a lengyelek vizi-
tátora, Regina érseke, Sidney érseke, Edinburgh érseke, az ot-
tawai érsek, Down és Connor püspöke, San Francisco érseke, 



Cleveland püspöke, San Juan püspöke, Hamilton püspöke, Bir-
mingham érseke, Blois püspöke, az osnabrücki püspök, Petra 
érseke, Bethany érseke, a madridi püspök, Wellington érseke, 
Raphoe püspöke, St. Louis érseke, Strahov apátja, Southwark 
püspöke, Vancouver érseke, Liverpool érseke, Malta érseke, 
(bencés) Salamanca püspöke, Manila érseke, Cashel érseke, 
Tuam érseke. Továbbá Cloyne, Killaloe, Clogher, Dromore, Kil-
more, Achonry, Killala, Cork, Waterford, Ferns, Galvay, Elphin, 
Limerick, Clonîert, Derry, Sebastopolis, Kildare és Leighlin, Ar-
dach és Clomacnois, Kerry, Ossory, Meath, Thasos püspökei 
stb. a göttweigi bencés apát stb. Ezekből is látható, hogy a 
világ mennyi vidékéről jöttek püspökök és érsekek. Hogy ezek-
nek neveit tudom, csak onnan van, hogy ezek mind szerepel-
tek. S hányan voltak, akiknek neve a programmban nem sze-
repelt ! — A fentebb említett bencéseken kívül, voltak még 
angliai és osztrák (bécsi és grázi) bencések s egy magyar is. 

Ezen kívül 22 ország 300.000 zarándoka és az ír 
nép a vidékről, 200 püspök és érsek (29 püspök Ameriká-
ból ; Magyarországból 2) s vagy 7000 pap, hívő pedig a gyűlé-
seken kb. 500.000, mig a körmeneten 750.000. (Dublinnak ma-
gának kb. 350.000 lakosa van csak). Hogy ez a rettenetes tömeg 
gyorsabban érjen célhoz, a körmenet 4 úton haladt egyszerre. 
Egyébként is 32-es sorokban ment. 

Mikor a pápai legátus érkezett, akkor a hajó felett repülő-
gépek szálltak keresztalakban. Az útvonal feldíszítve, régi őr-
tornyokat építettek ezen alkalommal, ahol az őrök régi ir nem-
zeti öltözetben várták a legátust. 

Minden gyűlésre és felüdülésre külön jegyek szolgáltak, 
melyek bőrborítékú tokban voltak elhelyezhetők két kapocs 
segítségével. Ezen jegyeket használatra könnyen ki lehetett 
a tokból venni. 

Az egyes sekciók, nemzetek miséi különböző templomok-
ban voltak, így a németeké a Church St. Laurence O' Toole-
ban, mig magyaroké, mivel minden templom már el volt fog-
lalva : a mi hajónkon, a Rio Bravo-n volt. A hajón ugyanis 
igen szép oltár volt felállítva a fedélzeten. Itt voltak a közös 
istentiszteletek: szentmisék, énekesek is papi segédlettel, min-
den este szentbeszéd és szentségi áldás, az utolsó nap pedig 
egésznapi szentségimádás volt a hajón, este körmenet az Oltári-
szentséggel (magam vittem a keresztet), mely az egész séta-
fedélzeten végigmenve megkerülte az egész hajót. Mintegy 
szimbóluma volt a magyarmise a magyar üldözöttségnek : nem 
talált helyet s a tenger adott csak a szegény magyaroknak ol-
tárt, hol hazájukért imádkozhassanak. A magyar szentmisét 
Shvoy, székesfehérvári püspök úr mondotta, mise közben be-
szédet is mondott, a mise végén Mikes püspök úr imádkozott 
a hazáért, mig a magyar éneket Pacha temesvári püspök úr 
vezette. Harmoniumon pedig Székely Mihály egykori győri bencés 



karnagy úr játszott, aki most itt, idegenbe szakadva a hajó 
első prímistája. 

Az egyes nemzetek gyűlései a katolikus egyetem termeiben 
voltak. (University-College-ben) Ilyen külön gyűlés volt : az osz-
trákok, skótok, amerikaiak, argentiniaiak, ausztráliaiak, belgák, 
kanadaiak, angolok, franciák, németek, olaszok, litvánok, ke-
letiek, portugálok, spanyolok, jugoszlávok, újzélandiak, cseh-
szlovákok, lengyelek, hollandok, máltaiak, uruguaybeliek stb. 
számára, némelyik többször is ülésezett. Mi magyarok is be-
jelentettünk egy gyűlést s meg is tartottuk a magyarmise után 
a katolikus egyetemen, ahová külön autóbusz vitt bennünket a 
kikötőből (jún. 25-én, szombaton). Nem is gondolta volna az 
ember, hogy mégis annyi magyar összejön : 26-an voltunk, de 
természetesen ott voltak nemcsak a csonkahazának, hanem a 
megszállt területeknek és Amerikának is a magyarjai. A szom-
bathelyi püspök úr mondotta az elnöki megnyitó beszédet, míg 
Dr. Tauber Sándor prelátuskanonok úr tartott előadást a törté-
nelmi eukarisztikus összeköttetésről Magyarország és Írország 
között (az előadás megjelent a Katolikus Szemlében). Gyűlé-
sünket megtisztelte megjelenésével és beszédével Berning osna-
brücki és Pacha temesvári püspök is. 

Ezeken a gyűléseken kívül voltak tisztán a papság szá-
mára latin nyelven a Mansion Houseban és együttes gyűlések 
ír nyelven a Theatre Royalban, mig angol nyelven a Savoy 
Theatre-ban. Továbbá a férfiaknak külön, a nőknek külön és 
gyermekeknek külön (ezeknek csak mise) a Phönix-parkban. 
Mig az utolsó nap mindenki számára az ünnepi mise ugyanitt 
és utána körmenet. 

Feledhetetlen volt a Garden-Party a Blackrock-College nagy 
parkjában, ahol a hívősereg üdvözölte a pápai legátust, aki 
végigjárta a kertet és mindenki láthatta, beszélhetett vele, mig 
a végén erre készült emelvényről osztotta a pápai áldást. Ekkor 
is minden meghívott ingyen kapott uzsonát, amennyit kívánt. 

Este 9 óra 30 perckor pedig a 700 éves Dublin Castle St. 
Patrik s Hall-jában az előkelőségek hódoltak a pápai legátus 
előtt. A Castle termei véges-végig megteltek üdvözlőkkel s a 
pápai legátust De Valera üdvözölte latin nyelven s még írül is 
beszélt, de angol szó nem hangzott el az ünnepélyen, melyre 
az angol kormányzó sem volt hivatalos ! 

S ha még elmondom, hogy megszámlálhatatlan számú 
autóbusz, villamos és autó iparkodott lebonyolítani az óriási 
forgalmat s ha megjegyzem, hogy mindez mégsem volt elég a 
lebonyolításra s így megtörtént, hogy az este 8 órakor a Phö-
nix-parkban kezdődő gyűléséről, mely azonban már féltízfelé 
véget ért, volt társunk, aki csak éjfélfelé ért haza gyalogosan 
a hajóra, azt gondolom, elmondtam nagyjában mindent, amit 
a kongresszus technikájáról mondani tudtam. 

II. Most nézzük, mi volt a kongresszus lelke ? 



Önkéntelenül is összehasonlításra gondol az ember a ma-
gyar katolikus megmozdulásokkal szemben. 

Oly íényes ünnepeket mint mi, az írek nem tudnak 
rendezni. Fény alig volt a körmeneten. Igen szép volt az oltár, 
a főpapi helyek körbemenő oszloposemelvénye, szép volt az 
Oltáriszentség kocsija, a zászlóerdő és kivilágítás, de mindez 
távolról sem olyan szép, mint a mi díszeink. A zászlók leg-
inkább kicsinyek voltak, nem voltak ízlésesen elhelyezve, csak 
az látszott rajtuk : itt hódolatot akarnak kifejezni, a kivilágítás 
nem volt íényes, hanem inkább csak az látszott, hogy min-
denki részt kíván venni benne s ha szegény is, de megmutatja, 
hogy lelkének lángja ég az Eucharisztia iránt. Körmeneten zászló 
nem igen akadt, csak az elején egy-kettő. Azt a zászlóerdőt, 
mit mi tudunk összehozni, itt nem lehetett látni. A mi Szent 
Istvánnapi körmenetünk ezerszerte fényesebb, mint a dublini 
eucharisztikus körmenet volt, de, de . . . a dubliniban volt igaz 
hit, imádás, szeretet, önfeláldozás. 

Nálunk díszesen felöltöztetett és kirendelt emberek kör-
menetét lehet látni, Dublinban tisztességes, tiszta, ünneplőruhá-
sok tömege volt jelen a körmeneten minden cicoma és kiren-
delés nélkül : önként igaz tiszteletből és szeretetből a szent 
Eledel iránt. Még De Valera, az elnök is egyszerű ünnepi fekete 
ruhában vitte az Oltáriszentség kocsijának szalagját. 

Nálunk egy körmenet : kirakat, ott, a lélek megnyilatko-
zása volt. 

Bensően hívők kongresszusa volt ez. Őszinte hódolattal 
az Oltáriszentség és annak szolgái iránt. Az utcán állították 
meg a papot, hogy áldja meg őket s áldja meg ereklyéiket, 
olvasóikat, szentképeiket. Hivatalos közegek és magánosok 
siettek a papok szolgálatára, segítségére. Autóbuszokon, villa-
mosokon helyet engedtek és adtak. Egy ízben megtörtént, 
hogy papok elé tolakodtak a nagy tömegben. A kalauz rájuk 
szólt: Ti írek vagytok? Mikor az oltár papjait kiszorítjátok a 
villamosról. A tömeg azonnal szétvált és utat, helyet engedett 
a papoknak. Velem meg az történt meg, hogy egy egészen is-
meretlen úrvezető állott meg autójával és ajánlotta fel autóját, 
hogy elvigyen a kikötőbe hajómhoz ! 

Nem hallgathatom el, hogy a kongresszus lelkéhez tarto-
zott az a lélekidézés is, mely a magyar gyűlésen történt s amely 
a jelenlevők mindegyikének szívét mélyen meghatotta és sze-
mébe könnyeket csalt. A gyűlés végén ugyanis Dr. Korompay 
József pazmaneumi spirituális, aki most a székesfehérvári püspök 
űr titkárjaként szerepelt, gyönyörű beszédben idézte meg a 
szentéletű Batthyány-Strattmann herceget, aki az internacionális 
eucharisztikus komitének tagja volt. Jóllehet — úgymond — az 
aláírások 26 magyart számlálnak meg mint jelenlevőt, de úgy 
hiszi, hogy közöttük van a 27. is : Batthyány-Strattmann hercege, 
aki életében példát adott mindnyájunknak az Oltáriszentség 



szeretetére, imádására és a szenvedések békés eltűrésére. Több, 
mint ezer embernek adta vissza szemevilágát a híres operatőr 
herceg doktor és ezért a jótettéért ugyanannyi fájdalmas, kínos 
görcsöt kellett szenvednie. Zokszó nélkül tűrte s alázatosságá-
ban csak azért imádkozott, hogy legyen szabad neki minden 
bűnét így levezekelnie. Betegágya mellett misét mondottak min-
dig (egy ízben magam is miséztem ott a bécsi szanatóriumban) 
és bármennyire szenvedett is, éhgyomorral maradt, hogy áldoz-
hasson gyermekeivel együtt. A magyarok dublini tartózkodásá-
nak talán ez volt a leglélekbemarkolóbb pillanata. Mindenki 
megvolt győződve, hogy eljön az idő, midőn a herceget a bol-
doggáavatottak közt fogjuk tisztelni. — 

Az esti szentségimádáskor a zsúfolt templomokban a 
gyóntatószékek voltak legjobban megostromolva. Mindenütt ki-
segítő gyóntatószékeket kellett felállítani. Hogy hány áldozó 
volt ezen alkalommal, nem tudnám megmondani, de gondolom, 
hogy minden ír s minden zarándok megáldozott, még pedig 
nem is egyszer, hanem többször is. Jóllehet a kongresszus 
megnyitása csak június 22-én volt, mégis Írország június 5-én 
már megkezdte az ünnepségeket, még pedig nem hangos zaj-
jal, hanem csendes magábavonulással. Június 5-től kezdve 
8 napig a nők tartották előkészítő lelkigyakorlataikat az egész 
Írországban, mig június 12-én ugyanezt kezdték a férfiak. A 
férfiak is 8 napos lelkigyakorlattal készültek elő a szent Eledel 
ünnepére. S midőn a nők és férfiak már elkészültek, akkor 
június 21-én, Szent Alajos napján az összes gyermekek meg-
áldoztak széles Írországban mindenütt. (General Communion 
for Childern throughout Ireland !) Közvetlen a kongresszus előtt: 
jún. 19, 20, 21-én Te-Deum volt minden ír templomban. 

Nem csodálkozhatunk, ha ily készület után ilyen benső-
séges volt a kongresszus lefolyása ! 

Midőn az.óriás Phönix-park (öt kilóméter széles s vagy 
nyolc hosszú) naey oltára előtt kb. 300.000 férfi borul le és 
imádja az Urat s midőn a nők összejövetelén meggyúltak a 
gyertyák az alig kevesebb nő kezében, mint előző nap a fér-
fiak voltak, akkor még a közönbös sem maradhatott közönbös, 
még a hitetlen sem maradhatott tagadása mellett, mert oly ha-
talmas volt az érzés, a hangulat magával ragadó kényszere, 
hogy önként meghajolt minden térd : a hívőé, a hitetlené, a 
közömbösé : a közéjük szállt Ur előtt ! 

S azután midőn vittük a Szentséget, mikor éreztük, hogy 
íme most velünk jön 0 is, hogy íme most a mi társunk a földi 
zarándoklásban s midőn kifáradva megérkeztünk az 0 ' Connel 
Bridge-re, ahol az elkészített díszes emelvényen megjelent a 
pápai legátus kezében a Szent Ostya, nem kívánt az ember 
többet e földi létből. Elvonult a lélek szeme előtt e földi lét 
minden nyomorúságával, szennyével, bajával s óhajtozott a 
lélek oda, ahol ezekből már nincsen semmi. 



Szent Kenyér, Áldott Kenyér, ne csak az írek, hanem a 
mi szívünket is tedd ily szentté, tisztává ! 

* * 
* 

S ha keressük, mi az oka, hogy az ír nép ennyire benső-
ségesen hívő és természetfeletti életet élő nép ? Sub onere ere-
seit palma. Üldözött nép az ír nép. VIII. Henrik angol király 
uralkodása óta, tehát kb. 400 év óta együtt küzd vallásáért és 
hazájáért. VIII. Henrik feloszlatott minden kolostort remélve, 
hogy alapjába támadja meg így vallásukat, hiszen az írek nem 
akarták követni a hitszakadásban Henriket. Tiltva volt három 
századon át a nyilvános katolikus istentisztelet, iskolákban nem 
tanították a hittant, nem volt papnevelő, ahol a katolikus papok 
készülhettek volna hivatásukra. Vallásukkal együtt üldözték a 
hazafiságukat is. Elvették birtokaikat és angol és anglikán fő-
uraknak adták, akik azután a régi tulajdonosokkal, mint alkal-
mazottakkal műveltették a földeket, nyilvános hivatalokból ki-
zárták őket, nedves mocsaras vidékre űzték őket. Sokan millió-
számra kivándoroltak Eszakamerikába (azért jöttek most oly 
sokan a kongresszusra Eszakamerikából). A XIX. század első 
felében O'Connel elérte végre, hogy a katolikusokat is elismer-
ték egyenjogú polgároknak s végre a világháború után 1921-ben 
oly jogokat kapott Írország, mint amilyen jogokat birnak az 
angol dominiumok. De az íreknek teljes szabadság kell. Nem 
csoda, megtapasztalták ők az elnyomatás uralmát s a XX. szá-
zadban is érezték az ókori tirannizmus kegyetlenségeit. (Szurok-
ban égették el társaikat, egyenként végezték ki az ír politikai, 
valóban vallási foglyokat. De Valera is már arra volt ítélve, 
hogy kivégzik.) 

S ebben a nagy küzdelemben érezték és látták, hogy pap-
jaik együtt szenvednek, együtt küzdenek velük. Ezért hisznek 
nekik, ezért tisztelik, szeretik őket Mi akik hozzá vagyunk 
szokva Európa közömbösségéhez, sokszor papgyűlöletéhez, 
szinte megdöbbentünk ezen a nagy tiszteleten. Szinte szégyel-
tük, hogy mi nem szenvedhettünk, nem küzdhettünk annyit, 
mint ez a papság! 

Isten útjai kifürkészhetetlenek. Sokszor panaszkodik a 
gyarló emberi ész a világ folyásán és történésein, pedig talán 
ami legkevésbbé tetszik neki, az a legmegfelelőbb és legjobb 
a lélekre nézve. 

Úgy beszélik, 1938-ban Szent István-jubileumunk alkalmá-
val nálunk, Magyarországon lesz a XXXIV. eucharisztikus Kon-
gresszus. Vájjon meg tudunk-e tisztulni addigra, hogy olyan 
bensőségesen járjuk Jézus útját, mint járják az írek ? Vájjon 
méltók vagyunk-e arra, hogy a világot hozzánk hozza, hozzánk 
láncolja a nemzetek Ura és Parancsolója ? Vájjon igaz-e, hogy 
már megbűnhődtük a multat és jövendőt? 

Bármint lesz, az bizonyos, hogy isteni gondolat vezeti a 
világot, intézi a nemzetek sorsát és teremt igazságot égen és 
földön! Bízzunk Benne! Dr. Mattyasovszky Kasszián. 



MABILLON. 

Két évvel ezelőtt ünnepelték a francia bencések a mauri-
nus kongregáció megalapításának 300 éves jubileumát, az idén 
pedig a híres, tudós kongregáció legnagyobb dicsőségének, Jean 
Mabillon születésének háromszáz éves évfordulójáról emlékezik 
meg nemcsak a francia Benedek-rendi kongregáció, hanem az 
egész tudós világ. 

J. Mabillon 1632 nov. 23-án született Saint-Pierremont nevű 
községben. Középiskolai tanulmányainak elvégzése után a Szt. 
Benedek-rendbe lépett. Szerzetesi életének első évei betegeske-
désben teltek el. Meggyógyulása után a maurinus kongregáció 
tudós középpontjába, a párizsi Saint-Germain-des-Prés apátságba 
kerül. Itt tudós társak körébe olyan tudományos munkásságot 
fejt ki, mely dicsőségére vált rendjének és mérhetetlen hasz-
nára az Egyháznak. Egymásután jelennek meg tőle a kitartó 
munkát, tehetséget, tudást egyaránt kívánó hatalmas latinnyelvú 
munkák. A De re diplomatica c. munkájával új tudományt, a 
diplomatikát alapítja meg. Főkép az ő munkássága az oka, hogy 
„bénédictin" (bencés) szó a francia nyelvben jelzője lett a ki-
tartást, türelmet kívánó tudományos munkának (Un travail de 
bénédictin qui a demandé de longues et patientes recherches. 
Hatzîeld-Darmesteter: Dictionnaire de la langue française). 

Hatalmas munkásságából csak egyet említünk meg, a 
Traité des Etudes címűt (De studiis monasticis címmel latinra 
fordítva). 

