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Magyarországi Szent Margit.

Ismeretes, hogy a születési arisztokrácia tagjairól békés időkben évről-évre terjedelmes
névtár jelenik meg. A kisalakú,
de
vaskos kötetek, amelyek — demokrácia ide, demokrácia oda — ma
is sokat forognak a legkülönbözőbb
kezekben, a Gótai
Almanach
címet viselik. Az Egyház is őriz hasonló almanachot: M a r t y r ol o gium
R o manu m a címe. Ez az egyházi Góta két évezred
evangéliumi
életarisztokratáinak
névtára. Címük nem báró, gróf,
herceg, hanem: Szent.
Számukat
nagyobbnak
gondolnád,
mint
amilyen a valóságban: a második évezredből alig 300 a szenttéavatottak száma. Ez a világtörténelem
legelőkelőbb
kasztja:
Isten
Barátainak Köre. Az együttes ilyetén címe teljes valóságot
tükröztet:
az evangéliumi Góta neveinek viselői valóban me gmá sít hatatlanulelveszíthetetlenül
Krisztus barátai. E Körbe fölvételt kapni a világ
tán legnehezebb ügye. Krisztus arisztokratája csak az lehet, akiről
cáfolhatatlanul
beigazolódik, hogy a különböző erényeket, az isteni
és sarkalatos erényeket egyaránt hősi fokban gyakorolta s akinek
közbenjárására e mellett ismételten csodák is történtek. Ha akár az
egyik, akár a másik felvétel egy névvel kapcsolatban nem bizonyítható megdönthetetlenül,
a név sohasem kerül az evangéliumi Gótába
— még akkor sem, ha minden valószínűség megvan, hogy a név
viselője az Isten közelében van. Krisztus arisztokratái közé jutni, a
szentség koronájával megkoronáztatni
nehéz . . .
Az evangéliumi
Góta lapjaira a közelmúltban
Krisztus
földi
Helytartója
egy új nevet jegyzett
föl. Közel hétszáz
éves pör
(1274-ben már folyt a szenttéavatási
eljárás!) fejeződött be győzelmesen: a magyar királylány,
árpádházi Margit neve immár ott
ragyog a Martyrologium
R o m a n u m (a szó
ősi-boldog
jelentésében)
halhatatlanjainak
névtárában. \Rég, nagyon rég volt a
magyar katolicizmusnak
ilyen ünnepe, utoljára 1233-ban,
amikor
ugyancsak árpádházi név, Margit apai nagynénjének,
Erzsébetnek
neve körül gyulladt ki a szentség
glóriolája.
Margit a csodálatosan gazdag XIII. század gyermeke volt. Azé
a XIII. századé, amelynek lelke annyi szépséggel virágzott ki a
gótikában, a különböző Summákban, a misztikában, a nagy himnuszokban s mindenekelőtt
a nagy szentekben. Ennek a kornak gyermekei Szt. Bernát, Szt. Norbert, Szt. Domonkos, Assisi Szt. Ferenc,
Páduai Szt. Antal, a mi Szt. Erzsébetünk, Szt. Klára, Aquinói Szt.
Tamás, Szt. Bonaventura, Pennaforti Szt. Rajmund, ezek az óriások,
akiknek lelke ma is itt lüktet és termékenyít az Egyházban. A társadalom minden rétegéből a férfiak és nők tízezrei vonultak vissza
Pannonhalmi Szemle
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a kolostorokba, hogy kizárólag a leiküknek
éljenek,
engeszteljenek.
,,Csodálatos
idők — írja Prohászka — midőn a költők a szent
szegénységre
himnuszokat
szereztek;
midőn Giotto szent
Ferenc
eljegyeztetését
a szent szegénységgel
megfestette s az édes szellemet
a nagyok palotáiba bevitte; midőn Assisi völgyeiben ötezer önkéntese a szent szegénységnek
táborozott, földön aludt s kenyeret
evett;
midőn IX. Lajos Porciunkula ajtaján kopogott s örömét lelte abban,
hogy a koldústarisznyát
a nyakába akaszthatta;
mikor szent Ferenc
haldokolva kérte társait, hogy adják oda valakinek köpenyét,
hogy
teljesen szegényen halhasson meg...
Ez a csodálatos bensőség, ez
az elmélyedés, ez a költészet és lelkesülés föllépett a magyar királyi
családban is. Liliomos szűzi lelkek hulltak szent Domokos
fehér
gyapjúruhájára;
királylányok
zárkóztak el Szent Ferenc
zárdáiba."
Ebbe a felséges kórusba
tartozik bele mint egyik
legmegragadóbb
tagja a mi Margitunk.
Árpádházi
Margit élete rövid, halk volt, kora
gyermekségétől
fogva a zárda csendjében
pergett le. Szülői akarat ültette el Szt.
Domonkos kertjében ezt a királyi palántát, de hogy élete végéig a
zárda lakója maradt,
az már egyéni elhatározásának
gyümölcse,
amelyen szülei sürgetésére
sem volt hajlandó változtatni.
Margit
nevéhez semmiféle különleges alkotás sem fűződik, csak egy: alázatos, áldozatos,
engesztelő,
evangéliumi
magaslatokon
járó élete.
Minél jobban elmerülünk
ennek az életnek szemléletében,
annál
jobban kap meg nagysága, mélysége. Nagy volt
önsanyargatásaiban.
alázatosságában, imaéletében, a szenvedő Krisztus hűséges
követésében, lángoló szeretetében.
Margit a hazája pusztulásán
könnyező
Krisztus leánya: életének minden percével a Hazát s Krisztust
szolgálta. Az igaz hazaszeretet
s a krisztusi életeszmény
ritkán fonódott
oly csodálatosan egybe mint a nyulakszigeti kolostor királyi
lakójának
életében. Ez az élet Krisztus követése s ugyanakkor engesztelő áldozat volt a Haza boldogságáért.
így kúszott föl a legmagasabb
pontra, amelyet az emberi élet elérhet, az oltár égbevesző
magaslatára.
A magyar katolicizmus
ünnepel. Ünneplése olyan mint amilyen
királyi Ünnepeltjének
élete volt: halk, mély, imádságos. Úgy érezzük,
hogy akkor, amikor újra a Muhi-puszta szörnyű emlékei
settenkednek körülöttünk, Isten különös kegyelmeként
kaptuk ezt az ünnepet.
Szorongattatásainkból
új Szentünk,
a Hazáért éleiével
engesztelő,
könyörgő Királyleány
felé fordul kétségektől gyötört lelkünk.
Van,
van miért könyörögnünk ... A rendíthetetlen
hit szárnyain száll az
Ég felé magyar milliók ajkáról az új ima:
Árpádházi
Szent
Margit
Könyörögj
érettünk!
Blazovich

Jákó.

TANULMÁNYOK.
M a x e n c e van der Meersch.
Szalay Jeromos dr.

Az utolsó években beérkezett francia írók közül kétségkívül
napjainkban legtöbb szó esik Maxence van der Meerschről. 1 Pedig,
mint a francia mondja, nem igen volt neki jó sajtója. Mert a franciáknál se könnyű a beérkezés. Az agyonhallgatásnak náluk is megvan a divatja és a technikája. Közel állt ő is ahhoz, hogy Maurois,
vagy Pierre Benoît pályakezdésének viszontagságaiban osztozzék.
Vele se sokat foglalkozott a kritika. Egyedül munkáira és tehetségére volt utalva. Sem nem akart, sem módjában nem volt, hogy
a pajtáskodó kritika segítségével feltűnést keltő propagandát szervezzen.
Elérkezett azonban a közismertség is, mégpedig nagyon is
hamar. 1936-ban, 29 éves korában az Empreinte de Dieu c. regényével a Goncourt-díj nyertese lett. Tehetségének, írói művészetének szentesítése volt ez az elismerés. Művészetének, lelkiségének
fejlődése, újszerű meglátásai annyira megnyerték a közönséget,
hogy a háború alatt már a lövészárkokban, a katonaotthonokban,
sőt még a tanítóképzőkben is (ami tekintve a francia tanítóképzők
szellemét, nem kis sikert jelentett), a legtöbbet keresett könyvek
az ő művei voltak. Jelenleg három utolsó művénél (L'Élu, Pêcheurs
d'hommes, Corps et âmes) csak a papiros hiánya akadályozza, hogy
a példányszám le ne verje az utolsó évtizedek legnépszerűbb könyvsikereit. Legutolsó művével, a Corps et âmes-al kapcsolatos vita
pedig véglegesen elkönyvelte őt a beérkezett írók közé.
Van der Meerschet nem a kritika népszerűsítette. Ellenkezőleg,
a népszerűség kényszerítette őt rá a kritikára, amely azonban még
most is zavarban van, nem t u d j a mit csináljon vele. Tárgyválasztása, tárgyának megfogása, lelkifejlődésének, kereszténységének az
eddigiektől annyira eltérő éreztetése, lenyűgöző hatása, mind ingerli
a kritikát. Irodalmi, világnézeti, szociális felfogása miatt a baloldaliak, ha már el nem mellőzhetik, egy-egy sanda oldalbavágást
adnak neki. A jobboldaliak nem merik fenntartás nélkül dicsérni,
hogy az ellenfél ne vádolhassa őket túlbuzgósággal, sietséggel Van
der Meerschnek, mint katolikus írónak elkönyvelésében. Másrészt
Van der Meersch nem a „mindenkinek kezébe való" irodalmat
művelvén, a megjegyzéseknek, fenntartásoknak éppen azok részéről
kell jönniök, akiknek táborában ma már világnézetileg tartozik.
1
M u n k á i : La maison dans la dune, 1932; Car ils ne savent ce qu'ils font, 1933;
Quand les sirènes se taisent,
1933; Le péché du monde,
1934; Maria, fille de
Flandre, 1934; Invasion 14. 1935; L'empreinte
de Dieu, 1936; L'Élu, 1937; Pêcheurs
d'hommes,
1940; Vie du curé d Ars, 1942; Corps et âmes, 1943.

S tegyük még hozzá, hogy az író az északi iparvidékről, Lille,
Roubaix, Tourcoing vidékéről való. Ezeknek is a külvárosából,
Wasquehalból, ahol a városon kívül helyes kis polgári, nagy kerttel
körülvett házban ütötte fel tanyáját, melyet a nagy iparvidék ütőerétől, az íparcsatornától csak a töltésen végighúzódó út választ el.
Nincs is szándéka elhagyni a gyerekkora emlékeivel teli környezetet, könyveinek színterét. Párizs nem kísérti őt. Évek múlnak el,
mire rászánja magát egy párizsi útra.
Van der Meersch realista és népies író. Ha valami irányzathoz
akarnók kapcsolni, akkor ahhoz a szelídített naturalista irányzathoz sorolhatnók őt, mely az első világháború után populisme
név
alatt jelentkezett, amelyről m i n d j á r t megjegyezzük, hogy nem fedi
a magyar népiesség fogalmát. Ez a mozgalom körkérdésekkel kezdődött, kiáltványban, manifesztumban végződött. 2 Az irányzat mozgatója Léon Lemonnier, vezére A n d r é Thérive volt.
A mozgalom megindítói a világháború alatt együtt élve a néppel,
a katonapajtásokkal, a háború végeztével értékesíteni akarták azt
az ú j világot, mely a néppel való mindennapos érintkezés folytán
tárult fel előttük. Szerintük ,,a kisemberek lelkiélete éppen annyira
érdekes, vagy még érdekesebb, mint a dologtalanoké, vagy a hívatásos értelmiségi elemé, mert a kisemberek képviselik a többséget,
mely egyre jobban számít a modern társadalmak közösségi életében", (L'Opinion, 2 avril 1929.)
Ugyancsak ebben a cikkben A n d r é Thérive három lelkiállapotot
különböztet meg; az ösztönemberét, a tudatos, de elmélyedni rá
nem érőt és azét az intellektuelét, aki megszokta, hogy mindenről
meg legyen a maga véleménye. Ez az utolsó szolgáltatja majdnem
minden regény anyagát, pedig a második gazdagabb anyagot nyújthatna az elemzésre és a közvetlen szemléletre.
Lemonnier programmja a következőkben foglalható össze: közvetlen és őszinte megfigyelés, érintkezés a néppel, irtózás a nagyképűsködéstől, mesterkéltségtől, különcködéstől. Hangsúlyozza a
szerepeltetett egyszerű hősök iránti rokonszenvet és lelki világuk
iránti érdeklődést. Kikel a naturalistáknak személyeikkel szemben
tanúsított kicsinyes, aprólékoskodó ellenszenve, idegenkedése ellen,
az ellen a beteges hajlandóságuk ellen, hogy mindent kisebbítsenek,
lekicsinyeljenek, mindent beszennyezzenek- 3
A naturalizmusnak ugyan nem kellett volna természeténél fogva
csak a visszataszító dolgokkal foglalkoznia, hiszen egyik főteoretikusa E, Goncourt is tiltakozik ez ellen. ,,A realizmusnak valójában nem csak a z a hivatása, hogy azt í r j a le, ami alantos, ami
visszataszító, ami bűzlik, ő azért is jött a világra, hogy a művészi
írásban megtalálja azt is, ami emelkedett, bájos, aminek jószaga
van". 4 Dehát a gyakorlatban nem ez az elv talált követésre.
Az új irányzat „magában foglalja azt a vágyat, hogy az emberiséget, a népet visszahelyezze a művészetbe, visszaszorítsa az
2
3
4

Léon Lemonnier: Manifeste du Roman Populiste,
Préface Céline Lhotte: Coeur triste chez les
A Frères Zemganno előszavában.

1929.
Sans-repos

c.

könyvéhez.

intellektualizmus túlzásait, a szellem könnyed és terméketlen játékait-" Az ő írásaikban nem az elegáns, a sikkes személyeké a főszerep, bennük a puhányoknak nincs helyük.
A naturalista iskolával nemcsak abban helyezkedett szembe,
hogy a z életből a jót, a szépet is meglátják, hanem abban is, hogy
nem akarják, hogy írásaik társadalmi elméletek hordozói legyenek.
Szerintük Bourget minden tehetsége ellenére is a „fejeket hamis
eszmékkel tömte tele". Ugyanezen okból Taine és Zola pedig nagyon
is leegyszerűsítették az embert.
A programm nagy része inkább tagadó. A pozitív része néhány
szóban foglalható össze: ,,A népet bizonyos mesterkéltség nélküli
cinizmussal és bizonyos jóízlésű nyerseséggel kell rajzolni", vagyis
egyszerűen és igazán. (Oeuvre, 27 août 1929.)
Lemonnier őszintén megmondja, hogy mindaz, amit ők hangoztatnak, megvolt azelőtt is. Csak azért adtak neki új nevet, mert
semmibe se vették. Ezért ők fel akarták rá hívni a figyelmet és a
régi megbecsülésbe részesíteni, (Coeur triste előszava,)
Mi lett Lemonnier és társai manifesztumának a sorsa? Mindenesetre a mozgalom nem eredményezett a különféle regionalista és
populista irodalmi díj ellenére se olyan kimagasló irodalmi termékeket, amelyek a közönség osztatlan elismerését ki tudták volna
kényszeríteni; Ellenben a manifesztum értékesebb gondolatai olyan
írónál, Maxence Van der Meerschnél valósulnak meg, akinek a
manifesztumhoz semmi köze se volt.
Van der Meersch realista és francia értelemben vett népies
író. Tehetsége, életkörülményei termelték kí sajátos regényköltészetét, mely lassan ugyan, de m á r véglegesen meghódította a közönséget, még pedig a munkás és az értelmiségi elemet egyaránt. Van
der Meersch a szó szoros értelmében vett regionalista író, aminek
csak Franciaországban van meg a jelentése, ahol Párizs mindent
felszív, magábaolvaszt. Van der Meersch hű maradt szűkebb hazájához, Flandriához, ahol a kíváncsi, eleven megfigyelő lélekre gyermekkorának eseményei erősen rányomták bélyegüket. 7 éves volt,
mikor a németek elözönlötték a z északi megyéket 1914-ben, Ott
kódorgott ő is más gyerekekkel együtt a német katonák körül, akik
hol elkergették őket, hol vetettek nekik valamit. Az Invasion erős,
éles vonalakkal megrajzolt a l a k j a i jó és rossz oldalaikkal együtt
erre a gyerekkorra mennek vissza.
A mindenütt ott lábatlankodó, mindenbe bekukucskáló gyermeknek később is elég alkalma m a r a d t az emberek, a tömegek megfigyelésére. Lemonnier mondja a már említett munkához írt előszavában: ,,Hogy jól rajzolhassunk meg valamely környezetet, nem
kell a lerajzolandó környezethez tartozni. Az a megfigyelő, aki
nem a megszokott szemekkel érkezik, azonnal felfedezi azt, amit a
környezethez tartozók nem tudnak meglátni," Természetesen csak
akkor, ha az illetőben a megfigyelőképességhez megvan a rokonszenv és a képzelő tehetség.
Van der Meersch olyan polgári családból származik, amelyben
a háborús események következtében meg kellett ismerkedni a nélkülözéssel, így különösen illetékes lett az egyszerű, a munkás világ

megfigyelésére, de főkép megértésére. Mert a minden iránt érdeklődő gyermekkort hamar felváltotta az élet iskolája. Fiatalkori,
munkás környezetből való szerelmi házasság, saját és a felesége
betegsége, a nincstelenség akkor, mikor a legjobban szorulna rá az
e m b e r . , . Istenáldás, költői megtermékenyülés annak számára, aki
gyümölcsöztetni tudja. S ezek mellett sorsa megfigyelésre, költői,
művészi alakításra bámulatosan gazdag, addig ki nem használt környezetbe helyezte. Az északi iparvidék, Lille, Roubaix, Tourcoing
és külvárosaik végtelen gazdagságukkal, munkás tömegeik időnkénti
nyomorával, a második világháborút megelőző évek végét-hosszát
nem érő sztrájkjaival nagyszerű megfigyelő helyül kínálkozott.
Az író házától néhány kilométerre van a belga határ, ahol
folytatódik az iparvidék, a munkás települések raja. Ez a határvidék azonkívül a dohánycsempészek eldorádója. Itt az egyes hírhedtebb dohánycsempészekről éppen úgy keletkeznek a legendák,
mint nálunk annak idején a betyárokról. A beavatottak, sőt még a
gyerekek is tudják, hogy melyik házban lakik valami nevesebb
csempész, fraudeur, hogy mikor volt nála razzia, hogyan sikerült
kijátszania a f i n á n c o k a t . . . A szűzdohány itt is olyan csalétek,
mint volt nálunk. Jobb is, olcsóbb is. Nagyon sok háznak megvolt
a maga szállítója. A Maison dans la dune egész cselekménye ezeknek a dohánycsempészeknek az élete körül játszódik le.
Magának az írónak a háza is Tourcoing külvárosában, Wasquehalban, mintha csak megfigyelőállomásul szolgálna. A városon
kívül, az álló víznek feltűnő íparcsatornától néhány méterre álló
ház ablakai előtt kúsznak el lomhán a szenet, élelmiszert, kavicsot,
az ipari nyersanyagot szállító uszályok. Az emelődarúk munkája,
az uszályokon élő családok élete, a kavics-homokhegyeken játszadozó gyereksereg micsoda gazdag megfigyelésre ad alkalmat annak,
aki tud megfigyelni. Van der Meersch nem is szakad el szülőföldjétől. Munkái közül egyedül a Péché du monde játszódik le Párizsban, de már a Corps et âmes, jóllehet az író színterét Angers-ba
helyezi, nagyon is szülőföldjét rajzolja, ahová egyik hőse is —
maga az író —• megtér a regény második felében, arra a földre,
ahol még a harangok is azt zúgják az ú j élet kezdésére induló
Germain-nek:
,,Bátorság, bátorság Germain! Mi vagyunk az ősök, a tanúk. Mi annak
a f a j n a k a h a n g j a vagyunk, amelynek egy erőfeszítésekkel teli mult tanította
az élet értelmét. Körülöttünk századokon át fennmaradt, gyarapodott munkával, kitartással, lemondással, a mi népünk. Jóllehet nyers, darabos, érzékies,
de mégis nyomot hagyott a világban. Korokon át az erőfeszítésnek, a művészetnek és a szabadságnak a népe m a r a d t . Mert h a szenvedélyesen, testiesen
szerette is az életet, az érzéki gyönyöröket, ugyanazzal a hévvel adta át magát
a szeretet messiási törvényének is. Elfogadta a hitet, evangéliumot teremtett
magának, így a z u t á n a kételkedés és az aggodalom óráiban mindig tudta, hogy
az önfeláldozás ú t j á t kell járnia . , . Még a leghiábavaló áldozat se volt
sohase egészen fölösleges, Mert még ha haszontalanok is voltak, a lélek belőlük
táplálkozik, tőlük hevül föl, általuk m a r a d t meg F l a n d r i a lelke életerősnek,
izmosnak."
Maria, fille de Flandre, 254—255.

Van der Meersch erősen realista, mint a flamand festők és
szobrászok. Alakjait sokszor nem is annyira rajzolja, mint vési.
Nemcsak láttatja őket, hanem azt a k a r j a , hogy valósággal tapintsuk,
érzékeljük, beszívjuk magunkba azt a gőzölgő, füstölgő, érzékiséget,
izgatottságot lehelő légkört, melyben a cselekvény lejátszódik, akár
akár a tömegek rajzáról (Quand
les
egyes tényekről (Invasion),
sirènes se taisent), akár egyesekről, vagy családokról van szó
(Vempreinte,
Le péché du monde, L'Élu, Car ils ne savent ce qu'ils
font, Corps et âmes). Mint Edoard Peisson mondja:-,,A regénynek
a lényege az, hogy valamely embercsoport életéről pontos képet
rögzítsünk meg. Ez a csoport lehet a k á r egy hajó személyzete, akár
egy egész tömeg". (Prolétariat, déc. 1933. 181 1.)
Nem mondhatnók, hogy Van der Meersch naturalizmusa nem
hökkent meg bennünket közben-közben. Leírásai, festései az érzékiség rajzában néha túlságosan és fölöslegesen részletezők, főkép első
regényeiben (Maria, fille de Flandre, Invasion, Empreinte de Dieu).
De m i n d j á r t hozzá kell tennünk, a nélkül, hogy fehérre akarnók
mosni az írót, hogy mindenhol gyöngeségként, visszaélésként állítja
be az ilyen jeleneteket. így veszedelmes hatásukat ellensúlyozza az
az elítélés, melyet az olvasó lelkében az író beállítása kivált.
Ez a szemlélési mód azon a környezeten gyakorolva, melyen az
író megfigyeléseit végzi, legtöbb esetben csak tragikus lehet. Az
író nem tehet róla, hogy az ő megfigyelési területén ilyesmiket lát.
Bossuet mondja valahol, hogy az emberi szellem eltévelyedéseinek
egyik legrosszabbika az a hiedelem, hogy a dolgok olyanok, amilyeneknek mi szeretnők őket látni, A tragikum Van der Meerschnél a
tényekben van, onnan vetődik vissza a személyekre. Nem marad
előtte rejtve semmiféle gyöngeség, terheltség. A leghidegebb tárgyilagossággal, az operáló orvos biztonságával t á r j a elő a társadalom,
az általa rajzolt világ sebeit. Szomorú, lesújtó a kép, főkép a
munkásvilág rajzában. De ki merné tagadni, hogy a munkáskérdés
meg nem oldottsága, a munkás erkölcsi és anyagi nyomora, ez a
péché du monde, a társadalomnak ez a bűne, magában véve is nem
lesújtó s nem szomorú?
De Van der Meersch sohasem süllyed vigasztalan pesszimizmusba.
Ettől megóvja tárgyilagossága, mely visszatartja őt attól, hogy
regényírása elkeseredett, igaztalan társadalmi izgatások szószékévé
váljék. Tárgyilagossága, megértő rokonszenve mindenütt felfedezi a
napsugarat is: az elkeseredett lelkekben is oly gyakori részvétet,
szolidaritást, az elbukottaknál nem egyszer jelentkező hűséget, odaadást. S ezek a tulajdonságok az író fejlődésével mind gyakoriabbakká válnak. Azután bármilyen sötét rajzot is ad, nagyon ért
ahhoz, hogy a kifejletet úgy rendezze el, hogy az olvasó az író sejtetéseiből, néhány odavetett vonásából csalhatatlanul következtethessen arra, hogy a visszatetsző sötét képen túl van egy másik
világ is, ahová az odaadás, a szeretet, az önmegtagadás, szóval a
nemesebb emberi értékek vezetnek. (Maria, fille de Flandre,
Empreinte de Dieu,
Invasion.)
Van der Meersch írói tekintélyét elvitathatatlanul szentesítették
munkás regényei: Quand les sirènes se taisent, Péché du monde

és Pêcheurs d'hommes. Ezek közül az első kettőt még 1933-ban,
illetőleg 1934-ben írta, amikor még a munkáskérdés távolról se volt
annyira kiélezve, mint a háborút közvetlen megelőző években. De
ezek a munkák a válság fejlődésének jóval előrehaladottabb fokán
csak még időszerűbbek lettek.
Az első időrendben a Quand les sirènes se taisent, vagyis
mikor a gyárak szirénái nem hívják munkára a munkásokat. Nem
is kell személyesen megnézni a roubaix-i. rideg tömeglakásokat, a
,,courée"-ket, melyeket az embernek vezetője hátborzongva mutogat,
az író elbeszéléséből hű képet kapunk az egész kérdésről és ilyen
kommentár után sokkal jobban megértjük és átérezzük a Quadragesimo anno felkiáltását, hogv a „lélektelen anyag megnemesedve
kerül ki a műhelyből, az emberek pedig megromolnak, lealjasodnak
benne".
A regénynek a tárgya egy általános sztrájk. Az ezt követő
testi és lelki nyomor rajzába szövődik bele néhány egyéni sors: az
öreg Fidèle, Reine, Laure, Pierre, a tanító és Denoots gyáros sorsa,
de úgy, hogy ezek szerves alkotórészei a tömegdrámának. Ebből
folynak, ezt magyarázzák, ebbe a szörnyű képbe egy kis fénycsóvát,
emberiességet ezek engednek. Az író ezeknél a mellék jeleneteknél
von le következtetéseket, mert a főcselekvényre, a sztrájkra vonatkozóan az olvasóra bízza az ítélet megfogalmazását, ami éppen nem
lesz nehéz. A munkaadó olvasó nem azt mondja: Ilyen munkássággal mit lehet csinálni? A munkás olvasó — pedig nagyon sok
van ilyen, — nemcsak a munkaadókra ismer rá, hanem önmagára is,
S ez a legnagyobb síkere Van der Meerschnek. Hatalmas megjelenítő erejével és tárgya iránti rokonszenvével a megértést, a kibontakozást szolgálja akkor, mikor napjainkban annyian töltik be a
méregkeverő szerepét azzal, hogy kellő hozzáértés, anyaggyűjtés
nélkül olcsó hatást keresve, lelkiismeretlenül nyúlnak a kor élethalált jelentő problémáihoz.
A sztrájk abból az alkalomból tör ki, hogy a Társadalombiztosító 8—10 százalékot rótt ki a munkások fizetésére, felét a munkaadóra, felét a munkásokra hárítva, A munkások az egésszel a munkaadókat a k a r j á k megterhelni, akik hivatkozva a gazdasági válságra,
visszautasítják ezt a követelést. Egy ez a sztrájk az északi iparvidék hirhedt s z t r á j k j a i közül, melyekbe még a Szentszéket is belevonták azzal, hogy a munkaadók feljelentették Liénard lílle-i püspököt, hogy a munkások segítségének megszervezésével a szocialistákkal dolgozik együtt. A püspök az ügyből mint bíboros került ki,
de a gyárosok fenyegetőztek, hogy elvágják az Egyház megélhetésének forrásait megtagadva tőle a katolikus intézményeknek sokszor
bőkezűen juttatott adományokat.
A munkásság anyagi, erkölcsi nyomora, az izgató hatású tömegjeleneteken és az ezekhez kapcsolódó egyéni sorsokon át a maga
meztelenségében jelentkezik. À munkássággal vezetői még jobban
visszaélnek, mint munkaadói. Belehajszolják őket a sztrájkba. Izgató,
nagyhangú, sokszor ellentmondó szólamokkal tüzelik fel az ellenőrzésre képtelen, vagy pedig megfélemlített tömeget:

„Léon Dauchy gyújtó, választási jelszavakkal megtűzdelt beszéde hipnotiz á l j a a tömeget: Az „osztály osztály ellen", „proletárok", „gyermekeink kenyere", „elárulni testvéreinket", „a francia munkás" jelszavaknak meg volt a
maguk megérdemelt s i k e r e . , . Érdekes, hogy a munkás tüstént m e g t a l á l j a ezeket
a szavakat, mihelyt politikáról beszél. De egyébként csak ilyen a l k a l m a k k o r
használja őket, Máskor szégyenkezne miattuk. De nyilvános gyűléseken a nagyhangú és fellengős beszéd elengedhetetlennek látszik előtte. . . Senki sem
vette észre a nemzetköziségnek és az önző védvámosrendszernek, protekcionizmusnak zagyva keverékét, mellyel tele volt Dauchy szónoklata. Mindenki csak
a leglényegesebbet nézte, a belga munkások kérdését, melyet meg kellett oldani,
mielőtt a sztrájkot megszavaznák." (31. 1.)

Mikor azután a hónapokig tartó nyomor, többszörös utcai harc
után a szakszervezetek mégis a r r a kényszerültek, hogy beadják
derekukat, a sztrájkot megszüntető népgyűlésen:
„Senki se kérdezte, hogy miért nem fogadták el egy hónappal előbb ezt
a csak „későbbre halasztott győzelmet", mely ma olyan értékesnek l á t s z o t t . .
Senki se gondolt arra, hogy a vezetőket tegyék felelőssé. A munkaadók voltak
a bűnösök. Csak őellenük, a vérszívók ellen dühöngtek."

Az egymásután felszólalók beszédeiben terítékre kerültek a nép
ellenségei:
„Az urak, a burzsujok kormánya, a külön utakon járó kommunisták, a város
közönségének önzése, mely nem segítette eléggé a sztrájkolókat, a rendőrség,
a helyi újság, a belga munkások és természetesen a papok. így azután ezek a
szónokok, akik talán őszinték is voltak, elvezették másfelé a nép h a r a g j á t . Mindent összegezve, elárulták a sztrájkolókat. A vezetők nem felelősek."

À munkaadó osztályból kettőt szerepeltet az író, Jean Denoots-ot
és Laforge-t. Denoots, aki munkásleányt vett feleségül:
„ J ó n a k t a r t o t t ember volt! Nem, mintha az üzletben szigorúbb felfogású
lett volna, mint mások. Az emberi dzsungel törvénye már régóta elhallgattatta
benne a lelkiismeret aggodalmait. De legalább nem leplezték nála erkölcsös szav a k azokat a gyalázatosságokat, m e l y e k r e gyakran a mindennapi kenyér megszerzése kényszeríti az embereket. Az üzlet néha piszkos eljárásokra kényszeríti
az embert. De ő ezekből csak annyit tett meg, , amennyi szükséges volt. Megvolt
neki néha a bátorsága, hogy nagylelkű, „derék ember" legyen a nélkül, hogy
viszonzásul az emberek h á l á j á r a számítana." (49.)

A másik főszereplő munkaadóval a sztrájk alatt ismerkedünk
meg. Mihelyt a sztrájk kitört, azon ügyeskedett, hogy valami módon
elkerülje következményeit, sőt ha lehet, hasznot is, húzzon belőle.
Felfogadott mindenkit, aki csak dolgozni akart, s azon ürügy alatt,
hogy a gyárat rendőrökkel kell őriztetnie, a munkásság élelmezéséről kell gondoskodnia, alkalmi munkásainak éhbért fizetett. „Behozom a költségeket a munkabéreken. Különben is igazságos ez. Fizessék a munkások annak a költségeit, aminek ők az okai", mondotta
a rendőrségre költött összegre célozva.

„Az" ember nem állt meg sem az uzsonna, sem a vacsora ideje alatt. így
volt ez esti 10 óráig. A karok elzsibbadtak. Az emberi lény már csak a kezét
mozgató gépezet volt, amelyben a lélek f á j d a l m a s delejes álmot aludt, míg a
test automata m ó d j á r a járt. A végén még csodálkoztak, amikor 10-et ütött az
óra. Kis híjjá, hogy nem kiáltották; m á r ? Úgy látszott, hogy a munka a szervezet
számára épen olyan természetes tevékenységgé változott, mint a lélekzés . . .
Laforge irányította ezt a n y á j a t . " (62.)

Van der Meersch Laforge személyében a munkaadóknak azt a
típusát rajzolja meg, melyben az önzés tiszteletreméltó elvekkel
takaródzva minden emberi érzést és megértést kizár.
„Laforge a hagyomány tiszteletében nevelkedett.
Megostromolhatatlan hit
volt benne és h a j t h a t a t l a n elvek, amelyek, mikor kellett, azonnal meg tudták
állítani az elérzékenyült szív sugallásait. Gőgösen nevezte magát a hadsereg és
a rend harcosának. Azt gondolta, hogy mindaz, ami személyes hatalmát erősíti,
hozzájárul a jó irányzat gyarapításához. A cél dicséretes lévén, nem igen maradozott el az eszközök minéműségén."

Munkásaitól nem szeretetet, bizalmat várt.
kedett, hogy féljék.

Inkább a r r a töre-

„Ö az úr volt itt. A legszemtelenebbek féltek tőle. Mindenkinek ő adott
példát. Legelőször érkezett és legutoljára távozott. Ez a régi szabású ember félbeszakítás nélkül dolgozott egész nap. G y á r a volt egész léte. Még övéit is keményen tartotta. Fiától 8 órai munkát követelt, mint a legutolsó alkalmazottjától, és
nyíltan szokta megfeddni mások előtt. De a vallási intézményekkel szemben tanúsított bőkezűségén kívül nem élvezte, nem használta roppant vagyonát, amelyet
annyi fáradsággal gyarapított. Szerencsére fia nem a k a r v á n meghazudtolni a közmondást (fösvény a t y á n a k tékozló a fia), sport-, autó- és a szép élet kedvelője
lévén, így magára vállalta, hogy üres óráiban ú j r a á t a d j a a forgalomnak azokat
a bankjegyeket, melyeket az atyai takarékosság összehalmozott." (65.)

Az üzlet minden emberies megfontolást háttérbe szorított nála.
Rideg könyörtelensége anyagi romlásba kergeti Denoots-t, akit üzletfeleinek bukása a romlás szélére sodort, S mikor az anyagi nehézségekben vergődő Denoots a tömegszenvedély áldozata lesz, árverés
ú t j á n gyára olyan érdekeltség kezébe kerül, mely mögött Laforge áll.
A „tisztességes" emberek inkorrektségei, szívtelenségeí nem kis mértékben járulnak hozzá, hogy a világ kereke nyikorogjon.
A munkásvezérek, a munkaadók mellett ott vannak az agitátorok,
a kis haszonfölözők, akik munkatársaik félrevezetéséből, izgatásából
kényelmesen élnek, a rendelkezési alapot a rászorulók előtt dézsmálják,
Dehát talán a munkások más fából vannak faragva? Őket épen
úgy az önzés vezeti, a tömegszeenvedély vakítja el. Mindig a maguk
jogáról beszélnek, de teljesen szabad folyást engednek ösztöneiknek,
ha más jogáról van szó, A szomszédos Belgiumból átjáró takarékos,
dolgos munkások ellen az irigységtől is hajtva valóságos hajtóvadászatot rendeznek. Az öreg Fidélt, aki kenyerét akarta továbbra is
keresni, a röhögő csőcselék állatias kegyetlenséggel hurcolja utcákon

át és kergeti a halálba. Jean Denoots-t pedig, aki kétségbeesett helyzetében maga fuvarozza á r u j á t az állomásra, hogy a bukástól megmentse önmagát és családját, megtámadják, az áruval megterhelt
autót benzinnel felgyújtják. Maga Denoots is, akire senki se haragudott, az egész városban ismeretes volt arról, hogy emberséges, jótékony munkaadó volt, ott pusztult el szörnyű halállal, maga után
hagyva feleségét és 3 gyermekét a nincstelenségben, az anyagi romlásban.
Hangzatos, fellengzős szólamok a tömeglelkiismeretet majdnem
mindig elnyomják. A többség úgy van, mint Berloux, aki „jóhiszeműen azt hitte, hogy eszmék harcát képviseli, mikor a legjobb érvei
se voltak egyebek, mint gyalázkodások vagy goromba szellemeskedések". (174.) Felvonulásuk alkalmával kiáltozásaik „gyakorlatias
követelés és hangzatos szópuffogtatás keverékét alkották. Megkülönböztetni nem tudnak, nem is akarnak,
„Kenyeret gyermekeinknek! Golyót a munkaadóknak. Ezt kiabálták, s ebbe mindegyikük beleadta nyomorgó kétségbeesését. Ezt
ismételték minden pillanatban. Ez a kiáltás emelkedett ki minden más
közül, és foglalta össze ennek a népnek vad akaratát: bosszút állni
és enni." (169.)
Még azok is, mint Jacques vagy Pierre a „tanító", akik, ha meg
is vannak győződve, hogy valamit kell tenni a világ megváltoztatására, „de nem ezen a módon, nem ilyen fenevadakkal", az utcai harc
hevében elfeledkeznek az emberiességről, Pierre, az intellektuel, a
„tanító" egy vasdarabbal az utcai harc hevében kiüti a szemét annak
a rendőrnek, aki őt az utca fagyából csak néhány héttel előbb szedte
fel és táplálta saját élelmezési járandóságából, mit szükség esetén
megtoldott megtakarított kis pénzéből.
„Pierre kérdezte önmagától, micsoda hirtelen őrület fogta el öt, az intellektüelt, az erőszak ellenségét, micsoda gonosz erő vitte őt arra, hogy másokat
üssön-verjen mint egy vadállat, mint mindazok az emberek, akik őt körülvették.
Undort érzett magával szemben. Végeredményképen ő se ért semmivel se többet,
mint mások, Ö is csak ember volt, beteglelkü, eltévelyedett állat . . . Valamikor
a bíróság előtt kijelenteette, hogy véleménye szerint lelkiismerete tiltja neki.
hogy fegyvert fogjon más ellen. Szenvedett meggyőződéséért. És most egy pillanat elég volt neki, hogy megtagadja egész m ú l t j á t , hogy gyűlölettel emelje fel
kezét az ellen, aki őt m e g s e g í t e t t e . , . I f j ú s á g á n a k ez a hite, szeretet- és jóságeszménye hát csak egy túlfűtött, rajongó, kamasz ostobasága volt? Pierre most
már kételkedett. Jobban ismerte m á r magát. Ügy érezte, hogy nem ismert ösztönök ébredtek fel benne, amelyek erősebbek, mint önmaga és amelyek őt a
gyilkosságra vezették. Keserűen, lehangoltan mondta önmagának: az ember küzdhet, megtehet mindent, azért az emberi szív mélyén mindig ott fog lapítani a
hozzá hasonlóknak a gyűlölete, a kezdetleges ösztön, hogy öljön." (278.)

Ami az erkölcsi felfogást illeti, az író nem igen kényeztet el
bennünket. Az itt-ott jelentkező emberi érzések legtöbbször elmerülnek a züllöttség, a feslettség árjában,
„Sajnos, a munkásnál álmodoznak a becsületről, a tisztességről. S az álom

anyáról leányra száll át, de sohase valósul meg . . . A fölfelé való törekvés, a
tisztesség nem áll ellen a nyomornak. Először enni! Ez az első törvény".

Valósággal meglepődünk, mikor a félrevezetett, elvadult emberek között a tisztaságnak, a becsületességnek olyan példáival találkozunk, mint Heíne-nél, aki m a j d a ,,tanító" felesége lesz. Vagy ott
van Laure, aki megtévesztve, elszédítve környezetének minden
terrorja ellenére se hajlandó magzatelhajtásra és a sztrájk szörnyűségei között is szembenéz az élettel. Richard az egyszerű rendőr,
aki nagylelkű lemondással veszi tudomásul, hogy a vele már majdnem eljegyzés előtt álló Reine, az általa az életnek az éhhaláltól
megmentett „tanítót" elébe helyezi. S bár ez szemét kiüti, meggyógyulása után visszavonulva szülőfalujába, megtalálja a módot,
hogy bocsánatát és anyagi segítségét küldje.
Jacques, a meggyőződéses szocialista, aki résztvesz az utcai
harcokban, szintén az emberi érzésnek, gyöngédségnek és a gyöngeségnek rokonszenves keveréke. A kis Popol, aki mindenkinek csak
terhére van, senkitől jó szót nem kap, aki születésétől kezdve fizette
,,a világ bűnét", csak Jacques-nál talál gyöngédségre, csak az ő
térdein táncolva érezte, hogy mi a z öröm, a szeretet.
És mégis a végső következtetés, ami kibontakozik ebből a sötét
képből, nem annyira kétségbeejtő, mint gondolnók. Azt olvassuk
ugyan :
„A rendőrség úgy gondolta, hogy az egész vállalkozás, amely végeredményképen a tüntetőkre nézve bukással végződött, leckéül szolgál nekik. Nem
é r t e t t e meg, hogy inkább nagyszerű leckét vettek a polgárháborúhoz és kedvet
kaptak, hogy ú j r a k e z d j é k adandó alkalommal."

Ez a végső következtetés a tényekre nézve, de van egy másik
is, vigasztalóbb, Péternek a szájába adva, melyet minden olvasó
magáévá tesz, akár a munkások közé tartozik, a k á r a munkaadókhoz. Mikor Péter megtudja Richard bocsánatát és nagylelkű adományát, mely lehetővé teszi házasságát:
„Sírt magán és másokon, sírt az emberi élet ostoba ellenmondásaín, melyek
szembeállítják az embert az emberrel, melyek ellenségünkké teszik azokat, akiket
szeretnünk kellene. És mégis, lelke mélyén egy még halvány reeménysugár született meg. Richard gesztusa felébresztette hitét. Tehát minden mégse rossz az
emberben. Az önzés mégse uralkodik egyetemesen, Ü j r a neki kell bátorodni, ú j r a
harcolni kell a jó harcot, ha árulást követünk el, meg kell bánnunk. P é t e r
gyűlölt, ütött, vert, ki nem ingott meg ú t j á n ? De azért az ember szívében mindenek ellenére is m e g m a r a d n a k olyan törekvések, melyek meghaladják az
anyagot. Péterben ma a szeretet új, nemes érzést ébresztett fel, az önfeláldozás
ú j lehetőségeit l á t t a t t a meg vele. Holnap gyermekeiért elfog feledkezni önmagáról a végső határig, ha kell. Ott van azután még halottaink emléke, — a
részvét azok iránt, akik szenvednek, — és a lelkiismeret mély szava. Nemi
P é t e r fiatalkori gesztusa, vonakodása, hogy a fegyvert h o r d j a és megtanulja
mások megölését, nem volt hiábavaló, amint Richard bocsánata se, valamint egy
Másnak a szenvedése se húsz évszázaddal ezelőtt. így halad az emberiség ren-

deltetése felé. Önző, kegyetlen, korlátolt, de még mindig alkalmas arra, hogy
megváltsák, mert vannak benne egyének, akik tudnak szenvedni egy eszméért,
szeretni feleségüket, gyermeket egészen az önmagukról való megfeledkezésig, és
le t u d j á k győzni szívük mélyén a gyűlöletet, hogy a hálára való minden számítás nélkül jót tehessenek azokkal, akik őket sújtották."

Ennek az új, nemeslelkűségen, önfeláldozáson alapuló világnak
a rajza m a j d 7 év múlva következik el. Ez alatt az idő alatt az író
is befejezi fejlődését, megteszi azt az útat, melynek útjelzőit második
regényében kezdte lerakni. Egyelőre azonban a sötét képek közé
még kevés fénycsóva vegyül.
A Péché du monde a munkástrílógia második része. A regény
tulajdonképpen egy 15 éves szegény leány elbeszélése, aki rövid
élete alatt meglátott minden testi és lelki nyomort a lelketlen anyától, mostohaapától kezdve a lelketlen kizsákmányolókig, a csábítókig,
nem felejtve ki a jótékonysági intézmények ridegségét, mindig szűken mért idejét és kenyerét, Az olvasó könnyen elismeri, hogy a
cím, a Világ bűne, nemcsak hangzatos, reklámot keltő cím, hanem
valóság. S ha a kis leányt kissé túlságosan okosnak tartjuk is
reflexióit olvasva, megindít bennünket ennyi testi és lelki nyomornak ilyen szemléletes bemutatása. Péché du monde, a társadalom
bűne, ismerjük el az íróval. S a nélkül, hogy lázító, szenvedélyes s
következőleg igaztalan vádbeszédbe törnénk ki, hajlandók vagyunk
a magunk részét illetően üdvös meggondolásokra hálából az íróval
szemben, aki ilyen kényes tárgyat akkora tárgyilagossággal tudott
szemléltetni és valószínűvé tudta tenni, hogy fiatal hőse mindazon
a sok fertőn képes volt keresztül menni, a nélkül, hogy elbukott, beszennyeződött volna.
A munkás trilógia harmadik része, a Pêcheurs d'hommes (Emberaz író látta a nagy,
halászok), A Mikor a szirénák elhallgatnak-ban
az égető problémát, a világ bűnét, adósságát a munkáskérdésseí
kapcsolatban. Tárgyilagossága megóvta ugyan a kétségbeeséstől, az
emberekben megnyilatkozó nemesebb rész kevés reménységet is
sugallt neki. Közben azután megismerkedett a belga és francia kat.
ifjúmunkás mozgalommal. Ezekben találta meg az orvosságot. Évek
tanulmányozása után megszületett az Emberek halásza, a keresztény munkásifjúsági mozgalomnak ez a hősi eposza, A Mikor a
szirénák elhallgatnak és az Emberhalászok
ikertestvérek, egy atya
gyermekei azzal a különbséggel, hogy mindegyikük az író lelkifejlődésének más fokát jelenti. Ez a két munka elválaszthatatlan egymástól, Egyiknek olvasása a másikat magyarázza, A Szt, Ágostoní
különbségtevés szerint kevés az eltérés kettejük között: a félelem
és a szeretet. Az elsőben a külső tárgyilagosság alatt ott volt a
félelem ezzel a szörnyű problémával szemben, a másikban a reménység mindenütt áttör, mert a szeretet, az odaadás legyőz
mindent.
Pêcheurs
d'hommes
nem más mint egy munkásifjú naplója,
melyben Van der Meersch csak a „helyesírást" javította ki. Hőse,
Mardik, egy fiatal, sok szenvedésen átment és megedzett munkás,
aki — természetesen segítve Van der Meerschtől — valósággal ú\

világot tár fel előttünk a munkás lélektanáról, a munkással való
foglalkozás lélektani feltételeiről. Ezt a könyvet csak az írhatta
meg, aki szeretettel, megértéssel tud a munkás felé fordulni, mert
maga is sokat szenvedett, maga elé is meredtek komoly, fenyegető
kérdések, de szembe nézett velük és a komoly, erőfeszítést kívánó
megoldást választotta- Csak így tudta a Pêcheurs d'hommes cselekvényébe beszőtt problémákat ennyire szemléletessé, valószínűvé
tenni, A barrikád mindkét oldalát látva Van der Meersch rendelkezett a szükséges elfogulatlansággal,
A kérdést a Pêcheurs d'hommes-ban
se látja rózsaszínben, de
míg a Quand les sirènes se taisent-ben épen csak hogy megvillantja
a reménysugarat, itt már céltudatos, áldozatkész munkások dolgoznak azon, hogy a péché du monde, a társadalom bűne mentől
kisebb legyen. Van der Meersch, aki akkora szeretettel hajolt a
munkáskérdés felé, kereste a sötét, elriasztó képek között a megoldás lehetőségét. Keresésében összetalálkozott a belga és francia
katolikus ifjúmunkás mozgalommal. Ez magával ragadta őt, arra a
meggyőződésre jutott, hogy ennek a programmja fog legtöbbet
eltörölni megvalósítás esetén a világ bűnéből, A mozgalom egyik
szonokának szájába a d j a a valódi programmot:
„Szocializmus, kommunizmus, fascizmus mit követelnek? Mit talál az
ember p r o g r a m m j u k végén? Vagy egy faj gőgjét, mások fölött való uralkodási
vágyát, vagy az anyagi haladást, a kényelmet, a pénzt. Végeredményképen az
ember azért verekedik, hogy jobban ehessék, hogy jobban élhessen, A pénz jó,
kell, mert ha az embernek nincsen, akkor csak arra gondol, hogy ez hiányzik
neki és nem keres mást. Kell, hogy legyen pénze, mert ez igazságos, és azért,
hogy megértse, hogy ez nem elég, hogy az ember a pénzzel még szerencsétlen,
kell neki más is - . , Ezt a mást mi hozzuk neki. Tudom, vannak nagyszerű
alakok a f o r r a d a l m á r o k között is. Olyan nagyszerű emberek, akik bőrüket kock á z t a t j á k , akik őszinték és agyon dolgozzák magukat. De ennek szépsége nem
eszményeik szépségéből származik. Az önfeláldozás az, mely szép náluk, nem
pedig a dolog, melyért feláldozzák magukat. Mert pénz, kényelem volt a
háború után, s az eredmény lett a lumpolás, az alkohol, a tánctermek, a szabadszerelem, házasságtörés, válás, az erkölcsi lesüllyedés. - , Mi a munkásnak
azt hozzuk, ami neki valójában hiányzik, amit szeretne a nélkül, hogy t u d a tosítaná; amiről azt gondolja, hogy a pénzzel meg t u d j a szerezni, pedig ez
nem lehetséges: a tisztaságot, komoly életcélt, valamit, ami felemeli őt. Tegyük
fel, hogy a f o r r a d a l m a k diadalmaskodnak és megadják, amit akarnak. Mindenki
boldog lesz és mindene meglesz bőségben , , . Mi lesz ebben a pillanatban a
mi f o r r a d a l m á r a i n k k a l ? Semmivé válnak, nincs életüknek célja, üres lesz a
k e z ü k . , , Mi, a mi eszményeink, a mi célunk jobban megmaradnak, mint
valaha." (20.)

A Péché du monde kis hősnője elbeszélve, hogyan lett hűtlen
a n y j a befolyására a jó apácákhoz, megjegyzi: ,,Emberhalásznak
lenni keserű egy mesterség" (126 1,}, Mardik sem ringatja magát
ábrándokban:
„Láttam, mit várhatunk

a tömegtől,

mennyire

bízhatunk

benne.

Megálla-

píthattam, milyen mértékben változékony, birkatermészetű, kegyetlen és gyáva.
Láttam mennyire lehet őt durva és ostoba eszközökkel, irigykedő, gyűlölködő,
bosszúálló, gyilkoló, kéjelgő ösztöneire való demagóg hivatkozással vezetni.
Néha magamnak is le kellett előtte alacsonyodnom, hízelegni neki, amint az
ember hízeleg a fenevadnak, hogy lecsendesítsük. Jobban ismerem a tömeget,
mint sokkak. Nem ringatom magamat ábrándokban."
,,De mindent összevetve, ebben a tömegben, tízből egy, talán kettő, vagy
három megmenthető, és kell, hogy megmentve legyen. Nem érdemli ez meg
erőfeszítésünket? Tudom, mi voltam, mik voltak barátaim. Emlékszem, mit szenvedtünk, előttem áll keserűségünk, lenézetésünk elhagyatottságunk miatt, amint
reménytelenül vergődtünk a sötétségben; utáltak bennünket a gazdagok, a
munkaadók, a hozzánk hasonlók, a tömeg, sőt magunk is megundorodtunk önmagunktól. Vagy materialista elvadulásra, vagy a lázadásra voltunk kárhoztatva.
Ebből a lelkiállapotból csodálatosan megmenekülve, nem felejtem el azokat,
akik ott maradtak, akik között vannak, akik sokkal többet érnek, mint magam.
Ezeket, bármilyen kevesen legyenek is, a munkásosztálynak ezt a színe-javát
kell megmenteni, ezért kell küzdeni, önmagunkat feláldozni."
,,S ha ezeket megnyerjük, a mienk lesz a tömeg is."

(314—315.)

Egészen úgy, amint XI. Pius pápa és Cardijn, a belga keresztény munkásifjúság megalapítója között történt beszélgetésben elhangzott. ,,Mindig az elitről beszélnek nekem. Ön az első, aki arról
beszél, hogy a munkásokat hozza nekem, azokat a munkásokat,
akikre az Egyháznak éppen olyan szüksége van, mint nekik az
Egyházra", mondta XI. Pius. „Szentséges Atyám, felelte Cardijn,
én is az elitet hozom, de a tömegből keresem ki."
„Nehéz emberhalásznak lenni." Nemcsak a halászon kívül álló
okokból. Akik kívülről nézik a halászt, azok csak a merész hálóvetést, az eredményt, vagy a felsülést látják. Nem tudnak semmit
az álmatlan, aggódó éjjelekről, kétségekről. A magukban soha nem
kételkedők, akik soha nem gyötrődnek, azok lehetnek halászok, de
nem „emberhalászok", az evangéliumi értelemben.
,,Az emberek azt hiszik, hogy én csupa erő vagyok. Nincs igazuk. Nincs
gyöngébb, habozóbb, mint én. Azt m o n d j á k : ez bátor ember."
„Ellenkezőleg, félénk vagyok. Mindazt, amit tettem, remegve, önmagam
ellenére tettem, mindig azzal az óhajjal, hogy mentől előbb letegyek r ó l a . . .
Az első látásra vakmerő, harcos valakinek tűntem fel . . . Pedig félénk, nyugtalan vagyok, mindig kételkedem magamban, mindig katasztrófától félek. Amit
tettem, semmit se t e t t e m önmagamtól. Előre toltak, buzdítottak, irányítottak.
Azért tudtam némi jó dolgot művelni, mert az ég a k a r t a . De önmagamban én
gyönge vagyok," (259. 1.)

Van der Meersch ehhez az arcképhez, valamint a munkatársak
arcképéhez talált elég modelt ebben a nagy reményekre jogosító
mozgalomban. Az ő érdeme, hogy az egyes vonásokat kereste, fel
tudta ismerni és művészi egészbe foglalni.
A munkásvezető, az emberhalász fogalmával az újabb évtizedek
sckat foglalkoztak, de nem hisszük, hogy a lényegét, a „misztikum á t " valaki úgy meglátta volna, mint Van der Meersch, ebben a

300 oldalas regényben. A pápai enciklika nagy gondolatának, hogy
a munkás körében elsősorban a munkás apostolkodhatík, ez a regény a d t a meg a legszemléletesebb kifejezését. Dhouthulst, a főhős
sugallója, megtérítő je, régente csempész volt, most is látogatja régi
barátait, akiknek szívességeket tesz. Tapintatával, szolgálatkészségével annyi embert nyer meg, mint amennyit elijesztene erőszakos,
tapintatlan prédikálásával, Kereszténységét minden vonatkozásban
élni a k a r j a a főhőssel együtt, ez a sikerük titka. ,,Ha munkaadó fia
lettem volna, beverethettem volna a fejemet Grouan-Vassort-nál
(a gyárban), a nélkül, hogy valamit is elértem volna . . . Jöttek utánam, mert munkás fia és munkás voltam. Mert tudták, hogy épen
úgy gürcöltem, mint ők mindnyájan." (315. 1.)
Az író könyvének utolsó fejezetéhez a jelmondatot a Szentírásból veszi: ,,Fíam, ha az Urat akarod szolgálni, készülj el a
megpróbáltatásra, mert az aranyat és ezüstöt a tűz próbálja ki, az
Istennek tetsző embereket pedig az alázatosság olvasztókemencéje."
Mardik, a főhős, amint emberhalászi hivatásában előrehalad,
egyre jobban átérzi ennek igazságát. Ez a titka sikereinek. Ezért
tud még a kommunistáknál is becsülést szerezni, akik esküvőjén is
megjelennek. A sikerek nem szédítik el. Amint mondja.
„Én az élettől csak küzdelmeket, erőfeszítéseket, árulásokat, szenvedéseket, elszigeteltséget, gyűlöletet, hálátlanságokat, képmutatást, hazugságokat vártam, Mindent elfogadtam megdöbbenés, neheztelés nélkül. Mindig azt gondoltam:
,,Ez a dolgok rendje. Ezt viselte el a Krisztus i s . . . Ezt igérte neked
Krisztus. Az üldözés annak a jele, hogy rendben vagy. Előre!
,,Ez engem férfiassá tett, Ebben emberebbé lettem, de a nélkül, hogy
érzéketlenné t e t t , vagy kiszárított volna. Ezzel csak több megértést, elnézést
és részvétet találtam. Csak a kereszténység volt arra képes, hogy így megerősítsen a nélkül, hogy összezsugorítaná a szívemet".
„A mi elvetélt, nem sikerült életünkből, melyet az a veszély fenyegetett,
hogy nem lesz más, mint hosszú nyomorúság, a kat, ifjúsági mozgalom gyönyörű h a j t á s t nevelt, ragyogó vállalkozást t e r e m t e t t . Nekünk, az élet mostohagyermekeinek, a hulladéknak, a gazdátlan jószágnak, nagyszerű, hallatlan,
csodálatos távlatot nyitott meg: feltámasztani Krisztus tanítványait."

Az apostolok mi vagyunk! Az emberek halászai mi vagyunk.
Jobban, mint bárki más, mi a k a r j u k megmenteni, azt ami elveszett.
A mi szenvedéseink, a mi fáradozásunk váltják meg a „világ bűnét."
Ami nemeset, igazat a munkáskérdés az újabb időben sugallt,
azt ez a szép könyv magába olvasztotta, de egyúttal belevitte Van
der Meersch ú j r a megtalált hitének reménységét, szeretetét is.
*

Mert Van der Meersch konvertita író. Az első áldozás nála is
elbúcsúzás volt a Jóistentől (adieu à bon Dieu). De a vallási
probléma állandóan nyugtalanította. Mint Jákob, ő sem eresztette
el az angyalt, míg meg nem áldotta. Második regényében a Car ils
ne savent ce qu'ils font-ban (Nem tudják mit cselekesznek) írja főhőséről: „Alapjában véve ő arra született, hogy hígyjen." (193,)
Dehát

,,Rameau a korabeli nevelésnek gyermeke. Hozzászoktatták őt, hogy csak
az én-t tekintse. Az önmagának átadása, szeretet, önfeláldozás olyan szavak,
melyekről, úgy látszik, se az iskolában, se a családban nem hallott. Anyja,
maga a főhős mondja, azon volt, hogy számára bronzszívet kovácsoljon. Ridegnek kell lenni. Az embereket úgy kell venni, mint amilyenek, vagyis mint a
fenevadakat s úgy is kell velük bánni. Szerencsénk építése közben nem kell
nyugtalankodni mások hajótörése miatt. Lelkiismeretfurdalás nélkül kell élvezni:
a nép leányai arra valók, hogy szórakozzunk velük. Ügy kell őket venni, mint
a játékszereket." (Postface, 252—3.)

A regény főhőse, maga az író mondja, mindent elkövetett,
hogy feleségébe is átöntse kételkedését, hogy megölje benne a hitet
(191). Betegeskedő felesége azonban visszatért hitéhez, amint az
ember visszatér azokhoz, akiket szeret a nélkül, hogy tudná miért.
Az írónak azonban egyelőre ,,az esze megtiltja, hogy higyjen." Neki
még, ha években nem is, mert 30 éves korában tért meg, még hosszú
útat kell megtennie. De neki is megadatott az a segítség, amellyel
eljutott az állomáshoz „Rameauban az istenített én-nel szemben
megmaradt a szeretet és az odaadás szükséglete". Az én-nek ez a
nemesebbik része munkált az íróban.
„Megkísérlem, hogy magamat megítéljem. Mert nem tudom,
hogy jó vagyok-e vagy rossz . . , De mindennek ellenére számlámra néhány jócselekedetet is írhatok. Kevés ember tette volna
meg azt, amit én megtettem, kevesen tartották volna meg Ágnest
(feleségét, akivel nem volt rendezve házassága) és kevesen élték
volna vele végig és szenvednének most azoktól a lelkíismeretfurdalásoktól, melyeket én szenvedek. Talán mégis jó vagyok", mondja
Ez az önfeláldozás, szívének ez a követelménye vezeti őt a
további keresésre. Már második regénye után eljutott oda, amit
majd csak 10 év múlva, 1941-ben írt le, mikor a még ateista korában írt regényéhez mellékelt utóhangban azt mondja: ,,Az ember
számára csak három álláspont lehetséges: vagy hívő lesz, vagy akár
bevallott, akár be nem vallott csőcselék, vagy becsületes kételkedő
és szerencsétlen becsületes ember". Az Invasion 14-ben Decraemer,
aki már több mint egy éve Németországban van várfogságban, mert
gyárát és készleteit inkább elpusztította, mint hogy az ellenségnek
kiszolgáltassa, a börtön, a nélkülözések szörnyűségei között elmélkedik cselekedetén,
,,A kevés érintkezés, amit Decraemer fenn tudott tartani hasonlóival, csak növelte lelki zavarát és undorát és elvette kedvét egy
túlságosan is csúnya emberiségtől. Minden erejével más valami felé
törekedett. Nem volt képes ezt elfogadni. Nem akarta megengedni,
hogy ilyen népségért hozta volna meg áldozatát. Kellett valami másnak lennie, mert ez igazán szörnyű lenne, hogy ide jött volna meghalni semmiért. Régente elfogadott volna egy ilyen szörnyű, minden
remény híjával lévő ürességet. Ma már ezt nem tehette meg. Első
önfeláldozása önmaga fölé emelte. Most már vonakodott elfogadni,
hogy áldozatát semmiért tette." (284. 1.)
Ez a szeretet, önfeláldozás rajzoltatja meg vele (létező alakról, kit Van der Meersch műveinek elolvasása után nem nehéz
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azonosítani), Sennevilliers abbé alakját. Az abbénak a megszállás
alatti, a börtönben való viselkedése, társai lelki és testi nyomorának enyhítésére fordított önfeláldozása, háború utáni érdektelensége,
mikor a gyávák, az óvatosak maguknak kisajátították érdemeit,
megfogta Van der Meersch szívét, képzeletét, s megadta a döntő
érvet a társadalmi szükségesség érzésének.
Sennevilliers megkapta az engedélyt, hogy hetenként kétszer
meglátogassa fogoly társát:
„Decraemer számára valóságos feltámadás volt ez. Az élet lett számára
lehetséges . . . Ez a látogatás kimondhatatlan felüdülés volt . . . Az abbé végtelenül kevésbbé szenvedett, mint a többiek, mert jövendőjét egy Másnak a
kezébe t e t t e le. Decraemer érezte, hogy az abbé végtelenül gazdag. Gazdag,
mert van vallása, hite, támasza. Boldog, mert a boldogságot nem önmagában
kereste, hanem mások boldogságában, ahol egyedül található. Decraemer bámulattal szemlélte ennek a magától nagy embernek méltóságát, melyet még magasabbra felfokoz egy eszmény, egy hit, amelyet mindennap megedz, felhevít, s
amelynek a számára mindennap m e g t a l á l j a az imádságban és a lelkiismeret vizsgálásban a nemesítésnek az eszközeit. Innen az az akarat, az a büszkeség,
hogy ember maradjon, hogy emberi méltóságáról le ne mondjon sem a nagy,
sem a kicsiny dolgokban . . . Ugyanakkor emberi és hozzáférhető m a r a d t . Ha az
éggel érintkezett is, a földön m a r a d t , őszinte és g o n d j a van az alázatosságra.
Mindenki előtt őszintén megvallotta gyöngeségeit. Elismerte örökös harcát az
állattal. Érezte az ember, hogy nála az életszentség nem állapot, hanem harc.
Mindez az erény nem volt veleszületett, földöntúli. Az abbé ember maradt, s
azzal, hogy megalázta magát, megnagyobbodva került ki a megalázódásból. Ö
is éhes, önző volt, ő is szenvedett a nélkülözésektől, a piszkos ételektől . . . Megvoltak nála a belefáradás órái is, mikor mindig a mások fáradságát, b a j á t kellett
viselnie. Neki is nehezen volt elviselhető, hogy erőfeszítéseket kellett tennie
a túlterhelés, az ellenszenv legyőzésére. Egész élete nem volt más, mint állandó
küzdelem a jobb felé . . . Először m á s n a k adta, amihez legjobban ragaszkodott . , . Arra kényszerítette magát, hogy azokat segítse, akiket a legkevésbbé
szeretett. Mindent összevéve, úgy látszott, hogy ez az ember, akinek nem volt
joga feleséget szeretni, odaadásának, szeretetének, önfeláldozásának valamennyi
lehetőségét az egész emberiségre vitte át . . . A beszéd elijeszt, a példa megbabonáz. Decraemer ebben a környezetben lenyűgözve érezte magát. Ebben a
pillanatban szeretett volna egy Sennevilliers lenni." (289—90.)

A damaszkuszi út azonban nem volt rövid. Évek kellettek még.
Decraemer-Van der Meersch, akit az említett t.ényezőkön kívül a
megpróbáltatás egyre jobban vetkőztetett ki önösségéből, már
1935-ben, tehát 28 éves korában úgy érzi, h o g y az Istennek célja
van az ő megpróbáltatásaival, hogy kiválasztott, ,,élu", mégis csak
1937-ben mondja ki a végső szót a L'Élu c. regényében, ahol a
pascali indítóokok végre is térdre kényszerítik az élet hajótöröttjét,
Simon Brambergert, aki a regény végén ujjait megnedvesíti a szentelt vízzel és valósággal megfékezve a szégyent, az ész és a gőg
lázadását, a homályban esetlen keresztet vetett magára. (L'Élu, 318.)
1941-ben változatlanul kiadta a Car ils ne savent ce qu'ils font
c. regényét, melyet ateista korában írt. 20 oldalas utószóban magya-

rázza főhősét, annak lelkiállapotát. 5 A végső mondatokban azt
mondja:
„Amikor nézem a kétségbeesett szkeptikusnak a siralmas képét,
amilyen én voltam, akit állandóan a megsemmisülés gondolata gyötört, az örökös halálra való gondolás izgatott, akkor jobban tudom
értékelni, hogy micsoda optimizmust jelentett nekem a hit, milyen
indítóokokat adott a cselekvésre, a küzdelemre, mekkora erkölcsi
egészséget, környezetemre milyen vigasztaló hatást hozott. Jobban
értékelem mindazt, a vallást az élettel való viszonylatában, mint
életbölcseletet."
Ezt a megállapítást az olvasó is szívesen aláírja, mert ennek
az értéktöbbletnek három utolsó munkája, melyeket már mint hívő
írt, beszédesen szóló bizonyítéka. Ezek mögött a jól hangzó címek
mögött jóval több van, mint egy-egy jól megszerkesztett mese. Olyan
nagy és annyira korszerű problémákat érint ezekben, akkora megjelenítő erővel, hogy a legtöbb olvasót nem hagyják közömbösen.
A megtérés útja az L'Élu-ben, a munkáskérdés a Pêcheurs
d'hommes-ban, melynek elolvasása után nem egy munkaadó úgy nyilatkozott, hogy belőle ismerte és értette meg valójában munkásait. A
középponti gondolat mindig az odaadó szeretet és a másokhoz való
lehajolás jelentősége. Ez a gondolat húzódik végig utolsó munkáján,
a Corps et âmes-on is.
A Corps et âmes, Van der Meersch sok port felvert regénye
az orvosi világba vezet bennünket. Egy vidéki egyetem orvosi kara
körül csoportosítja a regényíró mondanivalóját. Grandeur et décadence, nagyság és kicsinyesség. A nagy tudósok, az önzetlenül
hivatásuknak élők mellett ott vannak a pénzt szerző, családi politikát, a tehetségeket egyéni féltékenységből vagy családi érdekből
kimaró tudósok. A kórházi élet, az orvosi gyakorlat visszásságainak, kulisszatitkainak felfedése felhorkantotta az orvosi társadalom
egy részét a kellemetlen íróval szemben, akinek betegségei, olvasmányai, két éven át végzett klinikai megfigyelései nagyon sok betekintést engedtek a kórházak életébe, bizonyos visszaélésekbe, kereskedelmi megnyilvánulásokban.
A felhorkanások nem tagadták Van der Meersch elbeszéléseinek igazságát, csak azt hangsúlyozták, hogy nem időszerű veszedelmes bizonyos dolgok elmondása. Szerintük tehát ezeket a viszszás gyakorlatokat sohase lehetne szellőztetni s így megszüntetni
sem. Nem a mi illetékességünk körébe tartozik a vita eldöntése.
Annyi azonban bizonyos, hogy Van der Meersch komoly tanulmányokat végzett, magát és feleségét a regény egyik hőse, Domberié
az általa ajánlott módszerrel gyógyította meg. A munkáiban állandóan visszatérő gondolat, hogy étkezési rendszerünk főkép a munkásságé, nem egészséges, sőt valóságos mérgezést jelent sok esetben, olyan hathatós erővel és annyi igazsággal van képviselve, hogy
kiindulópontja lehet egy olyan üdvös mozgalomnak, mely az ezen
a téren előforduló tévedések, hanyagságok kiküszöbölését célozza.
5
Hangsúlyoznunk kell, hogy a regény nem ateista, hanem egy nyugtalan,
a r é v b e még el nem érkezett ember lelkiállapotát tüntei fel. Inkább erkölcsi
szempontból kifogásolhatnók egyes jeleneteit.

Minket azonban nem az orvosi céh, a „faculté" érzékenysége érdekel. Különben is ez nem arról beszél, ami ellen védekeznie kellene,
az orvosi foglalkozásba, főkép annak egyetemi részébe becsúszott
visszaéléseket kellene megcáfolnia. Minket még az esztétikai szempont se érdekel annyira, mint az író világnézetének fejlődése.
Van der Meersch, aki s a j á t maga szerint nem volt istenhívő,
mikor a Car ils ne savent ce qu'ils font c. regényét írta, igazában
sohase volt istentagadó. Főhősének, ennek a testileg-lelkileg beteg
embernek lelkiállapota, érvei olyanok, hogy belőlük az olvasónál
nem következhetik más, mint az istenhit mellett való állásfoglalás,
amint az írónál is az következett. Corps et âmes megint csak Van
der Meersch világnézetének éltető gondolatát szemlélteti. A nagy
megismerés a nagy szeretet gyermeke, mondja Michelangelo. Amint
az ember önzéséből kibontakozik és közeledik a valódi szeretethez,
a dolgokat nem s a j á t magáért szereti, hanem egyre jobban közeledik az Isten megismeréséhez és szeretetéhez is.
A Corps et âmes hatalmas két kötetében Doutreval, a híres
orvos-professzor nem hisz semmiben se. Fiát, Mihályt is úgy neveli,
hogy semmiféle erkölcsi megfontolás ne korlátozza céljainak elérésében. Egyéni érdekeinek, tudományos ambícióinak mindent feláldoz.
Fia, Mihály, aki megszeret egy szegény leányt, kénytelen elhagyni
az atyai házat. Idősebb leánya áldozata lesz egy operálásnál a t y j a
önző számításainak, mert leánya számára a biztos orvos helyett a
hanyatló erejűt választja, de aki az ő érvényesülési számításainak
jobban megfelelt volna. Kisebbik leányát, hogy segítségül használhassa munkálatainál, az otthontól távol ereszti ápolói gyakorlatra.
Ezt ott épen az a politikus csábítja el, akitől az apa tervei megvalósítását várja, hogy kísérletei számára a szükséges összeget a
kormánytól kiharcolja. Amint Doutrevalnak tudomására jut leányának esete, elveti magától, de megvillan a fejében az a gondolat is,
hogy színleli, mintha semmit se tudna a dologról, és így a csábító
közbelépését mégis igénybe veszi. Vívódásai közben eszébe jut fiának szava: „Apám, túlságosan sokat kívánsz tőlem."
„Újra áttekintette mindazokat az áldozatokat, melyeket a bálványnak
áldozott, az egyetlen és szörnyűséges önszeretetnek, s hogyan volt egész élete
csak siralmas csőd. A l a p j á b a n véve csak önmagáért élt. Gyermekeit csak ön»

magáért szerette. Csak azért nevelte őket, hogy s a j á t munkálataihoz kapcsolja
őket, hogy maga körül lássa élni és forgolódni őket. Azt akarta, hogy boldogságuk az övétől függjön. Mihályra ráerőszakolta a s a j á t nihilista világnézetét;
azt akarta, hogy még erősebb legyen ebben a minden emberi érzést legyűrő
felfogásban. És mikor Mihály megingott, s az a veszély állott elő, hogy a p j á nak megalázódást okoz, elvetette, a nélkül, hogy meggondolta volna, mit követel
fiától, a nélkül, hogy arra gondolt volna, hogy egyszer m a j d ő is meg fog
inogni világnézete embertelensége előtt. Életművét csak önmagáért
akarta.
Talán az volt a vágya, hogy megmentse az embereket? Bizonyára igen! De főkép
a dicsőség vágya, a törtetés kielégülése. A l a p j á b a n működésének csírája nem
volt tiszta, S ezt az egész munkásságot ez a tisztátalan csíra megrontotta.
Gőgből zárkózott el az elől, hogy a versenytársak munkálataiból okuljon, gőgből távolította el tanítványai, asszisztensei közül azokat, akiknek a tehetsége

és kezdeményező ereje kellemetlen volt számára, gőgből szállította le környezetének színvonalát egészen addig, míg biztos nem volt abban, hogy ö valamennyi közül kimagaslik . . . A gőg elfojtotta benne a lelkiismeret szavát, az
erkölcsi érzéket, az emberiességet. Voltak órák, mikor Doutreval mintegy sejtésszerűen érezte, hogy tévedésben van . . . hogy vannak határai az embereken való
kísérletezésnek is. Mindig túltette magát ezen, mindig elfojtotta a lelkiismeret
szavát. Mert alapjában véve mindig mást akart, mint az emberek megmentését.
Egyedül csak a saját kielégülését, az én istenítését kereste . . ."

Az öreg professzor megtör, megbocsát leányának, visszavonul
vele falura. A 38-as mozgósításkor találkozik fiával, akihez önmaga
közeledik. Beszámoltat fiával mindarról, ami vele elválásuk óta történt. Az öreg Doutreval, mikor Mihály küzdelmeiről, boldogságáról
hall, elmélázva mondja:
,,
„íme, ami megmagyarázhatatlan azaz, hogy az ember a k a r h a t j a s a j á t megsemmisülését másért, és hogy az ember nyer azzal, ha maga megsemmisül. A
szeretet, a lét egész titokzatossága, hogy az ember elfogadhatja azt, hogy megsemmisüljön és n y e r j e n a megsemmisüléssel! Az egyedüli dolog, mely arra tudná
vinni egy nap, hogy higyjek . . , A l a p j á b a n te a legjobb részt v á l a s z t o t t a d . . . "

A mozgósítást hamarosan követi München után a leszerelés.
Mihály siet haza annak karjaiba, akit szeret. Apjával való beszélgetése, kibékülése után még inkább értékeli, mivel tartozik neki.
,,Üjra teremtette, megjavította őt a felesége egyszerűen azzal, hogy
hitt benne, hogy jobbnak, szebbnek látta őt, mint amilyen a valóságban volt. Mert felesége olyan embert látott benne, amilyen szeretett volna lenni. Elmondhatja neki most: Hozom neked azt a szívet, melyet te alkottál, mely a te műved".
„Mihály se hitt semmibe se. Ö is, mint Doutreval, minden értelmet, minden
célt elvitatott a világtól. De mert szeretett nyomorúsága miatt egy szenvedőt,
mert részvéttel volt iránta, elvállalta, hogy megosztja könnyeit, nélkülözéseit és
szegénységét, a szeretett lény szomorú és szenvedő arca mögött Más Arca is
átlátszott! A szenvedő teremtés iránti szeretet mögött ott volt az Isten szeret e t e is." (332—33.)

Corps et âmes első kötetének címlapján a cím után olvassuk.
enchaîné à toi-même
(magadhoz láncolva), a második kötetén:
Qu'un amour t'emporte.
(A szeretet ragadjon magával.) Van der
Meerschet ez a két tényező fogta meg irodalmi munkássága közben.
Az elsőnek pusztító, a másodiknak építő, alkotó hatását szemléltette
nála egész irodalmi működése. Ez a gondolat vitte el őt a hithez, ez
a d j a meg művének a valószerűséget, az igazságot. Az emberi lélek
mélyébe hatolt, jól megfigyelt világot adott. Innen van, hogy azok
a munkái, amelyeket az író már tehetségének kifej lése után adott,
az idők változásával sem veszítenek lélektani és tárgyi igazságukból. Az Invasion 14. pl., mely most érthető okokból könyvkereskedői
forgalomból ki van vonva, a jelenlegi háború következtében ritka
ellenőrzést kapott, de egy szó elvenni való nincs benne. Mindenben
igazolta az idő megfigyeléseit.

Tárgyi igazsága, irányító, éltető gondolata művészi adottságaihoz járulva Van der Meerschet a fejlődése mai fokán nemcsak nagyíróvá, hanem nemzetnevelővé, s hogy az ő kifejezését használjuk,
,,emberhalásszá" is teszi. Azért minden áldozatra készen kell lennünk, mert mint börtönlelkésszel mondatja a fiatal Doutrevalnak:
,,Ha ön letesz arról a reményről, hogy az emberiség tökéletesedhetik,
a k k o r mondjon búcsút az életnek is. Akkor nincs semmi többé a földön, csak
küzdelem, öldöklés és élvezés, mielőtt az embert magát is megölik. Nem lesz
emberiesség, lelkiismeret, kötelesség, erkölcs, civilizáció. Ha az ember nem
hiszi többé, hogy felebarátai megmenthetők, akkor elveszett. El kell pusztulnunk,
vagy meg kell mentenünk felebarátainkat." (132. 1.)

November 10-én jöttek össze a párizsi orvosok a Conférence
Laënec-en, hogy maguk elé idézzék Van der Meerschet a Corps et
âmes miatt. Nem arról beszéltek, amiről kellett volna beszélniök.
A közvélemény azonban már ítélt nélkülök, s nemcsak olvassa a
Corps et âmes-ot, hanem egyenesen szívébe fogadta az írót.

Örök

rózsabimbók.

A vénebb rózsák búsan hullnak,
a bimbók meg leckét tanulnak.
A lecke szép, oly szép a lecke
s oly szép a sok udvarló lepke!
Meg kell tanulni szirmot, mézet!
(Könny és gond . . . elavult elmélet.)
Arany hímporból kell felelni
s illattal kell csűrig megtelni!
. . . de mire a bimbók a leckét
egyesre tudják, már feledték,
hogy mily sok szép álmot reméltek.
Alig pár nap, hogy nyílva éltek,
hisz alig hogy kitárult kelyhük,
iramuk, merszük — hopsza — elhűlt.
S már ők a vén rózsák is hullnak
s az új bimbók sohsem okulnak.
Magasi

Artúr.

Két humanista szent, Morus Tamás és Fisher 3ános.
Dr. Olajos Elréd.

Az angol egyházszakadást előkészítő korral keveset foglalkoznak az egyháztörténészek. Maga a szakadás olyan nagyjelentőségű
esemény, hogy teljesen magának foglalja le a kutatók figyelmét és
homályba burkolja az azt megelőző ötven évet 1485 és 1535 között.
Ennek a jelenségnek oka az is, hogy az említett kor történetét jórészt protestánsok írták meg, akik a kérdésnek pusztán negatív
oldalát szemlélték. Kiindulópontjuk a következő: a Rómával történt szakítást megelőző években az Egyház Angliában, mint másutt
is, alapjában megromlott, a hitnek és az erkölcsnek, de a tudománynak is kihűlt tűzhelyévé vált. Egyesek, mint Colét, Linacre és Morus
Tamás szorgalmazták a keresztény tudományok felújítását, de az
ilyenek teljes ellentétben álltak kortársaik nagy tömegével. Inkább
merész szellemeknek, előfutároknak, a szellem igazi protestánsainak tekintették őket. A XIX. század bélyegét magán viselő elmélet
szerint a reformációval megvalósuló erkölcsi haladásnak lépést
kellett tartania a renaissance szellemi haladásával. A fény egy időben ragyogott föl az észben és a szívben.
Ez a szemléletmód azonban nem tud helyt állni a tények vizsgálatán alapuló tárgyi kutatásnak. Az 1500-as években a hagyományos kereszténység Angliában egyáltalán nem volt megromlott,
vagy kihűlt. Igaz, voltak hibák. Egyik legsúlyosabb baj volt az egyházi javak osztogatásában megnyilvánuló világi befolyás. A papság
a mindent elnéző alárendelt szerepét vállalta a kegyeket osztogató
hatalmasokkal szemben. A hívek buzgósága azonban nem hűlt ki,
hanem éppen ellenkezőleg, újjáéledt- Az obszervánsok szerzetesi
reformja szilárd gyökeret ver a csatornán túl. Az első nyomtatott
könyvek kétharmada vallásos mű. Az akkor még derűs és kitárulni
kész angol jellem, a misztika és a kezdődő renaissance hatása
egyesül és létrehoz egy új keresztény típust, mely gazdagabbá teszi
az akkori, a mindenkori Egyházat. Ez a típus olyan vonásokat egyesít magában, melyeket ma szétszórtan, egészen elütő felekezetekben
találhatunk fel újra: a teljes lemondásban és a hit tüzében az eszmény, az abszolút szép és jó utáni szomjúzó vágy; a misztikus lelkesedés; a gyengéd és találékony áhítat; a művészet találékonyságával kiemelt ünnepi kultusz szeretete; a szellemiekben a kiegyensúlyozott, kedves humorral fűszerezett józanság; az egyházi fegyelemben a trubadúrt és a szerzetest egyesítő komolyság. Fisher János
és Morus Tamás ennek a megragadó típusnak legbeszédesebb képviselői, kik egyesítik magukban a hit, az erény, a kíváncsiság és a
szellemi szabadság, a szenvedélyes odaadás és a gyakorlati találé-

konyság vonásait. Elsőkként és talán egyedül értették meg, hogy az
igazi keresztény humanizmus csakis az egyetemes Egyház egy fő
körül kialakuló szellemiségében valósulhat meg. És inkább meghaltak, minthogy engedték volna bezárni magukat egy vallási nacionalizmus szűk börtönébe.
Fisher és Morus első tekintetre nagyon elütő személyiséget
mutat. A Fishert 59 éves korában ábrázoló Holbein-kép ráncosképü
aggastyánt állít elénk, kinek inkább csak öreg korát ismerjük VIII.
Henrikkel vívott küzdelme és vértanúhalála miatt. Morusról ezzel
szemben fiatalosabb emlékképünk maradt. Ismerjük viszonyát Erazmussal 1498 és 1509 között, akivel félig komoly, félig nevetséges
fantáziaterveket szőtt. Egy nemzedék korkülönbségét érezzük a
kettő között. Pedig Fisher csak kilenc évvel volt idősebb Morusnál. 1469-ben született yorkshire-i vallásos családból, hol az ,,öreg
vallás" a legtovább állta a protestáns vihart. 1483-ban, 14 éves korában a Cambridge-i egyetemre kerül, hol elnyeri az összes egyetemi
fokozatot. Egyénisége korán figyelmet kelt. 1494-ben, 25 éves korában pappá szentelése után az egyetem egyik legfőbb elöljárója
(senior proctor). 1504-ben az egyetem kancellárja. Hivatala miatt
bejáratos az udvarnál is, ahol szintén hamar feltűnik. 1502-ben már
VII. Henrik, anyjának, Margaret Beanfortnak gyóntatója. Tekintélyes befolyásra tesz szert. Hatalmát régi álma, hazája vallási életének megújítására a k a r j a felhasználni. így indította el egyikét
azoknak a belső mozgalmaknak, melyek megindították az Egyházban
az ellenreformációt. A XIV. század végén Angliában a főpapok lelkesen szorgalmazzák a képzett szónokok nevelését. Fisher az ő
példájukat követi, mikor 1503-ban a királynét Cambridgeben és
Oxfordban két új teológiai tanszék felállítására kéri. 1504-ben egyetemi szónokot neveztet ki. Fisher közbenjárására alapítja a kiráiyné
Cambridge-ben a Christ's Church és a Saint John kollégiumot.
Nehéz lenne elszámlálni azt a sok nevelési intézményt, mely létét
Fishernek köszönheti. Valamennyi az új szellemnek, a keresztény
humanizmusnak megtestesítője. Fisher, barátjához, Colét Jánoshoz
hasonlóan, nem veti meg a középkor hittudósait. De az irodalmi
renaissance-ban sem látja az észszerű hit ellenfelét. Szerinte mindaz,
ami elősegíthette a Szentírás és a szentatyák megértését, jó és
támogatható. A hit érdekében a kor szellemi haladásának minden
eredményét felhasználja. Cambridgeben tökéletesen megtanul latinul. Mikor a görög is helyt nyert az angol egyetemi oktatásban, azt
is megtanulja, pedig már 47 éves. Három évvel később hébert tanul.
A barátság, mely Erazmushoz fűzi, szintén figyelemre méltó: az ő
meghívására foglalja el Erazmus a cambridgei teológiai tanszéket;
hosszú ideig vendégül látja barátját; görögül társalognak. Mindvégig
megőrzi az Erazmus iránt érzett megbecsülését és bizalmát, amiről
levelezése tanúskodik. Mikor VIII. Henrik Rochester püspökét küldi
a laterani zsinatra az angol egyház képviseletében, az Erazmust
választja útitársul. Fisher előtt tehát nincs ellentmondás a szent
szövegek tudományos kritikája és a hagyományos hit között. Egyformán csodálja Szent Tamás szentírás magyarázatát és Erazmusnak az Újszövetséghez írt jegyzeteit. Minden arra vall, hogy Fisher

maga is hatással volt a nagy humanistára, kit nem egyszer megóvott a túlzástól. Barátját mindig az igaz hit harcosának tartja, még
akkor is, mikor megkezdi küzdelmét Lutherrel és a protestánsokkal.
Megjegyzendő, hogy Anglia egyike volt a reformációval szemben küzdő legerősebb ellenállási központoknak. Ha nem élt volna
itt olyan mélyen a hagyományos hit, nem tudott volna egy — különösen az Eucharisztia dogmáját védő — katolikus apologéta iskolát
teremteni, élén Fisherrel és Morussal a szakadás előtt, Gardinerrel és Tunstallal a szakadás után a VIII, Henrik által fölkavart
zivatar kellős közepén. Különbözhet véleményük a pápaság kérdésében, de az „öreg vallás" védelmét azonos alapokra építik, amint
ez Rochester püspökének müveiből nyilvánvaló. Elnézők az eretnekek tömegeivel szemben, kiknél egyedül a gyengeség és a tudatlanság a felelős, de kérlelhetetlen szigorral szállnak szembe a tömegek irányítóival. Másrészt azonban nem veszik észre, hogy a
protestánsok sikereiket vitázó taktikájuknak köszönhetik. Csípős,
szellemes röpirataikra skolasztikus formába öntött hosszú értekezésekkel válaszolnak: idézik az ellenfél véleményét, aztán pontokra
szedve megcáfolják. Fürge és gyilkos támadásra nehézkes, ügyetlen
védelemmel válaszolnak. Vitázó jellemvonásaik — a türelem, józan
ész, tartózkodó hang — inkább az udvar, vagy a családi otthon társalgásának hangja, mint a harctér csatakiáltása. Ezen elmaradottság ellenére is, mely különben szellemi rátermettségük bizonyítéka,
katolikus apológiák, elsősorban Fisher művei, hosszú ideig gátolták
a protestantizmus térhódítását Angliában. Amikor a katolikus Eck
Ingolstadtból 1525-ben VIII. Henrik udvarába jön, elcsodálkozik,
hogy Angliában még alig emlegetik Luther nevét. VIII. Henrik egész
királyi hatalmára szükség volt, hogy az eretnekséget országába
áthozhassa. Még így is bizonytalan maradt a léte egész VI. Edward
trónraléptéig, 1547-ben.
Fisher több könyvvel vett részt a protestantizmus elleni harcban. Ezek közül három 1523 és 1525 közé esik és Luthert támadja.
Az egyik felelet Luther támadására, melyben ez utóbbi cáfolni igyekszik VIII. Henriknek a hét szentség védelméről írt könyvét. A másik
Luther híres tételeit támadja. Végül a harmadik védi az egyházi
rend szentségi jellegét. Oecolampadius ellen is írt egy könyvet, aki
az Eucharisztiát pusztán természetes jelképnek tartotta. Ez a mű
nagy hatással volt Erazmusra, aki inkább kíváncsisággal, mint méltatlankodással fogadta az eretnek tételét. Fisher vitairataiban is a
keresztény humanista szellemi és erkölcsi vonásai tükröződnek: az
Egyháznak, a pápaságnak, a hagyományos hitnek odaadó munkása,
de nem szolgalelkű csodálója a pápai ügyvitelnek. Idézeteiben az
Újszövetségnek Erazmus által készített latin fordítását használja.
A Magnificat-ot pl. így idézi: „Magnificat animus meus Dominum,
exultatque mea mens de Deo servatore meo . . . " Nem követi azonban a humanizmus túlzásait. Lefèrre d'Étaples-sal szemben megvédi
Mária-Magdolna evangéliumi személyének egységét; Ulrich Willennel szemben megvédi Szent Péter római tartózkodását és püspökségét. De Luthernek írt feleletében erősen t á m a d j a a pápai udvar
hibáit: „Szeretném, ha a római pápák megreformálnák udvaruk er-

kölesét s elűznék a kapzsiságot, a törtetést, a fényűzést. Csakis így
tudnák elhallgattatni azokat, akik — mint ön — gyalázkodással
i l l e t i k . . . " És hozzá fűzi: „Nagyon félő, ha sokáig késlekednek a
reformmal, az Isten bosszúja lesújt rájuk." Az egyéni hibákat ilyen
szigorúan ostorozó Fisher azonban nem tűr támadást magának a
pápaságnak az intézménye ellen. Igaz, nem a pápaságban, hanem
az egyetemes Egyházban látja a dogmatikus csalhatatlanság letéteményesét, de vallja, hogy az Egyháznak ezt az egyetemességét és
egységét csakis a pápa őrizheti meg.
Ez a lázas szellemi tevékenység nem cél, hanem csak eszköz
volt Fisher életében. Nem az értelmi gőg, hanem az egyszerű, becsületes, lélekből fakadó hit vezette. Mint püspök is ellenállt a
tisztségek és címek csábításának. Állandóan egyházmegyéjében tartózkodott és erős kézzel irtogatta a hibákat. Püspöki palotájában
is szerzetesi egyszerűségben élt. Egy kortársának leírása szerint
éjtszakáinak egy részét mindig imádságban töltötte; adományainak
szétosztását maga irányította; nagy gonddal ügyelt arra, hogy házának minden lakója tiszteletre méltó, komoly munkás, elmélyedő
életet éljen. Mindebből megértjük, miért értékelték kortársai olyan
nagyra a rochesteri püspököt. Pole V. Károly előtt mint a világ
legkeresztényebb emberét emlegette. Erazmus egy mondatba foglalva
jellemezte Fisher hatalmas szellemi munkásságát és alázatos életét:
„Non alius in ea gente (anglicana) vei eruditior vir, vei praesul
sanctior."
Hála elszigeteltségének és szellemi gazdagságának a keresztény
humanizmus Angliában egész 1527-ig — VIII. Henrik házassági
ügyéig — zavartalanul élhette aranykorát. A kereszténység külső
viharainak csak gyenge visszhangja jutott el odáig. Anglia nagy
szellemei nyugodtan folytathatták kutatásaikat, írásaikat s nem
kellett félniök, hogy kijelentéseiket fegyverül használják ellenük a
vallásharcokban. Innen magyarázható Morus Tamás fiatalkori műveinek nagy szellemi szabadsága misztikus odaadása mellett, Morus
ügyvédi családból származik. Már egész fiatal korában Morton
bíboros házába kerül, hol a hagyományos angol kereszténységgel
táplálkozik. Fisherével azonos irányú egyetemi képzését Oxfordban
nyeri. Linacre-el, későbbi barátjával tanulja a görögöt. M a j d jogi
tanulmányokat folytat. A patrisztikus humanizmus azonban annyira
hatása alatt tartja, hogy világi ember létére előadásokat tart Isten
országáról a londoni Szent Lőrinc templomban.
Ebben az időben az angol arisztokráciát mély vallási meggyőződés hatja át, VII. Henrik 1499-ben palotája közelébe telepíti az
obszervánsokat. Morus Tamás is erősen foglalkozik a gondolattal,
hogy szerzetes lesz. Négy éven át a londoni karthauziaknál lakik,
az életüket éli. Csak azért nem mond le egészen a világról, mert
teljesíteni akarja a t y j a kívánságát, hogy jogász legyen. Ragyogó
pálya nyílik meg előtte: 1504-ben a parlament tagja, 1510-ben London egyik legfontosabb bírói tisztségét nyeri el, helyettes „sheriff"
lesz. 1515-ben Flandriában, 1517-ben Calais-ben jár fontos küldetésben; 1518-ban a titkos tanács tagja; végül 1529-ben a királyság
kancellárja.

A tény, hogy egy köztudomás szerint erényes, becsületes, sőt
szókimondó ember ilyen magas hivatalra emelkedett, eléggé megvilágítja az akkori angol társadalom szellemét, VIII. Henrik büszke
volt Morushoz hasonló tanácsadóira. Ezért tudták alattvalói olyan
nehezen megérteni erkölcsi szenvedély irányította átalakulását.
Morus Tamás, az államférfi Reginald Poleval a hagyományos angol
kereszténység képviselője a machiavellista szellemmel szemben.
Véleményét nem rejti véka alá. Hiszen Utópiájának első részében
nyíltan elítéli az „olaszos" uralkodókat: „Ez a fejedelem óriási
összegeket sajtol ki alattvalóiból háborús költségek ürügye alatt.
Mindezt a közjó iránti odaadás olyan nyilvánvaló látszatával teszi,
hogy a nép egészen elérzékenyül jámborságán, önfeláldozó éietén,"
Jóval a puritanizmus előtt találkozunk itt az angol igazságérzés
önkénytelen ellenállásával a délről jövő politikai erkölcstelenséggel
szemben. Morus Tamás azonban nem puritán a szó vallástörténeti
értelmében. Nem helyesli a sértett önérzetből visszavonuló embergyűlölő álláspontját, de elítéli az elméletgyártók durva kritikáit is.
Követeli, hogy mindenki képviselje és mozdítsa elő a jót azon a
helyen, ahová az Isten állította.
Morus Tamás szellemi munkássága olyan gazdag és változatos,
hogy egy-két szóval nem lehet jellemezni. Művei két elkülönülő
csoportba oszthatók: az elsők tisztán irodalmi jellegűek, az 1528-tól
megjelentek pedig inkább vallási vitairatok. Az első csoportot a
gondolat merészsége jellemzi, amiben azonban sikertelenül igyekeztek a protestantizmus előfutár ját felfedezni. Ezek a merészhangú
művek különben sem magának Morusnak írásai, hanem csak házában készültek, kétségtelenül az ő ösztönzésére. Ilyen pl. az Erazmustól szerkesztett Euconium Mcriae c. szatíra, mely humanista
szellemességgel gúnyolja a társadalmi osztályokat, különösen a letűnőfélben levő skolasztikát. Morust ezért természetesen hevesen
támadta a régi teológiai iskola. Utópiájának hangja még merészebb:
Morus elképzelt városának lakói különböző vallások közt oszlanak
meg. Egyesek a Napot, mások a Holdat imádják. De a hit terjesztésének egyedül engedélyezett módja a meggyőzés. A kölcsönös
türelem a törvény. Akik Istennek szentelik az életüket, a szerzetesek, nem élhetnek tétlenül; a közjó érdekében a legdurvább munkát
kell végezniök. A kis számú és nagyon erényes papságnak megengedi a nősülést. Az idősebb asszonyok, vagy özvegyek közül választott papnőik is vannak. Mindez elég volt arra, hogy Morust a
„modern szabados szellemű" jelzővel lássák el kortársai. A vallási
türelem, a női szabadság harcosát, a szerzetesség és papság ellenségét látták benne. A valóságban Utópiájából éppen ellenkező
értelmet is lehet kiolvasni: Utópia lakosai polgárjoguk elvesztésének terhe alatt kötelesek elfogadni az állam bizonyos számú dogmáját, mint pl. a gondviselés létét, a lélek halhatatlanságát, a jövő
élet örök jutalmát, vagy büntetését. A pap személye szent. Vallási
kultuszaik pompázatosak: homályos templomok, gyertyák, zene tartják ébren a vallási megindultság, titokzatosság érzését. A valóságban tehát különböző elemek vegyülésével találkozunk, amiből még
nem következtethetünk elméletekre. Morus műve szellemi játék;

korában teljesen veszélytelen, mikor a vélemények összeütközésétől
még nem kell tartani. Cum grano salis kell néznünk s nem szabad
elfelejtenünk, hogy szerette barátait az áthatolhatatlan komolyság
látszata alatt megtréfálni.
Igazi énjét Morus Tamás 1528-ban kezdi megmutatni, mikor a
hitében eddig megingathatatlan király önző céljai érdekében a protestantizmussal kezd kacérkodni. Ettől kezdve Morus egész életét
vitairatok szerkesztésének szenteli, melyekben különösen a református Tyndale-t t á m a d j a . Ezek a művei nagyon nehéz olvasmányok, de jellemzőjük a derű, az emelkedett gondolkodás, a humorral fűszerezett józan ész. A szerző a valóságra hivatkozva kimutatja a Szentírásra támaszkodó, de tisztán szóbeli értékű okoskodások hiábavalóságát. Egy példa elég lesz módszerének megvilágítására, A protestánsok tagadták a kultusznak szentelt épület szükségét és szentségét- Isten mindenütt jelen van, igazi temploma az
emberi szív. Morus válaszol:
,,Ha lerombolnák a templomokat és megtiltanák a keresztény népeknek,
hogy istenszolgálatra összegyűljenek, egész bizonyosan nem maradna Istennek
igazi temploma a lelkekben sem, mert hamarosan a világ foglalná el Isten
helyét is a szívben. A tapasztalat is ezt m u t a t j a : akiknek a szíve valóban Isten
temploma, azok nagyon gyakran felkeresik Isten kőből épült templomát is.
Akik pedig elkerülik az Isten templomát, azok az ördög házát
hordozzák
magukban."

Nem búcsúzhatunk Morus életének első felétől a nélkül, hogyne említenénk a személyéből áradó kedves varázst, ami ma is lenyűgözi levelei olvasóit; vagy azt a bensőséges családi légkört, amit
maga körül teremtett. 1520 körül népes család veszi körül; második felesége, első házasságából született négy gyermeke, apósa,
sógornője, több örökbefogadott gyermek és a magához vett nyomorultak, köztük egy özvegy is, ki perben vesztette el mindenét. Ebben
a nagy családban szerencsésen találkozik a legbuzgóbb vallásosság
és a tudásvágy, A fiúk és a lányok egyformán tanulnak latint;
Sallustíust, Livíust, Boetiust olvassák, A király kíséretében gyakran
úton levő Morus leveleiben mindennapi olvasásra buzdítja gyermekeit, Néha meg is dorgálja hol egyiket, hol másikat, vagy ,,egész
iskoláját", A család életét pontos szabályok irányítják. Senki nem
henyélhet, Morus művészetkedvelése nyilatkozik meg a gyermekei
számára általa kiszabott időtöltésben. Egyesek énekelni, mások orgonálni tanulnak. Ne feledjük, hogy a hazájából száműzött Holbeint
is Morus Tamás fogadta be Angliába,
így virágzott ki a reformáció hajnalán a szív és a szellem szigorát és kedvességét egyesítő keresztény élet. Az olasz Renaissance
Angliában elvesztette durva, érzékies, erkölcstelen jellegét, de megőrizte a jó és az igaz tisztult keresését. Az irodalom és a művészet
a vallással egyesülve nyert kifejezést mindaddig, míg VIII. Henrik
politikája hosszú időre szét nem választotta őket. Amit az uralkodó
hibájából Anglia elvesztett, azt nehezen lehet lemérni, Morus és
Fisher, akik eddig annyira beleilleszkedtek humanista korukba, itt

elválnak kortársaiktól. Egyedül vették észre, hogy Anglia visszautasítva a pápai joghatóságot, egyszerre elszakadt a hit egységétől
és lemondott mindarról a kincsről, amit számára az Egyház jelentett, Bátorság kellett hozzá, hogy szembenézzenek a tényekkel, amit
mindenki más kendőzött és állást foglaljanak, amitől mindenki
húzódozott. Fisher és Morus igazolják a régi igazságot, hogy az
életszentség nemcsak erény, hanem bátor kiállás és világos látás is.
Páratlanul éles szem kellett ahhoz, hogy VIII. Henrik válásának minden következményét észrevegyék. Az uralkodó a pápától a
Fídei defensor címet kapta; harcolt Luther ellen; rendkívüli népszerűségre és tekintélyre tett szert, mint a két rózsa hosszú belső
harcai után rendet teremtő király. Másrészt házassága megsemmisítésének ügye is rendkívül zavaros volt. Szövegeket idéztek, vitáztak
a kérdést eldöntő jogi szabályok ellen és mellett. Hogyan ismerhette ki magát az ember, mikor az ügyvédek olyan sikerülten összekeverték az egész ügyet? Nem okosabb-e gondolkodás nélkül az
olyan jó, olyan nemes, olyan jóindulatú király mellé állni? Az
erkölcsi törvény parányi megsértését meg lehet kockáztatni. Egyébként is, mit nyom a mérlegen egy szegény asszony sérelme a vallás és az állam magasabb rendű érdekével szemben? Az angol
trónnak nincs férfi örököse. Üjra meginduljanak a trónkövetelők
testvérharcai? És végül, maga a király is, bizonyos értelemben, nem
Isten képviselője-e itt a földön? Nem tartoznak-e neki alattvalói
föltétlen engedelmességgel mindaddig, míg nem szól bele lelkiismereti kérdéseikbe? A fejedelem és a pápa joghatóságát ki t u d j a pontosan kettéválasztani?
Ilyen érvekkel igyekeztek megnyugtatni 1530 körül az országot.
Ehhez járult még a király abszolút uralma által kifejtett kényszer
is. Mindezt látva Fisher és Morus kortársai inkább elhallgattatták
lelkiismeretüket s hagyták az ügyet a maga útján titkon remélve,
hogy valami külső csoda talán megmenti a helyzetet. Rochester
püspöke volt az egyetlen, aki csírájában akarta elfojtani a bajt.
Morus sem helyeselte a király válását; de csendben maradt s várta,
hogy megkérdezzék a véleményét, Fisher tüzesebb természet volt s
papi lelkiismerete is cselekvésre sarkalta. Mikor VIII, Henrik el
akarta bocsájtani Aragóniai Katalint, hogy elvehesse Boleyn Annát,
azonnal állást foglalt, mert egyenes lelke látta, hogy az igazságtalanságból semmi jó sem származhatik, bármit mondjon is az
államérdek, Wolsey bíboros, a királyság prímása gyenge jellem. A
legkisebb ellenállás nélkül magáévá teszi a királyi szeszélyt. A könynyebbik útat választja, hízeleg a királynak, fenyegeti a pápát. Fölkeresi Fishert Rochesterben s igyekszik magához hangolni. A jó
püspök védelmébe veszi a királynét akkor, mikor a királyság csaknem valamennyi püspöke, sőt maga a prímás is fél a közmondástól;
Ira principis mors est.
1529-ben vagyunk. A pápa követe, Campeggio Angliába érkezik
VIII. Henrik házassági ügyének vizsgálatára. Az Egyház álláspontjának igazolására nem tud bizonyítékokat szerezni. Zavarba jön,
habozik. A királyné az első vizsgálati ülés után szükségtelennek
látja a továbbiakon megjelenni. A király ügyvédei már biztosra

* veszik a szegény asszony elítéltetését makacsság vádja miatt. A
szereplő tanúk mind a király fizetett bérencei. A következő ülésen
azonban Fisher egy csapással feldönti az udvaroncok gyáva hallgatására alapított reménységüket. Az első felszólalási alkalmat megragadva határozottan kijelenti az elnöklő pápai követ és az egész
udvar előtt, hogy a király házasságát — mely húsz évi együttélés
is megerősít — semmiféle isteni vagy emberi hatalom föl nem oldhatja. Kijelentésének védelmére hajlandó életét is föláldozni, „Keresztelő Szent János legnagyobb dicsőségének tarthatta, hogy a házassági kötelék yédelmében halhatott meg, pedig ez a kötelék
akkor még nem is volt olyan szent, mint Krisztus halála óta- Az
ő példája segít, hogy kitartó, bízó lélekkel szálljak szembe minden
veszéllyel bármily nagy legyen is az,"
Fishert fellépése a következő évek mind inkább fogyó ellenzékének szellemi vezérévé tette, 1532-ben a király az egész papságtól követeli, hogy mondjon le javára minden törvégyhozó és joghatósági hatalmáról. A beteg Fisher távol van. Mielőtt felelnének,
a főpapok és papok őt keresik fel és kérik véleményét. De nem tud
erőt önteni beléjük s eltávozva engednek a király óhajának.
Rochester püspöke nem ijed meg. Nyilvánosan a királyné védelmére kel. Barátai egyre fogynak. 1533-ban először veti tömlöcbe a
király, hogy távol tartsa a pápa elleni törvényeket megszavazni
készülő parlamenti üléseitől. Nem sokkal később azzal vádolják,
hogy ő sugallta a „kenti látnokot", aki jövendöléseket terjesztett
VIII, Henrik és Boleyn Anna, immár Anglia királynéja ellen. Még
súlyosabb megpróbáltatás vár rá. Az angol közvéleményben kevésbbé
bízó király esküvel kényszeríti alattvalóit, hogy Boleyn Anna gyermekei trónöröklését tiszteletben tartsák. Az eskü szövege tartalmazza a p á p á n a k az angol egyház feletti joghatóságának elvetését
is. Fisher kijelenti, hogy hűségesen szolgálja a koronának a parlamenttől törvényesnek minősített örökösét, bárki legyen is az; de
sohasem esküszik a pápa ellen. Azonnal a Tower börtönébe zárják.
Hamarosan visszautasítja azt az esküt is, mellyel a király alattvalóit kényszerítette, hogy őt az angol egyház kizárólagos fejének
elismerjék.
Fogságában sem feledkezik meg Fisher vezetői kötelességeiről.
Hét püspök is meglátogatja börtönében, hogy engedelmességre bírják. Felel nekik:
„Uraim, nagy fájdalmat okoz nekem, hogy ilyen ügyekkel kell foglalkoznom. De még jobban fáj, hogy éppen önök akarnak felfogásomtól eltéríteni,
akiknek ugyanúgy kötelességük az Egyház védelme, mint nekem. Mennyivel
méltóbb volna, ha egyek lennénk a Krisztus Egyházát ért sérelmek elítélésében,
minthogy azokat helyeseljük, sőt másokat is elfogadásukra buzdítsunk . . . A
várat elárulták s a j á t védői."

Fisher hozzáteszi, csak egy kívánsága van, hogy hátralevő napjaiban a királyért imádkozhassék. Rochester püspöke és a király
kancellárja, Morus egyformán mély tiszteletben tartják a király
személyét. Ha szembe szállnak is vele, sohasem a lázadók módján.

Azért sem léptek fel kihívóan, mert nem akarták azt a látszatot
kelteni, mintha siettetni szeretnék vértanúságukat. Mindketten elhallgatták az eskü megtagadásának indítékát egészen a halálos ítélet
kihirdetéséig, mikor aztán szabadon beszélhettek.
„Kijelentem, mondja bíráinak Fisher, hogy a király nem követelheti magának Isten Egyházának főségét, amit most bitorol. Soha nem volt földi uralkodó, aki erre merészkedett volna. Ezért a király a Mindenható Isten h a r a g j á t
vonja magára úgy saját, mint másck lelkének legnagyobb veszedelmére és a
rábízott ország pusztulására . . ."

És Rochester püspöke meghal imádkozva, hogy a király nyerje
vissza látását.
Az elmondottak híven tükrözik Fisher becsületes, egyszerű lelkét. Morus Tamás vértanúságával igazolja, hogy a halálig szereti az
az igazságot, de ő megmarad igazi humanistának, sőt angol humanistának egészen a vérpadig. Ugyanakkor telve a lelke alázatossággal. A királyi biztosok esküjét követelve átnyújtják a kancellárnak
az örökösödési törvény szövegét.
,,Azt feleltem nekik, írja a leányának, hogy nem akarom elítélni sem
magát a törvényt, sem készítőit, sem azokat, akik fölesküdtek rá. A magam
részéről azonban követem lelkiismeretem parancsát: nem tagadom meg a hűséget királyom örökösétől, de nem tehetem le az esküt a nélkül, hogy lelkemet
az örök kárhozat veszélyébe ne dönteném . . ."

Többször ismétli, nem vádol, nem ítél el senkit; még a királyt
sem. Ő már lemondott a világról, csak az üdvöt hozó halált várja.
Nem mintha így kevesebb bátorságra lett volna szüksége a királyi
bosszú elviseléséhez. Sok szenvedést okozott lelkének felesége
szemrehányása és forrón szeretett lánya, Margaret Roper, vagy
ahogy ő nevezte ,,Éva mama" könyörgése. Utolsó szavai mégis napsugarasan derűs lélek tükröződései. Morus Tamás rátalált végre a
börtönben arra a magányos életre, amire mindig vágyakozott. Önként megsokszorozta a börtön szigorúságát. Idejét imádságban és
párbeszédes elmélkedések írásában töltötte, melyek máig sem veszítették el lelki vagy irodalmi értéküket. Mindezek ellenére is még
mindig irigyelte azokat, akik egész életüket a magányban tölthették. Leánya éppen nála volt, mikor rácsa előtt elvonulni látta
azokat a karthauziakat, akiket az övével azonos bűn miatt kivégzésre kísértek. Boldogságtól ragyogó arcukra mutatva mondta: ,,Ez
a boldogság jutalma mindazoknak, akik napjaikat szigorú bűnbánatban töltötték, . . . míg mások, mint a te szegény apád, az élvezeteknek és a könnyelműségnek éltek." Milyen megkapó találkozása
az alázatosságnak és a lelki finomságnak! Mikor maga is fölhágott
a vérpadra, boldogsága talán nem ragyogott arcán, mint a szerzetesekén, de szerénységgel és mosolygó megadással átszőtt humora
nem hagyta el. Mivel a létra erősen ingott, odaszólt az őrség hadnagyának: ,,Kérem, segítsen, hogy baj nélkül följussak, a lejövetelt
már egyedül is el tudom intézni."

Mielőtt fejét vették volna Fisher így szólt a jelenlevőkhöz:
„Eljöttem meghalni a katolikus Egyházért és Krisztusért." Morus
Tamás szinte szó szerint ugyanezzel a kijelentéssel hajtotta fejét
a pallós alá: „Meghalok Krisztusban a hitért és az Egyházért,"
Halálukkal Rochester püspöke és VIII. Henrik kancellárja
nagyon közel került hozzánk. Ha ellenálltak a király akaratának,
nem azért tették, hogy a Szentszék földi hatalmát megvédjék, hanem mert a pápaságban látták az egyedüli intézményt, mely meg
tudja őrizni a hit egységét és ennek következményekép a szellem
szabad fejlődését. Az angolszász kereszténység haladása, mely az
egész világra kiterjeszti vallásos nacionalizmusát, mutatja, milyen
prófétai volt meglátásuk.

Dal a szépséghez.
(Bevezető ének egy Ars poetica-hoz.)
„Dum stella pedes praevia dirigit,
dux mentem melior monet."

Nem mondhatom, hogy mindenem Te vagy,
lepkék szárnyára mégis színed írom,
s ha sárga lombbal simul majd a sírom,
a csillagok közt is tudom, ki vagy,
A kék azúr, ha rámborul, Te vagy,
a homlokom párnája minden oltár,
fülembe zsong naponta őszi zsoltár,
s az első szó fölöttük csak Te vagy.
Az első csók vagy: tiszta ifjúságom,
miattad leptek meg tavaszban árnyak,
Téged susognak őszi fecskeszárnyak,
Neked ragyog, ha zúzmarás, a várrom.
Szűz fénylő zúzmarám Te vagy nekem,
a felhők hoztak ringó dombokon,
s míg lágy kezedbe hajtom homlokom,
hajam fölött száll zengő réquiem.
Ó, hadd kezedbe hajtni homlokom,
jaj, engedj sírni Érted, ősi Szépség!
Ha ködbe fordul rám az őszi kék ég,
a könnyeimmel Hozzád száll dalom.
Rezek

S.

Román.

G o n d o l a t o k a művészet és az erkölcs viszonyáról. 1
Rezek S. Román.

1. A szépség nem fölösleg. Valami szépség kell az élethez,
valami áhítat: művészet is kell az élethez. A lelkét kitáró embernek meg is adatik a szépség: csak nyílt szemmel kellene járnunk a
természetben, egyszerű örömmel kellene fogadnunk az egészséges
élményeket, önfeledten kellene megállnunk egy-egy műalkotás előtt,
ajkunkról meg nem szűnően fakadna a folytonos csodálkozás:
milyen szép!
Amíg az ember a latolgató ész mérlegelése és az akarat felügyelete nélkül úszhatott az élmények tengerében, amíg értelme és
akarata még őrizte az eredeti ,,egész"-séget, addig a szépségek
élvezését talán semmi sem zavarta. Az első emberpár természetes,
egészséges élményeit a tudás fájának tiltott gyümölcse mérgezte
meg, mikor ,,látni" kezdtek és fügefa-levéllel takarták el a testüket.
De ekkor már rajtuk is volt az átok: értelmük már csak tapogatódzva látott, akkor is csak megzavartan és bizonytalanul, akaratuk
már hajlott új bűnök felé.
Nincs elmélet, mely az eredeti bűnt nem-létezőnek mondhatná;
egyszerűen azért nincs és nem is lehet ilyen elmélet, mert a gyakorlatban mindenki érzi, hogy rajtunk van valami ősi átok (bárhogy
neveznők is), szenvedünk alatta a következményeiben, A teremtés
hatodik napján az ember kimondatlanul — és kimondhatatlanul —
boldog volt az élményeiben, a mai vergődő emberből pedig már
sokszor ez a kiáltás is felszakad: szeretnék boldog lenni, nem tudok,
mert alkotnom kell. Akkor a legkisebb virág és az embertárs szépsége is tiszta öröm forrása lehetett, most az alkotás révületében
is végességünk tudata kísért és lankaszthat halálosan fáradttá.
Keserítse el az embert, hogy nincs az élmények eredeti boldogságában? Vagy vigasztalja, hogyha nem szenved a másik véglet
reménytelenségében? Nem érdemes. Az emberi sorsot most már
csak elfogadni lehet, — de lehet és kell is benne küzdenünk a régi
boldogságért. Ennek az örökös harcnak egyik része a művészet és
az erkölcs boldogító egyensúlyba hozása.
2, A filozófia hajlandó a szépséget minden létezőben fölfedezni: az ontológiai szépség mindenben benne ragyog, csak meg
kellene látnunk. Elméletek szerint minden dologban megvan a neki
járó szépség, többé-kevésbbé teljes fokon. Csakhogy a látásában
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meggyöngült ember a szépségnek mindent átölelő világából csak
egy részt nevezhet igazán a magáénak, neki valónak, a természetének megfelelőnek. Számunkra igazán csak az a szépség létezik,
mely emberi élmény forrása lehet. Talán egy virág egyszerű szépsége vagy egy bonyolult műalkotás a d j a meg ezt az emberi szépélményt, mindegy, csak azt mondhassuk róla: az ember számára
szép, nekünk is mond valamit, minket is megmozgat és örömünkre
szolgál. Ki tudná pontosan megjelölni, mi az a valami, ami a dolgokat számunkra széppé teszi? Hol van az az alsó és felső határ,
mely a kis dolgok egyszerű „tökéletességét" és a bonyolult műalkotások titkos varázsát abba a területbe fogja, melyre ez lenne
írható: embernek való szépség. Megjelölhetetlen határ ez mind
lefelé a parányi perszemek táncának szépségéig, mind pedig fölfelé az extatikus szép-élmény homályos titokzatosságáig, — mert
megvan az a lehetőségünk, hogy meggyöngült látásunkat tisztábbá
és teljesebbé tegyük — egészen az Isten látásának megközelítéséig.
Végtelen határok nyílnak meg az ember előtt, melyek felé közeledhetünk, melyek hátrábbszorításakor mindig több és több ponton
fedezzük fel a mindenütt megjelenő szépséget, egy sárdarabban
(vagy legalább annak ábrázolásában) csakúgy, mint a csillagok hullásában, vagy az Istentől teremtett nemiség tiszta, érdektelen
ábrázolásában.
De amit a meggondolás az .általános emberi természet számára
megfelelő szépnek nevezhetne, azt nem föltétlenül mondja szépnek
ez vagy az az ember. A konkrét élményben nem az „általános
emberi természet" szerepel, — ez csak tárgyi alapra épített fogalmi
elvonás, — hanem ez vagy az az egyéni ember. Hogy ez az egyéni
ember a sokféle szépséget mind fel nem fedezi — vagy hajlandó
el nem ismerni — annak oka igazában az, hogy mindnyájan másmás testi-lelki adottságokkal rendelkezünk, anyagi törvények alá is
tartozó egyediségünket matériális tényezők is befolyásolják. A művészet pszichológiájának itt még igen sok felkutatni és összefoglalni valója van. Mert az kétségtelen, hogy érzelmi, értelmi és akarati életünknek szét nem választható élő egysége döntő és sokszor
eleve meghatározó tényező abban, hogy ez vagy az az ember éppen
mit tart szépnek. Érzelmi, értelmi és akarati életünknek szét nem
téphető egysége viszont sokban függ a testszervezeti adottságoktól,
öröklött és szerzett hajlamok, képességek, illetve készségek megfej thetetlenül egyedi szövedékétől: individuum est ineffabile, a
konkrét ember jellemezhető, de végeredményben „kibeszélhetetlen"
titok.
3, Az egyéni különbözőségek csak még jobban kiütköznek, ha
azt is meggondoljuk, hogy a különbözőképen differenciált emberegyedek a legkülönfélébb élményeken estek át, kisebb-nagyobb —
tehát ú j r a csak különböző — életszakaszokon át. Ezeket az élményeket az ő egyéniségük megint csak egyénien dolgozta fel és
raktározta el élményszerűen vagy esetleg reflexíve is, — míg végül
előttünk áll ez az ember, aki most pl. egy műalkotást szemlél vagy
erkölcsileg dönt valamiben, esetleg mindkettőt átéli vagy átgondolja.
A nekünk való szépségnek „köntöse" is emberi, mégpedig
\
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egyéni méretre szabott „köntös". Egészen érthető tehát, hogy ez az
egyéni méretű ruha nem fog ráilleni másokra teljes pontossággal:
nem fog mindenkinek hiánytalanul tetszeni az, ami az egyik embernek maradéktalanul tetszik. Egyéni hajlamok, kor, szokások és
egyéni kedvtelések, a neveltetés jó és rossz eredményei, a tapasztalati gazdagság vagy szegénység — és még ki tudná elsorolni hány
tényező eredménye az, hogy az egyes ember számára a másoknak
esetleg megfelelő szépség nem mond semmit, s ő ezért hajlandó
rámondani: ez nem szép. A lelki és a művészi érettség magas foka
kell már ahhoz, hogy valaki ezt mondja valamire: ez nekem nem
tetszik, de tudom, úgy ítélem, hogy mégis szép. ízlést az objektív
értékítélettől így elválasztani csak kevesen tudnak.
Talán sehol nem üt ki annyira az emberek egyéni különbözősége, mint éppen a művészet világában. Ezt a tényt teljes pontossággal úgy kellene megfogalmaznunk, hogy azért éppen a művészetekben tapasztaljuk az egyéni különbözőségeket, mert a szellemi
tartalmakat itt kell leginkább az egyedi, konkrét és korlátolt anyagi
alakban kifejeznünk. A gondolkodás elvont sémái, a fogalmak eléggé
egyértelművé tehetik a szellemek érintkezését; érzelmi és akarati
világunk viszont már csak nehezen tárható fel másoknak — fogalmakkal és másféle reprodukáló jelekkel (pl. gesztusokkal, stb.).
Az élő egyetlenségében kifejezhetetlen élményt csak nehezen tudjuk felidézni mások lelkében. Ez a félreértésekre mindig számítható
vállalkozás a művészetek hivatása, ahol az egyéni élmény a korlátolt anyagi kifejezésekkel az eredetihez hasonló élményt akar
támasztani a szemlélőben is.
A művészi teremtő élmény és a műélvezés révén reprodukált
élmény összeegyeztetésének nehézsége miatt kevés olyan műalkotással — vagy akár természeti szépséggel — találkozunk, mely
sokakat „teljesen" kielégítene. Részletszépségek részlegesen megvalósult formái között élünk egyéni végességű képességekkel és
készségekkel, s ezeken át keressük a teljesen megvalósult Egészen
Szépet. A művészet — mint az emberi kultúra egyik része — ezért
jelent számunkra igen sokat: az általa kapott intuitív gyönyörködő
szemlélődés „legszebb" út a végső intuitív szemlélődéshez.
4. A szemlélődés,
igen a szemlélődés kell nekünk! Akár boldog nyugodtságnak tekintjük, akár a minden képzeletet túlszárnyaló
szárnyalásnak, de maga a szemlélődés és a benne adódó boldogság
mutatkozik végső célunknak, ahonnan már „nincs tovább" a legtitánibb szellemek számára sem. Az emberi életben a szemlélődés
az a végső dolog, amelyhez minden hasznot már csak hozzámérünk,
amely tehát maga már nem lehet „hasznos", hanem csak önmagában kívánatos — mondja Ervin Gábor is. A szemlélődés a végső
cél, olyan állapot, melynek már nincs további célja, ezért mondható
„céltalannak" is, hiszen végső cél, mely után már nincs más cél,
mely tehát egyedül „jogos" öncél.
E felé igyekszik az ember, néha nagyon is részletboldogságok
útvesztőin, néha pedig a szemlélődés szikrát lopó élményein át,
5. Mikor egy hegycsúcs felé visz a kirándulók útja, mielőtt a
legnagyszerűbb kilátást élvezhetnék, végig kell menniök a sok hegyi
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úton, a sötét erdők szépségei és veszélyei között. Találkoznak közben is sok-sok szépséggel, de tudják, hogy mindez még csak kicsí
ízelítő, csak parányi részlet ahhoz a panorámához képest, melyben
a hegycsúcson lesz részük. A folyton szépülő táj — a fáradtság
ellenére — mindjobban sarkallja őket; csak előre a csúcs felé! De
mi lenne, ha minden lépten-nyomon elmaradoznának az útszéli kis
szépségeknél, ha talán azt is mondanák: máris ,,jó nekünk itt
lennünk", ne menjünk tovább. Sose, vagy csak nagykésőn és nagynehezen jutnának el a nagy szépségek meglátására. És mi lenne,
ha nem figyelnék az út jelzéseket, a figyelmeztető táblákat, melyek
óvni a k a r j á k őket az útvesztő rengetegben és a szakadékok szélén?
Hányan esnének le vagy tévednének el közülük, vagy még jobb
esetben csak sebesülten juthatnának el a hegycsúcsra és így már
csak sajgó sebbel élvezhetnék a messzi kilátást, a hegyi levegőt és
a szirti sasok repülését.
Alig sántít ez a banálisnak ható költői kép. Emberi életsorsunk
is ilyen nagy „kirándulás": cél felé, hivatások szerint elírányított
nagy utazás, végén a nagy céllal: az Istent elérő boldog szemlélődéssel. Éleszt, csalogat, serkent az úton sok szépség, hajlandók
lennénk elmaradni anyagi, emberi részletszépségek között, A legnagyobb erőfeszítésbe kerül, amíg szívünk természetes szavává
tesszük, hogy nincs itt végleges lakásunk; nehéz munka és sok vergődés után mondhatjuk csak el, hogy a végső csúcsok vándorai
vagyunk, hiszen olyan szép és olyan marasztaló itt minden — még
az alsó dombok szenvedései között is. De mégis boldog, aki fel nem
akad a részletszépségeknél, és meg nem áll és hátra sem néz, csak
megy előre, elgyönyörködve az útszéli szépségekben, de nem kötve
le magát hozzájuk, csak figyelve az útjelzőkre és a szakadékok
szélén intő táblákra. Nem is dönti le az útjelző táblákat, hiszen
látja az előtte járók egyenes csapásából, hogy biztos nyugodtsággal
jártak már erre előtte is. Sokan mennek együtt. Nem ;,íbant obscuri",
nem sötét utasok, hanem ,fílíi lucís", a fény fiai, a Fény felé törő
vándorok, akik énekelnek, s míg leszakítják az útmenti nem tiltott
virágokat, tudják, hogy még szebbeket találnak odafent a csúcson.
Emberi életünk szimbolikus útján a marasztaló és előre is
biztató szépséget a művészet a d j a . Az erkölcs viszont a biztos
útra figyelmeztető útjelzőket, A gyöngült és rosszrahajló emberi
akarat hajlandó letérni a kijelölt utakról, hajlandó leereszkedni a
szakadékokba is, meg-megáll az út szép virágai és lugasai mellett,
A zavartalan kirándulás — a győzelmes életút — helyett felzavarhatjuk — „jogunkban áll" felzavarni — a rendet, teremthetünk
rendetlenséget is. Bizony, ki nem érezte volna még, hogy csak
botorkálunk a Teljes Jóság felé! Ütunkon már meg vannak szaggatva a virágok (részleges szépségek), meg vannak mérgezve a
kútak (a bűnbe csalogató veszélyek) és néha hajlandók lennénk ott
hagyni, sőt le is dönteni az útjeleket (az Istentől adott erkölcsi rendet felforgatni akaró egyéni morál).
Az erkölcs a dolgok Istentől adott rendjének megvalósítását
akarja elveivel és a szerintük vállalt élettel: a „legjobb" út a
Végtelen Jóhoz,

6. „Állomásról állomásra":
szép tárgyak, szép testek, szép
érzések, szép tettek, szép gondolatok, szép lelkek szemléletén és
szeretetén át az Abszolút Szépséghez, Ugyanakkor a jóság ú t j á n
is a Végső Jóság felé- Végső Jóság és Végső Szépség: Egy és
Ugyanaz: Isten. A Feléje vivő útak közül még csak az egyik —
a „legszebb" — a művészet; egy másik út pedig az erkölcs, a „legjobb", legbiztosabb út. De a művészet is, az erkölcs is csak út,
Ütak, melyeket vállalnunk kell, melyekre el kell indulnunk és
melyeken haladnunk kell állomásról állomásra (ennyiben célok is,
közel vagy távolabb, de nem végső végtelenben lévő célok), melyeket végig is kell járnunk, melyeket lehetőleg egyszerre kell végigjárnunk az egy és megismételhetetlen emberi életben, hogy „teljes"
legyen az életünk: a felismert (igaz) út vállalása (erkölcs) és megszépítése (művészet) kell nekünk!
7. Szempontról
szempontra. Mi a művész saját célja? Alkotás,
magának a műnek megteremtése, (A hasznossági célok csak életszükségletek,) Ha mint művészt tekintjük — köteles-e a művész
erkölcsileg építőt alkotni? Nem, mert a művészet bensőleg öncélú
alkotásrend, saját törvényekkel is rendelkezik az anyagszerűség és
a különböző technikai törvényektől kezdve egészen a zseniális alkotások definiálhatatlan „törvényeiig". Ha a művészt mint embert —
egész embert — tekintjük, vagyis a legvégső szempontból, a szemlélődés boldogsága szempontjából, van-e vonatkozása, viszonya az
erkölcsi renddel? Hogyne, hiszen a művészi alkotás is szabadakaratú emberi tevékenység, mely elvileg — ha egyszer már a végső
szempontot nézzük — nem ellenkezhetik, nem szabadna ellenkeznie
más, ugyancsak a végső cél felé vivő útakkal, szempontokkal.
Egyéni tapasztalataink, konkrét élményeink mégis azt mutatják,
hogy lehet ellenkezés, előfordulhat súrlódás a művészet és az
erkölcs között. Az eddigiek a l a p j á n azt .mondhatjuk, hogy ennek
oka az, hogy sokszor megállunk a művészet saját szempontjánál,
csak az öncélú alkotást tekintjük végső célnak is — vagy ha meg
is láttuk a teljes célt (az egész ember végső boldogságát a teljes
szemlélődésben), de nem birjuk részleteiben megvalósítani, mert
gyarló, gyönge hozzá az akaratunk,
Dehát mikor cselekszünk helyesen az erkölcs világában? Mi
az erkölcs legfontosabb maximája? Csak az általános erkölcsi elvek
megtartása kell? Nyilvánvaló, hogy nem csak ezek, mert a tett
világának legfontosabb erénye, a prudentia (bölcseség) — bár egyetemes törvények alatt áll — mindig egyéni helyzet egyéni megítélése szerint cselekszik. Az erkölcsi előrehaladás — akárcsak a
művészet — öntörvényű: az általános irányelvek mellett a részleges
eszközök megtalálása mindig a cselekvő és az alkotó legegyénibb
feladata.
Ha tehát az általános (és az egyes művészetekben is különféle)
törvények mellett szinte minden műalkotásnak saját törvényszerűsége, — mert egyedi léte — van (melyet a művész teremtett meg
neki), továbbá ha az általános irányelvek mellett a részleges erkölcsi elvek megtalálása mindig az egyén feladata, akkor milyen
i,követelmények" állíthatók erőszak nélkül e két világ
a mű-

vészét és az erkölcs — egymásközti viszonyában, vagyis a végső,
mindent kielégítő szempontból? A választ a kérdés ennyiben tartalmazza: a művészet és az erkölcs viszonyában megállapíthatók
bizonyos általános irányelvek, de a kettő összhangbahozásának feladata mindig az egyén s a j á t ügye marad.
Hogyan fest ez a probléma részleteiben?
8, Horizontról
horizontra.
A tartalom horizontja.
Általában azt mondhatjuk, hogy az
esztétikai szemlélődés tárgya önmagában sem nem erkölcsös, sem
nem erkölcstelen, hanem éppen a csak-művészi célzatú, érdektelen
intuitív szemlélődés tárgya. Viszont ha egyszer az egész embert —
nemcsak mint művészt — tekintjük, világos, hogy semmiféle művészi témának nem szabad zavarnia és felrúgnia az általános erkölcsi
elveket, mert ekkor az egész léleknek nem adhat kielégülést, hiszen
éppen az erkölcsben (és a szépség helyes magyarázata szerint a
művészi alkotásban is) lényeges rendet zavarja meg s ezzel az
érdektelen
szemlélődést
akarati,
lelkiismereti
síkra viszi át, egy
szóval: érdektelenné
teszi az érdektelen
intuíciót. Puszta technikai
zsenialitás még nem elég ahhoz, hogy az ugyancsak érdeklő rossz
tartalmat érdektelenné tegye. Tehát elég, ha a művész az általános
erkölcsi irányelveket szem előtt tartja a műalkotás tartalmának
megteremtésében. Az már a pedagógiai tényezők joga és kötelessége, hogy arra őrködjenek, hogy a különböző testi és lelki alkatú
szemlélők mire — jóra, vagy rosszra — használják-e fel ezt a
tartalmat.
'
.
A tartalom horizontján tehát: a műalkotás biztosíthatja a boldogító szemlélődést, ha az erkölcsi rendet — kimondatlanul —
érezteti (akár a jóság, akár a bűn ábrázolásával) ; potenciálisan
biztosítja az érdektelen szemlélődést, ha nem direkte erkölcstelen;
árt a szemlélődésnek — és így közvetve a teljes szép-élménynek
is — ha az erkölcsi rendet egyenesen felforgatni igyekszik; végül
potenciálisan árt (árthat) a tiszta szemlélődésnek, ha a művészi
öncélúságra és az öntörvényűségre hivatkozva olyan témát ad, mely
a szabadakaratú ember számára általában az erkölcsi rossz forrása
szokott lenni.
Az ábrázolás horizontja. Bármilyen szellemi tartalom, főleg a
művészi, éppen a megjelenítés módja révén hathat ránk legdöntőbben: afficiál, izgat, megingat, kiráz a mindennapi élet felszínes
talajáról, s aztán vagy megadja a szemlélődés boldogságát vagy
pedig zavart és lelkiismereti bukást is okozhat a lélekben. A kényes, bűnt ábrázoló, főleg szexuális témákban az ábrázolásmód a
döntő, annyira, hogy a tartalmilag negatív (potenciálisan rossz)
témát is erkölcsileg kifogástalanná teheti, A tiszta táncot ábrázoló
testek mozgása (pl. Lux finom és tartalmilag is tiszta márványai)
mélységes és egészséges élmény forrása lehet. Renoir aktjai, Ingres
Angelica-ja, Fritz Klimsch Phantasie-ja, Michelangelo meztelen
alakjai mind magasabb szépségrégióba vihetik a szemlélőt, mert az
ábrázolásmód erősen pozitív hatásúvá teszi az esetleg negatíve
(zavarólag) ható témát is. Ahol viszont az ábrázolásmód fűtöttsége,
érzékisége még csak hozzájárul az erkölcsileg ,,nehéz" témához, ott

nemigen lehet érdektelen a szemlélődés az átlagember számára.
Ilyen pl. Zuloaga: Die Strasse der Leidenschaften, Ein pikantes
Wort; Jakob Obrovsky: Warmer Abend; G. Klimt Salome-ja, Otto
Fridrich Eva-ja —, hogy csak pár kiragadott példát említsünk.
Mikor ezeket az alkotásokat (mily sokat lehetne idézni az irodalomból is!) az átlagember számára veszélyeseknek nevezzük, csak
általános értékítéletet mondunk, hiszen a döntő még itt is az egyéni
lelki érettség: kis gyerek hajlandó a Klebelsberg-emlékmű szemlélete után is ezt mondani: ,,Csúnyát néztem"; nagyon kiérett lelkű
művészek és tiszta lelkek az említett műalkotásokat ís tiszta érdektelenséggel bírják szemlélni. Általános irányelveket éppen azért ís
kell megjelölnünk, mert a kiérett lelkű művész alkotása legtöbbször
a nagy tömegek számára is hozzáférhető, s ekkor senki sem kezeskedhetik arról, hogy csupa kiérett lelkű embet szemléli azt a művészileg teljes, erkölcsében potenciálisan kényes témát. Itt már
természetesen nemcsak a gyermekek elé nem való témákról és ábrázolási módról van szó, hanem főleg olyan alkotásokról, melyeket ez
a túlzó elv hoz létre: a zseninek mindent szabad. Hogy a zseninek
—: mint művésznek, de csak mint művésznek! — mindent szabad,
ez nem új igazság előttünk; a szempontok tisztázásakor is hangsúlyoztuk, hogy a művész mint művész teljesen amorális,
erkölccsel
Tiemtörődő valaki. Még Szent Tamás is hangsúlyozza, hogy a m ű '
vészi alkotás szempontjából nem számít, hogy az alkotó bünös-e,
vagy nem, mint ahogy nem számít a matematikai eredmény szempontjából, hogy jó vagy rossz lelkiállapotban van-e a matematikus.
De mikor a művészet részletszempontját az egész embernek többi
(erkölcsi, végső boldogsági, stb.) szempontjaival is kiegészítjük, —
végeredményben
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mondanunk, hogy ilyenkor csak egyet kell döntő tényezőnek tekintenünk: az egész embernek boldog szemlélődést ad-e az illető műnek megalkotása vagy élvezése? Az apollói müvész-lelkek a feszültségében is nyugodt szemlélődéssel merülnek el olyan műalkotások élvezetébe, melyek — az általános tapasztalat szerint —
mások számára a dionysosí, vitális élvezeteket teremtik meg, vagyis
elterelnek az érdektelen szemlélődéstől és sötét, legalábbis kétes
homályú mélységekbe zuhantatnak. Ilyen pl, Ady Endre sok verse.
Azok a túlfínom lelkek, akikből a művészi érzék esetleg hiányzik,
leghelyesebben teszik, ha az általános irányelveket követik, — vagy
pedig keresik a komoly művészi érlelődés lehetőségeit.
A végső horizont. Már ebből a pár elvből és ezekből a kikapott
példákból is elénktűník, hogy lehetséges a művészet és az erkölcs
olyan összehangolása, mely — igaz, hogy csak nagyonís véges fokon
— de valamikép a tiszta szellemek szemlélődéséhez fogható. Melyek
ennek a szemlélődésnek számunkra lehetséges feltételei?
Válaszunk röviden ez lehetne: a végső horizontú látás elmélyítése. Mit jelent ez?
Az erkölcsi erények előkészítenek a szemlélődésre, tehát ki
kell őket egészítenünk a vallásos élet melegségével, A művészet
valami részt tartalmaz a végső szemlélődésből, de túlságosan földi,
emberi megnyilvánulási köntösben, tehát ki kell egészítenünk a

misztikus szemlélődés (kegyelemtől segített) horizontjával; meg kell
őrizni a művészi öncélúság és öntörvényűség gyakorlati érvényesítését, de — kimondatlanul — beleállítva a végső szemlélődés boldogságot biztosító vonzásaiba; fel kell szabadítanunk az Ént, aki az
eredeti bűn terhétől szabadulni a k a r ; a kettős ember közötti harcot
valamiképen fel kell oldani, el kell juttatni az embert a legtisztább
édességek megízlelésére. Szellemibbé kell tenni a manapság olyan
érzékívé süllyedő művészeteket, mert csak így közelíthetünk a
végső szemlélődés boldogságához, ahol minden érzék valamiképen
átszellemesítve fog szolgálni a szépség átéléséhez — immár az
emberi művészet közvetítése nélkül.
Igaza van Márainak, amikor azt mondja, hogy csak addig van
jogunk művészileg alkotni, amiként a papnak ís csak addig van
joga (természetesen nem joghatósági, hanem szubjektív, vagyis a
művészetben számításba jövő szempontból) büntetni és feloldozni,
amíg hisz és úgy érzi, hogy személyesen felelős Istennek.
A végső cél szempontjából pedig a teljes emberség horizontját
fogja át Danténak két sora, melyet a Divina Comediáról mondott:
Az egésznek és minden részének célja az, hogy az embereket az
elesettség állapotából a boldog szemlélődés világába segítse.
így simulnak egymásra a kisebb horizontok, hogy kövei legyenek egy végső horizontnak, ahol a lélek már nagy mezőben lát és
hatalmasan valósítja meg az emberi szellem legmerészebb álmait is.

Á szentatyák világa.*
Faggyas Edvin.

Az Egyház szellemi kincsestárában csodálatos egységben találhatók az új gondolatok évezredek időtálló eszméivel. Mint százados
tölgy törzsén az ifjú hajtások, úgy fakadnak a hit változatlan alapjából a korszükséglet kívánta megoldások. De a törzsről, az alapról nem szabad megfeledkezni. Ezért számunkra sohasem lehet időszerűtlen a ,,hagyomány "-ra való visszatekintés, a kereszténység
első szellemi termékeivel, a szentatyák műveível való foglalkozás.
Hans Urs von Balthasar, a patrológikus teológia egyik kiváló
művelője szerint 1 a szentatyák munkáinak olvasása közben lelkünket
érdekes kettősség ragadja meg, A szentatyák egyszerre nagyoknak
és szellemileg kezdetlegeseknek tűnnek fel; gondolataik egy részét
rendkívül korszerűeknek találjuk, de ugyanakkor évszázados távolság idegenségét is érezzük rajtuk. Szellemileg kezdetlegeseknek
látszanak, mert minden termékenységük ellenére is a keresztény
gondolkodás kezdetén állanak. Sok dolog hiányos és homályos náluk, ami pedig később igen fontosnak mutatkozott. De egyúttal
nagyoknak is látjuk őket, mert életükben és írásaikban a keresztény
igazság mély vizeire tudtak hajózni, nem ugyan a fogalmak exaktságának evezőivel, hanem a hit és szeretet duzzadó vitorláival. —
Nagyon távolíaknak tűnnek fel, mert egészen más körülmények között éltek,- mint mi, A fejlődő kereszténység a túlhajtott szellemiségű hellénista kultúrával találta magát szemben, a mi korunk a
materializmus és naturalizmus zászlója alatt támad. Mégis közel
állanak hozzánk, mert munkáik a píllanatszülte szükségletek mellett
a legtöbb örök igazságot tartalmazzák a Szentírás után,
A történelembe lépő kereszténységet fejlett kultúra fogadta.
Természetes, hogy ennyire különböző két világ találkozása nem
történhetett meg összeütközések nélkül. Az ellenség nemcsak fegyvereket használt, hanem a szellem erejét is csatasorba vonultatta a
kereszténységgel szemben. A zsidóságon kívül ellenség volt a pogány világ is. Sőt belső ellenségek is támadtak az eretnekek személyében. A harcok azonban mind az új tan erejét növelték. Győzelmesen haladt előre az új életet hirdető kereszténység, A világ
nem lett ugyan egyik napról a másikra Krisztus követőjévé, de a
keresztények életének fénye lassan világosságot derített a Megváltó
nélküli világ homályában.
Nem olvashatjuk meghatódottság nélkül a Diognetushoz inté* Időszerűséget ad e t a n u l m á n y n a k a Szent I s t v á n T á r s u l a t n á l f D n
Flóris szerkesztésében most m e g j e l e n t Keresztény Remekírók 16 kötete.
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zett levél felejthetetlen sorait, amelyekben az ismeretlen szerző
örök emléket állított az első keresztények életének. 2 ,,A keresztények nem laknak saját városaikban, nem beszélnek külön nyelveri,
életük módjában nincs semmi feltűnő. Atyáik örökét lakják és
mégis idegenek bennük , . , Minden idegen ország hazájuk, hazájuk
pedig idegen ország. Megnősülnek, mint mások és gyermekeket
nemzenek, de nem teszik ki őket. Asztaluk közös, de nem asszonyaik . . . A fennálló törvényeknek engedelmeskednek, de életük
által felülemelkednek rajtok . . . Szóval, ami a testben a lélek,
azok a keresztények a világban. Valamint a lélek a test összes tagjaiban el van terjedve, úgy a keresztények is a világ minden városában megtalálhatók. És amint a lélek is testben lakik, de nem tőle
származik, úgy a keresztények is a világban laknak, de nem a világból valók . . . A test gyűlöli és üldözi a lelket, mert megakadályozza
kívánságainak teljesítésében; a világ is gyűlöli a keresztényeket,
kik őt sohasem bántották meg, csak örömeit vetik meg. A lélek
ugyan a testbe van zárva, mégis az tartja fönn; épúgy a keresztények is a világba, mint börtönbe vannak zárva és mégis ők tartják
fent a világot. Halhatatlan lélek lakozik a halandó testben; a keresztények is csak ideiglenesen vannak a múlandóban és csak az
égben várja őket az örökkévalóság,"
A győzelem biztos tudata, a keresztény életforma tökéletességébe vetett hit adta az apologéták kezébe a tollat, hogy bátor
hangon követeljenek méltó helyet a kereszténységnek a világban.
Az eretnekekkel folytatott vitákban rakták le a szentatyák
azokat az alapokat, amelyekre a hittudomány rendszert építhetett.
A küzdelmekben az Egyház tanítása jelentette számukra azt a sziklát, amelyben a változó vélemények forgataga közepette megkapaszkodhattak. Egész életüket a hit tisztaságáért folytatott küzdelemben töltötték. így valóban az igazi élet megőrzői és közvetítői lettek
számunkra és ezért méltán megilleti őket az atya elnevezés.
Az Egyház tisztán megőrzött tanítása a legdrágább kincs.
,,Ezt a tanítást és hitet az Egyház, jólehet az egész földön el van
terjedve, oly szorgosan őrzi, mintha egy házban laknék s ép úgy
hisz benne, mintha csak egy lelke és egy szíve volna és oly összhangzóan prédikál, tanít és hagyományoz, mintha csak egy szája
volna" — hirdeti Szent Irenaeus. 3
A szentatyák írásaiban ezért nem az úgynevezett „különleges
tanítások" fontosak. Nem lényeges, hogy egyes pontokban talán ők
is tévedtek. Nem fontos, hogy a depositum fidei-t különböző spekulatív alapon dolgozták fel, A szentatyák munkálkodása a Szentírás
mondását bizonyítja: Egy tanítótok van, Krisztus.
A szentatyák tanításainak szilárdsága kettős alapon nyugszik,
a Szenthagyományon és a Szentíráson, Keresik az összes egyházak
közös tanítását, összeállítják a püspökök jegyzékét, hogy megállapítsák az apostoli hagyomány folytonosságát és a közösen vallott
tanításokat. A hagyományon nyugszik valójában az egész keresz2
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tény tanítás biztossága. Ezért meri Szent Ágoston kimondani a
szinte vakmerően hangzó szavakat: Evangelio non crederem, nisi me
oommoveret ecclesiastíca auctoritas,
A hagyomány mellett azonban nagyon fontos a Szentírás is.
A szentatyák sokkal őszintébben érezték, hogy a Szentírás Isten
szava az emberhez. Ezért a patrológikus irodalom legtekintélyesebb
részét a Szentíráshoz írt magyarázatok alkotják. A hit igazságainak tárgyalása közben az első és legfontosabb mindig a Szentírás
hagyományos értelmezése. A Szentírás iránti tisztelet magyarázza
meg azt is, hogy a legtöbb szentatya mélyebb, lelkibb értelmet keres
benne. Origenes Mózes IV. könyvéhez írt egyik homiliájában [21.)
így fejti ki a Szentírás magyarázatára vonatkozó nézetét: 4 Azt
tapasztaljuk, hogy a Szentírás egyes könyveit szívesen olvassuk,
mert belőlük könnyen hasznot merít lelkünk. Másokat viszont csak
nehezen veszünk kezünkbe, mert látszólag minden haszon nélkül
kell letennünk. A Szentírás minden szavának szerzője a Szentlélek.
Nem mondhatjuk azonban, hogy a Szentlélek valamit is feleslegesen
sugalmazott volna." Ki meri azt állítani, hogy az Űr igéjének semmi
haszna sincs és semmi hatással sincs üdvösségünkre, hanem csak
elmúlt események egyszerű elmondása, amelyek akkor ugyan végbementek, de mi elmondásukból semmi hasznot nem merítünk, Istentelen és hítellenes ez a vélemény!" 5 Nem marad más hátra, meg
kell keresni a Szentírásnak mélyebb értelmét az allegóriák segítségével.
A Szentírás misztérium, a láthatatlan isteni igének és akaratnak érzékelhető megjelenése. Benne minden szó az üdvösségtörténettel valamíképen összefüggő érzékfeletti valóság jelképe, A valóságot csak a mélyebb értelem, a „spirituális intellígentia" segítségével
közelíthetjük meg."
A misztérium egyik jellemvonása, hogy csak a beavatottaknak
tárul fel. Ezért kell a Szentírásnak is mélyebb értelemmel bírnia,
mert különben a hitetlenek ís hozzáférhetnének, „Certe si mysica
non esset, inter infidelem fídelemque discretío non maneret," 7 Az
Űr Jézus is azért beszélt példabeszédekben, hogy csak a hívők
értsék meg.
A Szentírás azonban nemcsak a hit forrása, hanem a keresztény élet irányítója is. A Vitae Patrum-ban olvassuk: „így szólt egy
öreg: Isten azt kívánja a keresztényektől, hogy engedelmeskedjenek
a szent írásoknak, mert ezek mutatják meg a helyes beszéd és
cselekvés módját." 8 „Megkérdezte valaki Antal apátot: Mit tegyek,
hogy Istennek tetsző módon éljek? — Bármerre jársz, Istent mindig
tartsd szemed előtt. Cselekedeteidben pedig engedelmeskedj az
írásoknak." 9
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A Szentírás és a lelkiélet szoros kapcsolatára mutatnak rá
Cassianus gyönyörű szavai is: „Szünet nélkül kell olvasnunk a
Szentírást. Ennek az állandó elmélkedésnek kettős gyümölcse lesz.
Először, midőn lelkünket ezek az olvasmányok foglalják le, szükségszerűen megszabadulunk minden rossz gondolattól. Azután, ha
a Szentírás tartalmát igyekezünk megjegyezni, ha ezek nem is válnak egészen világossá előttünk, később, mikor már leráztuk a külső
dolgokat magunkról és az éjszaka csendjében elmélkedünk, m a j d
tisztábban behatolunk értelmükbe és felfedezzük elrejtett jelentésüket, melyhez a nap folyamán nem jutottunk el. Ha majd megnyitja
szemünket a „tanulmány", akkor ú j színben jelenik meg előttünk
a Szentírás is és úgy növekszik szépsége, amint előrehaladunk
benne. A Szentírást mindenki a maga lelkiállapota szerint fogja fel.
Földiesnek látszik a testi ember előtt, isteninek a lelki ember előtt
és így azok, akik eleinte mély homályba merülve látták csak, később
nem győzik eléggé csodálni pompáját és ragyogását." 10
A szentatyák ragaszkodása a természetfeletti világhoz, az
Egyházhoz, mint a továbbélő Krisztushoz, nem jelentett elfogódott
szűkkeblűséget. Kitárt, csodálkozó lélekkel fordultak a természet
felé, hiszen Isten kezenyomát fedezték fel abban is. Értékelték a
pogány kultúra alkotásait is. Látták ugyan romlottságát és Istentől
való távolságát, de a sok rátapadt szenny alatt meglátták értékeit
is. Ezeket becsülték, mert minden jóság és szépség Istentől származik. Leghatározottabban Szent Ágoston fejti ki ezt a gondolatot:
„Amit a bölcselők igaznak és a hitnek megfelelően tanítottak, attól
a kereszténynek nincs mit tartania. Sőt inkább mint jogtalan tulajdonosuktól önhasznunkra sajátítsuk el. Az egyiptomiaknak nemcsak
bűneik és bálványaik voltak, melyeket a zsidó nép megvetett és
került, hanem arany és ezüst edényeik, drága ruháik és más ékszereik is, melyeket Isten választott népe Egyiptomból való kiköltözése alkalmával hasznosabb célokra magáévá tőn, nem önhatalmúlag, hanem Isten parancsára, mivel az egyiptomiaktól csak azt kölcsönözték, amivel ezek visszaéltek. A pogányoknak is megvannak a
maguk képzelt és babonás koholmányaik és súlyos vétkeik, melyeket minden keresztény utálni és elvetni tartozik; van azonban
szabadművészetük is, mely az igazság szolgálatára válhatik, vannak erkölcsi szabályaik is, melyek sok hasznosat tartalmaznak és
több igazságaik is, melyek az egy Isten tiszteletére vonatkoznak,
melyeknek nyomára nem maguktól jöttek, hanem az isteni gondviselés által mindenhová kiható igazság kincsestárából merítették." 11
Alexandriai Kelemen egy lépéssel még tovább megy és az ószövetségi kinyilatkoztatással állítja párhuzamba a görögök filozófiáját:
„ . . . data est lex et prophetae Barbaris, philosophía autem Graecís,
aures assuefacíens a d praedicatíonem." 12 ,, . . . erat quidem ante
Domini adventum phílosophia Graecís necessaria ad íustitíam . . .
Omnium enim bonorum Deus est causa; sed aliorum quidem prin10
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cipaliter ut Testamenti Veteris et Noví, aliorum autem per consequentiam, sícut philosophiae," 13
A filozófia nagyrabecsülése azonban nem szól bármelyik rendszernek. A szentatyák előtt a dicséretre méltó filozófia legtöbbször
Platon tanítását jelentette. Aristoteles rendszerében nem találták
meg azokat az igazságokat, amelyeket a keresztény tanításban hasznosítani tudtak volna. Szent Ágoston mondja vallomásaiban: ,,Mit
használt nekem, hogy körülbelül húsz éves koromban kezembe került
Aristoteles egyik műve, melyet Kategóriáknak neveznek, — elolvastam — és vájjon megértettem?" 1 4 Platón gondolatvilága közelebb
állott az első keresztényekhez, Platon a földi élet minden értékét
az érzékfeletti ideákba helyezte. Az embert állandó vágy, h a j t j a a
változó dolgoktól a változatlan ideák felé, A kereszténységben is
megtalálható az örökkévaló Isten felé való szüntelen törekvés, A
földi élet változó dolgainak az ad értéket, hogy eszközül szolgálnak az örök élet elnyerésére.
A szentatyáknak azonban, ha szabad így mondani, nemcsak
elméleti jelentőségük van. Nemcsak a hittudomány területén kell
tekintélyüknek lennie, hanem a gyakorlati keresztény életben is. Az
ő korszakukba esik a keresztény lelkiség kibontakozása és első virágzása is. Ebben a mozgalomban a szerzetességnek jutott a legfontosabb szerep, A lelkiélet irodalmának ezt a korszakát — hasonlóan a teológiáéhoz — a kevésbbé körülhatárolt fogalmak, de a
Szentlélek friss ereje jellemzik. Az aszkézis és morális nem két
különböző dolog. Nincsenek pontosan kidolgozott, mesterkélt módszerek, A lélek szabad szárnyalással az örök igazságok vezetése
mellett halad Isten felé,
A tökéletességre törekvőket még nem tartja össze valami külső
keret, hanem a Lélek ereje és egy, a Lélektől megáldott „abbas"
atyai tekintélye. Nem a szerződésszerű fogadalmak, hanem az istennek szenteltség tartotta meg ebben az életben a tagokat,
A szerzetesatya szóbeli tanítással adta tanítványainak a jobb,
tökéletesebb élet szabályait, A hagyomány tanulsága szerint a szerzetesatyák tanításai közeli rokonságban álltak a Kinyilatkoztatással.
Mindkettőben ugyanaz a Szentlélek szólt az emberekhez, A szerzetesatya ezért „apostol", A szerzetesek élete apostoli élet. Nem
a mai értelemben, mikor apostolságon csupán a külső tevékenységet
értik, hanem úgy, hogy a szerzetesek az apostolok példáját követik,
akik mindenről lemondtak és életüket Krisztusnak szentelték,
A nagyobb tköéletességre vágyakozó lelkek végigjárták az
összes híresebb atyákat és kolostorokat. Este, a napi egyszeri étkezés után tette fel a tudásra szomjazó tanítvány kérdését, A szerzetesatya a cella előtt ülve, hosszú hallgatás után válaszolt a kérdésre. Cassianus tanúsága szerint sokszor késő éjszakáig tartottak
a beszélgetések.
Ezeket a lelki tanításokat tartalmazzák összegyűjtve a Vitae
Patrum, Verba Seniorum és Cassianus művei. Ügy kell tehát kézbe
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vennünk, hogy Istentől megáldott emberek szavai ezek, amelyekből
nemcsak elődeink, hanem mi is hasznot meríthetünk.
Krisztus Urunk egyik példabeszéde végén megkérdezte a tanítványokat, hogy értik-e a mondottakat. A tanítványok igenlő feleletére így folytatta: ,,Azért minden írástudó, aki tanítvány lett a
mennyek országában hasonló a házigazda emberhez, aki kamrájából újat és régit hoz elő." 15 A mennyek országában, az Anyaszentegyházban, valamennyien tanítványok vagyunk, ezért nem szabad megfeledkeznünk erről a mondásról és a bölcs gazdához hasonlóan
egyaránt fel kell használnunk keresztény életünkben a „régieket és
újakat", évszázadok veretes igazságait épúgy, mint a korszerűnek
és modernnek látszó gondolatokat. Az előbbiek adnak életünknek
nemes szilárdságot, az utóbbiak életszerűséget.