A trappisták alapítója, Ráncé támadta a tanulmányokat, 
a szerzetesi élettel össze nem férőknek hirdetett minden tudo-
mányos foglalkozást. Erre a felfogásra felelt meg Mabillon. Ho-
gyan egyeztethető össze a szerzetesi élettel a tudományos fog-
lalkozás, milyen szellemnek keil áthatnia a tudományokkal 
foglalkozó szerzetest, hogyan kell megszervezni ezt a munkát, 
milyen megoldandó feladatokat találhat a szerzetes, ezek a kér-
dések kapnak benne feleletet. A vitát véglegesen eldöntötte ez 
a munka, mindenfelől helyesléssel találkozott, csak ellenfele 
Ráncé nem adta meg magát. Az egyik jelenkori életrajzírója 
által találóan L 'Abbé Tempéte-nek nevezett Ráncé szenvedé-
lyes egyéniség volt, kinek a vitatkozó emberek természete sze-
rint a fontos az volt, hogy alul ne maradjon, kicsinyeskedő, 
szőrszálhasogató harcot folytatott Mabillon ellen, mindaddig, míg 
nem találkozott vele. Amit Mabillonnak mindenkitől elismert 
érvei nem értek el, azt elérte alázatosságával. Abbé Ráncé meg-
hajolt Mabillon érvei előtt. 

Szt. Benedek-rendje is a háromszáz éves évforduló alkal-
mával elsősorban nem a tudóst, hanem a szent embert ünnepli, 
amint őt kortársai nevezték. Eletében a kötelességteljesítés és 
az alázatosság jellemezték. Soha nem mulasztotta el az officiu-
mot, jegyezték fel róla. Deus veritatis, . . . sinceri filii Dei . . . 



humiltas . . . Ut in omnibus gloriïicetur Deus, voltak utolsó sza-
vai (Az igazság Istene, . . . Isten őszinte fiai . . . alázatosság . . . 
Mindenben dicsőítessék az Isten). 

1707 dec. 27-én halt meg. A maurinusok szokása szerint 
sírkövére csupán ezt vésték: 1707, dec. 27. Mikor gyászjelen-
tése XI. Kelemen pápához érkezett, könnyekre îakadt, azután 
kérte az elöljárókat, hogy ezzel a nagy és szent emberrel te-
gyenek kivételt és véssék sírkeresztjére a nevét is. 

Dr. Szalay Jeromos. 



Könyvek. 
" Bölcselet. 

K. Petraschek: System der Rechtsphilosophie. Herder, Freiburg L 
Br. 1932. V11I+430 1. Fűzve 9 20 M.; vászonkötésben 11 M. 

A Hartmann Ede alapelveinek vizsgálatával foglalkozó két kötetes 
műve, valamint a pesszimizmus jogbölcseletét boncoló munkája és kisebb 
bölcseleti írásai folytán már jó névnek örvendő szerző az alkalmazott böl-
cselet legrégibb és mainapság is annyira vitatott, ezerfelé ágazó terén, az 
általános jogbölcseletben is bemutatja mélyenszántó és átfogó gondolkodását 
és katolikus szempontból is megbízható oly rendszert alkot, amely Hölscher-
nek nem régen megjelent „Sittliche Rechtsphilosophie"-ja mellett a külön-
böző, önkényesen felvett alapoki a, kiinduló pontokra épített jogbölcseletek 
korában a változhatatlan természetjogban gyökerező szilárdságával, fogalmai-
nak szabatos körülhatárolásával, elemzéseinek sokszempontúságával, nyel-
vének könnyedségével és sokszor emelkedett szépségével nem kis mértékű 
elismerést érdemel ki. A hosszabb történeti elmélyítéseket, valamint az állam-
bölcseleti vonatkozások fejtegetését a rövidség, a legfontosabbra törekvés 
kedvéért oly annyira kerüli, hogy nem egyszer szinte szembeötlő és káros e 
törekvése, hisz a jogbölcseleti problémák közül nem egynek csak úgy tudunk 
a mélyére hatolni, ha történeti jelentkezéseiben, állambölcseleti, politikai és 
társadalmi megvalósulásaik változatos fényvillanásaiban is megragadhatjuk 
őket. Ugyanebből az okból a vázlatos felsorolás és rendszerbefoglalás helyett 
szívesebben láttuk volna az egyes jogbölcseleti rendszerek alapelemeinek és 
problémáinak bővebb ismertetését és szélesebb mederű kritikáját, mert a 
pozitív megalapozást a negatív oldalú ellenőrzés még inkább elmélyítette és-
megszilárdította volna. 

Petraschek műve a németországi modern jogbölcselet főbb irányait 
vázoló függeléken, valamint a gondos tárgy- és névmutatón kívül három 
részben tárja elénk a jogbölcseleti kérdések bonyolult rendszerét. A bevezető 
részben megállapítja a jogbölcseletnek a bölcseletben elfoglalt helyét, a rokon-
tudományoktól való különbségét és önállóságát, valamint eredményre vezető 
módszerét. A nagyon gazdag második rész két főcsoportra osztva a jog me-
tafizikai, ismeretelméleti és logikai elemeit boncolja és határozza meg; tehát 
mindazt magában foglalja, amit jogbölcseleti szempontból a jog fogalmának 
alkotó elemeire, szükségképpeni viszonylataira, a jogi kategóriákra, a jogböl-
cselet módszerére és a jog alkalmazására vonatkozóan tudni kell. Különösen 
ebben a részben nyilatkozik meg a szerző bölcseleti tudásának sokrétűsége, 
valamint elemző gondolkodásának gyakorlottsága és könnyedsége. A harma-
dik rész pedig a jog legfontosabb anyagi tereit hozza anélkül, hogy e terek 
szélesebb körű vizsgálatába belemerülne, inkább csak a legfőbb alapelvekre 
szorítkozik. 

Petraschek a jogot az erkölcsiség szolgálatában álló sajátos kultúrális 
alakulatnak tekinti, melynek működése, érvényesülése az erkölcsiség biztosí-
tására irányul. Eme szerepe folytán az erkölcsiséggel szemben ugyan bizo-
nyos fokú önállósággal bír, de attól egyszersmind annyira szét nem választ-
ható, hogy tőle teljesen független lenne, elvesztené a vele való benső kap-
csolatot, azt a szoros érintkezési felületet, amelynek alapján az erkölcsiség 
a jogot át meg átjárja, a jog pedig az erkölcsiséget konkrét irányban kiegé-
szíti, érvényesülését alátámasztja, úgyhogy ami az erkölcsiségbe ütközik, az 
jog sem lehet. Ez a szükségszerű kapocs, amely az erkölcsiséget és a tételes 
vagyis a külső tekintélytől alkotott jogot szervesen összeköti, maga a termé-
szetjog, úgy amint azt a régi klasszikus jogbölcselet és a keresztény kinyilat-
koztatás szilárd egységbe öntötték, illetve feltárták. A jog erkölcsi tartalma 
és biztosító szerepe között azonban bizonyos feszültség, polaritás uralkodik. 
Ennek a természetes feszültségnek következtében sohasem valósul meg a maga 
teljességében sem a jog alapgondolatában rejlő erkölcsiség, sem pedig a 
jognak a társadalmi élet biztosítására irányuló érvénye. A jogeszme és jog-
eszmény sohasem esnek egybe. A jogeszme a valóságos jog szükségességére 



és fontosságára világít rá és egyszersmind a megvalósulás töredékességének 
állandó zsinórmértéke. A jogeszmény ellenben egyes korok, országok, népek 
szerint folytonosan hullámzik és megvalósulása elvi lehetetlenségbe nem 
ütközik; meg nem valósulása mindig a jogalkotó tekintély értelmi belátásának 
és akarati elhatározásának gyengeségére enged következtetni. A jogeszmény 
és természetjog abban térnek el egymástól, hogy az változékony és részleges 
érvényű, míg emez legalább is elsődleges követelményeiben sziklaszilárdul 
változhatatlan, egyetemes jellegű, az egyes korok, népek, országok sajátos 
körülményei között is megőrzi szükségképpeni érvényességét. 

Nemcsak a jogtudományokkal szakszerűen foglalkozók, hanem a jog-
bölcseleti kérdések iránt érdeklődő művelt közönség is sok haszonnal forgat-
hatja Petraschek könyvét. 

E. P rzywara S. J.: Analógia entis. Metaphysik. I. Prinzip. J. Kösel 
und Fr. Pustet, München. 1932. 154 1. Egész vászonba kötve 6'20 M. 

Az anyagi és szellemi, az abszolút és relatív, a végtelen és véges 
valóságok léttartalmi megegyezőségének és különbözőségének kérdése nem-
csak a keresztény, hanem egyéb irányú bölcseletnek is egyik sarkpontja. A 
léttartalmi megegyezőség vagy különbözőség fokozati és jellegi milyenségétől 
nem egyszer a legfontosabb bölcseleti, hittudományi, világnézeti és egyéb 
életproblémák megoldásának lehetősége és annyifelé szétágazó fajtája, ered-
ménye is függ. Minden igazi bölcselet, mely a metafizikai elmélyedéstől nem 
riad vissza, egyszersmind a lét analógiájának megléte és mibenléte körül is 
forog. A bölcselet legkiválóbb képviselői e kérdés megoldásával foglalkozva, 
ha nem is tudták egész körét extenzív és intenzív irányban egészen felölelni, 
kimeríteni, különböző szétágazásainak feltárásával, összetevő elemeinek bon-
colásával és meghatározásával, sokrétű szempontjainak részleges és részletes 
megvizsgálásával nemcsak hozzánk hozták közelebb vitális jelentőségét, 
hanem magát a bölcseletet is közelebb vitték annak végleges, befejezett 
megítélése felé és így megnyitották az útat az egyoldalú, szűkkörű és rövid 
távlatú bölcselettől a mindent egységes és általános szempontból átfogó, 
véges és végtelen távlatokat egyaránt érvényesítő, tökéletesen lezárt és meg-
határozott bölcselet mélységei és magasságai felé. Ez a bölcselet ugyan még 
csak eszményképpen lebeg előttünk, de egyszersmind az is igaz, hogy ennek 
az eszménynek legtöbb vonását a keresztény bölcselet valósította meg a 
maga valóságokba kapaszkodó, nem pedig légüres térben csapongó elem-
zéseivel. 

Przywara eddigi bölcseleti munkálkodása már értékes mozaikdarabokat 
hordott össze jelen művének egységesítő gondolatához, annak megalapozá-
sához és szélesebb mederű feldolgozásához. E végett behatóan tanulmá-
nyozta a lét-analógia problémájának történeti jelentkezéseit, megoldási kísér-
leteinek különböző irányú és tökéletességű fázisait, alapjait, terjedelmét és 
igazságértékét. Ennek a mélyenszántó tanulmányozásnak érett gyümölcse a 
lét analógiáján felépített metafizikájának I. kötete, amely a probléma alaki 
természetét vizsgálja két részben. Az első rész a metefizika különböző válto-
zatainak (válfajainak), módszereinek kiinduló alapjait és problématerjedelmét 
mutatja be és ezzel egyúttal megadja a második részben tárgyalt lét-analógia 
kérdéséhez a szükséges előismereteket. A második rész mindenekelőtt körül-
határolja a „logos", logika, dialektika és analógia fogalmát, majd pedig az 
analógia kérdését beleágyazza az ellenmondás törvényébe és ezzel kapcso-
latban feltárja az azonnosság elvéhez való viszonylatait, vonatkozásait is; 
tárgyi és történeti szempontból Plato, Aristoteles, Szent Ágoston és Szent 
Tamás bölcselete alapján széles mederben a legutolsó gyökérszálakig ipar-
kodik követni a probléma messzeágazó körét és végül megvizsgálja elvjelle-
gének meglétét és mivoltát. 

A szerző mindenütt rövidségre, tömörségre törekszik. A felvetett kérdé-
sek legmélyére iparkodik hatolni. A legfinomabb jelentésváltozatokat, léttar-
talmi színárnyalatokat is a lehető legnagyobb szabatossággal visszaadja. 
Erre szolgál igen sok új műszava, az egyes mondatokat sokszor két-három 
sornyira is megszakító idézete és magyarázata, az összetett műszavak egyes 



részeinek zárójeles vagy ritkított nyomású feltüntetése és egyéb, szinte raffi-
nait technikába torkolló eljárása. E módszer azonban nem egyszer épp az 
ellenkezőjét éri el: a megértést nemcsak hogy nem könnyíti meg, hanem 
még inkább megakadályozza, hisz sokszor meglehetősen nehéz tanulmányi -
kat kell végezni az összetartozó mondatrészek egymásba fűzéséhez, pedig 
egyébként is elég nehézséget támaszt egészen egyéni stílusa. Szilárd és 
kemény akarattal, még erősebb türelemmel és egyszersmind a legszubtílisebb 
gondolkodásra beidegzett elmével kell annak bírnia, aki a különben nem 
nagy terjedelmű köte'en keresztül tudja magát rágni. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Nagy Lajos : Az élő gondolat. Budapest, 1930. 407 lap, ára 8 P. 
A tudós szerzőnek ezen értékes műve nem könnyű olvasmány. Hiszen 

súlyos kérdéseket vesz bonckés alá, amelyeket felületes vizsgálódással meg-
oldani képtelenség lenne El-e a gondolat? Nem azonos-e a holt logikával? 
Ezen kérdés megoldása a mű célja és bátran elmondhaljuk, hogy megfelelt 
a nehéz problémákra. 

Két főrészre osztja munkáját. Az elsőben, melyet az „elmélet köré"-nek 
nevez, a logika és matematika bizonyságát fejtegeti lényük vitalitásáról. 
Rámutat arra, hogy tudományunk szövedéke „bonyolult szellemi megdolgozás" 
eredménye, melyben szerepet játszik a matematikai eszmény, mint össze-
kötő elem és a logizálás, mely fogalmakkal, feszülő erőkkel dolgozik. Majd 
ezen, mintegy előkészítő bölcselkedés után, fog a második főrésznek, a sze-
mélyiség bölcseletének tárgyalásába. Az „én" a hordozója minden ismeret-
nek. minden gondolatnak. Az alanyról a tárgyra térve át eljut a legmagasabb 
pontra, a legfőbb személyhez. Istenhez, aki a vitaiizmus teljességét jelenti 

E mű a vallásbölcseletbe torkollik bele, sót jórészt már az is. A nagy 
tudás, melyet megírása igényelt, hosszú, elmélyedő munkának egyéni voná-
sokban gazdag eredménye. Csodálattal látjuk a szerző nagy olvasottságát, de 
nem kisebb csodálattal szemléljük a biztos kezet, mely a nézetek és véle-
mények évszázadokon át feltornyosult szövevényében sem téved el, hanem 
a skolasztikus bölcselet pilléreire támaszkodva rakja fel egy monumentális 
épület falait. 

Nagy Lajost művének megjelenése óta egymásután választották meg 
különböző tudományos testületek tagjukká. Nem érdemetlenül. A magyar 
bölcselet kiváló munkással gazdagodott. 

Dr. Zoltán Veremund 

Jaques Zeil ler: Léon Ollé-Laprune. Gabalda, Paris. 320 1. 10 fr. 
A Les Moralistes Chrétiens című sorozatban jelent meg Ollé-Laprune-

nek, ennek a XIX. századi nagy katolikus francia bölcselőnek és moralistának 
ez a szemelvényes kötete, mely hű képet ad a szerző etikájáról. A tanulmá-
nyok kimutatják a csupán emberi észre, a csak bölcseletre támaszkodó 
erkölcsnek elégtelenségét, majd 01 lé Laprune főművéből, a Prix de la Vie-
ből szemelvényekben adja etikájának irányelveit, mit őutána keresztény 
humanista morálnak nevezhetnénk. L' obligation morale, Le devoir c.e 
I' homme dans la recherche de la vérité, L' éducation de vouloir. La morale 
de la sagesse. Le sage selon Aristote. La vertu et le désintéressement. Les 
corrections et compléments nécessaires. La morale de la perfection. Le prix 
de la vie présente. Renoncement et sacrifice. La morale de l'humanisme 
chrétien. Liberté et sainteté fejezetcímek eleget mondanak a könyv tartalmáról. 

sz. j. 

Noszlopi László: A szeretet- Etikai tanulmány. Budapest 1932. A 
Magyar Tud. Akadémia kiadása. 

Szerzőnk könyvében az erkölcsi rend alanyi tényezői közül az erények 
(személyértékek), főleg a szeretet erényének vizsgálata kapcsán a keresztény 
erkölcsiség rangfelsőségének igazolását kapjuk. A modern etikai vizsgálódás 
alapigazodásának megfelelően mindjárt az első fejezetekben megtaláljuk az 



értékelméleti alapvetést, másfelől a személyérték vagy szubjektív jóság kuta-
tásának módszerét: a fenomenologiai leírást. 

A vázlatos értékelméleti alapvetésben — és ezt jólesően állapítjuk 
meg — az értéknek és valóságnak nemcsak különbségét emeli ki, hanem 
szoros összefüggését is: „nincs a valóságtól elszakított, sajátos, léimentes 
értékfennállás, hanem az érték csak a valóságban, attól elválaszthatatlanul 
található meg" (9. 1.) és ezzel aztán egy „bensőséges" etika előfeltétele is 
biztosítva van. 

A fenomenologiai módszernek pedig Pauler nyomán 4 mozzanatát adja: 
1. a leírandó tárgyak összegyűjtése, 2. a tárgy immanens határozmányainak 
megállapítása, 3. a tárgynak más tárgyaktól való különbözésének feltüntetése, 
4. a leírt tárgynak rendszerbe való beleillesztése. E módszernek heurisztikus 
szempontból legfontosabb mozzanatát a 2. pont teszi. Egy tárgy immanens 
határozmányainak, azaz jellegzetes, lényeges jegyeinek megállapítása kétféle-
képpen történhetik: vagy úgy, hogy a tárgyat a már készen meglevő ismere-
teink kevésbé egyetemes osztályába fölvesszük, besorozzuk (szintézis), vagy 
pedig, mivel az addig ismert kevésbé egyetemes osztályok közül egy sem 
felel meg neki tökéletesen, mert oly tulajdonságokat is tapasztalunk rajta, 
amelyek miatt amaz osztályok alá nem sorozhatjuk, a tárgy lényeges tulaj-
donságait induktive állapítjuk meg (analízis). Ezen elemző és összetevő mód-
szeren kivül különben, amelyek nemcsak az ismeretek szerzésében, hanem 
igazolásában, rendszerezésében és előterjesztésében is egyaránt szerepelnek, 
minthogy e két módszer kontradiktóiius ellenlétben van egymással, ezen a 
vonalon nincs más módszer; a sokat emlegetett redukció is nem más vele-
jében mint analízis ') Már most, ha az etikai vizsgálódás az erkölcsi rendnek 
nem tárgyi elemeiből indul ki, mint a skolasztikus etikák általán, hanem az 
erkölcsiség tudattényeiből, akkor az uralkodó heurisztikus módszer sem lesz 
a dedukció, hanem az indukció. Wittmann2) az ugyanilyen kiindulású etiká-
jának heurisztikus módszeréül az analytiko—induktiv és a historiko—kritikai 
eljárást nevezi meg. Ha szerzőnk is így értelmezi a vázlatosan adott feno-
menologiai leírást, ill. benne a heurisztikus mozzanatot, akkor egyet értek vele. 