Sirató-ének egy méhecskéről.
Százszor, ezerszer is megtette,
ismert már minden kis útat,
tudta, hol van a mézes kertben,
sokszor látta már a kútat.
Ma mégis
ma mégis
ma mégis
bolondos,

belehullt szegényke,
belefúlt szegény,
véget ért egy mézes,
zümmögő regény.

Mikor kiröppent a kaptárból,
nem is hitte, hogy van halál,
csak azt, hogy aranyporos ajka
a szirmok közt sok dalt talál.
/•

És most belefuladt a vízbe;
mert neki vízzel játszani
nem szabad, neki egy a cél csak:
a búnak mézzel ártani.
Vigasztalódj, halott méhecske,
mi is oly sokszor megfúlunk;
oly vizekre lopózkodunk, hogy
átúszni rajtuk nem tudunk.
Titkos kútakban, bujdokoltál,
csaltak idegen, új ízek;
megölnek minket, méhe-pajtás,
megölnek a titkos vizek.
Magasi
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FIGYELŐ.
Áz ifjúság vallásos és hazafias nevelésének mai kérdései.
Szívós Donath dr.

I.

Diagnózis.

Akik a mai érettebb fiatalság lelki arcának alakulását nemcsak
távolról nézik, hanem próbálnak is dolgozni rajta, azok majdnem
egyhangúan, és majdnem egyhangú optimizmussal állítják:
A mai fiatalság értékesebb, mint a századeleji fiatalság, — de
a lelke még lávázik, és ez a láva még amorf.
Vagy, hogy a képet folytassam: az idők tűzhányója még fortyog
és veszélyeket rejt magában a láva, de ha szorgalmas kezek dolgoznak ezen az amorf lélekláván, akkor ez a legjobb termőföld lesz,
melyben a fiatalság lelkének tüzes bora teremhet Isten számára.
Mire építem azt az optimista felfogást akkor, mikor mindenfelől az ifjúság veszélybenforgásáról beszélnek?
Egyedül arra, hogy a mai fiatalság lelkileg megkomolyodott
a
századeleji fiatalsághoz
viszonyítva.
Bizonyítok:
a) Ez a mai fiatalság — eltekintve azoktól, akikre az se lenne
hatással, si angelus descenderet de caelo — egy nagy részében
elmélyül és lelki tartalomban gazdagodik, mert öntudatosította már
és kezdi kiépíteni magában az országépítök
hivatástudatát.
Már nem elégszik meg azzal, hogy érettségi bizonyítványt
szerezzen, és utána bálozó, zsúrozó, mulató és kalandokban fiatalságát elpusztító „ősjogász" vagy ,,őstechnikus" legyen, hanem tudja,
hogy sokat vár tőle az Egyház, (és ezért lelki életében is méltó
akar lenni e várakozáshoz), de azt is tudja, hogy sokat vár tőle a
magyarság is, és ezért dolgozik azon, hogy katolikus hagyományok
alapján magyarságmentő lehessen.
b) Ezt a lelki megkomolyodást mutatja az is, hogy most már
akar kimondottan vallásos lenni. Mintha már hajnalodnék és már
közelednék az a vágyott kor, amikor az országépítésre vállalkozó
fiatalság lelkében és vallásosságában is hasonló akar lenni a honalapító magyar szentekhez.
Ma már nem ideál a mai fiatalság előtt a cinikus, már „mindenen túllevő" hangoskodó. Ma már szombat délutánokon otthon
kell lenni a lelkiatyának, . . . ma már vasárnapokon a kézi miszszáléval a kezében megy egyre több magyar fiatal az áldoztatórácshoz, . . . ma már egy középiskolán belül is tömegek végzik az
elsőpéntekí szentáldozást, . . . ma már a komolyabb nagydiákoknak
lelkíatyjuk van, . . . ma már egy évben négyszer-ötször is egyetemisták töltik meg a Manrézát, . . . ma már az egyetem statisztikájához nyíltan bevallja az ifjúság, hogy egy igen nagy száza-

lék még megőrizte érintetlen tisztaságát, és tiszta akar lenni a
házasságig, . . - ma már „snejdig" aksok h a j t j á k meg imádkozva a
fejüket esti lefekvés előtt a Ludovíkák kápolnájában, . . . ma már
hítvallóan kiáll a fiatalság az Isten és az Egyház ügye mellett,
. , , ma már nem ,,ellenszenves idegen" a pap a mai fiatalság mellett, hanem barátja, akivel tanácskozik és akinek bizalommal térdel
le a gyóntató-székébe.
Tudom, hogy van salak is. De már hajnalodik, mert az ifjúságunk komolyodik.
c) Lelki megkomolyodásnak veszem azt is, hogy ennek a mai
fiatalságnak már vannak komoly problémái is.
Ezt a fiatalságot, a k á r középiskolás, akár főiskolás, már érdekli
a sociale, mert ez már csak olyan jövőért akar dolgozni és olyan
jövőben akar élni, melyben a sociale diadalát üli. Ezért tanulmányozza a szociális kérdést, ezért jár nyomortelepekre, ezért lelkesedik a nagy pápák szociális elgondolásaiért, — és ezért kívánja
meg a papjától is, hogy a sociale terén is a vezetője legyen,
A sociale mellett talán legnagyobb problémája most az ethnicum.
Ma még csak a ,,népí írók" munkáiból tanul mint Bibliából, , . , ma
még csak lelkesedik a „népiség" gondolatáért, . . . ma még talán
aberrációkba is téved ethnicum terén, de holnap talán már tudja,
hogy az ethnicum az ősforrás, melyet, ha nem engednek a kalandoroknak felkavarni, akkor ebből a forrásból meríthet a jövendő, a
holnap magyarsága,
A sociale és az ethnicum mellé harmadik problémává nőtt a
mai fiatalság előtt a nagy kérdés: A magyarság sorsa és helye az
új Európában. Ez a mai fiatalság érzi — mint finom szeizmográf —
a világ rengését, mely népeket tesz földönfutóvá és hazátlanná, —
és már érzi is a felelősséget a magyarság sorsa iránt, mert tudja,
hogy ma a „lenni vagy nem lenni" korszakban élünk, — és hogy
e korszakban az új ezerévekre megalapozott magyar jövőért kell
küzdenie a fiatalságnak.
Amikor a magyar fiatalság lelki vezetői büszkék és boldogok
azért, hogy a ma magyar fiatalsága lelkileg komolyodik és lelki
értékekben gyarapodik, ezek a lelkivezetők nem alusznak a jól
végzett munka párnáján, mert tudják, hogy ezt a súlyosabbá
lett
fiatalságot minden oldalról veszélyek
fenyegetik.
Titus római császár diadalkocsija elé fogta a meghódított Jeruzsálem fiatalságát, és arra kényszerítette őket, hogy atyjuk és
anyjuk holttestén keresztül húzzák a diadalkocsiját.
Sokan a k a r j á k diadalkocsijuk elé fogni a mai fiatalságot is,
és arra a k a r j á k kényszeríteni őket, hogy a legszentebb eszményeken
keresztül húzzák az új Titusok diadalkocsiját. Ezek az ú j Cézárok
ígérnek minden jót a fiatalságnak: rózsás jövőt, gátlásoktól mentes
életet, állást, vagyont, mindent. Csak egyet nem mondanak meg.
Ez tudniillik; A világtörténelem csak egy császárt tud felmutatni,
aki a diadalkocsiját húzó lovat szenátorrá tette, de az is bolond
volt (Caligula), — és a lova is beledöglött a császár kitüntető jóságába, mert az aranyzab mellett éhen pusztult.
Melyek ezek a veszélyek?
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a) A fiatalságunk lelkesedik és még nem látja teljes egészében a veszélyeket. ,,Szent és ideális forradalomról" beszél, de nem
gondol arra, hogy a világáramlatok sodrása nem áll meg a Lajtánál,
— és azt se veszi komolyan, hogy a ruszin Kárpátok se zárnak
hermetikusan. Annyira nem, és oly közel vagyunk a veszélyekhez, hogy ma nem csak a szociáldemokrácia nyújtja ki vágyva a
kezét az intelligens fiatalság felé, hanem nyíltan meg kell vallanunk, hogy a fiatalságunk a nemzeti aposztázia veszélyének van
kitéve, és ez a veszély egyre több magyar aposztata fiatalt követel
áldozatul.
Itt az ideje, hogy kimondjuk: Videant consules, ne
quid...
b) Veszély fenyegeti a mai fiatalság megindult vallási
elmélyülését is.
A mi fiatalságunk jól tudja, hogy vannak országok, ahol a
fiatalság vallástalan, sőt kimondottan atheísta, — és ez az atheista
fiatalság nemzeti hősként csínálja nemzete történetét. És (akarva nem akarva) feltámad a mi fiatalságunkban is a gondolat: Lehetek
én is a magyar gondolat hőse a nélkül, hogy az Isten tilalomfákkal tűzdelhetné tele az életemet, és a nélkül, hogy én magamra
venném a folytonos gátlásokat okozó nehéz isteni igát.
De itt még nincs megállás.
A nyomtatott, vagy rádión harsogott, vagy négyszemközt suttogó propaganda veszélyezteti a lelkileg gyengébben megalapozott
magyar fiatalság egyházhűségét.
Ki ne tudná, mekkora veszélyt
jelent fiatalságunk egyházhűségére, ha egyre gyakrabban kell hallania a pápa tekintélyét romboló vádakról, . . . ha a pápát mint
Európa ellenségét és árulóját emlegetik előtte, . . . ha a valóban
megtörtént, vagy inkább kitalált papi botrányokkal elválasztani
a k a r j á k a fiatalságot a papjától és a lelkíatyjától, . . . ha egyre és
újra és újra hajtogatják előtte a már ezerszer megcáfolt vádat, hogy
a pápaság és Egyház ellensége a fiatal népek sodróerejű nacionalizmusának, mert az Egyház lényegében és szervezetében internacionális.
c) A vallási elmélyülés veszélyein kívül veszély fenyegeti a mai
fiatalság magyarságért lángoló lelkesedését
is. T. i, ezek a magyar
lángok kormosak és kormoznak. Mert:
Nagy magyar lelkesedésében odáig jutott már ez a mai fiatalság, hogy túlzó és szűkkeblű nacionalizmusában
meg a k a r j a osztani
Szent István országát és veszélyezteti
a magyar birodalmi
gondolatot. A nacionalizmus ugyanis szent és nemzetfenntartó gondolat,
de nem tudom, nem annak lesz-e igaza a nyugalmasabb jövőben,
aki azt mondta, hogy a túlzó nacionalizmus lesz a legközelebbi
herezís, amit anatémázni fognak.
Ezt a magyar gondolatot
veszélyezteti
a magyarság
bármily
szempontból való megosztása: a felekezeti- vagy a népiség alapján
való megosztása is.
Igaz, hogy bajok vannak a felekezeti túlhatalmaskodás miatt.
De most nem engedném erre a harcra feltüzelni a fiatalságunkat.
A régi Róma példáját állítanám eléjük: A rómaiak 2 évszázadon
át vívtak egymással belső harcokat, de valahányszor külellenség
Pannonhalmi
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fenyegette Rómát, összefogott a patrícius és a plebeius, hogy megvédje a hazát, — és az egymással való harcot a békés jövőre
tették el,
De bűnös luxus és nagy veszély az is, ha a népiség jelszavával
megmérgezik a magyarság összetartó erejét- Pedig fennáll a veszély, mert a ,,műparasztok" parasztimádatot hirdetnek, és csak a
parasztot tartják igazi magyar értéknek, de emellett magára hagyják a munkások — proletárok — és a középosztálybeliek millióit,
A népiség gondolata érték, de rosszul szervírozták
a
fiatalságunknak, mert ebből is csak divat lett, de nem nemzetépítő erő. Ez
pedig veszélyt, komoly veszélyt jelenthet a magyarságra, és a fiatalságunk életszemléletére,
II. Ki legyen

az

orvos?

A diagnózis u t á n felmerül a kérdés: Ki legyen az orvos? Ki
vállalja ennek az egyre nagyobb értékké fejlődő, de veszélyeztetett
fiatalságnak a gyógykezelését?
A magyar állam nagylelkű e téren, és talán nincs még egy
állam a világon, mely ennyire fontosnak tartaná a fiatalság
lelki
nevelését, és ennyit áldozna a kérdésre, mint a magyar állam.
De: A magyar állam se bírja ezt a dolgot egészen és teljesen
kielégítő módon megoldani, mert egyrészt — akárhogy vesszük is,
— az állam — lelki szempontból ís — csak tömegnevelést
adhat,
másrészt az állam és a vezetők minden jóakarata mellett sem tud
mindig százszázalékos erőket az ifjúság lelki nevelésének a szolgálatába állítani. Mert mit használ az állam jóakaratú és áldozatos
nevelníakarása, ha a végrehajtók vagy nem léleknevelők, vagy
nem alkalmasak a léleknevelésre.
Az állam tehát nem bírja az egyéni léleknevelést.
Mi azonban nem hagyhatjuk, hogy az állam mellett a propaganda kaparintsa kézbe ifjúságunk lelki nevelését. Pedig erre törekszik, Sőt vigyáznunk kell, nehogy úgy járjunk, mint az evangéliumi gazdaember, ki jó magot vetett földjébe, de míg ő aludt, az
„inimicus homo" konkolyt hintett a tiszta búza közé.
Vigasztaló tünet, hogy a magyar papság nem alszik, hanem
éberen vigyáz az ,,ínimicus homo" minden megmozdulására.
Nem tudom igaz volt-e az a vád, amit az olasz papokra dobáltak a balillák lelkigondozásával kapcsolatban. De: akár igaz volt,
akár nem, a magyar papságra még az ellenségek se mondhatnak
— általában — semmi gonosz vádat, mert a magyar papság igen
nagy szeretettel foglalkozott és foglalkozik most is, a magyar
lász, stb,).
fiatalsággal (cserkészet, levente, kongregációk, Kíoe, Kalot, KaLegfeljebb mi magunk között mondhatjuk, hogy ma a sok
munka nem elég, mert ma több, mégtöbb, igen sok munka kell az
ifjúsági léleknevelés
szolgálatába.
Egy férfilelkigyakorlat után mondta egy úr az 1920-as években:
20 év óta nemcsak lelkigyakorlaton nem voltam, hanem templomban sem. Most boldog vagyok, de f á j a multam. Egyet azonban meg
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kell mondanom: Én is hibás vagyok, hogy 20 évig még templomban
sem voltam, de ha 20 évvel ezelőtt is így ment volna a papság a
fiatalság után, mint ma, akkor talán én sem jutottam volna idáig.
Mi már nem ott tartunk, ahol a századeleji papság. De egyet
nekünk is meg kell jegyezni: Ma már lejárt a
tékozlófiú-módszerű
pasztoráció ideje. Nem várhatjuk mi lelkiatyák, hogy — ha elzülienek is a fiaink, — egyszer m a j d csak hazajönnek maguktól
hozzánk. Nekünk kell minden áldozattal és igen nagy szeretettel
utánuk mennünk, mert, ha mi nem megyünk utánuk, más biztosan
elmegy értük, de akkor m a j d modern Ráchelekként sirathatjuk
gyerekeinket, quia non sunt.
Az állam nem bírja a lélekorvoslás feladatát, de megád minden
lehetőséget nekünk, hogy lelkileg is neveljük az ifjúságot. Az ifjúság pedig vár ránk, papokra. De a mai ifjúság nem akármilyen
papokat vár, hanem vár:
1. apostoli tüzű papokat,
2, politikailag józan, de már többet merő papokat,
3, magyar szívű (és nemcsak magyar nevű) papokat, akik
életükkel szállnak szembe az internacionalizmus, — és Szabó Dezső
,,sváb"-papság •— vádjával,
4. és magyar papokat, akik nem tudnak egyéni kedvtelésüknek hódolni, mert egész életüket az ifjúságnak adják, hogy ne vádolhassák őket, hogy csak addig kellett nekik az ifjúság, míg a
díspozicíó kényszerítette erre, vagy míg az ifjúsággal való foglalkozás jó ugródeszka volt az érvényesüléshez,
A ma fiatalsága értékes fiatalság, A mai fiatalság a lelki elmélyülésben, a magyarságában és nacionalizmusában öntudatosodik.
A magyar állam lehetőséget ád nekünk, magyar papoknak, az ifjúság életének irányítására, mi leszünk felelősek, ha ezt a munkát
átengedjük a korszellemnek, a propagandának, és az Istentől nem
márkázott lélekorvosoknak.
III.
Therápia.
a) Vallási síkon:
A mai ifjúsági lelkipásztornak
az egész magyar fiút kell minden
problémájával
kézbe vennie.
Ma már nem elég az ájtatoskodó, nőies, szenteltvízhíntő ifjúsági pasztoráció. Férfias táplálékot kér a férfivá lenni akaró kath,
fiatalember. Ma már nem elég az, hogy csak az ifjúság szekszuális
kérdéseit feszegetjük állandóan. De hipokrita kényelmesség kikapcsolni a szekszuális kérdés fáradtságos kezelését akkor, amikor az
a probléma megvan és a gyógyításért kiált még akkor is, ha egyesek
irodalmi túltermelést látnak ezen a téren.
Tehát az egész magyar ifjú minden problémája kell, hogy a
munkánk tere legyen. Ha ezt vállaljuk, akkor könnyű megadni, a
mai ifjúsági pasztoráció hármas célkitűzését is:
1, Szent magyarokat akarunk nevelni, mert csak a mai szent
magyarok lehetnek országépítők, és csak szent magyarok valók a
magyarság kormányrúd ja mellé.

2. Tiszta életű és tiszta vérű magyarokat kell nevelnünk, mert
csak ezek a szentül tisztavérű fiatalok lesznek a 20 milliós magyarság biztosítékai,
3, Apostol magyarokat
kell az iskolából kibocsátanunk,
mert
ezek a szentéletű, apostol-magyarok lesznek a mi munkatársaink,
és ezek lesznek egyházhű magyarok, és ezek tartanak meg másokat
is az egyházhűségben az aposztáziák idején, (Ifjúsági Actio
Catholíca.)
Eszközök
erre: Ha ,,díspensatores misteriorum Dei" vagyunk,
akkor elsősorban a szentségek és azok osztásával járó sok-sok
áldozat, — Ha magyar papok vagyunk, akkor magyar ifjúságunk
áldozatos szeretete, — Ha Isten szolgái vagyunk, akkor a magyar
ifjúság önzetlen szolgálata.
b) Magyar
síkon.
1. A faji szűkkeblűség
kiirtása ifjúságunkból
azzal, hogy beleneveljük a magyar birodalmi gondolatot,
mely magyarnak tekint
mindenkit, aki ma is és a jövőben is vállalja a magyar sorsközösséget,
2, Magyar öntudatot kell nevelni a magyar ifjúságba
importune et opportune, de minden délibábos jövőtervezést a realitások
alapjára kell leszállítani, (Előadások, ünnepélyek, magyaros külsőségek, önképzőkörök, cserkésztáborok, könyvek,}
3, Öntudatosíttatjuk ifjúságunkkal, hogy a népi gondolat nem
a népi írók találmánya és vadászterülete. Bemutatjuk nekik, hogy
a magyar ethnicum = ősi magyar
catholicum.
Nem sajnáljuk az időt és fáradtságot arra, hogy mi magunk is
olvassuk a gyermekeink kezén forgó népi írókat, hogy jogosan
szólhassunk hozzá a kérdéshez, és kimutathassuk az író kritikai
boncolása alapján, hol csúsztatja félre vagy veszélyezteti a népi író
a magyar gondolatot. Ezt kell tennünk, mert jól jegyezzük meg:
Puszta negációval, kemény tilalommal, vagy nagyhangú lehurrogással (a nélkül, hogy olvasnám) nem lehet a népi írók ügyét
elintézni,
4. Dolgoznunk kell végre azon, hogy a magyar ügyért
egységes
legyen a magyar
ifjúság.
Nincs szeparatívízmus. Nincs „ejtőernyős", — nincs „anyaországi" magyar. Nincs „mélymagyar" és „hígmagyar".
Nincs
,.székely-gőg", de nincs „anyaországi fölényeskedés" sem. Most
összefognunk kell, mert ha sikerül megosztani az ifjúságunkat, akkor
mindent elveszthetünk,
*

A mai ifjúság lelke még lávázik, ezért még amorf. Ki ad majd
végleges formát ennek a lelkileg még amorf ifjúságnak?
Szeretném
hinni, hogy az áldozatos magyar katolikus papság.

KÖNYVEK.

Bölcselet
Ervin

Gábor:

Kultúra és emberiség. Jelenkor kiadása, 103 1.

Filozófiai irodalmunknak ritka nyeresége: hosszas elmélkedések
során kiérlelt kultúrfilozófia.
Generációk sorrendjéből alakul a történelem és annak lefolyásában megnyilatkozik, kifeslik a kultúra, az emberiségből kialakul
valamilyen tér és idő fölé emelkedő egység. A közös emberi természet a kultúra alapja, a kultúra lehetőségének biztosítója. Ha e lehetőség valósággá lesz, ha a kultúra létrejön, akkor valósággá válik az
emberiség is, mint az emberek szellemi egysége. Ez utóbbi két alakulatban jelentkezik: a tudományban és a művészetben. A kultúra
a fogalomalkotó tudomány és az élménybefogadó művészi szemlélődés nászában valósul meg. A vallás és az erkölcs pedig a tudásban
és művészetben gazdag élet megvalósítását jelenti, amikor is az erkölcsben inkább az emberi cselekvés, a vallásban inkább az emberi
szenvedőlegesség, befogadóképesség nyer kiemelést. Az erkölcs inkább
a tudásra, a vallás inkább az élményre épül. A kultúra kettős megvalósítási kísérlete — a tudomány és a művészet — mindent magába
foglal, A fogalomalkotó tudomány és az élménymélyítő művészet
útjain kívül nincs más lehetőség az emberiség egységesítésére, a kultúra kiépítésére. Az igazság, jóság és szépség éppen transzcendentális voltuk miatt nem alkalmasak arra, hogy a kultúra egyes megkülönböztetett területeit megalapozzák. Az erkölcs a kultúrának nem
különálló ága; a kultúraalkotás, mint minden egyéni cselekvés, a
maga egészében az erkölcs birodalmába tartozik. A természeti erkölcs követelésének megvalósítása voltaképen azonos a tudománynyal és a művészettel. A bölcselőnek minden oka megvan arra, hogy
a vallást tisztelje és ápolja, mert éppen a vallás adja a hitet és a
bizalmat, hogy elérheti az Abszolútumot.
Ez a rövid összefoglalás csak azt a vázat jelzi, amelyet Ervin
könyvének pozitív eredményeként is számíthatunk. A kidolgozás részletei igen sok és igen mély elmélyedésre vallanak. Amit a hivatásról, a jelekről és a jelrendszerekről, a műveltség viszonylagosságáról,
az erkölcsi helyzet definiálhatatlanságáról stb. ír, olyan lapok, hogy
minden gondolkodót nemcsak megragadnak, de komoly örömmel ís
töltenek el. írásmódját a higgadtan látó kultúrfilozófus nyugodtsága
jellemzi, meg alázatos szerénység, melybe belefér a tudás fölénye is.
Nem a k a r j a a kultúrfilozófiai elméleteket ,.eggyel szaporítani", csak
szerény kísérletet akar adni szintézisre. Szilárdsága viszont — jogo-

san — arra következtet, hogy nagyon is alapos ez a szintézis. Óriási
tudásanyagot, remek idézeteket és kultúrtörténeti érdekességeket
ritka finomsággal tud egybefogni. Elméletével vitába ereszkedni csak
annyiban célszerű, hogy egyszerűen rámutatunk alapigazodásának
néhány elemére, melyet nem tudunk maradék nélkül osztani, A kultúrfilozófiát a nagy filozófiai összefüggésekből kiszakítani látszik az,
hogy nem a transzcendentálékhoz (illetve azoknak emberi megvalósulási formáihoz: az emberi igazság, az emberi jóság és az emberi
szépség fogalmaihoz) köti a kultúra megvalósítási kísérleteit, így
adódik az a különös beállítás, hogy a fogalomalkotó tudomány és a
befogadó jellegűbb művészet mellett nem ad helyet az erkölcsnek a
kultúrában, hanem kicsit határozatlanul a kultúrát az erkölcsbe mossa
bele, illetve a kultúrát az erkölccsel önti le. Nem elég annak túlerős hangsúlyozása sem, hogy az erkölcs egyenlő az őszinteséggel,
az „igazsággal". Az eredeti bűn ténye óta (bárminek nevezzük is)
az erkölcs nem annyira csak az adottságok elfogadását jelenti (az
„igaz-ságot": az legyek, aki vagyok), hanem az adottságok (az adottságok „ígaz-ságának") átváltoztatását is: ne legyek az, amivé engem
a megromlott természet akarna tenni. Tudja ezt Ervin Gábor is, más
szavakkal ki is emeli, csak éppen nem eléggé erősen. Kifogásaink
mind olyan természetűek, melyekről a vita teljesen meddő és céltalan, mert az alapintuícíók senkitől el nem vitathatók, Ervinnek még
külön nagy érdeme az, hogy a részletében el nem fogadható filozófiai beállítottságra olyan épületet rak, mely minden gondolkodó embernek komoly és ünnepi, de mindennapra alkalmas lelki táplálékot
nyújt.
Rezek S. Román.
Hittudomány,
L. O r b á n : Theologia Güntheriana et Concilium
Vaticanum.
Vol. II. Analecta Gregoríana XXIX, Romae, 1943. 208 1. 30.— líra.
Amit e kiváló mű első kötetének dogmatörténeti jelentőségéről,
korszerűségéről, módszeréről és értékeiről folyóiratunk 1942. évi
IV. számában megállapítottunk, e második kötetről is érvényes.
Ebben a szerző Günther öt téves tanításának sorsát tárgyalja, mégpedig az ember őseredetí, a teremtéskor kapott szentségi állapotának, az áteredő bűnnek, Krisztus személyének, a megváltásnak, a
hit és tudomány kölcsönös viszonyának mivoltáról és a velük szorosan összefüggő kérdésekről szóló tanítását.
Az őseredetí szentségi állapot és halhatatlanság Günther fejtegetésében, bár kegyelemnek nevezi is, teljesen elveszti természetfölötti jellegét. Isten u. í. nem szabadon, hanem szükségszerűen
teremtette az embert is, és így az őseredetí szentségi állapot az
emberi természet velejárója; természetes, kegyelem nélküli állapotban Isten nem is teremthette volna meg, ilyen teremtés ellenmondás. A bűn lényege Isten megsértése és a belőle szükségképpen kipattanó isteni nem-tetszés, harag, nem pelig az Istentől való tevőleges és állapotszerű elfordulás, A bűn tehát az ember és az Isten
kettős együtthatásának eredője. Az első bűn következménye kettős:
a lélek elszakadt Istentől, elvesztette a vele való egyesültség álla-

potát: ez az örök halál, a természet pedig e l s z a k a d t ' a lélektől,
felszabadult a lélek uralma alól: ez az időleges halál. Az első bűn
Ádámnak személyes cselekedete maradt, a bűnösség ellenben közös,
örökletes, az emberi természeté. Az áteredő bűn tehát nem sajátos,
valóságos bűnünk, csak az akarat hozzájárulása által válik sajátos,
valóságos, személyi bűnünkké, következményei pedig valóságos büntetésünkké. Az áteredő bűn nem homályosította el az értelmet, nem
gyöngítette meg az akaratot.
Minthogy a személyjelleget meghatározó, lényegalkotó formai
elem az öntudat és szabad önelhatározás, Krisztusban két személy
van, egy személynek csak kölcsönös viszonyuknál fogva mondhatók:
a két öntudat egy énné kapcsolódik benne, formális egységet alkot;
Krisztus tehát csak egy vonatkozási személy (persona relationis),
de nem egy hypostasis, magának-való, mással létegységbe nem léphető magán-való. Ezért Krisztus nem is volt vétkezhetetlen: a vétkezhetőség az emberi természet és az érdemszerzés elengedhetetlen
kelléke, a megváltásnak is szükségképpeni követelménye. Krisztusban két cselekvő és két cselekvés is van. Mária csak közvetve
érdemli meg az Istenanya nevét. Krisztus, mint az emberiség ú j
feje, engedelmességével helyreállította, amit Ádám, mint az emberiség régi feje lerombolt. Szenvedéseire megváltásunk végett nem
volt szükség. Krisztus isteni személyiségétől különböző emberi személyiségével tett eleget az isteni törvénynek. Ezt a kezdeti és kezdetleges megváltást a Szentlélek megtestesülése, vagyis az emberi
nemmel való lényegi és valóságos egyesülése fejezi be, tökéletesíti,
teszi abszolúttá. De ez az egyesülés nem hypostaticus, személyi, hisz
az ember nem t u d j a magát egynek a Szentlélekkel. A megígazultságot, a szentséget az ember Krisztus engedelmességének utánzásával éri el.
A bölcselet segítségével a hittitkokat meg is érthetjük és be is
bizonyíthatjuk. A bölcselet fejlődésével együttfejlődík a hittételek
értelme, megértése; a hitcikkelyek értelme meg is változhatik és a
hozzájuk kapcsolt anathemák visszavonhatok. A protestánsok hibáztak az Egyház legfőbb tekintélyének tagadásával, az Egyház pedig
a szabad kutatás és gondolkodás korlátozásával, A spekulatív teológiát megfertőzte a pogány bölcselet félpantheizmusa, és így a hittételeket nem is érthette, nem is fejthette ki helyesen, Luther hűséges követője Szt, Ágostonnak, kinek világtanát a kálvinizmus alakította ki tökéletessé.
A Vatikáni Zsinat Günthernek csak a teremtésre és hit és tudomány kölcsönös viszonyára vonatkozó tanítását ítélte el, többi tévedésének elítélése a zsinat fölfüggesztése miatt elmaradt. Schwetz
nem készített előterjesztést a hit és tudomány viszonyát tárgyaló
güntheri tanításról, Orbán ebben a kérdésben Kleutgennek az Index
Kongregációhoz beadott alapos véleményét használja fel a zsinati
ügyiratok könnyebb megértésének alapjául. Gazdag forrásanyagot
és irodalmat is közöl,
Günther téves útakra siklott tanrendszerével ki akarta békíteni
a modern bölcseletet és a protestántízmus tanítását a kinyilatkoztatásnak az Egyház által elénk tárt és a katolikus teológiában kifej-

tett tanításával. E jóindulatú törekvése azonban tragikussá vált: sok
régebbi eretnekség szövevényébe bonyolódott bele, a katolikus tanítást, a kinyilatkoztatás alapvető, hitcikkelyeit kiforgatta sarkaiból,
megmásította, elalkudta, az igazságot relatívvá tette, abszolút voltától megfosztotta.
Dr. Hegyi Dámján.
Egyhástörténelem.
D r . H e r m a n n E g y e d—E b e r h a r d t B é l a : A
veszprémi egyházmegye papságának könyvkultúrája
és
könyvállománya
a XIX. század elején. A veszprémi egyházmegye múltjától. Szerkeszti: Dr. Pfeiffer János. 8. sz. Veszprém, 1942. 376 1.
Az örvendetesen nekilendülő magyar egyháztörténet irodalmában sajátos és úttörő helyet foglal el ez az első kísérlet. A veszprémi egyházmegye szellemi kultúrájához szolgál adalékul és megvilágításul. A szellemi művelődésnek legkimagaslóbb lecsapódásai
a könyvek: nemcsak íróik, hanem vásárlóik és olvasóik szellemi
szintjének és irányának is mértékei és megismertetői. A műben felsorolt könyvállomány a XIX. század két első évtizedére vet világosságot. Bár az összeállító gondos és szinte emberfeletti munkával
végezte feladatát, rajta nem múló okokból épp a jegyzékek, kimutatások hiányossága miatt (egyes plébániák, kanonokok, teológiai
tanárok, káplánok könyveiről nincsenek meg) teljes képet nem lehet
megrajzolni annak a századfordulói kultúrának — értve ezen leginkább a hittudományi művelődést — szintjéről és szelleméről, noha
éppen abban a korban még erősen érezhető volt a hittudomány minden ágában a febroníánus, jozefinista, felvilágosult és racionalista
irányzatoknak az államhatalomtól is dajkált, élesztett befolyása.
Hermann éles kritikával elemzi és mérlegeli e hatások érvényesülését a papság lelkületében, művelődésében. Az elemzés és mérlegelés azonban az említett irányok és a katolikumot tisztán, sértetlenül megtartani hívatott ellenhatás között dúló irodalmi harc miatt
teljesen befejezett és egyöntetű nem lehet. Meg aztán a többi egyházmegye szellemi művelődésének vizsgálata ís szükséges volna
ehhez. De valószínűsítő következtetéssel mégis sok föltárul az
akkori veszprémegyházmegyeí papság teológiai, meg egyéb irányú
szellemi művelődésének milyenségéről és fokáról. A bizonytalan
eredmények és következtetések semmiképpen sem csökkenthetik a
fáradhatatlan munkát áldozó szerzők érdemeit és művüknek értékeit. Az ugartörés jól indult és hasznosnak mutatkozik.
Dr. Hegyi Dámján.
A n s e l m u s N a g y S . O. Cist.: De Tractatu de Miseria Humanae Conditionis Innocenta Papae III. Ciszterci doktori értekezések 86. sz. Budapest, 1943. 173 1.
A középkor pápa-királya, III. Ince pápa még pápasága előtt
írta meg az emberi állapot, természet nyomorúságáról szóló értekezését arányosan három-három részre tagozódó három könyvben. Ez
az írójától korának szokása szerint élesen kidomborított nyomorú-

ság, mivel az ember földből van, áteredő bűnben és bűnhődésre
született, elkíséri egész életén keresztül, különböző gyötrő és bűnös
vágyakban jelentkezik, a halál, ítélet és pokol is szükségszerű velejárói és meghatározói. Az értekezés címe csak későbbi eredetű. Az
irat valószínűen egy tervezett nagyobb műnek első része, Lothárnak
(III. Ince előbbi neve) valóságos benső meggyőződését tükrözi.
Forrásai a Szentírás, a szentatyák, hittudósok és egyházi írók. Fejtegetéseit klasszikus írókból kölcsönzött idézetek támogatják és
szokás szerint példák fűszerezik. Megírására alkalmul Rómától való
kényszerű távolléte szolgált, amikor elődjének pápasága alatt régi
családi ellentétek miatt a közügyek intézésében nem vehetett részt.
A szerző III. Ince értekezését inkább aszketika-, mint dogmatörténeti szempontból vizsgálja és elemzi. Tartalmából nyilvánvaló, hogy
a mű nem eredeti, nem is jelentős és mély spekulatív tudású és kifejtő készségű híttudós az írója, inkább gyakorlati, alázatos és szónok; a XII, század aszketikaí felfogását pompásan megvilágítja.
Nagy hatással volt az utókorra is, mint ezt a sok kézirat, ősnyomtatvány és fordítás bizonyítja. E gazdag tartalmú értekezés meglehetősen kiemelkedik a szokványosak közül nemcsak a rája fordított nagy és gondos munka miatt, hanem megfontolt és éles ítélettel
lemért következtetéseinek szilárd megalapozottsága miatt is. Bár
többféle kiegészítésre szorul, mint ezt maga a szerző is elismeri, e
hiányokat azonban nem az elnagyoltság, hanem a mostoha háborús
viszonyok okozták. Az idézett irodalom szokatlanul gazdag és jól
megválogatott. Néhány félreértést okozható sajtóhibát találtunk
benne. Latin nyelve, bár itt-ott magyaros gondolkodást árul el, világos és folyamatos,
]Jr. Hegyi
Dámján.
D r . K a l á s z E l e k S, 0 , Cist.: Vázlatok a magyar földön
800 éves Ciszterci Rend múltjából. Különlenyomat a Ciszterci Rend
bajai gimnáziumának 1942—43, évi évkönyvéből. 150 1,
Nem tudományos rendszerben, hanem a nagyközönségtől is
könnyen érthető vázlatos előadásban ismerteti a szerzetesi eszménynek a ciszterciták szabályaiban kijelölt útjait, módjait és ezeknek
az egyes korokhoz alkalmazkodó alakulásait. A ciszterciták is, mint
annyi más szerzetesrend, nemcsak az imádkozás, lelkipásztorkodás,
tanítás, tudomány és művészet különféle ágaiban mutattak példát
és alkottak megmaradó értékeket, hanem a közéletben, honvédelemben, mezőgazdálkodásban, iparban és kereskedelemben is sokat
használtak hazájuknak, a társadalmi békének és szociális gondoskodásnak is áldozatos munkásai voltak. Sok szentéletű rendtagjuk
világító fáklyaként mutatta az útat az örök cél felé e világnak
könnyen sötétségbe burkolódzó és tévedésekbe torkoló ösvényein.
Mindezt a nagy teljesítményt élesen megvilágítja Kalász könyvének
néhány legjellegzetesebb történeti tényt fölvillantó pásztázó fénye.
Bizonyára eloszlat sok elfogultságot és balítéletet, mely századunkra
az előző századok szerzetesellenes felfogásából örökségül átszármazott. Tolnay Máté a könyvtől jelzett időben már főapát volt, nempedig csak apát.
Dr. Hegyi Dámján.

Lelkiélet
Liziői Szent Teréz
nyomda. Budapest,

önéletrajza.

Második kiadás.

Stephaneum

Ernő atya kitűnő fordításában, új képekkel, a tábori püspök úr
előszavával indul meg második kiadásban ez az életrajz a katonai
táborokba, hogy a hősi lélek szent lángjával megerősítse katonáink
lelkét a végső győzelem mielőbbi megszerzésére,
Mihályi Ernő.
A. M. W i m m e r 0 . S. M.; Edith von Farkas.
„Liturgia", Budapest, 1944, 161 1.

Verlaganstalt

Aki életében legalább egyszer találkozott Farkas Edittel, a
Szociális Missziótársulat alapító főnökasszonyával, érezhette, hogy
nem közönséges emberrel áll szemben. Ennek a rendkívüli egyéniségnek szelleme tovább él Társaságában, de tovább kell élnie szélesebb körben is. Ezt akarta elősegíteni e könyvecske írója, mikor
hamarosan Farkas Edit halála után megjelentette életrajzát és művének ismertetését. Most írása másodszor is megjelent és vele együtt
ez a német kiadás is, Szt. Benedek rendjét szellemi és személyes
kapcsolatok fűzték a boldogulthoz és fűzik ma is Társaságához,
saját örömének is érzi tehát e könyvecske síkerét, és érdeklődéssel
várja a szerzőtől már a közel-jövőre ígért nagyobbszabású Farkas
Edit-életrajzot.
M. Á:
L u i g i M o r e s c o : A fatimai Szűz. Ford.: Szirmai Boriska. 1943.
E r d e y F e r e n c : A fatimai Madonna üzenete. I—II, k, 1943.
E r d e y F e r e n c : A fatimai csoda. 1943.
Mi történt Fatimában? 1943. — A fatimai Szűzanya Szeplőtelen
Szívének tisztelete. 1943, — Valamennyi a Szalézi Művek kiadása.
Nálunk még csak mostanában kezdik felfedezni Fatimát, a kis
portugál falucskát, hol a Boldogságos Szűz több alkalommal megjelent három kis pásztorgyermeknek, nekik kijelentéseket tett, megrendítő csodákat művelt, és azóta is állandóan csodás gyógyulások,
megtérések stb, történnek, Fatimát Lourdes folytatásának kell tekintenünk, Komoly dologról van itt szó, melyet a túlságosan „okosak"
sem mosolyoghatnak le. Nem jámbor mese ez, Schuster bíboros
Moresco: A fatimai csoda c. könyvét ennek bevezetésében történelmi dokumentumnak nevezi, tehát az, amit elbeszél, történeti valóság, amely mint olvasmány ís megrendítő élmény, annak idején
pedig mint esemény, szabadkőműveseket, hitetlen istentagadókat
kényszerített térdre, Lourdesban vezeklést kívánt a Szent Szűz, itt
engesztelést. Csak ez hozhatja meg a bűnökbe süllyedt világnak
Isten irgalmát: a békét,
A felsorolt könyvek a fatimai eseményeket ismertetik. Erdey
műve: A fatimai Madonna üzenete. I—II. elmélkedéseket fűz a
fatimai csoda egyes mozzanataihoz, — A kis könyvek számíthatnak
mindnyájunk érdeklődésére.
K. D,
\

Németh

István:

Adventi

örömök.

Szalézí Művek, 1942,

Szemelvények egy szemináriumi spirituális hátrahagyott írásaiból, Komoly, mély papi lélek meleghangú elmélkedései àz adventi
idő mindenegyes napjára, A lelkek szeretete szülte egyszerűen szép
gondolatait, azért szavai, mondatai izzanak, hőt sugároznak. Gondokban elhidegült és szenvedésekben elfásult, meggyötört lelkek
számára e kis könyv erő lesz és vigasztalás,
K. D.
Liturgia,
Bognár

Ferenc:

A szentmiseszolgáltatás.

1943, 96 1.

A szerző müvének megírásában hármas célt tartott szem előtt.
Segíteni akart a híveken, könnyíteni a lelkipásztorokon, és meg
a k a r j a becsültetní. a szentmisét. Olyan könyvet ad a hívek kezébe,
amely röviden és világosan megfelel mindazokra a kérdésekre,
amelyek a szentmiseszolgáltatással kapcsolatban fölmerülhetnek.
Ezzel egyúttal mentesíti a lelkipásztorokat attól, hogy minden hívőjüknek külön-külön is elmagyarázzák a szentmiséről szóló tudnivalókat és az Egyház előírásait. Művét nagyon élvezetes, a figyelmet
lekötő, népszerű és így mindenkitől könnyen érthető stílusban írta
meg. Nagy feladatra vállalkozott a szerző, ezt a feladatot véleményünk szerint nagyon jól oldotta meg. Kívánjuk, hogy ez a népszerű, kis liturgika valóban elérje a célját, és hogy így minél előbb
szükségessé váljék a második kiadás.
— ím.
Szociológia,

^

A család jólétéért.
Az Actio Catholíca szociális és karitatív
szakosztályában 1942, évben tartott családvédelmi ankét előadásai,
Előszóval ellátta Dr. Serédi Jusztinián, bíboros hercegprímás, esztergomi érsek, az A. C, országos elnöke. Sajtó alá rendezte Dr..
Wünscher Frigyes, egyetemi magántanár, az A, C, alelnöke- 1943.
— 256 lap. Ára fűzve 4 P,
Az A, C. országos elnökségének már évek óta a családvédelem»
családmentés a programmja. Ennek a programmnak megvalósításánál természetesen nemcsak a katolikus vallás, a kinyilatkoztatás és
a házasság szentségi oldaláról vizsgálja, figyeli a családokat és
a k a r j a a bajokat megszüntetni, a családokat védeni és segíteni,
hanem küzd a családok anyagi jólétének megalapozásáért ís. Az
anyagi jólét megalapozása nélkül az egész családmentési programm
elhagyná a szilárd talajt, és csak a levegőben függő valami lenne.
Több szem többet lát, több elme többet tud elve alapján az A, C,
szociális szakosztálya szakértők bevonásával ankétet tartott, hogy
ne csupán elméleti megállapításokat szegezzenek le, miként lehetne
vagy kellene a mai, és különösen a háborút követő időkben a családokon segíteni, hanem hogy a nemzetmentő programm gyakorlati
megvalósítását vitassák meg. Az ankét eredménye látott napvilágot
jelen könyvben, 12 előadást tartalmaz a családmentés különböző

kérdéseiről, mint pl. a katolikus házasságok termékenységéről; a
munkaalkalom biztosításáról; a falusi lakosság, a munkás, a középosztály családvédelméről; a család egészségének védelméről. Tárgyalja továbbá a könyv a családot beállítva a hivatásrendi társadalomba. Ismerteti a család anyagi jólétével kapcsolatos jogi természetű kívánságokat, törvényeket, rendeleteket és adórendszerünk
szerepét a családvédelemben, A tárgy fontossága, a fölmerült kérdéseknek szakértelemmel végzett gyakorlati megoldása kívánja,
hogy ez a kiváló munka minél szélesebb körben terjedjen el, ami
már csak azért is könnyen lehetséges volna, mivel ára szinte nevetségesen olcsó. Csak ilyen nagy elterjedés mellett tudja célját megvalósítani; a családok jólétét szolgálni, amit őszintén óhajtunk és
kívánunk.
— fm, —
Irodalom.
Just

Béla:

Az Eszelősök.

Regény. Cserépfalvi, é. n. 255 1.

Just egy franciaországi trappista kolostorban jutott belső kapcsolatba a szemlélődő szerzetességgel, s ez oly mély hatással volt
rá, hogy ebből az élményből már a második regénye születik. A
Hajnali Kettőben még ingadozik az evilági élet érzéki örömei és a
szerzetesek szeretet-aszkézise között, hogy a regény végén az utóbbi
javára döntsön. Itt, Az Eszelősök-ben, mindvégig a szerzetesélet
áll a regény középpontjában, mégpedig a szentbenedekí szerzetesség
eszménye; azért megokolt, hogy ezen a helyen részletesebben foglalkozzunk ezzel a művel.
Egy trappista apát, Dom Alexis, saját lelkiéletében és a lelkivezetésben szerzett tapasztalatai, továbbá rendtörténeti kutatásai
alapján arra a meggyőződésre jut, hogy Ráncé reformja eltávolodást
jelent Szent Benedek eszményétől, s ha önmagában értékes is, jobb
volt, az emberi természetnek jobban megfelelt az eredeti. Ehhez az
eszményhez, a Regula betűszerinti megtartásához akar visszatérni
egy új kolostor alapításával. Rendje ellene fordul, őt lázadóként
kezeli. Erre lemond apáti méltóságáról és Bretagne-ban egy régi
cisztercita kolostor romjai között kezdi megvalósítani eszményét,
eleinte maga, majd később három más társával együtt, akik régi
kolostorukból ide is követték apátjukat. Kezdetben rengeteg nehézséggel küszködnek, leginkább a vidék ellenséges érzületű, babonás,
szinte az ördög hatalma alatt élő lakossága miatt. Végre is a szeretet, s még inkább egyik társának Anselme atyának, természetfölöttit sugárzó lénye letöri ezeket az akadályokat, A kolostor vidéke a „csodák földjévé" lesz, s a kis mustármag virágzásnak indul,
A történet tehát igazán érdekes: szerzetes robinzonád. Az
események súlypontja mégis a lélek síkján van. Ezt azzal is érzékelteti, hogy az eseményeket nem közvetlenül írja le, hanem a szereplők reflexióiban adja elénk, Közben-közben régi históriákat idézget, levélrészletet, vagy éppen újságcikket. Ezekkel nemcsak a regény hitelességét akarja megadni, — hiszen egy 1936-ban megtörtént esetet mond el — hanem ezáltal lelkibbé is teszi a történetet.

— A regény alakjai közül csak négyet jellemez alaposabban.
Mind a négy első Coray-i szerzetes érdekes, egyéni alak. Nem
hasonlítanak Kodolányi tipizált, karikatúrísztikus szerzeteseihez;
ezek élő, egyszerű emberek. Legkevésbbé Anselme atya a l a k j a sikerült.
Minket azonban ebben a regényben nem annyira az irodalmi
alkotás, mint inkább a benne felvetett problémák érdekelnek. Nagy
örömmel állapítjuk meg, hogy az egész regény végeredményben a
bencés Regula magasztalása, apotheózisa, Legtanulságosabbak ebből
a szempontból a 198—218, lapok, ahol először a kolostor egy napjának lefolyását látjuk, m a j d Dom Alexis egy leveléből a szerzeteséletüket irányító eszmékről hallunk. Látjuk, hogy szerzőnk jól
ismeri a Regulát, a rendtörténetből pedig a La Trappe körüli harcokat és Cíteaux alapítását. Mivel Ráncé reformját elveti, természetes, hogy egészen a régi Citeaux szellemében magyarázza a Regulát. Ügy, hogy amit Coray-ban élnek, az a szerzetességnek nem
annyira szentbenedeki, mint inkább szentbernáti formája. Pedig
hisszük, hogy ha a Regula megértéséhez a Szent Benedek-korabeli
szerzetességet tanulmányozta volna, főként pedig a Regulában is
dicsérőleg említett szerzők: Cassianus, Szent Vazul, Vitae Patrum
alapján, még inkább megerősödött volna elhatározásában, sőt a
Regula értelmezésében előforduló egy-két hibát is elkerülhette
volna. Ilyen pl. a laikus testvérek intézménye, amelyet Szent Benedek ilyen formában nem ismert, hisz az ő rendje lényegében laikus
rend volt. Nála a karimádság nem egy pár szerzetespap kiváltsága
és feladata, hanem minden szerzetesé. Cíteauxban azonban már
élesen elkülönülnek a zsolozsma-kötelezettség szempontjából a papok és laikusok, Justnál is a kedves öreg Jean-Baptiste testvér ki
van zárva a kórusból; ő a kertben dolgozik, míg a többiek a zsolozsmát éneklik, s csak a nagy ünnepeken vesz azon részt. Pedig,
mint Just mondja, tudja kívülről mind a százötven zsoltárt. Szent
Benedek is minden valószínűség szerint felvett kolostorába olyan
műveletlen gótokat is, akik nemhogy írni, olvasni, de talán még beszélni sem tudtak latinul kolostorba lépésükkor. De a naponta három-négy, vagy talán még több óra lekcióra szánt idő lehetővé tette,
hogy ezek is, ha előbb nem, tíz-tizenkét, a kolostorban töltött év
után megtanultak annyit latinul, hogy a zsolozsmázás számukra is
rationale obsequium lett. És ez a mai műveltségi viszonyok közt még
könnyebben elérhető lenne, — Ezzel már érintettük is a liturgiáról
alkotott kissé téves felfogását. Egészen modern dolog pl, a privátmisék nagy kedvelése. Szent Benedek kolostoraiban aligha miséztek a nem soros papok a konventmise előtt csendben, suttyomban,
mint azt Coray-ban teszik, legföljebb a konventmisén koncelebráltak. Just a karimádságot is túlságosan elválasztja a szentmisétől
(205, 1,), benne nem lát opus Dei-t, hanem puszta opus hominis-1,
Hogy a külső ünnepélyességet a Krisztus Király udvartartása hasonlattal magyarázza, ma már szintén kissé meghaladott fölfogás: a
karimádságnak belső, objektív nagy értéke is van. Míg ezekben a
dolgokban a XII,, sőt a XX. század fölfogását vetíti vissza a Regulába, addig a Prima után mondandó imák (Martyrologium, munka

megáldása, Necrologium) kérdésében viszont mereven konzervatív
nézetet vall: Coray-ban mindezeket a részeket, melyek ma a Príma
szerves részeit alkotják, elhagyják, mert ezek nem voltak benn a
Regulában, Mi azt hisszük, hogy Szent Benedek, aki hajlandó volt
egy újabb, övétől eltérő zsolozsmabeosztást megengedni, megengedne
ennyi történeti fejlődést is, À zsolozsma rövidsége pedig Szent Benedeknél sem volt annyira döntő szempont, hiszen akkor nem növelte volna ő is az imaórák számát eggyel, a Completoriummal. —
Coray-ban a testi munkát illetően ís a cisztercita felfogást vallják.
Szent Benedek viszont, bár a kolostori munkák, mondjuk a ,,háztartási" munkák alól senkit sem akart kivonni, de azt, hogy szerzetesei pL rendszeres mezőgazdasági munkával foglalkozzanak, vagy
ipart űzzenek, nem akarta. Ö az ilyen, egészen hivatásszerű munkát
csak kivételnek, szükségből történő kivételnek tekintette.
Amit a' szerzeteseszményről ír, arról csak annyit jegyzünk meg,
hogy bár nagyon szép, és lényegében igaz is, de Szent Benedek korában mégis más gondolatok álltak az előtérben. Itt is inkább a
,,mézajkú" doktor, Szent Bernát nézetét a d j a . A szerzetesélet alapját képező szeretetet is Just igen érzelmi színezetűnek gondolja:
„a tiszta érzelem és extázis vílágá"-nak (163, 1.). Viszont világosan
megmutatja azt,
amit pl. Kodolányi a Julianus Barát hasonló
témájú fejezeteiben nem láttat, hogy egy ilyen új rend, vagy ha
tetszik, új kolostor alapítása nemcsak az ú j fegyelem kérdése, hanem elsősorban az ú j szellemé. Az ú j felfogás hozza magával az új
életformát, és az a z ú j fegyelmet, amely a jelen esetben enyhébb,
mint az, amelyet elhagytak.
Ügy tűnhetik föl, mintha sokat kritizáltunk volna ezen a regényen, mintha csak a hibákat kerestük volna benne. Pedig bevalljuk,
igen nagy élvezettel és igazi lelki gyönyörűséggel olvastuk. Kiválóan
alkalmas arra, hogy megerősítse bennünk a szent Regulánk iránt
érzett lelkesedést. Eszményt állít elénk és gondolatokat ébreszt.
Nemcsak annak ajánljuk, aki a művészi szép regényeket keresi,
hanem annak is, aki szerető érdeklődéssel fordul a monasztikus
szerzeteseszmény felé. Az egész regényen valami mély meghatottság, élményszerű szubjektív hang vonul át s ez teszi szívhez szólóvá,
ha valaki szeretettel közeledik feléje.
-esd.
Kaffka
173 1.

Margit

összes

versei.

Franklin-társulat kiadása.

É.

n.

A századforduló irodalmi vezetőhangjaí (Szabó Dezső, Ady,
Babits, Móricz, Kosztolányi) a magyar nőírók közül csak Kaffka
Margitot ismerték el a férfiakkal mindenben egyenrangú írótársnak.
Halála óta már többször „fedezték fel" egyik-másik regényét, míg
végre bevonult az igazán nagy értékek közé. Halálának huszonötödik
fordulóján összes verseinek gyűjteményét az elmaradt közönség is
felhasználhatja arra, hogy — ha még be nem fogadta volna Kaffkát a
maga „nagyjai" közé — ú j r a és ú j r a elgyönyörködjék ezen az egyéni
hangú lírán, az asszonyi érzések páratlan énekén, „A lelke messze,
idegenbe való, gyűrött, furcsa, öreg japáni lélek. Tettetve kies, mint

szigetbeli tó, s a nagy, riadalmas, dús óceánnal eggyéfolynak benne
a^ mélyek" — jellemezbetnők finom lelkét a saját szavaival. Kicsi,
legtöbbször szomorú mese-mag körül „zizegő, rajzos, nyugtalan
érzések és selymes, ideges ábrák kusza gyűrűin át félbemaradt, bús
fényálmok kerengenek" az ő soraiban. Igazán megadatott neki, hogy
mély, gyermeki, a fájdalmon át is művészi boldogságban ringó lélekkel tud látni — és írni erről a boldogságról és boldogtalanságról.
Ezt a tehetséget nem lehet orvosi műszavakkal elintézni, mert aki
azt írja magáról, hogy „csigaházam, a váram olyan egy, oly gyönge,
olyan én", és aki az emberi szeretetvágy gigászi harcában lehajtja
fejét a reménytelen boldogságvágytól, az olyan kifejezést is tud
találni mindezekre, mely egyéni, végtelenül finom és szomorúságában is felemelő. Asszonyi szíve elviszi a Szűzanyához („fogadjon
vissza engem, asszonyom!"), elmerengteti a Petike jár könnyesen
bájos sorain, a sok benső örömért hálát is tud mondani, Isten „színe
előtt állva". — Ez a jegyzetes kiadás — a Kaffka-versek végleges
szövege — alkalmas arra, hogy egészen közelhozzák minden finom
lelkű olvasóhoz ezt a mély asszonyszívet és nagy nőírót, aki huszonöt
éve kezd élni igazán.
Rezek S. Román.
V é g h G y ö r g y : Viharok jönnek.
1941—43. Ber'senyi kiadás. 1943. 70 1.

Korai

költemények.

II,

A „könnyű mélység" szerelmesének új, nagyon szép kötete.
Jellemző tulajdonságai ugyanazok, mint az eddigi verseké: tartalmilag széppé teszik a félelmetes, metafizikai mélységű, minden elméleti metafizikától eleve távollévő kíváncsiság, erkölcsi közöny, mely
most már arra is alkalmas, hogy felsírjon („erőt, erőt a d j nékem,
Istenem, nem kell a könnyű, léha dal"), határtalan művészi önzés,
negatív beállítottság, mely megelégszik fél bizonyosságokkal, kételyekkel, titkokkal, függetlenség, mely most már helyes ítélettel független, Formai jellemzői a megrészegült szó-kultusz, örökszéppé sűrűsödött sorok egy-egy ritka szó igézetében, stiláris visszaoltás a régi
nagy minták felé, tudatos vísszaöregedés háromszáz év távlatába,
hogy nyelvben és érzésben egészen újnak hathasson. Mindezek a
vonások a Végh György-típusú művészekre illenek. Magának Véghnek művészi nagysága éppen az, hogy ebből a típusból külön egyéniségként is ki bír emelkedni. Annyira teljes egyéniség, hogy még
azt sem bírja megtagadni magától, hogy borongón elmélkedő sorok
után gyereknyelven gügyögő verseket ne közöljön, melyekben sok
a csak neki jól álló, pesties, kicsit járdaszéli jelző is. A képhez ez
is hozzátartozik, de valahogy úgy kilóg belőle, mint a rámára kerülő kéz- vagy lábfejek. Bátran írjuk le ezt a pár bíráló szót is,
mert Végh György ma már eléggé nagy ahhoz, hogy elbírja őket
a nélkül, hogy valamit is ártana neki. Hisz magában, mint minden
nagy író, és csak azt tartja értékmérőnek, ha versei továbbcsengenek az olvasók fülében. Ezt pedig eléri és megérdemli, hogy el is
érje. Üj kötete a régi hang nagyon tiszta újrazengése, a régi kísérő
zörejekkel együtt.
Rezek S. Román.

V é g h G y ö r g y : Csillagos Királyleány.
Mese felnőtteknek.
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. Diárium könyvtár. Bp. 1943. 73 1.
A finom hangú lírikus csinos kis kötetbe foglalta össze azokat
a lebegő képzeletszülte költői álmokat, melyek verseiben is annyira
hatnak és hódítanak. Inkább költői álmoknak nevezhetjük ezeket
az írásokat, mint meséknek. Műfaji különböztetgetés ugyan nem
sokat számít, de a mese megszokott elemei is hiányzanak ezekből
a „lírai dallamokból" (ez volt és marad is Végh György maradandó
ereje; a talajtalan és külön világot teremtő líraíság). Visszaemlékezések régi estékre, tavaszokra és nyarakra, őszi és téli látomásokra,
minden „tanulságot" és „erkölcsi oktatást" dícséretreméltóan mellőző
tiszta álomvilág ez. Csak álom. A legálomszerűbb valóság és a legvalószerűbb álom. De ezzel az irodalmi értékét teljesen kifejeztük.
Sok tiszta élményt fog szerezni ez a kis kötet olyan olvasóknak,
akik szeretik függetleníteni magukat a napi gondoktól és fáradt álmatlanságukat is inkább tiszta művészi alkotásokkal telítik, mint a
poros polcokról előkotorászott régi ponyvaregényekkel. Igaz, hogy
csak ezeknek fog tetszeni Végh György könyve, mert itt nincs sem
detektív, sem pisztolypárbaj, hanem csak a valóságot finoman szűrő
költői fátyol. Még egy szempontból is jelentős ez a kötet — de ez
már nem irodalmi szempont —: a jövő lélekbúvárai sok jellemző
vonást találnak itt az álmok világába menekülő ember teljes karakterológiai rajzához.
Rezek S. Román.
V é g h G y ö r g y : Mese a zöld disznóról.
zaival. Szent István-társulat. Bp. 1943, 48 1.

Janovits István raj-

A mindig csak igért, de soha el nem mondott mesét mondja el
nekünk ez a szép r a j z ú kis kötet: a Zöld Disznó „igaz történetét",
A gyereklélek bizonyára sok örömet talál m a j d ezekben a sok
finomsággal megírt költői írásokban, mert itt is lírikusként szól az
a szerző, aki mese-világot teremt magának, és ezt másokkal is el
t u d j a hitetni, — különösen akkor, ha a képzeletvilág örök uraihoz,
a gyerekekhez szól.
Rezek S. Román.
K r ú d y G y u l a : Három király. Történelmi trilógia. Franklin. 1943. — 1. Mohács vagy két árva gyermek vergődése. — 2,
Festett király. — 3, Az első Habsburg,
Egyáltalán semmi szükség sincs lelkendező hírverésképen Krúdy
„új felfedezéséről" szólni. Miért nem fedezték fel már régebben
„újra", amikor sok-sok évi s figyelemreméltó munkálkodás után
arról panaszkodott újságcikkben, hogy kérvényeket küldözget minisztériumoknak, hátha alkalmazza őket valamelyik?! Egy másik
újságcikke szerint pedig könyveit ugyan országszerte olvassák, csak
a kiadókkal bajlódik folyton-folyvást.
De országszerte azt is tudhatták róla, hegy teljes szabadság
nélkül úgyszólván lélekzení sem tud, épp ezért — nagy szerencse
— sehol sem alkalmazták, ő meg különféle megpróbáltatások során
arra eszmélt rá, hogy történelmi regényt, esetleg trilógiát kellene

írnia. így jött létre ez a kiváló értékű könyv. Már a legelején magához vonz az előadás remek patakzatosságával. Egyetlen szóban sem
esik abba a tévedésbe, hogy a naturalizmus bármiféle emberi természet szókimondó természete. Krúdy minden mondata választékos
modorú. Emlékezetes alakjainak, tömérdek jó adatának elsorolására
bő jegyzék kellene, írnítudása lankadatlanul halad végig a trilógia
638 lapján. Ritkaság.
Hanem a tömérdek adat közt hiába keressük a legfontosabbikat,
a nemzeti összeomlás kútforrását: Mátyás királyt inkább érdekelte
Bécsnek büszke vára, semmint hogy a törököt szüntelenül gyöngítse;
jobbágyságunk pedig elnyomatásban sínylődött. Amikor aztán a török zavartalan s évtizedekig tartó erőgyűjtése végén elkövetkezett
1526 augusztusa, seregnyi magyar főúr azért nem vonult hadba,
köznemesek sem, mert különben a jobbágyság sorra ölte volna az
itthon maradt fő- és köznemesi családokat. Egyik hazai törvényünk
a mohácsi vész után nyomatékosan hangoztatta: ,,Az egykor virágzó
Magyarországnak semmi sem ártott annyit, mint a jobbágyok elnyomatása, akiknek jajveszékelései szüntelenül felhangzanak az
Istenhez" („Necque ulla res magis ab aliquot annis florenti quondam
Hungáriáé nocuísse videatur, oppressione colonorum, quorum clamor
ascendít jugiter ante conspectum Dei").
Az 1514-i parasztlázadás után az ugyancsak 1514-i 25-ik törvénycikk kimondotta a röghöz kötött, vagyis örökös jobbágyságot;
Werbőczy Hármaskönyve egy csöppet sem enyhít a siralmon, II.
Lajos király sem változtatott rajta. Minderről egyetlen szó sem
esik a regényben: a művészi szempontú adatválogatás, mint a történelmi teljességre törekvő hűség.
Lajos a trilógia elején 15 éves; az első pillanatra megszereti
Máriát, a leendő királyné pedig, bár csak 16 éves, anyáskodva bánik
Lajossal. Igen szép lapok kedveskednek szívbeli kapcsolatukról,
különösen amikor Mária ezt köti Lajos lelkére: „Olyanok vagyunk,
mint az erdőben eltévedt két árvagyerek: ha elbocsájtjuk egymás
kezét, eltévedünk a sötétben és felfalnak a vadállatok."
Szinte észre sem vesszük, Lajos már húszéves. Krúdy alig tudja
az időt érzékeltetni. Máriát időközben megkoronázták. Erről az
eseményről csak egy-egy szót hallunk, sokak figyelmét bizonyára
elkerüli az odavetett tudósítás. Az emlékezetesség kedvéért többet
kellene róla tudnunk, ha nem is éppen a szertartás pompázatosságáról. Futólagos értesítéssel bajos az időmúlást érzékeltetni. —
Lajos mindennap szívesen lovagolt, Mária szintén; Krúdy mégsem
szól a Lajos-korabeli lóversenyről. Forrásművek, pl. Fraknói Vilmos
tanulmánya nyomán tudhatta volna, mégis elejti. Nem szereti a
tömegjeleneteket, mozgalmasságot.
Mi hát a trilógia kiváló értéke? Alakjai közül jónéhány olyan
plasztikus, hogy szinte körüljárható valamennyi: a sánta Báthory
István nádorispán, a sánta Werbőczy, Szapolyaí rokona és titkos
kancellárja, (a harmadik sánta: Thurzó uram), aztán Crudy luteránus „püspök" s a nőies hangú Szapolyai. Ö a festett király, mert
ha a ktonái közé megy, vadszőlő bogyójával dörzsöli le arcát, hogy
félelmetesnek lássák: Tót királynak is hívják, tántoríthatatlan kéPannonhalmi
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rője Máriának. A királynéba többen szerelmesek, fiatalok, idősecskék
egyaránt. Ez az asszony remekbe mintázott alak a trilógián végesvégig. Sugárzik róla a báj, finomság, okosság, önfeláldozás. Keserves
megpróbáltatás után királynő lehetne Szapolyai mellett, ő mégis a
bátyját, Ferdinándot segíti első Habsburgképen a magyar trónra.
— Kiváló tehetségű író ís csak ritka szerencsés óráiban varázsolhat
életre ilyen dúsgazdag árnyalatú asszonyt. Irodalmunk legkülönb
nőalakjai közé tartozik. Krúdy gordonkahangját valamikor egyhúrúnak ítélték, mélabújával sokan, hamar elteltek. Elsősorban ezeknek
kellene a regényt elolvasni: csodálkozva állapítanák meg, milyen
teljes és zengő Krúdy skálája.
A trilógia 40 fejezetre oszlik, Krúdy mindegyiknek találó címet
adott, így hát a bőséges anyag áttekinthetősége kedvéért érdemes
lett volna a fejezetcímeket tartalomjegyzékben feltüntetni.
Rezek S. Román.
Jékely
Zoltán:
társulat. 131 1.

Mérföldek

—

esztendők

...

Franklin-

Az 1943. évi őszi könyvpiacnak kétségtelenül egyik legértékesebb kötete. Kiérett hangú költő egészen egyéni ízű költészete.
Négy év termése és egy-két régebbi vers, de mindegyik vagy teljességében vagy legalább részleteiben márványba kívánkozik. Metafizika, amennyire azt a költészet befogadni és éreztetni képes. Aki
,,Disputatio corporis et animae" címet ír az egyik ciklusára, az
maga is érzi és tudja, hogy ,,nagy költészet" az, amit ad nekünk.
De nemcsak a legmélyre nyúló témák, hanem a meghatározhatatlan
Jékely-féle benső forma, a feszültség és a nagyon emberi-költői
kiállás: mind-mind olyan értékek, melyek rögzítésére nehezen akad
prózai szó. A kötet elején mintha kacérkodnék az örökkévalósággai
(Babits Mihály ,,a kegyetlenül reámért abszolút testbéli haláláért
relatív öröklétre jut, mert élt, égett és alkotott"), aztán maga fedezi
fel, hogy nem igaz, hogy „soha föl nem támadok", hanem hiszi,
,,hogy testtelen, a lélek tovább folytatja ember-életét". Nem papos
akadékoskodás a k a r ez lenni, hanem csak egyik jelzője annak, hogy
Jékely nagyon mélyen jár, örök emberi kérdések alján. Tartalmilag szinte önmaga jellemzi a líráját — a Bach-zene érzékeltetésével: „Kecsegtető, szentséges földkívülség, lélekké szenvedt emberség
hazája, éteri fényben kristály-egvedülség, szent bírásodat lelkem
hogy kívánja!" Reflexíve hajlik vissza a nagy témákra: „Szépség,
Szépség, hatalmas hatalom, elmélkedem szent látomásodon," — A
formái is ilyenek: kiért „hidegség s ráció, végső dolgok feletti tépelődés. Öröklétnek maradó, istenszagú szent pinceérlelődés". Mint
minden nagy költő, megfeszült érzékkel fogja fel ő ís a dolgok, a
lelkek üzenetét: „Mint holtakról, úgy álmodunk egymásról. Mennyi
jel jő és mennyi üzenet! Jeleinkkel, e sok megegyezéssel, megtölthetnénk egy vaskos füzetet". Lélek szól minden sorában, aki érzi,
hogy a földi dolgok — a szerelem — beteljesítése elveszi tőlünk az
élet varázslatosságának egyik felét, Ő ezt is meg a k a r j a tartani. A
templomkertbe viszi hát gondolatait, az egyedüllét éjfekete már-

vány-szépségébe, S mikor már érzi a magányt, élő lelkekért kiált
föl. — Fölösleges lenne a „legszebb" verseit idéznem. Mind csodálatosan szép!
Rezek S. Román.
Tűz
79 1.

Tamás:

Két tenger

közt.

Versek. Vigilía-kíadás. 1943.

Akció reakciót szül — mondanák a tételekben gondolkodó kritikusok. A valóság csak annyit mutat, hogy pl. a romantika után,
a nagy gondolatok apostoli költői után — (,,las du mal de siècle")
„jöttek" a parnasszisták; a mai harmincas évek programmköltészete
után jön egy tiszta lírát adó költői nemzedék, mely a maga benső
íhletettségéből már nem áll írodalmonkivülí tényezők hatása alatt,
hanem önmagába, az emberi lélek egyszerű mélyére néz, olvas,
„tanul" és — érdektelen tiszta költészetet teremt. Ezt a d j a Tűz
Tamás — immár a második nagyon szép verses-kötetével, Ö az új
parnasszistáknak minden kiváló tulajdonával rendelkezik. Agostyánban, ebben a Tata melletti kis faluban él elvonultan a hívei
között, nézi a lelkek életét, a Dunántúl színeit magába szívja, s
mikor Szent Ágoston és a nagy franciák könyveit becsukja a szőlők
közt meghúzódó kis présházban, jön az óra és dalolni kezd; „Csak
látnád most a szőlő nyurga ágát és ízlelnéd a málna szűz ízét. A
zöld repkény közt hűs fuvallat száll át s a karcsú indát lassan fűzi
szét." Álmok fodrain át l á t j a a világot, az álomvilág minden sejtelmesen szép, fátyolszerű színével. Csak álomnak látja, ha egy kis
elemístáját elviszi a tüdővész, visszahívja a halottat is: „Margaréta,
még ne menj el, nézd, ott fönn a fenyvesekkel töltöd m a j d a nyárt.
Margaréta, várj, tavasszal, minden, minden itt marasztal, Margaréta,
v á r j ! " Ha valaki ebbe az álomvilágba bele tudott helyezkedni, akkor
a képek új, másvilági logikába rendeződnek, a gyönyörű dallamos
formák szinte húzzák magukkal a szokatlan kép-társításokat. Esztelenség lenne, ha valaki ezeket az „esztelen dalokat" földi logikával
venné mércére: „A kékes űr, mínt lenge tüll, ledobja zizzenését, a
szép tejút versembe fut és halkan ítt zenél még". Sok kritika „fiatalos kalandot", merész gondolati és érzésbeli átfrissülést a j á n l Tűz
Tamásnak, hogy új színekkel és ízekkel gazdagodjék ez a fátyolfinom líra. Fölösleges és főleg reménytelen ajánlat, amolyan beavatatlan prókátorok gondolata. Még ha csakugyan ilyenekre vállalkoznék is Tűz Tamás (reverendája sem engedi, hogy talajt veszítsen a lába alól!), akkor is csak ez a hang lesz az övé. Igaz, fejlődés van a költői pályákon, de egyéniség-elhagyás — az nincs.
Ha tehát „férfias", tartalmasabb és foghatóbb témák fognak is Tűz
Tamás tollára kerülni, sajátos látása nehezen fog átváltozni arra,
amit a diktáló kritikusok akarnak. Nagyon szép, nagyon értékes ez
a líra így is, mert — tiszta költészet, ősi emberi dallamokban.
Rezek

S.

Román.

J e a n S c h l u m b e r g e r : A családfő. Külföldi regényírók.
Franklin kiadása. 296 1, A francia eredetinek címe: Saínt-Saturnín.
Fordította Hevesi András.

Hamarjában nem ís tudom, mikor került kezembe ennyire
unalmas könyv. Két nemzedék kerül egymással szembe, az öreg
William Colombe — a családfő — pedig lassanként kikopik családfői méltóságából. De nem a témában van a hiba; ebből és hasonló
kis tartalmi magból már sok-sok remekművet megírtak az igazi
művészek. De itt: lapos elmélkedéseken kívül csaknem húsz levél
szövegét is el kellene olvasnunk, Lapról-lapra lessük: nekiélénkül-e
az adatok serege, megmozdul csak legalább egy szemernyit is a
sok alak? Hiába lesünk. Fakó bénaság tesped az egészen, szürke
szín szürkébe keveredik, mert az írónak csöppnyi szemléltető e r e j e
sincs, hangjának nincs benső feszültsége és zenéje, árnyai sincsenek,
imbolygó, támolygó alakjai mind összefolynak. Pedig Schlumberger
remekbe akarta írni ezt a regényt, valamennyi lapján érzik az erőfeszítés — a fordító is beleadta a legjava tudását — de puszta
adatgomolyaggal senki sem vergődhetík zöldágra. Örül az ember,
ha leteszi ezt a fárasztó írást, mégpedig azzal a szilárd eltökéléssel,
hogy soha többé nem veszi kezébe.
Rezek S. Román.
Voinovich Géza:
kiadása, 1943. 126 1.

Arcok

és álarcok.

Franklin

Társulat

Kis könyv, de értékes, A tizenegy novellát olvasgatva, hamar
észrevesszük Voinovich művészi szándékát: legfontosabb az éles
megvilágítású lélekfeltárás. Bő mese csak zavarná ezt a törekvést,
elvonná az olvasó figyelmét a mély lélekrajztól. Ez Voinovich különlegessége, Hozzá kell értenünk természetesen azt ís, hogy ez a művészi hitvallás csak akkor lehet igazán megkapó, ha a kép, a fejlemény zökkenés nélkül alakul egésszé. Erre a teljes egészre villan
rá az erős és éles fényszóró, — A Hazajött c, novella elején szél
süvít. Lehet erről valami újat, egyénit mondani? Igen. Bizonyságul
idéznem kellene a novella bevezetését. Ilyesmit olvasni kell. A soksok pompás részlet közül csak egyet említek, mégpedig a Kőtörő
c, novellából; ,,Fején vásott szalmakalap, teteje lyukas, szemén
pápaszem, csakhogy üveg helyett drótszita van benne. Arca borostás, annak ráncaiban is megül a por. Pedig borotválkozik minden
ünnepen, mert a szakállba nagyon beleveszi ám magát a kő pora ;
de csak addig tisztább a bőre, míg újra munkához nem lát- Az
egész ember porba mártva, egy porból öntött szobor." Szemléltetőbb,
körül járhatóbb nem lehet a kép. — Két apró színmű is van a kötetben; a Keresztút címűt a Nemzeti Színház mutatta be 1930-ban,
Kisfaludy Károly halálának százéves fordulóján; Schedel (a későbbi Toldy) Ferenc és Bajza József ís szerepel benne; 1826 tavaszán, Pesten játszódik, Kisfaludy bérelt szállásán, dr. Löf fier lakásán, Megjelenítő e r e j e és a mult századot sugalló levegője legjobb
egyfelvonásosaink közé emeli, — Voínovichnak az 1941-ben megjelent György barát c, történelmi regénye egy évvel később második
kiadást ért meg. Erős a hitünk, hogy az új novellás-kötet síkere sem
fog késni, hiszen mindinkább többen figyelik, hová fejlődik Voinovich gazdag tehetsége.
Rezek S. Román.