A könyv bevezető része, mint alapvetés után a szintetikus, tökéletes sze-
retetről szól a második rész. Itt kapjuk a személyértéknek, az erénynek meghatá-
rozását, az erények osztályozását, az tgyes erények leírását, valamint a szeretet 
középponti helyzetének: mindenirányú és általános jellegének kifejtését. Bár-
mennyire is szeretném magamat a szerzővel meggyőzetni, de nem tudom 
magamévá tenni sem az erény legmélyebb mivoltára tett megjegyzését, amely 
szerint „az erény legmélyebb mivolta erő és áldozat egysége" (37. 1.), sem 
pedig a Pauler nyomán ejtett erényosztályozását, amely szerint szerető, tisz-
telő és erőt kifejező erények vannak. A hosszas fejtegetés helyett a rövidség 
okáért csak hivatkozom arra, hogy a skolasztikus etika az erény mivoltát 
általában így határozza meg: habitus potentiam perficiens ad bene operan-
dum. Ha azután valaki a legmélyebben akarja az erénvt fölfogni, akkor még 
külön-külön megfontolja az erény létesítő okát és célját, formai és anyagi 
tárgyát , közelebbi és távolabbi alanyát, hordozóját, vagyis az emberi lélek 
potenciáit és az ezeket is hordozó személyt. Meggyőződéssel állítom, hogy 
ha mindezen szempontokat kimeríti valaki, mélyebben megismeri az erényt, 
mint szerzőnk kifejtésében és definíciójában. Az erény osztályozásának pedig 
ezek lesznek természetes szempontjai: ratione causae efficientis, finis, obiecti, 
subiecti proximi et remoti, perfectionis. Az erkölcsi erényeket jellemzi az a 
bizonyos hüperbolé és elleipsis között fennálló közép (mesotés), amely közép 
ismét különböző szempontokból tekinthető, más erényeknél viszont ez nincs 
meg; Istent pl. nem tudjuk eléggé szeretni. Miért van ez így? így aztán az 
erények egymással való összefüggését, rangsorát is másképpen látják a sko-

*) Ezzel összefüggésben említem meg, hogy ma már egyre jobban kezd 
tért hódítani az aristotelesi—szenttamási bölcselet azon sarkalatos meggyőző-
dése, hogy „eadem sunt principia essendi és cognoscendi" vagy „leges entis 
sunt leges mentis et leges mentis sunt leges entis". 

2) M. Wittmann: Ethik, Philos. Handbibliothek B. VII. 4—14. 1. 



lasztikusok, továbbá azt a sokat vitatott kérdést is: vájjon egyik erény fenn-
állhat-e a másik pl. a szeretet nélkül is és hogyan ? 

A tökéletes szeretetről szólva azt állítja szerzőnk, hogy Szt. Tamás 
idevágó jellemzéséből nem domborodik ki eléggé, hogy „a szeretet két sze-
mély bensőséges és korrelativ viszonya" (59. ÍJ. A szerző kedvéért csak 
egyetlen helyet, tőle is ismert helyet (a 137. lapon hivatkozik rá) akarunk 
rögtön idézni a S. Th. I.—II. gr. XXVIII. a. 2-ből, amely éppen a mutua 
inhaesióról, erről a kölcsönös birtoklásról a legvilágosabb fogalmazásban 
beszél: „amatum continetur in amante . . . et e converso amans continetur 
in amato". 

A következő harmadik rész a specifikus (nem mindenirányú és nem 
általános) szeretet fajait (a felebaráti szeretet, önszeretet, barátság stb.) tárja 
elénk, amelyben külön kiemelendő sok finomságot tartalmazó fejezet az, 
amely a szerelem és házasság viszonyát tárgyalja. Az egész műben, ha a 
legtöbb részletkérdésben nem is értek egyet vele, de főleg ebben a fejezetben 
tapasztalható a szerző ideális fölfogása. A művet történeti áttekintés zárja, 
amelyben a magyar etikusok is mérlegelés alá kerülnek. Nem írtam volna le 
H. Münsterberg nevével kapcsolatban, hogy ő vette volna észre azt a sajátos 
tényt, hogy a rosszat sohasem önmagáért akarjuk. Megint Szt. Tamásra 
hivatkozom az akarat tárgyát illetőleg, aki csak a S. Th-ban. legalább 
húszszor leszögezi, hogy az akarat sajátos tárgya: a bonum. . 

Mindent összefoglalva: elismerem, hogy szerzőnk a sok ellentétes 
etikai vélekedések útvesztőjében a különböző állásfoglalások megrostálásával 
tiszteletreméltó munkát végzett sajátos szintézisének megalkotásában, elisme-
rem azt is, hogy felfogása alapirányulásában a kat. erkölcsbölcselők eszme-
világához jut el, de meggyőződéssel vallom azt is, hogy sok részletmegoldása 
másképpen hangzott volna el, ha Szt. Tamást, egyáltalán a skolasztikus 
etikát alaposabban ismeri. 

Kollár Gedeon. 

Hittudomány. 

Card. Lépicier 0 . S. M.: Institutiones Theologiae Speculativae ad 
textum S. Thomae concinnatae. Cursus brevior. T. III. Marietti, Taurini-Ro-
mae. 1932. L X X I + 4 5 3 1. Fűzve 25 L. 

Lépicier rövid dogmatikájának befejező III. kötete az ágazatos hittan 
két nagyobb szakaszát öleli fel: a szentségek és végső dolgok tanát. E két 
rész majdnem minden kérdésre, még a dogmatikai szempontból kevésbbé 
fontos kérdésekre is kitér, sőt nem egyszer a jogi, lelkipásztorkodás- és szer-
tartásiam vonatkozásokra is rámutat, de természetesen minden mondanivaló-
ját a lehető legrövidebbre tömöríti, sűríti össze, úgyhogy az előadó tanár 
magyarázatai, bővítései számára tág teret hagy, különösen a dogmatörténeti 
és vallástudományi vonatkozások, valamint a bölcseleti fogalmak és a bizo-
nyítékok szélesebb mederű kifejtése végett. 

Sajátos nézetei közül leginkább az alábbiakat emeljük ki. A szentsé-
gek újjáéledésének tanát az Oltáriszentségre nem terjeszti ki, A fizikai okság 
híve levén, nem elégszik meg a szentségek erkölcsi okságának cáfolatával, 
hanem egyszersmind az eikölcsi ok oksági jellegét is tagadja és azt a felté-
tel vagy alkalom fogalmi körébe utalja. A bűnbánat szentségének feltétlen 
feloldozással történő kiszolgáltatására a haldokló eszméletlensége esetén elég-
ségesnek tartja a bennfoglalt habituális szándékot. A pap szigorú kötelessé-
gévé teszi, hogy valahányszor közvetlenül a halál bekövetkezése után szol-
gáltatja ki a bűnbánat és utolsó kenet szentségét, annak fellételes kiszolgál-
tatásáról a jelenlevőket kioktassa. Krisztus a keresztség szentségét megke-
resztelésekor a Jordánban alapította, bár kötelező voltát később nyilvánította 
ki. Az apostolok megkeresztelkedését azért teszi a Krisztus szenvedését meg-
előző időre, mivel egyébként az utolsó vacsorán nem lehettek volna püspö-
kökké. Krisztus jelenlétét az Oltáriszentségben azért nem mondja meghatáro-
zott (definitív) jelenlétnek, mert a definitív jelenlét fogalma kizárja ugyanan-



nak a testnek másutt való egyidejű jelenlétét. A szentmiseáldozatot nemcsak 
specifice, hanem numerice is azonosnak véli a keresztáldozattal, áldozati jel-
legét Krisztusnak a kereszten bemutatott és a szentmisében virtualiter meg-
maradó feláldozásában találja meg. A kisebb rendek és az alszerpapság 
szentségi voltát védelmezi. Az egyházi rend szentségének anyagát a kézrá-
télelben és a szerek átadásában látja; de míg a kézrátételt lényeges elem-
nek tekinti, a szerek átadását csak az anyag teljessége miatt követeli meg.. 
Teljesen biztosnak jelenti ki, hogy IX. Bonifác 1400-ban „Sacrae religionis" 
bullájával az essexi Szt. Ositha-kolostor apátját és utódait felruházta a kis-
sebb rendek, valamint az alszer-, szer- és áldozópapság szent rendjének ki-
szolgáltatására szükséges hatalommal. A szellemidézés (spiritizmus) problé-
májának megfejtése terén jeljesen a démoni elmélet álláspontjára helyezkedik. 

Dr. F. J. Peters : Die Lehre der katolische Kirchen gebildeten Kreisen 
dargeboten. Neue Bearbeitung der Gesamtausgabe „Im Reiche Christi". Mit 
9 Tafeln in Kunstdruck. Peter Hanstein, Bonn. 1932. 385. 1. Fűzve 960 M„ 
kötve 11'60 M. 

A német katolikus irodalmat figyelve mindjárt szemünkbe ötlik az a 
változatos gazdagság, amellyel a katolikus hittudomány lelket alakító, tápláló 
és megerősítő kincsei megnyílnak a művelt nagyközönség számára. Egymás 
után jelennek meg korszerűségüknél fogva is magas színvonalon mozgó mun-
kák, kerülve a száraz szakszerűséget és a pusztán akadémikus jellegű vitá-
kat. E művek részben a tudományt is szolgálják ugyan, de leglőbb hivatá-
suk mégis a katolikus vallás igazságai után fokozottabb mértékben érdeklődő 
műveltek és újonnan megtértek lelki éhségének kielégítése, a hitből fakadó 
keresztényi élet megalapozása, megszilárdítása és tökéletesítése. Ilyen jellegű 
mű Petersnek, a bonni egyetem kiváló hittudósának fenti könyve is. 

Két részre oszlik. Az első részt a vallási megismerés természetes és 
természetfeletti megalapozásának kérdése tölti be. A vallási megismerés leg-
főbb alaptényezője, a vallás igazi alkotó eleme Isten létezésének és mivoltá-
nak értelmi megragadása. Ez a megismerés a természetes ész egyik legszebb 
és legmagasztosabb keresésének, kutatásának és az ésszel megfogható isteni 
kinyilatkoztatásnak eredője. Természetes módon a különböző istenbizonyüé-
kok útján, természetfeletti módon pedig a Szentírásból és a Szenthagyomány-
ból, mint az isteni kinyilatkoztatás forrásaiból merítő Anyaszentegyház útján 
jut el Istenhez az ember. A második rész öt hosszabb szakaszra tagozódik. 
Az első Istent a maga valóságában: természeti egységében és személyi há-
romságában vizsgálja. A második szakaszban Isten, mint az anyagi és szel-
lemi világnak teremtője és célja tárul fel előttünk. A harmadik szakasz a ke-
resztény erkölcstan főszabályait foglalja össze és a legégetőbb korszerű tár-
sadalmi kérdésekben nyújt alapvető eligazodást. A negyedik szakasz a világ 
megváltásáról és a természetfeletti rend megújításáról szólva bevezet a Meg-
váltó személyének, a megváltás üdvözítő tényének, az üdvösség eszközeinek 
és Krisztustól rendelt intézményének, az Egyháznak gazdagabb ismeretébe. 
Az utolsó szakasz a jelen világrend egyéni és általános befejeződésének 
egyes mozzanatait mutatja be. Röviden szólva Peters könyve a katolikus hit-
es erkölcstan összefoglalása, de nem katekizmusszerű alakban, 

A könyv értékes tulajdonságai közül méltán kiemelhetjük nyelvének 
könnyed folyamatosságát, fogalomalkotásainak szabatosságát és világosságát, 
a fontos, korszerű és általános érdekű kérdések józan kiválogatását, az elmé-
leti tudásgyarapítás mellett a nagyvonalú gyakorlati útmutatásokat és értéke-
léseket. A könyv külső és belső kiállítása minden jogos kívánalmat kielégít-
het, a finom szépérzékkel megválasztott képek visszaadása nagyszerűen si-
került. Irodalmi utalásaiban csak a legszükségesebbekre szorítkozik és a leg-
jobb műveket ajánlja. 

J. Lortzing: Die Rechtfertigungslehre Luthers im Lichte der hl. 
Schrift. Ferd. Schöningh, Paderborn. 1932. 158 1. Fűzve 3'80 M ; kötve 4"80 M, 

Lortzing, protestáns lelkésznek, a hittudomány és a lelkiélet terén ki-



lejtett irodalmi tevékenysége már évek óta arra irányul, hogy a protestántiz-
musnak elhajlásait a krisztusi kinyilatkoztatástól minél világosabban elénk 
rajzolja, a tévedőknek lelkét az évszázadok óta rájuk üllepedett elfogultság-
tól megtisztítsa és a krisztusi kinyilatkoztatás leghűségesebb őrzője, letétemé-
nyese és hirdetője, a katolikus Egyház iránt minél fogékonyabbá tegye. E 
szent céljának megvalósítása végett nem a pártütőkhöz hasonlóan a gúny és 
szidalmak fegyvereit forgatja, hanem magát az igazságot állítja elénk annak 
megkapó szelídségében és fölényes nyugalmában. Nem az ellentétek elmé-
lyítesére törekszik, hanem hidat épít a tévedések szakadékai fölött az igaz-
sághoz visszatérni akarók számára. Oly nemes és magasztos cél és eljárás 
ez, hogy bizonnyára Isten áldása fogja kísérni. 

A hívő protestántizmusnak kezdettől fogva sarkalatos elve, alaptanítása 
volt Luther megigazulástana, melyet a „Theologie deutsch" c. középkori irat-
ból merített. E szerint a bűnös ember megigazulása, megszabadulása a bűn 
állapotából nem benső átalakulást jelent, nem lelki megnemesedés és felma-
gasztosulás, hanem Istennek szuverén bírói ítélete, mellyel az aggodalmaktól 
és kétségektől agyongyötört embert tisztán hite miatt igaznak jelenti ki. Ez a 
megigazulásra vezető hit azonban nem a kinyilatkoztatott igazságok igaznak 
tartásában áll, hanem Krisztus érdemeinek megragadásával azonos, pusztán 
meggyőződöttség saját megigazultságunk felől, személyes üdvösségtudat. A 
megigazulás második feltétele a bánat, melyet azonban nem a bűnök soka-
ságának, nagyságának és rútságának komoly megfontolása és a megváltás-
ban megnyilatkozó végtelen isteni szeretet átkaroló szemlélése vált ki a bű-
nös lelkében, hanem a bűnös közreműködése nélkül maga az Isten hozza 
azt létre benne. De ez a bánat egyáltalán nem azonosítható a bűn fájó utá-
latával és jövendő kerülésének szilárd elhatározásával, hanem egyszerűen 
passzív félelem, egész valóságunkat megremegtető aggódás, kétségbeesésbe 
kergető reltegés, Isten ellen zúgolódásra és gyűlöletre késztető megzavaro-
dás, melynek vigasztalan söté'ségéből nincsen más kiút, mint Krisztus vég-
telen érdemeihez való menekülés. A megigazulás tehát a bánat, mint lelkiis-
mereti aggódás és a bizalommal teljesen azonos hit benső lelki folyamatain 
nyugszik, azaz nem szentségi módon valósul meg a bűnös lelkében. A meg-
igazulás teljesen Istennek a műve. még pedig három irányban. Isten a bűn-
adósságot elengedi, habár a bűnös vágyódás továbbra is megmarad, de ki-
lengéseit, Isten (örvénye elleni kapálódzásait Isten többé nem számítja be 
nekünk; a bűn nincsen többé az emberben, hanem Krisztusban, akinek 
igazsága a bűnös vágyódást és a személyes bűnöket elfedi. — Amiként a 
megigazulásban az ember bűne Krisztus bűne lesz, éppúgy Krisztus igaz-
sága az ember igazsága lesz, anélkül, hogy Krisztusnak a bűnös javára írt 
szentsége a bűnös lelkét bensőleg megszentelné. — Az akarat részéről sem 
fenyegeti többé veszedelem a megigazult embert, az akarat többé nem vet-
heti magát alá a bűnös vágyódásnak, mert Isten teljesen működésen kívül 
helyezi, tiszta passzivitásra kényszeríti. A kegyelem nem az embert erkölcsi-
leg, bensőleg megújító erő, hanem egyszerűen az áteredő és személyes bűnök 
be nem számítása s ezért intenzitásbeli különbségeket az egyes embereknek 
adott kegyelmek között felvenni nem lehet. Az ó- és újszövetségi törvénynek 
szerepe a lelkiismereti aggódás, rettegés, kétségbeesés létesítésében merül ki, 
az evangélium pedig, mint az ó- és újszövetségi ígéretek foglalata, ment min-
den parancstól és törvénytől, tisztán vigasztalás és béke. Luther megigazulás-
tana az emberi természet teljes megromlottságán és Isten egyedüli működé-
sén alapszik. 

Lortzing Luther eme megigazulástanának összes elemeiről kimutatja az 
ó- és újszövetségi Szentírás tanítása alapján, hogy az isteni kinyilatkoztatás-
sal szöges ellentétben van. Nem széles ecsetvonásokkal dolgozik, hanem ap-
rólékos gonddal minden gyökérszálat végigkövet és iparkodik bebizonyítani 
róluk, hogy nem a szent könyvek isteni talajába kapaszkodnak bele és nem 
onnan szívják magukba az élet nedveit, hanem a szuverén önkény, a szub-
jektív csapongások össze-visszakúszált léggyökerei, amelyek külsőleg ugyan 
a szent könyveket körülfonják, de a valóságban mégis Luther legbensőbb 
énjéből táplálkoznak és így egyetemes jelleget sem ölthelnek magukra. 



Mivel a feldolgozott tárgy korunk érdeklődésének síkján mozog és a 
feldolgozás is úgy nyelvét, mint szakszerűségét tekintve komolyabb kívánni-
valót nem hagy hátra, igazán megérdemli a vele való foglalkozást. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Szentírástudomány. 
I. Prado: Propaedeutica Biblica, sive Introductio in universam 

Scripturam. Taurini, Marietti, 1931. 415 + 15 lap. Ára 30 Líra. 
Az örvendetesen gyarapodó irodalomban, mely a Szentírás ismereté-

nek terjesztését szolgálja, Prado munkája igen előkelő helyet foglal el. A 
szerző ezen művében általános bevezetést nyújt a Szentíráshoz, vagyis mind-
azt felöleli, amit a sugalmazásról, kanonicitásrói, a Szentírás szövegéről és 
magyarázatáról tudnunk kf 11. A munka ennek megfelelően három részre ta-
gozódik. Az első a Szentírás lényegét tárgyalja, azt, ami nélkül a szent köny-
vek nem lennének egyebek irodalmi emlékeknél: a sugalmazást és a kano-
nicitást. Majd bőven foglalkozik a Szentírás szövegének nyelvével, történeté-
vel, különböző fordításaival. Ez utóbbiakkal kapcsolatban meg kell említe-
nünk egy bennünket, magyarokat, érintő sajnálatos tévedését: a magyar szent-
írásfordításokat a „Versiones Slavicae" csoportjában tárgyalja. Végül a Her-
meneutica keretében a Szentírás különböző értelmezését, az értelmezés sza-
bályait és elveit, profán segédtudományait és lörténetét veszi sorra. Mindezt 
részletes és pontos tárgy-, hely- és névmutatóval, valamint 14 egészoldalas, 
ügyesen megválasztott képmelléklet egészíti ki. E rövid felsorolásból is látjuk, 
mily óriási anyagot ölel fel a szerző, akinek munkája kiváló szakember, évek 
hosszú során át szerzett tapasztalatokkal rendelkező pedagógus és gyönyörű 
tudományába szeretettel elmélyedő elme kutatásainak eredménye. Oly óriási 
irodalmat tár fel könyvének csaknem minden egyes pontjánál, hogy művét 
méltán nevezhetjük a szentírástudományba való bevezetés tökéletes fegyver-
tárának. Nemcsak a teológus, hanem a Szentírás iránt érdeklődő művelt vi-
lági is nagy haszonnal és élvezettel forgathatja Prado munkáját. 