Aldous Huxley:
Budapest. 231 1,

Nyár

a kastélyban.

Franklin-Társulat,

Huxley-könyvet olvasni ma divat. Ez a magyarázata annak, hogy
két nagy regényén (Point counter Point — A végzet bábjátékai és
Eyeless in Gaza — A vak Sámson) kívül kevésbbé jelentős munkái
is egymásután jelennek meg minden európai nyelven, A Crome
Yellow pl,, mely a fenti címmel Boldizsár Iván jó fordításában
előttünk fekszik, egyik kezdő munkája. Mindazonáltal már sok van
benne a későbbi Huxley-ből, a cinikus erkölcsbíróból. Itt is mindent és mindenkit kigúnyol. Cinizmusát mégis hajlandók vagyunk
megbocsátani, egyrészt mert ragyogó szellemességgel tud gúnyolódni, másrészt mert a rosszat egy árnyalattal mindig erősebben teszi
csúffá, mint a jót ( — ez az ő idealizmusa). Eseményes tartalma a
regénynek jóformán nincs is. Egy angol vidéki kastély gazdáinak
és vendégeinek életéből látunk néhány napot, ezt is inkább csak
beszélgetések tükrében. Ez a szűk keret azonban elég Huxley-nek
arra, hogy egy jó-tíntásüvegnyi epét boszorkányos tollával elírjon.
Maródi
Aristophanes
összes vígjátékai.
lin-Társulat. Budapest, 772 1.

Árpád.

Arany János fordítása. Frank-

Az embertelen korok szomjazzák legjobban az emberiességet.
Talán ezért jelennek meg egymásután napjainkban az ókor klaszszíkusaínak írásai, az örök emberinek ezek a ránkmaradt első fogalmazványai. Közéjük tartozik Aristophanes élet-munkája is. — Megdicsérjük a vígjátékíró jellemkomíkum-erejét és közösség-érzékét?
Botránkozzunk szabadszájúságán és ehhez rosszul illő erkölcsbíráskodásán? Ünnepeljük a fordító szójátékokat is visszaadó nyelvtehetségét, az eredetit hozzánk közelebblejtető versformaváltoztatását,
magyaros és férfias szemérmét az erősebb kifejezések enyhítésében?
Hullassunk krokodílus-könnyeket, mert Arany erős emberi és költői
egyénisége a dekadens-urbánus művekből egészséges, vaskos-élcű,
szinte falusi komédiákat gyúrt? Mindezzel elkéstünk már. Kétezernégyszáz vagy legalább hetven évvel ezelőtt még lett volna értelme
ilyesmiről elmélkedni, de m a . , , Ma inkább a kiadásról kell szólnunk, A főokot, ami miatt nem kockázat ma ilyesmivel előjönni,
már említettük; nem csekélység azonban az sem, hogy az ilyen
késői változatlan lenyomatoknál az írói és fordítói tiszteletdíj is
megmarad a kiadónak. Ezeket az anyagi előnyöket azzal igyekezett
meghálálni a Franklin-Társulat, hogy finom papírt adott a „szárnyas
igék" alá, s ez ma nagy szó. Azoknak a megnyugtatására pedig, akik
nem t a r t j á k az örök humánum elég méltó képviselőjének Arístophanest, ,,a Gráciáknak ezt a neveletlen kedvencét", legalább is egyedül
nem, oda van nyomva a címlap elé ez a sokat igérő három szó:
Az európai dráma.
Maródi
Árpád.

Kétnyelvű
Remekművek.
Kempis: Krisztus követéséről. Pázmány Péter fordítása, — Dante: Az új élet. Jékely Zoltán fordítása.
— Petrarca: Daloskönyv. Sárközy György fordítása. Franklin Társúlat kiadása.
A kiadó a kétnyelvű Remekművek sorozatának megindításával
lehetővé a k a r j a tenni, hogy a művelt magyar közönség jó fordításban ismerhesse meg az európai irodalom kiemelkedő alkotásait.
Mivel pedig a fordítás sohasem versenyezhet az eredetivel, vagyis
sohasem t u d j a éreztetni mindazt, mely az eredetiben gyönyörködtet,
a sorozat párhuzamosan közli az eredeti idegen szöveget is, így
mindenkinek módja van arra, hogy a kérdéses műveket eredetiben
is élvezhesse, — Kempis világhírű könyvét nem kell külön ajánlani.
Azt sem kell külön kiemelni, hogy Pázmány erőteljes, ízes magyarságú fordítása egész rendkívüli értékűvé teszi e kiadást azoknak,
kik a régi nyelv zamatát ízlelni tudják. — Dante Üj élete a költő
Beatrícehez való szerelmének regénye és a szerelméről írt versek
keletkezésének története, — Petrarca Daloskönyve ismeretes minden művelt ember előtt. Tudjuk, hogy évszázadokon keresztül ösztönzője és mintája volt ez az európai szerelmi költészetnek. A jelen
kiadás nem teljes: csak a jellemzőbb versek kerültek bele, azok.
melyek leginkább alkalmasak Petrarca megismerésére. Mind a
Dante-fordítás, mind a Daloskönyv magyarra-ültetése sikerült.
Polgár Vilmos.
E c k h a r d t S á n d o r : Az ismeretlen Balassi
pest, 1943. A Magyar Szemle Társaság kiadása.

Bálint.

Buda-

A tudós szerző régóta foglalkozik Balassival. A ,,Magyar írók"
sorozatban nemrég ő írta meg a Balassiról szóló monográfiát. Kutatásai közben oly sok új adatra bukkant a különféle családi és
nyilvános levéltárakban, hogy azokon keresztül egészen új megvilágításban áll előttünk Balassi alakja. Ezt az eddig ismeretlen
Balassit m u t a t j a be olvasóinak a szerző. Nincs módunkban itt rámutatni azokra a pontokra, melyek valóban újat jelentenek e
könyv révén a Balassi-irodalomban, Legyen elég ennyi, hogy e
munka nemcsak mintaszerű tudományos feldolgozása napfényre
hozott új adatoknak, hanem érdekfeszítő, szinte izgalmas olvasmány
is, melyben megelevenednek előttünk a költő mozgalmas élete, küzdelmei, nekilendülései és letörései, nyilvános és magánélete, pereskedései és szerelmi kalandjai korának szenvedélyeivel, hibáival és
erényeivel. E könyvért hálás lehet a szerzőnek szakember és művelt olvasó egyaránt.
Polgár
Vilmos.
Tóth

László:

Tavaszi

sip,

meg a többi. Regény. (Révai.)

Ez a kis regény sok a p r ó történetből tevődik össze. Maga a
szerző is ilyen laza szerkesztésűnek akarta. Tárgya két férfi barátságának viszontagságos története. Ugyanis mindketten egy leányt
szeretnek, A leány azonban állhatatlan: egy ideig á l t a t j a mind-

kettőt, és közben, hogy vélt művészi tehetségének érvényesülésére
megteremtse a feltételeket, egy harmadik férfiúnak lesz a felesége.
A férfísorsokat keresztező női sorsok meg-megújuló összecsapásai,
lelki válságai peregnek le gyors egymásutánban az olvasó lelki szemei előtt. Nem nagyigényű regény, de mégis élvezettel olvassa az
ember finom lélektani meglátásait, aranyos kedélye és zamatos
nyelve kívánatos olvasmánnyá teszik.
— rs —
Szent Ágoston vallomásai
Parthenon-kíadás, 1943,

I. II. Fordította Balogh József.

—

Balogh József kétnyelvű kiadásban a d j a Szent Ágoston vallomásait, A bevezetésben a fordító korrajzot ad és bőven ismerteti a
manícheízmust. A XV, lapon egy kellemetlen pongyolaság olvasható,
A fordító Pierre de Labriolle francia egyetemi tanár francia-latin
Confessiones kiadásának a latin szövegét a d j a és követi a fordításban. A fordító 30 évre visszanyúló komoly munkával szerzett Confessiones-kíadással gazdagította ,a magyar nyelvű patrisztikus irodalmat. Fordítása széleskörű tanulmányokra és bőséges irodalom
nyújtotta segítségre támaszkodik. Szép munkájáért köszönet illeti.
Danczi
P a p p I s t v á n : A magyarság iskolája.
magyar nevelésből, 209—227. (1943.)

Villebald.

Különlenyomat az Üj

P a p p István egyetemi magántanár a középiskola által a magyar nyelven és a magyar öntudaton esett sérelmeket panaszolja
el, és a magyar tanításának módszeréhez fűz egy-két gondolatot.
Kifogásolja az iskolát jellemző bizonyos fokú nagyképűséget és a
bürokráciát. A latin nyelv rovására szívesen látná a finn nyelvet,
mert rámutatna a magyar tősgyökerességekre, erősítené a magyar
észjárást és a magyar önbizalmat, A magyar nyelv és irodalom
tanításához adott gondolatai a legtöbb tanár számára nem mondanak semmi újat,
Danczi
Villebald.
Papp István:
Különlenyomat,

Magyar

nyelv,

magyar

viselkedés.

197—207.

A szerző alaptétele, hogy a különféle nyelvek egymástól eltérő
viselkedést hoznak létre, A tanulmány szerint a magyar viselkedést
megismerhetjük és szabályozhatjuk a grammatikával; a szerző kifejezésekből következtet a magyar lélektartalomra; felhívja a figyelmet arra, hogy az indulat a logikus nyelvi jelek helyébe új
jeleket állít, A szerző több kérdést felvet, amelyek tudományos
szempontból nagyrészt helyesek, de azt hisszük, hogy nem érné meg
a fáradságot, ha a magyar viselkedést a magyar grammatikával nagyobb fokban irányítanánk, mint amennyire a bennünk élő nyelvi
szerkezetek eddig is tehették.
Danczi Villebald„

P a p p I s t v á n : Az irodalmi élet formái. Bevezetés a magyar irodalomismeretbe. — A debreceni Református Kollégium
Tanárképző Intézetének kiadása. 65 1.
A tanulmány irodalomelméleti kérdésekkel foglalkozik. A magyar irodalmi gondolkozás fejlesztését tűzi ki célul az alapfogalmaknak és a lényeges jelenségek fejlődésének rövid vizsgálatával
ír az irodalmi harcokról, a bírálatról, az irodalom tudományos eszközeiről, a segédtudományokról. Az irodalom fejlődését ügyesen
mutatja be a szájhagyományról, másolókról, fordítókról, az eredeti
magyar műről, a magyar íróról és közönségről szóló fejezetekben.
Tanulmánya végén kifejti, hogy irodalmi alkotásainknak a súlyosság, a felszabadultság és a valósághoz tapadás ad szépséget. Irodalmunk kifejezi kezdettől fogva a széthullást, a szervezetlenséget és
az idegencélúságot. Megállapításai — leszámítva egy-két jelenre
vonatkozó véleményét — elfogadhatók.
Danczi Villebald.
Történelem.
Révay
Társulat.

József:

Séták

a római Magyarországon.

Franklin-

Szerencsés gondolat volt Révay Józseftől a fenti címen összefoglalni és nemesen népszerűsíteni a magyarországi római régészeti
kutatások eredményeit. így közkinccsé lehet tenni a szakszerű, épen
azért néhol száraz anyagot. A külföldi irodalomban volt munkájának megelőzője, tehát volt munkájának mintája, de ez nem von le
semmit Révay érdeméből, mert nem maradt gépies utánzó. Témáját
teljes felkészültséggel és művészi adottságok birtokában tekintette
át, a d j a olvasói elé és ezzel némzeti kötelességet ís teljesít, amint
azt maga elé tűzte. Legyen szabad a legjobban sikerült fejezetekre
felhívnunk a figyelmet. Aelia Sabina Isten Veled! továbbá a kereszténységről szóló Krisztus Pannoniában és a Lélek Égbe Száll. . .
című fejezetek legjobban mutatják írójuknak művészi ráhangoltságát. A többi fejezet is külön felsorolható volna, de mégis a nevezettek mutatják meg legjobban az anyagon való uralkodáson kívül
a művészi hangulatot, rátermettséget. Az ember, még többé-kevésbbé
való otthonosság esetében is úgy érzi, hogy el kellett olvasnia Révay
könyvét, mert megkönnyíti az eredmények áttekintését, egységes
szemléletét. A szép illusztrációk, a könyv nemes formája is megfelel az író céljának és a kiadóvállalat dicséretére szolgál. Az az
érzésünk, hogy nem sok könyv tud ennyi értékkel olvasói elé állni,
a vele szembe támasztott igényeknek megfelelni.
le.
M a r k ó Á r p á d : Magyarország
Nemzetnevelők könyvtára, III. 6.

hadtörténete.

Budapest, 1943.

Markó Árpád eddigi munkássága előkészület volt egy hasonló
könyv megírására és azt el ís készítette. Hadtörténeti részletmunkái
ebben a művében megkapták végső formájukat. Az egész nemzet

hadtörténetét kellett áttekintenie, tehát a részletkutatások sok apró
megállapításait el kellett hagynia, de ez nem teszi munkáját kisebb
értékűvé. Általában jól oldotta meg az eléje tárult problémát, bár
van egy-két pont, ahol nem említi a legújabb történeti megállapításokat. Ilyen pl. a XVI. század védelmi harcainak új formája,
amelyről Szekfű Gyula írt értékes sorokat. A török határ mentén
fekvő nagybirtokok honvédő szerepére gondolunk. Kisebb elírás
Szigetvár ostromának 1556-ra helyezése és az az állítás, hogy ekkor
Szulejmán Bécs ostromára indult és ebben a tervében akadályozza
meg Zrínyi hősies ellenállása. Ez bizony így nem igaz. Koháry István és Balassa Bálint együttes szerepeltetése 1664-ben (115. 1.),
szintén nem felel meg a valóságnak, mert Balassa Bálint 1594-ben
halt meg Esztergom ostrománál.
le.
K e r t é s z J á n o s : Magyar
R. bizománya. Kis 8°. 77 1.

szociográfia.

Bp., 1943. Gergely

A szerző két évtizeden keresztül titkára volt a Magy. Szociográfiai Intézetnek, így elméletileg és gyakorlatilag is jó ismerője a magyar társadalomleíró munkának. Ennek utolsó 25 évét ismerteti füzetében, figyelemmel kísérve a külföldi mozgalmakat és eredményeket is. Tanulmánya végén névsorba szedve becses könyvészetet ad.
Kár, hogy az egyházi helytörténetírásra nem volt tekintettel, hiszen
ebben a dolog természetéből folyóan igen használható társadalmi
anyag is található. A tartalmas értekezést melegen ajánljuk az érdeklődőknek.
Vanyó Tihamér.
Nevelés.
Sztrókay
Kálmán:
Egyetemi Nyomda.)

Barkács könyv.

(Királyi

Magyar

A barkács ezermestert jelent. Sztrókay e könyve tehát az ezermesterség titkaiba a k a r j a beavatni ifjú olvasóit. Az első felében
általános tudnivalókat tárgyal: melyek a barkácsoláshoz szükséges
főbb szerszámok, hogyan kell ezeket helyesen kezelni, és melyek a
legfontosabb fa- és fémanyagok, melyekből a barkácsoló annyi hasznos tárgyat tud előállítani. Ismerteti a gyalulás, fűrészelés, szögelés,
enyvezés, csapozás, fogazás, lemezvágás, szegecselés, forrasztás stb.
különféle módjait. A második rész egy csomó gyakorlati példát mutat be a barkácsolásra. A szerző igyekszik fellelkesíteni olvasóit a
különböző mesterségek elemeinek elsajátítására. Csak örülni lehet
eme szándékának. Mily jó lenne, ha a tanuló ifjúság közt, — melynek szánja müvét, — sokan akadnának, akik e könyvön keresztül
felfedezik a kézügyességek gyakorlati fontosságát és szabad idejüket olyan foglalkozással töltenék ki, mely hasznos ís, és egyúttal
élvezetet is nyújt. A tárgyalt anyagot ügyes ábrák teszik érthetőbbé
a fiatal olvasó számára.
— rs —

BENEDICTINA.
Kelemen Krizosztom f ő a p á t

ez év januárjaban töltötte be hatvanadik életévét. Egy pillanatra
megállunk az új határkőnél s tekintetünk meghatódva siklik végig
a hat évtizeden. Kettő tűnik fel nekünk: a hahóti szülőháztól a
pannonhalmi főapáti székig szépen emelkedett, de egyben nehéz,
küzdelmes volt az út. Már a keszthelyi diákévek fölött ott borong
a gond. Ez marad hűséges kísérője a fiatal bencés paptanárnak, a
nyalkai plébánosnak, a koadjutornak és a főapátnak egyaránt.
Világháborúk, forradalmak, válságok közt szalad az életútnak fele.
Mennyi tépelődés, vívódás, hány álmatlan éjtszaka sorakozik egymás
mellé. A hatvan évnek azonban nemcsak gondja, de sikere is sok
volt. Siker koronázta a diák, a tanár, a lelkipásztor, a rendfőnök
buzgó munkáját egyaránt.
Kelemen Krizosztomot sikerei a legnagyobb főapátok közé
emelik. Lelkileg, szellemileg, gazdaságilag nagyot gyarapodott a
rend kormányzása idején, A szépen meginduló lelki megújhodás
már érezteti áldásos gyümölcseit. Főiskolánk fejlesztésében korszakalkotó lépést tett, mikor a teológiai kiképzést a tanáritól elválasztotta s a tanulási időt 9 évre terjesztette, A tanári képzés a
teológia után következik. Nagy gondot fordított a főiskolai tanárok
kiképzésére, A szellemi élet minden európai gócpontjában megfordultak a rendtársak hosszabb időre. Főiskolai Évkönyvünk megjelentetésére sokat áldozott. Különös szeretetének tárgya a Pannonhalmi Szemle is, melyet nagy anyagi támogatásban részesít, A
Főapát úr az, aki legjobban örül a rendtagok irodalmi működésének. Sok gondot fordított a rendtagok irodalmi működésének könyvalakban való megjelentetésére is.
Nagy erénye a meglévő értékek megbecsülése, A győri székház,
a zalaapátí apátság és templom, a tihanyi apátság és templom, a
celldömölki apátság és templom, a pannonhalmi székesegyház tornyának restaurálása, a pannonhalmi udvar kikövezése nagy kultúrérzékre vall. Egyházi felszereléseink, miseruháínk és misekönyveink
az egész vonalon megújultak. Székházaink berendezése is modernebb lett.
Nagy kedvvel alkotott új intézményeket is. A győrszentmártoni

szegényház, az országzászló körüli dísztér, a tanárok háza, ú j major
Pannonhalmán, a győrszentmártoní téglagyári út kiépítése, a lázi
plébánia újjáépítése, plébániáink korszerű átalakításai, sokhelyütt
teljesen új felszerelése, a komáromi gimnáziumnak párhuzamos
osztályokkal való kibővítése, Balatonfürednek saját kezelésbe való
visszaszerzése és értékének emelése, szépítése új szobrokkal, kikötővel való gyarapodása, székesegyházunk gyilokfolyosójának Szt.
István-kápolnává való átalakítása, 6 művészi oltárral és teljes felszereléssel való ellátása, a délamerikaí magyarság lelki gondozására kiküldött rendtagok s a számukra épült monostor és templom
mind az ő nagy alkotó tehetségét hirdetik. A boldogult Kühár Flóris
alapította bencés apácáink lelki gondozásával szinte mi is belekapcsolódunk az Alföld lelki felemelésének nagy munkájába. A rend
lelkipásztori munkáját egyébként is az eddigi kereteken kívül rendkívüli módon kifejlesztette. Pannonhalmát lelkigyakorlatos házzá
tette, ahol több száz egyházi és világi nyer Lelki felüdülést. Szép
számmal tartanak most már vidéken is lelkigyakorlatokat a bencések. Cselédségünk húsvét táján mindig kap külön lelkigyakorlatot
s öt évenként missióban részesül.
A Főapát úr szociális érzékére vall, hogy majorjaink, cseléd házaink nagy költségen egymásután megújultak, tetszetős külsőt,
egészséges berendezést nyertek.
Gazdaságaink kitűnő szakembereink működése következtében
teljes erejükben állanak, szépen gyarapodnak, állatállományunk,
gépeink szaporodnak, a jövedelmezőség emelkedik.
De nem részletezem tovább. Főapát úr egyéniségének kedvessége, személyes jósága, minden bajon segítő készsége sok tisztelőt
szerzett egyéniségének világi és egyházi körökben egyaránt. Kitüntetésekben is bőven van része. Valóságos belső titkos tanácsos, a
közoktatási tanács elnöke, az Akadémia igazgatóságának tagja, az
elsőosztályú érdemkereszt tulajdonosa a csillaggal. Főapát urunk
életének hatvanéves határkövénél megnyugvással tekinthet vissza az
elért eredményekre. A hat évtized mérlege bizonyára örömmel
tölti el szívét.

Ferenczy Viktor György.

<1894—1943.)
Ha egy munkás élet hirtelen derékba törik, abban mindig van
valami megrendítő. Még az idegenek is felfognak ebből valamit,
amikor felfigyelnek egy-egy tragikus hírre, de még inkább megérzik ezt a közelállók, akik még az előző napokon munkában látták
a hirtelen megdermedt kezet, s beszélgettek az örökre elnémult
ajkakkal. Az elmúlt év sok ilyen megrendülést hozott a Szent Benedek-rend számára, és ezt éreztük nov. 30-án is, amikor Ferenczy
Viktor, a győri gimnázium kiváló tanára, elköltözött tőlünk. Váratlanul, hiszen mindössze egy napig volt ágybanfekvő beteg, és halála
előtti napon még iskolában volt. Élete műve csonka lett, de még így
is példátadó. A régi maurinusok közmondásos, kitartó szorgalma,
áldozatos lelkülete jelentkezett újra munkás életében.
Ferenczy Viktor 1894. márc, 4-én született Sopronban, egyszerű
iparos családból. Középiskolai tanulmányait a soproni bencés gimnáziumban kezdte meg és a VI. osztály elvégzése után 1910. aug.
ó-án öltötte magára a Szent Benedek-rend ruháját. A győri bencés
gimnáziumban érettségizett, főiskolai tanulmányait a pannonhalmi
theológiai és tanárképző főiskolán végezte. 1917. jún. 24-én szentelték áldozópappá, és utána a győri gimnáziumhoz helyezték tanárnak. Itt tanított 26 éven át.
Nála a tanárság nem egyszerűen életpályát jelentett, hanem
hivatást, amelyhez élete utolsó pillanatáig hű maradt. Halála előtt
nem egészen 36 órával még megtartotta utolsó óráját, bár nem volt
annyi ereje, hogy át tudott volna menni a gimnáziumba, hanem úgy
vitette át magát. Valóban méltán íratták búcsúzó VIII. osztályos
diákjai koszorújuk szalagjára: ,,A kötelességteljesítés és az akaraterő hősének". Csak akkor nyugodott bele — élete utolsó napján —
hogy más tartsa meg helyette óráit, amikor a gyilkos kór már egészen megbénította. Eddig az utolsó napig 26 éven át minden megszakítás, egyetlen óramulasztás nélkül példát adó lelkiismeretességgel végezte iskolai munkáját. Bármilyen munkakört kapott, mindenben igazi alapossággal, teljes odaadással dolgozott. Félmunkát
semmiben sem tudott végezni.
Teljesértékű munkát adott, de teljesértékű munkát is kívánt.
Tanítványai jól tudták, hogy felszínes készültséggel nem lehetett
nála boldogulni, de arról is meg voltak győződve, hogy mindig a
teljes pártatlanság irányította ítélkezésében: protekcióval nem lehetett nála eredményt elérni. Szigorú tanár hírében állott, de azért
sok tanítványának könnyes volt a szeme a végső búcsúzáskor. A
majdnem 3 évtizedes tanári munka a tanítványok százait bocsátotta ki az életbe, s azt hisszük, ha a gyászos hírre egy pillanatra
megálltak napi munkájukban, csak az elismerés és az értékelés emlékeit idézhették fel iskolai életük távoli homályából.
Ferenczy Viktor halálával elárvult az intézet fizikuma, ahol
26 éven át minden szabad idejét töltötte, hogy csendes munkában
készüljön óráira és elmerüljön szakjának tanulmányozásában. Nagy

tudása, ritka kézügyessége, elsőrendű fizikussá tették, aki iskolai
munkáját sok eredeti kísérlettel tette értékessé és sok ügyes eszközzel gyarapította szeretett szertárát. A leltár 84 eszközt, kísérleti berendezést sorol fel, amelyet ő sajátkezűleg készített, 2085 P
(békebeli) értékben. E mellett arra ís maradt ideje, hogy irodalmi
működésével jó nevet szerezzen magának a szakkörök előtt. A
Zászlónk Diákkönyvtárában jelent meg A nyugvó elektromosság
kísérletekben címmel első munkája, amely már elárulta az ügyes
kísérletezőt és a jó tanárt. Később a Fizikai és Kémiai Didaktikai
Lapoknak lett megbecsült munkatársa. Szívesen foglalkozott a nagy
magyar fizikusok, technikusok életével, az intézet évkönyveiben
egymásután jelentek meg értékes tanulmányai. Irodalmi munkásságának koronája Jedlik Ányosról szóló hatalmas 700 oldalas könyve,
amely eredeti adatok felkutatásával és Jedlik hátrahagyott nagytömegű iratainak feldolgozásával egészen új megvilágításba helyezte
a magyar bencés rendnek ezt a sokszor félreismert nagy alakját,
Győr városa a közelmúltban Szent László éremmel jutalmazta ezt
a nagyjelentőségű munkát, amely szakkörökben ís nagy elismerést
szerzett a tudós szerzőnek,
Ferenczy Viktor eltávozott közülünk, A munkás kéz nem dolgozik többé. Emléke azonban élő marad azok szívében, akik szerették és tisztelték. Mi, akik legtöbbet veszítettünk benne, nem
felejtjük el nyugodt, csöndes, de jókedélyü egyéniségét, aki soha
senkit nem bántott, de mindig kész volt a segítséggel, ha valaki
szívességért fordult hozzá, és komoly szükség esetén megbízható
barátnak mutatkozott. Szeretett a maga útján járni: sem tudományában, sem életében nem volt csordaember. Elveihez való ragaszkodás értékessé tette állásfoglalásait. Igazán szíve szerint határozott, amikor 1919, májusában ő ís visszautasította a kommunista
felhívást, amely felszólította a bencés tanárokat, hogy hagyják el
az egyházi pályát és legyenek világi személyekké: ,,Mély f á j d a lommal hagyjuk el a tanári hivatást — olvassuk az aláírt nyilatkozatban, — amelyet csak vallásos meggyőződésünk és papi becsületünk árán tarthatnánk meg, és készek vagyunk inkább a ránk váró
bizonytalan sors súlyos megpróbáltatásait magunkra vállalni," Hasonló elvhűség vezette élete minden tettében, de egyéniségéből
fakadt, hogy a mindennapi élet kicsinyes dolgaiban ez a következetesség néha kissé merevvé vált, s maga számára is nehézkessé
tette az életet. Ez az élet egyébként a nyugodt, kiegyensúlyozott
ember élete volt: logikus, megfontolt léptekkel haladt mindenben
előre, semmit el nem sietett, nyoma sem volt benne a mai idők
ideges kapkodásának. Nem volt a sok szó embere, de sokszor a
hallgatása ís beszélt és megnyugtató lag hatott. Nehéz volt elképzelni türelmetlen, hangos vitatkozónak, heves ellenvélemény esetén,
ha csak nem elvi kérdésről volt szó, inkább elhallgatott. Szigorú
tanárnak tartották, de az iparkodó gyenge tanulóval szemben nagy
megértést tudott mutatni. Akik csak hivatalos távlatból ismerték,
elcsodálkoztak volna baráti körben megnyilvánuló közvetlen kedélyességén, és a kicsinyek iránt mutatott meleg szívén: a jó lelkű
emberek természetes egyszerűségével ereszkedett le a kis gyerme-

kekhez és tudott gyönyörködni játékaikban. Bizonyos férfias szemérmesség tartotta vissza, hogy lelki életének dolgairól nyilatkozzék, de elvszerű, komoly lelkiismeretessége nyilvánult meg itt is.
Kötelességeihez mindig hű, tísztalelkű szerzetes, lelkiismeretes papi
lélek volt, aki a pasztorációs munkában is megmutatta kötelességtudását, amikor hosszú éveken át a véneki hívek lelki gondozását
végezte.
Ha életének végéről visszafelé tekintünk, megállapíthatjuk, hogy
igazi munkás, áldozatos élet ért véget, amikor a megkínzott szív
utolsót dobbant azon a komor hangulatú novemberi estén. Ferenczy
Viktor jó harcot harcolt egy egész életen át. Isten készséges munkása volt itt a földön, ezért remélhetjük, hogy ez az igazságos és
irgalmas Isten örök jutalmat ad derék szolgájának, aki kicsibennagyban egyaránt hűséges volt Hozzá. Requiescat in pace.
Dr. Holende
Barnabás.

A könyv liturgiája.
A leghétköznapibb dolgokat is az érdekesség zománca futja be,
ha a keletkezés és az elmúlás varázsfényében pillantjuk meg őket.
Amit a ,,könyv liturgiája" kifejezés takar, önmagában is vonzóntitokzatos valami, hát még ha fejlődéstörténetének ismerete családi
közelébe visz bennünket! Ebben a szellemi élvezetben részelteti
olvasóit Karl Christ német könyvtörténész (Centralblatt für Bibliothekswesen 60. 1—2, 33—59,). Tanulmányai bencés vonatkozásai
miatt ismertetjük,
Szt. Benedek regulájának 48. fejezetében, a húsvét előtti bűnbánati idő különös megszenteléséről szólva, így rendelkezik: ,,A
negyvennapi böjt e napjaiban mindenki kapjon könyvet a könyvtárból, és azt, úgy amint van, a maga egészében olvassa el. Ezeket a
könyveket a nagyböjt elején a d j á k ki." Az első regulamagyarázó,
Paulus Diaconus ( f 799) még csak annyit mond, hogy aki kiosztja
a szerzeteseknek a könyveket, kérje is számon, elolvasta-e ki-ki a
magáét becsületesen, amint a regula kívánja. Ha valaki nem tud beszámolni a kapott könyvről, az ne kapjon újabbat. (Halljátok,
könyv-falók? Borzadjatok meg, és adjatok hálát az Istennek, hogy
nem akkor születtetek!)
Alig száz évvel később Hildemarus,
aki a Milánó melletti
Civatéban volt szerzetes, már sokkal többet tud erről a kolostori
szokásról. Föl jegyzései szerint a nagyböjt első napján a capitulumteremben (itt osztotta ki az apát a napi munkát, itt vallották meg
a szerzetesek nyilvánosan hibáikat, itt ültek össze később rendi
tanácskozásokra) a rendes reggeli teendők elvégzése után szőnyeget
terítenek le, és arra kirakják a kolostor könyveit. (Bibliofilek, meg
vagytok elégedve a gyengéd bánásmóddal?) A bibliothecaríustestvér egy jegyzékről sorra előszólítja a szerzeteseket, és kéri a
nevük mellé bejegyzett könyvet. A felszólított leteszi könyvét a
szőnyeg üresen hagyott felére. Ekkor az apát, esetleg a perjel vagy

egy kijelölt tudós testvér fölveszi a könyvet, és kikérdezi belőle a
visszaszolgáltatót. Ha az így megvízsgáztatott testvér be tud számolni olvasmányáról, kérhet új könyvet, ha nem, ugyanazt kell újra
elvinnie. Ha azonban nem hanyagság volt az oka tudatlanságának,
kaphat más, nekívalóbb olvasmányt. — Mikor végeznek, az a p á t és
a biblíothecarius mégegyszer átnézik jegyzék szerint a visszaadott
könyveket, s ha valami mégis hiányzik, annak utánajárnak. (íme,
a modern évi raktár-revízió őse!)
A XI. században Lanfrancus, az angol monostorok reformátora
azt is elrendeli, hogy a nagyböjti könyvosztás előtt olvassák föl Szt.
Benedek regulájából a Quadragesima megszenteléséről szóló fejezetet, és róla, mint a könyv evangéliumáról, homiliát mondjanak.
Martène, a XVII. századi maurínus regulamagyarázó későközépkorban kialakult hagyományként rögzíti a következő szokásokat: néhol a bőjteleji könyvosztás napján a tudományok legfőbb égi
sugallójáról, a Szentlélek Úristenről mondanak votív-misét; máshol
a napi misét a j á n l j á k föl a kolostor főpapi és nemesi jótevőiért,
továbbá az írókért, másolókért és könyvdíszítőkért; sok helyen
ugyanekkor jelölik ki azokat az idősebb testvéreket is, akiknek a
regula utasítása szerint ellenőrizniük kell, vájjon olvas-e mindenki
az olvasásra kijelölt időben ( — mert hiába szánja el magát szegény szerzetes a tökéletességre, a szent rendalapító életrajzából
ismerős ,,kís-ördögök" el-elragadják a kötelességtől!).
Ha aztán a könyv liturgiájának további sorsát vizsgáljuk, a
csillagok végzete jut eszünkbe: nem tudjuk, hogy ott fenn nincsenek-e kihúnyóban, nem húnytak-e ki máris, mikor idelenn fényük
legsugárzóbban ér hozzánk, A könyv liturgiája is körülbelül ugyana k k o r r á vesztette el egészen belső fenntartó erejét, amikorra külsőleg legpompásabban kifejlett, A középkor végén és az újkor elején
fejeződött be ugyanis az a rég megindult folyamat, mely a kolostorokban is a lectio profanái, a tudományokkal való foglalkozást
— ha nem is megbecsülésben, de mennyiségileg — elébetolta a
lectio spirituálisnak,
a lelki művelődésnek. Ezzel aztán együtt járt
a gyakori, sőt mindennapos könyvtárhasználat
is. Eltűntek az ,,egykönyvű emberek" (sokféleképen értelmezett kifejezés!), de eltűnt
vagy legalább is elszíntelenedett a könyv poétikus liturgiája is.
Hogy ennek a folyamatnak milyen messzire nyúlnak vissza a
gyökerei, arra érdekes fényt vet az a vita, melyet a XVII. században Abbé de \Rancé és a bencés tudósok egyik legnagyobbika,
Mabillon folytatott arról a kérdésről, hogy vájjon maga Szt, Benedek a nem vallási jellegű irodalom és tudomány művelését vagy
legalább leírás útján való továbbhagyományozását idegennek érezte
volna-e elgondolásától vagy sem. Az, hogy a regulában említett
bőjteleji könyvosztáskor csupán vallási jellegű könyvekre gondolt
Szt, Benedek, s ezek közül is inkább a lelkiolvasmányszerűekre,
mínt a tudományosakra, az az egész rendelkezés aszketikus beállítottsága miatt is, meg az akkori szerzetesek többségének szellemi
igényét tekintve is, biztosnak mondható. De az is biztos, hogy sem
ő maga nem követelt ezen a téren kizárólagosságot, sem továbbélő
szellemével nem jelentett összeütközést az a, halála után az ő

kolostoraiban is hamar általánossá vált értelmezése az olvasmánynak, mely Cassicdorus
tudós szerzetes-államából, a Vivaríumból
e r j e d t szét. Ezt kettős érv is bizonyítja: egyrészt Szt. Benedeknek
magának jártassága az aszketikus-biblikus irodalmon kívül a teológia és a profán irodalom széles területén (v. ö. Dr. Kálovícs
A d o r j á n A regula forrásai. Szt. Benedek műveltsége, c. tanulmányával; P. Szemle IV. évf. 1. sz. 15—33. 1.), másrészt felfogásának
a regula számos helyén elárult egészséges rugalmassága, szent liberalizmusa. — A lectio spirituálisnak a lectio profana felé való eltolódását e vita messze visszamutató elméleti tanulságain kívül
ténybeli bizonyítékként t á r j á k elénk a középkori bencés monostorok
épségben m a r a d t könyvei, sőt néhány régi kölcsön-jegyzék is.
Épen ezek a megőrzött kölcsön-jegyzékek bizonyítják azt is,
hogy már a középkor derekán csak elméleti jelentősége lehetett a
bőjtelejí könyvkiosztásnak, mert hiszen egy-egy szerzetes több részletben évi 15—20 könyvet is kapott a könyvtárból. — A gyakori,
sőt mindennapos könyvtárhasználatra engednek következtetni az
alaprajzban vagy valóságban fönnmaradt középkori kolostori könyvtárszobák méretei ís. Ezek nagyságát máskép nehéz megokoltnak
tartanunk, ismerve a könyvállományok átlagos szegénységét, minthogy ugyanott dolgoztak: olvastak-írtak ís. Ezt a föltevést megerősíti a ,,libri catenatí", az állványhoz láncolt könyvek középkori elterjedtsége is. — Christ legérdekesebb bizonyítéka azonban a gyakori könyvtárhasználat mellett az, melyet a régi, tökéletesebb szerzetes-csendtartás (silentium) következtében kifejlődött jelbeszédrendszer fönnmaradt emlékeiből vesz. Ezek a nagyszámban megőrzött jelbeszéd-följegyzések sokat foglalkoznak a különböző könyvek kérésének jeleível is. (Egy szemelvény a Cluny-heli Notitia
Sígnorum-ból; Valamely pogány szerzőtől származó ískolakönyv
kérésének jeleként bocsásd előre a könyv általános jelét — ez a
kéz előrenyujtásával egyidejű lapozó ujjmozgás volt —, azután
érintsd ujjal a füledet, ahogyan a kutyák hátulsó lábukkal vakarózni
szoktak, mivelhogy méltán rokoníthatjuk a hitetlen szerzőt a kutyával,} Ilyen és hasonló jelekre nyilván nem a liturgikus könyvosztáson
volt szükség, hanem a rendes, hétköznapi könyvtárhasználatnál.
Bőjtelejí közös és nyilvános lelkíolvasmány-osztás ma is van
néhány bencés apátságban, de ez jelentésében és pompájában elszegényedett távoli rokona csak annak a könyvliturgíának, melyet
a lectio profana teljes előtérbenyomulása és a gyakori könyvtárhasználat általánossá levése előtt ilyenkor ünnepeltek. Ennek édes
testvére és igazi emléke inkább az a, szerzetesek és a szellem emberei között ma sem ritka magatartás, melynek boldog birtokosai úgy
nyúlnak minden könyvhöz, mintha szentséget érintenének, és úgy
olvasnak el minden könyvet, mintha az utolsó ítéleten csak arról
kellene számotadniok.
Maródi
Árpád.
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TANULMÁNYOK.
Húsvéti igazságosság és béke.
Pulay Csaba.

Érdekes, „emberi" gondolkozásmódunkra nagyon jellemző Nícolaus Cusanus gondolata, hogy Isten a „Coincidentia opposítorum",
az ellentétek egybeesése. Helytelen az okoskodás abból a szempontból, hogy Istenben nincsenek ellentétek, melyeket aztán később
kellene összeegyeztetnünk, melyeknek valami külső erő hatására
kellene összhangba jönniök. Ha nem helyes is az okfejtés, könnyen
érthető. Mi emberek valóban annak a gondolatkörnek kellős közepében érezzük kényelmesen magunkat, amely nem talál bele egyszerűen a dolgok lényegébe, hanem hasonlatokkal, ellentétekkel, ezeknek lehető összeegyeztetésével próbálja hozzánk közelebb hozni,
velünk megértetni a magasan felettünk álló igazságokat. Az igazságoknak ez az ellentéteken alapuló fogalmazása, a fogalmaknak ez
a kisarkítása, polaritása sokszor alig felel meg a valóságos helyzetnek, így a kérdésben szereplő istenfogalom sem kívánja, hanem
egyenesen ellenzi az ellentétek felvételét, ha a kérdést elszigetelten
nézzük. Ez a felosztás csak a mi véges emberi értelmünk támasza.
Abban találja magyarázatát, hogy véges eszünk még a véges dolgok magyarázatában sem tud teljes és kimerítő eredményt felmutatni; a Végtelen előtt pedig még tehetetlenebbnek érzi magát, és
úgy segít, ahogyan a maga módján tud. -—
De amint tévedés volna saját gyengeségünk eredményét Istenbe
vetíteni, Neki csak e miatt meg nem felelő tulajdonságokat tulajdonítani, éppen úgy helytelen volna gondolkodásunk eredményét minden szempontból csupán eszünk szeszélyének minősíteni. A mélyen
gondolkodó, még tévedésekben is meghúzódó ígazságmagot kutató
elme itt is megtalálja a helyes magyarázatot. Isten végtelen gazdagsága arra késztet bennünket, hogy majd ezt, majd azt a vonást
ragadjuk ki Belőle és tegyük vizsgálódásunk középpontjába- Nem
jelent ez kizárólagosságot, nem jelenti a többi vonások tagadását;
csupán csak annyit jelent, hogy nem tudunk egyszerre mindent kimondani, sőt egyszerre elegendő mélyen gondolni sem; Istenről,
Éppen az itt is a helyzet, mint a cselekvések világában. Nem tudjuk egyetlen pillanatban — mint Isten hasonlatosságának tökéletlen
hordozói — az Isten-hasonlóságot teljes mértékben kifejezésre juttatni; majd ezt, majd azt a vonást testesítjük meg magunkban. A
felebarátjának megbocsátó ember Isten megbocsátó irgalmasságát, a
másokért aggódó és másokról gondoskodó ember Isten gondviselő
szeretetét utánozza; a másokért imádkozó és így számukra kegyeifi
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meket kíesdeklő ember Istennek talán kegyelmeket osztogató jóságát is emberi formában gyakorolja. —
Hasonló változatosságot tapasztalunk, ha a szentek lényegében azonos, de megnyilvánulásában különböző, változatos, sőt
sokszor egyenesen ellentétesnek látszó lelki arculatát vesszük
szemügyre. Mindegyiknek megvan a sajátos egyéni verete, mint
ahogyan minden más embernek is megvannak a maga sajátos
egyéni vonásai. Az egyes ember csak egy megvalósult lehetősége fajának, de nem meríti ki az összeset. Az egyik szent
a tevékeny felebaráti szeretetben, a másik a tiszta kontemplációban látszik elsősorban nagynak, Ha ezeknek a különbségeknek
mélyebb gyökerét keressük, az egyéni adottságok mellett, illetőleg
sokszor ennek és a kegyelem áradásának megfelelően az éleetbeállásnak jellegét megszabó istenfogalomra kell rámutatnunk. Nem
lényeges különbségekről van itt szó, sőt pontosabban véve nem is
különbségekről, hanem csupán bizonyos színezésről, a hangsúlynak
némi eltolódásáról. Assisi Szent Ferenc a szegény Krisztust, Szent
Benedek Atyánk a dicsőséges Krisztust látja inkább. Máskor nehéz
volna megállapítani, hogy az istenfogalomra hogyan volnának visszavezethetők ezek az apró eltérések. De mindig áll az, hogy az istenfogalom egyik vagy másik vonását látjuk bennük nagyobb mértékben kibontakozva. Ez nem baj, sőt természetes dolog. Csak akkor
áll elő komoly nehézség, ha úgy hangsúlyozná valaki Istennek valamelyik vonását, hogy egy másikat ezzel szemben tagadna. — Sajnos, az utóbbiban síncsen hiány. Vegyük csak a tőlünk távol álló,
messze fölöttünk levő, velünk nem törődő, csak parancsoló és büntető, szinte kegyetlen Isten fogalmát, melynek sok vonása annyi
ember lelkében kísért. Vagy mint ennek ellenpólusát, annak az
Istennek fogalmát, melynek alanyát nem kell komolyan venni, mert
ha fenyeget is, akkor sem váltja be. Mindezek torz fogalmak, melyeknek mélyén az ígazságmagból alig van csak a legkevesebb is.
Az üdvtörténet főbb eseményeit számunkra ismétlődően megjelenítő egyházi év az Istenre vonatkozó nagy igazságokat állítja
érdeklődésünk előterébe. De ennél többet is tesz; szoros kapcsolatba akar hozni bennünket a megváltás történetének főbb mozzanataival azért is, hogy a hozzájuk kötött, általuk a földieknek
juttatandó kegyelmekben részesüljünk. Minden ünnepnek megvan a
maga Isten-arca, Mindegyik ellesett és megmutat a számunkra elfátyolozott arcból egy-két vonást, hogy csodáljuk vagy utánozzuk.
Mi ís úgy vagyunk valahogy, mint Mózes, ki látni akarta Isten arcát.
Ezt ugyan nem kaphatta meg, de látta az Ür átvonulását. Húsvét,
az ünnepek ünnepe nagypéntekkel, szükséges tartozékával együtt
szintén segít fellebbentem erről az arcról a fátyolt, csak tanulékony,
hívő lélekkel közeledjünk feléje,
A Vatikáni zsinat kárhoztatja azokat, akik tagadnák, hogy Isten
a világot s a j á t dicsőségére teremtette- Ez az Isten-arcnak egy
nagyon fontos vonása. Az Ószövetségben is olvassuk: Glóriám meam

alteri non dabo. (Dicsőségemet másnak nem adom.) Szinte azt
mondhatnók, hogy Isten ezzel önmagának tartozik. Csak így áll elő
a helyes rend, ha minden lény hódolattal áll Teremtője előtt. Mi
emberek lemondhatunk dicsőségünkről, mert az végeredményben is
nem a magunké, hanem alapjában minden dicsőség csak Istent illeti.
Szinte megrémülünk a mérhetetlen távolságtól, ami bennünket Istentől elválaszt így első látszatra. Mintha Isten magába zárkóznék és
nem törődne a világgal? Mintha nem érdekelné a halandók ezer
baja?
Pedig a vatikáni zsinat nem ezt mondta. Csak olyan valami
igazságot mondott, amelyiknek egy kiegészítő tétele így hangzik:
Propter nos homines et propter nostram salutem descendit de coelis.
Tehát még ez is lehetséges? Sokszor csak elsiklunk ezeknek a szavaknak jelentősége feelett. Pedig gyakran, minden ünnepen imádkozza ezt a pap a szentmise Credo-jában. Nem sok ez? kérdezhetné valaki, megszédülve a nagyszerű gondolattól! Hogy az az
Isten, ki az egész világot önmagáért teremtette, a bajbajutott emberért egyszülött Fiát küldte hozzánk? Duns Scotus, az éleseszű
ferences hittudós szerint akkor is eljött volna Krisztus Urunk a
földre, hozzánk emberekhez, ha nem lett volna bűnbeeesés. De most
ez ebből a szempontból nem sokat segít, mert mint Scotus is vallja,
akkor nem úgy jött volna, mint a ,.Szenvedések férfia", hanem
dicsőségesen. Minket pedig most az a gondolat tart fogva, hogy
ebben az alakban, ilyen „emberien" szenvedően mégiscsak feltétlenül miattunk jött. Még az Isten belső életébe is belenyúlnak a
mi érdekeink? Annyira fontosak vagyunk mi Isten szemében, hogy
a dolgok folyására ilyen nagy a hatásunk?
Ez az a két ellentétesnek látszó, de valójában nagyon is
összetartozó és egymást kiegészítő gondolat, amelyik a teljes húsvétnak, vagyis nagypénteknek és húsvétvasárnapnak lényegét kiteszi, Ez a két ünnep, bár a legtöbb ember szerint az ellenkezője
áll, teljesen egymásra van hangolva. Mit ér, milyen súllyal bír a
nagypénteki halál, ha húsvétvasárnap nem következik rá, ha a bűn
következményeként jövő halál végleg diadalmaskodik? És mit hoz
nekünk örömben a húsvét, ha a feltámadás nem az értem elviselt, megváltói erejű halál befejezése, ha nem jelenti ennek
megfelelően azt, hogy én is feltámadok? Csak az érem két
oldala a két ünnep. Vagy talán többet mond egy másik hasonlat. Egy szobornak, egy nagy épülettömbnek egyszerre csak
egy oldalát látom. Ha az egészről áttekintést akarok szerezni, körül
kell járnom, több oldalról meg kell vizsgálnom. Ugyanígy vagyunk
a megváltás nagyszabású tényével is. Ha meg a k a r j u k érteni, —
és itt ismét hangsúlyozzuk: kizárólag emberi értelmünk gyarlósága
miatt — több lépésben kell megvizsgálnunk. Meg azután mint Istenembernek, Krisztusnak földi működése is, bár teljesen az égre, az
égiekre irányul, mégis magán viseli az időbeliség jellegét; részletei
vannak, időbelileg megkülönböztethető részletei. Ezek a részletek

az Istenség számunkra eléggé elfátyolozott, de az Isten-emberben
mégis látható alakban megjelent arcának majd egyik, majd másik
vonását m u t a t j á k hangsúlyozottabban.
Nagypéntek véresen komoly d r á m á j a azt a gondolatot nem
engedi sohasem elaludni bennünk, hogy az Istenség életének
és földön létrehozott műveinek is legfőbb vosása az igazságosság, a iustitia. Ez a iustitia követelte már a paradicsomi
bűnbeeséstől kezdve, hogy a megsértett isteni rend ne egyszerű
elfeledéssel, megfelelő ellenérték nélkül állíttassék vissza. Nem
nézhette el az Isten még a gyarló embernek sem, hogy
ennyire gyarló volt, mert ez már több is mint gyarlóság. Évezredek
minden könnye, minden jaja, minden b a j a nagypéntekért, az első
nagypéntekért kiált. Azért a nagypéntekért, amelyen a mi isteni
embertestvérünk, a testet felvett isteni Ige fenékig ki akarta üríteni a keserűségeknek azt a poharát, amelyből mindannyiunknak
még annyi jutott volna. Az isteni igazságosság, a iustitia sürgette a
második isteni személyt, hogy az egész emberiség terhét magáravéve mindnyájunkért elegettéve, elegetszenvedve csillapítsa le a
jogos és megérdemelt isteni haragot.
De
nagypéntek
az
előbbihez
viszonyítva
szinte
kiáltó
kontrasztként az isteni arcnak egy — emberileg szólva —
vigasztalóbb vonását ís utolérhetetlen, isteni mélységgel mutatja.
Nem a s a j á t jogát féltő, kegyetlenül igazságos nagyúr az.
Aki ilyen komolyan veszi, hogy megsértették. Hiszen ha csak ez
lenne, akkor otthagyott volna bennünket, ahová magunk taszítottuk magunkat: a szörnyű Isten-távolságban; abban a sok nyomorúságban, amelyért egyedül magunkat okolhatjuk. Akkor nem
jött volna közénk, vagy legalább is nem akart volna nemünk minden
elesettségével közösséget vállalni, kivéve a bűnt. Akkor nem akart
volna másokért szenvedni, akkor nem akarta volna mindnyájunk
bűnét magára venni. Nemcsak a iustitia, de a pax is, az emberektől hiába, de az égből annál inkább várt béke is mosolyog felénk a
nagypénteki agyongyötört Krisztus-arcból,
Nemcsak egyszerűen
szenvedés, hanem elégtétel, mert nem magáért, hanem értünk szenvedett. Amilyen megrendítő erővel mutatja az első nagypéntek az
isteni igazságosságot, éppen olyan megindítóan bizonyítja a magát
kiüresítő Istennek irántunk való szeretetét is. Törődik velünk az Isten,
jobban, mint magunk; éppen azért, mert Isten. Propter nos homines
et propter nostram salutem descendit de coelis. Istennek és embernek eget-földet átfogó megbékélése ez. Ettől kezdve már nem reménytelen a bűnös ember állapota, mert a második isteni személy,
ki olyanná lett, mint egy közülünk, ebben a minőségében egyszers mindenkorra odaállott az ég és föld közé. Nem is úgy állott oda,
hanem oda szegeztette magát a keresztre, hogy így ég és föld között
újra és örökre megteremtse az összeköttetést. Hogy onnan fentről
már akadálytalanul, nagy bőségben áradjon a kegyelem, innen
lentről pedig ennek megfelelően könnyebben emelkedjék egészen az
égig a mérhetetlent szomjazó emberi lélek.

Ügy szoktuk mondani, hogy a megsértett isteni rend helyreállítására az Atya elküldi hozzánk a Fiút, hogy a kiengesztelődést megszerezze. Csak a második isteni személy vette fel az
emberi testet és lett emberi sorsunk részesévé. Mintha az Atya
vádlóul lépne fel, és a Fiú az igazi vádlottak helyett magát
veti közbe. Fennséges látvány: a megsértett isteni igazságosságnak meg kell elégednie a nyújtott elégtétellel, mert hiszen azt
Isten nyújtotta. Már nem haragudhatik a haragvó Isten a bűnös
emberekre engesztelhetetlenül, mert a második isteni személy
azonosította magát ügyünkkel. Az Atya fennséges igazságossága
mellett ott találjuk nagypénteken a Fiú megindító szeretetét, mellyel
békét hoz a földnek.
Húsvétvasárnap feltámadási öröme már semmit sem tartalmaz az Atya neheztelő haragjából. Az igazságosságnak elég
tétetett. Az Atya kiengesztelődött; már semmit sem vár a
Fiútól, már az emberektől is csak azt kívánja, hogy engedjék
magukra alkalmazni isteni testvérük érdemeit. A szigorú igazságosság helyébe mintha a mindent feledő megengesztelődés
lépett volna. Még a természet is érzi, mert Alkotója érezteti vele.
hogy a teremtmények koronájával együtt ő is szabadul a harag alól.
A húsvétvasárnap másik oldalát, másik, még jellemzőbb vonását a Fiú arcáról és egész megdicsőült lényéről olvashatjuk le,
A töviskorona eltűnt, helyébe jött a dicsőség koronája. A sebhelyek megmaradtak, de nem vértől kékesek, hanem ezek is ragyognak a dicsőségtől. A ruháitól is megfosztott Üdvözítőt fényesség
övezi. Teste, mely szenvedést és halált is ismert, többé már nem
tud szenvedni. Lelke, mely szomorú volt mindhalálig, az örök üdvösségre régóta várakozók számára a legnagyobb örömhírt vitte.
Aki magát elfogni és felfeszíttetní engedte, a sírban maradni nem
akart. A tanítványokat hitükben eléggé próbára tette: most már
végső bizonyságot ad nekik istenségéről. Már nincsen helye semmi
kételkedésnek, mert ettől kezdve az istenemberi működésből már
inkább az istenít fogjuk tapasztalni. Jól megértették ezt a tanítványok is; a feltámadás előtt minden kételyük Krisztus istenségére
vonatkozott, a feltámadás után pedig eleinte embernek látják nehezen. A látszólagos fény és árnyék kontrasztja az, ami figyelmünket
húsvét és nagypéntek kettősségében először, megragadja, Most már
odaállhat a győzelmes Fiú Atyja elé és mondhatja: A munkát elvégeztem, melyet rám bíztál, hogy megtegyem; és most te dicsőíts
meg engem, Atyám," (Ján. 17, 4—5.) Ettől kezdve már az övé
az egész világ, mert Ő váltotta kí a rabságból. Már átadott neki
az Atya minden hatalmat,
Nincsen helytelenebb eljárás, mint a megváltásnak ezt a
két nagy tényét egymástól elválasztani. Az egyház ezt sohasem tette. Az egyház nagypéntekje soha sem volt az isteni
igazságosság előtt való reménytelen magábaroskadás és a második isteni személy szenvedése miatt való vigasztalan kesergés.
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Az egyház klasszikus felfogása tud szintézisben látni. Tud gloriolát
látni a kereszten függő Krisztus fején. Tud emlékezni az életetadó
halálra húsvétvasárnap is. Tudja látni és láttatni egyszerre azokat
a vonásokat, melyek külön is nagyszerűek, de együtt még inkább.
Istennek hozzánk való jósága nem szűnt meg az első nagypéntekkel és húsvétvasárnappal, hanem ma is állandóan árad ránk. Az
egyes ember lelkének szempontjából hihetetlenül fontos ez az
állandóan működő égi hatás, amit úgy neveznek: kegyelem. A nagypéntek és húsvét, vagy ahogyan találóan nevezhetnénk, a teljes
húsvét a kegyelem ünnepe. E felé az első teljes húsvét felé tör a
megelőző évezredek minden kívánsága és ebből táplálkozik az ezt
követő idő minden megvalósulása. Annyi lehetőség nem valósul meg
kegyelem nélkül és olyan nagy fordulatok következnek be hatása
alatt a k á r perceken belül. Isten más módon is hat ránk; állandó
teremtő fenntartása, minden cselekvésünkre való segítése is nagy
adomány. De a természetfeletti életben még egy külön segítséget is
felkínál, és ez a kegyelem. Akinek azonban ez kijár, az vagy maga
érdemelte ki, vagy más végezte ezt el helyette. Ez a nagy kiérdemlés — ugyan nem a mi részünkről, az elesett emberek részéről —
a teljes húsvéttal valósult meg. Krisztus Urunknak egész élete
nagyon érdekszerző volt ugyan, de mégis különösképen kereszthalála. Itt emelkedik egész megváltói működése csúcspontjáig; Ö
maga is kimondta, hogy ezért az óráért jött. Itt van tehát a kegyelem forrása, mult és jövő számára. Itt bizonyosodik be, hogy
nem elesettségünknek egy újabb fejezete, hogy megint elbukik
valaki, hanem végre megtört a gonosz hatalma. Itt a kegyelem ára,
lelkünk díja, az életet, örök életet adó drága vér. Itt az érdemszerző, itt az érdemszerzés ideje, itt az érdemek ára, itt minden
boldogság forrása. Itt az élet forrása. Azé az életé, amelyért a Fiú
lejött, hogy életünk legyen és bőségesebben legyen. Azé az életé,
melyet a Fiú, szerzett vissza, de amelyik az Atyából, mint mindenek
ősforrásából buzog. A z é az életé, mely az Atyától az első emberpár számára is forrásozott, de amelyet elapasztottunk. Most ú j r a
áradhat, most már ú j r a gyermekei vagyunk mennyei Atyánknak,
most már újra istengyermeki élet is jár nekünk.
Jól látta meg és szépen kiaknázta az élet és halál kettősségének
mély gondolatát a keresztény felfogás, amikor a kezdetben egyszerre
sokaknak kiszolgáltatandó keresztség napjául húsvét hajnalát, a mostani beosztás szerint értve nagyszombat reggelét jelölte ki. Krisztussal meghalni; meghalni annak a bűnnek, amelyért Krisztus meghalt.
Krisztussal feltámadni; feltámadni arra életre, amelyet Krisztus
hozott. A keresztség szertartásának gazdag szimbolikája is ezeket
a gondolatokat igyekszik kifejezésre juttatni. Az élet és halál kettősségének ez a szentsége különben egyúttal a kegyelmi élet h a j nalát is jelenti, mert a keresztség, mint a természetfeletti életre
való újjászületés, a d j a azt a kegyelmi magot, melynek teljes kifejlődése az örökkévalóságba torkollik.

Ez a gondolat is felhívja figyelmünket a harmadik isteni
személynek, a Szentléleknek a szerepére. Ő a kegyelmek osztogatója, a kegyelmi élet ura. De már az első teljes húsvétnál is meg kell emlékeznünk működéséről. A szeretet Lelke
ad mindennek egységet. Ö kapcsolja össze a másik két isteni
személyt is. Az Ő műve, hogy a íustítia és a pax is találkozni, megegyezni tudnak: Iustitia et pax osculatae sunt. (84. zsoltár.) Az Ö művének tulajdonítjuk az első teljes húsvétkor számunkra
biztosított kegyelmi élet egész elrendezését és kivirágoztatását, —
Egészen természetes, hogy az igazságosság és béke találkozását
nem úgy kell értenünk, mintha egymást váltanák, vagy egymással
ellenkeznének. Az isteni iustitia ma is érvényben van. Most azonban
a Fiú kibékítő működésének hatására már semmi félelemre nem ad
okot, csak maradjunk meg a felajánlott béke képviselőinek. Olyan
jó tudni ezt, hogy Isten igazságossága Önmagának és nekünk is a
békével tartozik! De ez csak azért lehetséges, mert Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta értünk: szeretetből —
szeretetért.

Meggyízű lettem.
Sok esőt ittam,
sok napot ettem
és mint a meggyek
meggypiros lettem.

Szomorkás versem
savanykás méze
jó orvosságnak
sokak szívére.

Szemem mosolygós,
mint a meggy pírja,
tükre ezer szív
fényszomját bírja.

Sok szomjúságnak
voltam oltója,
sok forró könnynek
vígasztalója.

Aki megkóstol;
milyen a szívem?
meg-megszereti
fanyarkás ízem.

Hosszú volt eddig:
sok esőt ittam,
sok szél megcibált,
sok felhőt sírtam.

Napkegyből néha
örömöt ettem
s így lassan, szépen
meggyízű lettem.
Magasi

Artúr.

Háború

— idegek —

lelkierő.

Vanyó Tihamér dr.

Manapság a polgári lakosság nagyobb mértékben kénytelen
résztvenni a háborúban, mint az előző időkben. Ez a részvétel ugyan
most is főként kitartást kíván, de hihetetlenül fokozottabban. Nemcsak az anyagi javak, a jólét, a kényelem csökkenéséről van szó,
hanem az élet kockázatáról s az egész életberendezkedés megváltozásáról. Mindez a testi egészségnél is sokkal jobban fenyegeti a
lélek épségét. A lélek válságát pedig elsősorban a test és a lélek
közvetítő szerve, az idegzet érzi meg. A helyzetet még komolyabbá
teszi az a körülmény, hogy az idegzetben ingerlékenyebb, gyengébb,
állhatatlanabb városi lakosság van különösen próbára téve. Ha
ehhez hozzávesszük a z t a parancsoló szükséget, hogy a légitámadásokkal kapcsolatban nemcsak szenvednie kell tudni, hanem tevőlegesen is részt kell vennie a rombolás korlátozásában és elhárításában: akkor teljességében előttünk áll a háború lélektani és idegzeti mérlegének fontossága.
I. IDEGZETI

KÉRDÉSEK.

L Idegalkat és háború.
Nem akarunk a tipológiák rengetegébe tévedni, sem rendszeres
alkalmazást adni. Csupán a lélektan és idegtudomány eredményeinek szerény felhasználásával kérdésünkhöz foghatóan közelebb férkőzni, Bennünket az érdekel, milyen lelki és idegalkatot
fenyegetnek különösképen a háborús megpróbáltatások,
illetve milyen idegzetű egyének vannak ártalmára a háborús erőkifejtésnek. Az
általános tapasztalat a kérdés első felére rögtön ezt válaszolja:
minden idegzetileg érzékeny, megviselt embert; elsősorban a már
betegeket, majd az alkatilag hajlamosakat, Mégis, ezen továbbmenve
pontosabban is tájékozódhatunk. Az ismertetésre kerülő tünetekben
és alkati sajátságokban az átmenetek és kombinációk gazdag változatossága lehetséges, de a sok eltérés ellenére ís a főeredmények
egy-két csoportba foglalhatók,
Az első csoportba sorozzuk a gátlásos idegbántalmakkal
küszködőket.
Ezek főként neuraszténiás alkatúak. Közülük különösen
kiemeljük a kényszerképzeteseket
és a mélabúsakat. Többé-kevésbbé
mindnyájukra jellemző a fáradékonyság, a túlságos érzékenység,
borúlátás, zárkózottság és bizalmatlanság. Kisebb-nagyobb félelmek
gyötrik őket, önbizalmuk csökkent, sokszor kínzóan fogyatékos.
Tevékenységükben •— különösen a gyors közbelépést és döntést
kívánó esetekben —1 minden jóakaratuk ellenére sem állanak a

helyzet magaslatán. A háborús kötelességteljesítésben fölötte lelkiismeretesek, sőt adott alkalommal hősies módon. De az egészhez
kevés a lendületük, bizalmuk. Igen gyakran remény nélkül, becsületből harcolnak. Bensőjük állapota rendszerint kiül az arcukra,
mozgásukra, beszédükre, és környezetükre bénítóan hat. Egész életükben sok-sok gond és aggságoskodás sanyargatja őket. S ezek
annál súlyosabban megviselik őket, mivel sebeik legtöbbször befelé
vérzők. Szívós, nagytürelmű, szerető vezetéssel, biztos, nyugodt modorral-, megbízhatóságuk nagyra értékelésével a közösségnek igen
áldozatos, hasznos tagjaivá alakíthatók.
A második csoportba az ú, n, gátlásnélküli alkatúakat soroljuk.
Ezek — két legkifej ezettebb alakjukban — a hisztériások
és a
gyönge akaratúak (abúlikusok).
Mind a két f a j t á t szélsőséges önzés, megbízhatatlanság, a kitartás hiánya, rendkívül alanyi életszemlélet és fokozott befolyásolhatóság jellemzi. Jórészben közülük
valók a könnyelműen fecsegők, a kóros hírhordók, hazudozók, a
kémek és az árulók. Fellépésük, modoruk gyakran megtévesztően
jó, könnyen behízelgik magukat fölötteseik kegyébe, s vagy biztonságos semmittevésben töltik napjaikat, vagy felelősséges helyen a
döntő pillanatban csődöt mondva végzetes bajba rántják bajtársaikat is. Igen nagymérvű befolyásolhatóságuk miatt egyrészt az
ellenség részéről megközelíthetők; másrészt az események válságosabb alakulásakor hajlamosak a vakrémületre, s ez átragad környezetükre is. A hisztériásokat e miatt már az első világháborúban
is elkülönítették a többi idegbetegtől.
A hisztériára és akaratgyöngeségre hajló ember a közösség
bontó eleme, a fegyelmetlenség és egyéni érdek képviselője, az
egyenetlenség szítója, állhatatlan szószegő, hangulataínak rabszolgája- Mindenképen szigorú, következetes
kezelésre van szüksége,
a hallgatás, az alávetettség, a szöges ellenőrzés, olykor a kemény
feddés és kijózanító büntetés fegyelmére,
2. Az átlagember sebhelyei.
Az előző részben a szélső esetek kídomborításával bemutattuk
az idegzeti visszahatások jelentőségét a háború alakulására. Magától
értetődik, hogy a hadsereg és a polgári lakosság legnagyobb része
nem tartozik e mérce alá, hiszen itt inkább csak szelídebb hajlamokról s nem beteges megnyilvánulásokról szólhatunk- A különbség azonban inkább fokozati, mintsem lényegbeli. A városi s a
kissé is tanultabb vidéki társadalom tagjainak egy része gyenge,
túlságosan
érzékeny
idegzetű, könnyen megfélemlíthető
és félrevezethető.
Nincs szilárdan megalapozott, önálló ítélete, hanem a
váltakozó benyomások szerint ingadozik; könnyenhívö és befolyásolható, Felelőtlen fecsegő és hiszékeny hallgató- Közösségi érzései
nem túlságosan erősek, összetartása még kevésbbé. De talán legfőbb hibájának az önfegyelmezésben
és önmegtagadásban
való gyengeségét tekinthetjük. Ezért rugalmasság és lendület nélkül való.
Munkája unott és vontatott, eszményísége csekély. Sem hivatástudata, ereje, parancsolni és engedelmeskedni tudása, sem példa-

adása nem kielégítő. Egész világában nagyon sok az öntudatos átélés nélküli szokásszerűség.
Vallásossága is nagyjában hagyomány,
megszokás, külsőség, alkalmazkodás, divat. Nemzeti műveltsége
csak lassan válik egyveretűvé, méllyé, józanná s megvesztegethetetlenül tisztán magyar célúvá. Az említett hiányokban és hibákban
való minden javulása mellett is változatlanul reménytelen ösztönös
életereje, szaporasága. Irtózik minden kockázattól, áldozattól. Mereven ragaszkodik bevett életformájához és beidegződött testi-lelki
meddőségéhez.
A nemzeti élet munkálóinak kell, hogy legfőbb törekvésük
legyen e görcsösen önmagukba fordult lelkeket önzetlen, szabad,
áldozatos, szenvedni tudó, a közös célok érdekében közreműködő,
kitartó hazafiakká nevelni.
Minden önnevelésnek s az idegzet fölött való uralom megőrzésének is első szabálya a tisztánlátás és az őszinteség. Tárgyunkra
alkalmazva: szemügyre vesszük a háború külső és belső veszélyeit,
rossz és jó oldalait, eloszlatjuk a félelmet tápláló homályt és bizonytalanságot, s férfiasan szemtől szembe nézünk a kérdésekkel.
Ellenkező esetben minden félmegoldás, ködösítés, halasztás, bizonytalan várakozás a lázadásra kész tudatalatti szövetségese,
táplálója
s az idegzeti elégtelenség
alapvetése.
II. A HÁBORÜ KÜLSŐ ÉS BELSŐ ARCA,
1. Három vágtató lovas.
(Harc, inség,

halál.)

A Jelenések
könyvének
gazdag képzeletű, ihletett látomása
megmondja szorongó félelmünk okait. ,,És midőn a második pecsétet
fölnyitotta (a Bárány), hallám a második élőlényt, amint így szólt:
Jöjj, és lásd! És kijőve egy másik, tűzvörös ló; és a rajta ülőnek
megadaték, hogy a békét elvegye a földről, és hogy egymást öldössék; és nagy kard adaték neki. És midőn a harmadik pecsétet
f ö l n y i t o t t a , , , ime egy fekete ló; és a rajta ülőnek kezében mérleg
vala . . . És midőn a negyedik pecsétet fölnyitotta . , . ime egy halványszínű ló; és a rajta ülőnek neve Halál, és az alvilág követé;
és hatalom adaték neki a föld négy része fölött, hogy öljön karddal,
éhínséggel, halállal." (6, fej.) Harc, ínség, halál leselkedik tehát
ránk! A harccal együtt jár az örökös feszültség, bizonytalanság, erőlködés s oly életkörülmények, amelyek elbírásáról régebben álmodni
sem mertünk volna. Az inség nemcsak betevő falatunkat kurtítja
meg, hanem elkövetkezhetik a nap, hogy összeomlott lakóházunk
romjai alól úgy vergődünk elő a napvilágra, mint a születő gyermek
vagy az elköltöző halott, kinek csupasz keze csak a levegőt mondh a t j a birtokának. Sőt az is megeshetik, hogy a rajtunk átgázoló
sorslovasok nyomorékká vagy halálra tipornak. De ha mi életben
maradunk is, a halál harangja napról-napra megszólal embertestvéreínk ezrei fölött s a fekete lobogó egyre több családnak válik
könnyel öntözött zászlajává.
,,A háború a szenvedés teljessége. Elsőszülött fia a halálnak.

(Jób 18, 13.) Bús felhőszakadásként árad ilyenkor a nemzetekre
minden testi betegség, seb és fájdalom, halál jaj, lélekszorongás,
6zívettépő válás, izgalmas bizonytalanság, a visszavárás és aggodalom kínja, remegő rettegés, bénító félelem és néma kétségbeesés." 1
2. A Nagy Babilon.
Vér és

arany.

A lélek embere végtelen fájdalommal, részvéttel, sőt néha
ökölbe szoruló kézzel látja, hogy a megpróbáltatások örvénylő forgatagában a Három Lovas letarolta életmezőkön megjelenik a vér
és arany bálvány istennője. Sokban itt is alkalmazhatjuk a Jelenések könyvének kemény igéit: ,,És lélekben elvitt engem (az angyal)
a pusztaságba; és láték egy asszonyt ülni skarlátvörös vadállaton,
mely tele volt a káromlás neveivel . . . Az asszony pedig bíborba
és karmazsinba vala öltözve és felékesítve arannyal és drágakővel
és gyöngyökkel; kezében arany serleget tarta, telve utálatossággal
és paráznaságának tisztátalanságával. És homlokára ez a név volt
írva: Titok! A nagy Babilon, a paráznaságoknak és a föld utálatosságaínak anyja." (17, 3—5.)
A háború meg-megismétlődő, nagyon erős benyomásai, az élet
és a hivatás sokaktól érzett céltalansága lassankint felőrlik az idegrendszert. Az ember szeretne megszabadulni önmagától, belső lehangoltságától, szomorúságától, s a zord, riasztó valóságból a káprázat és szenvedély világába menekül. Ezzel párhuzamosan a városok egész szórakoztató üzeme agyafúrt módon hitegeti, hívogatja a
feledni vágyó, meghasonlott lelkeket. A nyomor tőszomszédságában
megszületik a könnyelmű pazarlás, az idegzeti összeroppanás előtt
fellángol a szenvedély, a hősi halállal versenyt fut a leggyávább
lélekvesztés, a gyászindulók hangjába belevegyül a tánczene kezdetleges, vad üteme. ,,E neveletlenségből való kinevelésre társadalmunknak még nagy szüksége van; még oly kevéssé érzi, hogy
másért meghalni nagy szeretet s nagy ünnep, s hogy épp azért,
mikor háború van, akkor a legkomolyabb istentiszteleti
hangulatnak,
a nagy áldozatok kegyeletének
kell kiárasztva lennie a nemzetre.
Akkor nincs tánc, nincs mulatság, nincs füzérke; akkor ne járjon
senkinek esze csecsebecsén, festett arcon, sem muflonon, sem hermelinen; hanem csak egy gondolatot zárjon magába, melyre felzokogjon a lelke, azt, hogy most meghal valaki értem, nem is egy,
hanem sokan."*
3. Kevés bennünk az Isten!
(Az emberi eszközök

kudarca.)

Már az első világháború is megrázta az emberiség sorsán töprengőket. Félelmes következetességgel megmutatta, hogy a pusztán
emberi ésszel, számítással, önbizalommal, sőt önhittséggel fölépített
1
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•egész rendszer halomra omlik és s a j á t alkotásaink romjai alá kerülünk. Az is világossá vált — még ha értelmünk tagadni akarta
volna is, ösztöneink, megérzésünk föltétlenül sugallták — hogy a
sötétség hatalmáról szóló evangéliumi tanítás véres, részben emberi
erőfeszítéseink fölött álló szomorú valóság, Prchászka Ottokár apostoli őszinteséggel és keménységgel hirdette: ,, , , , a háború a rosszból, a bűnből, tehát az egyedüli istenellenes hatalomból való ... A
mi háborúnkat nem az Isten, nem a jóság, nem a szeretet s a lélek
indítja, hanem az, ami a világban Isten ellen emelkedik: a szemek
kívánsága, a testnek kívánsága, az élet kevélysége. Ezeket most
máskép hívják, de a dolog ugyanaz; most caesarizmusnak, carizmusnak, imperializmusnak, militarízmusnak, kapitalizmusnak, fajgyűlöletnek hívják, de ez álmok s vágyak gyökere végre is a rossz; megvalósulásuk útja is a rossz: halál, hullák, sírok, kórházak, kórágyak,
pusztulás, szenvedés, enyészet, szégyen! Ismétlem, nem lehet nagyobb ellentétet képzelni vallás és háború közt, mintha mondjuk,
ahogy igazán mondjuk s hisszük s hirdetjük is, hogy a háború a
bennünk!
bűnből való s hogy azért van háború, mert kevés az Isten
. . . a bűnből való s bűneinkért szakadt ránk s ha számtalan érdekszálból szőtt fátyol t a k a r j a is a történést, de e szálak végső 'elemzésben mind annak kezébe futnak össze, aki „gyilkos kezdet óta"." 3
Már az első világháború minden következményével együtt
szinte az egész emberiségre kiterjedt. így megszűnt a pozitivizmusnak addig minden helyi, részleges búra, bajra, vészre szóló általános
orvossága: föllebbezés az Isten helyébe állított Nagy Lényhez, a
csaknem vallásos tisztelettel és szeretettel melengetett eszményhez,
az Emberiséghez. Minden ember, az egész emberiség ijesztő mértékben tudatára ébredt gyengeségének, kícsinyszerűségének, szegénységének és magányosságának. 4 Mindez — megfelelő változtatással
— mégínkább érvényes mai helyzetünkre. A háború bebizonyította,
hogy az ész nem tud az embernek önmagához méltó,
igényeinek
megfelelő életet biztosítani. S erre nem elégséges semmi földi szövetkezés, még a nemzet és az állam sem, mivel csak ugyanaz az
értelem áll rendelkezésére, amely oly félelmetesen csődöt mondott,
s amely maga is rászorul arra a segítségre, amelyet tőle várnánk,
S mégsem szabad és nem is kell kétségbeesnünk.
,,Mert van magasabb f a j t a bátorság, az alázaté. Az alázatosság végső fokon belátás,
Aki önmagát ismeri, abban megvan az alázat, Az ember akkor kezd
birtokába jutni, amikor szíve a tehetetlenség érzésében először
Istenhez kiált, Közeledik hozzá, ha szíve másodszor segítségért
sikolt föl, Az övé, amidőn szíve harmadszor is fölkiált a kegyelem
érzetében. Csak az az ember lesz ura érzékeinek és az emberi értelemnek, csak az t u d j a az emberi észt és szabadságot helyesen
használni, aki önmagán tapasztalta, hogy egész emberi
erejével
semmire sem megy a kegyelem nélkül; aki tapasztalta: imádkoznia
kell a kegyelemért, hogy mindazt, ami erejétől telik, meg is t u d j a
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tenni a kegyelem által. Az észt és a szabadságot egyaránt csak a
hit állítja helyre. Mily mélyre is kellett süllyednie az emberiségnek, amikor az ember legmagasabb méltóságán és erején, magán az
értelmen és a szabadságon kétségbe akart esni! Aki szemét kiszakítja, eldobja s aztán gúnyolódik: íme itt fekszik, és semmit sem
lát, észlelhetitek, hogy nem lát, csak hazudta nekünk, hogy tud
látni, — vájjon rácáfolt-e ezzel a szemre? Pedig így cselekedtünk
mi magunk ís az értelemmel és a szabadsággal, legjobb eszközeinkkel, de egyúttal Isten eszközeivel. Kikapcsoltuk őket Istenből és
csodálkozunk, hogy többé nem működnek. Kapcsoljuk be őket újra
Istenbe, és el fogunk ámulni nagyszerűségükön....
az embernek nem
olyan hitre van szüksége, amelyet önmagából hoz elő s amellyel
azután megint csak önmagában marad; nem a sajátmagától óhajtott,
szorultsága követelte saját istenében való hitre van szüksége, hanem olyan hitre, amelyet Istentől kap, és amely által megszerzi
magának az Istennel való kapcsolatot, Istenben való biztosítást,
Isten kegyelmét s így Istennel egybeforrott érielméből folyó szabad
cselekvéshez a bizodalmat: — az Egyház hitére van
szüksége!...
Az Istent elhagyott értelemnek nem maradt más hátra, mint a lemondás, Végre is csak azt tudta, hogy semmit sem tudhat. Oly
sokáig kereste az igazságot, míg rájött arra, hogy vagy egyáltalán
nincs, vagy legalább ís nem olyan, ameiy az ember által elérhető.
Ettől fogva igazság nélkül éltünk, tudni véltük, hogy semmiféle
igazság nincs, de azért úgy éltünk, mintha mégis kellene lennie.
Ahhoz u. í,, hogy éljünk, szükséges volt értelmünk ellenére élni.
így aztán inkább egészen föladtuk az értelmet. Az ember
fejét
levágtuk. Az ember már csak ösztönökből állt. Állattá lett s még
dicsekedett is vele. A vége — 1914 l e t t . , . Az embert ú j r a föl kell
építeni, a természetes embert helyreállítani, az embernek megint
tudatosítania kell, hogy a szellemi világ tagja. Szabadság, személyiség, méltóság, erkölcsiség, tudomány és művészet oda vannak,
amióta a hit, remény és szeretet elveszett. Csak hit, remény és szeretet hozzák ismét vissza őket. Nincs más választásunk:
a világ
pusztulása, vagy — omnia instaurare in Christo (mindent megújítani Krisztusban),"' 1 Ugyanez volt az első világháború nagy hadvezérének, Hindenburgnak az álláspontja: „Aki ezt a világháborút
egész lélekkel átélte, annak meg kell térnie."6
4. Erkölcsi világrend és Gondviselés,
(A hívő ember

keresztje.)