Lavergne 0 . P.: L'Apocalypse. Paris, 1930, Gabalda et Fils, 169J lap. 
Az Újszövetség titokzatos szépségű, egyetlen prófétai könyvének ez a 

bő magyarázatokkal ellátott fordítása Alio nagy munkájának nyomán készült. 
Nem tudományos célt szolgál, hanem gyakorlatit: hozzáférhetővé akarja tenni 
a Jelenések könyvét mindenki számára. Könnyen áttekinthető felosztásban 
tárul szemünk elé a szent könyv. Az első rész a hét egyháznak szóló üze-
neteket tartalmazza. A második, prófétai rész a világ végén bekövetkező ka-
tasztrófákat, a Bárány harcát és győzelmét a sátán felett, Babilonnak rom-
lását, az örök kárhozat és a választottak boldogságának leírását foglalja 
magéban. A harmadik rész az Egyház sorsát az időben és az örökkévaló-
ságban és az új Jeruzsálemet ecseteli. 

A mű érdeme az ügyesen megválasztott és pontosan kidolgozott jegy-
zetek tömörsége, a jelképek misztikus értelmének józan mérsékletű magya-
rázata, valamint a szent könyv nagy témáinak drámai beállítása. Bárcsak 
minél nagyobb mértékben sikerülne a Szentírás olvasásának elterjedesét elő-
mozdítania! 

Dr. Zoltán Veremund. 

Lelkiélet. 

M. Beermann: Um des Evangeliums willen. Vom freisinnigen Pro-
testantismus zum Katholizismus. Ferd. Schöningh, Paderborn. 1932. 176 1. 
Fűzve 3 M.; kötve 4 M. 

A konvertiták megtérési történetét olvasva az isteni gondviselés titok-
zatos irányításai a legváltozatosabb színekben rajzolódnak ki előttünk. Egyik-
nek a lelkét valami megrendítő élménnyel sodorta vissza a katolikus Egyház 
kebelére. A másikkal valóságos Jákob-harcot vívott, amíg az az isteni kegye-



!em áldásától legyőzve boldogan megadta magát. A harmadiknak megengedte, 
hogy bűzös mocsarakba gázoljon bele és imbolygó lidércfények után szaladjon 
és egyszerre csak kivetette, rákergette az Egyház sziklaalapjára. A negyedik-
nek lelkében a haza vonzó kegyelem alig hallható apró és finom hívásokban 
jelentkezett. De mindegyik megtérésében valami teljesen eredeti, sajátos ked-
vesség nyilatkozik meg: az isteni kegyelem mindig alkalmazkodik a megtérő 
személyiség sajátos tulajdonságaihoz, nem szereti a megszokott sémákat, olyan 
változatos szépségű, oly annyira egyéni, mint maga a kimeríthetetlen válto-
zatosságú emberi élet. 

Beermann nagy műveltségű, finom érzékű lélek; romlatlan szívében 
valami kiírthatatlan vágy ég az igazság után. A liberális családi és iskolai 
légkör sem tudja ezt az őszinte törekvést elnyomni, bár hosszú ideig akadá-
lyozza is győzelmes előretörését és végső diadalrajutását. Az evangéliumok 
gondosabb tanulmányozása, komoly, hithű lelkészekkel való érintkezése, a 
protestantizmus hivatalos képviselőinek a szélrózsa minden irányában szét-
ágazó véleményei a kereszténység mivoltának, az evangéliumi Krisztus-kép 
megrajzolásának terén, béke- és háborús élmények, katolikus könyvek olva-
sása, lelkigyakorlatok, stb., azok az egymásba ömlő kegyelemcsermelyek, 
amelyeknek egyre növekvő hullámai hazaszállítják a Krisztustól minden ember 
részére egyaránt rendelt egy, szent, katolikus és apostoli Egyházba, ahol az 
evangélium szépségeitől és mélységeitől vonzott lélek megtalálja Istentől akart 
földi és égi békéjét. 

Beermann, bár nő, kerüli a cifra szóvirágokat. A boldogságát elérő szív 
egyszerűsége árad ki minden mondatából. Megkapó, keresetlen képei nagy-
szerűen tudják érzékeltetni a lélek mélységeiben rejlő, a környezettől észre 
nem vehető vívódásait és a Krisztus földi teljességét, az Egyházat csak áldani 
tudó örömeit. Bár egyszerű élményeket mond el, olvasása mégis mindenütt 
lenyűgöző. Az egyszerű élményekben szétáramló isteni kegyelem bájt és 
varázst kölcsönöz még az eleinte hétköznapiaknak látszó eseménysorozatok-
nak is; az isteni kegyelem valóságot feltáró mikroszkópja alatt még a kicsiny 
dolgok is óriási jelentőségű erőkként nyilvánulnak meg. A protestáns olvasó 
meg tanulja becsülni belőle a katolikus Egyház krisztusi igazságát, a katolikus 
pedig még inkább gyönyörködik az új fénysugarakban fürdő szépségében, a 
nagy lelkeket magához vonzó erejében. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Petrelli Nazarenus 0 . S. A., Annus Mystico — Augustinianus. M. 
Marietti, Torino (118), Via Legnano 23., 1932. — 2 kötet, 32°, XX+436 és 
438 oldal. Ára fűzve 12 líra. 

Néhány éve (1930-ban) ünnepelte a kat. Egyház a nagy szent Ágoston 
halálának 1500-ik évfordulóját. Ez az ágostoni jubileumi év az alkotásvágy 
különböző terein, így elsősorban az irodalom és a lelkiélet terén is éreztette 
áldásos hatasát. Szerzőnk jelen műve is ennek a jubileumi évnek köszönheti 
a keletkezését. Az évnek mindenegyes napjára hoz szt. Ágoston leveleiből, 
beszédeiből, műveiből egy-egy imádságot, elmélkedésre igen alkalmas rövid 
olvasmányt, egy-egy rövidke és lélekbe markoló intelmet és szentenciát. — 
Nagyon szerencsés gondolat volt a szerzőtől, hogy ilyen formában akarta szt. 
Ágoston nagy gondolatait, a szívet és lelket átformáló imádságait, fohászait, 
tudományát és lelkületét egy nagy olvasó-tábornak hozzáférhetővé tenni. Min-
denütt rövidségre, változatosságra, az egyházi évvel való harmóniára töreke-
dett Petrelli, úgy hogy valóságos „Vademecum" lehet e két könyvecske 
mindazoknak, akik szt. Ágoston szellemében akarják berendezni lelkiéletüket. 
Es így e művecske is méltó emléke és gyümölcse az ágostoni jubileumi évnek. 

Straub Wilhelm, Die Geschichte vom Jesuskind. Den Kleinen erzählt. 
Mit Bildern von Joh. Thiel. — Herder, Freiburg i. Br. 1932. — VI1I+54 oldal. 
Ára kötve 3-60 M. fűzve 2'40 M. 

Korunk legsúlyosabb feladatai közé tartozik a gyermekek vallásos neve-
lése. Ez a feladat elsősorban a családra és különösen az anyára vár. Ehhez 
a feladathoz, a gyermekek vallásos neveléséhez akart segítséget nyújtani a 



szerző, amikor megírta Jézus gyermekkorának történetét teljesen az evangéli-
umok alapján olyan stílusban, amely mindenütt a gyermekek értelméhez, 
felfogó képességéhez alkalmazkodik. így csak az írhat, aki ismeri a gyermek 
lelki világét. A szerző jelen művében valóban történetet ad, kerül mindent, 
ami legendaszerű. Nem száraz, tudományos históriát nyújt, hanem érdekes, 
hangulatos elbeszélés alakjában ismerteti Krisztus gyermekéveit. A hangulatot 
emelik a nagyon bölcs elrendézéssel leközölt ádventi és karacsonyi énekek, 
továbbá a nyolc színes kép és a számos szemléltető rajz is. A hitoktatók is 
sokat tanulhatnak e könyvből: megtanulhatják az elbeszélés művészetét. 

— fm — 
Moritz Meschler S. J. : Das Leben unseres Herrn Jesu Christi, des 

Sohnes Gottes in Betrachlungen. Neubearbeitet von Bernhard van Acken 
S. J. 3 kötet. Freiburg i. Br. Herder. 1. k. XX1I+560 1. 1931; II. k. IV+534 1. 
1931; III. k. IV+454 1. 1932. Aruk fűzve 5'30, 5, 4'20 M.; kötve 6"80, 6'50, 
570 M. 

Meschler híres elmélkedő-műve még mindig a legjobbak közé tartozik. 
Anyagának gazdagsága, az egyes témák gondos és logikus felépítése, a ter-
mészetes és vonzó gyakorlati alkalmazások, a szépen megformált gondolatok 
világossága és áttekinthetősége immár évtizedek óta hirdeti az 1912-ben 
elhunyt szerző kiválóságát. Nem méltatlanul, mert Meschler igazán a szíve 
vérével írta ezt a művet. Annyira érezte a felelősségét, hogy minden mondatot, 
minden szót többször végigelmélkedett; többször átformálta az egész anyagot, 
míg végre a mű, mint 36 év komoly aszkéta-munkájának eredménye végre 
megjelent. 

A legaprólékosabb gondossággal kidolgozott, egymással logikusan 
összefüggő elmélkedéseknek az a céljuk, hogy Jézus személyét és jellemképét 
a maguk teljességében hatásosan kidomborítsák, az egyes hittitkokat logikus 
és történeti rendben bemutassák s az új és jelentős szempontokat mindig 
kiemeljék. Bár nem a tanítás, hanem az építés a végső cél, ezek az elmél-
kedések a legnagyobb mértékben gyarapítják tárgyi tudásunkat is az Ur Jézus 
életének minden részletében (politika, történelem, néprajz, földrajz, szokások, 
erkölcsök, stb.,), mert az egyes események ügyesen bele vannak ágyazva az 
akkori élet reális kereteibe. így valósul meg a szerző jelmondata: „A tudás 
szeretet" ! 

Az átdolgozó tapintattal és kegyelettel végezte munkáját. Megtartotta e 
klasszikus mű minden értékét, de felhasználta az újabb kutatások megbízható 
eredményeit is (vö. I. kötet, XX—XXI. 1.). A teljesen új, világos és áttekinthető 
szedés, a nagy anyag három könnyen kezelhető kötetre való szétosztása és 
a harmadik kötet végén levő kimerítő név- és tárgymutató lényegesen emeli 
a munka értékét, s hozzá járul majd további elterjedéséhez. 

Dr. Kurzweil Géza. 

P. Debout: Vie de Saint Camille de Lellis. Desclée-de Brouwer, 
Paris. 518 1. 25 fr. 

Lelli Szt. Kamillnak, a felebaráti szeretet hősének az életrajzát kapjuk 
f- hatalmas kötetben. A XV—XVI. században élő szent sok viszonjagság után 
érkezett el ahhoz, hogy a betegápolók rendjét megalapíthassa. 0 és rendje 
már életében nagy szolgálatokat tett a szenvedő emberiségnek és az Egyház-
nak. Élete főkép a betegápolással foglalkozókat érdekli, de méltán foglal 
helyet minden keresztény család könyvtárában a felebaráti szeretet ezen 
hősének életrajza, kit XI. Pius pápa 1930-ban a betegápolók védőszentjévé 
rendelt. Mint érdekességet említjük meg, hogy a szent Magyarországba is 
elküldött nyolcat fiai közül, kik 1594-ben, Esztergom ostrománál nagy szol-
gálatokat teljesítettek a sebesültek ápolásával. Egy közülök fáradalmaiban 
bele is halt. 

G. Duhamelet: Chandeleur. Desclée-de Brouwer. Paris. 117 I. 10 fr. 
A Párizsban és Bruges-ben székelő Desclée kiadónál úgy látszik össze-



pontosul a katolikus irodalom. Egymásután kezd fontosabbnál-fontosabb, 
érdekesebbnél-érdekesebb sorozatok, folyóiratok (Vigil, Études Carmélitaines, 
stb.,) kiadásába. Ez a kis könyv gyönyörű illusztrációival és kiállításaival a 
L' Année en Fêtes pour nos Enfants c. kollekció egyik tagja. Megjelent már 
karácsony, vízkereszt, húsvét, Űrnapja. Ez a kötet gyertyaszentelőt tárgyalja 
Geneviève Duhamelet tollából. Az írónő mesterien ért hozzá, hogyan kell 
érdekessé tennie mondanivalóit a gyermekek előtt. A nagymama beszéli el a 
gyerekeknek a templomba való bemutatás történetét. Simeon jóslatát, Anna 
prófétaasszony örömét. Pascal nagybácsi pedig költői lendülettel és sok 
tudással magyarázza el nekik az ünneppel kapcsolatos szokásokat és köz-
mondásokat. Boldog gyermekek, kik ilyen könyveket olvashatnak. Bárcsak 
dolgozná át valaki ezeket a köteteket és tudnánk mi is a különféle mackó 
históriák mellett ezeket is gyermekeink kezébe adni. 

Henri Bremond: Histoire Littéraire du Sentiment Religieux en 
France. T. X. La Prière et les Prières de 1' Ancien Régime. Paris. Bloud 
et Gay. 356 1. 

A jelen kötettel H. Bremond befejezte hatalmas művét, mely összesen 
11 kötetet foglal magában (A 10 kötethez ugyanis egy kötet szemelvényt ad 
a XVII. századi írókból). Az első fejezetben a szóbeli imádság lényegéről, 
jogosultságáról értekezik a szerző, a többi fejezetben pedig a szóbeli imádság 
különféle fajtáit tárgyalja meg. Az egészről a fejezetek címei adnak találó 
képet L' Année chrétienne de Letourneux et la propagande liturgique. Hymni 
Gallicani, Les Litanies, Les Officies de Dévotion, Les Formes Fixes et Quasi-
liturgiques de la prière privée. L' Activité des »Puissances" et la Vie de 1' Ame. 

H. Bremond az utolsó kötetben sem tagadta meg magát. Sziporkázó 
szellemesség, eleven, érdekes előadás mindenütt és nagy gazdagság. Bár 
nálunk is találnának kötetei sok olvasót a papság körében. A megindult 
liturgikus mozgalom sok hasznát látná olvasásuknak. Sok éretlenség, tok 
snobizmus maradna el. 

Mother Bolton: La voie spirituelle enseignée aux petits. Paris, 
Desclée, 324 1. Ara? 

Mother Bolton new-yorki apáca írta ezt a katekétikai könyvet, mely az 
Egyesült-Államokban nagyon elterjedt, használhatóságát, sikereit pápai szó is 
elismerte. A nagyon szép kiállításban megjelent könyv két nyomású. Az 
anyák vagy katekétisták számára fekete nyomással adja az előkészítő, beve-
zető anyagot, a példákat, a gyermekek által elsajátítandó ismereteket pedig 
vörös nyomással. Észrevehető, hogy hosszú gyakorlat után készült ez a 
praktikus, mértéktartással írt könyv, melyet még az ilynemű könyvekben 
gazdag Francia országban is érdemesnek tartottak lefordítani. Nevelők számára 
nálunk is megbecsülhetetlen szolgálatokat nyújt. 

Robert de Langueac : Virgo Fidelis. Le prix de la vie cachée. Paris, 
Lethielleux, XIV. 418. 1. 18 fr. 

A könyvnek a szerzője egy pap, ki a Langueac nevet írói álnévül vette 
fel. Hosszú éveken át látogatta meg őt az Úristen szenvedésekkel. Napról-
napra írta ezt a munkát a Szentírás olvasása után. Az egész munka nem 
egyéb, mint az Énekek énekének a magyarázata. A szentatyák alapos isme-
rete párosul a szerzőnek a szenvedések tüzében megtisztult mély lelkiéletével. 
Az imádságról, az elrejtett életről való tanácsait átjárja egy a szenvedést 
nagylelkűen fogadó léleknek odaadása. Különösen papok, apácák olvashat-
ják nagy lelkihaszonnal ezt a munkát. A kötetet keresztúti elmélkedések 
fejezik be. 

Ugo mioni : Ls mère des missions d' Afrique. La comtesse Marie 
— Thèrèse Ledóchowska. Milano, Marietti, VIII.—232. 10 fr. 

Mária-Terézia Ledóchowska ősrégi lengyel család sarja, melynek törté-
nete főképp a mult században és a jelenben erősen összeforrott az Egyház 



törléneíével. Az ő családja adta a mult században a híres gnesen-poseni 
érsek kardinálist, kit Bismark a kulturharc alatt bebörtönöztetett, mert az Egy-
ház jogait védelmezte. Az ő testvére volt Ledóchowski Antal, az osztrák-
magyar hadsereg tisztje, kinek a mult század végén el kellelt hagynia a had-
sereget, mert a párbajt vallási meggyőződésével nem tudta összeegyeztetni, 
unokaöccse pedig a jelenlegi jezsuita generális. A nemes grófné egész életét 
az afrikai négereknek szentelte, megtérítésük előmozdítására női szerzetrendet 
alapított. Könyvünk az ő heroikus, odaadó életét beszéli el — reméljük — 
sokak épülésére. Ledóchowska grófné szenttéavatási pőrét már megkezdték. 

sz. j. 
Magdics Gáspár : A természettudomány útjai Istenhez. Szent István 

Társulat Bp. 1931. 
Szerző 531 oldalas könyvében, mely azonos lényegében a „Tanulsá-

gosabb fejezetek a természettudományok köréből" címen 1916-ban megjelent 
munkájával, megmutatja, hogy a hit és a természettudományok között nincs 
ellenmondás. Végigmegy a fizika, a csillagászat, a biologia legérdekesebb 
fejezetein s ezeknek határkérdéseivel foglalkozik. Végül a biblia és a ter-
mészettudomány viszonyát valamint a Galilei kérdést is tárgyalja. A rend-
kívül érdekes és tanulságos munkát különösen az említett tudományszakok 
tanárai használhatják fel olyan szempontból hogy növendékeiknek nemcsak 
rideg ismerethalmazt nyújtsanak, hanem rámutassanak azokra az igazságokra 
is, amelyek megmérhetetlenek és kiszámíthatatlanok. G. G. 

Egyháztörténelem. 
Heinbucher, Die Orden und Kongregationen der kath. Kirche. 3. 

Aufl. 2. Liefrung, 289—560 lap. 
Ez a füzet szól a bencés apácákról és a bencés Regula alapján álló 

többi rendről, a karthausiakról, majd a Szent Ágoston-féle Regulát követő 
rendekről, mindenekelőtt az ágostonrendi kanonokokról és apácákról, a pre-
montreiekről, trinitáriusokról, dominikánusokról és végül az ágostonrendi 
remetékről. 

A munka nagy előnyei ezen füzetnél is mutatkoznak : minden egyes 
rendnél először a rávonatkozó irodalmat közli, maid a rend keletkezését, 
Regulájának és constitutióínak ismertetését, a rend viszontagságait és jelen-
legi elterjedtségét és állapotát, kellően hangsúlyozva az Egyházban szerzett 
érdemeit és elég bőven tárgyalva mindenegyes rendnek irodalmi és missziós 
működését. Az újabb kutatások is föl vannak használva és szerző magán 
értesítéseket is szerzett, de amit az első füzetnél kifogásoltam, azt itt is fenn 
kell tartanom : a magyar dolgokkal túlságos mostohán bánt el a szerző min-
denegyes rendnél. A turzingi missziós-nővéreket szerző tévesen sorozza a 
bencés apácák közé, mert nem szorosan vett apácák. 

Schermann Egyed. 

Mgr. Baudrillart: Vint — Cinq ans de Rectorat. Paris, Gigord. 382 
I. 25 fr. 

A jelenkori francia egyháztörténetnek _ hatalmas dokumentuma az a 
két kötet, mellyel mgr. Baudrillart ünnepli 25 éves rektorságát. Az egyik címe: 
A la jeunesse. Conseils d' hier et d' aujourd' hui, a másik a jelen kötet. A 
nagynevű rektornak 25 éven keresztül az évmegnyitókon és az egyetemi 
ünnepségeken elmondott beszédeit adja. Az ifjúság, az egyetem, de mond-
hatjuk, hogy a francia katolicizmus minden problémája érintve van ezekben 
a beszédekben. Mgr. Baudrillart közvetlenül a szeparáció után, 1907-ben 
vette át a párizsi kat. egyetem vezetését, mikor a lét vagy nemlét kérdése 
fenyegette az egyetemet az üldöző államhatalom miatt, de ennél még sokkal 
nagyobb veszedelem volt : a modernizmus. Mgr. Baudrillart nagy tekintélyére, 
bölcseségére és tudására volt szükség, hogy az intézmény kiláboljon a baj-
ból. A párizsi kat. egyetem mai helyzete a bizonyság, hogy ez sikerült is 
mgr. Baudrillaitnak. Ennek a szép, eredményes, nagyvonalú munkának a 
visszhangját találjuk meg ebben a kötetben. 



Georges Bouyx : L' Église de 1* Ordre. Paris, Spes, 194 I. 15. fr. 
G. Bouyx az Action Française mibenlétével akar bennünket megismer-

tetni. Munkájának első kötetében az Action Française gyökeréhez, a poziti-
vizmushoz vezet bennünket. Auguste Comte a pozitivizmus megalapítója, 
terveihez a katolicizmust akarta megnyerni fegyvertársul. Kísérleteit, utódai-
nak ezen a téren való próbálkozásait tárja elénk jól dokumentált munkájá-
ban a szerző. Ez a munka azonban csak bevezetés két másik kötethez, 
melyben az Action Française szerepét fogja G. Bouix tárgyalni. Érdemes ezt 
a munkát megtárgyalni, hogy megtudjuk, miért beszélt Róma. sz. j. 

Liturgika 
Eisenholer, Handbuch der katholischen Liturgik. 2 Bände. 1. Band : 

Allgemeine Liturgik. gr. 8°. — Herder, Freiburg i. Br. Iy32. — XII + 608 
oldal. Ára fűzve 14 M, kötve 16 M. 

A liturgia, az istentiszteleti cselekmények által Krisztus szelleme és 
élete árad szét misztikus testében : az egyház híveiben. Tehát nem puszta 
külsőség, hanem mindennap tapasztalható igazság, hogy ahol a liturgiát 
szívvel-lélekkel ünneplik, ott a vallásos élet is felvirágzik. Ez a tény bizonyítja 
jelen könyvnek nagy fontosságát. Eisenhofer prelátus olyan munkát végzett, 
amely egyrészt tudományos szempontból elbírja a legszigorúbb kritikát is, de 
amellett másrészt a mai kor emberének lelkiéletét, lelki tökéletesedését is 
hathatósan elősegíti. A katolikus liturgika kézikönyvének legutóbbi kiadása 
túlnyomó részben már Eisenhofertól származott, a mostani kiadás pedig teljesen 
eredeti, új. Thalhofer neve csak az előszóban szerepel, szelleme azonban az 
egész könyvön végigvonul. A két kötetes, hatalmas kézikönyvből eddig még 
csak az első kötet jelent meg és tárgyalja az általános szertartástant. Beosz-
tása a következő : a közel 150 oldalas bevezetés két részben tárgyalja az 
istenliszteletet és a liturgiát általában, a katolikus liturgia tárgyát, alanyát, 
tërténeti fejlődését Keleten és Nyugaton, a liturgikus egység kialakulását, a 
jelenleg érvényben levő liturgikus jogot; továbbá a liturgikát mint tudományt: 
a liturgika forrásait és történetét. Aki tudományos szempontból érdeklődik az 
egyház szertartásai és a szertartástan iránt, annak elsőrangú segédeszköz 
jelen mű bevezetése. Az első rész ismerteti a liturgikus nyelveket, imaformá-
kat (zsoltárok, doXologiák, liturgikus akklamációk, litániák, himnuszok stb.), 
a liturgikus testtartást. A második rész az istentisztelet helyeit (templom és 
temető), ezeknek fölszerelését, a liturgikus edényeket, ruhákat és jelvényeket 
tárgyalja. Végül a harmadik részben a szerző az egyházi évről, az ünnep-
körökről és az egyes ünnepekről szól. Mindenütt világos, határozott fogal-
makat nyújt, hozza az egyes tárgyakra vonatkozó történeti fejlődést és a ma 
kötelező szabályokat. — E hatalmas műnek minden oldala arról tesz tanú-
ságot, hogy szerzője nemcsak a tudományos alaposságot tartotta szem előtt, 
hanem hogy finom lélekkel át is élte azt, amit írt, hogy lelkéből fakadt min-
den sora. Epen ezért papoknak nem kell külön is ajánlani ezt a könyvet, 
amely egész liturgikus könyvtárt pótol, hisz tudják, hogy'a lelkipásztor, a 
szónok és hitoktató egyaránt segítő jóbarátra, tanácsadóra talál benne. 

De Carpo — Moretti, Caeremoniale juxta ritum romanum — Editio 
10-a. In-8, pag. XVIII + 816. — M. Marietti, Torino 1932. — Ára fűzve 25 líra. 

Kétségtelen, hogy nincs szentebb és fönségesebb cselekmény, mint a 
szt. mise áldozatnak illő bemutatása és az istentiszteleti szertartásoknak lelki-
ismeretes, a mindenkori szabályok pontos megtartásával és így lélekkel való 
végzése. Ezt a nemes célt szolgálta annak idején a liturgikus törvényekben 
nagyon jártas De Carpo. Ugyanezt a célt tűzte maga elé Moretti is. Örömmel 
kell megállapítani azt a tényt, hogy a kitűzött cél eléréséhez, a szertartások 
szép és szabályszerű végzésehez a szerzők elsőrangú segédkönyvet nyújtottak. 
Az első rész a papi zsolozsma végzésének különböző módjait és az erre 
vonatkozó összes szabályokat, a második rész a szentmisék : a kis-, énekes-, 
ünnepélyes-, főpapi- valamint egyes különleges misék végzésének módját, az 
ezeknél előfordulható speciális esetek törvényeit tárgyalja. A harmadik rész 
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az oltáriszentség őrzésére, kiszolgáltatására és kitételére vonatkozó előírásokat, 
a negyedik és ötödik rész az egyházi év folyamán előforduló összes szer-
tartások rubrikáit ismerteti és végül a hatodik rész a temetési szertartásokat 
tárgyalja, amely részből mi magyarok persze csak az ú. n. libera végzésére 
vonatkozó cikkelyeket használhatjuk. — A könyv használatát megkönnyíti a 
•számos vázlatos rajz, táblázat és a betűsoros tárgymutató. Gyakorlati szem-
pontból előnyösebb, jobb lett volna, ha a negyedik és ötödik részben levő 
anyagot nem választja szét a szerző, hanem együtt tárgyalja. Tekintve a tárgy 
szentségét és fontosságát, a célnek nemességét, a nyújtott anyag és végzett 
munka kiválóságát és tökéletességét e könyvnek meg kellene lennie minden 
plébániának könyvtárában. 

- fm -

Irodalom. 
Jankovich Ferenc : Kenyérszegés. A Bartha Miklós Társaság kiadása. 

Páris 1932. 31 1. 
Párisban jelent meg Jankovich F. 26 verse, máris második kiadásban. 

A kenyér, melyet megszeg, teste, ereje, energiája, mely megy a titkokon tán-
torogva a Cél felé, míg lelke elül a Végtelenben. Egyszer királynak érzi 
magát fiatalsága erejében, vastestű férfinak, máskor őszi hangulattal bandu-
kol az Időben, tele vágyakkal, vagy énekel nyugalmasan a platánfa alatt és 
visszavágyik fatornyos kis hazájába, a kővállú kriptaházak közül. Sok-sok 
kavargó, kiforratlan érzés van ezekben a költeményekben, néha erőltetett, 
keresett kifejezésekkel. Balladái között néhány tagadhatatlan készséget árul 
el e műfaj iránt. 

Bárdosi Németh János: Isten rádiója. Versek. Szombathely. 1932. 72 1. 
A szombathelyi Faludi Ferenc. I. T. anyagi támogatásával jelent meg 

B. Németh második verseskönyve. Vidéki költő, a vasi tájak énekese, ennek 
a népnek magyarságával, vallásosságával és egyszerűségével ; koldus napok-
nak méla álmodója, kit hiába hitt a napfényes világ. „Lelke Isten rádiója" 
hogy holtig zsongja, ami benne árad, az Isten és a szent világ-csodálatát. 
Egy törvényt ismer „csak szív van, ész van, kéz van, nincs Leningrád és 
City és Benes, csak Krisztus, Kossuth, Kenyér és Kasza. Szereti az életet 
minden küzdelmével, háborúságával, szereti a földet, ölelő bölcsőjét, mely-
nek eltestálja szívét, hogy omló pora majd vadvirágot költsön, „Ez az én 
földem, szelíd hajlatok, a lankák szélén tócsák, tehenek. Ha nem szeretném 
Isten verne meg, hisz boldog szívvel csak itt élhetek". Es ez a föld sok szép 
költemény ihletője, malmával, pásztortüzével és fáival. Egy tartalomban és 
formában minden különcködést kerülő, egyszerű, szép, magyar lélek nyilatko-
zik meg e versekben, aki reméljük még sok szép költeménnyel gazdagítja 
költészetünket. 

Finta Sándor : Forrásvíz. Versek. Nemzedékek kiadása. Szombathely. 
1932. 70 1. 

A Dunántúli Nyomdavállalat kopott köntösében jelentek meg a másik 
szombathelyi költő, Finta János versei. De a kopott külső alatt költészetének 
kiapadhatatlan forrásvize csörgedez. Kiforrott tartalom, előkelő formában, 
csak gazdagabb színekkel, mélyebb gondolatokkal és az érzelmeknek széle-
sebb skáláján zeng az ének az új kötetben. Finta S. nem a pillanatnyi lírai 
hangulatok költője, inkább elmélyedő, befelénéző lélek, lelke mélyén csak 
úgy buzog a sok szó ; ízes, tiszta, friss őröm az írás, mely csörgedezve viszi 
a lélek tiszta gyöngyét. Nincs bennük semmi koravénség, csüggedés, kedvet, 
életet csorgatnak az életszomjas, koldus embereknek : „Olyan szép az élet, 
szép a dal, a füttyös életviadal . . . Szeresd a nyárt, az őszt, telet, szeresd 
az életet, szeresd" ! Pacsírtadala még akkor sem törik meg, mikor a gyilkos, 
vén Halállal küzd, életéért, gyermekéért. „Árvák Atyja nézz reám ! Két nefe-
lejcs : kisleány, s kicsi fiú : ibolya". Ha nem tud győzni, nem tör össze. „0 
Isten, csak alázz ! Csak reá nézz ! Vedd Kezedbe kis fejét, kis madárnyi erejét. 
S angyalkáid kerengesd : Hadd vigyék a Szűzanyához Szent Szívére kíván-



kozó, anya után siránkozó, utolsónak elröppenő sóhaját" ! Ez a meleg lélek 
tud dalolni (Dalolgatás, Csillag-románc), s akkor igazán kis gyöngyöcskéket 
perget a szívéből. Finta S. verseskötete^ valóban üdítő forrásvíz a modern 
líra sivár világában. 

Binét Menyhért : Angol költők a huszadik században. Királyi 
Magyar Egyetemi Nyomda kiadása. Budapest, é. n. 

Tizenegy költő, kb. 120 versét ismerteti Binét M. versfordításaiban, 
hogy legalább megközelítőleg képet adjon a huszadik század angol költé-
szetéről. Kifogásainknak és kérdéseinknek jegyzeteiben elejét veszi. Nem 
akart anthológiát adni és ezért irodalomtörténeti teljességre nem tart számol. 
Hiányzik a kötetből nem egy neves és közismert egyéniség (Klipling, Wilde, 
stb.). Némelyik költőnél hosszasabban időzölt, mint pl. Hardynál, mert ezek 
lelkéhez közelebb tudott férkőzni és átültetésüket nem találta leküzdhetetlen 
feladatnak. 

A versfordításokból láthatjuk, hogy a szigetország népe, nemcsak a 
politikában, a költészetben is erősen konzervatív. A nyugateurópai líra nagy. 
izgató kérdései, átalakulásai, nem találtak egyszerre otthont a „formatisztelo", 
múlthoz szívósan ragaszkodó, reális nép költészetében. Egy egészen más 
érzelem — és gondolatvilág, valami hűvös előkelőséggel bevonva árad ezekből 
a költeményekből. A tizenegy között Thomas Hardy az egyedüli, akinek a 
működése a 19. században kezdődött, de késő öregségében írt versei, melyek 
döntően befolyásolták az angol költészet egyik irányát, megokolttá teszik 
szereplését a verseskötetben. A vegyes társaságban találunk egyetemi tanárt, 
csavargót, nóbeldíjas költőt és matrózt, ami világot vet a versek tárgyának 
változatosságára. Magától értetődő, hogy ezt a nagy vállalkozást nem végezte 
el hiány nélkül a fordító, mégis hálásak lehetünk, hogy egy kevéssé ismert 
modern költészetet, legalább szemelvényekkel, hozzáférhetővé lett számunkra. 

Sümegh Lotár. 

Léopold Levaux : Léon Bloy. Paris. Editions Rex, 20 fr. 288 1. 
Egy nagy írónak az életét adja a hű barát ebben a könyvben. Léon 

Bloy azok közé az írók közé tartozik, kiket kevesen ismernek, még keveseb-
ben ismernek el. Mintegy 40 kötetnyi munkát írt, melyektől nem lehet meg-
tagadni az értéket s amelyek át vannak szőve lángoló kereszténységével. A 
meg nem alkuvások embere. Támadja a hitetleneket hitetlenségük miatt, a 
hívőket-laikusokat, egyháziakat egyaránt-megalkuvásaik, lanyhaságuk miatt. 
Kíméletlen, túlzó ítélkezései miatt a közönség nagy részét inkább elriasztotta 
magától. Szegény is maradt és nem egyszer a nyomor volt osztályrésze, de 
barátainak és tanítványainak egy kis köre : írók, tudósok (Maritain) annál 
nagyobb szeretettel és rajongással veszik körül. Ezek között vannak volt sza-
badgondolkodók, zsidók, protestánsok, kiket ő térített meg . . . Főkép ezeknek 
a tisztelőknek sikerült Léon Bloy-t halála után elismertetni. Ezt szolgálja a 
jelen könyv is, mely ennek a nagy, de viszontagságoséletű írónak az életét 
a tanítvány odaadásával, szeretetével, de mindig elfogultság nélkül beszéli el. 
Kor-lélekrajz szempontjából egyaránt érdemes olvasmány. 

Ernest Seilliére : Huysmans. Paris Grasset, 350 1. 15 fr. 
„ „ : Baudelaire. Paris, Collín, 272 1. 20 fr. 

A híres francia moralista és filozófus, Ernest Seilliére tollából igazán 
érdekfeszítő olvasmányt kapunk erről a két érdekes íróról. A lélektani elem-
zés mestere, a romantikus lélek és a naturlista irodalom egyik legalaposabb 
ismerője igazi mesterkézzel nyúl hozzá ahhoz a sok problémához, lélektani 
különösséghez, mikkel e két írónál találjuk szembe magunkat. Sem a vak 
bámulás, sem a mérték nélküli, megvető kritika nem vezeti hőseinek rajzo-
lásában, hanem a méltányosság és igazság. Akik meg akarnak ismerkedni 
ezzel a két rendkívüli egyéniséggel, jobb, megértőbb kalauzt nem kaphatnak 
E. Seilliére munkáinál, akár Baudelaire pathologikus világára, akár a kon-
vertita, liturgiarajongó Huysmans fejlődésére nézve keresnek útbaigazítást. 

sz. 



Irodalomtörténet. 
Alfons Brinkmann : Liturgische und volkstümliche Formen in 

geistl ichen Spiel de s deutschen Mittelalters. (Forschungen zur deutschen 
Sprache und Dichtung, hg. von J. Schwietering, Heft 3) 1032 Münster i. W. 
Aschendorff. 8°. y2 1. Ára fűzve 3.35 M. 

Nemcsak a germanistát, hanem a theologust és a művészettörténészt is 
érdekelheti az a módszer, mellyel a szerző ebben a rendkívül szellemes 
tanulmányban a középkori vallásos játékokat két ellentétes alakító és kife-
jező erő eredményeként iparkodik feltüntetni. 16 külön kiválasztott példán 
bemutatja, hogy a vallásos játék formáinak sokféle változata egyrészt a litur-
gikus-objektiv és a népi-szubjektiv jámborsági-attitude ellentétéből, másrészt 
pedig két gyökeresen ellentétes művészi kifejezőerő közti feszültségből ma-
gyarázható meg legjobban. Brinkmann műve — bár a mintának kiválasztott 
játékok sora kissé szűkkörűnek, a bizonyítás menete pedig néhol erőltetettnek 
és homályosnak tűnik fel előttünk, — egy más szempontból is figyelmet érde-
mel. Ez ugyanis oz első kísérlet az egyes emlékek tartalmi és formai szem-
pontok szerint való önelvű értékelésére és elrendezésére. Az eddigi módszer 
ugyanis az volt, hogy a játékokat egy egységes fejlődési sorba iparkodtak 
beleszorítani, melynek végső fokéul — feltételezve a művészi kifejezőkészség 
állandó tökéletesbülését — a modern drámát szerették tekinteni. Örülnünk 
kell tehát, hogy Brinkmann kezdeményezésére a középkori vallásos dráma 
végre kiszabadul ezen egyoldalú kutatási módszer korlátai közül és a mai 
drámától eltérő, sajátos műfajnak kezdik tekinteni. Hogy ez a fordulat mit 
jelent, elég csak arra utalnunk, hogy mennyi gazdagodást, mennyi új szem-
pontot jelentett az a művészettörténetnek, amikor a középkori miniaturfestést 
hosszú küzdelem után végre önálló művészetnek ismerték el. 

Dr. Kurzweil Géza. 
R. d' Harcourt : L' éducation sent imentale de Goethe, Paris. Collin, 

264. 20 fr. 
R. d Harcourt a német irodalom egyik legalaposabb ismerője. Ez a 

könyve Goethe ifjúságával foglalkozik 21 éves koráig. A sok kiadott feljegy-
zésből, emlékiratból, stb. a szerző finom érzékkel választja ki, ami céljának 
elérésére szükséges volt, vagyis hogy hőséről eleven és igaz képet adhasson. 
Főképp a költő első három szerelmének segítségével állítja össze eredmé-
nyeit, miket ha nem is mindenki fogad, él kell ismerni, hogy azon a téren, 
melyet a szerző munkaterül kiválasztott, igazak. 

Valiery Radot : Lamennais ou le prê t re malgré lui. Paris, Pion, 400 
1.20 fr. 

A francia kat. megújulásnak nagynevű munkása. Valiery Radot, a 
kiváló regényíró és kritikus nagy munkára vállalkozott. Lamennais életének 
megírásával. Az egész munka nem más mint egy regényes életrajz. 

A XIX. század egyháztörténetének egyik legnagyobb eseménye Lamen-
nais nagyhatású fellépése, majd szomorú aposztaziája. Valiery Radot regényes 
életrajzában ennek az aposztáziának a rejtélyét abban akarja megtalálni, 
hogy Lamennais saját akarata ellenére szent életű testvérének és barátainak 
hatása alatt lett pappá. A megható szeretettel, a regény érdekességével megírt 
könyv elolvasása után sem tudnánk Lamennaist-t a felelősség alól mentesí-
teni. A könyv azonban hibás kiindulópontja ellenére is sok tanulságot és 
élvezetet nyújt, megismertet bennünket az egyháztörténet egyik legforrongóbb 
korszakával. sz. j. 

Dr. Timár Kálmán : Rosty Kálmán S. J. élete és műfordításai. Pan-
nónia 5. sz. Kalocsa, 193Z 32 1. 