Az előző fejezet alapján esetleg azt hihetné valaki, hogy nagyon
keveset bízunk az emberi képességekben és — öntevékenységünk s
főként értelmünk kikapcsolásával — szinte quietista módon képzeljük el a súlyos helyzet orvoslását- Holott egész tanulmányunk főcélja, néhány járható utat mutatni a háborús válságban szenvedőknek, oly útakat, amelyeken a haladás föltétele az ember valamennyi
5
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adottságának tevőleges felhasználása, — de kapcsolatban a világ és
a történet Urával.
Tájékozódásunkat a háború egyetemes szemléletével kezdjük,
ez fogja megadni szellemi-lelki igazodásunk alapját. Bizonyos, hogy
a háború beláthatatlan erőszakával s életet és értékeket pusztító
értelmetlenségével nagyobb kínja a vallásos és erkölcsös
embernek,
mint a hit nélkül szemlélődőnek. Mert a hívő ember lelke egyrészt
finomabb, másrészt a háború nála oly értékekbe gázol bele, amilyeneket a hitetlen nem is birtokol. Annak, aki a jó Istenben, a gondviselő égi Atyában hisz, egészen különleges nehézségei, kínjai támadnak. A hívő emberben sok sötét gondolat ébred föl és lelki
egyensúlyát olykor komoly veszély fenyegeti. 7 Sőt vannak igen jó
és nemes lelkek, akik egyensúlyukat el is vesztik, a háború lelki
betegeivé válnak. Különösen a kényszerképzetekre, aggságoskodásra, lehangolódásra hajlamosak és a természetüknél fogva csekély
önbizalmúak; továbbá azok, akiket közvetlenül vagy közvetve sujtött a halál, sebesülés, betegség, vagyonvesztés; azután a túlságosan
befelé fordultak, a magányuk szűk körét áttörni nem tudó s nem
akaró lelkek és a születésüknél fogva gyenge s betegesen érzékeny
idegzetüek. Mindezeknél — még az értelmi vonalon jelentkező
nehézségek eseteiben is — a talpraállás nem a meggyőzéstől
remélhető, hanem az okos figyelmi eltereléstől, új célok, eszmények, föladatok meggyökereztetésétől, külső tevékenykedéstől és legfőképen
az idegzet erősítésétől.
De a keresztény világnézet a r r a is megadja a módot, hogy a
sok ellentmondásban és zűrzavarban, a bennünket meggyötrő élmények ellenére, értelmi belátás alapján is hinni tudjunk az erkölcsi
rendben és a Gondviselésben.
Sohasem ígért földi paradicsomot,
sohasem hirdette maradandónak földi állapotunkat, sőt siralom^
völgynek, vándorlásnak nevezte el. Mindennél és mindenkinél jobban tiszteli az egyéni élet sérthetetlenségét és szabadságát, de egyidejűleg a legnagyobb testi és lelki lemondásokat és áldozatokat is
elvárja híveitől. Maga az Üdvözítő tanította, hogy még érzékszerveink és tagjaink föláldozása árán is ragaszkodnunk kell a jóhoz.
A legtöbb nehézséget
a Gondviselés
megértésében
a magunk felfogásához
szabott
isteni világkormányzat
elképzelése
okozza.
E
szerint föltétlenül elvárjuk, hogy a természet is az erkölcs szerint
igazodjék s a világ folyását és az ember esélyeit az erkölcsi renddel
azonosítjuk. (Természeti csapások, betegség, halál stb.) ,,S valóban,
ha az Istent kisdedóvó bácsinak vagy jó atyusnak nézzük, ha az
emberi kultúrát pihenő kerevetnek vagy puhán bélelt fészeknek
t a r t j u k s végállomásnak s nem csak átmenetnek hisszük, akkor
éppen az lesz a baj, hogy a vallásosság szféráját oly efemer érdekkörökbe állítjuk bele, melyek természetüknél fogva relatívek s mulandók, s hogy ezt a körülményt nem gyerekes ideológiánknak,
hanem a Gondviselés hibájának t u l a j d o n í t j u k . . . A Gondviselésről
nem lehet az a fogalmunk, hogy az megóv minden bajtól s szenvedéstől, hanem csak az, hogy minden baj s szenvedés ellenére érvé7
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nyesíti irgalmas, üdvözítő terveit . . . A Gondviselésből akkor volna
csúfság s karrikatúra, ha az ember ízlése, szokásai s kedvtelései
szerint igazodnék; ha óvna minden küzdelemtől s minden imánkra
ő mondaná rá az áment." 8
Az erkölcsi világrendben való hit tehát nem jelent mentesülést
a rossztól, kivételezettséget a szenvedésben, hanem azt, hogy a beláthatatlanul sok mindenféléből, jóból és rosszból álló, végső eredményben azonban egy célra beállított s egy közös gondolattól eligazított történésben a rossz is csak cseléd a győzelmes
jóságnak,
Istennek szolgálatában. ,,Ez az új fény s új meglátás az erkölcsi
világrendbe való belekapcsolódás, melynél fogva hisszük, hogy ott
is, ahol számunkra — tudniillik értelmünk számára — gondolat
nincs, egy felsőbb gondolat érvényesül, s ahol jóság nincs, hanem
csak erőszak és vadság, ott is egy felsőbb jóság vezet, mely végleg
is győzni fog.""
Az erkölcsi világrendben való hit a lelket arra segíti, hogy
erkölcsi erőivel és értékeivel legyőzze a világot. Ez a legbiztosabban akkor történik meg, ha minden eltérítő külső válságtól és belső
küszködéstől meg nem rettenve, a kegyelemben megerősödötten,
bátor szívvel járjuk a nemes emberek útját. „Iparkodjunk igazán
jókká, oly mélységesen s hevesen jókká lenni, amennyire csak
bírunk. Ébresszük fel magunkban a vallásosság, a jóság, a szeretet
erőit s tegyünk, tegyünk s dolgozzunk! . . . A harcok
lelkesülésére
feleljünk a szentség
lelkesülésével!"u
5, Világosság a sötétben.
(A háború üdvös

hatásai.)

A háború mértéktelenül fogyasztja, pazarolja, pusztítja az
anyagot. Szédületes gyorsasággal, szinte sátáni dühvel semmisíti
meg az ember alkotásait. Ezekkel fölötte nagyra voltunk, kényelemmel és kiszámított élvetegséggel rendeztük be őket s bennük láttuk
a boldog élet biztosítékát. Oly találóan hangzanak itt a Jelenések
könyvének igéi (18, 7—8, 16.): „Amennyire dicsőítette önmagát és
gyönyörűségben volt, annyi gyötrelmet és gyászt adjatok neki; mert
igy szól szívében: Mint királyné ülök a trónon, és nem vagyok
özvegy, és nein fogok gyászt látni. Ezért egy nagyon jönnek reá a
csapások, halál, gyász és éhség, és tűz fogja megégetni, mert erős
az Isten, aki őt megítéli! . . . J a j , jaj, az a nagy város, mely gyolcsba
és bíborba és skárlátba öltözött és arannyal és drágakővel és gyöngyökkel ékes volt, mert egy óra alatt odalett ennyi gazdagság!" A
háború Isten ítélete fölöttünk, saját tetteink szörnyű
következményei
útján hozzánk intézett utolsó figyelmeztetés.
,,Az élet és értelem
éjszakája igen sötét. A Gondviselés napot gyújtott ki benne: Krisztust, és csillagokkal rakta tele az égboltot, az erények, örök bizonyosságok és erős remények csillagaival. S az emberiség? Az em8
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beriség nagyrésze behunyja szemét s bezárja lelkét a nap elől, a
csillagokat pedig leszedi, mert maga akar más csillagokat fölrakni . . , Mindent megtett Isten az ember érdekében . . . mi eszköz
marad a Gondviselés irgalmas és igazságos kezében? Marad a nagy
szerencsétlenségek
eszköze, marad az érintetlenül
hagyott
emberi
szabad akaratnak
tulajdon kezemunkája,
a háború! A háború, a
vérből és könnyekből kevert kegyetlen orvosság. Kijózanító, megalázó, szenvedésekkel, kínnal, halállal, áldozattal jobb, belsőbb, értékesebb életre gyógyító orvosság." 11
A háború kiemel minket az önmagunkat, kényelmünket, jólétünket, a fogható javakat imádó nyárspolgári magatartásból s rádöbbent a meg nem változtatható igazságra: porból vagyunk s valamennyi alkotásunk a pornak munkája csupán! Marcangoló ítélettel
kikényszeríti belőlünk a lelki függetlenség
és szent
közömbösség
erényét,
példás oktatást ad arról, mi a látható és a láthatatlan
dolgok lényeges különbsége, az anyagiaké és a szellemieké, a testé
és a léleké, s tűzzel, vérrel és alkotásaink törmelékeivel elkészíti
nekünk az igaz keresztény alázat Istenhez vezető
útját.
A népek mérkőzéseinek oksorozata sok, egymástól nagyon is
különböző gazdasági, hatalmi, politikai, lélektani, földrajzi tényezőből áll, de ezek végül is egyetlen egységes szellemi tartalommá
sűrűsödnek, sőt ez a szellemiség — korszerűen szólva: a háború
világnézeti alapja — sokszor megelőzi létében a valós okokat. Ily
értelemben mondotta Scheler: ,,A háború legmélyebb magvában a
szellemből való és a szellemért folyik"; s idevág, amit legutóbb
Stegemann általánosabban így fejezett ki: ,,A háború mindenkor az
emberiségnek és a népek életének állapotát tükrözte." 12
Ennek a szellemnek legfogékonyabb hordozója mindig a fiatalabb nemzedék. Ezért minden háború fiatal erők betörését
jelenti
a nemzetek
életébe, tüzet, lendületet,
eszményiséget
s a halálig
menő önfeláldozást,
hősiességet. ,,Ha elesettjeink véres arcába pillantunk, akkor világossá lesz előttünk, milyen haszon nélkül való
és értelmetlen minden olyan élet, amelyet nem emészt föl valamilyen áldozati láng; amely nem használódik el a kötelesség, a
hűség, a szeretet szolgálatában, , . Elesettjeink intenek bennünket,
hogy soha többé el ne felejtsük, az élet értelme a halál: ,,Aki szereti életét, elveszti azt." A helyettesítő
halál hitigazsága!
A régi
kereszténység első és utolsó szava a helyettesítő halál titka volt,
amellyel Egyvalaki meghalt sokakért, a Legegyetlenebb és Legnagyobb, aki az emberi természetet viselte . . . És most nézd! íme,
a mi elesett testvéreink seregestül elmentek és sokezer életáldozat
árán leköteleztek, valósággal betemettek minket annak a legnagyobb
szeretetnek özönével, amely életét a d j a barátaiért." 1 3
A romok és sírok fölött, a közös életveszély és szenvedés idején
megszületik a kölcsönös testvériesség,
szeretet, összetartás,
közösség érzésének arany köteléke. Lehullanak a választófalak ember és
11
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ember között, egyre erősebbé lesz a vonzás lélektől lélekig és mindig nagyobb azok száma, akik ismerik az imára kulcsolt kezek törvényét. Az ember ,,metafizikai meztelenségben" áll a megpróbáltatott világban és a sok-sok kis keresztfáról felsiklik szeme az egyetlen Keresztre és Áldozatra, amely a világtörténés és az emberi lét
legvalóbb lényege és kinyilatkoztatása, az egyetemes testvériség és
szeretet legfőbb szószólója. Véres pecsétje megnemesítően és megszentelően ott ragyog minden emberi szenvedésen és önfeláldozáson.
„A világ az ártatlannak és igaznak önkéntes áldozati halála által
él...
A legmélyebb történetbölcseletí igazság marad: a népek az
által élnek, hogy legjobbjaik és legönzetlenebbjeik, legerősebbjeik
és legtisztábbjaík magukat áldozatul adják . , . Az emberiség története a vértanúság története." [Paulsen Frigyes.) 14
III. ÍGY JUTUNK

LELKIERŐHÖZ..,

1. Bizalom és derű.
A következőkben arról szólunk, hogyan lehet a háború kívülről
ránk törő hatásai s idegzetünk és lelkialkatunk belső válságai és
szorongatásaí közt ellenállóképességünket, tetterőnket fokozni, lélekben izmosodni.
A belső nyugalom és a lelkierő megszerzését nem szabad külsőségesen és gépiesen felfognunk. Végtelenül fontos az egész jellemművelésnek mély alapot vetni és megfelelő szellemi-lelki légkört
biztosítani. Arra is ügyelnünk kell, hogy önnevelésünk ne legyen
erőszakolt,
merev, hanem ellenkezőleg: lényünkből
természetesen
kibontakozó, rugalmas, és kedély-, sőt ösztönvilágunkkal kapcsolatban maradó. Sohasem eszményi az az állapot, ha a magasabbrendű
lelkiség a természetes
ember romjaira épül. Természetes adottságainkat legfeljebb át kell alakítanunk, nem pedig összetörnünk.
Az erős léleknek egyik legfőbb tulajdonsága a bizalom
Istenben, önmagában és az emberekben, a világban. Ez a hármas bizalom
szorosan összefügg egymással, A helyes Isten-bizalom föltételezi a
másik kettőt. Az igazán Istenbe kapaszkodó ember nem lehet kishitű, keserű, kiábrándult. Helytelen az az alázat, amely meggyilkolja az önbizalmat és az embert félénk bábbá változtatja. De
ugyanúgy helytelen önerőnknek mértékfölötti beképzelése, vagy a
világi eszközökbe, más emberek segítségébe, az összeköttetésekbe
vetett vak remény, az emberi tekintet és a világ szájaíze szerint
való igazodás, A hármas bizalom csak egymással összhangban és a
természetüknek megfelelő arányosságban életet szolgáló erő.
Adottságainknál fogva nem mindnyájan vagyunk egyformán
bizalomra teremtettek. Ide nagyon beleszól idegalkatunk es mirigyműködésünk.
A gátlásokkal terhelt ember önbizalma betegesen
fogyatékos szokott lenni, viszont a gátlásnélkülié kórosan fölfokozott. Éppen az ilyen esetekben van rendkívül nagy jelentősége a
gyógyító, serkentő, illetve a fékező, fegyelmező Istenbe vetett bizalomnak. De talán az említett okoknál is nagyobb mértékben és
14
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gyakrabban beleszól bizalmunk alakulásába életünk sorsa. A helyes,
egyensúlyozott bizalom sokszor azért rendül meg, mert az életben
nem találtuk meg helyünket. A hivatás válságainak jórésze idetartozik. A helyét meg nem talált, a hivatásában csalódott vagy magát
benne gyengének érző ember belső elégedetlensége csillapítására és
csítítására mindenféle pót-bizalomfejlesztő módokhoz és eszközökhöz folyamodik. Mohón keresi a világ helyeslését, az emberek elismerését. De ezzel csak hiúságát duzzasztja nagyobbra és egyik megalkuvásból a másikba esik. A megalkuvás pedig halála az önbizalomnak. A legnagyobb és legveszélyesebb megalkuvás az eszményeinkről, hitünkről, lelkünk tisztaságáról való lemondás. így válik
a bűn az önbizalom gyilkosává! Igen sokszor azért vagyunk gyengék, mivel rosszak vagyunk!
Az egyensúlyban levő hármas bizalom állandóságot ad Istenhez, önmagunkhoz és az emberekhez való kapcsolatunknak. Biztosítja belső nyugalmunkat, önuralmunkat, és tartós munkakedvvel
tölt el. Ez pedig legszilárdabb alapja a csendes derűnek és megelégedésnek, Itt nincs szó heves, ugrásszerű örömkítörésekről, sem
mély lehangoltságról, sem öreges, lassú ütemű életélvezésről, A
derű az a legmegfelelőbb légkör, amelyben az ember testi és lelki
képességei nagyszerű összhangban kibontakoznak. Az ilyen embernek szép a világ és értékes az élet. Izmai, szellemisége tettvágytól
feszülnek, de lelke tavának nyugodt felszíne ritkán fodrozódik.
Egész lénye maradandóan le van horgonyozva az Istennel egyesült
élet ősmélységeibe.
2. Akarati világunk alakítása.
Szándékosan fogalmaztuk így a címet, mert az egyszerű akaratnevelésnél többre gondolunk. Az erős akarat lényegét nem
ismerjük, s ha az újabb lélektan a bensőséges eszményalkotás, a
hathatós indítékok és a meggyőződés felől próbálja megközelíteni,
ezzel helyes nyomon jár, bár ez a magyarázat sem kimerítő. Vizsgálódásainkhoz azonban jó kiindulópontot kaptunk. Nem hiába
foglalkoztunk sokat tanulmányunkban a háború világnézeti, lélektani, erkölcsbölcseleti vonatkozásaival. Minden gondolkodó embernek, aki akarata ápolásával növelni óhajtja háborús helytállását,
először tiszta, tárgyilagos szemléletre és egyéni, benső állásfoglalásra van szüksége. Akaratunk alakításának első alaptörvénye:
mérlegeljük a helyzetet, szembenézünk
a feladattal és kialakítjuk
eszményeinket. Tehát számot vetünk a világgal, az adott körülményekkel és hozzámérjük őket életünk állócsillagaihoz. Háborús tárgyunkra alkalmazva ez annyit jelent: vallási, nemzeti, történeti,
politikai, társadalmi, gazdasági és lélektani szempontok fényében
áttekintjük az egész küzdelem nagy folyamatát, különös tekintettel
nemzetünk benne való részesedésére, sorsára és kilátásaira. Ezután
ezrek és milliók életéhez — elsősorban honfitársainkéhoz — hozzámérjük a magunk erőit, áldozatait, kötelezettségeit, lehetőségeit- Ezt
hazafiúi lelkiismeretvizsgálatnak
hívjuk. Első felét rendszerint a
nemzet hivatott vezetői végzik el, a másik felét magunknak kell
megtennünk szívünk kamrájában.

Az akarat alakításának
második
alaptörvénye:
a
felismert
igazságoktól
támogatva
leszámolunk
önmagunkkal.
Nem tűrünk
mellékutat és kibúvót. Önszeretetünk és szenvedélyeink miatt ezt
igen nehéz megvalósítani. Különösen nehézségekbe ütközik, amikor
egész vagyonúnkról, családunkról, szeretteinkről vagy életünkről
van szó. Ilyenkor újból és újból szembe kell néznünk a halállal és
a pusztulással. A bátorság igazában a mindnyájunkban
bujkáló
halálfélelem
legyőzésében
ált. Ennek a páratlan emberi győzelemnek lelke a szeretet azok iránt az eszmények, javak, személyek
iránt, akikért küzdünk. Ezért a bátorság legnagyobb veszélye —
akár háborús, akár vallási magatartásról van szó — a lélek bensejében megfogamzó kétely. Mihelyt harcunk és erőfeszítésünk, áldozataink és önfegyelmezésünk célja és értelme megingott bennünk,
lelkünkben megfészkelődík az önzés és a félelem. Nagyon igaza van
Aquinói Szt. Tamásnak, amikor a támadó készséggel szemben a bátorság fontosabbik elemeként a szilárd kitartást jelöli meg, (S. Th.
II—II, qu, 123, a. 6.) A mai ídegháború éppen ezt a legsebezhetőbb
pontot igyekszik kikezdeni. Az a k a r a t i élet gerincét legjobban az
ú. n. kultúrélet rombolta össze. Elkényesedtünk, elpetyhüdtünk,
puhákká váltunk. Jelszavunk mindenben az alkalmazkodás és a
diplomácia lett, a nehézségeknek inkább olcsó megkerülése, mintsem megoldása. Ez a folyamat az egyházi életben és nevelésben is
éreztette hatását, 15
Az akarat alakításának
harmadik alaptörvénye:
a tetterő gyakorlása. Ez mozgékony cselekvőképességet, biztos elhatározást és
gyors valóraválást kíván. Állítsunk föl magunknak nagy követelményeket, szeressük az erőpróbát s az önmegtagadó, kemény élet mindennapos kis gyakorlatait. De vigyáznunk kell, hogy túlságos elzárkózás esetén akaratunk ne merüljön ki puszta negatívízmusban,
azaz ne váljék bennünket a külvilágtól és az emberektől elválasztó
kőfallá, hanem másokra is kiható, életalakító tényező legyen.
Ügyeljünk az erős akarat veszélyeire.
Ezek: túlzott önbizalom,
önhittség, gőg, külsőségessé válás, a finomság és bensőség elvesztése s a háborús szenvedések szempontjából különösen aggályos
türelmetlenség. Mert a türelem — amelyet találóan könnyes vértanúságnak is neveznek — legalább oly fontos a háborús
erőkifejtésben és kitartásban, mint a vasakarat. ,,A türelem vitorla, mely
magától neki feszül a szélnek s a heves vihart is a saját céljaira
használja fel. A hajónak biztos mély járatot és könnyedén lengő
haladást biztosít, sima, egyenes utat vág a hömpölygő hullámhalmok közt; míg a türelmetlen háborgás és tombolás a hajót ide s
tova dobálja, vizet meg iszapot kavar fel h i á b a , . . A szenvedés
művészete: életművészet; az életbölcseség legjelentősebb, nélkülözhetetlen föltétele a tűrni tudás." 16

13
A bátorságról szóló rész
d. Zeit-bői. (E helyütt csak a
szövegben említett szempontból
18
Keppler i. m. 150, 144.

főként Pribilla Max két cikke alapján a Stim.
138. k. 3—4, 45—47. l a p j a i t használtuk.) Ö a
igen őszintén átpillantja az Egyház történetét.
1.

3. Idegzetünk törvénytáblája,
1. Számolj józanul idegalkatoddal, egészségeddel, tehetségeddel,
a világ és a társadalom berendezésével. (Különösen a hivatás, munkabírás és -vállalás, a szenvedélyek terén.)
2. Legyenek eszményeid, nemes kedvteléseid, amelyek örömet,
lelkesedést, megnyugvást és bizalmat keltenek benned.
3. A lehetőségek és az okosság határain belül szüntelenül és
lendületesen dolgozzál. Tetteidben légy előrelátó és megfontolt.
Soha semmiben ne kapkodj! Munkád sikere: orvosság.
4. Fordíts nagy gondot a szükséges pihenésre és kikapcsolódásra, Ne rövidítsd meg alvásodat. Háborús időben különösen szükséges a „pihentségi tartalék."
5. Kerüld a lustaságot! Keményítsd
magad testben és lélekben. Tornássz és sétálj mindennap. Gyakorold a böjtöt és a kis
önmegtagadásokat.
6. Higgyél nagyon erősen a lélek gyógyító erejében! Tanuld
meg az önsugalmazást (autoszuggesztíót). így leszel önmagad első
orvosa.
7. Törekedj lelki békére, összhangra, megelégedettségre. Kerüld
mindazt, ami megzavar. Különösen óvakodj a lelki sérülésektől, megrendülésektől (traumáktól), továbbá a harag, bosszú, féltékenység,
irigység, káröröm gonosz szellemétől.
8. Lelki sebeidre keress gyorsan orvosságot. Ne hordd sokáig
magadban a fájdalmakat, csalódásokat, félelmeket. Szenvedésed
idején nyújtsd ki kezedet egy másik simogató kéz és megértő
szív felé.
9. Légy türelmes önmagad és mások iránt. Gyakorold a szeretet cselekedeteit és az Isten akaratában való megnyugvást.
10. Az idegzet legjobb orvossága: hit és bizalom a gondviselő
Istenben és hűség Hozzá, A legnagyobb erőforrás: imára kulcsolt
kezed !
4, A győztes Hadvezérrel!
A háború, ínség és halál paripái végigszáguldanak a földtekén.
Milliók sorsa, vagyona, egészsége, élete vérzik el patáik alatt. J a j
az egyedülállónak!
Ha elesik, nincs aki fölemelje; ha sebet kap,
nincs aki bekötözze; ha életét veszti, nincs aki elföldelje. Az idők
egységet, tömörülést, összetartást sürgetnek. Zárt sorokban kell
menetelni. A Kárpátok medencéjében két gyújtópontja
van a magyar életnek és jövendőnek. Az egyik mint Árpád népét és Szent
István király fiait gyűjt össze mindnyájunkat,
a másik a keresztény
testvériség nevében egyesít. Táborunk e két legszentebb eszmének
egyetlen hadserege, A látomás megmutatja nekünk a győztes
Királyt,
aki utolsónak marad a csatatéren. Vele küzdeni — biztos győzelem, mellette kitartani — örök élet! ,,És látám a megnyílt eget, és
íme egy fehér ló; és aki azon ült, Hűségesnek és Igaznak hivaték,
és igazságosan ítél és harcol. Szeme pedig olyan mint a tűznek
lángja, és fején számos korona; és olyan neve van fölírva, amelyet
rajta kívül senki sem ismer. És vértől ázott ruhába volt öltözve,

és neve Isten Igéjének hívatík. És az égi seregek követék őt fehér
lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve. És szájából kétélű kard
jöve ki, hogy azzal verje meg a nemzeteket; és ő fogja azokat kormányozni vasvesszővel, és ő tapossa a mindenható Isten bosszuló
haragjának borsajtóját. És ruhájára és ágyékára írva vagyon: Királyok Királya és uralkodók Ura!" (Jel. 19, 11—16.)
IV. KÖNYVÉSZET.
A tárgyunkon kívül eső (pl. a tisztán jogi, társadalomtudományi) műveket tudatosan mellőzzük, A viszonyok alakulása megérteti,
hogy a mostani háború idejéből külföldi könyvet alig tudunk idézni,
a legkevésbbé katolikus kiadványokat. Jelentős magyar munka
pedig nem jelent meg. Ezért az első világháború legjobb termékeit
is felvettük jegyzékünkbe. Teljességre nem törekedtünk.
Háború. A mai német szellem kifejezői: Stegemann H.: Der
Krieg, sein Wesen und seine Wandlung, Stuttgart 1939 skv. Jünger
Ernst: Der Kampf als Erlebnis, 4 Berlin, 1929, — Alexander Bernát:
A háború után, Magy. Könyvt. 905—07, Lamprecht Karl: Krieg
und Kultur, 1914, Huzella Tivadar: A háború és béke orvosi megvilágításban. Bp, 1923,
Világnézeti és vallásos művek. Nálunk két kiváló könyv Prohászkának és Vassnak a szövegben id. munkája. Ma is jól használhatók, Vassé a legjobb értelemben népszerűsítő. Prohászka:
Érzésvílágunk nyereség- és veszteségmérlege a világháborúban. Kat.
Szemle 1918, 97—114, Prohászka jelentősebb tanulmányai a háborúról az említetteken kívül Összegyűjtött Munkáiban: IX. 209—59,
X. 278—88, XXV. 169—78, „A háb. lelke" a X. k.-ben van.
Siposs Ágoston: A jó Isten világjárása. Egyh. besz. a háborúról. Bp.
1915, (A jobbak közül való,) Privitzky Gyula: Homiliák Neherniás
könyve alapján a háború problémáiról. Bp, 1943. — Scheler Max:
Der Genius des Krieges und der deutsche Krieg. Leipzig, 1915, (A
háború értelméről és áldásairól. Igen mély, metafizikai jellegű.)
Mausbach Joseph: Kampf und Friede im äußeren u, inneren Leben,
Kempten u, München, 1915, (A háború minden kérdéséről, magas
színvonalú, gazdag mű.) Platz Hermann: Krieg und Seele. MünchenGladb. 1916. Krebs Engelbert: Die Stunde unserer Heimsuchung,
Freib, i. B. 2 1915, Faulhaber Michael: Waffen des Lichtes,
Freib, i. B, 1916; Das Schwert des Geistes, U, o. 1917, (Szentbeszédek.) Peters Norbert: Heldentod. Trostgedanken für schwere
Tage in großer Zeit. Paderborn, 1914, — A protestáns
kiadványok
közül három munkát emelünk ki: Foerster F. W,: Christus und der
Krieg. 1915 körül, (A háború lelki hatásairól, vall, vonatkozásokkal.)
Müller Johannes: Reden über den Krieg, München- (A háborúval
mint sorssal, élménnyel, ítélettel és feladattal fogl.) Ugyanő: Der
Krieg als religiöses Erlebnis. München, 1916. (Lélektanilag mély,
vallásilag valamennyi müvében szabadabb felfogású.)
Idegek. Lelkipásztori munkák: Schulte Chrysostomus: Was der
Seelsorger von nervösen Seelenleiden wissen muß. 2 Paderborn,
1936. (Alapvető.) Laub Alfred: Nervenkraft durch Gottes Geist.
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Vanyó Tihamér dr.: H á b o r ú — idegek — lelkierő.

Freiburg i. B. sok kiadásban. — Orvosiak: Schneider Kurt: Die
psychopathischen Persönlichkeiten. 3 Leipz. u. Wien, 1934. Liertz
Rhaban: Seelische Krankheiten. Recklinghausen, É. n. (1940 körül.)
Pulay Erwin: Der überempfindliche Mensch, 2 Wien u, Leipzig,
1937. Paneth Ludwig: Seelen ohne Kompass, Berlin, 1935. Völgyesi
Ferenc: Üzenet az ideges embereknek. 2 Bp,, 1936. — A lelki válságokról lélektani-orvosi vonatkozások: Aeppli Ernst: Lebenskonflikte. Erlenbach-Zürich, 1942. Baumgarten Franziska: Beratungen
in Lebenskonflikten, Zürich, 1943,
Útmutatás a szenvedésben. Molina Thomas: Das Leiden im
Weltplan, 2 Innsbruck, 1931, (Alapvető hittud, munka.) — Gyakorlati irányúak: Hophan Ottó: Betegek keresztút ja. Ford. Bílkei
Ferenc. Székesfehérvár, 1929, (Mindennemű szenvedésben kitűnően
vigasztaló.) Keppler id, műve, Zsigovits Béla: Vigasztaló írás a
szenvedőknek. Bp. 1944. (Igen alapos, jó füzet.) Nádas Zoltán: Ő is
s z e n v e d e t t , . . Bp,, 1944, Gräf Richárd: Igen, Atyám! (Ford. Kertész K.) Bp., 1939, Tóth Tihamér: A szenvedő és győzedelmes Krisztus, Bp., 1933, Weiss Franz: Das Leiden und seine Verklärung, Einsiedeln, 1942. Wurm Alois: Der dunkle Teppich. Vom Sinn und
Überwindung des Leidens. Regensburg, 1940.
Lelkierő. Bizalom és derű. Ajánljuk Per laky Lajos könyveit:
A ma életművészete, Napfényes életfilozófia, A szív filozófiája, A
magány lélektana, Csillagok és lidércek, Élettémák, Consídine: Fel
a szívekkel! 3 füzet, Rákospalota, 1937. Líppert Peter: Istenkereső
lelkek. Bp., 1927. Keppler Vilmos: Több örömet. (Ford,) Bp., 1911.
Schneider Oda: Geheimnis der Freude, Innsbruck, 1937. Beeking
Joseph: Glaubensfreude, Innsbruck, 1937, Müller Michael: Frohe
Gottesliebe, 2 Freiburg i. B, 1936. (A legszebb lelki könyvek egyike.)
May F. E.: Mehr Sonne! Ein Buch der Lebensfreude. Paderb. 1930.
Lucas Joseph: Eine Handvoll Sonne. Köln, 1940,
Aggályosoknak,
félénkeknek:
Ohlmeier Theophil: Seelenfriede und Herzensfreude,
Hildesheim, 1937, Thiery Karl; Warum so ängstlich? Paderb. 1938.
Häberlin Paul: Minderwertigkeitsgefühle. Wesen, Entstehung, Verhütung, Überwindung. 4 Zürich, 1936. (Lélektani.)
Akarat. Lindworsky J.: Willensschule, 4 Paderb, 1932. (Korszerű lélektani alapon, vallásos szellemű.) Zur Nieden: Éneddel
beszélgetek. Bp. (A lélektani módszerrel történő vallásos önnevelés
egyik legjobb könyve- Magyar ford, is már több kiadásban forog.)
Payot: Az akaratnevelés. 2 k, (Magyar ford- négy kiadásban. Régi,
de még hasznos.) Az önnevelésre jó kis útmutató: Király István:
A tökéletesedés útja. Eger, 1935. A türelemről: Szunyogh X. Ferenc:
A könnyes vértanúság. Bp., 1940. Kern Benno: Geh an die Arbeit!
Ein Handbuch der Lern- und Arbeitstechnik. 4 Münster i, W. 1939,
Lockington William S. J.: Testedzés és lélekkultúra. Bp., 1927.
(Tornagyakorlatokkal.) Weninger Antal: Az egészség testi és lelki
forrásai. Bp., 1943; A keleti jóga. 3. Bp., 1944. (Kat. szellemű orvosi
könyvek.) — Az önsugalmazásról
(autoszuggesztió) : Coué: Egészség és önfegyelmezés. Bp. Schultz J, H,: Das autogene Training.
Konzentrative Selbstentspannung- 4 Berlin, 1940; Übungsheft für
das Autogene Training, 5 Leipzig, 1943, (Gyakorlati célra az utóbbi

füzet egymaga is elég, Schultz orvostanár módszerét csak orvosi
ellenőrzéssel ajánlatos alkalmazni.)
Engesztelés, ima. ígnácz László: Velem az Isten a légíveszélyben! Bp., 1943, (Jó kis füzet,) „Tartsatok bűnbánatot!" Bp. Kármelita rendház. (Engesztelő imádságok.) Szemerjay Kovács Dé~
nesné: Egy napot hazánkért és népünkért! 1941, Rákospalota, Don
Bosco ny. Erdey Ferenc munkái az engesztelésről, (Engesztelő
szentóra. Bp,, 1943, Engeszteljünk, Önfelajánlás. Bp,, 1942.)

À firenzei Amo-parton.
Dantét irigylem itt, az Arno partján,
nem kívánom el híres énekét,
csak irigylem a firenzei esték
s az Arno-partí éjek ihletét,
A
a
a
a

sárga víznek nincs egv loccsnyi hangja,
lomb hallgat, a szélnek csitt-et int,
Hold udvarhölgyei közt sétálva
koldús földre csillag-tallért hint.

Ezt a nagy csendet
ezt a szent csendet
s ha majd a lárma
szívem gépjére ú j r a
Dante járt itt, , ,
az Arno partján
Beatrice szaval s
az üdvözült, bús

elteszem emlékbe,
lemezre veszem,
újra bántja békém,
felteszem,

És ha az ezüstnyárfa
álmatag susog,
lágyan ömölnek
Dante-rítmusok.
Magasi

Artúr.

Á n a g y h a t a l m a k és a kisállamok.
Kalmár Gusztáv dr.

Még el sem dőlt a második világháború, hivatottak és nem
hivatottak már megkezdték az új békeértekezlet, vagy a jelek
szerint a békediktálások előkészítését. A tengelyhatalmak ellenségei
az egymás után érkező hírek szerint éppen olyan önkényesen tervezik feltételezett győzelmük esetén az új államhatárok megvonását, mint az első világháború után tették. A táborukhoz tartozó
országoknak hatalmas területeket ígérgetnek a szemben álló felek
országaiból. Mintha semmit sem okultak volna az első világháború
,.békéinek" végzetes hibáiból, ismét tévedésekre, hazugságokra, igazságtalanságokra igyekeznének felépíteni az ,,örök béke" épületét.
Egyes hírek szerint az új béke még a réginél is gyökeresebb
változást okozna Európa, sőt az egész világ térképén. Az új tervezgetésekből azonban olyan részletek is napvilágra kerültek, amelyek
nemcsak a háborúban álló országok népeit izgatják, hanem a semleges államokét ís. Egyes államférfiak és geopolitikusok szerint
ugyanis a világ új rendjében a kis államok nem tarthatják meg
eddigi függetlenségüket, hanem kénytelenek lennének valamelyik
nagyhatalom védnöksége alá helyezkedni, sőt vele olyan államszövetségben egyesülni, amilyenben az Amerikai Unió államai vannak
vagy amilyent az új szovjet alkotmánymódosítás hozott létre, A kis
államok még a legenyhébb formában is elvesztenék politikai önállóságukat, Ha pedig a szélsőségesebb felfogás érvényesülhetne, a
nagyhatalmak tartományai vagy tagállamaivá lennének igen szűkkörű önkormányzattal,
A második világháború geopolitikusai tervezgetéseikben éppen
az ellenkező végletbe esnek, mint az első világháború békéinek megszabóí, 1918 után a párizs-környékí békékben valósággal élvezettel
darabolták szét a népek önrendelkezésének ürügyével Európát kis
és törpe államokká, most pedig ennek az elvnek félredobásával a
kis államok megrendszabályozása, azaz eltüntetése lett a béketervezgetés egyik fő tárgya, A kis államok ugyanis a most folyó háború
idején a vádlottak padjára kerültek, mintha ezek lettek volna a
háború kitörésének okai, holott a mai világháború kitörésének oka
is a nagyhatalmak viszálykodása, terjeszkedési törekvése, vagy
makacs önzése volt. Csaknem valamennyi kis állam akarata ellenére
sodródott bele a háborúba. Ismeretes, hogy milyen hatalmas nyomás
nehezedett egyes kis államokra, amíg a háborúba bele nem léptek
és nehezedik még ma is. Semleges csak az igen szerencsés helyzetű
kis állam tudott maradni vagy az, amelyik elég erősnek látszott,
hogy fegyverrel ís meg tudja védeni semlegességét.

A kis államok ellenségei éppen erre a sajnálatos geopolitikai
helyzetre hivatkozva követelik a kis államok megrendszabályozását,
mert állításuk szerint nagyhatalmi védettségben nem lennének kitéve többé hasonló veszedelemnek. Az önzetlenség azonban csak látszólagos, mert igazában rendkívül fontos és erős geopolitikai érdek
rejlik mögötte: a terjeszkedés olthatatlan vágya és az ellenséges
nagyhatalom helyzetének gyengítése- A történelem tanúsága szerint
a versengő nagyhatalmak többnyire a kis államok feláldozásával
egyeztek ki egymással. Nincs igazságtalanabb geopolitikai állítás,
mint az, hogy a vílágbékének a kis államok állandó veszedelmei.
Igaz, hogy a nagyhatalmak gyakran a kis államok miatt keverednek
egymással viszályba, de a viszályban csak elvétve védik a kis állam
érdekeit. Legtöbbször saját geopolitikai törekvéseik ütköznek össze.
Lord Salisbury 1899-ben geopolitikai törvényként állapította meg,
hogy a nagy államok mindig nagyobbak lesznek, a kis államok
ellenben mindig kisebbek. Az állami élet kezdete óta állandóan
megfigyelhető geopolitikai jelenség, hogy az erősebb államok
állandó veszedelmei a kisebbeknek. Eddig ez a veszedelem csak a
nyers hódítás formájában jelentkezett. így is végzetes volt nem egy
kis államra. Ma a fenyegető veszedelem azonban sokkal nagyobb,
mert a támadás elvi alapon indult meg és általános jellegű, azaz
minden kis államot fenyeget kivétel nélkül.
A nagyhatalmak és a kis államok viszonya rendkívül hasonlít
a társadalom erős és gyenge egyedeinek viszonyához. Tulajdonképpen nem is egyszerű hasonlóságról van szó, hanem megegyezésről, mert az államok éppen úgy társadalmat alkotnak, mint az emberek. A természeti törvény alapján a társadalomban minden
ember egyenlő- Mivel minden állam, kivétel nélkül egyenlő jogú
emberek társadalmából áll, azért a természeti jog alapján
minden
állam egyenlően szuverén, egyenlően független. A valóságban azonban az államok egyenlősége éppen úgy elméleti igazság csak, mint
az egyének egyenlősége. A társadalomban az egyenlőség nagy elve
érvényesülésének gátat vetnek a különböző egyéni adottságok. Ezek
az egyéni adottságok döntik el és nem a törvények vagy szerződések, hogy kik tartoznak az erősek, a nagyok osztályába és kik a
gyengék, kicsinyek közé. Az ,,erősek" mindig és minden népnél
kiváltságokat szereztek a társadalom egyéb tagjainak rovására vagy
legalább is mellőzésével (nemesség-jobbágyság stb.). Az államok
társadalmában is az államok egyéni adottságai fejlesztették ki az
egyenlőtlenséget. A svéd Kjellén, a geopolitika alapvetője szerint
,,a nagyhatalmak az államok arisztokratái, az első osztályú államok
ingadozó határokkal, meg nem határozott kiváltságokkal és kétségbe
nem vonható hatással a világpolitikára." Hogy azonban melyik
állam nagyhatalom, azaz melyik tartozik az államok társadalmában
az arisztokraták közé, melyik első osztályú állam, nem állapítja
meg semmiféle nemzetközi törvény vagy szerződés sem.
A régebbi geopolitikai felfogás a nagyhatalmi állást két feltételhez kötötte: a nagy államterülethez
és a nagy számú
lakossághoz.
A történelem tanúsága szerint a legtöbb nagyhatalom valóban nagy
területű és nagy népességű állam volt és korunkban is azok. A

régebbi nagyhatalmak közül legnagyobb területe (13 millió knr)
a spanyol világbirodalomnak volt a XVI, század közepén. Jelentékenyen megközelítette ezt 11 millió k n r területével a bagdadi kalifák birodalma (Kr. után 1000 körül) és Dsíngisz kán mongol-tatár
birodalma (Kr. u, XIII, században). Körülbelül egyenlő (5.5 millió knr) nagyságú volt a perzsa nagyhatalom (Kr. előtt 500 körül),
Macedóniai Nagy Sándor birodalma (Kr. e. 320) és a Római birodalom legnagyobb kiterjedése korában (Kr. u, 250 körül). Nagy
területű, de már mégis jelentékenyen kisebb területű nagyhatalom
a középkorban Nagy Károly frank birodalma és a Német-római
császárság (1—1 millió km 2 ). Az első világháború idején is minden
nagyhatalom nagy területű állam volt Ausztria-Magyarország és
J a p á n kivételével, de a legtöbb csak gyarmataival együtt. Egyedül
az Amerikai Uniónak és Oroszországnak volt több millió km 2 n a g y ságú törzsterülete. Ki kell azonban emelnünk, hogy Anglia, Németország, Franciaország és Itália gyarmatok nélkül is a nagyhatalmak
közé tartozott. Ez a tény megdönti a régi geopolitikai követelményt,
mert ez a négy állam a közepes nagyságú országok közé tartozott.
A középkorban és az ókorban is találkozunk hasonló jelenségekkel.
Az indiai út és Amerika felfedezése után tüneményes gyorsasággal
nagyhatalommá lett a kis területű Portugália (92 ezer knr) és a
még kisebb Hollandia (34 ezer k n r ) . Az ókorban Róma nagyhatalomnak számított, mielőtt még Itáliát meghódította volna. Félelmetes ellenfele, Kárthágó is nagyhatalom volt, holott az állam területe nem érte el a Dunántúl területét. Még érdekesebb jelenség az
ókori Athén és középkori Velence nagyhatalmi szereplése. Mind a
kettő kicsi, sőt törpe városállam volt, de mégis mind a kettő szembeszállt és sikerrel mérkőzött az ellenséges nagyhatalmakkal. (Athén
Perzsíával, Velence Bizánccal, Magyarországgal és Törökországgal.)
Hasonlóképpen nem mondhatjuk a nagyszámú lakosságot sem
döntő követelménynek, bár tagadhatatlan, hogy ez a területnél
jóval fontosabb tényező. Az említett ókori, középkori és újkori
nagyhatalmak legalább ís szomszédaikhoz viszonyítva túlnyomóan
nagy népességű államok voltak. De voltak kivételek is. Portugáliának és Hollandiának nagyhatalmi szereplése idején 1.5—2 millió
lakosa volt, Karthágónak és Velencének 1—1 millió körül, Athénnek 250—300 ezer. A két északi nagyhatalom, Poroszország és
Svédország szintén aránylag kis népességgel lett nagyhatalommá,
mert Poroszországnak Nagy Frigyes korában csak 6 millió, Svédországnak pedig Gusztáv Adolf uralkodásakor mindössze 2.5 millió
lakosa volt.
A nagyhatalmak kialakulásának kérdését az említett két követelménnyel tehát nem lehet kielégítően megoldani. Bármelyik korban vizsgáljuk a kialakulást, meg lehet állapítani, hogy voltak
ugyanakkor más hasonló, sőt nagyobb területű és nagyobb lakosságú
államok is, amelyek ennek ellenére sem voltak nagyhatalmak.
Bonyolítja a helyzetet, hogy egyes nagyhatalmak elvesztették nagyhatalmi állásukat, bár sem területük, sem lakosságuk lényegesen
nem csökkent, sőt nem egy esetben növekedett. Amikor a két és
fél milliós lakosú Svédország nagyhatalom volt, nem számított

nagyhatalomnak sem a 8 milliós Lengyelország, sem a 20 milliós
Oroszország (1650. körül). Az első világháború előtt nem tartozott
a nagyhatalmak közé Kína, noha legnépesebb állama volt a világnak (350 millió) és területét tekintve is az elsők között foglalt
helyet (4,5 millió km 2 ). Nem nagyhatalom még ma sem Brazília,
pedig területe megközelíti Európa területét (8,5 millió km2) lakossága is közel akkora mint két európai nagyhatalomé: Franciaországé
és Olaszországé, Kínát újabban a nagyhatalmak között kezdik emlegetni az angolszászok és az oroszok, nyílván azért, mert Japánnal
harcol. Brazília is az angolszászok oldalára állt, de hasonló elismerésben eddig nem részesült, bár Brazíliát első sorban a nagyhatalmi
állás reménye vitte a szövetségesek közé. Érdekes, hogy a francia
forradalom óta egyetlen kis területű és kis népességű állam sem
tudott nagyhatalmi állásra jutni, bármilyen gazdag és müveit volt is,
Kjellén a régebbi felfogás követelményeihez egy harmadikat is
csatolt: a hatalom akarását. Bővebben kifejtve ez annyit jelent, hogy
csak az az állam lesz vagy lehet nagyhatalom, amely akarja is ezt,
Kjellén ennek a követelménynek megállapításával sokkal jobban
megmagyarázza a nagyhatalmak kialakulását, mint a régebbi geopolitikusok. Kínából, vagy pontosabban a kínaiakból nyilván a hatalom akarása hiányzik. Spanyolország, Portugália, Hollandia, Spanyolország, Svédország azért vesztette el nagyhatalmi állását, mert
elernyedt, elvesztette a hatalom akarását. Nagyszerűen igazolják
Kjellén gondolatát az elmúlt évtizedek történeti eseményei. Az
első világháborúban kimerült Németország és Oroszország kiesett a
nagyhatalmak sorából, mert a két nagy állam egyéb, életbe vágó
fontosságú kérdései a hatalom akarását egy ideig elnyomták. Mihelyt
ezek a kérdések megoldódtak, azonnal feléledt. A győztes nagyhatalmaknak akaratuk ellenére is el kellett ísmerniök a két állam
nagyhatalmi állását.
Kjellén a hatalom akarást t a r t j a a nagyhatalmi alakulás legfontosabb tényezőjének, de nem egyedülinek. Kiegészítő követelményként hozzá csatolja az állam erejét is. Ennek a követelménynek megkívánásával Kjellén elismeri, hogy a hatalom akarása egy
magában nem elegendő. Sok állam tört már nagyhatalmi állásra,
de törekvése meddő maradt, mert hiányzott a megfelelő erő, az
akarat megvalósításához. Legjobb példa erre Románia újabb kori
törekvése. Ez az aránylag kis területű és kis népességű ország nagyhatalmi terveket szőt a dákoromán elmélet hangoztatásával. Amíg
csak saját erejére támaszkodott, bármilyen erős volt a románságban a hatalom akarása, nem sokra ment. Csak a balkán-háborúban
meggyöngült Bulgáriát tudta Dobrudzsa egy részének átengedésére
kényszeríteni, Magyarország és Oroszország összeomlása után hatalmas birodalmat akart felállítani a Dnyesztertől a Tiszáig, Tervét,
mint ismeretes, nagyrészt meg is valósította, de megvédeni már
nem tudta. Ugyancsak nagyhatalmi tervekkel foglalkozott jobb
sorsra érdemes szomszédunk, Lengyelország is. Mivel a nagyhatalmak nem sok hajlandóságot mutattak az elismerésre, néhány évvel
a második világháború kitörése előtt Lengyelország és Románia
kölcsönösen nagykövetet
küldött egymáshoz. Ezzel tulajdonképpen

Lengyelország is, részt a német gyarmatokból. A hatalmi törekvés
nagyhatalomnak ismerték el egymást vagy legalább is magasabb
osztályba tartozó államnak, mint szomszédaik. Csehszlovákiában is
észlelhetők voltak hasonló hatalmi törekvések. Ezért követelt, mint
mögül azonban hiányzott a megfelelő erő. Ugyanezt állapíthatjuk
meg Brazíliáról is. Igaz, hogy ez hatalmas területű és népes állam,
de ereje mégsem elegendő. Termékeny, gazdag földjének még csak
igen kis hányada van kihasználva. Nagy kivitele van ugyan, de
viszont éppen azokból a termékekből szorul bevitelre, amelyek a
nagyhatalmi törekvés legnagyobb lendítői. (Szén, kőolaj, gépek,
szállító eszközök, gabona, vas- és acélárú, fegyverek stb.) Még
nagyobb hátrány, hogy a 40 milliós lakosságnak csak 40 százaléka
fehér eredetű, a többi mesztic, néger és indián. A hatalmi akarásnak egyedüli képviselői a fehérek, tehát a népesség fele sem.
Bár az államok ereje, lényegében az állam területét és népességét jelenti, mégsem szabad őket felcserélnünk, A geopolitikában
ugyanis a terület nemcsak az állam nagyságát jelenti, hanem annál
sokkal többet: az állam földjének minden értékét (természeti, forgalmi, politikai helyzetét, éghajlatát, talaját, ásványait, erdőségeit,
hadászati előnyeit, hátrányait stb.), A népesség sem egyedül száma
miatt érdekli a geopolitikát. Kétségtelen, a népesség nagy száma
már egymagában is éppen olyan érték, mint a nagy államterület,
de mint több példából láttuk, még száz-kétszáz milliós nép sem
teszi az államot nagyhatalommá, ha nincs megfelelően fejlett gazdasági élete, szellemi műveltsége és főleg, ha hiányzik a hatalom
akarása,
A nagyhatalmak természetüknél fogva expanzív, terjeszkedő
államok. Bármilyen nagy legyen is területük, folyton újabbakat törekszenek szerezni- A nagyhatalmak történelme többnyire a hódítások sorozata, A hódítás szót azonban ne vegyük első értelmében,
mert nem mindig fegyveres hódítással történik a terjeszkedés, hanem más eszközökkel is: politikai nyomással, gazdasági kényszerrel, hitelnyújtással stb. Az így szerzett területek, országok nem
számítanak ugyan a nagyhatalom területéhez, de békében és háborúban egyaránt függő helyzetben vannak, A geopolitika
érdekterületeknek, érdekszféráknak nevezi ezeket a területeket- Az érdekterületeknek számító országok függetlensége csak látszólagos. Külpolitikájukban, gazdasági kapcsolataikban, sőt legtöbbször belpolitikájukban az illető nagyhatalom, kívánsága szerint kénytelenek eljárni, Régebbi korok példáit mellőzve csak újabbat említünk, Portugália és Görögország Nagybrítannia érdekkörébe tartozik már évszázadok (Görögország egy évszázad) óta. Mindkét állam kénytelen volt az első világháborúban és jelenlegiben is Nagybrítannia
kívánsága szerint cselekedni. Még kirívóbb Közép- és Dél-Amerika
latin államainak helyzete. Ma már valamennyi megszakította a tengelyhatalmakkal a kapcsolatot, sőt több hadat is üzent nekik. Legtovább és legerélyesebben Argentina állt ellen. Közismert dolog,
hogy a két angolszász hatalom milyen hatalmas nyomást fejtett és
fejt ki, hogy akaratát rákényszerítse a vonakodó államokra. Nagybrítannia gazdasági kapcsolataival és a tengerek feletti uralmával

tartja érdekkörében a két kis európai országot, az Amerikai Unió
pedig dollárkölcsöneivel a közép- és dél-amerikai államokat.
A nagyhatalmak terjeszkedő törekvése a legfőbb oka a megmegújuló nagy háborúknak. Az összeütközések áldozatai első sorban mindig a kis államok. Régi geopolitikai törekvés, hogy a harctér
ne legyen a háborúskodó fél területén, hanem idegen földön. Mivel
a kis államok mindig gyengébb erőt tudnak kifejteni, mint a nagyhatalmak, azért hadszíntérül, legalább is a háború elején, valamelyik kis állam területe szolgál. Az első és második világháború
erre bőséges példát nyújt, így volt ez azonban már régebben is,
Róma és Karthagó élet-halál küzdelme Hispániában és Szicíliában
kezdődött, Lipót császár és XIV. Lajos hadai Lombardiában és
Belgiumban viaskodtak. A francia forradalmi seregek, majd Napoleon seregei is szintén itt vívták az első döntő ütközeteket, A nagyhatalmak azonban nemcsak hadszíntérül választják a kis népek országait, hanem bele is kényszerítik őket a háborúkba. Néha még jó
szándékú nagyhatalom ís kénytelen erre, mert egyébként ellenfele
teszi ugyanezt- A nagyhatalmak összeütközései azért olyan végzetesek, mert magukkal rántják a kis államokat ís. így fejlődnek ki
a kontinentális háborúk és a világháborúk.
Ezekben a háborúkban 3 háborús földrész minden részének
bizonyos stratégiai értéke van. A hadviselő felek fokozott éberséggel figyelik, mi történik a nem hadviselő államokban. Ha nagy,
erős államban tapasztalnak számukra kedvezőtlen jelenségeket, megelégesznek diplomáciai lépésekkel, de ha kis állam merészel ilyet
tenni, vagy nem hajlandó pártatlan semlegességét megszegni, kérlelhetetlenül ránehezedik a nagyhatalom vagy esetleg több nagyhatalom nyomása is, Háborúk idején a kis hatalmak teljesen kí
vannak szolgáltatva a nagyhatalmak kényének-kedvének. A nemrég
lezajlott vagy még most folyó angolszász-argentinai-bolivia viszály,
az angolszász-spanyol, az angol-török, az amerikai-ír viszály éppen
elegendő mértékben szemlélteti, mennyire tehetetlenek a kis államok
a nagyhatalmakkal szemben. Jellemző, hogy mindez nem az ókorban és középkorban történt így, hanem ma is, a XX. században, a
genfi Népszövetség közel kétévtízedes működése után. A két világháború ís bebizonyította, hogy a nemzetközi szerződések ,törvények
csak a békében érvényesek, de háborúban erejüket veszítik. A kis
nemzetek és kis államok egyedüli menedéke s a j á t erejük, fegyverük.
A nagyhatalmak előtt csak az erős kis államnak van tekintélye.
Azonban éppen ez az erő is ingerli a nagyhatalmakat, ha a kis
állam nem hajlandó azt szolgálatukba állítani- A kis államok akár
gyengék, akár erősek, szálkák a nagyhatalmak szemében. Ezért
vetették fel a gondolatot, hogy kis államokat meg kell rendszabályozni: vagy be kell őket olvasztani a nagyhatalmakba, vagy
legalább is érdekterületnek kell őket nyilvánítani. A gondolat hirdetői természetesen óvakodnak attól, hogy hódító szándékot áruljanak el. Szerintük első sorban nem a nagyhatalmak, hanem kis államok érdekei sürgetik ezt a megoldást, mert egyedül ez mentheti
meg őket a megsemmisüléstől. Hivatkoznak gazdasági érdekekre is,
a nagy területű gazdasági egységek előnyére. Bármilyen meg-
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győzőén hangoznak is ezek az érvek, mögöttük mindig a nagyhatalmak törekvései rejtőznek, sőt ezt sokszor nem is titkolják.
A fenyegető veszedelemmel szemben nyomban megszólalnak a
kis államok államférfiúi és geopolitikusai. Érthető módon a terv
ellen nyilatkoztak. Érdekes, hogy egyes magyar hírlapi megnyilatkozások szerint bennünket ez a vita nem érdekel, mert Magyarország
nem kis állam, hanem közép állam. Politikai földrajzi szempontból
valóban helyes ez a megállapítás. A geopolitika azonban az államoknak csak két csoportját különbözteti meg: a nagyhatalmakét és
a kis államokét, A nagyhatalmakon kívül minden más állam kis
állam. Ennek a megállapításnak nincs semmiféle nemzetközi jogi
alapja. Egyedül a nagyhatalmak állapítják meg, hogy melyik állam
léphet soraikba, A felvétel alapjául mindig a már kivívott eredmények szolgálnak, de jelentős hatása van a rokonszenvnek is. Japán
és az Amerikai Unió szinte automatikusan lett nagyhatalommá, mert
katonai és gazdasági erejük következtében a világpolitikai kérdések
megoldásánál többé nem lehetett őket mellőzni. Japán nagyhatalmi
rangját valósággal úgy erőszakolta ki, A győzelmes orosz-japán háború után nagyköveti méltósággal ruházta fel a nagyhatalmakhoz
küldött követeit. Nagy súllyal esett latba, hogy Japán Nagybrítannia szövetségese volt ebben az időben, Olaszországot ügyes minisztere Cavour és I. Viktor Emmánuel, Piémont királya úgy emelte
nagyhatalmi rangra, hogy Anglia és Franciaország oldalán részt
vett a krími háborúban. Ennek befejeztével természetesen helyet
kapott 1856-ban a párizsi konferencián, A többi nagyhatalom (Nagybritannia, Oroszország, Franciaország, Németország) szerves fejlődéssel érte el ezt a kiváltságos helyzetet. Anglia és Franciaország
a XVII. század folyamán vívta ki nagyhatalmi állását. Oroszországot pedig Nagy Péter emelte fel, Németország új nagyhatalom, mert
csak 1871-ben lépett a porosz nagyhatalom helyébe. Az első világháború után eltűnt Osztrák-Magyar monarchia idősebb volt valamennyi újabbkorí nagyhatalomnál. Tulajdonképpen Habsburg nagyhatalomnak kellene neveznünk, mert tisztán a Habsburgok alkotása volt. A Habsburg nagyhatalom súlypontja először a Német birodalom volt, m a j d (a westfaleni béke után, 1648.) ennek
helyét az osztrák örökös tartományok és Magyarország vették át,
A Habsburg nagyhatalom helyére a kiegyezéssel lépett az OsztrákMagyar monarchia.
A második világháború befejezése után a nagyhatalmak sorában
valószínűleg ismét lesznek változások. Az angolszászok nem titkolják, hogy győzelmük esetén a világnak csak négy nagyhatalma
lenne: Nagybritannia, Amerikai Unió, Oroszország és Kína. Smuts,
délafrikai miniszterelnök nem habozott kijelenteni, hogy még Franciaország is elveszti nagyhatalmi rangját. Az ilyen nyilatkozatok
értéke azonban mindig bizonytalan. Csak azért érdekel bennünket,
mert elárulják az angolszászok felfogását. Bármelyik fél győzelmével végződik is a háború, az bizonyos, hogy a vesztes államokat
csak egy időre lehet visszaszorítani, a nagyhatalmi rangtól megfosztani, mert a z egy Itália kivételével valamennyi mögött erős nép és
gazdag ország áll. A hatalom akarása egy időre a vesztett háború

után megbénulhat ugyan, de később újra felébred. Lehetséges, hogy
belátható idő alatt Brazília ís bejut a nagyhatalmak sorába és utána
majd a rendezettebb és harmonikusabban fejlődő Argentína is,
A kis államoknak érdekük, hogy a nagyhatalmak száma ne
kevesbedjék, hanem ellenkezőleg, növekedjék. Minél több nagyhatalom van, annál kevésbbé törekedhetik közülök bármelyik ís
világhatalomra, mert törekvéseik egymásba ütköznek. Másik nagy
érdekük kis államoknak, hogy a megértést egymás között minél jobban kiépítsék és erejüket minél jobban fokozzák. Bármilyen ellenszenves volt is nekünk az elmúlt trianoni-kor Népszövetsége, a
jövőben éppen a kis államoknak kell ilyen intézmény felállítását
legjobban sürgetni, mert helyesen megszervezve ez sokkal nagyobb
biztosítékot tud adni a kis népeknek, mint a nagyhatalmak testülete,
amely a kis államok megkérdezése nélkül dönt azok sorsáról. A
kis államok lakossága együtt éppen felét foglalja magában az emberiségnek. Ezen az alapon és természetjog alapján a kis államok
joggal követelhetik az állami függetlenségüknek a nagyhatalmakéval
való egyenlőségét. A nagy gazdasági egységeket meg lehet szervezni a kis államok függetlenségének veszélyeztetése nélkül is. Erőszakolt egyesítés esetén a kis népek feltétlenül szellemi és gazdasági rabszolgái lennének a nagyobb népeknek, A kis államok
fennmaradása valóságos gazdasági, geopolitikai és művelődési szükségesség, Nem lehet elhitetni, hogy Belgium, Hollandia, Dánia, Norvégia, Svédország, Finnország, Svájc, Magyarország stb, gazdasági
élete virágzóbb lenne mint ma, ha bekebeleznék más országba.
Éppen ilyen fontos a geopolitikai következmény is, A kis államok
eltűnése a nagyhatalmakat egymás közvetlen szomszédaivá tenné és
©ezzel a politikai feszültség a mainál sokkal nagyobb lenne. A kis
államok, ha nem is tudják a nagyhatalmak összeütközését megakadályozni, már puszta létezésükkel is mérséklik.

Szent Benedek útján.
Reggel volt bennem: tavaszi reggel,
mint sötét sírból, úgy ébredeztem.
Indulni kell ma: Merre az út?
Két csikó lábam, jaj, hova fut?
*
*
És láttam az ifjút:
Éles sziklákon lendülő léptek,
tiszta szeméből lángol a lélek,
lángol az elszánt, szent akarás:
„Hívnak a csúcsok, nincs maradás!"
„Szólít az Isten menni kell egyre,
menni a sziklás mennyei hegyre,
forrás csoboghat, csalhat csalit:
kit csúcsok hívnak, nem marad itt!"

És
és
de
és

tüske tépi gyermeki testét,
vérfolt jelzi mindenik estét:
vér fölszárad, tüske lehull
fönn a csúcson győztes az Űr!

És láttam a férfit:
A hegyen állott, kezében szerszám,
ormatlan sziklák körül ezerszám,
kalapács lendül, mállik a kő,
épül a kalastrom: ég fele nő.
Verejték veri napégett arcát,
vívja a munka hódító harcát:
a lelkes láng, a hegyre törő,
már tettre érett férfi erő.
Áll már az ormon ájtatos oltár,
száll már az égre szépszavú zsoltár,
férfi imádság, férfi dolog,
mint két testvér, itt összefogott.
És láttam az a t y á t :
Könyv fölé görnyed fáradó válla,
készül a klastrom életszabálya,
törvényt sugall a rendnek Ura:
megszületik a szent Regula,
Krisztusi terhet emberi vállak
jó atya-kézből annyira várnak,
annyira kell a szent fegyelem
mitől a szívben béke terem,
Cassinó ormán századok járnak,
százak kívánják szent Reguládnak
édes igáját, tiszta szavát,
Bölcs Benedek, te áldott apát!
*
*
Reggel volt bennem: tavaszi reggel,
Benedek útján amint merengtem,
a hegyről Isten intett felém:
Benedek útján fölmegyek én!
Békés

»

Gellért.

Á magyarországi mise-liturgia legrégibb forrásai.
Radó Polikárp.