Irodalomtörténeti tanulmányai sorozatában, a jezsuita Rostyval foglal-
kozik Timár. A kis füzetben rövid vázlatát adja a költő életének, jelentősé-
gének és műfordításait ismerteti. Mint műfordító nem éri utol legjobb kortár-
sait, mégis érdemes róla megemlékezni, mert ügyesen fordította az új-latin 
költő Balde Jakab verseit, a Hét sváb történetét, a nözlek néven ismert kará-
csonyi dalokat. Bőséges szemelvényekkel ismertette a Dreizehnlindent és még 



több francia és olasz költeményt. A vázlatos tanulmány, úgy látszik előmun-
kálat egy nagyobb Rostyról szóló munkához, akinek verseit Timár rendezi 
sajtó alá. 

Dr. Ra jka László : Jókai ka landora . Az Erdélyi Katolikus Akadémia 
Felolvasásai. I. 5. Cluj—Kolozsvár, 1932 22 1. 

Rajka székfoglaló értekezésében Jókai : Egy hírhedett kalandor a tizen-
hetedik századból c. regényének forrásait kutatja föl. A főforrás a Réznischer 
Antiquarius második részében levő Stramberg-féle elbeszélés. Ezenkívül hat-
hatott Jókaira valamelyik Simplicissimus regény, talán közvetve — a Bapho-
met kultuszt illetőleg — Hammer—Purgstall munkái is és Ipolyi Magyar Mit-
hológiája. Forrásait azonban nagy művészettel kibővítette és átalakította. 
Rajka szerint a Kalandor műfaj szempontjából a pikard-regény továbbfejlesz-
tése, az egész mű pedig Jókai egyik legkiválóbb alkotása. 

Sümegh Lotár. 

Ruth Schaumann : Die Tenne. Verlag Kösel-Pustet, München, 1931 
237 lap, ára félvászonkötésben 6 márka. 

Schaumann legújabb verseskötete a költőnőt művészetének újabb fej-
lődési fokán mutatja be. Változatos témáit az emberi élet nagy eseményeiből 
meríti és költői és női lelkének lirai melegségével énekli meg. Születés és 
halál, hitvesi szeretet és anyai öröm, ég és föld, a jelen és a jövendő élet 
gondolata váltanak ki lelkéből mélyen zer gő, formailag is tökéletes visszhan-
got. Az egész kötetet őszinte vallásosság, boldog hit és az örökkévalóság 
lehelete hatja át. Azonban minden elismerésnél többet mondunk, ha azt 
állítjuk, hogy a lebilincselt olvasót teljesen magával tudja ragadni emelkedett, 
tisztult világába. 

Mindazok, akik munkájukban kifáradva az igazi művészetben keres-
nek felüdülést, örömmel fogják ezeket a költeményeket olvasgatni. Szerzőjük 
immár az új német katolikus irodalom legnagyobbjai sorába lépett. 

Dr. Zoltán Veremund. 

Történelem. 
S e b e s s Dénes: Két Magyarország. Az elmúlt század politikai esz-

ményei. 258 1. 12 P. A Könyvbarátok Szövetsége kiadása. (Egyetemi Nyomda.) 
Mikor Sebess könyvének megjelenéséről hallottam, rögtön arra gondol-

tam (s azt hiszem, nem egyedül), hogy Szekfű Három Nemzedéke mellé íme 
most megszületett ugyanannak a kornak más, liberális színezetű felértékelése. 
Könyvét tehát éppenséggel nem a legnagyobb reménnyel vettem kezembe. 
Mert Szekfű után és Szekfű ellen írni ugyanarról a témáról, az eddigi tapasz-
talatok szerint meglehetősen szegény, vékonypénzű, rendkívül egyoldalú, szen-
vedélytől fűtött, alaposságban és modernségben messze elmaradó munkákat 
jelentett. Mindeme — mondhatnám előzetes beállítás ellenére is — bebess 
könyvének olvasása közben rövidesen meggyőződtem róla, hogy az írónak 
van külön, még pedig igen érdekes mondanivalója. S ki kell mondanom egé-
szen palástolás nélkül: Sebess műve egyáltalán nem tekinthető a Három 
Nemzedék ellenlábasának. Nem is lehet ez sok oknál fogva, de nem is akart 
azzá lenni. Ez természetesen nem annyit jelent, hogy mindenben egyetért 
vele. Sok különbség van kettőjük között. A nagy olvasottság mindkét szerző-
nek sajátja, de már eszmei gazdagságban, mélységben, egységes, átfogó és 
jól megalapozott gondolatvezetésben, valamint a módszer finomságában (a 
stílusról nem is szólok!) Sebess messze elmarad Szekfű Gyula mögött. Sebess 
a felvetett súlyos kérdéseket inkább csak körüljárja, itt-ott változó fénnyel 
kissé megvdágítja: Szekfű bátor és széles gesztussal beleveti magát az ára7 
datba, de nem úszik az árral, hanem utat vág benne. Szekfű megvilágítja 
sokoldalú anyagát, de nem a mécsesek pislákoló és imbolygó fényével, ha-
nem a reflektoroknak nagy területeket felölelő és átható bizto-i sugárzásával. 
Szekfű ura anyágának és korának, nem az anyagi teljesség, hanem a lelki 
megközelítés tökéletességével; Sebessnél a meglepő anyagi gazdagság mellett. 



hiányzik a kellő magáévátétel, az asszimiláció. De hagyjuk az összehasonlí-
tást, mert ez egymagában sem erénye, sem mulasztása nem lehet a szerző-
nek! Mik a Sebess könyvének értékei? Legnagyobb ereje meglepően gazdag 
olvasottsága, ügyes egymásmellé állításai és ellentétei, találóan alkalmazott 
idézetéi, nagyvonalú érdeklődése, néhol szemnyitogató és szellemes meglá-
tásai. Nagyon érdekes pl. A világpolitika 1849-ben c. fejezete, amelyben az 
erdélyi kérdés és az orosz bevonulás világpolitikai hátterét és bonyodalmait 
rajzolja. Ausztria számára szükséges és kezdettől fogva szívesen látott volt 
az orosz bevonulás, csakhogy ezt nyíltan — a császári presztízs miatt — 
nem akarja beismerni s ezért egyéni kezdeményezésekre (a szebeni szász-
oláh gyűlésre és az erdélyi osztrák sereg parancsnokságára) bízza. Meglepő 
a magyarságnak ezidőben való teljes elzártsága. Erre jellemző, hogy az er-
délyi postafőigazgató a kormány ama utasítására, hogy külföldi hírlapokat 
szerezzen be Bukarestből, mindössze egy darab újságot tud Debrecenbe kül-
deni. 1848 áprilisa óta Magyarország keletről is el van zárva, a nagy orosz 
félkörrel, Galíciától Orsováig. Nagyon szemléletes Sebessnél a 47- és 48-as 
évek zavaros politikai és nemzetiségi viszonyainak, a nagy ellentéteknek raj-
zolása. Amit pedig a szabadságharc utáni konfidens-világről hoz felszínre, 
az mindenesetre a könyv legérdekesebb részei közé tartozik. Igen szellemes 
ötlet a kor politikai gondolkodásának változását 1 SoO-től kezdve az egykorú 
magyar festők műveivel érzékeltetni. (178. 1.) A Kossuth-kultuszról írt fejezet 
elején, a magyar mult függetlenségi törekvéseiről szólva, mintha elhagyná az 
írót a más helyeken megnyilvánuló, mindkét oldalt tekintő higgadt bölcseség 
és józanság. Itt úgy látszik, hogy a 48-as politikus szöge bújik ki a zsákból. 
A szerző stílusáról röviden csak annyit jegyzek meg, hogy sokszor szagga-
tott, táviratszerű, újságírói. A nyomdának teljes elismerés mellett a felső kes-
keny margó és a fejezetek végén megnyilvánuló gyermekes és kevésbbé ízlé-
ses sor-tördelésnek a jövőben való mellőzésére hívom fel a figyelmét. ítéle-
tem Sebess könyvéről rövidre fogva a következő : mindenkinek, akit csak 
kissé is érdekel ez a kor, elolvasásra melegen ajánlom és eleve is sok szel-
lemi élvezetről és érdekességről biztosítom. 

Dr. Vanyó Tihamér. 

Ludvig Fekete: Türkische Schriften a u s dem Archive des Pala-
tins Nikolaus Esterházy. Auftrage des Fürsten Paul Esterházy. Bp. 1932. 50 L 

Folyóiratunk 1930. V. évf. 385. 1. ismertettem Esterházy Miklós nádor 
(1622—45) iratainak Hajnal István egyetemi tanár tollából és Esterházy Pál 
herceg áldozatkészségéből megjelent első kötetét, melyet a tudományos világ 
egyhangú elismeréssel fogadott. Eseményszámba megy a második kötet meg-
jelenése is, melyben F. Esterházy Miklósnak 150 darabból álló török nyelvű 
levelezését ismerteti, 77-et eredeti török nyelven és német fordításban is. Ki-
tűnő forrásmunka ez, mely bevilágít a XVII. sz. első felének török-magyar 
küzdelmeibe s jól kiegészíti a bécsi állami levéltár Turcica című gyűjtemé-
nyét, De nemcsak történeti forrásmunka, mely hivatva van a külföldi tudós 
világ figyelmét is ráirányítani történetünk legáldozatosabb évtizedeire, hanem 
egyúttal török nyelvemléktár is, melyet minden turkológus nagy haszonnal 
forgathat. Esterházy Pál herceg áldozatkészsége tehát nemcsak a nagy őse 
iránti kegyeletet, hanem a tudomány és a haza érdekeit is nagy mértékben 
szolgálja. Mindenki nagy várakozással néz a további kötetek elé. Bárcsak 
más történelmi családok értékes levéltárai is hasonló szakszerű feldolgozás-
ban részesülhetnének. 

Dr. Biró Vencel : A kolozsvári p iar is ta templom a lap í tása . Cluj-
Kolozsvár. 1932. 8-r. 42 1. Az Erdélyi Kat. Akadémia felolvasásai. Szerk. 
Dr. György Lajos. I. oszt. 6. sz. 

Az E. K. A. eleven életfájának értékes gyümölcse e mű, mely az egy-
korú jezsuita évkönyvek alapján érdekesen írja meg, mint épült fel e szépsé-
ges barokk templom — sajnos — a kolozsmonostori bencés apátság gótikus 
épületeinek köveiből. A kat. megújhodás történetére vonatkozó minden rész-
letkutatás ma nagyon is időszerű. 



Dr. Temesváry János: Az erdélyi püspöki szék betöltése (1696—1897). 
Cluj-Kolozsvár. 1932. 8-r. 39 1. Az Erdélyi Kat Akadémia felolvasásai. Szerk. 
Dr. György Lajos. I. oszt. 7. sz. 

T., az erdelyi püspökség kilencszázados multjárak kutatója, 19 erdélyi 
püspök kinevezési okmányát közli, melyekből az erdélyi püspökség történe-
tére vonatkozó sok ismeretlen adat kerüli nyilvánosságra. A mű Székhelyi 
Gr. Majláth Gusztáv erdélyi püspöknek van ajánlva, püspöksége 35. évfor-
dulója alkalmából. 

Tóth László és Zctmbra Alajos: A Garibaldi-emlékkiállítás leíró 
katalógusa. 1932. Franklin Társulat. 

A Magyar Nemzeti Múzeum időszaki kiállításainak soréban a Petőfi, 
Kossuth és Jókai emlékére rendezett kiállításokat most a Garibaldi emlékére 
rendezett követi, mely a Garibaldira és főleg magyar kapcsolataira vonatkozó 
írott és nyomtatott emlékekkel hű képét adja az abszolutizmus korabeli Ma-
gyarország Garibaldi kultuszának. Magyarország számára akkor csak két út 
kínálkozott. Deák vagy Garibaldi. A reálpolitika Deák útjára terelte a nem-
zetet s az olasz-magyar kapcsolatnak ez a heroikus korszaka szép emlék 
maradt. Ez a s/ép emlék újul fel lelkünkben a kitűnő katalógus átlapozásakor. 

Dr. Mihályi Ernő. 
Das Mittelalter in Einzeldarstellungen von Otto Brunner, Alfons 

Dopsch, Hans Eibl u. a. 9 szövegközti ábrával és 16 képtáblával. Wien 
1930. F. Deuíicke. 40, 259 1. (Wissenschaft und Kultur, 3. kötet.) Ára fűzve 
18 M, kötve 20'40 M. 

Ez az elsőrangú gyűjteményes munka a bécsi egyetem népszerűsítő 
előadássorozatainak egyikéből alakult ki. A bécsi egyetem legkiválóbb szel-
lemtudományi képviselői vállalkoztak arra, hogy közérthető nyelven beszá-
moljanak az újabban rendkívül fellendült tudományos középkor-kutatás ered-
ményeiről. Hans Hirsch bevezető előadásában (Das Mittelalter und wir) ösz-
szefoglalja és megbírálja a XIX. sz. eleje óta egymást váltogató módszereket, 
melyek segítségével közelebb iparkodtak férkőzni a tudósok a középkor igazi 
arcához, kifejti a most uralkodó kutató-módszer alapelveit és személyi árnya-
latai!, végül röviden beszámol az elért eredményekről. Hans Eibl, az Institut 
für Osterreichische Geschichtsforschung jelenlegi igazgatója, nagyvonalú ösz-
szefoglalást ad a skolasztikus filozófiáról. Franz Strunz két előadása Albertus 
Magnusról és Theophrastus Paracelsusról a középkori természettudományos 
kutatás és a hitélet egybefonódását mindjárt konkrét példákban is szemlélteti. 
Sok új szempontot adnak Josef Strzygowskinak a román művészetről, Hans 
Tietzenek a gótikáról, Rudolf Fickernek a középkori zenéról, Emil Winkler-
nek Dantéról. Paul Kluckhohnnuk a lovagi kultúráról, Dietrich Kraliknak a 
német hősköltészeíről szóló előadásai is. A bécsi egyetem és az oszták tör-
ténetírás k< t büszkeségének. Alfons Dopschnak (Der deutsche Staat des Mittel-
alters) és Heinrich Srbiknek (Mittelalter und Neuzeit) előadásai méltó befe-
jezést adnak ennek a minden tekintetben magas színvonalú gyűjteménynek, 
melynek megszerzését az összes érdekelt középiskolai tanároknak, a modern 
tudomány minden művelőjének és kedvelőjének a legmelegebben ajánlhatjuk. 

Dr. Kurzweil Géza. 

Művészettörténet. 
Dr. Horváth Henrik: A budai pénzverde művészettörténete a késői 

középkorban. Budapest. 1932. 36 1. 
H. stíluskritikai alapon veszi vizsgálódás tárgyává a budai pénzverde 

alkotás lit s finoman csiszolt elemzéssel elkülöníti a budai iskolát helyileg és 
időb hleg is a többitől. Pontosan megnevezi azokat az arany és ezüst pén-
zeket. amelyek a budai pénzverdéből, a hazai ötvösség középpontjából Ká-
roly Róbert, Nagy Lajos. Mária királyné és Zsigmond idejében kikerültek. A 
magyar pénz művészeti fejlődésének nagyszerű korát tárja fel H. A pénzver-



dében bélyegvéső gyanánt szereplő ötvösöket az élő korstílussal kapcsolatba 
hozza s műveiket a nagy művészetek jellegzetes formáival összefüggőknek 
találja. Rámutat a külföldi mintakönyvek (Firenze, Nápoly az arany-, Kut-
tenberg az ezüstpénzekre nézve) s a gazdasági és pénzügyi helyzet esemé-
nyeinek döntő jelentőségére. Kimutatja, hogy a magyar művészetbe az An-
joukkal beszivárgó s a pénzeken feltűnő olasz hatás mellé hogyan áll oda 
egyenjogú félnek az egyidejűleg teljes virágzásban levő gótikus stílustörekvés 
a garasokon s hogyan keresztezik később egymást ezek a művészeti irányok. 
Az eddig kiemelt cseh hatásról bebizonyítja, hogy az emberi alak ábrázolá-
sában s a könyvdíszítés területén legföljebb az avignon-burgundi udvari stí-
lus közvetítője s ezt a szolgálatot a magyar művészet az olasz toszkánai stí-
lus közvetítésével viszonozta. H. mintaszerű munkája kell, hogy irányt szab-
jon a magyar pénztörténeti kutatás terén. 

Dr. Horváth Henrik: Buda a középkorban. Különlenyomat a Ma-
gyar Művészet 1932. évfolyamából. Budapest. Athenaeum. 122 1. 

A megcsonkított ország első városa új alkotással, egy új fővárosi gyűj-
teménnyel ajándékozta meg kulturális életünket s emelte nemzeti öntudatun-
kat, a középkori kőemlékmúzeummal a szépséges Halászbástyán. Horváth 
Henrik múzeumőr nagy szakismerettel és kiváló esztétikai érzékkel rendezte 
össze ezt 'az alapjában véve mégis csak szomorú múzeumot az Árpádok, 
az Anjouk, Zsigmond és Mátyás fényes korának töredék köveiből. A török 
világ pusztítását mi sem jellemzi jobban, mint hogy az ország hajdan ma-
gasztalt fővárosából csak töredékeket tud felmutatni a dicséretet érdemlő ke-
gyelet. Ott látjuk a budai királyi vár Zsigmond-kori gótikus részleteit, Má-
tyás-kori finom renaissance darabjait, a koronázó templom egész XIII—XV. 
sz.-i fejlődését, a budai dominikánus templom lovagi és polgári síremlékeit, 
a budai szobrásziskola kultúrhistóriai szempontból is nevezetes alkotásait. A 
sok szeretettel összegyűjtött kőemlék mellett még egy sereg fényképfelvétel 
jelzi a főváros művészeii topográfiáját és fejlődésvonalát a középkorban. Ma-
gát a művet rendkívül gazdag képsorozat díszíti, élén a győri szeminárium 
Perényi-féle ősnyomtatványának Kálváriaképével, melynek hátterében emel-
kedik a budai vár, s az angol, francia, német, olasz nyolc-nyolc hasábos ki-
vonat teszi nagyon használhatóvá. 

A Magyar Művészet 1932. 3—8. számában Dömötör József nyolc év-
tized magyar művészetét ismerteti a Műcsarnok kiállításával kapcsolatban, 
amely e_gyetlen fedél alá hozott annyi jelen"ős értéket oly távoli évek közt, 
mint 1850 és 1932. Dr. Hajós Erzsébet a régi amerikai művészetet ismerteti 
a berlini Akadémia kiállításával kapcsolatban. Herman Lipót Pólya Tibor 
derűs művészetét jellemzi. Szmrecsányi Miklós Gróf Barkóczy Ferenc egri 
püspök (1745—61), a barokk-rokokó kornak mecénása c. tanulmányában Eger 
műalkotásai egész sorának állapítja meg szerzőit, így a vérmegyeháznak 
(Gerl Mátyás) s rokokó vasrácsainak (Fassola Henrik) a minoriták egri temp-
lomának (Gerl Mátyás) tervezőit stb. Végh Gyula az Iparművészeti Múzeum-
ban nem rég bemutatott nyomdászművészeti kiállítást ismerteti. A további 
részt Dr. Horváth Henrik fent ismertetett kiváló munkája, érdekes emlékezé-
sek, Lyka Károly művészeti krónikája és értékes könyvismertetések töltik ki. 

Hekler Antal: A középkor s a r ena i s sance művészete. Kiadja a 
Könyvbarátok Szövetsége. Kir. Magy. Egyetemi Könyvesbolt. Bp. 231 1. Árt> 8 P. 