Talán nem is szabad olyan témát elkezdeni tárgyalni, amely
teljes egészében ki nem meríthető. Természetesen nem vonatkoztatjuk ezt olyan tárgyakra, amelyeket az emberi ész soha ki nem
meríthet; tudjuk azt is, evilági megismerésünknek is milyen határok
vannak szabva. Áll ez különösen a történeti megismerésre, melyről
méltán mondja Huizínga: „Hogyan nyerünk történeti képet valamiről? Az emberi múltnak egy darabja mindig töredékekben áthagyományozott, végtelenül sokoldalú, teljesen fel nem dolgozott adottságoknak a komplexuma . . , (A történész) munkája tehát mindig válogató és interpretáló jellegű." 1 Tehát már akkor ís megvan a korlátja
a történeti megismerésnek, ha bőven buzgó források állanak rendelkezésre és ha az adatok erdejében eleinte eltévedne a kutató.
Annál inkább kétséges a történeti megismerés, ha kevés emlékből
kell rekonstruálnia a multat.
Sajnos, a gyermekcipőiben járó magyarországi liturgiatörténeti
kutatás elé a megismerésnek, talán örökre, szomorú korlátokat
szabott a mostoha sors: országunk pusztulása két ízben, különösen
pedig a török világ, s a vele karöltve járó protestantizmus. Pedig
lehetnének liturgikus emlékeink; talán nem ís kellene szégyenkeznünk, hiszen a XI, század műveltségében már a szomszédos ostmarki
területekhez képest akárhányszor jobb helyzetben voltunk. Arra
gondolunk, hogy pl. Pannonhalma könyvtára 1093-ban 80 kódexből
állott, ugyanakkor, amikor Kremsmünsternek a XI. században 60
kódexe volt, Klosterneuburgnak pedig a XIII. században még csak
122 könyv volt birtokában. 2 A kódexek közül Pannonhalmának 6
míssaléja, 4 nocturnaléja, 4 antiphonariuma, 4 graduáléja és más sok
könyve volt. — A nagy gazdagság majdnem teljesen elveszett.
Tekintsük át a keveset, ami szegénységünkből megmaradt!
1. A magyarországi mise-liturgia legősibb forrása az utóbbi
években méltatott és föltárt Hahóti kódex. Ezt egy magyar bencés
apátság részére írták 1073. és 1083. között, minthogy eredeti törzsrészében már megtaláljuk Benedek és András, vagy Zcerardus,
(Zoárd, Szórád) zoborhegyí bencés remeték miséjét, az pedig csak
életrajzuk megírása után valószínű, hogy misét komponáltak tiszteletükre. Viszont hiányzik Sz, István, Imre, Gellért miséje az eredeti
törzsrészből, tehát 1083. előtt kellett írni ezért a Hahóti-kódexet;
1
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nem sokkal később ugyanaz a kéz pótolja a hiányzó magyar szenteknek miséjét (a votiv misék között). 1094-ben, a zágrábi püspökség alapításakor ezt a sacramentariumot vitte magával a Szent
Lászlótól kinevezett első püspök: Duh ,,vir Moravus, exímiae sanctitatis vir", mikor a Horvátországot megszervező szent király udvari
káplánjai, Koppány és Fáncsika beiktatták őt püspökségébe, A
Hahóti sacramentarium a liturgia fejlődésének prototípusa
lett
Zágrábban; azonban mi teljes joggal tartjuk a magunkénak, hiszen
magyar földön, magyar bencések részére készült, kik ezidőben a
clugnyi szellem értelmében, akkor is ha nem tartoztak szorosan
azoknak kötelékébe, egységesítő, romanízáló törekvésekkel, a római
liturgiát honosították meg szerte a világon. Joggal írt tehát ilyen
értelemben Kniewald Károly a külföld részére szánt tanulmányában is,1 mint a legrégibb magyar sacramentariumról, — Multunknak
ez a tiszteletreméltó emléke azonban csak a pap által mondandó
oratiokat tartalmazza, mivel az elején csonka, hiányzik belőle a
miserend, az Ordo missae, így' tehát a tulajdonképeni miselíturgia
fejlődésére nézve, sajnos, nem tartalmaz felvilágosításokat.
2, A magyarországi miserendnek legrégibb emlékét tehát a
Pray-kódexben
találjuk meg: a boldvamentí Keresztelő Szent János
apátság részére készült sacramentariumban. A legújabb kutatások,
elindulva Zalán Menyhért fontos megállapításaitól, különösen Kniewald Károly és Kíihár Flóris tanulmányaival, a Pray-kódex összes
liturgiatörténeti,
irodalomtörténeti,
kritikai problémáit tisztázták. 2
A Pray-kódex liturgikus collectaneum, gyűjteményes mű — nemcsak a sacramentarium van meg benne, két részben: Nagy sacramentarium (S/l) és kiegészítő sacramentarium (S/2) hanem a kettő
között egy rendkívül értékes rituálé (fol, 129—136) ebben van a
temetési szertartás végén a Halotti beszéd; az elején zsinati határozatok (fol, I—IV) ; utánuk a középkorban annyira jelentős, római
1
Das Sanctorale des ältesten ungarischen Sakramentars. Jahrbuch f ü r
Liturgiewissenschaft, 1939. 1—21. — További bibliográfia: G. Morin, Manuscrits
liturgiques hongrois des XI. et XII. siècles, u, ott 1926. 63—65. — Zalán
Menyhért, Magyar Könyvszemle 1927, 255—256. — Kniewald, A zágrábi érseki
könyvtár MR 126 jelzésű sacramentariumának magyar rétege a MR 67. sz.
zágrábi breviárium megvilágításában. Pannonh. Szemle, 1938. 36—54. — U. az
A Hatóti-kódex jelentősége, a magyarországi liturgia szempontjából, Magyar
Könyvszemle, 1938. 97—112. — Szövegeket közöl Kniewald, Liturgika, Zagreb,
1937. 350—361. — U. az Zagrebacki liturgíjski kodeksi XI—XV. stoljeca, Zagreb,
1940. 26—30. — U, az Zagrebackij s a k r a m e n t a r i j sv. Margarete MR 126, Serta
Hoffileríana, Zagreb, 1940. 453—464. — Művészeti szempontból Berkovits Ilona,
A magyar mmiaturafestészet kezdetei. Az Árpádkor, Magyarságtudomány, 1942.
495—499.
2
A Pray-kódex kimerítő bibliográfiáját 1. Radó, Index codicum manuscriptorum liturgicorum Regni Hungáriáé, Pannonhalmi Évkönyv, 1940—41, 147—149.
— Ehhez hozzáfűzzük: Szentpétery Tmre, Scriptores rerum Hungaricarum I,
Budapest, 1937. 121—127, — Kníewald Károly, A P r a y - k ó d e x miserendje, Theologia, 1939. 1—27., 97—111. — R a j e c z k y Benjamin, A P r a y - k ó d e x két Máriahimnusza, Magyar Kórus, 1942. — R a d ó Polikárp, A magvar középkor kótás
kéziratai. I. Latin egyházzenei kéziratok jegyzéke, Magyar Zenei Szemle, 1941.
94. — Művészi szempontból: Berkovits Ilona, A magyar mmiaturafestészet kez^
detei. Árpádkor, Magyarságtudomány, 1942. 508—509. — Radó Polikárp, Még
egyszer a Pray-kódex, Irodalomtörténeti Közlemények, 1944.

szellemben unifikáló mű: Konstanzi Bernoldus Micrologusa, melyről
a külföldi kutatás is megállapította, hogy annak egyik legértékesebb
és legérdekesebb kézirata. 3 Csak mellékesen említjük meg a kultúrtörténeti szempontból annyira érdekes egészségi szabályok gyűjteményét; az ú. n, pozsonyi krónikát, a Nagy Kalendáriumot, Magyarország első és legteljesebb ilyen irányú Julíanus-rendszerű öröknaptárát; időszámításí táblázatait; értékes benedictio gyűjteményét.
A Pray-kódex a mellett a magyarországi miserendnek is legelső
és legrégibb emléke. Mivel erről a míserendről már kimerítő alapos
tanulmány jelent meg Kníewald Károly tollából, megállapításaihoz
csak néhány hozzáfűzni valónk van. — A miserendből az öltözködési imádsúgok méltán keltették föl már annak idején Zalán Menyhért figyelmét: mi most megállapítjuk róluk, hogy bennük az
esztergomi rítus, az „usus secundum chorum almae ecclesiae Strigoniensis" középkori liturgiájának e tekintetben legrégibb forrását
találjuk. Magyarországon egyedül csak az esztergomi egyházmegyének, illetve metropoliának, egyháztartománynak a rítusa maradt
ismeretes nyomtatott és kézírásos forrásokban; a pécsi egyházmegyének nyomtatott missálé ja van 1499-ből, de ez az esztergomi
rítusnak követője, nagyjából legalább; az egrinek nyomtatott breviáriuma 1515-ből, ennek egyetlen példánya a nagyenyedi ref. kollégiumban van — vagy volt — meg. 4 A többiből, nevezetesen a
kalocsai metropolía usus-ából csak nyomok maradtak, ezekre egyszer m a j d még visszatérünk, A ritus Strigoniensis viszont nagyon jól
ismeretes a 20 Missale-kiadásból 1484 és 1518 között, valamint a
12 breviárium-kiadásból 1480 és 1558 között; — eltekintve természetesen a kézírásos, még ilyen szempontból egyáltalán fel sem tárt
forrásoktól. Már most, ha a Pray-kódex miserendjéből az öltözési
imádságokat vesszük szemügyre, azt a meglepő eredményt látjuk,
hogy az esztergomi nyomtatott könyveknek 5 az öltözési imádságai
vannak itt meg, A Pray-kódex azonban bővebb, mert pontifikális
imádságai is vannak. Ezek: a liturgikus fésűhöz, mikor a főpap a
h a j á t fésülte meg, a közben kellett ezt az imát mondania: ,,Ad
pectínem"; továbbá ,,dum appendít bal(teum) cíngulo", miközben a
balteust övére akasztja; ,,ad crucem" a pectoráléhoz való imádság;
— ,,ad cyrothecam", a főpapi keztyűkre mondott fohász; ,,ad
anulum", a főpapi gyűrű imája; ,,dum induit se dalmatíca", mert
a főpap a kazula alá dalmatíkát is felvesz; azután egy különös
képzésű a főpapi süvegről: ,,ad cydram", cydaris és mítra keveréke;
végül ,,ad baculum". Egyéb, az áldozópapok által is viselt ruhák3
K. Mohlberg, Das älteste Sakramentar Ungarns und eine wiedergefundene
Micrologus-Handschrift, Ephemerides liturgicae 1927, 68.
4
A missáléra nézve 1. Hubay Ilona, Missalia Hungarica, Budapest, 1938.
1, — A breviáriumról Szabó Károly, Régi magyar könyvtár, III. Budapest,
1896—98. 205. és Gábriel Asztrík, Breviárium-típusú kódexek. Budapest, 1934.
nr, 27.
5
Missale diuínorum officiorum tarn de tempore quam etiam de sanctis
cum certis officijs annexis, vtputa de transfiguratione dni de pestilentia et
cetera secundum chorum aime eecclesie Strigoniensis, Nürnberg (Ant. Koberger)
1484. aug. 31. fol. 22—23, Mindig ezt az első kiadást fogjuk idézni Missale
Strigoniense címen,

nak imádságai teljesen azonosak a nyomtatott forrásoknak imáival:
tehát az esztergomi ritusnak az öltözési imákban a Pray-kódex a
legrégibb forrása. Mint ahogyan — mellékesen megjegyezve, — a
házassági strigonita szertartásnak is itt találjuk legrégibb forrását;
a magyar szentek
miseszövegeinek s a legfőbb
benedictioknak
(hamu-, pálma- gyertyaszentelés) is a menete teljesen a középkori
külön esztergomi ritus legelső forrásaiként tünteti fel a Praykódexet, Nem is kell mondani, hogy mindez eleddig ismeretlen volt,
és részletes bizonyításra és bemutatásra vár.
Visszatérve azonban tárgyunkhoz: a Pray-kódexhez, mint a
magyar miserendnek legrégibb forrásához, folytatjuk a Missa catechumenorum-mal,
az előmisével. Tudvalevő dolog, hogy a középkorban, ebben az időben, mikor kódexünket írták, a legújabb kutatás szerint 1292—1295, között, még igen nagy változatosság található az előmisében. A Pray-kódex előmíséje ís a lépcsőimától az
offertóríumig eléggé egyéni, amint a Kniewaldtól közzétett szövegből bárki megállapíthatja. Egyéni, teljesen a szubjektív áhítatot
szolgáló imái nem lettek volna alkalmasak arra, hogy az egész ország rítusára döntő hatással legyenek, Kníewald fontos megállapítása
szerint ez az előmíse a legjobban az ú, n. ,,Missa Flacíí Illyrici"-hez
hasonlít, azaz a karoling korból való, szerzetesi körökből származó
típushoz, melyekben nagyon erős keveredést találunk a ,,sobríetas
Romana"-t tükröző, uralkodó, s az egyéniséget előtérbe állító, eltörölt ó-gallíkán liturgia között. Elég erre nézve a Pray-kódex
erősen egyénies Confiteorjára hivatkozni; ebben ilyeneket olvashatunk: ,, , - , peccaui nímis in uita mea, ín cogítacione, ín locucione,
ín superbía, in gula, in ebrietate, in detractione, ín uana gloria, in
pollucione mentís et corporis, et ín quinque sensíbus meis, uídelícet
uísu, audítu, gustu, odoratu et tactu, et ín omnibus octo uicíjs princípalíbus , , ."
A Pray-kódex miserendjében a felajánlásnál
fontos különbséget állapítunk meg: nincsen még meg a Pray-kódexben az áldozati
adományoknak előkészítése a mise előtt, ill, az introítus előtt,
ahogyan ez azután a magyarországi míserítusnak jellemző szokása
lett, mert majd minden kéziratban megtaláljuk, A pap ugyanis ezen
későbbi szokás szerint a mise előtt (hol a lépcsőima után, esetleg
előtte) először betöltötte a kehelybe a bort és a vizet s csak utána
kezdte a tulajdonképeni misét, 6 Ez a magyar liturgia testvérénél:
a zágrábi liturgiánál is meglévén, érthető hogy a múlt században
is valaki Horvátországban járván, (Seb. Brunner) azt gondolta,
hogy a zágrábi liturgia, mely akkor még egy-két helyen szokásban
volt, a dominikánus Gazotti Ágoston zágrábi püspök ilyen hatása
alatt lett ilyenné: a dominikánus ritusnak, azaz tulaj donképen a
XIII. századi párizsi ritusnak, ez ugyanis egyik legszembeötlőbb
tulajdonsága. Nos, a Pray-kódexben nem találunk semmi ilyent
még. Azok az imák, melyek az áldozati adományoknak ezt az előkészítését, a keletiek nyelvén a ,,proskomidiát"
(nekünk nincsen rá
jó szavunk), a későbbi liturgikus könyveinkben kísérik, a P r a y Missale Strigoniense

1484 fol. LXXI. v-o.

kódexben az offertoriumnál találhatók meg, ahol de facto klasszikus
liturgikus szempontból valóban a helyük ís van. 7 Az ostya és kehely
fölajánlása is más ima-szövegekkel történik, mint a későbbi magyar
liturgikus könyvekben. 8
A kánonnak, melynek ez a fölirata: Clemens presbiter Alexandrinus quondam magister composuít primus canonem istum", hallatlanul értékes voltát eléggé kiemelte a magyar liturgiakutatásban
annyira érdemes Kníewald Károly. Elég ha épen csak hivatkozunk
reá, hogy a Pray-kódexnek míserendje, mely egyébként is önálló
szerkesztésnek eredménye, épen a mise legfontosabb részénél, a
consecrationál páratlanul áll a XII. század végének miserendjei
között. Ez természetesen európai, nem hazai, értelemben veendő,
hiszen e korból nincs is több magyar míserend. Kníewald az átváltozás szavai után a rubrikák rendes folyó szövegébe írt megjegyzésre gondol; ,,Itt csakugyan Krisztus testévé lesz", 9 ez a szentségi
jelenlét dogmája körül felviharzott s Franciaországban még a XII.
században sem egészen elcsitult vitának liturgikus utórezgése. —
Úrf elműt atásr ól a Pray-kódex miserendjében természetesen nincsen
még szó: hiszen csak 1208-ban tette ezt Párizsban kötelezővé
Eudes de Sully érsek és terjedt el a franciák hatása alatt Európában. Sőt: A Pray-kódexben a consecratio egyenesen úgy történik,
hogy az ostya az oltáron fekszik, a kehely az oltáron áll, és nincsen
is a pap kezében. Magától értetődik, hogy sem térdhajtást, sem
főhajtást nem találunk az előírások között. 10
3. A magyarországi miseritusnak következő emléke a XIII.
századból való, A XIII, századból van zágrábi forrás is: ezeket
azonban nem tekinthetjük egyszerűen a magyar liturgia emlékeinek, mint a nálunk írt és Horvátországba csak elvitt Hahóti-kódexet,
Ezek az emlékek a magyar liturgiából sarjadott, de azután elég
önállóan tovább fejlődött horvát-római liturgiának a forrásai, az
„usus secundum chorum almae ecclesiae Zagrabiensis"-nek; különben is; sajnos, a háború lehetetlenné tette a zágrábi székesegyházi
könyvtárban velük való foglalkozást, 11 Annál fontosabb, hogy ebből
7
Ezek: 1, Az ,,Ostende nobis domine misericordiam tuam . . . " •— 2, ,,Ex
latere domini exiuit sanguis et aqua . . ," más szövegezéssel, mint a későbbi
strigonita könyvekben. — 3. ,,Deus quihumane substancie . . . " — Hiányzik azonban a bor és víz összekeverésére a későbbi kéziratokból s nyomtatott könyvekből oly jól ismert ima: „Fiat hec commixtio. . ," kezdetű imádság.
8
fol. 25—26: „Signet oblatam in manu diaconi: Suscipe sancta trinitas
hanc oblacionem, quam tibi offert famulus tuus et presta, ut in conspectum
tuum placens ascendat." — , A d calicem oracio, Acceptum sit omnipotenti deo
sacrificium istud altari suo superpositum."
9
Fol. 27—28: ,,Híc uere fit corpus x p i , , . Hie ueere fit sanguis xpi."
Theologia, 1939. 99. 1.
10
Fol. 27—28: ,,Quí pridie quam pateretur. Eleua oblatam. Accepit panem
, . . manducate ex hoc omnes. — Depone. — Hoc est enim corpus meum. Hic
uere fit corpus xpi. — Hic accipit calicem. Simili modo . , , bibite ex eo omnes.
Depone. Hic summa manu tange. (Ez nyilván csak mutató gesztus!) Hic est
enim calíx sanguinis mei. Hic cooperit calicem, Noui et eterni . . . in remissionem
peccatorum. Hic uere fit sanguis xpi."
11
MR. 124. XII—XIII. századi Pontificale-ra gondolok, 1, erről Kníewald
Croatia sacra 1939, . . . és a MR. 133. XIII—XIV. in. századi missale 1. erről
Kniewald, Liturgika, Zagreb, 1937. 358.

az alkalommal először tehetem közkinccsé az egyetlen Árpádkorí
Missale plenum-nak a Németújvári
Misekönyvnek
a miserendjét.
Ez a missale plenum — a Hahóti- és a Pray-kódex sacramentarium,
tehát nem teljes misekönyv, nincsenek bennük kar által s a diakónusok által mondandó részek — a németújvári ferences kolostor
könyvtárában van meg.
A Németújvári Misekönyvről semmi liturgikus tanulmány nem
jelent még meg; csak általános leírás és néhány említés történt
róla. 12 — A kéziratot a háború miatt nem volt módom eredetiben tanulmányozni, az ifjúkora virágában elhúnyt, nagyon
sokat ígérő rendtársam Zalán Menyhért hagyatékában találtam
meg feljegyzéseit és fényképeit erről a kódexről.
A hozzá
fűzött összes megjegyzések és következtetések kizárólag tőlem
származnak. Zalánt
— kinek kegyelettel szenteltem kis Index
codicum-omat, — a halál megakadályozta abban, hogy feljegyzéseit fel ís dolgozza és közzé tegye. Hipotézisként legyen
szabad ezt a legrégibb magyar Missálét lokalizálni: természetesen
nem Németújvár részére írták, hanem valószínűleg a pécsi egyházmegye számára: f. 236'-on, októberben, a Proprium sanctorumban,
ezt a misét találjuk: ,,Mauri episcopi." A 19 Maurus között októberben csak a burgundíai hitvalló ünnepe esik (okt, 25.) ; kódexünk
ünnepe okt. 2—9. közé esik. Tekintve, hogy a misekönyvet Magyarország részére írták: ezt biztosítja Sz. Lászlónak és Sz. Istvánnak
a kalendáriumban vörössel jelölt ünnepe (fol. 1. és 1'.), — feltételezhetjük Pécs püspökének, B. Maurus ünnepének az említett
misét. Annál is inkább, mert egy későbbi bejegyzés mintha szintén
Pécsre utalna, mikor a Szt. Péter-oltár dedicatíojáról szól, a pécsi
székesegyház védőszentjéről. 1 3
A Németújvári misekönyv miserendje nagyon értékes emléke
magyar liturgiánknak. Az öltözési imádságok (fol. 6') itt ís teljesen
azonosak a strigonita rítusnak imáival: tehát itt a második legrégibb emléke a középkoron át hazánkban legáltalánosabban használt öltözési imádságoknak. Különbség semmi nincsen az 1484-ikí
nyomtatott Missale Strigoníense-vel szemben, mint hogy a manípulust a stóla előtt veszi föl a pap,
A Missa catechumenorum-nak
még mindig eléggé egyéni a
menete. Még mindig a karoling-kor individuális áhítata tükröződik
benne, az esztergomi rítussal még nem találunk semmi különösebb
érintkezési pontot, ha egy-két imát leszámítunk. Érdemesnek találjuk ezt a miserend-részt leközölni,
(1) „Vias tuas dne et sermones." — (2) ,,Hic procedít ante altare. Et
introibo ad altare dei, ad deum qui le. Judíca me deus . . . " — (3) „Confitemini
domino quoniam bo(nus.)" — (4) „Confessio. Ego reus et indignus confiteor
deo omnipotenti et beatissime virginis marie et omnibus sanctis eeius et vobis
fratribus meis omnia peccata mea, quia ego peccator peccavi nimis cogitatione,
12
F e j é r p a t a k y László, A németújvári szentferencrendi zárda könyvtára,
M. Könyvszemle 1883, 107. — J . Dankó, Vetus hymnarium ecclesiasticum regni
Hungáriáé p. 115. — Berkovits Ilona, Magyarságtudomány. 1942. 509.
13
Fol. 1.: „Feria sexta proxima post festum presentacionis dominí est
dedicacio altaris beati petri apostoli anno eiusdem millesimo CCC LXX VII."

locucione et opere et in cunctís viciis meis malis, mea culpa, mea maxima
culpa, ideo rogo beatissimam virginem mariam et omnes sanctos dei et vos
fratres, ut oretis pro me dominum ihesum christum, ut ipse misereatur mei."
—• (5) ,,Per virtutem d. n. J, Ch.-i et per intercessionem sanctissime dei genitricis marie et omnium sanctorum suorum misereatur nostri o. d, et dimissis
peccatis vestris perducat vos ihesus Christus ad vitam eternam. Amen," —
{6} ,,Indulgenciam et remissionem omnium peccatorum tuorum (vestrorum) et
spácium vere penitencie fructuosum tribuere dignetur pius pater omnipotens et
misericors dominus. Amen," — (7) ,,D. tu conversus vivificabis nos. Et p(lebs),
— Ostende nobis d(omine) m(isericordiam.) — Et salutare. — Sacerdotes tui
induantur iusticiam. Et s(alutare) t{uum), — Dignare domine die ista. Sine
peccato. — Miserere nostri dne. Miserere. — Fiat misericordia dni super nos.
Quemad (modum.) — Exurge dne, adiuua nos. Et redi(me nos.) — Dne exaudí
orationem m (earn.) Et cl. — D. v. Et c. sp. t." — (8) „Aufer a nobis dne,
iniquitates, ut ad sancta sanctorum puris mereamur mentibus introire." — (9)
,,0. s, d. qui me peccatorem sacris altaribus adstare voluisti . . , digne ministrare
merear," — (10) ,,In oblacione, Accendat dominus in nobis ignem sui a m o r i s . . ."
— (11) „In osculando evangelium. P a x Christi, quam nobis per evangelium
suum tradidit, conservet et confirmet corda et corpora nostra in vitam eternam.
Amen." — (12) ,,Hic querit benedictionem. J u b e domne benedicere. Dns sit
in corde meo (tuo) et in labiis meis (tuis), ut competenter annunciem (-es)
evangelium pacis. Amen," — (13) „Benediccio incensi. In nomine dni benedicetur incensum istud et acceptabile fiat in odorem suauitatis." — (14) ,,Preces.
Delictum meum cognitum tibi feci et iust. Dixi confitebor adversum m e iniustitiam meam deus et tu remisistí etc. P r o hac orabit ad te omnis sanctus. In
temp. — Dne exaudi. Et cl (amor.)" — (15) „Oratio. Assit nobis qu. dne,
virtus spiritus s a n c t i , , ." — (16) „Osculando texto digito. Per istos sermones
evangelii sui d. n,-i indulgeat dominus nobis omnia peccata nostra. Amen." •»—
(17) „Credo in unum deum . . . " — (18) ,,Hic abluif manus. Largire sensibus
nostris." — (19) „In oblatione incensi. Odorem celestis i n s p i r a t i o n s accendat
et inspirât dns corda nostra ad audienda et implenda evangelii sui precepta.
Amen."

A fölajánlás rítusa a Németújvári misekönyvben (fol. 8—8')
még mindig eléggé különleges, akárcsak a Pray-kódexben, Az ú, n,
proskomidiának
még a Németújvári Misekönyvben sem találjuk
semmi nyomát; talán helyesen következtetünk, ha az emlékek hiányos volta miatt csak hipotézisként azt gyanítjuk, hogy még a
XIII, században sem volt ez még nálunk általános szokás. A Praykódex-szel való érintkezés az a hosszú imádság, mely mindkét kódexben megvan ,,Suscipe s, trínitas hanc oblacíonem, , ," kezdette),
de a Pray-kódexben „inclinato capíte" kell mondani, akárcsak a
római rítusban, de más szöveggel, a Németújvárí kódexben pedig
,,hic elevat" az előírás: azaz nyilvánvalóan a kehelynek és1 az ostyának közös fölajánló imádságaként szerepel. Itt is, akárcsak a
Pray-kódexben utána rögtön egy imádság következik ,,pro mortuís".
mint a Pray-kódexben ,,pro fidelibus defunctís," 14
A kánon érdekességei közé tartozik (fol. 11-—13') a Németújvárí misekönyvben az Úrfelmutatás
hiánya. Ne feledjük, hogy ez
a kódex a XIII. század első harmadában készült, mint azt teljes
biztonsággal megállapíthatjuk, A kalendáriumban ugyanis hiányzanak a XIII. század nagy divatos szentjeinek mindenütt rögtön fellépő ünnepei: nevezetesen az 1232-ben szentté avatott Páduaí Szent
Antalé, az 1234-ben kanonizált Szent Domonkosé, s az 1255-ben az
oltárok tiszteletére emelt Szent Kláráé. A kalendáriumnak, sajnos,
14

Ennek szövege s az előbbinek a Pray-kódexben Theologia, 1939, 14.

csak május—augusztusi része maradt meg, így többről nem szólhatunk; azonban a misekönyv törzsében, a Proprium sanctorumban
hiányzik Assisi Szent Ferenc miséje is, kit IX. Gergely 1228-ban
avatott szentté. Ezeket a szenteket még XIII. századi, de későbbi
kéz írta be mindenütt a kódexbe. Láthatjuk tehát, hogy a francia
szokás, az Ür testének felemelése, még nem jutott el hazánkba a
XIII. század első harmadában. Mindazonáltal valószínűnek tarthatjuk, hogy a kódex kompilátora már hallhatott valamit erről a szokásról, mert jóllehet még nincsen igazi Ürfelmutatás a Németújvári Misekönyvben, a szokást már ismeri: a még nem konszekrált
kényérről ugyanis ezt az előírást tartalmazza: ,,Híc elevat Heucharistiam." Még nem alkalmazta azonban kellő helyen, úgy, hogy nem
érthetünk ezen a rubrikán sem mást, mint a nem konszekrált kenyérnek kis fölemelését a konszekráció alatt, 15 és semmi egyebet. Világosan kitetszik ez a szövegből:
,,Hic elevat Heucharístiam. Qui pridie antequam pateretur . . . Hoc est
enim corpus meum. Hic deponit Heucharistiam et elevat calicem. Simili modo
postquam cenatum est . . . H i c tenendo dicit: Accipite et bibite ex eo omnes.
Hic deponit calicem. Hic est enim calix . . . in meam commemoracionem."

A Németújvári Misekönyvben egy másik, az esztergomi, illetve
a magyar-római liturgiára nagyon jellemző sajátosságot találunk
meg legelőször az eddig ismert forrásokban: a pap áldozásával kapcsolatban egy kicsiny, de nagyon szép, áhítatos fohászt, mely a
szent test és a vér vétele alkalmával valóra váltja mintegy a mai
Míssale Romanum általános intését, hogy az áldozás pillanatában a
pap
kissé elnyugodjon a
szentséges szentség
szemléletében
(„Quiescat aliquntulum in medítatione ss. sacramentí"), Ezek az
imák a XIV—XV, században majdnem minden magyarországi misekönyvben megtalálhatók; és természetesen megvannak a nyomtatott
magyar középkori misekönyvekben is. Mindig az „Üdvözlégy", Ave
szóval kezdődnek; szövegük eleinte ingadozó, kissé eltérő, míg a
XV. század folyamán már azonossá válik mindenütt. Első nyoma
mint áldozási imádság a Németújvári Misekönyvben található meg;
szövege ez:
„Hic elevat corpus dominî: Ave sanctissima caro, mea in eternum sumpma
dulcedo, ipsum panem celestem accipio et nomen domini invocabo. In nomine
p a t r i s et. filii et spiritus sancti. — Sumpto corpore: Corpus d. n. J , Ch-i
custodiat animam meam in vitám eternam. Amen. — Postea calicem accipit:
Ave in eternum celestis mihi potus ante omnia et super omnia dulcis. Quid
retribuam . . . invocabo. In nomine patris et filii et spiritus sancti. — Sumpto
sanguine dicit : Sanguis d. n. J. Ch-i custodiat animam meam et corpus meum
in vitam eternam. A-men."

Az áldoztatás kísérő imája tehát az önmegáldásé: Az Atyának
és Fiúnak és Szentlélek nevében; a mai nap is használatos formula,
pedig, némi eltéréssel, hálaadó jellegű, — Az Oltáriszentséget üdvözlő ,,Ave -, ," kezdetű imádság különben már a Pray-kódexben
15
H. Thurston, The elevation, Tablet 1907. — The Catholic Encyclopedia,
V, 380. In Eisenhofer, Handbuch der kath. Liturgik, Freiburg i. B. 1941. Ii, 184.

is helyet talált; igaz, hogy nem a kódex eredeti írói: az „Első,
Második, Harmadik kéz" írta bele, hanem más, kétségtelenül a
XIII. században író kéz; 16 a szöveg itt így hangzik: „Ave sanctíssima
caro mea in perpetuum summa dulcedo mea." —- „Ave celestis
potus mihi ante omnia et super omnia dulcis." Kniewald kimutatta,
hogy ezek, a misemondónak egyéni, alanyi áhítatát kifejező fohászok
XI—XII. francia misekönyvekben fordulnak elő, némi változatokkal; magyar használatban azonban általánosakká lettek.
4, Az Anjou-korból
már több liturgikus kézírásos
forrás áll
rendelkezésünkre.
Magyar-római liturgiánknak ezek az emlékei a
következők: 1. Egy pozsonyi misekönyv, az egymáshoz tartozó hetes kézíratcsoportból az első, az „A" kódex,17 ezt 1341 előtt írták,
mint egy nekrologikus bejegyzésből kitűnik. — 2. A soproni Golso
István úr rendelésére 1363-ban készült misekönyv. 18 — 3, A pozsonyi ,,B" jelzésű misekönyv, mely 1389 előtt készült, a Sarlós
Boldogasszony ünnepének IX, Bonifác által történt elrendelése
előtt. 19 — 4, Egy kassai misekönyv:
annak kell tartanunk, mert
fol. 1' ezt a bejegyzést olvassuk: „Conuentus Cassoviensís ordínis
fratrum Praedícatorum A-o 1788"; továbbá, mert Berkovits Ilona
szerint illuminaturája kassai munkát árul el; végül azért, mert lengyel hatások látszanak meg sanctoráléján, ami Kassára, s általában
a magyar Felvidékre jellemző a XIV—XV, században, mint azt nem
egy liturgikus kódexünkben tapasztalhattam, s majd az ezeket összefoglaló katalógusban részletesen bizonyítom. 20
5. Egy pozsonyi, mint a Sarlós Boldogasszony ünnepe hiánya
mutatja, 1389 előtt készült misekönyv; 21 pozsonyi voltát bizonyíthatjuk azzal, hogy igen erős kapcsolatai vannak a Pray-kódex-szel,
nevezetesen annak kalendáriumát majdnem egészében átveszi, Hoffmann szerint illuminaturája benső rokonságot mutat a pozsonyi
„A" kódex-szel, s mert emberemlékezet óta a pozsonyi káptalan
birtokában volt. — 6, Ide tartozik az 1389 után írt pozsonyi ,,C"
1B
L. a facsimilét Theologia 1939. 18 l.-nál, a szöveg P r a y - k ó d e x fol. 27'—
28. Theologia 101.
17
Nemzeti Múzeum c. 1. m. ae. 214, J á v o r Egon, Hét kéziratos pozsonyi
missale a Nemzeti Múzeumban, Budapest, 1942. 8—-11,
18
Nemzeti Múzeum c. 1. m, ae, 91. •— A róla szóló bibliográfiát 1. Radó,
Index codicum nr, 22.
19
Nemzeti Múzeum c, 1. m. ae. 215. J á v o r 11—14.
20
Nemzeti Múzeum c. 1. m. ae. 395. Hoffmann Edit, Az Orsz, SzéchényiKönyvtár illuminált kéziratai, Budapest, 1928. 70—71, — Bartoniek Emma,
Codices latini medii aevi, Budapest, 1940. 359. — Berkovits Ilona, A kassai
graduálé és a XVI. századi kassai festészet, Gerevich Emlékkönyv, Budapest,
1942. 66.
21
Nemzeti Múzeum c, 1. m. ae. 94. J á v o r i. m. ez a kézirat -nincsen belevéve, mert nem mutat olyan szoros rokonságot, mint az említett hetes csoport.
— Bibliográfiája, mert sajnos, Index-emből kifelejtettem ezt a kéziratot: Knauz
Nándor, A magyar egyház régi szokásai, MSion 1868, 889. — Knauz Nándor,
Kortan. Budapest, 1876. 121. 30. sz. — Ortvay Frigyes, Pozsony város törté'nete, II. 4, 387 4. jegyzet. — Zalán Menyhért, A Pray-kódex benedictioi.
MKönyvszemle, 1927, 44—46 többször idézi és fölhasználja. — Hoffmann i. m.
72—73. — Hoffmann Edit, Régi magyar bibliofilek, Budapest, 1929, 154. —
Bartoniek, Codíce latini medii aevi, 86—87.

misekönyv."
— 7. Két, véleményem szerint szepességi
misekönyv
következik: Az első 23 általában XIV. századi jellegűnek mutatkozik;
helyére nézve egy bejegyzés 24 tájékoztat ,,Stehm" ebben a szövegben lehet Stempen, 25 ,,usszk" talán Ruszka, 26 ,,rud" valószínűleg a
rudaí erdő; 2 0 „Kempnítz" pedig Selmecbánya. Északmagyarországi
jellegét mutatja a cseh-lengyel szentek tisztelete sanctoráléjában.
— 8. A másik — szerintem — szepességi misekönyv a magyar
szentek mellett szintén a cseh-lengyel szentek tiszteletét mutatja,
sőt kijelenti, hogy nagycsütörtökön a néphez intézett beszéd s a
közgyónás szláv nyelven történjék; viszont a német nyelvnek is
kétségtelen nyomait 28 találjuk benne. Mindez jól illik a Szepességre. — 9. A XIV. századból maradt reánk egy közelebb nem
lokalizálható uti missale, a magyar szentek tisztelete mutatja, hogy
magyar használatra készült. 29
Ha már most vizsgálat tárgyává tesszük ezekben a kódexekben
a miserendet, arra az eredményre jutunk, hogy mindinkább
tovább
folyik a fejlődés abban az irányban, amelyet a XV. század vége
felé már mint kialakult ,,esztergomi ritust" ismerünk.
Az öltözési imádságokban
azt tapasztaljuk, hogy a soproni,
egyik szepesi, és a pozsonyi míssálék (2. és 1. 3, 6, 7, szám) nem
hozzák őket; ezek tehát nem alkalmasak semmi következtetés levonására, ez a ,,silentium" ugyanis semmi esetre sem jelenti ilyen
imák nem létezését. Ahol megvannak, ott teljesen az 1484-iki Missale Strigoníense imáit találjuk viszont, amint az előzmények után
várható is volt.30
A Missa catechumenorumot
alig-alig jegyzik be ebben a században a misekönyvekbe. A pozsonyi (5, szám) XIV. sz.-i kódexben először találjuk a missa catechumenorum-ot
úgy, ahogyan az
esztergomi ritus magával hozza, azokkal az imákkal, amint pl. a
XV. századi pozsonyi missalékban 31 megvan már és a nyomtatott
könyvekben, (fol. 133'—134'). 32 Hasonló az eset a XIV. századi
magyar úti missáléval ís.33
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Nemzeti Múzeum c. 1. m. ae. 220. Jávor i. m. 14—17.
Nemzeti Múzeum c. 1. m. ae. 93. L, Radó, Index codicum nr. 24.
Szövegét 1. Bartoniek i. m. 85—86.
25
Pesty Frigyes, Magyarország helynevei. Budapest, 1888. 331.
26
P e s t y u. ott 286. — C. Wagner, Analecta Scepusíi sacri et profani, I,
Vindobonae 1774, 283 n o t a ,
20
Fekete-Nagy A n t a l , A Szepesség területi és társadalmi kialakulása, Budapest, 1934. 60. 237.
27
Nemz. Múzeum c. 1, m, ae. 92. fol. 96: „Finita communione fiat exhortacio ad populum p e r unum presbiterum et generális confessio et prohibicio
omnino fiat in ydomate morauicali." — Radó, Index nr. 23.
28
Fol. 96': „ . . . precedentibus cereis et clapernacione."
29
Nemzeti Múzeum c. 1. m. ae. 435. — Radó, Index nr, 29.
30
8, szám, fol. 5—5'. — 4, szám, fol. 81' 82. — 9. szám, fol. 6'—10 rövidítve,
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Itt nem tárgyalt ,,D" (Nemzeti Múzeum c, 1. m. ae. 216.) és „E" kódex
(c. 1. m. ae. 218) fol. 135—135*, ill. fol. 116' 117; szövegét 1. Jávor i. m. 113—114.
32
Ez véletlenül nincsen meg az 1484-iki Missale Strigonienseben, helyette
az 1480-as, szintén m a g y a r „Missale secundum ritum dominorum vltramontanorum", Verona (Petr. M a u f e r ) 1480. aug. 27. Hubay, Missalia Hungarica 37. 1.
szövegével hasonlítottam össze.
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9. szám, fol. 10'—11'.
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A tulaj donképeni mise előtti ,,proskomidia" is feltűnik a XIV.
századi kassai míssaléban: ,,Ad preparandum calicem" címmel; 34
ugyanaz mint a 1484-iki nyomtatott míssaléban, 35 és a XV. század
kézírásos misekönyveiben, pl. a pozsonyiakban. 36 Feltételezhető,
hogy a proskomidia szokása Magyarországon minden bizonnyal a
XIV, században vált szokásossá.
A felajánlás a XIV, századi pozsonyi misekönyvekben teljesen
azonos azzal az offertorium-rítussal, melyet a kialakult strígoníta
szokás mutat a középkor végén; 37 csak a nyomtatott szövegek első
imája nincsen meg a pozsonyiakban: ,,Sanctifica quaesumus domine
hanc oblationem . . . " — Teljesen azonos a strígoníta offertoriummal
a kassai missalé-é 38 és a XIV, századi uti missálé-é, 39
Az Úrfelmutatás a XIV, században nyilván általánosan megvan
már; erre mutatnak missáléínk rubrikái, A kassai XIV, századi
misekönyv 40 így intézkedik: ,,Hic eleuet corpus domini" természetesen a consecratio szavai után; m a j d : ,,Hic eleuet calicem et postea
reponat et extendat manus in modum crucis." A XIV, századi
magyar úti misekönyv 41 ís így rendelkezik, A pozsonyi három XIV.
századi misekönyv ugyanúgy hozza már a kettős Úr felmutatást,
mint a XV, századiak: ,,Híc elevet corpus domínicum." ,,Hic elevet
calicem ín altum postea deponat. Deinde extendat brachia et manus
in altum ín modum crucis." 42 — Figyelemreméltó, hogy úgy látszik,
nálunk a XIV, században már egyöntetűen megvan a kehely
fölemelése is, nemcsak a szent ostyáé. Tudjuk ugyanis, hogy a szent
ostya elevatíoja soká egyedül volt csak szokásos, némely helyen
egészen a XVI. századig. A konszekrált kehely elevatioja a XIV.
század első felében kezdődik az eddigi kutatás szerint, így írja elő
az avignoni pápák szertartásrendje, a XIV, Ordo Romanus és a
XIV, század első feléből való capuaí misekönyvben találjuk első
nyomát szertartásos könyvben, 43 Meglepő, hogy nálunk ily hamar
megvan a kehely fölemelése. Vájjon tévednénk-e, ha azt mondanók,
hogy a XIV, század erős Anjou-nápolyi kapcsolatai játszottak itt
34

4. szám, fol. 82'.
Miss. Strigoniense 1484, fol. LXXT'.
,,D" kódex, ,,E" kódex, eddig nem tárgyalt ,,G" kódex (Nemzeti Múzeum
c. 1. m. ae. 219 1. a szöveget J á v o r i. m. 114.) csak a 2. és 3. ima van felcserélve a nyomtatott szöveghez viszonyítva. — Ugyanilyen szöveget látunk egy
(immár kilencedik, eddig szintén nem tárgyalt) kódexben: Esztergomi főszékesegyházi Könyvtár L. I. 7. XV. századi míssaléban, mely mint másutt bebizonyítottam, bizonyosan Pozsony részére íródott. Esztergomi könyvtárak liturgikus kéziratai, Pannonhalmi Évkönyv, 1940—41, 93—94. Szöveg: fol. CXI'.
37
Missale Strigoniense 1484. fol. LXXI'—LXXII. — A kérdéses kódexek az
I. 3. 6. szám, szöveget 1. J á v o r i. m. 114-—-115.
38
4. szám, 82' 83.
39
9. szám. f. 11'—12. ,,Quando offert hostiam super altaredicat." Proskomidia nincs.
40
4. szám, fol. 85.
41
9. szám, fol. 16: „Hic eleuet calicem et postea reponat et extendat
manus in modum crucis."
42
1. 3. 6. szám és „D" „E" „G" kódex Jávor i. m. 35—36. 116.
43
Paris Bibi. Nationale ms. lat. 829. V. Leroquais, Les sacramentaires et
les missels manuscrits dans les bibliothèque publiques de France, Paris, 1924.
II, 205. — Kniewald Theologia 1939, 101. — Eisenhofer i. m. 185.
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szerepet, — hiszen, mint láttuk, — capui misekönyvben található
a kehely elevatiojának első nyoma.
Annak a szép áldozási fohásznak, melyet a Németújvári misekönyvben olvashatunk először, ú j r a nyomát találjuk a XIV. században is. Az egyik szepességi misekönyvben megvan m á r az a bővítés, 44 mely ettől kezdve mindig megtalálható: ,,Aue in eternum
sanctissima caro domini meí jhu xpí, mihi sis summa dulcedo et
sacietas sempiterna, Ecce J h u benígnissíme quod desíderauí iam
uideo. Ecce J h u clementissime, quod concupíui iam teneo, hic tibi
iungar queso et in celís." — A szent vérhez szóló imádság azonban
nincsen ebben a kódexben. A pozsonyi kódexekben az elsőtől, az
,,A" kódextől kezdve, melyet 1341 előtt írtak, egyöntetűen megtaláljuk, mind a XIV,, mind a XV. századiakban, ezt a két áldozási
imádságot: 45 ,,Domine non sum dígnus után: ,,Aue in eternum
sanctissima caro, ín perpetuum michí summa dulcedo. Ecco Jesu
benignissime, quod desiderauí iam uideo. Ecce Jesu benígnissíme,
quod concupíui iam teneo. Hic tibi queso iungar in celís." Á kehely
vételéhez a ,,Quíd retribuam. - ." után: ,,Aue in eternum celestís
potus, michi ante omnia et super omnia dulcis." Ugyanezek az imák
olvashatók a XIV. századi magyar úti missáléban, 46 s az 1363-as
soproniban is,47
Ezzel a tanulmányunkkal természetesen nem tisztáztuk a magyarországi míseliturgia összes problémáit, Inkább csak útat akartunk mutatni a kibontakozás felé. Még nem voltak feltárhatók —
a háború miatt — az összes források; a külföldiek között lehetnek
még esetleg olyanok, amelyek meglepetéseket tartogatnak számunkra, Akkor azután, ha m a j d ezek a források is felhasználhatók
lesznek, nem kell szégyenkeznünk Bálint Sándor nagyon ís igaz
ítélete miatt: „Sajnos a magyar liturgíatörténet tiszteletre méltó
részletmunkálatok ellenére sem dicsekedhetik összefoglaló eredményekkel. Éppen a mise hazai történeti vizsgálata hiányos." 48
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8. szám,
1, szám.
148'; 1389 előtt
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9. szám,
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2, szám,
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Népünk
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fol. 15.
fol. 105, — „B" kódex fol. 184'; „C" kódex
írt pozsonyi kódex (5. szám) fol. 143.
fol. 18',
fol. 12'.
ünnepei, Budapest, 1938, 51',

(6. szám)

fol,

Szent

Ágoston:
Az ember nyomorúságos törékenységéről.
Én nyomorult! Görbe utam
mikor lehet jó párhuzam
az utaddal, édes Uram?
Magányt szeretsz — én a sok zajt,
Te a csendet — én a kacajt,
igazságot Te •— én hiút,
utad tiszta — enyém a rút,
s többi utam — jaj — merre fut!
Te igaz jó — én gonoszság,
Te kegyes — én minden rosszság,
Te szent vagy — én nyomorult,
Te igaz — én bűnbefúlt,
Te fény, élet — én vak, haló,
Te orvosság — én romlandó,
Te öröm, én szomorúság,
végső igaz Te — én hívság,
miként minden ember: hívság.
J a j nekem, Teremtőm!
Hallgass rám, Alkotóm!
Pusztulok, Formálóm !.
Formáltad — haldoklom!
Te alkottál, porba térek,
minden sejtem semmivé lesz.
Uram, kezed teremtette
sejtjeimet, számra vette.
S kezedet a szeg átverte . , ,
Kezed műve vagyok, Uram,
szent sebedre kérlek: utam
Te irányítsd, nézz rám, Uram,
Hiszen engem beleírtál
kezedbe, Űr, Isten, Király!
Nézd az írást — és üdvözíts,
teremtményed sóhajt, üdíts.
Én kiáltok, porból lettem,
Élet vagy Te — élesszél fel!
Kezedből lett sár — kiáltok,
formáló kéz, újra alkoss.
Szánj meg, Uram, minden napom
ködbe tűnő véges alkony.
Fordította: Rezek

S.

ftomán.

FIGYELŐ.
Á gimnázium válsága.
Borbély Kamill.

A gimnáziumot a közvélemény részéről több irányban is sorozatos támadások érik, másrészt a gimnázium mint intézmény bizonyos
belső gyengülést mutat: ebben foglalhatjuk össze a válság jeleit.
Ez a válság még távolról sem érte el tetőpontját, bizonyos vonatkozásokban a jelek is inkább csak a beavatottak számára nyilvánvalók, Sok esetben lassan ható folyamatokról van szó — mégis,
ezek a folyamatok egyre jobban érlelik a hatásukat, úgyhogy előbbutóbb el fog jönni a válság kritikus órája.
Tanulmányunkban a gimnáziummal szemben egyre inkább ellenségessé váló közvéleményt szeretnénk elemezni, másrészt a belső
ellenálló-erő csökkenésének okait szeretnénk megvizsgálni, hogy
azután az eredmények összegezése során a válságból való kibontakozás módjára is rámutathassunk,
I, A közvéleménynek a gimnáziummal szemben való ellenséges
magatartása legfőképpen két forrásból táplálkozik: az egyik a kultúrális gondolkodás megváltozása, a másik az erősen szociálissá váló
életfelfogás,
A kultúrális gondolkodás megváltozása összefügg azzal a ténynyel, hogy ma a kultúrának kétségkívül széteső tendenciája van. A
tudománynak ez már régóta súlyos problémája és már sok erőfeszítés is történt a kultúra értékeinek összefogására. A szaktudományok területén ezen erőfeszítések nyomán észre is lehet venni
bizonyos kristályosodási folyamatot, a természettudományok és a
bölcselet összebékítése is reménnyel kecsegtet — de közben annál
súlyosabb csapások érik a kultúra egységét a világnézeti oldalról.
Ebből az irányból — úgy tűnik fel — a centripetális erők hatása
egyre erősebb lesz, s így egyre jobban megszűnik a remény, hogy
a kultúra egységét meg lehessen menteni,
A közvélemény a tudomány mélyen járó erőfeszítéséből csak
keveset vesz észre. Az átlag-ember csak az egyes szaktudományok
szédületes fejlődését látja, csak azt veszi észre, hogy a kultúra
nagyobb egységének megértése egyre nehezebbé, sőt jóformán lehetetlenné válik. A nehézségek szemlélete lassankint általános kulturális elkedvetlenedést idéz elő — és ebből születik meg a vágy
az átfogó megismerés helyett a szakműveltségben való elmélyülés
után. És mivel a nevelés nem más, mint az élet továbbadásának
egyik formája, a mai generáció a holnap nemzedékének ezt akarja
átadni: a minél szélesebbkörű, minél tökéletesebb szaktudást. Szóval
kultúremberek helyett szakembereket akarnak nevelni.
Az a lépten-nyomon emlegetett panasz, hogy az ifjúság fejét

idejétmúlt anyaggal tömik tele, ahelyett, hogy az életre készítenék
elő, más szóval ezt a kívánságot fejezi ki: nem kultúrát, nem műveltséget kell tanítani, hanem jó szakembereket kell nevelni,
A szakműveltségnek a kultúrálís műveltség elébe való helyezése
ma kétségkívül világjelenség és ennek a megváltozott felfogásnak
bizonyos mértékben minden ország közoktatásügye engedményeket
is tett. Az „egységes középiskola", vagyis az egyetemesen képző
klasszikus gimnázium, jóformán már csak középeurópaí specialitás,
de itt ís egyre több rést ütnek rajta és egyre tart az ellene indított
ostrom, A középfokú szakiskolák évről-évre újabb tömegeket hódítanak el a gimnáziumtól, de ami ennél' sokkal veszedelmesebb:
szinte évről-évre kerülnek be a közvélemény nyomására a gimnázium tantervébe a kifejezetten szakismereteket közlő tantárgyak.
A gimnázium ellen intézett támadások másik irányának gyökere
a megváltozott szociális érzésben van. Egészen nyíltan kifejezve:
a gimnáziummal szemben való ellenérzés onnan ered, hogy a közvélemény a gimnáziumban a középosztály iskoláját látja és ennek
megfelelően a középosztály-ellenes hangulatát átviszi a gimnáziumra is.
Kétségtelen, hogy ma a gimnáziumot látogató ifjúság legnagyobb
részben a középosztály gyermekeiből tevődik össze; a gimnázium
elvégzése magában is „jogosít" bizonyos alacsonyabb rendű hivatalok betöltésére és így a középosztályban való elhelyezkedésre;
végül innen kerülnek ki az egyetemek hallgatói, akikből viszont a
magasabb középosztály rekrutálódík. Szóval a gimnázium valóban
a középosztály iskolája és így szenvednie kell mindazt a támadást,
ami — joggal, vagy jogtalanul, az más kérdés — a középosztály
ellen irányul.
A gimnáziumnak ez a bizonyos „középső" helyzete egyáltalában nem szükségképi és nem is volt mindig meg. A gimnázium
szerepe a nemzeti kultúra áthagyományozásában az idők folyamán
erős változáson ment keresztül. A gimnázium valamikor a magasabb műveltség iskolája volt, aminthogy a mi gimnáziumunk felső
osztályainak megfelelő iskola-típus a nyugati nemzetek nyelvhasználatában máig is mindenütt a „magasabb iskola" elnevezést viseli.
A mi „középiskola" elnevezésünk osztrák eredetű, mi ettől egész
érdekes módon nem tudunk megszabadulni. (A porosz iskola-rendszerben a Mittelschule a mi polgári és nem a középiskolánknak
felelt meg.) De másrészt igaz, hogy a gimnázium újabb fejlődésében egyre inkább elvesztette önálló kultúra-közlő jellegét, lassan
az egyetem előiskolájává vált és így a szó szoros értelmében is
„középiskola" lett. Azzal, hogy egyre jobban előtérbe lép a „jogosítás" kérdése, a „bizonyítvány" jelentősége, a gimnáziumba lépő
fiatalság elsősorban már nem a kultúrát, nem az általános műveltséget keresi, hanem legfőképpen arra törekszik, hogy jogot szerezzen
a magasabb iskolákba való belépésre.
Az élet valóban így értékel: nem kultúrát, hanem diplomát
kíván,
A közvélemény ezenkívül még másban is kihívást lát maga
ellen abban a puszta tényben, hogy a gimnázium, mint klasszikus

iskola-típus létezik. A feltörő népies irányzat a gimnázium szigorú
formákhoz kötött művelődését kifogásolja, a túlságosan hangsúlyozott nemzeti irányzat az általános műveltség nemzetek feletti jellegét
érzi bántónak, a radikálisan szociális érzés pedig a „társadalmi
létra" lassúságát érzi tűrhetetlen tehernek és ezért a gimnázium
szelektáló jellegét teszi felelőssé.
Hogy ezek a támadások bizonyos fokig jogos sérelmeket panaszolnak, az tagadhatatlan. De azt is meg lehet állapítani, hogy az
iskolai törvényhozás nálunk is, külföldön is igyekszik a valóban
meglevő hibákat megszüntetni. A nemzeti tárgyak mindenütt előtérbe nyomulnak a latin-görög klasszikusok rovására, másrészt a
szociális törvényhozás mindenütt keresi a módokat, hogy az alacsonyabb néposztályok tehetséges gyermekeinek megadassék a lehetőség a magasabb műveltség megszerzésére.
Két pontban azonban a gimnázium nem enged és nem is
engedhet: művelődési anyagából nem hagyhatja el a klasszikusok
nemzetek feletti értékeit, másrészt nem mondhat le a szellemi kiválogatásról. A gimnáziumnak, ameddig fennáll, az lesz a hivatása,
hogy a világ szellemi életének klasszikus eredményein lelki értelemben vett előkelőséget, elitet neveljen.
II. Mint az előzőkben láttuk, a gimnázium intézményét kívülről újabb és újabb támadások érik. Sajnos, ugyanakkor belülről ellenállóképessége gyengül és ez az, ami a gimnázium helyzetét válságossá teszi.
Ameddig a gimnázium megmarad klasszikusan fogalmazott célkitűzése mellett, ameddig a kultúra iskolája és nem szakirányú
képzettséget közvetítő intézmény lesz, nem lehet más feladata,
mint az általános műveltség, vagy, ha ez jobban tetszik, az alapvető műveltség meggyökereztetése a gyermek lelkében.
Az általános műveltség jelenlegi kultúránknak az emberi lélekben való valamilyen leképzése. Művelt ember az, aki ismeri a mai
világ kultúrájának alapvető tényeit, ismeri annak keletkezését, történetének legfontosabb állomásait és tud tájékozódni a kultúra értékei: a vallás, a tudomány, a művészet és irodalom, a jog, a szociális
és gazdasági élet jelenségei között.
Az élő kultúrának a „leképzése", szellemi képe, kétségkívül
sokféle lehet: nagyobb vagy kisebb kultúrközösségek, sőt egyének
szerint is más és más színezetet ölthet, de mivel a kultúra objektív
valóság, bizonyos alapvető részeiben legalább is hasonlónak kell
lennie minden művelt ember lelkében. Ennek a felismerése teszi
indokolttá egyrészről az egységes gimnázium fenntartását, másrészről a nevelő egyéniségek bizonyos fokú önállóságának megengedését.
Sajnos meg kell állapítanunk, hogy mind tárgyi, mind személyi
vonatkozásban bizonyos hibákat vesz észre a figyelmesen szemlélő.
Minden leképzés szükségképpen torzítás: vagy alakban, vagy
nagyságban, vagy mind a kettőben. Még akkor is, amikor a kultúra
egységes egész volt és méreteiben olyan, hogy a z emberi szellem
teljességében át tudta fogni, a kultúrának az egyéni lélekben való
feldolgozása egyéni és éppen ezért torzított volt. Egyre inkább azzá
kellett válnia, midőn kiterjedésében már az egyes ember számára

átérhetetlen lett, de legfőképpen akkor, amikor a világfelfogás széthasadásával egységes alapját ís elvesztette. De bármennyire szétterjednek is a kultúra egyes tartományai, az egységesítés bizonyos
kísérletéről mégsem mondhatunk le. Ilyen egységesítő gondolat a
szilárdan megalapozott világnézet, amelynek következetes hangsúlyozása éppen a magyar gimnázium egyik fő érdeme.
A jól értelmezett perspektíva azt kívánja, hogy az időben és
térben közel fekvő tárgyak nagyobbaknak látszódjanak, mint a
távoliak, viszont azt is megköveteli, hogy a távoli, de kimagasló tárgyak szintén megfelelően érvényesüljenek, A leképzésben ennek az
elvnek uralkodónak kell lennie, ha nem akarjuk, hogy a lélekben
kialakuló kép a felismerhetetlenségig torz legyen. Gimnáziumunk
kultúra-közlő anyaga ezen a téren mintha kezdené elveszíteni a
helyes perspektívát, mintha a divatos irányzatok hatására elveszítenénk a helyes arányérzékünket. , ,
De személyi vonatkozásban sem egészen aggálytalan a gimnázium helyzete. Alig félszázaddal ezelőtt még a kultúra alkotó
munkásai igen nagy százalékban a gimnázium tanáraiból kerültek
ki. A gimnázium tisztán kultúra-közlő intézmény volt, a gimnázium
tanárai kultúra-alkotó munkások. Ennek a fényes helyzetnek ma
inkább csak az emléke él. A gimnázium ma elsősorban nevelőoktató intézmény, ebből a szempontból értéke feltétlenül emelkedett — de az eredményt nagyon drágán kellett megfizetni. Bármennyire örülünk is a fejlődésnek az egyik irányban, fájó szívvel
regisztráljuk a hanyatlást a másik irányban.
Közismert dolog, hogy a gimnázium tananyaga az egymást
nyomon követő reformok hatasa alatt egyre jobban átalakult, legfőképpen oly módon, hogy egyre inkább kiszélesítette érdeklődési
körét. Az irodalmi oktatás középponti helye mindinkább kétségessé
válik, viszont a természettudományok szerepe egyre nagyobbodik.
Szociális, gazdasági majd honvédelmi szempontok is kezdenek
számba jönni a művelődési anyag kiszemelésénél, a szellemi, erkölcsi
és testi nevelést ís egyensúlyba igyekeztek hozni a reformok. A
törekvések jogosultságát nem akarjuk kétségbe vonni, csak a következmények aggályos voltát szeretnénk itt leszögezni, T. i. az anyag
bővítésével nemcsak túlterhelés következett be, ezen aránylag még
könnyebb volna segíteni, hanem az egységesítés gondolata is szenvedett. A tanulók lelkében a kultúráról kialakult kép nem összefüggő egész már, hanem sok-sok kis képecske össze nem illő halmaza. Magától értetődik, hogy ilyen körülmények között meglehet
az ifjúságban egyes részletkérdések iránt az érdeklődés, de hiányozni
fog az egyetemes kultúr-érdeklődés, ami pedig a művelt ember legbiztosabb ismertető jele.
III, A közvélemény gimnázium-ellenes, maga a gimnázium belső
gyengülést mutat: ez eddigi vizsgálódásunk összefoglaló eredménye, Ezek után állásfoglalásunk csak kétféle lehet — vagy elfogadjuk a közvélemény gimnázium-ellenes álláspontját és az oktatás
mai formája ellen nyilatkozunk magunk is, vagy elismerjük ugyan
a hibákat, de mégis a klasszikus formájú iskola mellett kötjük le
Pannonhalmi
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magunkat. Ebben az utóbbi -esetben azonban az a feladatunk, hogy
a hibák megjavítására javaslatot tegyünk.
Meggyőződésünk, hogy az általános műveltséget adó, egyeteme^
kultúrát közlő intézményre feltétlenül szükség van. A klasszikus
gimnáziumot megszüntetni annyit jelentene, mint a kultúra gyökereit
elvágni. Elismerjük, hogy, ha a gimnázium helyére olyan intézményt
állítanánk, amely a szakképzés előiskolája volna — erre külföldön
találhatunk példát — egy időre nagyobb eredményt tudnánk elérni:
képzettebb mérnökök, orvosok, jogászok kerülnének a gyakorlati
életbe, de ezek csak a jelenlegi kultúra fenntartására volnának
jobban felkészülve, de nem annak további fejlesztésére. Meggyőződésünk, hogy ott, ahol hiányzik a klasszikus értelemben vett gimnázium, ott egy-két generáció multán a kultúrában visszaesés fog
bekövetkezni.
De még akkor is, ha a kultúra továbbfejlődésében nem következnék be hanyatlás, a gimnázium megszüntetése nagy kárt jelentene az egyén harmonikus kifejlesztése szempontjából. Mert a
nevelés nemcsak a köz javára történik, hanem az egyén érdekében
is — ha ugyan ezt a kettőt egyáltalában szembe lehet egymással
állítani. A nevelés célja u, i, értékes egyéniségek kialakítása a
közösség szolgálatára; tehát az egyéni boldogulásnak és a köz javának párhuzamosan kell haladnia. Az egyén harmonikus kialakítása
pedig csak a kultúra egyetemes értékeinek a segítségével történhetik, az egyoldalú szakműveltség befejezetlen egyéniségeket hozhat létre.
Ami már most azokat a kívánságokat illeti, hogy a gimnázium
tananyagát módosítsuk, azt feleljük: akarva, nem akarva le kell
mondanunk arról, hogy a gimnázium problémáját ezen az úton megoldjuk, A kultúra mai formájában olyan nagy, szinte beláthatatlan
terület, hogy azt a maga egészében semmiféle leképzésben nem
tudjuk a fiatalság lelkében megjelentetni. Az a probléma, hogy a
kultúra szemléletét milyen irányból próbáljuk megközelíteni, lényegében mindig az egyéni felfogás dolga marad. A végeláthatatlan
területből minden nevelő más részletet vesz észre, más iránt érdeklődik behatóbban és ezt igyekszik tanítványai lelkében is közelebb
hozni. Éppen ezért nem ís az anyag újabb és újabb változtatásával
kell a problémát megragadni, mert ez csak nyugtalanságot és bizonytalanságot kelt, hanem a tanári egyéniségen keresztül kell a
kérdés lényegéhez férkőzni.
A gimnáziumi tananyag jelen formájában nem több, mint keret,
váz, amelyből minden tanuló lelkében egyénileg alakul ki az élő
tartalom. Az anyagnak vannak részei, amelyből sohasem lesz egyikmásik tanuló lelkében élő, a többi tudás-anyagába beilleszkedő
szerves rész, vannak más részletek, amelyek viszont egész életére
megmaradó tartalommá válnak, Mindez igen nagy mértékben a feldolgozás módjától, tehát végső elemzésben a tanár egyéniségétől
függ. A tanár közlési módja pedig legfőképpen két tényezőből
tevődik össze; a tanár szellemi perspektívájából és a módszerben
való önállóságából.
Megismételjük, amit már előbb említettünk: nem ís nagyon
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régen a gimnáziumi tanárság közelebb állt a tudomány legmagasabb
szintjéhez, mint ma, és hozzá tehetjük, módszerben pedig akkor
önállóbb volt, mint ma, Ez egyszerűen ténymegállapítás akar lenni,
nem pedig kritika. De viszont, ha a gimnázium válságán enyhíteni
akarunk, mind a két bajon segíteni kell,
A gimnázium csak akkor tudja tökéletesen beteljesíteni kultúra
átadó hatását, ha a tanárság újra közelebb kerül a tudomány legmagasabb szintjéhez és ha ezzel együtt egyénibb lesz a közlő módszere, A magasabb képzettség és a közlés egyénibb módszere módot
ad arra, hogy az anyagot a tanár nagyobb távlatba állítsa be, így
a tanuló előtt is szélesebb horizont nyílik meg és lehetőség adódik
számára a komolyabb, önállóbb munkára,
A nagyobb, keményebb és jobban önmagára támaszkodó munka:
ez a további követelmény, amelyet méltán kívánhatunk meg a mai
fiatalságtól, Nem több munkát, nem nagyobb anyag-tanulást, hanem
jobban elmélyülő, koncentráltabb — egyszóval — keményebb
munkát.

Jégzajlás.
Jéglótuszok, jégrózsák,
fagyoskodó virágok,
elnézve körmenettek
a Dunán, messze látok.
Hív bennetek a tenger
ölelő, langyos karja;
jégmirtuszok szalagját
diadémul akarja,
, . . engem is megkívánt a
hópehely-hangú béke;
megkérgesült szívemre
most ver lélekző léket.
És zajlani kezd lomhán
a sok szép halott emlék , , .
S mintha a zajló jéggel
már én is Délnek mennék!
Magasi

Artúr.

KÖNYVEK.
Á Ciszterci kétfős Főiskola Evkönyve.

A Ciszterci Hittudományi Főiskola és a Ciszterci Tanárképző
Főiskola 1942—43. tanévi Évkönyve elé, melyet Dr. Zemplén György
és Dr, Horváth Konstantin, a két külön Főiskola igazgatói tettek
közzé, a nem régiben 800 éves magyar múltját ünneplő rend apátja
írt ,,Ütravalóul"-t. Az Évkönyv megindításának eszméjét nemcsak
ez a jubileum vetette föl, hanem az az ígéretes remény is, hogy
megkezdője lesz a következő tanévekről beszámoló évkönyvek rendtörténeti és rendnevelési szempontból ís értékes sorozatának. A
Pannonhalmi Szemle, mint a testvér-rend folyóirata az örvendező
testvéri szeretet melegével üdvözli ezt a nemes célú elindulást és
neki Isten áldó jóságából minél terebélyesebb lombosodást és virágzást kíván.
A Hittudományi és a Tanárképző Főiskola múltját dióhéjban
összefoglalva az első részben nyolc tanulmányt közöl a főiskolai
tanárok tollából.
Az elsőt Golenszky Kandid írta Szent Bernát és a mai élet
diákja címen azokról a szentbernáti nevelési elvekről és eszközökről, amelyek a nagy ciszterci Szent írásaiban örök értékűek, s ezért
örökké időszerűek is, még a mai zaklatott idők napról-napra változóan forrongó és kavargó eszmeáradatában is. Ezek a sziklaszilárd elvek és eszközök a kinyilatkoztatásból forrásoznak és a
nagy Szent lelkén szűrődnek át el nem kopottan, üdén és életet
lehelően a majdnem évezredes múltból a jelenbe, s a ciszterci rend
tanárainak nevelési módszerét irányítva alkalmasak a tanítványokban az Istenért munkálkodó, Krisztushordozó, férfiasan érett, vallásos és hazafias egyéniség, igazi keresztény jellem kialakítására.
Halász Pius Rousselotnak a szeretetprobléma középkori misztikus és skolasztikus megoldási módjára vonatkozó nézetét boncolja
és értékeli a középkor e kérdésének beható ismeretével, Rousselot
szerint a ciszterci misztikus iskola a szeretetben egyik személynek
a másik személy felé való törekvését látja. Legfőbb jellegzetessége
a kettősség és dinamikusság, A szeretet a boldogság vágyától ís
ment, önfeláldozó, önlegyőző, még a szerető saját értelmén is
diadalt arató, teljesen önzetlen, tehát centrifugális odaadás, A
skolasztikus Szent Tamás szerint ellenben a szeretet inkább magának a természetnek centripetális, Önmagára irányuló törekvése,
alapja az önszeretet, jellege a szeretett személynek velünk való egysége, bár ezt bizonyos fokig kitágítja és transzcendentálissá teszi.
Ez az önszeretet azonban az ístenszeretetre vezethető vissza, mert
a természetes törekvés Istentől kapott létünk miatt saját nehézke-

dési erejénél fogva — még a súlyos bűnbe sodró önszeretet öntudatlan tévedésekor is — inkább Istenre irányul, mint önmagunkra.
Halász Pius a szeretet természetét, tárgyának létesítő szerepét,
valamint az önszeretet és önzetlen szeretet kölcsönös viszonyát
világosan végig elemezve, úgy, amint az a két iskola felfogásában
jelentkezik, kimutatja Rousselot véleményének legfőbb tévedését:
nem vette figyelembe a két iskola különböző módszerét és a két
iskola nézetének összekapcsoló mozzanatait. A misztikus irány
ugyanis a szeretet lélektanát a d j a és a ténykérdés után érdeklődik,
a skolasztikus irány pedig az egyetemesség elvétől vezetve a szeretet metafizikáját állapítja meg. A két iskola között tehát nincs
lényegi ellentét a szeretetprobléma megoldásában, csak az érem
más-más oldalát vizsgálják és mutatják be. A tanulmányíró a ciszterci misztikusok (Saint-Thierryi Vilmos és Szent Bernát) és Szent
Tamás műveiből merített idézetekkel igazolja következtetését.
Horváth Konstantin: Mi van egy könyvtáblában c. művelődésés magyarságtörténeti érdekességű adaléka a XVII. század első
negyedéből 31 lapnyi erdélyi, kolozsvári számadásiéi j egyzéseket
tartalmaz, amelyek egy zirci eldobott préseit, ragasztott könyvtábla
gondos szétfejtése után kerültek napvilágra.
Naszályi Emil Történelem és politika Freisingi Ottónál címen
a nevezett történelemszemléletéről értekezik. A történelemben szerinte kettős tényező hatása jelentkezik. A Világ Országában a
világi hatalom életében a belső okokból fakadó bomlás törvénye, az
Egyház életében pedig leginkább a külső célokból származó haladás
törvénye uralkodik. A haladás végső célja a hierarchikus Egyház
világuralomra jutása, hordozója nem a kultúra, a tudomány, hanem
a szent életbe beletorkoló szellemi és erkölcsi lelkület és tevékenység, Ez a teológiába ágyazott szemlélet a Világ Országa és Isten
Országa között dúló küzdelemben az Egyház győzelmét reméli.
Akkor a történelem célja is megvalósul, mert Isten Országa a világ
álJhatatlanságától és változandóságától megszabadulva a két hatalmat egyesítő egyetemes Egyházzá magasztosul, s Krisztus uralkodik
a világ fölött is Egyháza által. Naszályi meggyőző érvekkel fejti ki
ezt az egyházpolitikai színezetű történelemszemléletet Bernheimmel
szemben, ki szerint Freisingi Ottó a két hatalom párhuzamos, baráti
kapcsolata mellett tör lándzsát.
Schilling Rogér településnyelvjárásaink érdekességeinek általa
végzett vizsgálatai nyomán megállapítja, hogy a nyelvjáráskutatás
nemcsak segítségére van a történeti kutatásnak, hanem — mint ezt
a magyarországi német nyelvjáráskutatás igazolta — sokszor helyesbíti is a történeti adatokban foglaltakat, különösen, mikor az első
telepesek távozása után másodlagos telepítés történt. A nyelvészeket
és történészeket bizonyára érdeklik azok a szakszerűen összefoglalt
törvények és körülmények, amelyek egyes nyelvjárásokat a többiek
fölött uralomra juttattak, vagy pedig nyelvkiegyenlítődésre vezettek,
Tóth Ev. János Szent Benedek regulája a ciszterci rendben c.
értekezésében vizsgálódását csak rendjük alapítása után eltelt első
évtizedekre korlátozza. A ciszterciták az évszázados szokásokat
mellőzve és a keleti szerzetesi eszményhez közeledve visszatértek

az eredeti regulához, azt a lelki élet kézikönyvéül használták, törvényjellegű rendelkezéseit azonban csak kiinduló kánonnak tekintették, A Carta Caritatisban rakták le az egész cisztercita rend törvényjellegű szabályait, A regula ugyanis csak egyes apátságok életrendjét szabályozta, A legfőbb törvényhozó és ellenőrző testület a
cisztercitáknál a nagykáptalan, de a rendi ügyek jelentékeny részét
a definitórium intézte, Tóth tanulmánya a Szent Benedek-rendre
nézve is érdekes megállapításokat tartalmaz,
Várkonyí Fidél évtizedes tapasztalataiból az egyetemi ifjúság
lelki gondozásának sürgős megoldásához nyújt értékes elvi és gyakorlati tanácsokat. Lelki gondozásuk nem a katechetika, hanem a
homiletika és hodoegetika körébe tartozik, az egyetemi szónok, lelkész, kollégiumok és egyéb szervek nemes feladata- A legfőbb eszköz az aktív tevékenység, az egyetemi ifjúság gyakorlati valláserkölcsi foglalkoztatása a legkülönfélébb egyesületekben,
Zemplén György munkájával külön helyen foglalkozunk.
Az Évkönyv második része a kettős Főiskola négy kiváló halottjának szentel rövid kegyeletes megemlékezést. A harmadik és negyedik rész pedig külön-külön a Ciszterci Hittudományi Főiskola és
a Ciszterci tanárképző Főiskola életét, történetét, tanári testületét,
növendékeit és tanárainak gazdag irodalmi, tudományos, társadalmi
és lelkipásztori működését ismerteti.
Az Évkönyv értékét nemcsak a benne közölt tanulmányok fémjelzik, hanem művelődés- és egyháztörténeti tekintetben ís egyaránt
fontos adatai.
Dr. Hegyi
Dámján.
A Pannonhalmi
1942—43-i tanévre,
1943.

Főapátsági
közzéteszi

Szent Gellért Főiskola Évkönyve az
Dr. Kocsis Lénárd.
Pannonhalma,

A pannonhalmi főiskola Évkönyveinek új folyamából immár a
harmadik szám jelenik meg három igen komoly értékű tanulmánnyal.
Az első, könyvnek is beillő tanulmány — Dr. Karsai
Géza,
Középkori vízkereszti
játékok — már alcímével ís mutatja — A
győri ,,Tractus Stellae" és rokonai — hogy ehhez a nagy témához
magyar szempontból nyúl hozzá. A Hartwick győri püspök Agenda
Pontifícalisá-ban fennmaradt latin vízkereszti játékunk iránt újabban nagyon megélénkült az érdeklődés, Karsai ezzel a tanulmányával helyes irányba tereli a kutatást, amikor a győri Tractus Stellae-t
beleállítja a vízkereszt! játékok európai nagy hagyományába, amelynek a mi játékunk valóban csak egyik megnyilvánulása. Nem elszigetelten tekinti, hanem összevetve a hasonló ilyen játékokkal,
„rokonai"-val. Természetesen közvetlen mintáját, forrását nem sikerült megtalálni, de ez nem is csodálatos, hiszen a fönnmaradt 29
szöveg közül csak az egy helyen, egy templomban használt szövegek közt állapítható meg közvetlen kapcsolat, mint pl. a rouen-i
játékoknál. Karsai először nagy lelkiismeretességgel és éles kritikával összefoglalja az eddigi kutatások eredményeit és ezzel a magyar
kutatók számára hozzáférhetővé teszi azokat. De ugyanakkor ú j
adatokkal gyarapítja az eddigi eredményeket. Több elhanyagolt

szempontot erősebben kidomborít, és a tanulmány befejező részében közzéteszi a latin vízkereszti játékok eddig legteljesebb gyűjteményét, 23 játékot, míg az eddig legjobb összefoglaló mű, Cb.
Young, The Drama of the Medieval Church 2 k, Oxford, 1933, csak
24 ilyen játékot ad.
Szerzőnk erősen hangsúlyozza ezeknek a játékoknak liturgikus
eredetét, A játékok elemzésénél is szívesebben kölcsönöz műszavakat a liturgiából, mint a modern irodalomtudományból. És csakugyan, jogosabban beszélhetünk ezekkel a játékokkal kapcsolatban
stációkról és processíókról, jelenetek és felvonások helyett, vagy
ceremoniariusról a rendező helyett. Szellemes és új a szövegkritÍRa
módszere is. Mivel ezek a játékok egyes liturgikus darabokból,
anitfónákból, himnuszokból, prosak-ból, stb, vannak összeállítva, e
részeket külön-külön tárgyalja le eredet és előfordulás szempontjából összevetve a variánsokat, A játékoknak ilyen felbontása teljesen
megokolt; a betűrendben való tárgyalás ugyan mechanikusnak tűnhet
fel, de mivel az egyes játékban az alkotó részek sorrendje annyira
más, gyakorlati szempontból más megoldás alig lehetséges. Széles
látókörre vall, hogy a játékok magyarázásához segítségül veszi a
képzőművészeteket és a zenetörténetet is. Az utóbbiban szinte úttörő
munkát végez munkatársaival együtt, hiszen a játékok zenei oldalát
teljesen elhanyagolták eddig, a szövegek nem egy régebbi kiadója
elfelejti megmondani, van-e kotta a szavak fölött, vagy nincs, P.
Wagner az egyetlen az eddigi kutatók közül, aki a freíburgi játéknak kiadta dallamát is. Ezen a téren még sok részletkutatásra lenne
szükség. — A játékok illusztrálását, megértetését elősegítő képanyag sincs még kellőkép kiadva és feldolgozva. Jajczay-Schwartz:
Karácsony a művészetben c, műve ugyan jó anyagot ad a háromkirályok imádás jelenetére, de majdnem semmit pl. a Heródesjelenetekre.
Legyen szabad két kis kiigazító megjegyzést tennünk. A 33. lapon a ,,az élő játékhagyomány dacolt a tilalmakkal , . ." kitételt
úgy lehet értelmezni, hogy ezeket a liturgikus játékokat tiltotta
volna az egyház. Erről pedig szó sincs. A zsinatok tiltották az
antik mímusokat, a karácsonyhoz kapcsolódó pogány szokásokat s
talán a liturgikus játéknak bizonyos elfajulásait, amilyen a pádovai
játék, de nem a többi játékot. Másik megjegyzésünk a 221, lapon
közölt, egyébként nagyon tanulságos helyszínrajzra vonatkozik: a
bábák helye (6) minden valószínűség szerint a Szentkereszt oltártól (5) jobbra és balra volt, és számuk a szöveg tanúsága szerint
kettő volt, és nem három.
Karsai tanulmánya a maga egészében feldolgozza és megoldja
legrégibb liturgikus játékunk egész problémakörét. Nagyon hálásak
lehetünk ezért neki. És nagyon örülnénk ha hasonló módon feldolgozná a magyarországi húsvéti, feltámadási játékainkat is — tudtunkkal több ilyen is van, nemcsak a Pray-kódexben található, —
annál is inkább, mert irodalmi kézikönyveinkben sok téves állítás
forog közkézen e játékokat illetően,
A főiskola teológiai fakultását Radó Polikárp tanulmánya képviseli: Nyomtatott
liturgikus könyveink kézírásos bejegyzései. Ebből

is, meg korábbi tanulmányaiból is egyre jobban kibontakozik előttünk az ő nagy műve: a magyar liturgiatörténet.
Multunk megismerésében erre nagy szükség is lenne, hiszen a magyar szellemtörténete — bátran mondhatjuk — a XVIII. század közepéig összeesik a magyar vallásos szellem történetével, és ez majdnem a középkor végéig egy a liturgia történetével, hiszen a liturgia volt a
rendes keret, amelyben a vallásos lélek kiélhette magát. Ezért nagyértékű Radó munkássága. Ebben a tanulmányában a magyarok által
használt, nyomtatott liturgikus könyvek kéziratos bejegyzéseit ismerteti. 141 liturgikus könyvet tanulmányozott át ilyen szempontból, és egy-kettő kivételével mind a XV, és XVI, századból, A
magyarság európai műveltségét mutatja, hogy ilyen korán ilyen
nagy számban jelentek meg nyomtatásban szerkönyveink. A bejegyzéseket így csoportosítja: A magyar liturgiatörténet körébe vágó
bejegyzések (ezek a legszámosabbak), az egyházi zenére vonatkozó
bejegyzések, nemzeti nyelvű (magyar, német, tót stb.) feljegyzések,
történeti följegyzések időrendben, s végül meteorológiai feljegyzések. Az első csoport föl jegyzései elsősorban a saját tudományszakját, a líturgiatörténetet gyarapítják sokszor igen érdekes új
adatokkal. Látjuk pl, hogy nálunk is szokás volt a ,,száraz mise"
,,missa sicca", ismerték a mise sorozatokat különféle kegyelmek
elnyerésére. Voltak divatos szent-kultuszok; egyes egyházakban kialakult a helyi ritus (Kolozsvár, Pécs, Szeged) látjuk, hogy kis
falvakban, sokszor maga a plébános, hogyan végezte a bonyolultabb
szertartásokat a falusi sekrestyések és énekesfiúk segítségével. A
szentségek és szentelmények kiszolgáltatásában is kezdett kialakulni
egy külön magyar-római rítus, amelyet nem egyszer átvett és megtartott a Pázmány-féle Rituale. A nemzeti nyelvű följegyzések között
imádságokat, orvosi recepteket, esküformulát találunk, A történeti
feljegyzésekben egymás mellett találunk nagy nemzeti eseményeket
apró-cseprő családi adatokkal. Kortörténetileg azonban ezek a kis
adatok is sokatmondók közvetlenségükkel. Az időjárásra vonatkozó
feljegyzéseket sem tisztán kuriózumképpen közli a szerző: a meteorológia is egyre jobban kezd a történelmi szempont felé orientálódni, s így a jövőben hasznát veheti az ilyen adatoknak, annál is
inkább, mert Radó kiadásából mindig kitűnik, hol észlelték a följegyzett időjárásbeli rendkívüliséget.
Dr. Sámson Edgár tanulmánya, -dös képzős gyakoritó
igéink,
szintén tervszerű munkának egy szakasza. A szerző először a magyar nyelv egyszerű gyakoritó képzőit dolgozta fel, majd az összetett képzőkkel kezdett foglalkozni s ez immár ötödik (Magyar
Nyelvben 2 s az Évkönyvben 2 és egy külön kötetben) nagyszabású
anyaggyűjtése és tanulmánya az összetett gyakoritó képzőinkről.
Módszere ugyanaz, mint eddig tanulmányaiban: a földrajzi és történeti szempontokat egyaránt tekintetbe veszi. Nagyon tanulságosak
a mai magyar szépirodalomból vett példái, mert ezeknél is mindig
tekintettel van az illető író nyelvjárási hovatartozandóságára, sőt
kimondottan azok az írók érdeklik elsősorban, akik közelebb állnak
szülőföldjük nyelvjárásához. Tanulmányának végén tovább megy a

címben jelzett tárgynál, mert összefoglalja előző tanulmányának is
az eredményeit általában a -d -s képzőre vonatkozóan.
Mindhárom tanulmányra azt kell mondanunk, hogy pontosságukkal, alaposságukkal, megbízhatóságukkal valóban bencés munkát
jelentenek, S ha valaki gáncsoskodni akarna a három tanulmány
nyugodt, tárgyilagos hangja miatt, és inkább korunk zivataros sorskérdései felé szeretné fordítani tudósaink figyelmét, annak azt
válaszoljuk: ilyen munkát végeztek már szerzetes elődeink is, akik
a népvándorlásnak a maihoz hasonló viharai között a kolostorok
csendes celláiban másolgatták a klasszikus írókat, gyűjtötték és
magyarázgatták a szentatyák írásait. És azt hisszük: az ő munkájuk
sem volt hiábavaló, sem korszerűtlen.
Dr. Söveges Dávid.
Bölcselet
Z e m p l é n G y ö r g y : Jellem és sors a modern
karakterológiában. (Különlenyomat a Ciszterci Hittudományi Főiskola és a
Ciszterci Tanárképző Főiskola 1942—43-as Évkönyvéből. 31 1.)
E nem nagyterjedelmű, de igen alapos tanulmányában arra a
feladatra vállalkozik szerzőnk, hogy a modern lélektan egyik mindinkább erősödő ágának, a karakterológiának
sokféle, zűr-zavaros,
egymásnak sokszor ellentmondó nézeteit és törekvéseit egy magasabb
szintézisben egyesítse és ezen egyesítés alapján azután a karakterológia-kutatás tárgyát, obiectum materiale-ját határozottan megjelölje.
E feladatának megoldásában először is a jellemkutatás mai irányaiban mély és biztos meglátással két főcsoportot különböztet meg.
A karakterológusok egyik csoportja
{E. Spranger, N. Penda, E.
Kretschmer, Klages) arra törekszik, hogy felállítsa, legalább is körülhatárolja azokat a jellemosztályokat
és típusokat, amelyekbe az
egyéni ember jellegzetességeinél fogva belesorozható. A másik csoport, amely az ú. n, analitikus iskolák, vagy mélységpszichológiák
művelőit öleli fel (S, Freud, A. Adler, G. G. Jung, Szondi) nem
nagyon érdeklődik a jellemtípusok iránt, hanem érdeklődése inkább
azon karakteralkotó tényezők felé fordul, amelyek az ember jelen
magatartásának: betegségének, vagy jellemtulajdonságainak gyökerén nyugszanak és jövő alakulását, sorslehetőségeit meghatározzák.
Az előbbi esetben a jellem áll az érdeklődés középpontjában, míg
az utóbbi esetben inkább az ember sorsa. Az első szemléleti mód
inkább statikus, azt vizsgálja, ami már megnyilatkozott, ami állandónak és maradandónak mutatkozik a jellemben. A második szemléleti mód dinamikus-genetikus:
az emberi jellemet állandó folyamatnak tekinti és ennek a folyamatnak jelen állapotát, valamint
jövő lehetőségeit vizsgálja a lélek mélyén hatékony tényezők feltárása által. A statikus karakterológia alapfogalma tehát a jellem,
a dynamikusé a sors. Ezek után az a kérdés, egységbe foglalhatók-e
a dynamikus és statikus karakterológia eredményei és mi által?
Az összekötő kapocs, amely a sors problémát a karakter problémákhoz kapcsolja, az ösztön. Tudós szerzőnk tehát először az

immanens sorsfogalmat tisztázza, majd megvilágítja a jellem fogalmát és végül az ösztönfogalom segítségével egységbe
foglalja
a statikus és dynamikus karakterológiai szemléletet.
A sors, a jellem és ösztön fogalmainak tisztázása pedig lehetővé
teszi számára a karakterológia tárgyúnak
pontos körvonalazását,
amely szerint a karakterológiai kutatás tárgya: az ösztön és az
ösztönnel szoros összefüggésben álló ösztönös áramlások. De a karakterológia ezen kitűnő tanulmány által nemcsak szaktudományos
irányban, hanem bölcseleti irányban is megkapta a maga rendezését, mert a higlemorfízmus, az unió substantialis és a princípium
indíviduationis tomista tételei is csattanós megerősítést nyertek a
modern lélektani kutatások által. Amit mondottunk, mindez csak
vázlat és a legfőbb szempontok kiemelése. Elmondhatjuk e tanulmányról, hogy Schütz Antal klasszikus értekezése (Charakterológia
és arisztotelesi metafizika, 1927.) óta a magyar szakirodalomban
nem jelent meg ilyen eligazító és a karakterológiai kérdések tanulmányozásába másokat is belelendítő tanulmány.
Kollár Gedeon.
Szentírástudomány.
H e r d e r s Bibelkommentar: Die Hl. Schrift für das Leben
erklärt. Herausgeber: E. Kalt für das Alte Testament und W.
Lauck für das Neue Testament. Band X/l. Das Buch Ezechiel. Übersetzt und erklärt von Meinrad Schumpp O. P. — VIII + 236 lap.
Herder, Freiburg i. Br. 1942. Ára fűzve 4.50 RM., félvászonban
6.60 RM. Az egész sorozat megrendelésénél fűzve 3,80 RM., félvászonban 5.60 RM. — Band XVI/2: Die Apokalypse, übersetzt und
erklärt von Peter Ketter. — XII + 324 lap. Herder, Freiburg i. Br,
1942. Ára fűzve 5.60 RM., félvászonban 7.80 RM., illetve 4.80 és
6.50 RM.
I. Ha a Szentírás könyveit az élet számára akarjuk magyarázni, akkor elsősorban a szent könyveknek azokat az értékeit kell
kiemelni és kisarkítani, amelyek a mostani kor embereinek megszentelését, lelki boldogságát eszközlik és szolgálják. Vonatkozik ez
különösen is az ószövetségi Szentírásra. Van-e az Ószövetségnek
még mondanivalója a XX, század emberének? Megfelel erre a kérdésre a Herder-féle szentírásmagyarázat X/l. kötete: Ezekíel próféta könyve. — M, Schumpp e könyvnek magyarázatában mellőzve
a szigorúan tudományos, száraz fejtegetéseket, de tudományos
alapon állva, a r r a törekedett, hogy mindenki könnyen követhesse a
nagy prófétának gondolatmenetét, és lássa azokat az életértékeket,
amelyeket a sugalmazó Szentlélekísten rejtett el könyvében, Ezekíel
olyan időben élt és működött, amikor egy világ omlott össze. Azért
az a komolyság, amellyel hirdette az Istenben való hitet, és megalázott népét dorgálta, bűnbánatra, erkölcseinek megjavítására buzdította, a ma emberének is okulására szolgál. A nagy vílágösszeomlás, a kavarodás és káosz közepette csak egy volt és van, aki
soha nem inog meg, akit nem lehet hatalmától megfosztani: az
Isten, így lett Ezekíel Isten nagyságának és szentségének hirdető-

jévé. 66-szor fordul elő könyvében: „Megismeritek m a j d , hogy én
vagyok a Jahve," A megtért népnek pedig nem győzte eléggé hangoztatni Isten hűségét, jóságát, atyai szeretetét, aki nem a k a r j a a
bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ekkor hirdeti meg a
„ J ó Pásztor" idejét is, és rámutat arra, hogy Isten útjai mindig
egyenesek és igazak, csak az emberek útjai hajlanak el tőle. Ha
igaz is az, hogy nincsen semmi új a Nap alatt, mégis ma is érdekes
és tanulságos látni azt, hogy Ezekiel miként vigasztalja, tanítja és
állítja talpra igen nehéz időkben a népét, E szentírási könyv életértékei örök értékűek, azok ma is megvigasztalják, megerősítik a
csüggedő lelkeket, amikor Isten ítélete vonul végig a népek fölött.
Ezeknek az értékeknek föltárása, kisarkítása óriási érdeme M.
Schumppnak. Ezt az érdemet csak fokozza az a nagy és tudományos fölkészültséggel végzett munka, amit a könyvnek fordítása
jelent, hisz éppen Ezekiel könyvének eredeti héber szövegét rontották meg a legjobban az idők folyamán,
II, „Aki az írás értelmét a k a r j a magyarázni, de ezt az érteimet nem magából az írásból meríti és vezeti le, az ellensége az
írásnak," Ezt a szabályt különösen akkor kell szem előtt tartani,
ha a Szentírást a k a r j u k az élet számára magyarázni. Ez a szabály
vezette a Szentírásnak tudós kutatóját, Kettert, amikor a Titkos
Jelenések könyvét fordította és magyarázta, K, szerényen azt
mondja magáról, hogy aggodalmakkal vállalkozott erre a nagy
munkára, mert sok éven át behatóan foglalkozott a biblia utolsó
könyvével, hittudományi tanszékén ís és biblikus körökben ís többször átvette és átdolgozta ezt a szt, könyvet, és így nagyon világosan látta és átélte azokat a nagy nehézségeket, amelyek éppen
prófétai szt, könyvnek magyarázata elé tornyosulnak. De éppen ez
az aggodalom, és az a körülmény, hogy sokat kellett foglalkoznia a
Titkos Jelenések könyvével, már eleve biztosítják a végzett munka
alaposságát, időszerűségét, tudományos és gyakorlati értékeit. Kitűnik ebből a szentírásmagyarázatból, hogy a Titkos Jelenések
könyve nem a hívő lélek kíváncsiságát a k a r j a kielégíteni, hanem
meggyőzi arról, hogy az egész világtörténelem fölött jóságos, gondviselő Atya őrködik és uralkodik. Tehát ez a szt, könyv a vigasztalás és bátorítás könyve. Az Egyháznak és minden egyes embernek életútja a szenvedés útja. Ezért minden jelenés és látomás,
amelyről Szt. János e könyvében ír, kimeríthetetlen változata az
Ür Jézus búcsúszavának: ,,A világ üldözni fog titeket, de vigasztalódjatok, Én legyőztem a világot." Fölvonulnak Krisztus és a z
Egyház külső ellenségei, de a végső győzelem mindig Krisztusé. Ez
a tudat fejleszti és erősíti a hívő lélekben a vértanúság szellemét és
erejét. Élénken és erősen körvonalazza Kette r a Titkos Jelenések
könyvében rejlő nagy életértékeket ís: föltétlen bizalom az isteni
Gondviselésben, az Egyház iránti rendíthetetlen hűség, élő hit az
isteni igazságszolgáltatásban. Krisztus királyságának dicsőítő himnusza ez a könyv, amely e Király birodalmának harcait és győzelmét énekli meg. A történelem teológiája és liturgiája ez a könyv;
gyakori olvasásának és tanulmányozásának legszebb gyümölcse a
katolikus ker. optimizmus. Minél jobban belemélyedünk ezeknek az

életértékeknek gazdagságába, annál világosabban fogjuk látni az
isteni kegyelemnek gyönyörű működését, tervét és célját. — A mai
kornak a mostani eseményeknek zűrzavarában, bajaiban és szenvedéseiben gyakorlatibb, alkalmasabb és jobb vigasztalást, erőforrást
a Herder-cég nem adhatott volna kezünkbe, mint Ezekiel prófétának és a Titkos Jelenéseknek könyvét ilyen szakszerű, érdekfeszítő,
alapos és valóban az élet számára készült magyarázatban.
— fm —
Lelkiélet.
Z s i g o v i t s B é l a : Vigasztaló
pest, 1944. Korda. 16° 88 1. 3 P.