H. könyvét az antik művészet történetéről folyóiratunk 1932 VII. évf. 
98. 1. ismertette. H. jelen művében folytatólagosan a középkor és a renaissance 
művészetéről ad kitűnő áttekintést a mai művészettudomány magaslatairól. 
A korszakos stílusváltozásokat nem pusztán a szem ügyének tekinti, hanem 
világnézeti problémának tartja, a lét kérdéseivel szemben való elvi állásfog-
lalásnak, mely mint hatóerő ott lüktet az ember szellemi életének minden 
megnyilatkozásában, a katakombák dadogó képírásában úgy, mint a közép-
kor elvont szobrászatéban, égbetörő katedrálisaiban, vagy a ren. művészet 
egész fejlődésvonalán Giottótól Michelangelóig. Aki könnyű szerrel rendsze-
res tudást akar gyűjteni, aki rövid úton akar értesülni a legújabb eredmé-



nyékről, aki H. élvezetes előadásának magával ragadó árján finom művészi 
élményeket akar átélni, az olvassa el ezt a könyvet, amelyet jó könyvészet 
is kísér és gazdag képsorozat díszít. 

Helmut Lother : Der Pfau in der altchristlichen Kunst. Leipzig. 
Dietrichsche Verlagsbuchhandlung 1919. Mit sechs Bildtafeln. 87 1. Ára 4'9b M. 

Miután ismerteti a szerző a keresztény művészet eredetéről szóló fel-
fogásokat attól az időtől fogva, mióta Strzygovski felvetette a kérdést, hogy 
Róma vagy, Kelet, Itália, vagy Kisázsia az őskeresztény művészet hazája, 
kifejti abbeli meggyőződését, hogy ha valaki az őskeresztény művészet díszítő 
elemeinek szimbolikus jelentését akarja vizsgálni, annak végig kell kísérnie a 
díszítő elemek használatát az összes keleti népeknél. Módszerét a pávamotí-
vumon mindjárt be is mutatja s arra az eredményre jut, hogy a páva az 
eddig vallott véleményekkel szemben a mennyei paradicsomot jelképező 
madár. Lother módszeres tanulmányát nagy haszonnal forgathatja minden 
szakember, de minden komoly érdeklődő is. 

Dr. Conrad Gröber : Kirche und Künstler. Freiburg im Breisgau. 
Herder. 1932. VI. és 136 1. Ára 2 80 M. 

Gröber freiburgi érsek, a kat. művészeti mozgalmak vezére, szomorú szív-
vel nézte az újabb művészeti irányoknak a vallástól való eltávolodását. Az egyházi 
művészetnek elmélyítése érdekében írta meg nagyszerű, programmadó köny-
vét, melyben szeretetreméltó jósággal, nagy szakismerettel világítja meg val-
lási, bölcseleti, erkölcstani és egyéni szempontból az Egyház és a művész, 
az Egyház és a műalkotás viszonyát. A nagy irodalmi ismerettel és művészi 
érzékkel megírt munkát mindazoknak melegen ajánljuk, akik szívükön vise-
lik korunk művészetének vallási elmélyítését, a művészetek örök forrásához 
való visszatérítését. 

Dr. Mihályi Ernő. 

Joseph Görres, Gesammelte Schriften Band 2, ers te Hälfte : Natur-
wissenschaft l iche, kuns t -und naturphilosophische Schriften 1 (1800—1803). 
Herausg. v. Robert Stein. Köln, Gilde-Verlag. 1932. 8°, XLI+416 1. Ára vászon-
kötésben 7 M. 

A német katolicizmus a mai nehéz időkben is áldozatos tettekkel hó-
dol nagyjai emlékének. Görres József összegyűjtött műveinek monumentális 
kiadása ismét egy kötettel gyarapodott. Ez a kötet az ifjú Görres természet-
tudományi és bölcseleti munkáit tartalmazza az 1800—1803 közötti időből. 
Görres ekkor 24—27 éves volt, Mint a koblenzi gjmnázium tanára lefordította 
Fourcroy kémiai táblázatait, nagy értekezést írt az élet törvényeiről, aforizmá-
kat a művészetről és az organonomiáról. Mindezen műveiben Fourcroy, Brown 
és Schelling voltak a mesterei. Görres írásai híven visszatükrözik korának az 
új kémia, művészet- és természetbölcselet nagy kérdései körül vívott tudomá-
nyos küzdelmeit és éppen ez teszi őket korunk számára is jelentőssé. lg. 

Néprajz. 
Ernyey József és Kurzweil Géza : A felsőmagyarországi bánya-

városok nérhet népi színjátékai — Deutsche Volksschauspiele a u s den 
oberungarischen Bergstädten 1. kötet. 8°, XXIII. -f- 578 1. Tíz képpel. Buda-
pest, 1932. Kiadja a Magyar Nemzeti Múzeum. 

A nagyszámú — jelentőségükhöz mérten eddig aránylag kevéssé mél-
tányolt — magyar népi játékok mellett Nagymagyarország mujdnem minden 
németlakta területén a német népi játékok is termékeny talajra találtak. Osz-
szegyüjtésük és tudományos feldolgozásuk Weinhold alapvető kezdeménye-
zése nyomán már a mult század ötvenes éveiben megkezdődött és egészen 
a nyolcvanas évekig folytatódott (Schröer, Sztachovics, Schuller, Heinzl, Haas, 
Ebenspanger, Hartmann stb.). Az említetlek gyűjteményei azonban — cse-
kély kivétellel — csak nyugatmagyarországi játékokat tartalmaznak, azokat 
is csak viszonylagos teljességben. A körmöci német nyelvsziget népi játékok-



ban való gazdagságát már Schröer is sejtette, de ez a tény csak akkor vált 
tudatossá, mikor Ernyey Józseí 1906-ban a körmöci Zsuzsánna-játék közzé-
tétele kapcsán feléje irányította a magyar néprajzkutatás figyelmét. Ernyey 
hivatalos megbízására már a következő évben megkezdte a nyelvsziget játék-
szövegeinek tervszerű összegyűjtését és tevékenységét egészen 1914-ig foly-
tatta. A világháború kitörése lehetetlenné tette a további gyűjtést, ezért a 
Magyar Nemzeti Múzeum 1916-ban nyomdába adta a hatalmas kézíratanya-
got. A mű azonban különféle nehézségek miatt mindmáig nem tudott elké-
szülni. Végre a Nemzeti Múzeum igazgatójának ösztönzésére Kurzweil Géza 
közreműködésével teljes befejezést nyert. 

A most megjelent I. kötet csak a játékok szövegét tartalmazza magyar 
és német nyelvű bevezetés kíséretében Hóman Bálint előszavával. A játékok 
minden szempontból való feldolgozása a II. kötetben fog megjelenni. Nagy 
várakozással tekintünk a II. kötet megjelenése elé, mely ezt a hatalmas és 
úttörő munkát teljessé fogja tenni. Dr. Mihályi Ernő. 

Dr. Bánhegyi Jób : Nem vagy már kisleány! A mai leány életútja. Komá-
rom 1932, 345 1., fűzve 3 P, kötve 4 P (kapható a szerzőnél is Pannonhalmán). 

Tóth Tihamér immár klasszikussá vált könyvei, melyeket Szemlénk is 
behatóan ismertetett, sok ezer magyar ifjú lelkéhez szóltak már. Amint a 
pedagógiai szakirodalom többször megállapította, hiányzott azonban egy 
hasonló irányú ifjúsági irodalom, mely a leányok különleges lelki szükségle-
teinek megfelel. Nemrégen jelent meg egy egyébként nagyon jó könyvecske 
(Amit egy nagyleánynak tudnia kell), ez azonban csak a nemi kérdést tár-
gyalja. Bánhegyi könyve a leánylelkek problémakörének nemcsak ezt az egy 
részletét tárgyalja, hanem megfelel minden kérdésre, amely egy fiatal „nagy-
leány" lelkében mint feleletre váró kérdés található. Bánhegyi ír a világnézet-
ről, mégpedig komoly és megszívlelésre méltó szavakat, hiszen a sok női 
tragédiának igen gyakran az az oka, hogy túlságosan számoltak a nevelők 
a női lélek felépítésével és elméleti szolid megalapozás helyett megelégedtek 
az érzelmi világra való egyoldalú és múló .hatással. Hasonlóan bölcs gon-
dolatokat hallunk a ma nagy leányproblémáiról : az életformákról, amelyek 
sokszor akaratuk ellenére magukba kényszerítik a nőt (Hivatás és életforma), 
majd a házasság, szerzetesi élet és a magános nő hivatását tárgyalja. A meg-
értő, szerető lelkiatya hangján szól a nemi életről (az élet forrásánál), a sze-
relemről, ábrándról és rajongásról, a fiúkkal való barátkozásról, a helyes 
viselkedésről. A könyvnek éppen ezek a legsikerültebb fejezetei. Ezekről a 
kényes, de nagyon fontos kérdésekről sokan azt tartják, hogy avatottan csak 
nő szólhat a leányokhoz, róluk és általában a siker reményében csak nőírók 
írhatnak leányok számára. Ezen gondolatnak téves volta szembeszökő, ha 
végiggondoljuk. A tisztaéletű pap soha nem beszélhetne, nem írhatna a házas-
ságról, a nemi problémákról. Amint Kaplan Fahsel mondja (Ehe, Liebe um 
Sexualproblem), pathológiáról csak betegek, kriminológiáról csak gonosztevők, 
művészetről csak művészek és nem kritikusok írhatnának, ha ez az elv igaz 
volna. A leánylélek sajátos berendezettségét ismerheti a velük foglalkozó 
férfi is, és ha amellett még elméletileg is jártas a teológiában, a pedagógiai, 
leányhodegétikai szakirodalomban és amellett tud írni is, akkor a siker remé-
nyével sokkal inkább tud kecsegtetni, mint esetleg egy teológiai gyökértelen-
ségben szenvedő nőíró. Bánhegyi könyve a példa erre. 

Szép fejezetekben ír még a könyvről, színházról, filmről, a ruházkodásról 
sportról, divatról, levél- és naplóírásról, a munkáról. Nincs oly kérdés, mely-
re feleletet ne találna a leány ebben a könyvben. Külön értékei a műnek a 
vallásos életről szóló fejezetek, melyek az ilyen irányú könyvben néha hiá-
nyozni szoktak, mintha az ifjúság életéhez a vallás nem tartoznék, Bánhegyi 
végre gyökeresen szakított a naturalista Försterizmussal és maradék nélkül, 
természetes, józan magétól értetődéssel természetfölötti és katolikus, még ha 
esetleg másvallású leányok nem is olvassák e miatt. A mű eddigi könyvsi-
kere bizonyítja, hogy igaza volt. A fejezetek elején a fejlécillusztrációkat Har-
mos Károly rajzolta. Szellemes ízig-vérig modern és bár szimbolista, van any-
nyira eredeti, hogy a liliomot sehol sem szerepelteti. Dr. Radó Polikárp. 



Rendi hírek. 
Új Montecassino Dél-Afrikában. Spreiter Tamás bencés 

misszióspüspök Montecassino 1400 éves jubileumának emlékére 
már három éve teret és iskolát nevezett el Ngutuban s most az 
egész misszióstelepet Montecassinonak nevezte el s két test-
vér már megkezdte az új épületek emeléséhez szükséges tégla-
vetést és égetést. 

Meghalt Németország legöregebb püspöke, Mergel Leo, 
az eichstätti bencés püspök. A bajorországi metteni apátságból 
emelkedett a püspöki székbe, ahová a nagymultú kultúrrend 
összes nemes hagyományait magával vitte. 30 templomot épí-
tett, számtalant megújított, felszerelt. Az egyházi éneket újjá-
szervezte, a püspöki levéltárat rendeztette, a szemináriumot 
kibővítette, nyaralójából lelkigyakorlatos házat alakított. Jóté-
konyságával, papjainak, híveinek szeretetével, egész tevékeny-
ségével megmutatta, hogy igazán Isten embere volt. 

A buckfasti St. Mary-apátság új épületét és templomát 
aug. 25-én szentelték fel Angliában a pápai követ, 21 érsek és 
püspök és 23 apát jelenlétében. A IX. századi apátság a hit-
újítás zavarában elpusztult. Újból való felépítését már Natter 
Bonifác apát tervezte, aki 19U6-ban amerikai visitatiós útján 
hajótörés következtében a tengerbe fúlt. Tervét megmenekült 
titkára, majd az apáti székben utóda váltotta valóra. A felszen-
telési ünnepségek nagyszerűségére egy angol azt mondta, hogy 
fordulópontot jelent az angol katolicizmus életében. 

A dömölki apátság alapításának 800 éves jubileumát ün-
nepli. A jubileumi évet, amelyre a rendezőbizottság gazdag 
programmot dolgozott ki, szept. 8-ával kezdte meg, amikor vagy 
12000 ember rótta le hódolatát a Szűz Anya kedvelt kegyhelyén. 
Másik szép mozzanata volt a jubileumnak, mikor okt. 2-án 
Celldömölk máriás népe eljött Pannonhalma szent hegyére, 
hogy kifejezést adjon Szent István ősi monostora iránti kegye-
letének. 

Meghalt a bencés rendnek kiváló történettudósa. Dom 
Ursmer Berlière, akiről Szemlénk 1932. 1. sz. 103. lapján 70-ik 
születésnapja alkalmából emlékeztünk meg. Nagyboldogasszony 
napján az egész belga tudós világ fényes képviselete jelenlété-
ben újította meg 50 évvel előbb letett fogadalmait. De az a 
megáldott baculum senectutis, amelyet a rituálé előírása sze-
rint az óvó és áldó szent kereszt szimbóluma gyanánt a jubi-
lánsnak imádságok közt átadnak, már nem hosszú, szép életal-
konyba, hanem a 12 nap múlva megnyílt síron keresztül az 
örökkévalóságba kísérte. Vele eltávozott az a bencés történet-
tudós, kinek lelkében a ma élők közt a legteljesebben és a 
leggazdagabban alakult ki a nyugati szerzetesség történeti képe, 



hiszen nincs kora a szerzetességnek, amelyre ez a fáradhatat-
lan tudós valami új fényt ne vetett volna. 

A svejci Engelberg monostor három szerzetest küldött Ka-
merunba, Nyugat-Afrikába, hogy ott egyelőre tanítással foglal-
kozzanak, majd meg egy Uj-Engelberg alapításának tervét valóra 
váltsák. Engelberg már eddig két amerikai monostor alapításá-
val szerzett magának hírnevet. 

Fájdalmas hír járta be a rendet. P. Rapp Konrád st. Otti-
lien! missziós bencést Mandzsúriában meggyilkolták. Nagy buz-
gósággal tanulta meg a kínai és koreai nyelvet s 1925 óta áldá-
sos működést fejtett ki több missziós állomáson. 

Klemm Antal dr. egyetemi ny. rendes tanár. Megérdemelt 
kitüntetés érte a pannonhalmi Szt. Gellért tanárképző főiskola 
nagymunkásságú tanárát, Dr. Klemm Antalt, mikor meghívásra 
s a kultuszminiszter előterjesztésére a kormányzó a pécsi Erzsé-
bet Tudományegyetem magyar történeti nyelvészeti és finn-ugor 
nyelvészeti tanszékére Zolnai Gyula utódjává egyetemi nyilvá-
nos rendes tanárrá nevezte ki. Egy negyedszázadig működött 
a Rendben mint tanár, 1907—8-ban Győrött, mint főiskolai tanár 
1908—32-ig Pannonhalmán. Nem hinné az ember, hogy micsoda 
mélység, komolyság húzódik meg az egész lényén elömlő csend 
és derű alatt s micsoda emberfeletti kitartás, erő működik 
szerény lényében. A pannonhalmi főiskolán megszervezte a 
magyar történeti, nyelvészeti és finnugor összehasonlító nyelvé-
szeti tanszéket és ezen szakkörből elsőrangú könyvtárt rende-
zett be. S miközben tudományában egyre jobban elmélyedt,, 
nyelveket tanult, a némethez még angolt, franciát, oroszt, finnt 
s nyári üdülésképen bejárta többször Ausztriát, Németorszá-
got, Franciaországot, Angliát, Btigiumot, Svédországot, Finn-
országot, Oroszországot, Olaszországot. Megfordult Európa neve-
zetesebb egyetemein. Ig>' felvértezve fogott tudományos műkö-
déséhez, mely csakhamar felhívta rá a hazai és külföldi tudó-
sok figyelmét. 

Legfőbb művei : A magyar nyelv történeti mondattana és 
A mondattan elmélete. Mindkettőt a Magy. Tud. Akadémia 
adta ki. A pannonhalmi rendtörténet megírásából is alaposan 
kivette részét. (Rendtört. VI. 13. A pannonhalmi Szt. Benedek-
rend újabbkori irodalmi működése.) Tudományos működésének 
hatalmas, teljes jegyzéke megtalálható a Magy. Tud. Akadémia 
Almanachjában. 1931. 

Nagyarányú működése sok elismerést szerzett neki itthon 
és külföldön egyaránt. A Magy. Tud. Akadémia és a Szt. Ist-
ván Akadémia jutalommal tüntette ki. Egymásután lett a buda-
pesti egyetem magántanára, az Országos Tanárvizsgáló Bizott-
ság tagja, a Fgr. kutatók Magyar Nemzeti Bizottságának tagja, 
majd a M. Tud. Akadémia levelező s a Szent István Akadémia 
rendes tagja, a helsingforsi Fgr. Társaság lev. tagja, a Magyar 



Nyelvtudományi Társaság, a Magyar Irodalomtört. Társaság, a 
győri Kisfaludy írod. Kör r. tagja. 

Tanítványai a komoly munkát végző és komoly munkát 
kívánó tanárt mindig a legnagyobb tisztelettel s őszinte nagyra-
becsüléssel emlegetik. 

Mi, főiskolai tanártársai, főiskolánk büszkeségétől, szerető 
rendtársunktól fájó szívvel veszünk búcsút s kívánjuk Isten 
áldását útjára, hogy még igen sokáig gyarapíthassa a magyar 
tudományosságot értékes kutatásaival. 

Újra búcsúzunk egy nehéz évtől s csak hálával adózha-
tok előfizetőinknek, hogy a nagyarányú összehúzódások ellenére 
is kitartottak folyóiratunk mellett. Tekintetem a jövőbe mélyed 
s nem tehetek róla, de még mindig csak súlyos bajokat, nagy 
anyagi, szellemi válságokat látok. Gyökerében beteg a társa-
dalom. Mi továbbra is ott akarunk lenni a beteg mellett ben-
cés lelkiségünkkel, törhetetlen kat. hitünkkel, meggyőződésünk-
kel. Bencés jubileumot is hirdetek. 1933-ban értékes tanulmá-
nyokkal üljük meg nagy rendtársunk, Szent Anzelm, a skolasz-
tika atyja 900 éves fordulóját. Kérem előfizetőinket, tartsanak 
ki folyóiratunk mellett továbbra is s szerezzenek új előfizetőket 
az ősi bencés rend törhetetlen hűségű barátai között. Mi ben-
cés lelkünk legjavát adjuk viszonzásul. 

Kedves újdonsággal lepi meg 1933-ra a P. Sz. olvasóit, A 
bencés diák kalauzával. Diákoknak írtuk, de szól ez a bencés 
rend minden b&rátjának, minden családnak, amelyben Szent 
Benedek szelleme meleg fogadtatásra talál. Benne lesz ebben 
a kis könyvecskében, mit kell tudnunk Szt. Benedekről, rend-
jéről magyar- és világvonatkozásban, Szent Benedek kultuszá-
ról, a bencés diák, a bencés cserkész eszményéről, az oblátus-
intézményről, a kat. bencés diákok egyesületéről, neves bencé-
sekről, kiváló bencés diákokról. 