írás a szenvedőknek.

Buda-

Alapos, komoly kis könyv. Lelkiismeretesen végigmegy a szóbajöhető nehézségeken és okosan megoldja őket. Ezenkívül lelki könyveinknek abból a ritkább fajtájából való, amelyben nemcsak vallásos
jelszavakat és szép mondatokat találunk, hanem gazdag anyagot,
sokoldalú érdeklődést és irodalmi érzéket. Külön dicséretet érdemel, hogy színvonalas gondolatait közérthetően tudja közölni. Műveltek és egyszerűbbek egyaránt nagy haszonnal forgathatják. A
mai világban nagy küldetése van.
Dr. Vanyó
Tihamér.
Dr. V á r k o n y i F i d é l
hallgató. Szalézi Művek. 218 1.

S. O. Cist: A katolikus

egyetemi

A szerző tizenhat évig működött egyetemi hallgatók között.
Akkor vésődött oly mélyen szívébe a minduntalan Csáky szalmájaként elvesző, széthulló egyetemisták vallási érdekeinek meglátása és
átérzése. Magukra hagyatva és hagyatkozva, a szabadság bódító fuvalmától megfertőzve, állandó kísértések között élve, könnyen elkallódhatnak Krisztus nyájából a haza kárára is. Legfőbb támaszuk
a bizonytalan úton csakis a vallási élet egyensúlyozó ereje, a krisztusi férfikorúság, az Egyházhoz való hűség, az erkölcsi meggyökerezettség és szilárdság lehet. Ezt n y ú j t j a a szerző műve nagy tapasztalati tudással és gyakorlati érzékkel. Hit-, erkölcs- és tökéletesedéstan egyszerre. Nagyképűsködő rendszer és üres szónokiasság
nélkül az igazságot kendőzetlenül világítja meg. Teletűzdelt vonzó
példákkal, bővebb elmélyedést nyújtó könyvek ajánlásával. Mindvégig aggódó szeretet, de férfiassá nevelő, odaadó megbecsülés és
fölrázó együttérzés h a t j a át. Benne ég a szerző egész lelke. Ugartörő munka alig itt-ott érezhető kezdetlegességgel, ami leginkább az
átvett példák vagy adatok nem mindig eléggé szigorú kritikájában
nyilvánul. Használhatósága miatt bátran ajánlhatjuk.
Dr. Hegyi

Dámján.

Dr. V á r k o n y i
F i d é l S. O, Cist.: Egyetemi
ifjúságunk
lelki gondozása. — Különlenyomat a Ciszterci Hittudományi Főiskola és Ciszterci Tanárképző Főiskola 1942—43-as évkönyvéből. —
21 lap.

A tanulmány első részében a szerző egyetemi ifjúságunk lelki
gondozásának múltját és jelenét ismerteti, a 2-ik részben egyetemi
hallgatóink Lelki világát, lelki vezetésük nehézségeit, a lelki vezetésüket végző szerveket és intézményeket tárgyalja, végül a 3-ik
részben néhány gyakorlati eszmét vet föl, mint pl. a katolikus
egyetem felállítása (ezt pótolja a Kat. Nyári Egyetem), az egyetemek üdülőhelyein világnézeti nyári egyetemek rendezése, az egyetemi ifjúság megszervezése és kiképzése hivatásrendi alapon, ker.
bölcselet vagy legalább is ker. etika kötelező tanítása az egyetem
összes fakultásain, Don Bosco mintájára egyetemi ,,oratorium"-ok
létesítése, zárt lelkigyakorlatok vagy lelki ,.weekend" napok rendezése. A szerző többévi tapasztalata alapján az életből az életnek
írta kitűnő dolgozatát.
— ím —
D r . Z á b o r s z k y I s t v á n : Az Alter
Christus
eszménye
felé. — Korda R. T. kiadása. Budapest, 1943. 220 lap. Fűzve 5 P.
A szerző könyvében azokat az előadásokat bocsátotta a nyilvánosság elé, amelyekkel ő, mint a bécsi Pázmáneum lelkiigazgatója, a szemináriumba lépő növendékeket a lelki életbe bevezetni
szokta. Útmutatások ezek az előadások a lelki élet kezdetén. Éppen
ezért nem annyira a tárgyak tudományos kidolgozására helyezte a
szerző a fősúlyt, hanem a gyakorlatiasságra. És jóllehet elsősorban
papnövendékeket tartott szem előtt, mégis gondolt az életben működő lelkipásztorokra is, hogy ezeket az előadásokat olvasgatva
visszaidézzék a növendékévek szép emlékeit, és ezzel együtt fölújítsák azt az első buzgóságot, amellyel a szemináriumba, majd
pedig fölszentelésük napján az életbe léptek. 18 előadás keretében
foglalkozik a szerző a lelkíélet és aszkézis eszközeivel és az imaélet különböző megnyilatkozásaival és gyakorlataival. Minden pap
és papnövendék csak nagy lelki haszonnal olvashatja e könyvet,
amelynek meg kellene lennie minden szemináriumi és papi könyvtárban.
— fm. —
D r . D á m I n c e O. F, M.; Ferences szemmel. Ferences témák — mai feladatok. Gyöngyös, 1943. A Magyar Barát kiadása.
266 lap.
A szerző különböző folyóiratokban már korábban megjelent
cikkeit és dolgozatait, vagy különböző alkalmakkor elhangzott előadásait s beszédeit bocsátotta a nyilvánosság elé jelen munkájában.
Szt. Ferenc világszemlélete nemcsak a középkort alakította át, hanem nagy befolyást gyakorolt az újkori művelődésre, vallásosságra,
társadalmi és lelki életre is. Van ma is sajátos és klasszikus értelemben vett ferences szellem, ferences világnézet és társadalomszemlélet az ,,egyszerűség" és „derű" jegyében. Ezt a ferences világszemléletet a k a r j a a szerző beleültetni a ma emberének lelkébe. Dolgozatait és gondolatait hat szebbnél-szebb csoportba foglalva t á r j a
elénk. A Szeráfi Szent derűlátásával festi le az isteni kegyelem
remeklését, mutatja be Szt. Ferenc küldetését s élettitkait, a ferences iskola hagyatékát, a ferences harmadrendet, az „Élet Dalnoká"-t.

Művét a Magyar Ferences Ifjúságnak a j á n l j a , hogy merjenek
azonnal kezdeni. Korszerűsége vitán felül áll, azért az ifjúságon
kívül az öregebbek részére is van nagyon sok mondanivalója,
— ím —
Dr, K o v á c s J e n ő : A
kiadása. Budapest, 1943. 237 1,

keresztény

életeszmény.

A szerző

A keresztény élet eszményének meghatározása és a misztika
mivoltának felderítése végett kifejti a lelki élet megindulásának és
fejlődésének állomásait, különösen a lélek sötét éjtszakájának elengedhetetlen fontosságát és megszűnésének az egyes lelkületekhez
alkalmazkodó módozatait. Majd a szemlélődésnek és vele együtt a
misztikának lényegét állapítja meg- A misztikus életnek lényegi
formája az Isten szeretetétől létesített és táplált szemlélődés;
benne Isten szeretetével együtt van az emberek szeretete is, E
kettős szeretet szétválaszthatatlanul egybeolvadva isteni gyönyörűséggel és boldogsággal tölt el, A rendkívüli jelenségek, mint pl, elragadtatás, látomások, lebegés, egyáltalán nem lényegalkotó elemei
a szemlélődésnek- A lélek természetfölötti felszerelése és szervezettsége a kegyelemben, a szerzett és belénk öntött erényekben, a
Szentlélek ajándékaiban és gyümölcseiben valósulnak meg. Ez
utóbbiak a nyolc boldogsággal bizonyos fokig rokonok, A keresztény élet eszményképe az Isten teremtői kezéből kikerült első emberben, a még nem vétkezett Ádámban, tehát az Istenbe gyökerező,
a hit erejével mindig helytálló és a világot uralma alá hajtó, mintegy meglelkesítő és megistenesítő egyéniségben, személyben található. Ennek az eszménynek kialakítása minden emberre kötelező
erejű cél és törvény; meg ís valósítható az egyedek lelki alkatától
színezett árnyalati különbségekkel, A szerző e nézetét mérsékelt,
nem hosszú 1ère eresztett, szabatos vizsgálódással alapozza megA felhasznált irodalom egy kissé hézagos; Müller Lajos két kötetes
értékes művét mintha nem ismerné. A könyv inkább elméleti, mint
gyakorlati útmutató, s ezért — bár nem ártott volna — az igazán
részletekbe menő gyakorlati művekre nem hívja fel a figyelmet,
Nyelve mondatszerkesztés és magyarosság szempontjából még csiszolásra szorul. Legnagyobb érdeme, hogy a misztikus életről alkotott fölfogások rengetegében biztosan eligazító mécsest gyújt és kijelöli a mindenkitől járható útat a keresztény ember Istenbe torkoló
földi és örök eszménye felé.
Dr. Hegyi Dámján.

pest,

Bő le K o r n é l :
1944, 184 1.

Árpádházi

Szent

Margit.

62 képpel. Buda-

1923-ban jelent meg első kiadásban a Szent Margit szenttéavatási ügyében fáradhatatlan tudós dömés szerzetes könyve, E
második kiadás az előbbit az azóta folytatott kutatásoknak és megállapításoknak megfelelően módosítja és kiegészíti. Csak két helyen
maradt el az inkább csak stílusbeli átalakítás (159-, 170. 1-), s ezért
ott némileg félreérthető. Az életrajz teljesen tudományos megalapozottságú, a források kritikai felhasználásával készült; de a nagy-

közönség, nem pedig a szaktudósok számára, a Szent tiszteletének
a magyar telkekhez illő mély meggyökereztetése és kiterebélyesítése
végett- Ezért kerüli a folyamatos olvasást gátló tudományos utalásokat, idézeteket és forráskritikai megjegyzéseket- Szent' Margit
életét és lelkületét teljes bájában föltárja. Sokat ír ugyan Szentünk
bámulatosan nagy fizikai önmegtagadásairól, de mindenütt kidomborítja ezeknek igazi gyökerét, hajtóerejét, a valódi szentség lényegét: a semmiféle áldozattól vissza nem riadó istenszeretetet, amelybe
szervesen beleágyazódik Szentünk ember- és hazaszeretete. A külső
cselekedetek a kor szelleméhez idomulva csak ennek a túláradó
életforrásnak és életelvnek kibuggyanásai. Szentünk kora a belső
lelki nagysághoz külső nagy tetteket is elvárt. Bőle Kornél könyve
tehát Szent Margitot minden korban és mindenkitől utánozható eszményként rajzolja meg. így aztán kiválóan alkalmas arra, hogy
Szentünket ne csak felkapott, divatos szentként szerettesse meg,
hanem tiszteletét, szeretetét és követését állandósítsa az iránta hálára kötelezett magyar szívekben.
Dr
Hegyi
D a m j á n
R a m ó n L u l l : Imádónak és lmádottnak
P, Szedő Dénes OFM fordításában.

könyve.

136

lap.

A hányatott életű, de valódi változáson átmenő Rajmundus
Lullus (XIII. század) szemlélődéseit adja a könyv az év egyes napjaira, Közvetlen lelki élményekből, látomásokból született vala-.
mennyi, azért érezni rajtuk a világ megvetettségét, A misztikus
lélek Imádottjának állandó közelségére vágyódik, nem csoda, ha
örömet és keserűséget egyformán szívesen fogad Tőle, A könyv
régies, veretes nyelvezete ízleltetni akarja azt, hogy az Istent kereső
lélek számára a boldogság a szeretetből elviselt boldogtalanság,
— sa —
K o v á c s V i n c e : A kórház
lelki naplója. Korda. Bpest. 111 1.

angyala.

Dr, Wettstein Vilma

A szerző érezte, hogy az átlagolvasó nem bírja meg egy lelkinapló egyforma fehér-izzását száz lapon keresztül, azért az előrebocsátott rövid életrajzon kívül a későbbi fejezetekben is külső
támpontok köré csoportosítja a napló egy helyre tartozó részleteit,
és a nagy lélek környezetének tanúságtételeivel színezi a soliloquiás
sorokat. A szentéletű orvosnő élete az Istennel való bizalmas barátságon túl is tele volt színes értékekkel: írói tehetségét a naplóforma értékei is elárulják, a festészetre majdnem rátette egész életét, diplomata-környezetben élvén teljesen kifejthette veleszületett
nyelvtehetségét, az előkelő körök társadalmi életének igazi finomságait tudatosan élvezte, s mind e mellett természettudományosan
képzett orvos volt. Ritka a j á n d é k a az Istennek az ilyen „teljes"
élet. Érdemes volna részletesebb rajzot készíteni róla, hogy lássuk
a gyökereket és a t a l a j t is, amelyek oly ragyogó szépségűvé növelték
ezt az égre illatozó lélek-virágot.
Maródi
Árpád.

Hitszónoklat.
D r . P r i v i t z k y G y u l a : A háború lelki problémái. Homíliák Nehemiás könyve alapján. — Korda R. T. kiadása. Budapest, 1943. 65 lap. Fűzve 2.50 P.
A rozsnyói székesegyházban elhangzott nagyböjti szentbeszédeket tartalmazza a könyv. Mehemiás könyvét véve alapul a szerző
öt homiliában fejtegeti, hogyan viselkedjék a katolikus hívő háború
idején. Hazaszeretet, áldozatkészség, Isten iránti bizalom, igazi
keresztény lelkiség és összefogás, nehéz időkben való hűség és kitartás, magunkbaszállás, a háborúért való felelősségnek önmagunkban való keresése és Isten előtti megalázkodás, Isten országának
önmagunkban való kiépítése a tárgya e beszédeknek. Jellemző tulajdonságuk: gyakorlatiak, időszerűek, könnyen érthetők, tudnak
hatni az akaratra s kedélyre.
— fm —
Irodalom.
M o r u s T a m á s : Utópia. Fordította Kardos Tibor. A bevezető tanulmányt írta vitéz Moór Gyula. Franklin-Társulat. Buda-,
pest. 173 1.
A történelem óriási olvasztó-tégelyében forr a világ. Kit ne
érdekelne, milyen „formába" önti majd ki az Isten keze. Találgatjuk, olyan lesz-e, mint volt, vagy annyira más, hogy rá sem ismerünk talán. A „régi jó" csődöt mondott többszörösen ís, azért szívesebben remélünk egy még nem volt világot. Ha pedig ennek elképzelésében magunk megfáradunk, visszanyúlunk ábrándozó ükeinkhez, együtt talán többre megyünk. így ér kezünk Morus Utópiájához
ís. Belelapozva első meglepetésünket eszméinek modernsége okozza:
a keltető-géptől a kötelező munkaszolgálatig, a szabvány-ruhától az
aranyalapot helyettesítő munka-valutáig sok legmaibbnak hitt megoldás van benne; a második meglepetést a száraz állambölcseletnek vélt munka vonzó szépirodalmi értékei keltik: regényes keretű
szerkezete, tartózkodó, nemes szónoki páthosza, a benne fel-felcsillanó finom gúny. A fordítás műgondja a körmondatos eredetit mérsékelt összetételű mondatokra váltva hozta közelebb hozzánk. Mindössze néhány mellékmondatának furcsa tagadószó- és tiltószóhasználatával nem érthetünk egyet- Mikor aztán átgyönyörködtük magunkat a könyvecskén, néhány Morus életének és művének ellentétéből fakadó kérdés vetődik föl bennünk. PL: Mért állt szerzőnk a
király szolgálatába, mikor müve egész első részében az ilyesminek
hiábavalóságát bizonyítgatja? Mért nem próbált legalább valamit
megvalósítani Utópiájából Morus lordkancellár korában? Hogyan
lehetett az Egyház kanonizált szentjévé az, aki a legeszményibb
vallásnak nem a katolicizmust rajzolja? Mért hozott halálos ítéleteket eretnekek ellen, mikor művében a legmesszebbmenő vallási
türelmet dicsőíti, s ugyanakkor mért ragaszkodott jobban hitéhez,
mint életéhez? Mindezekre a kérdésekre találó logikájú és essay-

szerű finomságú válaszokat ad a bevezető tanulmány. Jól teszi hát
az olvasó, aki egyébként Morus életét ismeri, ha ezt utoljára hagyja.
Maródi
Árpád.
Kovács
I—II. k.

Ágnes:

Kalotaszegi

népmesék.

Franklin-társulat,

Az Üj Magyar Népköltési Gyűjtemény fontos forrásműnek
tartható sorozata V—VI. köteteként jelent meg ez a gyűjtemény.
A magyar népművészet leggazdagabb lelőhelyén, Kalotaszeg egyik
kis falujában, Ketesden, gyűjtötte össze a fiatal, tehetséges népmese-kutató a kötetek tartalmát alkotó kilencvenöt mesét. A mesék
termőhelye, a kis falu eléggé távolesík a várostól, messze az idegenforgalomtól, s így érintetlenül őrizhette meg ősi magyar hagyományait. Itt még ma is eleven társadalmi szükséglet a mese, mely elmondójával együtt szorosan hozzátartozik a falu életéhez. Szerepe
a szórakoztatás, az egyhangú téli munkák megkönnyítése és gyorsabbá tétele, s a fáradt test jótékony álomba vezetése. A közölt
mesékből elénk csillan a magyar népmese és rajtuk keresztül a néplélek minden szépsége, gazdagsága, színesen eleven képzelete, mely
ontja évszázadok bölcsen leszűrt élettapasztalatait, józan bölcseségét, zamatos humorát, ízes magyar beszédét. Megérezzük a magyar
népmese legkülönösebb tulajdonságát, azt, hogy a mese: nem mese,
hanem való világ. Képzeletben ugyan, de él. Sokszor annyira, hogy
szinte karrierregénnyé válik, amelyben a lélek, a mesélőé, a hallgatóé, eléri álmai megvalósulását, eljut vágyai birodalmába. Anynyira él, hogy a hallgató és mesélő nemcsak látja a mesét, hanem
tevékenyen részt is vesz az eseményekben. Innen való, hogy a ketesdí mesék nemcsak a tudományos kutatónak jelentenek nagy«
gyönyörűséget, hanem minden olvasó élvezetes olvasmányt, irodalmi
élményt kap tőlük. Kovács Ágnes két kötete újabb jele annak a hatalmas fejlődésnek, mely az újabb időkben a magyar olvasó tömegek
lelkét a magyar értékek, lelki kincsek, s köztük a népmese felé
sodorta, A szerző pompásan sikerült irányt mutató bevezetése és
lelkiismeretes, szép gyűjtő munkája értékes darabja a magyar műveltség-kutatásnak.
Pálos Ferenc.
P. F i n n
Üjból egy
ven, csintalan,
reti Krisztust.
fiú merít lelki

Ferenc

S. J.: Lightfoot

Kolozs.

Korda. 184 1,

kedves fíúeszmény jelenik meg irodalmunkban. Elede mélylelkű. Vonzódik az Oltáriszentség után, szeMegható testvére, Katica iránti nagy szeretete. Sok
üdülést ebből az izgalmasan érdekes könyvből.
M. E.

H u l d a M a r i a Mi cal:
gen. Herder. Freiburg im Br.

Ein Bilderbuch

von Gottes

Heili-

Sok édesanya örömmel veszi ezt a szép képeskönyvet 21—29
cm-es színes képeivel s kedves szövegkönyvével, melyből elmagyarázza gyermekeinek a Szűzanya, Szt. Ann , Kristóf, Ágnes, György,
Pannonhalmi Szemle

10

Márton, Tarzicius, Miklós, Alajos, Terézia, Erzsébet, Notburga,
Ferenc és Hermann József életét, A szem és lélek együtt gyönyörködik és még közben a német nyelvgyakorlás is folyhatik.
M. E.
P. F e h é r
M á t y á s 0 . P.: A kassai
kódexei és ősnyomtatványai.
Kassa, 1943, 80 1,

püspöki

könyvtár

A kassai püspöki könyvtár régiségeinek első katalógusát Récsey
Viktor, a pannonhalmi könyvtár egykori tudós igazgatója adta ki.
Az azóta bekövetkezett örvendetes gyarapodások és sajnálatos eltűnések megváltoztatták a könyvtár állományát, úgyhogy most, az
ú j rendezéskor mindenképen kívánatosnak látszott az állandóbb értékek új jegyzékének közrebocsátása, E szerint a könyvtárnak 11
kódex-kötetben 32 kézírásos munkája van, de a XVIII. századból
is jelentékeny kézirat-anyagot sorol fel a jegyzék, A Régi Magyar
Könyvtárba tartozó kötetei között egy unikum is van és több olyan
példány, amiről Szabó Károly nem tudott. Érdekes még, hogy a
könyvtár sok kötete árul el több-kevesebb kézzelfoghatósággal
,,láncos" multat. Általában a fölsorolt könyvek eredeti és később bejegyzett adatai oly regényes priuszt sejtetnek egy-egy darab hátamögött, hogy az szinte kíált a történeti feldolgozás után. Ügy érezzük, a katalógust összeállító lelkes könyvtáros nem sokáig fog tudni
ellenállni ennek a hívásnak.
Maródi
Árpád.
Tömörkény
Bpest. 178 1.

István:

Jegenyék

alatt.

Franklin-társulat.

Az irodalmi szektások szerint magyarul csak most kezdenek
igazán írni tudni a népről, mégis Tömörkény egymás után újra megjelenő köteteit magyarabbnak és népibbnek érezzük sok mai „konfessionell völkisch" író munkájánál. Mi Tömörkény titka? A maiaktól főként abban különbözik, hogy nem célzatosan, politikai vagy
szociális szándékkal közeledik a néphez. Ennélfogva a nép életszemléletének fenséges és játékos oldalát is meglátja nemcsak a
szolgait és elkeseredettet. Előadásában nem annyira a nép nyelvét
használja föl, mint inkább gondolkodásmódját. S ami talán a legnagyobb: ért hozzá, hogy a perc emberkéit az örök emberibe gyökereztesse, Sok novellája átment már az iskolakönyvekbe mintadarabnak, de csak hadd jelenjenek meg ú j r a és ú j r a egész kötetei is,
legalább nemcsak rövidnadrágos és hosszúcopfos korában nevelődik
r a j t u k a nemzet! (Mind ez fokozott mértékben áll Móra Ferencre.
Mikor jelennek már meg ú j r a az ő sokat keresett kötetei is?!)
Maródi
Árpád.
Nagy Miklós:
Bpest, 242 1.

Különös

háztűznéző.

Szent István Társulat.

Nagy Miklós újabb novelláskötetével is megerősíti régi tapasztalatunkat, hogy ő a kis dolgok művésze. Hiába választ pl. könyve
második felében világtörténeti tárgyat, akkor is csak valami egészen

jelentéktelen porszemecske aranylik föl érdeklődésének reflektorfényében. Másik meghatározottsága — bár ebből is kitörni látszik
-— a faluhoz, a föld népéhez kötöttsége. Mintha Antaeus fegyvervasából vágta volna tolla hegyét, csak akkor fog szépen, ha a Bene
bácsikról, a Balóék portájáról, a Lükőék gyerekéről írhat. Valahogyan nem érezzük mégsem szegénységnek tehetségének ezt a kettős kötöttségét, nem fölfelé vagy széltébsn várunk tőle fejlődést,
hanem a mélység irányában.
Cholnoki

Viktor:

Tammuz.

Franklin-Társulat, Bp, 163 1.

„A tegnap ködlovagjai" közül lovagol be megint egy ezzel az
újra megjelent novelláskötettel a mába. Ha a romantika elvágyódás
a jelenből, borzadás a valóságtól, menekülés a józanság elől, akkor
ezek az ideges szellemességű történetek romantikusak. Talán megifjult időszerűségük magyarázata is épen romantikus ídőszerűtlenségük.
M. Á.
Virágszálak Szt. Ferenc és társai életéből. Fioretti. Fordította
Kőszeghy Mihály dr. kanonok, II. kiadás. Gyöngyös. 1943. 211 1.
A Fioretti nem történeti mű, a tények legendákká virágoztak
benne, de bármely kritikailag megrostált forrásmunkánál jobban
t u d j a éreztetni a franciskánus hőskor levegőjét. Olvasásakor elsüllyed körülöttünk a jelen, Ferenc testvérrel Umbria édesen lejtő
dombjai között éljük mi is a mindennapos csodák világát, bennünket
is megszáll az Isten koldúsainak szent bohémsége, kenyeres p a j t á sunk lesz, az igazi boldogságról kioktatott Leone, házunk népe a
,,fordólt" farkas, megszégyenítőnk a Ferencnek bízonyozó sok kis
madár és a páduai Antal szavára vigyázó lelkes halsereg. Már-már
az égbe ragadja szívünket a bőven kortyolt lelki gyönyörűség, mikor
az amúgy is elszürkített sorok közt ilyen kifejezésekbe ütközik szemünk: fellát, besugalmaz, stb, Megborzongva hullunk vissza rögtön
a bajos mába, és szomorúan fájlaljuk, mért nem folytatása ez a
fordítás is a nagy hagyománynak, mely a Jókai-kódextől Tormay
Cecilig oly igényessé tette a magyar Fiorettí-olvasókat.
Maródi
Árpád.
Z o l n a i G y u l a — „Somkuti" — Északi
sulat kiadása, 144 1.

Lant.

Franklin-Tár-

Zolnai Gyula nemcsak kiváló nyelvész és nyelvünk tisztaságának hivatott szakértője, hanem finn nyelvtudásával szép fordítói
sikereket is aratott. — Ha a jelen kötet verselésében a fölfokozott
igény talál is itt-ott kívánni valót, ahhoz semmi kétség sem férhet,
hogy Zolnai Gyula rendkívül értékes és eredményes munkát végzett.
Éppen azzal, hogy hűen ragaszkodik az eredetihez, a finn költő
ihletét ragadja meg és közvetíti a magyar olvasónak, Bár a kötet
segítségével is alkothatunk már magunknak vázlatos képet a finn
lírai költészetről, mégis igen örülnénk, ha a fordító még több verset
10*

is tolmácsolva bővítené a kereteket. Ez a derék munka jelentős
állomása lesz a magyar-finn szellemi kapcsolatoknak,
Sámson
Edgár.
Magyar Könyvészet. Az 1911—1920, években megjelent magyarországi könyvek, különlenyomatok, zenemüvek és térképek betűrendes jegyzéke, A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium
támogatásával kiadja a Magyar Könyvkiadók és Könyvkereskedők
Országos Egyesülete, Barcza Imre címanyagának felhasználásával
összeállította az Országos Széchényi-Könyvtár bibliográfiai osztálya.
Sajtó alá rendezte Dr. Kozocsa Sándor. 2, kötet, Budapest, 1939.
és 1942. Lexikonoktáv. VIII. 538 és 558 lap.
Nagy-Magyarország sorsdöntő évtizedének teljes irodalmát
a d j a ez a munka Petrik Géza ciklus-könyvészeteinek folytatásaként,
A hirlap- és a folyóiratkönyvészetet egy harmadik kötetben dr.
Kemény György fogja közzétenni. A közlés elveiről, az előmunkálatokról Kozocsa Sándor az I. kötet előszavában részletesen beszámol. A mintegy 25—30.000 címből álló, betűrendben közölt irodalmi
anyag hű képet ad szellemi életünk minden ágáról 1911—1920
között, Még akkor is, ha tekintetbe vesszük, hogy ebbe az évtizedbe
a világháború négy esztendeje, az összeomlás, a Károlyi-korszak és
a proletárdiktatúra hónapjai is beleesnek, melyek a könyvtermelést
rendkívül megnehezítették, a kötelespéldányok beszolgáltatását pedig sok esetben elodázták, vagy éppen lehetetlenné tették, A két
kötet — látszólagos szárazsága ellenére is — rendkívül érdekes
olvasmány! Lapjairól egy ezerarcú óriás, Nagy-Magyarország szellemi élete bontakozik ki fogható adatokban a gondolkozni tudó
olvasó előtt, Mennyi irány, mennyi értékes és értéktelen kezdeményezés, hány nyelv és hány világnézet, összefogó és széthúzó célzat,
építő és romboló szándék bújik meg a szürke könyvcímek mögött!
Pedig az ebből a szempontból még jellemzőbb folyóiratok és hírlapok könyvészete csak ezután fog megjelenni. Mennyivel igazabb,
élettel teljesebb és átfogóbb képet rajzolhatnak a jövő monográfiáiról a magyar élet minden ágáról, ha m a j d az ilyen, a megközelítő
teljesség jogcímére igényt tartó könyvészeti összefoglalások alapján
gyűjtik össze anyagukat. Mennyi felesleges munkától kímélhetik
m a j d meg magukat, ha észreveszik, hogy tárgyukról esetleg több
értékes, de elfeledett vagy nem méltányolt korábbi munkával is
rendelkezik már irodalmunk. Most készülő folyóirat- és hirlapkönyvészetünk még szélesebb távlatokat nyit m a j d ezen a téren is.
Dr. Karsai

Géza.

Conrad Ferdinand Meyer válogatott versei. Kosztolányi Dezső,
Radnóti Miklós, Rónay György, Sárközy György, Szabó Lőrinc,
Vargha Gyula fordításai. A bevezetést Cs. Szabó László írta. 8°
125 lap. Kétnyelvű Remekművek IV. Budapest, é. n, Franklin-Társulat, — Novalis és Hölderlin válogatott versei. Rónay György fordításai. A bevezetés Rónay György műve. 8°, 117 lap. Kétnyelvű
Remekművek V. Budapest, é. n. Franklin-Társulat,

A három nagy, de nehezen fordítható német lírikus legszebb
verseiből összeválogatott műfordítások újabb műfordítói irodalmunk
maradandó alkotásai közé tartoznak. A színvonalas magyar fordítás
mellett az élvezetesen megírt és a lényegre törő bevezetések is gondoskodnak arról, hegy a párhuzamosan közölt eredeti szövegekbe,
azokon túl a költők egész életművébe könnyebben behatolhasson az
olvasó. A kiadócéget elismerés illeti meg, hogy a háborús nehézségek ellenére is méltó formában a d j a ki a keresztény humánum
nagy irodalmi képviselőinek válogatott munkáit a ,,Kétnyelvű Remekművek" szép sorozatában. Nagyon örülnénk, ha a német, a
francia, az angol és az olasz katolikus líra nagyjainak is szentelne
egy-egy kötetet. Sok olvasója akadna a latin, az ógörög, a szláv és
j ç a r s a i Qéza
a román líra kétnyelvű remekeinek is.
Urho

Karhumäki:

A

bajnok. Franklin Társulat kiadása.

Lankadatlanul érdekes történet keretében követhetjük azt a
nemes küzdelmet, amelyet egy igen rokonszenves finn fiatalember
kifejt, míg a világ első futóbajnoka nem lesz. Az események szálai
Niemelá Jojö köré fonódnak, ki feltűnő életrevalóságával sorra
rázza le a szürke élet rábonyolódó kötelékeit s bárhová jut, mindig
különb, mint a környezete. Karhumäkinek nagy érdeme, hogy mindig a finn életviszonyok között marad és népének éppen a legjellemzőbb életnyilvánulásaít t á r j a olvasói elé. Nem hagyhatjuk szó
nélkül azt a ritka fordítói készséget, amellyel N, Sebestyén Irén
tolmácsolja ezt a regényt magyar olvasóinak.
Irodalomtörténet.
P u k á n s z k y B é l a : Erdélyi szászok
pest, 1943. Danubia kiadása, 8°. 196 1.

és magyarok.

Buda-

„Német polgárság magyar földön" című művében Pukánszky a
hazai német polgárok különböző csoportjainak és a magyarságnak
viszonyát mutatta be. Jelen könyvében viszont a teljesen elkülönülő,
s a XII. század folyamán történt betelepedése óta változatlanul erős
német öntudatú erdélyi szászok és az erdélyi magyarság együttélésének útját rajzolja meg. A szinte áttekinthetetlen terjedelmű német
források és a feltűnően csekély magyar előmunkálatok lényeges
eredményeiből Pukánszky színes és élvezetes képet alkotott. Az a
célja, hogy a mult hibáit, téves és sokszor ellenséges megítéléseit
kölcsönösen kiküszöbölve, a helyesebb és reálisabb magyar-szász
szemlélet útját szélesebb körökben is egyengesse. Őszintén, tárgyilagosan beszél a magyarok és a szászok viszonyáról, még akkor ísy
ha fájó emlékeket kell érintenie. Az a meggyőződés irányítja tollát,
hogy a Kárpát-medence népeinek egészséges fejlődését és boldogulását csak egymás tárgyilagos megismerése, a kölcsönös megbecsülés
és jogtísztelet biztosíthatja. Ebben a szellemben mutatja be a szász
elkülönülés történeti alapjait: a földközösséget, a nagy királyi kiváltságokat, a szász universitas szigorú törvényeit az egyház, a

céhek, az iskolák ügyében, a társadalmi, a szellemi és a politikai
élet minden ágában. A német népiség mindenáron való fenntartásának, a társtalanságnak és a Birodalommal való szoros kapcsolatok
ápolásának gondolata élteti az újkor és a legújabb kor szász irodalmát is. Az erdélyi és a magyar sorsközösség eszméje, ha ritkábban is, néha szintén megcsendül benne. Szeretnénk remélni, hogy
ezek a belső nyugtalanságra, józanabb önszemléletre, szigorúbb önbírálatra és az államfenntartó magyarság iránti hálára valló megnyilatkozások lehatolnak majd a negyedmilliós szászság tömegeibe
és ott megteremtik a magyarsággal való kiegyezés lelki alapjait.
Dr. Karsai Géza„
Történelem,
E r d é l y i L á s z l ó : Krónikáink magyarul. Szeged, 1943. 8°.
288 1, — Krónikáink kritikai ismertetése. Szeged, 1943. 8°. 34 1.
Történetírásunk legrégibb emlékei, a legendák és a krónikák
eredete, hitelessége körül immár két évszázad óta folyik a vita. A
legutóbbi három évtized különösen sok új szemponttal járult hozzá
a vita anyagához, A Szentpétery Imre szerkesztésében és legkiválóbb történetíróink közreműködésével kiadott szövegek gyűjteménye
(Scriptores rerum hungaricarum, Budapest, 1936—1938. 2. kötet,)
valóságos remeke a történetírói és a filológiai műgondnak. Biztos
alap minden további kutatás számára. Ebbe a munkába kapcsolódott bele Erdélyi László is, amikor újból lefordította és kritikai
megjegyzésekkel kísérve kiadta a krónikák szövegét. Az új fordítás
szükségességét egyfelől azzal okolja meg, hogy a korábbiak már
elfogytak, másfelől pedig azzal, hogy részlettanulmányaiban sok
olyan korszakok szerint változó szakkifejezést, rejtett kapcsolatot és
értelmet látott meg, melyek ismerete nélkül lehetetlen hű fordítást
adni ezekről a sokat vitatott szövegekről. Első munkájában Anonymus, Kézai, az Óbudai- és a Képes-Krónika fordítását a d j a rövid
bevezetés kíséretében, A másodikban kritikai ismertetést ad az
egyes krónikákról és a velük kapcsolatos kérdésekről, A fordításba
és a hozzája fűzött magyarázatokba hosszú és termékeny élete minden tudományos tapasztalatát belesűrítette. Érdeklődésének töretlen frisseségére jellemző, hogy még Tóth Zoltán nemrég megjelent
és sokat támadott tanulmányával szemben ís kifejti az álláspontját.
Erdélyi két legújabb munkája érdekes és tanulságos olvasmány
a szakember számára, de könnyen megtévesztheti a be nem avatottakat. Éppen ezért nem hallgathatjuk el, hogy módszertani szempontbólí különösen Szentpétery említett kiadványa óta, számos kifogás emelhető ellenük. Nem szakbírálatról lévén szó, ezek közül
csak a legfőbbeket soroljuk fel. Sehol sem említi, hogy melyik kiadás alapján fordítja a latin szövegeket. Az egyes krónikák főbb
irodalmát, a korábbi fordítások jegyzékét és méltatását, az eddigi
szövegkritikai megállapítások érvényesítését hiába keressük Erdélyi-

nél. Igen nagy hiba az is, s az olvasást nagyon zavarja, hogy megjegyzéseit magában a főszövegben közli zárójelben, amikor azoknak
a jegyzetben van a helyük. Az apróbetüvel szedetett hosszabb fejtegetések szintén a lap aljára valók. Az egyes krónikák betoldásait
élesebben el kellett volna különíteni az alapszövegtől. A helynevek
és a személynevek írásában nélkülözzük az egyöntetűséget. Ugyanez
áll a rövidítések és az idézetek technikájára is. Az említett hibák
és hiányok némi műgonddal elkerülhetők lettek volna. Vitás helyeken az ellenkező nézetek pontos tartalmi és könyvészeti rögzítését
is hiányoljuk, mert e nélkül nehéz összemérni a szerző állításait
mások fontos és alapvető kutatásainak eredményeivel. így azt sem
könnyű mindig megállapítani, hogy a szerző mikor nyilvánít gyökeresen eredeti véleményt, mikor javítja mások nézeteit és mikor veszi
át azokat. A krónikák nagy értékeinek kiaknázását Erdélyi igen
részletes mutatóval könnyíti meg. Ebben elsősorban a művelődéstörténeti szempontok érvényesülnek, de sajnos ezek sem modern
módszertani elvek szerint. — Az említett hiányokat és hibákat leszámítva, a két munka maradandó értékét elsősorban abban látjuk,
hogy bennük Erdélyi lerögzítette a maga tudását, közölte tapasztalatait és kritikai nézeteit történetírásunk kezdeteinek fontos kérdéseiben. A sok új adat és meglátás hozzá fog járulni ahhoz, hogy
ezek a kérdések a jövőben egyre foghatóbb alakot öltsenek s egykor
talán mindenkit kielégítő megoldást nyerjenek.
] £ a r s a { Géza
G a l l u s S á n d o r és M i t h a y S á n d o r : Győr története a
vaskorszakig.
Győr. F e t t i c h
Nándor
és
Nemeskéri
J á n o s : Győr története a népvándorláskorban.
Győr.
Örömmel szemlélheti Lovas Elemér szerkesztő elveinek érvényesülését e két hatalmas kötetben: terjeszkedjék ki a monografia
mindarra, ami Győr város életére hatást gyakorolt, és ameddig
Győr hatása érvényesült. A tájegység nehéz kérdését szerencsésen
oldották meg a szerzők. Szerencsés volt a szerkesztőnek az a gondolata is, hogy minden kor megfelelő szakember kezébe kerüljön.
Egy ember nem érthet mindenhez. A szakszerű feldolgozást 75 éves
szakszerű gyűjtés előzte meg. A gyűjtők közül Méry Etel, Rómer
Flóris és Börzsönyi Arnold bencések nevét emeljük ki. A szerzők,
mikor új összefoglalást nyújtanak a helyi kő-, bronz- és népvándorláskori emlékek alapján az illető korok kultúrájáról, egyben példát
adnak arra, hogy milyen feladatok várnak a kutatókra a vidéki központokban. Ha új képet nem sikerül is rajzolniok, néhány részletkérdést mégis tisztázhatnak. Pl. az avarok utódait a honfoglalók itt
találták-e? A válasz nemleges, mert műveltségünkbe avar elem
közvetlenül nem került bele. Mikor Győr városa elfogadta Lovas
monografia-tervezetét, és pénzzel támogatta, értékes áldozatot hozott
a tudománynak.
Mihályi
Ernő.

Őstörténet.
M o ó r E l e m é r : A magyar őstörténet fő problémái. Szegedi
Múz eumi Kiadványok, I» 12. Szeged, 1943, 95 1. A végén németnyelvű összefoglalás.
Valamennyi között legmeglepőbb a szerzőnek az az állítása,
hogy a magyar törzsnevek nem török eredetűek, hanem valami más,
általa is csak gyanított néptől valók. Egyéb tételei közül még megemlítjük azt, hogy szerinte a magyarság a nomád életmódot sem a
törököktől, hanem szintén valami más néptől tanulta; és a magyar
őshaza sem ott volt, ahol mások keresik, hanem a Káma alsó folyása
és Szamara között elterülő ligetes területen. Kár, hogy a szerző
előadása minduntalan vitatkozásba sodródik és csak ritkán engedi
meg az olvasónak, hogy a tudományos tárgyilagossággal megírt fejtegetéseket tanulmányozhassa,
Sámson Edgár.
Attila és húnjai. Szerkesztette Németh Gyula. Magyar Szemle
Társaság. Budapest, 1940. 330 + XX. lap és két térképvázlat,
E komoly könyv tudós szerzőit nem a mesterkélten összehangolt és művészien kikerekített megállapítások csalóka szépsége
vezette, hanem a tudomány eszményi hivatása: az igazság pártatlan
kutatása. Ehhez a nemcsak az európai, hanem a kínai szakirodalomban is meg-megvitatott kérdésszövevényhez csak olyan tudósok
szólhatnak hozzá, akik saját műveltségük és tudományos képességeik világánál rendet tudnak teremteni az eddigi nézetek között és
saját kutatásaik eredményeit is gyümölcsözően tudják értékesíteni.
Ha valaki el akarja kísérni a húnokat Ázsiából európai nagyhatalmuk kifejlődéséig és onnan bukásukig, az sokat tanulhat ebből a
műből; az Attila körül kialakult mondák, a hunokra vonatkoztatható
régészeti emlékek, a hunok nyelve, hun és magyar viszony mind
olyan kérdések, amelyek méltán tarthatnak számot az érdeklődők
figyelmére. Az egyes tanulmányok írói olyan szakemberek (Németh
Gyula, Ligeti Lajos, Váczy Péter, Eckhardt Sándor, Fettích Nándor),
akiknek a vezetésére bizton rábízhatjuk magunkat.
Sámson Edgár.
Művészet.
Reinhold Lindemann: Begegnung. — Heinrich Lützeler:
Muzik.
— Reinhold Schneider: Ehrwürdiges Alter. — Verlag Herder. Freiburg im Breisgau.
A Herder-cég kiadásában megjelenő „Der Bilderkreis" sorozatot
már ismerik olvasóink. Az élet egy-egy jelenségének képzőművészeti
ábrázolásaiból nyújtanak darabjai 25—25 képnyí gyűjteményt, s e
képek közül 5—5 mindig remek színes nyomat. Legnagyobb erénye

a szerzőknek az illusztrációk összeválogatása. Nem az unalomig
ismert ú. n. híres képek és szobrok reprodukcióival találkozunk itt
újra, hanem szinte egészen ismeretlen remekek felfedezésének kellemes láza borzongat meg bennünket. A fönti három új kötet képei
közül leginkább részeltet bennünket ebben az ünnepi élményben a
találkozást kifejező egyiptomi szobortöredék: két egymást fogó kézfej, az erősebb tétova és meghatott, a keskenyebb félve ragaszkodó,
a zene megszemélyesítői közül a Kr, e. IV. századból való fuvoláslány, akinek görög szépségű a k t j a olyan vonalakban hullámzik,
mintha muzsikájának ritmusa patakzanék rajta végig; s a tiszteletreméltó öregkort kegyetlen őszinteségű kegyelettel visszaadó
Dürer-rajz: Anyám arcképe. Mivel a kis kötetek a mindenkinek
hozzáférhetőbb tartalom, jelentés felől közelítik meg a képeketszobrokat, tágabbra nyitják a műélvezés a j t a j á t is, mint a formarajongó esztétikai írások, melyek csak a beavatottakat segítik még
mélyebb értésre. A forma-tisztelet inkább a könyvecskék szövegének írói erénye. Az essay legjobb hagyományai kelnek életre ezekben a kísérő-írásokban. Ha elmondtuk azt is, hogy a szerzők gondolatvilágát fitogtatás nélküli, de határozott katolikus szellem lengi
át, a legmelegebben ajánlhatjuk mindazoknak e kedves kis könyveket, akik szeretik azt, amit a német ,.kleine Köstlichkeíten"-nek
nevez.
Maródi
Árpád.
R o d i n : Beszélgetések
a művészetről.
Összegyűjtötte
Gsell. Franklin-Társulat. Bp. 117 1. és 22 képes tábla.

Paul

Igaza van a bevezetés-író Pátzay Pálnak: érdekesebb, ha
művész ír a művészetről, mintha műtörténész vagy műkritikus, mert
ezek csak beavatottjai, de amaz bennszülöttje a szépség világának.
Igen, érdekesebb az ilyen első kézből való tanúságtétel, de nem
mindig megbízható. A jelen esetben azonban ez a veszély nem áll
fenn, mert a könyvben a művésszel beszélgető Gsell élesszemű műtörténész, aki rögtön lecsap, ha Rodin mester elfogultan vagy félreérthetően nyilatkozik saját művészetéről, pl. a természet utánzásával kapcsolatban. Szinte megdöbbentő, hogy — bár jó pár évtized
választ el bennünket a könyv keletkezésétől — ugyanolyan balvéleményeket kellett akkor is ostorozniok a művészeknek, mint amilyenek ma állnak velük szemben. Egyrészt ez ad időszerűséget a
könyv e második magyar kiadásának, másrészt meg az, hogy a
korfelfogáshoz és Rodin saját művészi hitvallásához kötött anyagon
kívül bőven tartalmaz olyan részleteket, melyek az örök művészetet
hozzák lehelet-közeibe hozzánk, pl. azok a beszélgetések, melyek
a lámpavilágnál vizsgált klasszikus szobrokról szólnak, és az ókori
művészek mintázásbelí intimitásait fedik fel előttünk, vagy annak a
megvitatása, hogy miben állott Pheidias és Michelangelo szobrászfelfogásának különbsége a testsíkok és a súlypont-vonal kérdésé-

ben, stb., stb. — Remek, igazán franciás szellemességű az előadás,
mely a szakszerűség mellett nem feledkezik meg az ízesítésről sem.
és az esztétikai, műtörténeti, mesterségbeli adatokon kívül egyforma
könnyedséggel és találó erővel idézi Homerost és Moliert, Ovidiust
és Villont, Kempís Tamást és Boudelaire-t. — Farkas Zoltán fordítása nem juttatja eszünkbe, Hogy fordított szöveget olvasunk. Az
azonban túlzás tőle, mikor annyira alkalmazkodik a szerzők egyoldalúan esztétikai világnézetéhez, hogy az egy Isten nevét következetesen kis i-vel írja. Ezzel, hogy egyebet ne mondjunk, szembe
kerül a magyar helyesírás szabályaival és Reményik ,,Némely pesti
poétának" címzett versét juttatja eszünkbe.
Maródi
Árpád
Kapossy
János:
Maulbertsch
a szombathelyi
palotában. Szombathely, 1943. 23 1. és 8 képes tábla.

püspöki

Boldog a város, melynek olyan múltja van és múltjához olyan
értői, mint Szombathelynek. A Géfin Gyula szerkesztette Acta
Savariensia előttünk fekvő 3. füzetének láttán jut az eszünkbe. A
kis tanulmány körülhatárolt t é m á j á t történeti, sőt szellemtörténeti
teljességgel meríti ki. A XVIII. század végének Szombathelye, a
nagy Szily püspök, a tudós Schoenvísner, az öregedő Maulbertsch
és segédei plasztikusan lépnek elénk mondataiból. Szellemes ciceroneként magyarázza végig a püspöki palota nagytermének egymás
fölött három magasságban és ugyanígy értékben és szépségben is
egyre emelkedő képeit. Utal a képek történelmi tartalmára, megfejti
az allegóriákat, s beszél festői jellegzetességeikről. Talán ez utóbbiban lehetett volna egy kicsit részletezőbb és szakszerűbb. Valószínű
azonban, hogy az előre kiszabott terjedelem kötötte meg a szerző
kezét, így is csodálatos, hogy ilyen kis helyen ennyi okos dolgot
tudott mondani, még hozzá eleven, élvezetes formában.
Maródi
Árpád.
Lelkes
I s t v á n : A szép Kőszeg.
56. Bp., 1943. 29 1. és 32 képes tábla.

Officina-képeskönyvek

Kolozsvár, Nagyvárad, Pécs, Győr és Vác után Kőszeg is belekerült az Officina-képeskönyvek sorozatába. A színvonal e sorozatnál már hagyomány, s ez az ú j kötet nem méltatlan elődeihez.
Szövegében nem követi a városismertetők szűkszavú adatfelsoroló
módszerét. Okleveleket, krónikákat szólaltat meg a maguk színes
és ízes eredetiségében, mikor a múltról beszél; dicsér és korhol,
vitatkozik és befolyásol, mikor a jelenbe ér, A Lelkes János készítette fényképek a város ismert és sokszor ábrázolt műértékeit sem
a szokott levelezőlap-stílusban a d j á k , meg új szépségeket ís fedeznek fel. Omlós, festői másolásuk is kellemes a szemnek. Ha azonban a r r a gondolunk, hogy a kötet összeállítója festőművész-rajztanár, joggal sajnálkozunk a grafikus illusztrációk teljes hiányán.

— A könyv külső kiállítása
majdnem egészen békebeli.

és nyomdatechnikai

szépsége még
Maródi Árpád.
Vegyes,

Tóth József:
Czollner-tér 32,

Adó-

és illetékügyi

tájékoztató.

Kecskemét,

Kitűnő adóügyi tanácsadó különösen családvédelmi szempontból, Az adóügyi naptárban felhívja a figyelmet a teendőkre, elemi
kár, halálozás, gyermekszaporulat, lakásváltozások stb, esetén- Jelzi
a határidőket. Pontosan a d j a a pénzügyi illetékeket. Valósággal
mindennapi szükségletet elégít ki ez az összefoglalás jó szakember
tollából. Ára 50 fillér és a költségek.
Mihályi Ernő.
Ungarn im Donauraum. Herausgegeben von Stefan
pest—Leipzig, 1943, Verlag Danubia. 8". 158 1,

Gál. Buda-

Magyar tudósok, politikusok és közírók írták e könyv fejezeteit,
hogy a német és a németül olvasó külföld előtt a legújabb kutatások
adataival megvilágítsák országunk központi jelentőségét a Duna
völgyében, Kállay Miklós miniszeterelnök a magyarság európai
küldetésére világít rá ihletett szavakkal, Jánossy Dénes a magyar
élettér történeti alakulását fejtegeti, A többi, hosszabb-rövidebb tanulmányt szerzőik a Dunamedence euráziaí kereskedelmi útjainak,
geopolitikai adottságainak, a Duna stratégiai jelentőségének, a magyar dunai hajózásnak, csatorna- és vasúthálózatnak, a légiforgalomnak és kereskedelemnek szentelték, A befejező tanulmányban
Siposs Sándor az új élettér-fogalom és a magyar állameszme kapcsolatát fejtegeti. A Gál István által szerkesztett munka kiválóan
alkalmas arra, hogy a modern tudomány formanyelvén a külföld
előtt ís leszögezze azokat a régi gondolatokat, amelyek népünket és
vezetőit államunk vezetésében és berendezésében ezer esztendő óta
Dr. Karsai Géza.
vezérelték.

BENEDICTINA.
Hontecassino nincs többé.
Mihályi Ernő.

Nehéz feladatot kaptam: írjak az elpusztult, rommezővé lett
anyamonostorunkról. Ezekiel próféta jut eszembe, akit az Ür keze
egy mezőre állított, mely tele volt csontokkal s megparancsolta
neki: Ember fia, jósolj ezekből a száraz csontokból. Lehelj beléjük
lelket, hogy éljenek. Ezekiel engedelmeskedett. Parancsolt a csontoknak, Lett nagy mozgás. Minden csont megkereste a helyét, hús
és bőr nőit rájuk, A próféta rájuk lehelt. Élet támadt a csontokon
és lett egy óriási sereg s megígérte az Ür, hogy bevezeti őket Izrael
földjére. íme én is feltámasztom most Montecassino rommonostorát,
kilépnek sírjaikból 1400 év kultúrájának, lelkiségének, művészetének, harcainak hordozói és beszélnek csodálatosan fényes korszakokról, de beszélnek nagy pusztulásokról, harcokról is. Mindenesetre a legszebb idő, mikor Szt, Benedek Kr, u. 527-ben megjelenik
itt tanítványaival és az ősi pogány Apolló-tisztelet helyén kitűzi a
keresztet, monostort alapít, oltárt épít a szerzetesek égi pártfogója,
Szt. Márton tiszteletére. Mikor lett igazi sinai heggyé, a kinyilatkoztatás szent hegyévé Montecassino? Mikor 529-ben megírta Szt.
Benedek a nyugati szerzetesek pátriarchája törvénykönyvét, a mi
szent Regulánkat, Ezzel lett törvényhozójává az európai műveltségnek, ezzel vetette meg az európai nemzeti államok alapjait, Az ő
fiai, az Alkuinok, a Szt, Ágostonok, a Venerabílis Bédák, a Szt.
Bonifácok, a Szt, Oszkárok, a Szt. Adalbertek, Szt. Gellértek rakták le a középkori keresztény műveltség alapjait, a bencés hittérítők
verejtéke, vértanúk vére öntözte meg Európa talaját, hogy kisarjadjon belőle mai műveltségünk. És ez a szent hegy még a VI. században áldozatul esik a longobard pusztításnak. (580,) A pápák
saját lateráni palotájuk mellett adtak menedéket nekik. 580-tól
718-ig nincs élet Montecassínon. 718-ban Pertonax apát helyreállította a monostori életet. 748-ban Zakariás pápa felszenteli templomukat, megerősíti birtokait, kiváltságait, kiveszi az apátot a püspöki
joghatóság alól. Nagy Károly alatt olyan nagy volt az apát tekintélye, hogy főkancellárjává tette, 884-ben a szaracénok pusztították
el. A szerzetesek a biztosabb Capuába költöztek. Itt érte őket a
kalandozó magyarok támadása, akik 12 napig tanyáztak a capuai
síkon, összefogdosták az apátság embereit s váltságdíjul ezüst egyházi szereket, ruhákat, szőnyegeket stb. csikartak ki. Visszatérőben
sokan elvesztek közülük az Abruzzokban a lakosok fegyvereitől.
(Cronica Cassinensis a Leone Ostiensi,) A clunyi reform hatása
alatt 944-ben visszatértek a szerzetesek Montecassinoba, Fényes
korszak következik a XI, században, különösen Dezső apát idején
(1058—87), aki később III. Viktor néven pápa lett. 1071-ben

II, Sándor pápa szenteli fel templomát. A művészeteken kívül virágzik itt a monostori élet, a tudomány minden ága, az orvostudomány, a történetírás, a költészet, a kódexírás és kódexfestés, a
betegápolás. Részt vesz a kereszteshadjáratokban is. Sötét pontjai
e fényes korszaknak azok a szenvedések, amelyeket a császár és
pápa-harcok, az Anjouk, a Durazzoiak, a spanyolok, a franciák
okoztak a monostornak, 1349-ben rettenetes földrengés pusztította el,
de csakhamar felépül. Akkor meg a kormányzóapátok, köztük sokszor maga a pápa és a bíbornokok r a g a d j á k magukhoz a monostor
jövedelmeinek nagy részét. 1504-ben Medici János bíbornok, a
későbbi X. Leó pápa, lemond a kormányzóságról és Montecassíno
a p á t j a átveheti a vezető szerepet az olasz bencés kongregáció 80
apátságában, A XVI—XVII, század megint fényes századok a monostor életében. A Bramante-féle tervek alapján folyó építkezések,
a csodás szépségű Bramante-udvar, a berakásos díszben ragyogó
márvány-templom a déli templomépítési típus egyik főképviselőjévé
lett, Napoleon katonái elpusztítják ugyan Montecassinót, de a montecassinói szerzetesből lett VII. Pius pápa fényesen megújíttatta,
1866 megint gyászos idő a szerzetességre. Feloszlatta a kormány a
szerzeteskongregációkat, vagyonukat elkobozta, de Montecassinónak,
mint nemzeti műemléknek megkegyelmezett s gondozóit megtűrte.
Ha anyagi alapjaik elvesztek is, a kultúrális és művészi élet nem
szünetelt. Tosti apát, Caravita, Amelli a legnagyobb olasz nevek
mellett szerepelnek. Tosti apát neve, tüzes lelke örökké emlékezetes lesz az olasz egység megteremtése körüli fáradozásai miatt,
Szt. Benedek atyánk 1400 éves születésének megünneplésével kapcsolatban megint gazdagodott Montecassíno művészi szépségekben:
a monostor legrégibb részét beuroni művészek festették ki s később
az altemplomot is festészeti, szobrászati és mozaikdísszel látták el.
A modern egyházi művészetnek új kinyilatkoztatásává lett ezzel
Montecassíno.
Műértékeínek gazdagságából csak egy-két adatot emelek ki:
2000 kódexe van, köztük Cicero, Ovidius, Tacitus, Varró, Apuleius
munkái. 40.000 oklevele, 100.000 kötet könyve, gazdag egyházi felszerelése stb.
Szinte nem tudom elhinni, hogy Montecassíno
1400 éves
szentélye nincs többé. Nincs többé az az 1400 év mélységes, bensőséges kul túrmunkájával összeötvözött apátság, az a hatalmas várszerű épülettömb ott a hegytetőn, az a messzelátó és messziről látható apátság a még Szt, Benedek korából való részleteivel, a Torrettával, Szt. Benedeknek kápolnává átalakított szobájával, a XI.
századi építkezések román részleteivel, Bramante XVI. századi
reneszánsz udvarával, Szt. Benedek, Szt, Skolasztika szobrával,
Fanságának gazdag képzeletvilágú, márványberakásos XVII. századi
székesegyházával, a délolaszországi barokk templomépítkezés egyik
főképviselőjével, a Mediciek XVI. századi síremlékével (A, és F.
Sangallo, 1531—1559), Coliccinek művészi fafaragású kórusával,
(XVIII, sz.) Luca Giordano hatalmas falfestményeivel, Símonettinek XVII. századi gazdag faragású sekrestyéjével, melynek padlózata XI. századi mozaik, a beuroni művészet szobrászati és festé-

szeti remekeivel, mozaikjaival, világhírű könyvtárával, levéltárával
nincs többé. Elpusztította a gép, elpusztította a technika, elpusztította néhány óra alatt a történelmi érzék hiánya, azt amit 1400 év
kultúrmunkája alkotott- Amerika felfedezésekor Montecassinónak
már 1000 éves kultúrája volt. Ha aranyból, gyémántból építenék is
újjá, az emberkezek, művészlelkek alkotását, a lelkiéletnek ezt a
hatalmas várát, az európai keresztény műveltség bölcsőiét nem
pótolhatnák.
Montecassinónak Pannonhalmával való kapcsolata alapításunkkal kezdődik. Alapítólevelünk m o n d j a ki, hogy olyan szabadságot
élvez Pannonhalma, amilyet Montecassino: élvezi a szabad apátválasztás jogát, a p á t j á t bármely püspökkel megáldathatja, a papszentelést bármely püspökkel végeztetheti, az apátok közül csak
neki van joga a kápolnához, a hely kiváló szentsége miatt, szentmisét püspök módjára szandálokban mondhat. Sem érsek, sem
püspök, sem ispán semmiféle dolgába be nem avatkozhatik, egyházi
ügyekben egyedül a pápának, világi ügyekben egyedül a királynak
van alávetve. Ezeket a kiváltságokat már 1102-ben megerősíti II.
Paschálís pápa, 1180-ban III. Sándor, 1187-ben III. Orbán, III.
Kelemen 1188-ban, m a j d III. Ince 1215-ben, III. Honór 1225-ben,
IX. Gergely is 1232-ben, összesen 20 pápa és 14 magyar király erősíti meg a montecassinói kiváltságokat, melyeket már 1180-ban
Similis apát, 1225-ben pedig Oros apát kért el hiteles átiratokban
Montecassinotól.
1212-ben szeretetszövetség jött létre Pannonhalma és Montecassino között. Ettől fogva a két monostor kölcsönösen miséz egymásért Szt. Pál fordulója ünnepén.
Legteljesebben X. Leó pápa 1514-i bullája sorolja fel a pannonhalmi főapátságnak a Szt. Istvántól kezdve kifejlődött jogait. Vezérgondolata és főcélja, a főapátság s a magyar rendi állandó főelnökség szentesítése. A bulla a főapátságot és főelnökséget történetileg
igazolja és a kifejezések jogi tartalmát részletesen kifejti. Ebben
a bullában megvan mindaz a kiváltság, amit Pannonhalma a magyar királyoktól és a pápáktól 500 éve kapott s amit most a rendi
reform és a főapátválasztás szabadsága érdekében kért. A főapát
quasi episcopalís, főpásztori jogai is ebben a bullában vannak legteljesebben összefoglalva. Ebben van a zsinati kiváltság is, mely azt
jelenti, hogy a főapát még az esztergomi érsek tartományi zsinataira sem köteles elmenni, kivéve ha nemzeti zsinatot tart, mint az
ország prímása. Amint a lelkiekben csak az apostoli szentszéknek
van alávetve a főapát a cassinoí jogközösség alapján, anyagiakban
csak a király rendelkezése alatt áll. (Rendtörténet IV. 221, — Rt.
III. 94. s köv. 1.)
Az exemtióból és a cassinoi jogközösségből származott a főapátok quasi episcopális joga, főpásztori joghatósága,
ennek
értelmében főpásztori joghatóságot gyakorolnak a főapátsági egyházmegye plébánosain, hívein, külön szentszék ú t j á n szolgáltatnak
egyházi ügyekben igazságot, végzik az egyházi szerek megszentelését, megáldását, saját templomaik számára, E jognak gyakorlása
nem szünetelt még a kommendátorok, kormányzók idején sem. A

főapátok templomokat, kelyheket szentelnek, harangokat áldanak,
növendékeiknek feladják a kisebb rendeket, a nagyobb rendek feladására pedig bármely püspököt megkérhetnek.
A főmonostor kiváltságai lelki joghatóság területén 1571, júl,
15-én is gyarapodtak, amikor V. Pius pápa bullájában felhatalmazást adott Cassinonak, hogy szerzeteseit feloldozhatja a Coena
Domini kezdetű bullában fenntartott esetek alól. Ugyanezen pápa
a cassinóíakat Ex supernae dispositionis arbítrio kezdetű bullájában
ugyanazon kiváltságokban részesíti, amelyekben a többi szerzetesek,
akár koldulók, akár nem koldulók, részesültek, A cassinói apátsággal való jogközösség alapján ezekkel a kiváltságokkal Pannonhalma
is élhet, (Rt, IV, 175 1.)
A montecassinoi jogközösség menti meg mindig Pannonhalma
kiváltságait, mikor a rend holt korszakaiban ezek a kiváltságok kezdenek a gyakorlat hiánya miatt elenyészni s akár az esztergomi,
akár a szomszédos püspökségek részéről igények támadnak ellene.
A visszaállítások után (1637., 1802.) mindig újból kell kezdeni a
harcot értük. A tríentí zsinat végzései ís alapot nyújtottak a régi
kiváltságok megszüntetésére, de mindezekkel szemben sikerült a
főapátoknak okleveleik felmutatásával ősi jogaikat megvédeni, a
nullius kiváltságot, melynek értelmében a főmonostor egyenesen az
apostoli szentszéknek van alárendelve, s főpásztori jogai közül a
legtöbbet támadott kiváltságot, a zsinati kiváltságot megőrizni.
Valahányszor egyházjogi súrlódások voltak az esztergomi érsekek,
a győri, veszprémi püspökök és a főapát között, a montecassinoi
jogközösség mindig a rend oldalán állt s mint valami tüzes pallos
védte kiváltságainkat,
1870-ben a montecassinoi jogközösség címén kapta meg Kruesz
Krizosztom főapát a bérmálás jogát s 1877-ben Szt. Benedek
XIV, százados jubileuma alkalmából megújította az 1212-ben kötött
ima- és szeretetszövetséget Montecassino és Pannonhalma között.
Üjból meghozzuk a szeretetáldozatot egymásért minden év jan, 25-én.
Mély részvétünk száll ősi anyamonostorunk felé pusztulása
alkalmából, hiszen 950 éve éltünk vele jogközösségben, s 1212, óta
ima és szeretetközösségben. Vígasztal bennünket a monostor címere:
Succísa virescít, ha kidől is a tölgy, újra kivirít. Vígasztal bennünket Szt, Benedek atyánknak a középkor hagyományában gyökerező
Istentől kapott Ígérete: Ordo tuus in aeternum stabit et sanctae
ecclesiae fídelíssíme astabít, Rended örökké áll, s az anyaszentegyháznak hűségesen szolgál.
Gyászfátyollal bevont mély csend borul most Montecassinóra.
Csak a Szentatya sírja feletti kis mécsek lobognak, a minden pusztulás feletti győzedelmes szeretetnek jelei. Lobogó lángnyelvükkel
fennen hirdetik a sír új megdicsőülését. Pullulant ossa eíus: új élet
sarjad majd az ereklyék helyén.

Irodalmi matiné Nagyváradon.
Dr, Schriffert Béla apostoli kormányzói helynök meghívására
február 2-án volt a Pannonhalmi Szemle írói és költőgárdájának
bemutatkozása Nagyvárad közönsége előtt. A nagyváradi Magyar
Lapok már dec, 11-én leközölte a matiné programmját. Jan. 24-i
számában megjelent Mihályi Ernő tollából a Pannonhalmi Szemle
hitvallása. Február elsején Virág Jeromos, az egyházmegyei nyomda
igazgatója lelkes vezércikkben üdvözölte Pannonhalmát: „Meghatódva ejti ki minden magyar Pannonhalma nevét. Érzi, hogy megszentelt föld, a hagyományok szentelték meg. S e hagyományok
szorosan összenőttek a magyar nemzet történelmével. A keresztény
magyar kultúra szülőháza számunkra Pannonhalma. Ma ís sok-sok
őrhelyen vigyáz az ősi kolostor a magyar életre: iskoláiban, a tudományban, irodalomban, a lelkipásztorkodás terén", mondja többek
közt a lelkes vezércikk. Ilyen előkészítés után zsúfolásig megtelt a Katolikus Kör nagyterme, A közönség soraiban ott volt
Fiedler István püspök, Dr. Líndenberger János nagyprépost vezetésével az egész káptalan, Dr, Hlatky Endre főispán, Dr, vitéz Moldoványi István táblaelnök, Dr, vitéz Nadányí János alispán, Dr,
Gyapay László polgármesterhelyettes, Dr. Balogh József műszaki
tanácsos, Oszvald Arisztid premontrei igazgató, Szilágyi Dózsa
perjel és sokan még. Az előadást Dr, Schriffert Béla apostoli kormányzói helynök nyitotta meg, A bencések nagyváradi szereplésében Dunántúl és Tiszántúl találkozását ünnepelte, A programm a
következő volt:
Dr. Mihályi Ernő: Szt. Benedek üzenete korunkhoz.
Dr. Bánhegyi Jób: A hatvanéves Harsányi.
Dr. Selmeci János ügyvéd Harsányi-verseket szavalt nagy
művészettel,
M. Ladíslaa az orsolyák énekkarával gregorián-énekeket adott
elő finom kidolgozásban.
Dr, Vanyó Tihamér: Háború, idegek, lelkierő,
Dr, Rezek S. Román verseiből szavalt.
A közönség lelkesen fogadta az előadókat, A Magyar Lapok
hosszú beszámolót közölt s Mihályi Ernő előadását vezércikkben
adta le, — Másnap a Szabadegyetemen a városház dísztermében
telt ház előtt tartotta meg Mihályi Ernő vetített képekkel kísért
előadását Pannonhalmáról és Dr, Vanyó Tihamér az emberismeret
új útjairól. Szent László városának ez úton is hálás köszönetet
mondunk a szíves fogadtatásért.
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SZERKESZTŐSÉGÜNKNEK MEGKÜLDÖTT KÖNYVEK.
Nagy Miklós: Különös háztűznéző. Szent István Társulat. Bp.
Kilián Zoltán: A carraraí lány. Szent István Társulat.
Tower Vilmos: Kicsoda Krisztus? 2. k. Szent István Társulat.
Szent Bernát: A jó élet módja. Szent István Társulat.
Dr. Lacza István: Szociáiis etika. Szent István Társulat.
„
Harsányi Gréte: Dr. Hamupipőke,
Erdey Ferenc: Az éleiszentseg tudománya,
,,
Deáki Sándor; Irodalomtudomány. Irodalomtanítás.
Ijjas Antal: Külvárosi éjtszaka.
,,
Marczell Mihály: Ward Mária pedagógiája.
,,
Trikál József: Semmiből a végtelenbe.
,,
Székely László: Jób könyve.
,,
Thurzó Gábor: Apátlan évek.
,,
Erőss Alíréd: A vallásnevelés.
,,
Jajczay János: Árpádházi Szt. Margit hétszázéves arculata.
Pakocs Károly: A hét ajándék Istene.
Meszlényí Antal: Keresztény magyarságunk küldetésében.
Kövessy Jenő: Számolás és mérés.
Koszter atya: Levelek a gólyához.
Horváth Richárd: Keresztény magyarság.
Páter Ernő: Avilai Nagy Szt. Terézia levelei. Keszthely.
André Guide: A mennyország kapuja. Franklin Társulat.
Krúdy Gyula: Boldogult úríikoromban. Franklin Társulat.
Felící-P. Lukács: Emberfarkasok között. Ferences missziók kiadása.
Schumpp O. P.: Das Buch Ezechiel. Herder.
Dr. Ketter: Die Apokalypse. Herder.
Szent Margit és szigete. Vörösváry. Bp.
Molière: Don Juan. Franklin-Társulat.
Cholnoky Viktor: Tammuz. Franklin-Társulat.
Csapodi Csaba; Caialogus fontium históriáé Hungaricae, Tomus. IV. Index,
Voit Pál: Régi magyar otthonok. Kir. Magyar Egyetemi Nyomda. Bp.
Weöres Sándor: Medúza. Versek. Kir. Magyar Egyetemi Nyomda. Bp.
Páduai Szt. Antal tisztelete. Gyöngyös. Ferencesek.
P. Dr. Dárn Ince, O. F. M.: Duns Scotus müveinek kritikai kiadása. Gyöngyös.
Macaulay: Nagy Frigyes. Franklin.
Szerb Antal: Rózsakereszt. Franklin.
Urho Karhumakí: A bajnok. Franklin.
Kovács Ágnes: Kalotaszegi népmesék, I—II. Franklin.
Deeping; Sorrell és fia. Franklin.
Várkonyi Fidel dr.: A katolikus egyetemi hallgató. Szalézi Művek,
M. Klára és M. Aléna: Mosolygó könnyes történetek Kínébóí, Bp.
P. Anasztáz: Tavaszi alkony. Bp.
P. Schrotty Pál: José Krisztus nyomában. Bp.
M. Juvencía: Lángoló szívek Kína fölött. Bp.
P. Nagymányoky Gilbert: Indíánvér. Bp.
Ungarische Städtebiüder. Verlag Danubia. Bp.
Zsígovits Béla dr.: Vigasztaló írás a szenvedőknek. Korda.
Müller Lajos S, J.: A falu angyala. K o r d a .
Endes Miklósné Sándor Rozi: Természet és ember a liturgikus lélek szemléletében, Korda.
Dr, Hynek: Krisztus kínhalála. Korda.
Dr. Kosztolányi István: így szeretett az Isten. Korda.
C. Barthas: Élt egyszer Fatimában 3 kis gyermek. Korda.
Müller Lajos S. J.: Jézus Szíve-tisztelet története. Korda.
Dr. Csizmadia Andor: A városi közigazgatás egyszerűsítése, Budapest.
Klempa Károly: Kereszténység és tragikum. Keszthely.
Tóth József: Adó- és illetékügyi tájékoztató. Kecskemét.
Stefan Gál: Ungarn und die Nachbarvölker. Danubia Verlag. Bp.
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TANULMÁNYOK.
Juhász G y u l a lírájának metafizikai és vallásos indítékai.
Bánhegyi Jób dr.