Volt nekünk már eddig is egy jeles útmutató könyvecs-
kénk diákjaink számára (Nagy Balázs és Mattyasóvszky Kasz-
szián : Ami az ifjút naggyá teszi. Pannonhalma. 1925. 286 1. 
Ara 2 P). Ez az új könyvecske még közelebb viszi őket Szt. 
Benedek lelkén, rendjének éltető szellemén keresztül Istenhez, 
össze akarja fogni őket, egy nagy szent családban akarja egye-
síteni mindazokat, akik Szt. Benedek szelleméből élnek, kincsei-
ből merítenek. Azt hiszem, nem lesz bencés diák, nem lesz a 
P. Sz. egyetlen olvasója sem, aki ezt a kedves kis könyvet 
meg ne venné. 

Valószínűleg január folyamán fog megjelenni a Pannon-
halmi Főiskola Könyveinek 2. számaként dr. Vanyó Tihamér 
pannonhalmi főiskolai tanár kb. 450. oldalas forráskiadása és 
feldolgozása, amely új forrásanyagot és szempontokat fog nyúj-
tani a magyar egyháztört. kutatóinak. „Püspöki jelentések a 
Magyar Szent Korona Országainak egyházmegyéiről 1600—1850" 



c. műve Nagymagyarország 18 püspökségének iratait fogja tar-
talmazni, amelyeket római ösztöndíjas éve alatt gyűjtött össze 
az író a magyar részről eddig kellő figyelemre nem méltatott 
Congregatio Concilii levéltárból. A munkára, amelynek ára a 
szerzőnél (Pannonhalma, Győr megye) valószínűleg 10 pengő 
lesz, már előre is felhívjuk olvasóink becses figyelmét. Elő-
jegyzéseket már most is elfogadunk. 

AZ OBLÁTUS- ÉS OBLÁTASZÖVETSÉG ÜGYEI. 
A Szövetségek működéséről jelenthetem, hogy a nyári 

pihenés, ami csak a külső munkára vonatkozott, megszűnvén 
a munka mindenfelé megindult újra. Nagy örömmel kell a test-
vérek tudomására hoznom, hogy Szövetségünk száma gyara-
podott. Deákiban lelkesen működő plébános úr, Herczegh 
Frigyes megalakította a Szent Skolasztikáról nevezett Obláta-
szövetséget és felvette az első jelentkezőket. 32 új tag van, 
akik nagy szeretettel és buzgósággal készülnek az oblátio lete-
vésére. 

Kecskeméten a legutóbbi jelentésem óta a következőkről 
tudnak beszámolni : Májusi gyűlésükön az egyházi tanácsadó 
a tisztaságról és az érzékiség bűnéről, júniusban pedig ugyan-
csak az egyházi tanácsadó a törékenységről és a jóban való 
állhatatosságról beszélt. — Közgyűlésüket június 9-én tartották 
meg. 

Június 12-én tábori mise volt és ezen a napon tartották 
meg az évenkint tartani szokott máriavárosi templomépítés 
mozgalmának napját. Ezen aznapon két új tag tett oblátiot. 
Majd a vezetésük alatt álló Árpádházi Boldog Margit leány-
körbe vett fel 14 új tagot Kovács Sándor apátplébános úr. • 

Budapesten a rendes keretek között folyt a munka és az 
új munkaévben is megindult ez már, amint az elnöknő jelen-
téséből és az újságban olvasható hírekből is látjuk. Nagy áldás 
itt, hogy a Háziasszonyok vezetősége nagyon megérti Szent 
Benedek szellemét és ezt ápolván kész arra, hogy az Obláta-
szövetséget is egyre jobban előrevigye. — Hálával gondolok a 
Szövetségre, amely nagy áldozatok és fáradságok árán is eljött 
Pannonhalmára és ha már a tervezett közgyűlését az anyagi 
nehézségek miatt közkívánatra el kellett hagynunk, legalább 
így adtak módot a szövetség tagjainak, hogy a pannonhalmi 
szentmise áldásával és az itten élő imádságos hangulattal 
megerősödve térhettek vissza munkakörükbe és a családi 
szentélyükbe. Június 18-án autóbuszon jöttek el a tagok csak-
nem kivétel nélkül. Közgyűlésüket novemberben készülnek 
megtartani. 

Kőszegről a közgyűlés számára érkezett a nagyon kedves 
jelentés az 1931-32. munkaévről. A két Szövetségnek jelentését 
egész terjedelmében leközöljük. 



Az 1931-32 évben a Szövetség vezetését a Koadjutor úr 
megbízásából Czingraber Péter lelkiigazgató úr vette át. Tiszti-
kar és tanács a régi. A Szövetség működését az 1931-évi 
szeptember hó 20-án tartott tanácsüléssel kezdte meg, hol a 
lelkiigazgató kitűzte továbbépítő munkájának főcélját ; mely a 
belső élet rendezettségében, a ielkiélet mélyítésében, köteles-
ségeink pontos és készséges teljesítésében, hitünk megvallásá-
ban, a testvérületben uralkodó békében, együttérzésben és min-
dent átfogó szeretet gyakorlásában áll. 

Ezeknek szükségességét igazolják a zilált, közéleti álla-
potok a lelkeket kísértő ezen veszély. Szilárdságra van szük-
ség. A lélek ereje különféle forrásokból fakad, melyek között 
leghatalmassabbak : a hit és szeretet. Ezekből kell merítenünk, 
hogy Szent Benedek atyánk előtt mint választott, hithű gyer-
mekei sorakozhassunk és a katolikus érdekek készséges szolgái 
lehessünk. 

A lelkiélet mélyítését szolgálják a havi szentbeszédekkel 
kapcsolatos ájtatosságok, közös szentmisék, szentgyónás és szent-
áldozás. A húsvéti előkészület lelkigyakorlatokkal kezdődött. 
A férfiak vezetője : Kollár Gedeon főiskolai tanár, a nőké : 
Fuchs Ferenc körmendi esperes volt. 

Kulturális élet. Az első tanácsülés a nehéz gazdasági 
viszonyok miatt a kultúrösszejövetelek számát kevesbítette. A 
meleghangulatú 4 kultúrest jövedelmét a perselyadományok-
kal együtt, 201*29 P a bencés templom kifestésére fordítottuk. 

Szociális élet. A mult évi oltárrestaurálás célját szolgáló 
gyűjtési akciót szélesebbkörű szociális tevékenység váltotta fel. 
Az úrnak ajánlott bokrétát az idén egyes virágszálak helyette-
sítik, de egész szívvel, a legjobb szándékkal rakták az oltárra 
az obláta testvérek. 

Hisszük, hogv a megértő szeretettel összehordott morzsák 
is kedvesek a Mindenható előtt, melyekkel az emberbaráti 
akciókat szolgálva a szegények nyomorának enyhítését, az 
elhagyatott papi sírok gondozását, a szegény tanulóiíjak segé-
lyezését, a szent Karácsonyest örömtöbbletét, a Szent Imre-
templom (régi plébánia templom) és saját templomunk (bencés 
templom) rendbentartásának és díszítésének ügyét szolgáljuk. 

A tagok szaporodása. A szolgák és szolgálók száma 
egyre növekedik. 3 oblátus és 9 obláta nyert felvételt, 46 test-
vér tett felajánlást. Ebben az évben 3 obláta testvérrel gyara-
podott a jelöltek száma. 

A Szövetségeken kívül élő tagjaink ismételten felkeresik 
levelükkel a központot. Jelentik, mit tesznek, mit tervezgetnek. 
A központban pedig imádkozunk értük, terveik megvalósulá-
sáért, és munkájukra az Úristen áldását kérjük, Ezt kérjük 
különben a mostan meginduló munkaévben minden tagra és 
minden szövetségre. 

Kapisztrán Nyomda Vác. Felelős üzemvezető : Farkass Károly, 



P A N N O N H A L M I FÜZETEK. 
A pannonhalmi főapátsági Szent Gellért fő-
iskola hallgatóinak doktorátusi értekezései 

1926-tól 
1. Koller Pius : Faj és haj. Budapest, 

1926. _ _ _ _ _ _ 1 p 
2. Rados Tamás : Horatiusi nyomok Au-

sonius költészetében. Pannonhalma, 
1928. — — — — — — 2 P 

3. Herczegh Frigyes : Sopron vármegye a 
Hunyadiak korában. Pannonhalma, 
1928. — — — — — — 3 P 

4. Vanyó Tihamér : A katolikus restaurá-
ció Nyugatmagyarországon. Pannon-
halma, 1928. — — — — — 4 P 

5. Kurzweil Géza : A forma, mint kifejező 
eszköz Klopstock ódaköltészetében 

N é m e t P h i l o l o g i a i D o l g o z a t o k 
XXXVII. sz.) Budapest 1928. — 3 P 

6. Nagy K. Amadé : A Zala-Sárvíz csa-
torna szögének földtani viszonyai. Pan-
nonhalma, 1928. — — — — I P 

7. Csóka Lajos : Sopron vármegye kato-
likus egyházi és tanügyi viszonyai III. 
Károly és Mária Terézia korában. Pan-
nonhalma, 1929. — — — — 3 P 

8. Kokas Endre : Az 1880-as évek irodal-
mi élete. Pannonhalma, 1930. — 3 P 

9. Brunner Emőd : A francia felvilágoso-
dás és a magyar katolikus hitvédelem. 
(= Bibliothèque de l'Institut Français à 
F Université de Budapest, 14. sz.) Pan-
nonhalma, 1930. — — — — 3 P 

10. Monsberger R. Ulrik : A hazai német 
naptárirodalom története 1821-ig ( Né-
met Philologiai Dolgozatok XLVI. sz.) 
Budapest, 1931. — — — ^ — 2 P 

11. Kelemen Atanáz: Keresztély Ágost her-
ceg katolikus restaurációs tevékenysége 
a győri egyházmegyében. 1931. 3 P 

Megrendelhetők a Pannonhalmi Szemle kiadó-
hivatalában (Pannonhalma, Győr m.) 



EGYHÁZI MUiPAR! I NT EZ ET 
l e v i s c h r . ü t o d a 

O L T Á R É P I T É S Z E T , S Z O B R Á S Z A T , A R A -
N Y O Z Á S , T E M P L O M F E S T É S , ÚJ OLTÁROK 
S T B . K É S Z Í T É S E , RÉGIEK S Z A K S Z E R Ű 

É S M Ű V É S Z I R E S T A U R Á L Á S A . 

Magyarországon vezető harmónium speciális 
cég é s legnagyobb harmóniumraktár : 

HŐRL NÁNDOR 
b u d a p e s t ii., t ö r ö k - u t c a 8. 

Telefon : Aut. 51—6—52. 
Sürgönycím : 

„HARMONHŐRL." 
ÉVTIZEDEK ÓTA 

KÖZISMERT LEGJOBB 

HARM0N1UM0K 
KULONLEGESSEG: 

Ház-, szalon-, iskolák-
: és templomoknak. : 

feltűnő jó minőségben és angol-
mechánikás zongorahanggal . 

A főtisztelendő PAPSÁG-, TANERŐK-, ZÁRDÁK-, ISKO-
LÁK és TEMPLOMOKNAK kedvező fizetési feltételek. 



OBERBAUER A. UTÓDA 
B U D A P E S T , 
I V . , V Á C I - U . 

41. 
ALAPÍTÁSI ÉV: 1863 

M a g y a r o r s z á g 
legrégibb temp-
lomberendező és 
z á s z l ó k é s z í tő 

vállalata. 

Miseruhák, pluvia-
lék, szentségtartók, 
kelyhek, szobrok, 
gyertyatartók, örök-
lámpák stb. állan-
dóan nagy válasz-
tékban raktáron. 

Vállalom oltárok, 
szószékek stb. épí-
tését, restaurálását, 
fából faragott szob-
rok készítését, kely-
hek aranyozását stb 
Kívánatra nagy képes 
árjegyzékemet díjmen-

tesen megküldöm. 
BB5BHB 

T E L E F O N - A U T O M A T A 833—44. 
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ORGONAGYÁR 
BUDAPEST, X., SZIGLIGETI-UTCA 29. 
( R Á K O S F A L V A ) # TELEFON: 983-45. 

* 

Uj orgonákat, 
valamint homlokzatsípok szállítását szakszerű, művészi 
kivitelben és o r g o n a j a v í t á s o k a t m é r s é k e l t á r b a n 

elvállalunk. 



Magyarország aranykoszorús mestere, a „Pro Ecclesia 
et Pontifice" pápai érdemkereszt tulajdonosa. 

SZLEZÁK LÁSZLÓ 
HARANG- ÉS ÉRCÖNTŐDE, HARANGFELSZERELÉS 

ÉS KÁBELGYÁR. 
B U D A P E S T , V I . , F R A N G E P Á N - U T C A 7 7 . 

T E L E F O N S Z Á M : AUT. 913-53 . 
Az 1900. évi párisi világkiállításon díszoklevéllel, 1921—23. évi vas-
ipari kiállításokon aranyéremmel, az 1925—26. évi kézműtárlaton kor-
mány díszoklevéllel, az 1927—28. évi budapesti, székesfehérvári, szentesi 

és szombathelvi kiállításokon nagy aranyéremmel kitüntetve. 

^ Dr. Serédi Jusztinián, bíbornok hercegprímás úr első harang-
ig szentelése a budapesti belvárosi ferenceseknél 1928. évben. 

Harangok súlyai : 
>m 3100, 1700, 850, 350 kilogramm. 
•Ü A budapesti Bazilika 7945 kg-mos új „Szent Imre 
^ Hősök harangja" is gyáramban készült. 

Kapisztrán nyomda, Vác. Művezető; Farkass Károly. 



P . Aurél : A honfoglaló pogány magyarok megtérítése a keresztény hitre és 
a gyűdi kegyhely eredete. Dunántúl Egyetemi nyomdája Pécsett. 

Dr. Kertész János : Keszthely leírása és bibíiographiája. Bp. 1932. 
Divéky Adorján : Az aranybulla és a jeruzsálemi királyság alkotmánya. 

Bp. 1932. 
Bartmann : Lehrbuch der Dogmatik. Ergänz, zur 7. Afl. Freiburg im Br. 1932. 
Straub: Die Geschichte vom Jesuskind. 1932. Herder-Freiburg im Br. 3'60 M. 
Dr. Ludwig Eisenhofer: Handbuch der kath. Liturgik. 2 B. Freiburg. Her-

der. 1932 14 M. 
Dr. Nagy Lajos: Az óbudai ókeresztény cella trichora a Raktár-utcában. 

1931. Bp. 
La revue catholique des idees et des faits. Bruxelles. 75 Fr, Megjelenik 

hetenkint. 
Aertnys—Damen : Theologie morális. I.—II. Ed. 12. Taurini-Marietti. 1932. 801. 
Spamer : Wesen, Wege und Ziele der Volkskunde. Fr. Brandstetter. Leipzig. 

1920. 2 M; 
Ernesto Mihályi O. S. B. : La biblioteca dell' arciabbazia di Pannonhalma. 

Estratto dal vol. IV. Atti del primo congresso mondiale delle biblioteche 
e di bibliographie Romae-Venezia. 15—30 giugno 1929. A. VII. 

Földi Mihály : Isten országa felé. Athenaeum. Bp. 1932. 
Blnét Menyhér t : Angol költők a huszadik században. K. M. Egyetemi 

Nyomda. Bp. 
Elekes Boldizsár : Krisztust ! Kenyeret I A Szent Erzsébet Karitász Központ 

K. Bp. 1932. 
A. Ehrhard : Die Kirche der Märtyrer. Kösel-Pustet. München. 
P . G. Schwind O. S. B. : P. Desiderius Lenz. Kunstverlag Beuron. (Hohen-

t zollern). 1932. 
Char is ter ia A. : Rzach zum 80. Geburtstag dargebracht. Reichenberg. 1930. 

Verlag Stiepel. 
L. Fekete . : Türkische Schriften aus dem Archive des Palatins N. Esterházy. 

Bp. 1932. 
M. Leibitz O. S. B.: Trialogi ascetico aliaque opuscula. Badia Praglà. Mayer 

und Comp. Wien. 
Dr. Sárközy Pá l : A differenciálegyenletek elméletének elemei. Pannonhalma. 

1932. 
György Lajos : Az erdélyi múzeumegyesület tizedik vándorgyűlésének emlék-

könyve. Cluj- Kolozsvár. 1932. 
Jakob Bleyer und Gideon Petz: Deutsche Philologie. K. U. Universitäts-

druckerei. ^ Bp. 
Ordo divini officii recitandi pro anno Domini 1933. Taurini. Marietti. 3 L. 
Ugo Mioni : M. T. Ledóchowska. „ 10 Fr. 
G e r s t e r : Purgatórium iuxta doctrinam S. Bonaventurae. „ „ 5 L. 

B e n c é s reálgim-
názium. 

Diákmenza. 
Tel. 171. 

U PAX v 
Pápa, Főutca 9. 
könyv-, zenemű-, 

írószer- és papíráru 
kereskedése. 

Irodaszerek, levélpapírok, rajzpapír, másolópapír, 
milliméterpapír és vázlatpapírok méterenként és 
tekercsenként minden minőségben. író-, másoló-, 
sokszorosító tinták minden színben. Olajfestékek, 
ecsetek és gombfestékek. Iskolai tankönyvek. Kato" 
likus sortiment. Szépirodalmi-, ipari- és gazdasági 
szakkönyvek. Ifjúsági iratok. Divatlapok a legnagyobb 
választékban. — Bel- és külföldi irodalmi művek 
és kegytárgyek nagy raktára. Bárhol, bárki által 
hirdetett könyv nálunk is kapható. Névjegyek, el-

jegyzési és esküvői meghívók ízléses kivitelben. 
Nyomdai és könyvkötészeti munkák felvétele. 



STIMMEN AUS PANNONHALMA. 
SIEBENTER JAHRGANG. No. 4. 15. Nov. 1932. 

Chefredakteur P. Dr. V. Strommer. Redakteur P. Dr. Ernst Mihályt 
Katholische Vierteljahr schritt für Geistesleben und Kultur. 
Herausgegeben von der Benediktiner-Erzabtei Pannonhalma. 
Erscheint vierteljährlich. Redaktion und Verlag : Pannonhalma, 

Győr vm., Ungarn. — Abonn. jährlich 6 P. 

INHALT. 
Studien. P. Jakob Blazovich: Gertrud von Le Fort, die Psalmistin der Kirche. 

— P. Dr. Kassian Mattyasovszky: Einige mit der modernen Physik 
verbundene metaphysische Probleme. — P. Dr. Thaddäus Hein: Der 
Schriftsteller Ladislaus Mécs. — P. Dr. Arator Magasi: Gedicht. 

Umschau. P. Dr. Kassian Mattyasovszky: Der XXXI. internationale eucharisti-
sche Kongress in Dublin, 20—26. Jun. 1932. — P. Dr. Hieronymus 
Szalay: Mabillon. 

Besprechungen. 
Benedictina. Ordensnachrichten. — Angelegenheiten der Oblatenverbände. 

REVUE DE PANNONHALMA. 
No. 4. le 15. Nov. 1932. 7-éme ANNÉE. 
Organe catholique d'intérêt général publié par l'Archiabbaye 

bénédictine de Pannonhalma. 
Directeur : D. Dr. V. Strommer, secrétaire de rédaction : D. Dr. 
Ernő Mihályi, Parait le 15 février, mai, aôut, novembre, de 
chaque année. Rédaction et administration : Pannonhalma, 

Győr vm., Hongrie. — Abonn. 6 P. par an. 

SOMMAIRE. 
Études. Dom Jákó Blazovich: Gertrude von Le Fort, poète des psaumes. — 

Dom Kasszián Mattyassovszky : Quelques questions métaphysiques 
relatives à la physique. — Dom Tádé Hein: Ladislas Mécs. — Dom 
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Livres. 
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Kapisztrán Nyomda Vác. Felelős üzemvezető : Farkass Károly. 
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