Önarckép.
M Mit néznek ők, a csüggeteg szemek?" — veti fel a költő a
kérdést Önarckép című költeményében, amikor egyszer megint
szembenéz önmagával és keresi énalkatának és világszemléletének
jellegzetes jegyeit. „Mit néznek ők, a fáradt fényívók?" Talán egy
antik dombon pajzánkodó faunok vidám szüreti táncát? Talán egy
árva kolostor misztikus félhomályát, ahol méla mályvák köszöntik
Máriát s az örök mécsről sáppad mély titok? Mit néznek ezek az
éber álmodók? A virradó napot, melyen új titánok tábora robog a
jövőbe?
Vagy túl az árny és csillag éji titkán
Az ismeretlen Istent keresik tán,
Ki bús mámorral mintáz új világot?
Mindezt, amit kérdez, valóban látta, átélte és legtöbbször átszenvedte a költő, Juhász Gyula, és a maga halk, ritkán szenvedélyes, mindig szemérmes és mélabús hangján el is dalolta lírájában. Mint minden líra, az övé is, esztétikai jellegén túl életmegmutatás, értelmezés, magyarázat. ,,Ez az én vérem" — hirdeti verseiről egyik kötetének címe; ez vagyok én, ilyen az életem, a
sorsom, így látom és értékelem, hiszem, kétségbe vonom vagy tagadom a lét értelmét. A világ létrendjének és értékrendjének hierarchiája sokféle valóságot foglal magában s a költő a maga psychofizikai alkatának érzékeny szűrőjén át az átlagemberénél mélyebb
és felfokozottabb reakcióval felel az élet illetéseíre és vívja küzdelmét a sorsproblémákkal. Juhász Gyulát jellegzetesen szkízotim
temperamentuma, törékeny szervezete, zárkózottsága introvertált
embertípussá alakította: rendkívül fogékony minden külső és belső
életmozdulás iránt, szenvedélyesen figyeli a világot és önmagát, de
inkább szemlélődik és elmélkedik, mint cselekszik, nem aktív és
dinamikus, hanem magába mélyedő, érzésben és hangulatban gazdag költői természet,
Vidéki napraforgó.
Élete állomásait nem is jelzik nagy fordulatok és események.
Vidék című költeményében méltán állapítja meg, hogy tűnik, múlik
felette az évtizedek egyhangú sora s ő csak marad a „falusi költő".
Nem láthatja meg gyermetegül áhított nagyvárosok színes csodáit.
Mint a vasúti bakter oda van rögzítve kicsi őrháza mellé és csak
Pannonhalmi
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szalutál tűnő életeknek. Forradalmas, titkos vágyait eltemette; körülötte csend van, virágok nyílnak, réti rózsák, de „Ki tudja: tán
ez a boldogság?"
S én dalolva fölnézek az égre
S meghalok, mint Isten szegénykéje
Testvéri együttérzéssel nézi a vidéki napraforgót.
(Vidéki
napraforgó).
Öreg kert mélyén pillantotta meg egyszer, fülledt,
forró nyári napon. A vén kertbe nem hatol be a nap és szegény
sárga tányérvírág csak csöndesen vár a sóvárgott napsugárra:
„ Várta az Istent, a napot
Felé fordulni úgy akart,
De hasztalan. Magányosan
És mindig naptalan m a r a d t . . ,
Ügy nézte őt, a költő, testvér gyanánt, fájdalmasan, magányosan,
vén kert e l ő t t . . .
A titok.
Ennek a csendes, magányos vidéki napraforgó-életnek legbensőbb tartalma a lét titkain való elámulások, tűnődések, az életrengetegben és a lélek ismeretlen tájain tett felfedező útak nem egyszer
elcsüggesztő és leverő, de gyakran felemelő és vigasztaló élményei.
Oly furcsa — vallja a költő a Révület c. költeményben: Szavak
zengésein túl keresni a bennünk derengő titkot! Oly szomorú az
életrengetegben tévedezni s keresni: hol a kiút? Oly gyönyörű e
lét és a Léthe partján elrévedni égen és földön, egyedül, társtalanul.
Oly isteni: elheverni a napon, és bámulni a tűnő fellegeket:
Míg sors borúja és öröm derűje
A semmibe szelíden ellebeg . . ,
„A titok néz örök szemével" az ég azúrján át a költő felé
(A titok). A titok sír az őszí éjszakában, amikor hull a hervatag
levél, A titok száll a magasban vonuló darvakkal és szunnyadoz
lent a koszorús sírhantok alatt; látja a vak sötétben és hallja, ha
zene zeng:
Rám vár szelíden és fehéren,
Mosolyog, int és én megyek.
Az igérő remények, amelyekkel földi vándorlása kecsegtette,
nem adtak ugyan semmit, í r j a a Hálaadás c. versben, de így is jó
az élet. Nem lett férfía az egyetlen nőnek, akit szeretett, csak
borús árnya, ámde csillagként világít felette ez a szerelem. Akart
valamit, ami „tett legyen és élet", s íme: bénán csüggedt a karja;
„de édes álom a művészet" és ez a tudat sok mindenért kárpótolja:
Oly messze az örök,
A csillag és az Isten,

A boldogság, az ég,
De mégis jó volt várni itt lenn.
Én költő vagyok!
A költői hivatást tartja élete legnagyobb ajándékának
nöm) és alázattal mond érte köszönetet a lét szerzőjének:

(Köszö-

Köszönöm néked, Ismeretlen,
Hogy engedtél itt énekelnem,
Nézem világod víg csodáit, ""
Bár oly rövid a múlatás itt . . .
És megköszöni a csodákat: hogy láthatta a hasadó hajnalt,
fehér hattyút fekete tóban, piros rózsákat, zöld mezőket, virágba
borult temetőkerteket; hallgathatta a szél orgonáját, nyárfák susogását, békák hangversenyét a Tiszában, s hogy nem élt itt hiába,
mert „néhány szív hajolt dalomra, Mint cipruság a sírhalomra . .
,,Én költő vagyok", vallja büszkén egyik utolsó versében (Én
költő vagyok) is, és elmondja, hogy önmagát sohasem szerette.
Szerette a fákat, füveket, virágot, maradakat, csillagokat, (,,A csillagok az ég virágai") ; a nagy emberiséget ,,sok kis komisz embernek ellenére"; Istent, aki egyszer a feszületről lehajolt hozzá egy
régi estén, öreg kolostor imádkozó termében; édesanyját, aki
régi szentek szelídségével védte mindig a dühös világ ellen:
. .. Magamat
Nem szerettem, mert én bűnös vagyok,
Mert én az életet nem akarom,
Csak egy a vágyam, egy az életem:
Dalolni és álmodni mindörökkön
Örökké, Amen, Én költő vagyok!
Egy iának fájó levele.
A költő hivatását azonban — ember hordozza. Juhász Gyula,
a költő, himnuszt ír az emberhez (Himnusz az emberhez);
hittel
harsog dala, midőn a lét titkai, a ,,nagy ismeretlenek" helyett, dacos
fejét mélyen meghajtva, ezt az ismerőst magasztalja:
Tudjátok-e, mi az ember?
A por és végtelen fia,
Istent teremtő csodaszellem,
Hitvány pehely vasvégzet ellen,
Viaskodó harmónia . . .
Tar mezőkön izzad, életet sarcol a rögből, nap égeti, tüske
marja, ég és föld viharja tépázza, fény és fellegek csókolják. Büszke
kupolát épít nap felé törtetően, az égbe lendül lelke, karja, magasságok és mélységek vonzzák kőhomlokát, érc akaratját:
Ó ember, én hiszek tebenned,
Ó ember, mint szeretlek én,

Te nyomorúságos, hatalmas,
Te végzetes, te diadalmas
Utód az Isten örökén!
Minden emberben testvért lát, mert ,,egy Isten árva fiai"
vagyunk valamennyien. Rokonérzéssel figyel fel a balalajka hangjára (Balal aj ka); a nóta nem ismeretlen előtte, hiszen szíve ezt
dobogja, bölcsőjétől fogva ezt a zenét zokogja szüntelen, mert ,,bú
él benne s vágy remeg", A névtelen hadifogoly, aki a hangszert
pengeti, régi ismerőse szívének:
Egy fának fájó levele
Öröktől egy vagyok vele.
Egy föld sápadt virágai
Élünk virulni, hullani.
Jöttünk a földre sírva mi
Egy Isten árva fiai!
Ezért nem gyűlöli az embert, hanem sajnálva szereti, (Ó ember!) Jó az ember, csak a sors gonosz; szent az ember, nagyra
született; élete fenséges csoda, dicső titok. Szent a szenvedés, a
halál, mert a hantok ormán nincs vég, nincs határ; rögtúró férgek
és fényes csillagok egy végre vannak. Alázatra inti az embert a lét
nagy misztériumával, az örök világtörvénnyel szemben:
Ó ember, búsan, alázatosan
Nézd, lásd, az örök küllő mint rohan,
Az örök törvény mint áll és ítél,
Rongy gőgöd, dühöd, átkod itt mit ér?
De profundís.
Az emberi élet hivatása, célja több, mint a vegetatív lét. Ezért
a költő kikel az emberek „seprűje és ocsúja" ellen
(Egynémelyekről), akik nem eszmélnek magasabbrendű emberméltóságuk tudatára,
akik meddő örömmel és mihaszna búval csak lézengenek, nem
emelik fejüket a kék ég felé, a földön lelketlen lények módjára az
almon elhevernek, kérődznek és mint a taglót várják a halált.
Gyöngék a rosszra, mert gyöngék a jóra,
A vágyuk, mint az elkopott csoroszlya
Ügy szánt a földön, hol csak gazt talált.
Az emberi életnek egyik legnagyobb problémája a szenvedés,
a nyomor. Juhász Gyula korán megismerkedett vele, de nem roskad le alatta: a mélyből jött, mondja De profundisában, de hiszi,
hogy a diadalmas, tűzsugaras magasság vár reá:
A mélyből jöttem, az égbe török,
Vár rám az élet, a boldog, örök. . .

Sötét mélységből jött, gyászos örökség terhével, a mélyből,
ahol fojtó a lég és mindig árván, szomorúan és egyedül volt, de
azért, hogy átvergődjön az örök borún:
Hogy születésem gyászán győzve én
Meghalni t u d j a k az élet hegyén!
Néha gyötri, kínozza a múlandóság gondolata (Kérdések)
és
kérdésekkel ostromolja az élet szerzőjét: Ki hozza vissza, Uram,
a messze szálló éveket? Vagy örök kikelet várja őket? Hol leli meg
újra szerelmét, a messze-messze elillant szűz csodaszarvast? Vagy
várja ezt is egy örök csalit? Hol látja meg újra a bánatot, a messze
elment szent felleget? Vagy őt is várja örök üdv ege?
Az életet, a messze, messze tévedt
Víg életet, Uram, még megtalálom?
Vagy tán a Fájdalom csak az örök?
Visszasóvárogja az antik világ derűjét (Graeco more). Hellas
szűz napja ég. Pentelikosz márványa mosolyog a görög szobrokon,
bár rég megdermedtek az antik mosolyok és végleg leáldozott
Hellas isteni napja. A költő lelkében is az antik nap ragyog, hiába
bántja a sors, hasztalan tör reá ború és vád és zárja körül magány
és némaság:
És bár gyűrt arcomon száz redő kesereg
És bár behazavták útamat a telek
S keresztény kétségek de profundisa bánt,
Bár gyötör az élet és félem a halált:
Lelkembe zárva, mint tengerszem a hegyen
Antik pogány öröm mosolyog csendesen.
És ami másnak görnyesztő kereszt, neki „koszorúja a fájdalom"
(Fekete gyász). Súlyos palástjának fekete-ezüstjét úgy viseli, mint
a pap az ünnepi pluviálét. Tört szívét tündöklő paténaként tárja az
egek felé és tömjén helyett küldi a magasba köszöntését:
Szent szenvedés, te égi, földi Cézár,
Halálba induló fiad dalol
Bú és magány mély boltíve alól.
Az élet stációja a Végtelen.
Az immanens világ nyugtalanító kérdéseire Juhász Gyula egy
másik világ hitében találja meg a feleletet. Földi élete hajóját kétség sziklája törte, bízó vitorláját vihar tépte, de ő horgonyát a végtelenbe dobja s a csillagokra szegezi tekintetét. (Mint a banán)
Minden dolgok mélyén béke él: a végtelenség összhangot zenél (Béke)
Minden bánatból béke lesz, minden gyötrődésből győzelem. A
szenvedés segít bennünket arra, hogy túllássunk e szűk földi élet
határain: az élet végállomása a végtelen:

Testvéreim: a boldogság örök
S e tájon mind elmúló, ami jó
S az élet, e szép, nagy processzió,
Mely indul örvény és sírok fölött
Az égi táj felé tart csendesen
S egy stációja van: a Végtelen,
A végtelenség mint honvágy és hit gyakran visszatérő motívum
Juhász Gyula költészetében. Kis életével szemben — írja a Végtelenség versé ben, kék szemével nyugodtan néz a nagy és mély
végtelenség. Ragyog és mosolyogva tekint elcsukló sírásra, elfutó
szerencsére. A költő ül és ír a magányban; életének gyertyája fogyóban, az örök fény közelget:
Ó végtelenség, szép, mély végtelenség,
Szemedbe néznék s lehunyom szemem,
S alélva, mint álmában gügyögő fény
Neved szólítom bús szerelmesem.
Mindent odaadott az embereknek, ami szép volt az életében:
versbe szőtte, ezért volt az élete; neki csak nagy, méla, csendes
honvágyát hagyják meg s ne nyúljanak meztelen szívéhez, (Gazdag
szegénység). Már rég nem érzi a tavasz részegítő mámorát, szerelmi
sóvárgások bujtogatóját; megérti, milyen meddő e játék, csaló az
illat és a vágy; tűnő árnyak többé nem zavarják, mert vágya a
„végtelen ölébe tágul, s nem hervadó szépség örök barátul" derűs
már a lelke és fiatal (Ó szerelem...)
Nem fél attól, ha lelkében
„eltört minden hegedű," Mély óráinak malasztja vele van és benne
„mint rab él a Végtelen". (Magamhoz) Fájó búcsút vesz A búcsúzás
szonettjében a nyugodt, óformáktól, zárt gyűrűktől, a szonettektől,
amelyek rejtve rejtik a szép mérgeket, megölt, megtört szívének
keserveit; az ötvözött és zengő szonettektől búcsúzik, mert számára
az ékes forma elveszett; eltévedve jár nagy erdőt:
Hol immár végtelen dallam lebeg
Mely csillagok felé tört s mélybe zendül,
S míg egy talányos és új félelemtül
Szívem remeg, a végtelen egek
Szelíden és örökre rámhajolnak
S én társa lettem a holt csillagoknak,
Isten érkezése.
Sorsa már örök körökbe van írva (Nászdal); túlkerült a földi
gondokon, A művészi hivatással való végleges eljegyzettség tudatának ünnepi extázisában várja az Isten érkezését:
Szomorú volt az élet, ó de szép volt,
Vihar borult, de kiderült az égbolt.
Isten, ma téged várlak, ritka vendég,
Oly mély a vágyam, mint a végtelenség.

Isten, halhatatlanság, örök élet hite a nagy, végső valóságok
előtt való meghódolás magatartásával jelennek meg Juhász Gyula
költői vallomásaiban. Mulandó hatalmasságoknak nem szolgál, írja
Az én magányomban-, földi királyok előtt magasan hordja fejét, csak
a lelke mélyén uralkodó Isten előtt hódol:
Egy nagy, magányos élet tiszta gőgjét
Mint koronát, úgy hordja homlokom,
Tekintetem a végső ormokon.
Ifjúság, szerelem régi szép emlékein eltűnődve áll álmai omladékain, magánya dombján (Fohászkodás)
és megbékélt szívvel nézi,
hogy a napóra árnya mint halad;
Forgó szerencsék és forgó planéták
Táncolnak ott fenn és elmúlnak itt lenn,
De élsz és vársz örök szerelmem, Isten!
Költői Imádsága ban még forróbb, zengőbb vallomások
fel lantjának húrjain életről, halálról, Istenről:

törnek

Szeretlek forrón, mint eddig soha,
Te mindig áldott, mindig mostoha
Élet,
Szeretlek forrón, égőn, mint a seb
Minden gyönyörnél mélyebb, édesebb
Halál!
Szeretlek boldog és reménytelen
Halálos vággyal én egyetlenem,
Is ten !
A költő ,,relígiója", Istenhez való viszonya ezekben a versekben
a személyes és bensőséges, meghitt kapcsolat jegyében áll, De van
egy költeménye, Az örök szőnyeg, amelynek istenfogalma csak a
mindenhatóság vonását emeli ki és elhomályosítja Isten irgalmas
szeretetét és gondviselő, oltalmazó jóságát a teremtett világgal
szemben, ,,A világ óriás, dús szőnyegén örök egykedvűen dolgozik
az Ür" — mondja a költő. Barna alapon zöld réteket sző, fölöttük
kéklik a végtelen azúr. Csillogó fehér mezőket is hágy, majd aranyból napokat, csillagokat, ezüstből holdakat sző, hogy az éj szín ís
ragyog. Virágokat is sző: égő színűeket és bús haloványokat s
dudvát, mérgeset, tavaszmezőben kígyót és i f j ú lányt. Szürke, sárga
vizeket terít, magyar mezőkön szőke vizeket:
És néha, száz vagy ezer év után
Nyugodt kezében a szál megremeg
És vöröset sző, véres vöröset
És feketét, halálos feketét
És maga is borzadva nézi, nézi
Csak nézi, nézi szörnyű szőnyegét, . ,

Credo.
De ha nem is látja át a költő az Isten vílágtervét, alázattal
hajol meg előtte, hisz az élet folytatásában és nem riad meg a
temető és halál közelségétől. Credojában nagy metafizikai kérdéseket vet fel, amelyekben a hívő életigenlés is benne van: Érzed-e
testvér, néha szédülettel és áhítattal a csodát, hogy élsz, hogy veled
együtt világok keringenek és hogy velük együtt néked is a vég int?
Örök sodrás visz a halál felé, mint az örvény a rózsát, de érzed-e,
míg pereg a homokóra, hogy mosolyog az örökkévalóság? Lemenő
napokban születő napok visszfénye reszket, jövő századokban elmúlt korszakok visszhangja szól:
És tudod-e, hogy a sír öle termő,
Hogy a halál a nagy, dús magvető lenn,
Hogy lépte nyomán sarjad a jövendő
S ú j életünk virul a temetőkben?
Ezért szereti a temetőket (Temetők).
Csak az élők sírnak, a
temetők koszorúsak, dúsan nő bennük a virág a szeretők poraiból.
A ciprusok itt pihenésre hívják a fáradt zarándokot, „A gondolat
itt sarút oldva Fölnéz a hívó csillagokra." Elvásik itt a királyi bíbor
és rongy lesz belőle a feltámadásig, Szereti és felkeresi tehát az
„igazságos" temetőket, elméláz a sírokon, mint n y á j a felett a
pásztor:
És furulyám szelíden várja
Míg szól az angyal trombitája , , .
Szelíden és mosolygón gondol a tücsökre, amely nyugalmas
boldogan zenél majd sírja felett (A tücsökre . . .) az egekre, amelyek
némán tündökölnek fölötte, ha egykor int az örök est:
A mosolyra gondolok nyugodtan,
Egykedvűen, az örök mosolyra,
Mely enyém lesz majd, ha ősi bölcsőm
Általríngat fénylőbb csillagokba . , .
A múlandóság, a temető poézisét, amely azonban nála
mindig a másvilági élet reményével szövődik át, az idézetteken
kívül más szép versekkel is gazdagította (Elmenőben,
Terzinák,
Dúdolgatok,
Mater dolorosa),
de talán a legköltőibbek a „japán
módra" írt remek kis versekben található strófák, amelyekben ugyancsak hitvallást tesz a múlandókkal szemben a múlhatatlan öröklét
mellett:
A rózsák és a vágyak haldokolnak
Ha jő két kertész, a tél s halál.
S a rózsák szólnak: ott leszünk maholnap
Az égi kertben, hol örök a nyár,
*

A tengeren eltűnnek a vitorlák
S a felhők eltűnnek az égen.

Van valahol egy tenger és egy ország,
Mely vítorlátlan és felhőtelen.
Nem építettem kunyhót sem magamnak
És nem szerettem sáppadt kincseket,
A vágyaim a végtelenben laknak
S minden pompád enyém, szent kikelet.
A maga halálára írt Gyászinduló ban zenét és babért kíván az
esett hősnek, mert harcban esett el: küzdött magánnyal, kórral és
magával, ,,de ködön át kereste az eget." Halott szinész ravatalánál
(A szinész halála) úgy idézi az élőt, mint akinek száz arca volt,
mindig más, mindig új: ez az utolsó az igazi, mert az örök fény
ragyog rajta:
Ez az igaz. Ö eltalált haza,
Hol nincs zaj, taps, szín, álgyász, álvígasz,
Ahol örökké minden egy s igaz.
Az örök fény és öröm hite és reménye erősíti lelkét a ráboruló
szenvedés sötétségében. (Harmónia) A tompa gyász mély kútjából,
mondja önmagának, emeld fel fejedet, mielőtt megvakulnál, bús élő
halott, A csillagok gyémántmezője derűsen int feléd, mély békét
ragyog rád és világtörvényt hirdet mosolygón:
A fénye testvér a beteg sugárral
Mely mély szemedben ég fájó lilán
S a végtelenből a szívedbe szárnyal.
Sötét a kút és a sors oly silány,
De ég a fény és épen él a törvény
S örök örömbe szédít át ez örvény,
Imítatío Christi.
Katolikus ember számára az üdvösség záloga Krisztusnak az
Istenembernek értünk vállalt megváltó szenvedése és keresztáldozata. Juhász Gyula lírájában első verseskötetétől (Juhász
Gyula
versei 1907.) kezdve többször visszatérő indíték a Megváltó személye, földi életének egyes mozzanatai és a világrendben valamint
a költő életsorsában való szerepe. Az évtizedek során költőnk látásában egyre istenibb fénnyel ragyog Krisztus alakja és életérzésében mindig több az azonosulási vágy az Üdvözítő lelkiségével, bár
a vér csábításai, kétségek, elbukások, bűntudat nehezékei nem egyszer elsodorják a küzdő embert Krisztus boldogító közelségéből:
Mint Terézia szerelmed nyilától
Tested sebét viselte boldogan,
A vágy nyilát úgy hordom s a távol
Honvágya fáj örökké, ó Uram!

így kiált fel a költő az Imitatio Christihen. A Hiába c. költeményben már arról a szörnyű kettősségről panaszkodik, amely
Szent Pál apostolt is keserítette: a test törvénye véres ellentétbe
kerül a lélek isteni vágyaival s a gyarló embernek ebben a vergődésében néha a sátán győz:
Uram, ki bennem élsz, örök mementóm,
Tudom, tudom, hogy sátraid mi szépek,
Tudom, hogy bennük béke s fény az élet
S hogy testem véred megváltotta templom.
Tudom, tudom, kitárom két karom
Feléd, örök fény és szemem, e tört szem
Reád tekint a gyászban és a ködben
S téged keres sírón, félig vakon!
Uram, de tagjaim törvénye mást vall
És néha, tavasz táján, bús varázzsal
Megejt egy illat, egy hang, egy tekintet.
S a vérem, mint a megveszett szelíndek
Rohan tüzes sebével élni, marni,
Egy áldott ölben kínos kéjbe halni.
Jézusnak és a Sátánnak a költő lelkében való küzdelme emlékét, a bűntudat megalázó, fájdalmas sajgását örökíti meg Juhász
Gyula a Fekete misék című költeményében is:
Szeretlek téged, te szép, bús
Te szőke, te jó, te Jézus,
Szívemben emlékül élnek
Holdfényes hegyi beszédek,
Genezáreti álmok,
Patyolat szűzi virágok!
De jaj, fekete miséken
Fonnyadt el kikeletí ékem
És vágyak torán virrasztva
Fáradt vagyok a vigaszra.
Szívemben árván, sántán
Gyászindulót hegedül a Sátán!
Az élet hegyén.
Pedig lelkében mégis csak állandó vendég Krisztus, Még szerelmi bánatában is gondol reá, az ,,Ember Fiára, ki lenn járt e
tájon, Hogy minden szív eztán remélve fájjon" (Júlia). És találkozik Vele az élet magaslatain. Egyszer szembeállítja Zaratusztrával, a keleti bölccsel; az élet hegyén vitatkoznak (Az élet hegyén).
Jézus így szól: Nézz le a völgybe, ott vergődik a fáradt szenvedés,
,,Míg könny pereg, vér foly, míg ide téved Egy tétova sóhaj: én
addig élek," Zaratusztra felel: „Fönn a hegyen vívódik a Nagyság,

bús idegen. Míg vágy fogan, mámor gyúl, ide téved Egy pogány
ujjongás: én addig élek!" De míg ide jutott, miért borult el fénylő
lomlokod? — kérdi Krisztus, ,,Titkos szenvedésben, Melyet meggyilkolt az én büszkeségem! De a te lelked szomorú miért lett,
Szomorú mindhalálig?" És Jézus szól, míg szava könnyre válik:
,,Az öröm miatt, mit megölt hitem! És hogy nem ért bennünket
senki sem . . . "
Harmonikusabb lelkiség nyilatkozik abban a szonettformába
foglalt bájos életképben, (Hegyi beszéd)
mely a nyolc boldogság
örömhírének kihirdetését megelőző hangulatot festi meg:
A Genezáret holdfényes vizén
Mint néma hattyú, halkan ring a csónak
Fáradt halászok félhangon dúdolnak
A Mester arcán boldog égi f é n y , , ,
A hegy ezüstös glóriában ragyog, bűvös illatot lehel a ciprus,
tavaszí újulásban virágzik a szőllő dús lakásokon, távoli ormokon
ittas gerlícék nászdala búg, a földre ráborul egy mély igézet:
Jézus lehunyja nagy sötét szemét:
Halkan felcsendül a hegyi beszéd.
Felidézi a Megváltót az utolsó vacsora lelkiállapotában
(Az
utolsó vacsorán), amikor ,,már vártak rá halottas ciprusok" és hívogatták golgotai árnyak:
Még egy pohár bor, egy szelet
És aztán indulni fel a hegynek,
Be szomorú az utolsó fényér
Hol ácsolják az utolsó keresztet!

kenyér

Hogy f á j az Emberfiának az élettől való búcsúzás! Az Ür a
daloló szívén pihenő János apostolt vigasztalja, akinek kék szeme
az ő bús szemébe mélyed:
Ne
Ne
Az
És

sírj, tiéd az élet titka még,
félj, ha holnap a kárpit hasad,
ajkadon az élet csókja ég
ifjúságtól szőke még h a j a d !

Elkíséri Krisztust szenvedése ú t j á n és a Megváltó helyzetébe,
lelki gyötrelmeibe, amelyet az Olajfák hegyén átélt, vetíti bele a
maga szenvedésének értelmét, (Az Olajfák hegyén) Míg addig árva
egymagában sorvadozott fenséges és szemérmes bánatának terhe
alatt, búját most a Mester példájára mint szent zászlót lengeti meg
szenvedő embertestvérei felé. Gyásza, amely kárhozatként lobogott
sötét szemében, Fároszként ragyogva ontja örök lángját szemekbe,
csillagokba. Megtört szíve pokolnak érzett óriási és titkos kínja
most mint a néma, tiszta Lethe habja elárad a világ szívébe halva:

Kikért szenvedtem, kiktől messze éltem,
Megélik éltem, értik szenvedésem.
Utolsó vacsorámnak bús borától
Ma egy világnak fájó lelke lángol, . ,
A feltámadt Krisztussal két versben is foglalkozik költőnk
képzelete. (A föltámadott. I—II.) A gyászos péntek, az ég meghasadt kárpitja, ecet és epe, a szörnyű lándzsa, kín és halál már
csak kusza, kurta álom, ,,és élni, élni jó e szép világon!"
Mögötte áldott harminchárom éve
Előtte: az öröm mély messzesége . . .
Még hívták, vonták a földi partok, a menny, amely felé tartott,
még oly idegenül tündökölt és oly szédítőnek tűnt fel a végtelenség,
hogy ,,a ragyogó azúron át lelke a Genezáret kékségét kereste . . ."
Még negyven napig járt a földön, megfürdött - a tavaszi fényben, a gyermekek között játszott, mesélt és ujjongva mondta: ,,Ó
élet, te szép!"
Egy orgona virágos hajnaltájon
Oly könnyű lőn teste mint a fény
S elszállt némán a mennybe, mint egy álom.
A Megváltó.
Krisztus megváltotta az embert szenvedésével és kereszthalálával. Milyen fájó érzés, hogy nem minden ember lelkébe jut el a
megváltottság boldogító tudata és gyümölcse, A költő két versében
is elsírja amiatt szomorúságát; az egyikben (Ember, állat} a durva
embertelenség látványa háborítja fel. Egy lovat vert kegyetlen
gazdája a Tisza partján; a nyomorult állat nyerített, száján fehérlett a tajték, a gondolat pedig a durva ember vak agyában csak
derengett :
Szegény vak ember, míg te egyre verted
Szegény lovat, én sírtam tehetetlen
S az égre, földre néztem és kerestem
Az Istent, aki jó, aki hatalmas,
A megváltásra gondoltam. Kereszten
Halt Krisztus. S győz az ostor, dárda, kardvas,
A másik, még borúsabb, sötétebb hangulatú panaszvers, a
magyarság történetének s a költő életének egyik legfájdalmasabb
korszakában, a forradalmak, és proletárdiktatúra véres napjaiban
fogant meg lelkében (Tudom már. . .) Már nem is bir haragudni
az élet haramiáira és uzsorásaira, panaszolja reménytelenül. Mint
bús gyermek, tehetetlenül nézi ezt a poklot; mindent megtudott:
hogy a mennyország kéklő pára csupán, vér és könny ára tündöklő
magosban, . . Büszke vágyunk, mely ég felé tör, testiségbe fullad,
száz égzengő roham hősei egy büdös árok fenekén rothadnak.
Nietzsche, az ormok zengő je csak lágyuló agy, mely bomlásnak

indul; Krisztus, függvén ,,az örök kereszten, Magán se tud segíteni,
e l e s e t t e n . , . " és:
Hogy életünk perc tévedése, más sem
S hogy nem segít itt a halál sem , , .
A lemondásnak, kétségbeesésnek ezt a szörnyű hangját évekkel
később Juhász Gyulának legszebb, legmagyarabb Krisztus-verse teszi
jóvá: A tápai Krisztus, Az országút mellett függ a kereszten, arcán
szenvedés és szelíd mosoly, A földre tekint le, a falu népét nézi
csendesen, ahogy a verejtékes mezei munkáról hazafelé ballag.
Az ősi népet, amely csak zsellére az ősi földnek és várja az időt,
amikor úr lesz a saját portáján és ,,az élet néki is terem". Hiszen
Krisztus ennek a népnek is megváltást üzent;testvéri áldással tekint
le híveire :
Feje fölött a nyárfa is magyar
A fecske is és egy a zivatar
Mely őt paskolja s a falut veri
És folyton buzgó öt szent sebei
Nem a magyarság sorsát hirdetik?
És ki segít már, ha ő nem segít?
A fekete Mária.
A magyarság ősi, hagyományos Szűz Mária-kultusza, nemzeti
líránknak egyik leggyakoribb indítéka Juhász Gyula lírájából sem
hiányzik. Hangulatos falusi est leírásában (Falusi hold) találkozunk vele először: a költő az alkonyat csendes, békés hangulatában gondol Szűz Máriára, egy Fiára s az örökmécsre;
És alszik oszlopán Szűz Mária
S ölén csillagmosollyal egy Fia,
Csak az örökmécs vörös fénye leng
S a bakter zeng százéves éneket,
Azután őszelej i napon, a világháború alatt, a Szűzanya
születése napjának ünnepén elzarándokol egy morva határmenti
búcsú járóhelyre (A rohateczi Máriánál). Elviszi magával a szívében sajgó bánatot és reménytelenséget. Idegen tájak szomorú gyermekeként azért jött — mondja vallomásában —, hogy a glória,
amely a Szűz fején ragyog, feléje is sugározzék. Elébe rakja az
őszi táj késői virágait; nem kér tőle földi javakat, csak annyit,
engedje, hogy megtört tekintete, amely fényeket ivott, az Istenanya
mennyei szépségén megpihenhessen és lehessen egykor ő, a fáradt
zarándok „vidám'és bölcs halott," Bizony, ma újra megtér a hajnali csillaghoz, szép Szűz Máriához és koszorút fon neki a földi
bűnök, bánatok fia. Ma újra szép a nagy menyország és Máriáé a
dal, a tömjén és az ország, Máriának csillagszemei hívják a költőt,

aki nemrég még földi nőben látott csillagot. De hol van már az a
nő s a csillag hol ragyog?
Ma érett és bízó lítániában
Elzengem újra minden nevedet,
Én, mindig bánatos, rossz gyermeked . . .
Magyar búcsú járóhely, a szegedi ferences templom híres Szűz
Mária szobra ihleti Juhász Gyulát egyik legszebb vallásos-hazafias
költeményünk A fekete Mária megírására, Az ősi templom árnyas
szögletében néz a jövőbe hét tőrrel anyai szívében Magyarok Aszszonya. Századok múltak, háború és béke váltakoztak, nemzedékek
jöttek és tűntek le, ő csak nézett isteni Fiát átkarolva, Magyarok
Asszonya, Hű zarándokok út porától lepve jönnek eléje vigasztalást várva, s a távol multakból gyászt és jó reménységet világol
Magyarok Asszonya. A századok magyar zarándokaihoz társul gyermeki alázattal a trianoni korszak bús magyar költője, hogy elhozza
szerény ajándékát:
S jöttem én is, e szomorú öltő
Bús magyarja, hű zarándoka.
Mit adhatnék, csüggedt, árva költő:
E dalt hozom, mint könnyét a felhő,
Te feketén is vigaszt derengő
Magyarok Asszonya.
Katolíkum és magyarság.
Juhász Gyula lírájának metafizikai és vallásos vonatkozásai
nem merülnek ki azokkal a költeményekkel, amelyeket eddig elemeztünk. Ihletkörében találunk olyan tárgyakat, amelyek további
bizonyítékai annak, hogy költőnk lelkülete a katolicizmus világnézetében gyökerezik és az életérzésébe beleszövődő antik klasszikus,
keleti és ősmagyar reminiszcentíák és sóvárgások ellenére a kereszténységből szívja éltető erejét. Három költeményben is foglalkoztatja
képzeletvilágát a katolikus szerzetesi életforma (Szüzek, Áloé, A
szerzetes hóráiból). Felidézi a Trecento szellemét és a poverello
nemes alakját, aki jött szelíden, szemében kék virág, Lelkében boldog Isten, szívében új világ és ú j r a érvényt szerzett a földön a
jóság evangéliumának. Románcot ír Fra Fílípporól (Gioconda),
a
szerzetes festőről, aki szürke gótívek homályában imádkozva és
virrasztva festegette a mennyország képeit. Boldog magányában
megjelenik Gioconda, rejtelmes mosolyával, csábító szavaival megtántorítja a bánatos álmok festőjét s elindítja egy új világ felé,
F r a Filippo elhagyja a kolostort: hívja, hitegeti az „aranyos és
selymes R e n e s z á n s z . . . " A hithez való hűség, a keresztény vértanú-lelkület apoteozísa Szent Sebestyénről írt költeménye. Csak
nyilazzatok — mondja a szent hóhérainak — sebem rózsát terem,
amely kinyílik fenn az örök kertben. Minden nyíl szárny az örök
haza, a végtelen felé. A vértanú sebe bíbordísz, a halálon való győ-

zelem jele. Isten vitézének kínját megszenteli és megédesíti az a
tudat, hogy az Ür van vele:
Nyilazzatok: én már emelkedem
Túl hegyeken és túl fellegeken.
Nyilazzatok: koronát küld nekem
Örök Cézárom, égi jegyesem!
Érzelmes tónusú vallásos tárgyú magyar életképei
(Betlehem,
Isten lámpásai, Búcsúfia) inkább az epika körébe tartoznak és csak
annyiban érdekesek, hogy felfogásukba a magyar nép vallásos életszemléletének üde és tiszta naivitása szövődik bele. Mint ahogy
Juhász Gyulának világnézetében, sorsérzésében, vallásos élményeiben, metafizikai irányulású elmélkedéseiben is mindenkor érezzük a
fajiságából eredő sajátos magyar színeződést. Költőnk, aki alkati
adottságainak, hajlamának és kora szellemének megfelelően erősen
individualista művésznek indult, a nemzet megpróbáltatásainak hatása alatt egyre tudatosabban azonosult a magyar sorsproblémákkal
és szenvedélyes kifejezője lett a nemzeti közösség érzéseinek. Megrázó p é l d á j a ennek a változásnak Az utolsó magyar című költeménye; a trianoni magyarság sorsán, jövőjén elmélkedve, véres és
komor látomások kínozzák hazafiúi lelkét és mint megtépett pogány
áldozár inkább máglyára vetne minden magyar értéket, semhogy
bitorlók, szentségtörők p r é d á j á r a jusson. Azután ítéljen az ég:
Lobogj az égbe, máglya, égi láng,
Ti angyalok, csak trombitáljatok,
Te Bárány, ítéld meg e rongy
Minden bűnét s a remegő gazok

világ

Lássák, hogy támad a tűzből örök
Üj ifjúsággal, élve, győzve ő
A halhatatlan, százszor meggyötört
És áldott szűz, a magyar őserő , , , !
A költő szíve azóta már elporladt abban a magyar földben,
amelyből teste vétetett és ahová a szenvedésben elfáradva, pihenni
visszatért. Lelke pedig elszárnyalt a Végtelenbe, hogy a bizonyosság
boldogító beteljesülésében megtalálja a megoldást a végső kérdésekre, amelyekkel a földön oly sokat vívódott. Forrón szerette a
hazai rögöt, de nem e világból való ember volt: itt csak szenvedő
arcát mutatta meg felejthetetlenül s költészetünkben ez az arca lesz
mindenkor emlékezetes, A másik hazában, amelybe innen szüntelenül elvágyódott, a földi zarándokút hívő kereszthordozói lesznek
boldog halhatatlanok, s Juhász Gyula az ember és költő ezek közé
tartozott.

Áz egyiptomi szobrászat.
Mihályi Ernő dr.

Valamikor Wínckelmanntól, Goethétől egészen Maréesig és
Hildebrandig (Das Problem der Form) a görög és római és a
reneszánsz szobrászatban látták az esztétikusok a művészet csúcsteljesítményét. Ma már az egyiptomi szobrászatban nem tökéletlen
kísérleteket, élettelen, merev alkotásokat látunk. Meglátjuk sajátos
formáit, zárt, szigorú tömbszerűségét, népi elemeit, amelyeket ilyen
fokban másutt sehol sem találunk. Elismerjük kőfaragóik tökéletes
tudását, még átlagművészetüknek is magas fokát. Már Hérodotosz
sok csodás dolgot mesél Egyiptomról. Ma megint ezeknek a csodás
alkotásoknak a hatása alá kerültünk. Tagadhatatlan, hogy egy
nemzedék óta új művészeti korszak előtt áll Európa, vagy jobban
mondva új művészeti korban élünk. S a művészetek újjászületésének ez a kora egyre nagyobb csodálattal tekint Egyiptom őserejű
szépségeire, melyek a sivatag homokjából és a feltárt sírokból bontakoztak ki. Ezek a napfényre került műalkotások új szellemet sugároznak felénk. A kereszténység szempontjából különösen az érdekel
bennünket, hogy milyen sokat megőriztek az őskinyílatkoztatásból:
a halhatatlanság, a lélek tovább élése, a feltámadás, az istenanyaság, istenfiúság, a mennyei oltalom gondolatát. A IV, Amenophisnak tulajdonított naphymnusban mintha csak Szt. Ferenc hangját
hallanánk!
Szobrászatuk is egyenesen a vallás talajából sarjadt ki, A halhatatlanság közvetítője volt. Az ember személyisége tovább él
a szoborban. Neki oltárokat emelnek a sírokban, azokon áldozatokat mutatnak be és a sír falait elárasztják a megholt életkörülményeit ábrázoló domborművekkel. így biztosítják a megholt
számára elhagyott életformáit, A halhatatlanság biztosításának zálogává lett a szobrászművészet, A hit, a vallás mint oltalmazó,
teremtő erő áll az egyiptomi szobrászat mögött, valósággal ez élteti
évezredeken keresztül. Szobrot faragni annyit jelent, mint életet biztosítani a megholtnak. Ennek a vallásos felfogásnak mennyi műalkotás köszöni létét, A vallásos tárgyú szobroknak óriási száma
mutatja, milyen jelentős szerepet vitt a művészet a szellemi élet
területein. Szinte nem is önmagáért él, hanem a vallásért. Mesterien
kezelik a vésőt, mikor nagy tömböket faragnak, de mesterien kezelik
akkor is, mikor óriási falakat kell díszíteniök s 1—2, vagy 3—31/?
mm magas domborműveiken a testiségnek teljesen meg kell semmisülnie s csak kecses, finom vonalakkal, röpke árnyékokkal teremtik
meg a legnagyobb művészi értékeket. Szinte test nélkül mozognak
az alakok az óriási falmezőkön. Álomországban, árnyékvilágban

érezzük magunkat. A falak tömege egyáltalán nem lesz nyugtalanná.
Ha a Parthenon Pheidias alkotta szobordíszeit a testi szépség és
mozgás legnagyobb alkotásaínak mondhatjuk, akkor az egyiptomi
sírok domborműveit a vonalbeli, síkbeli, az elvont térben mozgó
művészet örökszép remekeinek kell mondanunk. Az építészet és
szobrászat soha testvériesebben nem simult egymáshoz, mint ezeken
az alkotásokon. A falak tömege csak gazdagszik, de nem semmisül
meg, csak díszesedík, de önálló létében nincs veszélyeztetve. A
szobrászat mindenütt ott van, de csak az alattvaló szerepét tölti be,
de azt tökéletesen. Az egyiptomi szobrászatot ez a kettős megkötöttsége, a vallással és az építészettel való szoros kapcsolata tette
naggyá, hatása ezért nem szűnik meg soha.
Az óbirodalom szobrászata.
Amint az egyiptomi építészet a píramisformával indul el útjára, a szobrász is a kőtömböt tartja szem előtt. Ebbe lehel lassanlassan életet, ebből bontakoznak ki az uralkodók álló, lépő, trónoló
alakjai, vagy a szolgák guggoló, ülő, író, olvasó, kézimalmot forgató, edénytgyártó, serfőző stb. alakjai. Ezek a típusok lassankint
klasszikus formákká merevednek. Ez a keleti kultúráknak a sajátsága: az egyszer elért eredményeknek megbecsülése, tisztelete, rokon
vonás az ősök tiszteletével.
Az egyiptomi szobrászat az építészet szigorú törvényeihez alkalmazkodik. Az építészetben a vízszintes és függőleges vonalak s a
nagy tömegek uralkodnak, a szobrászatnak is át kell vennie a pillérek ritmusát, bele kell illeszkednie az udvarok, csarnokok magasztos hangulatába. Nincs itt helye semmi nyugtalan vonalnak. Szigorú,
komoly formák juthatnak csak szóhoz. A szobrászat törvényeit először Egyiptomban fogalmazták meg. Történeti jelentőségét nem lehet
eléggé értékelni. Elemi bölcseségén épül fel az antik művészet. Az
egyiptomi szobrászat alaptörvényét fejlesztik tovább a későbbi
korok nagy szobrászegyéniségei, köztük Michelangelo, ehhez térnek
vissza későbbi korok, valahányszor a szöveg, a költői tartalom, a
lélektani elemek háttérbe szorítják a technikai, a szerkezeti részt
s festői irányba terelik a szobrászatot. A szobrászatnak örök törvénye marad az egyiptomi alaptörvény: a szobor tömbszerű léte.
Mindig a kőtömbből faragják ki a szobrot. Ebből jönnek elő az
egyes formák: az arc, fül, száj, szem, nyak, mell, derék, lábak stb.
Érdekes végigkísérni a fejlődést a legelső lépéstől mondjuk a párizsi
írnok alakjáig, akiben már a tetőfokát éri el az óbirodalom szobrainak elevensége, vagy a falusi bíróig, akiben szinte az óbirodalom
legtökéletesebb szobrát ünnepelhetjük,
A párizsi írnok ereiben már szinte friss vér pezseg. Pedig formában még teljesen a régi: keresztbe tett lábakkal ül és írásra
készen várja urának szavait. K a r j a már elválik a törzsétől. Nyaka
hosszabb, mozgékonyabb. Rövidre nyírt, paróka nélküli feje rugalmasan emelkedik széles vállairól. Kövéres melle már nemcsak
reliefszerűen, hanem testszerűen van megmintázva. Köldöke finoman
van beágyazva hasába. Feszes tartásán már szinte a csontvázát is
Pannonhalmi Szemle
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érezzük, Minden testrész egyénibb életet kezd élni. Különösen érdekes az íróeszközt tartó jobb kéz. Minden u j j a külön életet él s a
tömbszerűség mégis meg van őrizve. F e j e valósággal arcképszerű.
Mennyire különbözik előző társainak álmodozó, komor arcától!
Azokon még az a jóindulatú szolgaérzés, a Louvre írnoka csupa
szem és fül. F e j é t felvágja, ura ajkáról lesi a szót, minden arcvonása, írásra kész keze tele van feszültséggel. Elődei tuskószerü
testek, ez csupa ideg. A régi írnokfejek csak testrészek, ez egyéni
akarat, ebben a pillanatban működő értelemnek a hordozója. A
párizsi írnok m á r nem típus, hanem jellem. Az arcképszobrászat
nem vele kezdődik, de mindenesetre annak egyik első nagy képviselőjét könyvelhetjük el benne.
Technikailag is kitűnő a kivitele. Színes szobor, Az egyiptomiak
napbarnította testtel színes világban élték le életüket. A szobor is
színes lett az építészet gazdagon színezett világában. Teste világos
vörösbarna, köténye fehér, h a j a és az alap, amelyen ül, fekete.
Szemebogara hegyikristály. Szemöldöke réz.
Az egyiptomi szobrászatnak másik érett alkotása Kaper munkafelügyelő, a falu bírája Kairóban, Az arab munkások, akik kiásták,
nevezték el így. Itt is egészen ú j élet van a régi formákban. Lépése
még tipikusan a régi, A testen és karokon még alig van valami abból
az életből, amely az arcon felcsillan. Mégis pompásan előttünk áll
egy jól táplált, méltóságosan parancsolgató, a dolgok lényegébe látó
földesúrnak stílusosan megoldott alakja, Csodálatosan van megmintázva a szeme körüli táj, a széles arc, a száj, orr, fül, a pompás koponya és a homlok, A mai faszobrot valamikor finom stukkóréteg födte, amelynek a hatását még a festés is fokozta.
Kiemeljük még az új hierakonpolisi leletet, I, Phiosnak és fiának, Menetsuphísnak életnagyságú bronzszobrát, mely nagy meglepetést okozott tökéletes technikájával, Valamikor ragyogott, mint
a csillogó bazalt, ma erős patina van rajta, A hiányzó paróka valószínűleg lapis lazuliból, a kötény aranyból, a királyi korona értékes
anyagokból, a pálca elefántcsontból volt. Phios szobra a sokszínű
anyag ünnepies pompájában állt a festett mészkő, vagy faszobrok
között. Az óbírodalom lassan eltűnő aranykorának, a feltétlen uralkodói hatalomnak utolsó szava ez a szobor.
Phios a l a k j a fenséges és egyben emberi is, A király feje erősen egyéni. Magas homloka szellemi emberre vall. Szája jóságos.
Nyúlánk arisztokratikus a l a k j a minden merevség nélküli szabad
tartású. Hatalmas lépésének megvan az értelme. Lába alatt kilenc
leigázott szomszédos nép jelképes rajza.
Fia ugyanazon az alapon áll és apjának térdéig ér, hogy apjának királyi megjelenését ezzel is fokozza. Arca, nem típus, hanem
egyéni ábrázolás. Nincs még királyi méltóságra nevelve. Tompaorrú
kerek arcával, mandolametszetű éles szemével úgy néz, mint bármely hasonló korú állatkínzó déli gyerek. Ezek a szobrok méltán
sorakoznak Rahotep, Chefren, Ranofer szobraihoz, de már nincs meg
bennük az az Ós erő, amely a negyedik dinasztia híres királyszobrában, Chefrennek kairói diorítszobrában, vagy az ötödik dinasz-

tia idejéből való híres mészkőszoborban, Ranofer kairói szobrában van. A nők ábrázolása nagyon szemérmes, Nofrit hercegnő
a IV, dinasztia korából való. Elfogódott, archaikus ízű alkotás.
Barna arcbőre fehér öltözetből villan elő, Keze, körme gondosan
ápolt. Mellét gazdag dísz ékesíti. Telt arcán erős faji vonások láthatók, Belső életébe nem kapunk bepillantást. Ez az elbeszélő
művészet csak férje és családja körében ábrázolja a nőt, A halotti
szertartásokkal kapcsolatban látunk áldozati ajándékokat vivő, vagy
a menetben táncoló s a csónakban ülő nőket, virág és ékszerdíszben
pompázó leányokat, de a nők belső életéből nem hoz napfényre
semmit. Ez a szemérmesség végig vonul az egész egyiptomi művészeten, Az ötödik dinasztiával lezárul az óbirodalom élete (2625.
Kr. e.) s mintha bizonyos fáradtság jelei mutatkoznának a művészetben, hogy átadja helyét a középkor művészetének,
mely nagy
emberi és művészi jellemek hőskora. Nagyszerűség és belső feszültségek jellemzik.
Az óbírodalom domborművei.
Mielőtt az óbírodalom szobrászatától elválnánk, egy külön fejezetet kell szentelnünk domborműves ábrázolásainak. Mert ha a sors
megfosztott volna bennünket az óbírodalom nagy plasztikájától,
súlyos veszteségnek tekinthetnénk. De valahogy a további fejlődés
kárpótlást nyújtana helyette. De ha az óbírodalom reliefábrázolásai
pusztultak volna el, akkor egy egész világot vesztettünk volna, A
harmadik és hatodik dinasztia domborművei elbeszélő jellegükkel,
tartalmi gazdagságukkal valósággal orbis píctusok, a művészetben
soha többé meg nem ismétlődő alkotások. Az óbírodalom végével
leeresztett függöny soha többé fel nem libbent volna, Hol találunk
ezekhez az életképekhez hasonlót? Melyik nép adott életéről ilyen
gazdag, teljes képet? Nem talál az ember még egy olyan műemléket, ahol az emberi és állati lét a maga földi örömében részletesebben volna ábrázolva. Talán Homérosnál és Rubensnél, vagy a
Grímaní-breviáriumban, Benozzo Gozzolí freskóin, a firenzei dóm
tornyának reliefjein s a korai gót templomok képciklusaín! Hogy
ez a szemnek szóló, életörömökkel tele világ eddig el volt rejtve a
történelem elől, az a korábbi sokszorosítótechníka gyengeségének
tulajdonítható. Unalmas rajzokban láthattuk csak ezeket az élettől
duzzadó jeleneteket, Az emberi lét varázsló tükre ez a művészet,
az ember kultúrájának a diadala. Az emberi munka győzelmének
diadaléneke. Legyőzi a sivatagot, a Nílus kiöntéseit, a barbárokat,
a vadállatokat, a kemény követ, gránitot, s uralma alá h a j t j a az
ércet, A gazdasági élet boldogsága a mezőn, a szérűn, a művészet,
a kereskedelem, az ipar, a hajózás, a családi élet, a vallási élet
úgy, amint nemzedékről nemzedékre évezredeken keresztül gyakorlatban volt, ünnepi menetben vonul el előttünk, A sírok oldalára
oda varázsolták a megholtnak életkörülményeit, hogy a lélek tovább
élhesse földi életét az örökkévalóságban. Az emberiség földmívelésének, iparának, kereskedelmének, életszokásainak, szóval művelődéstörténetének valóságos ősi lexikonai ezek a domborművek.
Mai divatos kifejezéssel élve, igazi népi művészet.

S mindezek a másvilág szolgálatában, a halál, Isis, Osiris, az
alvilág isteneinek tiszteletére, az ősök szellemének, a holtak lelkének, kájának szolgálatában állanak. Ott vannak a képeken az
istenmythoszok képviselői, a géniuszok, az istennek szentelt állatok
fejével ellátott karvaly-, kutya-, kos-, ibisz-fejü istenszimbólumok.
Látunk áldozati vonulásokat az alvilág istenei felé. Csupa tevékenység minden kép: dolgozó emberek hangyabolya. Az e világi életnek ez a teljessége mind a másvilágé. Nagy tárgyilagossággal van
leírva minden, Itt találjuk meg a későbbi állatképek, csendéletek,
életképek őseit. Megteremtenek a holtaknak mindent, amit az élet
csak nyújtott nekik, A királyoknak, papoknak, a földesuraknak s
a szegény népnek egyaránt megteremti a művészet holtuk után is
mindazt, ami életükben körülvette őket, így vált a kultusz a művészet emelőjévé. Csak ízelítőül említek meg néhányat. Nagyon érdekes Ti masztabája Szakkara mellett az 5, dinasztia korából,
2650. Kr. e. Ebben látható pl. vízilóvadászat, vadmacskák portyázásai a papírusnád szárnyasai közt, a mezőgazdaság körébe tartozó
képek, szárnyasok nevelése, tömése, aratás, cséplés szamarakkal, a
csökönyös szamár, a vásárról hazatérő asszonyok, evezősök, hajósok, vitorlás, bronzöntés, szobrászat, asztalosmunka stb. Ugyanebből
az időből Ptahhotep Szakkara melletti sírjából érdekes falkavadászat került elő, Sahure 5, dinasztiabeli király sírjából áldozati menet
és áldozati állatok levágása került napfényre. Egész sereg érdekesebbnél érdekesebb jelenetet sorolhatnánk fel a legkülönfélébb
sírokból,
A középbirodalom szobrászata.
Nagyszerűség és belső feszültség jellemzi. Nagy emberi és
művészi jellemek hőskora. Erős nemzedék. Erre csak az újbirodalom elfínomodása következhetett. Építészetéből, domborműveiből,
képírásából, csak töredékek maradtak fenn, Szobrászatából néhány
elsőrangú példány kerülte el az enyészetet, III, Sesostris feje
messze kiemelkedik az óbirodalom gyermeki világából, A XII,
dinasztia korát éljük Thébében, Míg az óbirodalom a föld legszerencsésebb népe, addig ide bevonult már a gond. Míg a falu bírájának az arca megelégedett, addig ez fáradt és meggyötört. Míg Chefren arca nyugodt, kiegyensúlyozott, addig ezen a fájdalmas vonású
arcon kiábrándulás tükröződik. Nehéz neki Felső-Egyiptom koronája. Míg Chefren nyilt, megelégedett, vidám húsos arccal viseli koronáját, derűlátó típus, addig Sesostris arcán sértett hatalmi öntudat látszik, valami tragikus megrázkódtatás okozta meghasonlás,
sötétlátás barázdálta végig.
Nincs érdekesebb a r c III. Amenemhetnél. A zsarnok őstípusa.
Izmos, tömzsi testalkat. Kezét mereven tartja kötényén, Uresu kígyó
a csatja. Négy országot igázott le. A királyi fejkötőtől övezett öreg
arc elsőrangú. Csökönyös parasztarc, kiváló, erős akaratra valló
állal, kegyetlen tömpeorral. Milyen büszkeség van az összeszorított
szájban, milyen gyűlölet húzódik meg száj szögletében! Hideg, számító tekintet, okos homlok. Emberileg milyen leplezetlenül őszintén
alkotta meg a művész ezt az uralkodót. Vájjon tűrte volna-e ezt-

más? Megvan fiatalkori realisztikus ábrázolása, megvan eszményibb
formában is, s megvan naturalisztikus ábrázolásban. Mennyi drámai
erő van arcizmaiban! Egészen egyéni arc, egyéni fiziognómia. Ilyen
nincs az egész óbirodalomban. Ott nem lehet egyéniséget olvasni az
arcokból. Ünnepi kifejezés üli meg őket. Ezek az élettől megmunkált, átdolgozott arcok, A régi egyiptomi szobrászat nyugalmát
szinte démoni erő váltja fel.
Az új birodalom szobrászata,
Hatsepszut királyné egészen új színt hoz Egyiptom történelmébe, Részt vesz a három Tutmozisz trónvíszályában. Hatalomra
tör s egyeduralkodóvá, majd uralkodó társsá lesz. Emlékét a nagy
karnaki gránitobeliszk őrzi. Óriási építkezésével Deir el Bahriban
szinte a sziklahegyekkel kel versenyre, Ő az első nagy személyiség
az asszonyok közt, aki nagy szerepet visz a politikai életben- Az
ő életstílusa az asszonyok ábrázolásában is visszatükröződik. Az
emberi, asszonyi szépségnek egy egészen új birodalma tárul fel
előttünk, IV, Amenophis korának egyik finom női torzóját sokan
nem is akarják elfogadni egyiptomi eredetűnek, annyira áttöri a
régi, hagyományosan szemérmes egyiptomi szellemet. Az egyiptomi
művészet egyik kiváló szakértője a hellenisztikus művészet körébe
utalja. Egyik III, Tutmozisz korából való női fej, mintha csak Ghirlandájó festette volna, csupa erő, egészség. H a j a középen elválasztva omlik vállára- A másik egy nemzedékkel későbbi, de még
az 1400-as évekből való, igazi reneszánsz szépség magasra épített
vendéghajjal, melynek finom fonatai a mellig hullanak alá és érdekes keretet adnak a komoly arcnak. Homlokát virágkoszorú díszíti, Bal kezében virágcsokor van. Ruhája szorosan simul testéhez.
Nyakát gazdag ékszer díszíti. Ez a karcsú, leányos testű alak csupa
méltóság, Üj plasztikai, lelki, érzelmi értékek szólalnak meg ezen a
beszédes arcon.
Az új birodalom művészetében legszerencsésebb III, Amenophis dicső kora, Ő építette a luxori templomot és a karnaki templomot is díszíttette. Amon karnaki temploma előtt állott valamikor
a két híres Memnon-szobor, mint kapuőr, A nap első sugarainak
hatása alatt lágyan csengő hangon megszólaló 16 m szobor már
a görögöknél is híres volt, A templomhoz kettős sorban ülő szfínxszoborsorozat vezetett,
IV, Amenophis új hitet hoz, az egyístenség hitét, Űj fővárost
teremt s vele együtt új művészetet is: az Amarna-művészetet. Valóságos szellemi forradalom ez. A realizmus ver gyökeret a művészetben, Az egyéniség diadalmaskodik a típus felett. Kiváló szobrászuk
Tutmozisz, Legkiválóbb alkotása Nofreteté királyné, IV, Amenophis
feleségének színes mészkőmellképe a Kr, e, 1375 k, időből. Az élet
meleg lehelete érzik ezen a törékeny arcon. A kis hercegnők arca
is csupa báj.
Tutánkámun állította vissza a régi sokistenség hitét Théba székhellyel, Most következett Théba aranykora, A százkapus világváros
egy-egy kapuján 200 lovasszekér járhatott be egyszerre, 4—5 eme-

letes házai voltak. Legfőbb szentélye a 134 oszlopos karnaki templom volt. Tutánkámun s í r j á t 1922-ben találta meg Carnarvon lord
és Howard Carter Théba nekropolisában, a Királyok völgyében.
Nem kevesebb, mint 600 drb. műértékű tárgy került elő benne.
Maga a király számtalan alakban maradt fenn: amint udvarával
vadászaton vesz részt, vagy csatáiban afrikai és ázsiai ellenségein
győzedelmeskedik, vagy szfinx alakban lábbal tiporja ellenfeleit,
vagy amint trónszékén ülve feleségének illatos kenőcsökkel való
kedveskedését fogadja.
A királyi hatalmat fénypontján mutatják be I. Setos csataképei,
II. Ramses abuszimbeli sziklatemploma a fáraó négy toronymagasságú (20 m m) szobrával, III. Ramses medinet-habui vadbikavadászatai.
Ez után már a királyi hatalom hanyatlása, a főpapok uralma,
archaizáló nemzetieskedés következik. Két szobor emelkedik ki
ebből a korból: Mentemhet gránit szobra és a berlini zöldfej megkapó realizmusa a Kr. e, első évezred második feléből. Ezek az
egyiptomi arcképszobrászat legfőbb képviselői, a plasztika örökérvényű megtestesítői. Művészi meglátásban, anatómiai tudásban
szinte felülmúlhatatlanok,
A perzsa, görög, római uralom aztán sokat felszívott, sokat
átvett ebből a több ezer éves művészetből. A saisi korszaknak E d f u
és Dendera a főbb állomásai. Az edfui Hórus-templom elég épen
megmaradt. Mélyített domborművei gazdag díszt vonnak falaira.
Az alakok előkelősége, a technikai kidolgozás finomsága a főjellemvonásuk, A denderaí Hathor-templom domborművei az egyiptomi
relief-stílus utolsó virágai.
Az egyiptomi művészetet a mély vallásos tartalom, a logikus
szerkesztés, a szabadon szárnyaló képzeletvilág teszi kedvessé, A
gyermeki élet melege h a t j a át, tele van a népi hagyományokhoz való
hűséges ragaszkodással. Évezredek elmúlhattak felette s lényegében változatlanul megőrizte eredeti jellegét. Igazán nagy művészettörténeti jelentőségű ez a nép, igazi eredeti művészegyénáség, Goethe
szavával igazán boldog nép, mert életének vége szerves összefüggésben van életének kezdeteivel. Hatása a földközi tengeri kultúrára
és az európai kultúrára igen nagy, mondhatni alapvető jelentőségű.
Az első p é l d á j a az egyiptomi művészet egy zárt népből kinőtt
nemzeti művészetnek. Az egyiptomi ház és palota, templom és sír
s ezeknek szobrokkal és domborművekkel való ellátása a legnagyobb
nemzeti művészeti teljesítmény, amit egy nép a művészettörténelemben végezhet. Piramisai, obelíszkjeí, Memnon-szobrai, karnaki, luxori
templomai, egész népi életét összefoglaló domborműves ábrázolásai
csak néki vannak. Tanulni lehet tőlük, de lemásolni más nép nem
is tudná egyszerűen azért, mert ezek egyiptomiak. Annyira sajátos
egyénisége van ennek a népnek. A vallásnak és művészetnek összefonódása különösen is tanulságos számunkra, Mivé lett művészetünk
a XIX, században, mikor vallásos tartalma kiszáradt, kiapadt! Ma
örvendetesen látjuk megint a vallás és művészet bensőséges kapcsolatát, az építészet, szobrászat, képírás barátságos együttműködé-

sét, a népi, nemzeti erők előnyomulását,
művészeti korszak biztos zálogát.

mint egy jövendő nagy

Irodalom: Curtius: Die antike Kunst. Berlin. — Fechheimer:
Plastik der Aegipter. Berlin, — Fechheimer: Kleinplastik der
Aegipter, Berlin, — Breasted: Geschichte Aegiptens, — Howard
Carter und Mace: Tut-ench-Amun, Leipzig.

H a g u n k felé.
Ha sokat jártunk más határban,
ha sokat volt vendég a lelkünk,
dúsan terített asztaloknál
őszinte otthont sohsem leltünk.
Ha sokat voltunk el hazulról,
mert a csend nem volt jóbarátunk,
mosolygós szavak között jobbat
azért még sohasem találtunk.
Ha tárva, nyitva hagytuk szívünk,
hogy rajt akárki be- s kijárjon;
mindig több lett rajta a lábnyom
és mindig több lett, ami fájjon.
Ha nem mertünk tükörbe nézni,
hogy meg ne lássuk sebzett arcunk,
mások szemébe csimpaszkodva
azért még nem nyertük meg harcunk.
S ha úgy volt jó az imádság is,
ha azt más is velünk zokogta,
azért a szívünk nem lett békés,
Betlehemben írt angyal-kotta.
És ha a cimborák dalával
együtt kurjongattunk is, egyszer
elmentek mind és a magányunk
lett a kijózanító kegyszer.
S elindultunk botolva, félve
— mint járni tanuló kisgyermek —
magunk felé . . . Óh önmagunktól
magunkig mily mélyek a vermek?!
Magasi

Artúr.

Amiről az istenek

beszélnek.

Tihanyi Bánk dr.

A gabun törpe az egyenlítő mentén, Afrika nyugati részén így
zengi harci dalát:
„Kmvum, ó Kmvum, te vagy az Ür Ura mindennek,
Kmvum, ó Kmvum, te vagy az Ura az erdőnek,
Ura a fáknak, Ura a dolgoknak,
Kmvum, te vagy az Ür
És mi törpék, szolgáid vagyunk
Szólj és szódra hallgatunk, ó Kmvum!
Te vagy az Ür, Ura mindennek,
Az emberek Ura, Kmvum!
(Kühár, Egyetemes vallástörténet, I, Bp., 1936, 137, 1.)
A babyloniai hívő Szin-t dicséri himnuszában:
Ki volna fönséges a z égben? Csak te vagy fönséges,
A földön kicsoda fönséges? Csak te vagy fönséges.
Szavad, ha megszólal az égben, az Igigé-k (égi istenek) arcra borulnak,
Szavad, ha megszólal a földön, az Annunake-k (földi istenek) megcsókolják a f ö l d e t , . ,
(Kühár, i, m, I. 235. 1.)
De bármikor kész, hogy Anu-ról, Enlil-ről, Enki-ről, Samas-ról,
vagy akár Istar-ról zengje ezeket,
III, Ramses fáraó imája így hangzott a Nílus partján Krisztus
születése előtt 1200 évvel:
Felséges Ptahí „Légy áldott Te, Aki nagy és öreg vagy, Ég
Atyja, a Kezdet hatalmas istene, Aki az embereket megteremtetted
és az eget alkottad akaratod szerint, , , Élet Ura, Ki minden embert életerőddel életben tartasz, Örökkévalóság Ura, akinek alá van
vetve az Örökkévalóság: Te halmoztál el jótéteményeiddel földi
életemben. Kérlek vezess engem nyugalomra az ég nyugatán, az
alvilág istenei közé, Engedj isteni lényedbe olvadnom titokzatos
helyeden," (0, Karrer—Gyéressy, Vallásosság és kereszténység.
Bp,,

1941,

4 0 . 1.)

Kleanthes (f Kr, e, 232) a vízhordóból lett stoikus bölcselő
Zeust magasztalta — Athénben:
„Üdv néked, kinek annyi neved van, örök fejedelmünk,
Teremészet rendjét, aki törvényeddel irányzód,
Zeus-isten, te dicső! Mi halandók joggal imádunk,
Sz' tőled eredtünk s csak mi vagyunk az egész kicsi mása,

Jóllehet él s jár még földünkön is annyi teremtmény!
Rólad szól dalom s a hatalmad zengem örökké."
(Módi M.f Kleanthes stoikus imája. Győr, 1930, 22. 1.)
A bűnös élete miatt szamárrá változott Lucius szájába a d j a
Apuleius (Kr, u, II, sz.} a következő imát, A szerencsétlen ember
tulaj donképen Isishez, az egyiptomi misztériumok csodatevő istennőjéhez akar imádkozni:
„Mennynek királynője, vagy talán te Ceres . . . vagy te égi
Venus , , , vagy te Phoibos testvére, Diana - , ,, vagy te, az éjtszakai
üvöltésektől borzalmas Proserpina , , , akármilyen néven, akármilyen
szertartással, akármilyen alakban szabad is szólítani téged; vess
már véget szörnyű szenvedéseimnek, az elpártolt szerencsét fordítsd
vissza, a kiállott vad szenvedésekben a d j pihenőt és b é k é t , , . ! "
(Apuleius, Metamorphoseon 1. 11, 2.)
A modern Japánban pedig nem ritkaság az ilyen imádság,
mely Buddha egyik jámbor tanítványának lelkéből fakad teljes
őszinteséggel és meggyőződéssel:
„Szegény vagyok és bűnös és nincs semmi reményem magamhoz. Minden reményem Buddha Amidában van. Hiszek benne, mint
a legfőbb Lényben , , ," (Karrer, i, m. 146. 1.)
Kmvum, Szín, Ptah, Zeus, Isis, Ceres, Venus, Diana, Phoibos,
Proserpina, Buddha Amída . . . A vallástörténet is alig tudja elsorolni azoknak az isteneknek a neveit, akikhez valamikor imádkoztak, vagy akiknek szentélyéből még ma is tömjénfüst száll az ég
felé. És ez a vallástörténet, — alig lehet tagadni, — halotti anyakönyv az idő nagy temetője mellett, ahol békében nyugosznak a
hatalmas istenek és ahol feliratos sír várja a még élőket. Nemcsak
a nagy Pán halott, halott Ahura-Mazda, Vishnu és Shiva is, és
egyszer a Chantsung kolostorban is el fog hallgatni a Buddha dicsérő
himnusza, , , Mert a sötétségben tévelygők előtt az igaz Fény már
fölragyogott, Maga az Isten Fia jött el hozzánk, világosságául a
világnak, hogy aki benne hisz, sötétségben ne maradjon, (Jn, 12, 46,)
Azért jött, hogy az emberek megismerjék az egyedül igaz Istent,
s akit ő küldött, Jézus Krisztust, (Jn, 17, 3,)
De hát akkor miért éltek az istenek, ha meg kellett halniok?
Ha meghaltak, akkor nem voltak igazi istenek. Ha meg nem voltak
igazi istenek, akkor minek nevezzük őket? Kialudt tüzű napok Ők,
vagy gyenge fényű holdak? Hullócsillagok, vagy rőtfényű üstökösök?
Zúgó viharok, vagy csobogó patakok? Tavaszi záporok, vagy őszi
harmatok? Fekete felhők, vagy cíkkázó villámok? A Természet ők?
Vagy a kérész éltű ember égreszőtt vágyai? Nevek ők és semmi
több? Vagy emberek, kiket az idő megszépített? Mi a viszonyuk
az Igazsághoz? Van-e bennük örök érték? Vagy ne kutassuk ezeket? Üljünk nyugodtan az Egyház h a j ó j á n a „beati possidentes", a
boldog birtokosok fölényes nyugalmával? Ne törődjünk az elhagyott
partokkal és a hajó mögött fodrozó hullámokkal? Aki hisz abban,
hogy Krisztus a világtörténelem középpontja, akiben minden történés
találkozik és értelmet nyer, az nem fog megelégedni felületes íté-

letekkel és egyoldalú életszemlélettel, hanem minden látszólagos,
sőt tényleges különbözőség ellenére is keresni fogja az összefüggéseket.
Ha az istenek problémájában el akarunk igazodni, akkor elsősorban azt kell szem előtt tartanunk, hogy az istenek nemcsak
kalandos mesék csalafinta hősei, hanem olyasvalakik, akikben az
emberek komolyan hittek, vagy még ma is hisznek. Bámulatos az a
melegség és bizalom, mellyel a pogány népek istenükhöz közelednek. Az egyszerűek nagyobb közvetlenséggel, a műveltebbek nagyobb
elmélyüléssel. (Mennyi szép, sőt ránk nézve megszégyenítő példát
lehetne felhozni!) Lenne-e mindez, ha a hívő lelkében nem élne hit
és szeretet istene iránt?
Ha az isteneket meg akarjuk érteni, akkor nem elég csupán
egymásközti zavaros családi összefüggéseikben vizsgálni és ebből
műveltségtörténetí a d a t o k a t levonni, nem elég irodalmilag, régészetileg, szépművészetileg, vagy akár mythologiailag kezelni. Az isteneket meg kell hagynunk abban a bizalmas viszonyban, amely közöttük és híveik között fennáll, mégpedig a mindenkori isten és a
mindenkori hívő között. H a nem így tekintenénk az isteneket, akkor
eltépnénk azokat a hajszálfínom szálakat, melyekkel az egyén s a j á t
boldogságát és sorsát köti hozzájuk, s akkor valóban értelmetlenekké
és nevetségesekké válnának előttünk, még mielőtt rájöttünk volna
igazi értelmükre. Pedig híveik előtt sohasem voltak azok! Vagy
amikor azokká lettek, m á r nem is voltak híveik, nem is voltak
istenek. Az istenekben tehát hisznek. Ez a hit az illető nép vallásosságának jele.
Vallási magatartás ugyanis akkor jön létre, amikor az ember
„elismer fölötte álló, őnála és a természetnél hatalmasabb szent
Valóságot, melytől életkérdésének végleges megoldását, üdvösségét
és boldogságát várja." (Schütz A. Dogmatika. I. Bp., 1937. 3, 1.)
Minden istenben ilyen hitvallás fejeződik ki egy felsőbb lény mellett, Minden isten valami különb, mint aki a j k á r a veszi nevét.
Hatalmasabb, mint aki oltalmat kér tőle. Függetlenebb, mint aki
kegyeit esdi. Örök életűbb, mint aki halhatatlanságért koldul. Boldogabb, mint aki nála keres enyhülést. Épen ezért rendeli alá
magát az ember istennek. Ezt kell először meglátnunk az istenek
mögött, a hozzájuk forduló nép komoly vallásosságát. Ezért dicsérhette meg Szent Pál a görögöket Athénben: „Athéni férfiak! Szerfölött vallásosaknak látlak titeket minden tekintetben," (Ap, csel.
17, 22,) Pedig ugyanő mondotta Zeust és Hermest ,,hiábavalók"-nak
Lystrában. (Ap, csel, 14, 14.)
Ha most tekintetbe vesszük azt, hogy mindenütt vannak istenek,
ahol ember van, akkor rájövünk az egyetemes vallási magatartás
gyökerére is. Az ember mint eszes lény keresi a „világnak és önmagának teljes és végső értelmét a világon és az embereken túl."
És ezt nem a gyenge és gyarló, tehetetlen emberben, nem is a világban, hanem az Istenben találja meg végeredményesen. (Schütz A.,
i. m. I, 25. 1.) A legkülönbözőbb isteneszmékben tehát egy nép vallásosságát az emberi lélek felemelő, sokszor vergődő, örök istenkeresését fedezzük fel.

A vallás azonban kétirányú. Két pilléren épül fel. Nemcsak az
ember lelkéből emelkedik fel a vágy az „isteni" felé, hanem az
„isteni" is közli magát az emberrel. A lélek istenkeresése nem kezdet, hanem felelet. Minden vallásban az isten a nagy kezdeményező.
Az isten, aki előbb volt, mint az ember, kinyilvánítja magát teremtménye előtt. Hogyan képzelték el ezt a pogányok? A beleoltott
ösztönöktől kezdve a személyes megjelenésig csaknem minden lehetőséget ismernek. Az istenek kezdeményező szerepe teljesen érthető,
sőt szükséges. Hiszen ha az ember nem szerezhetne tudomást
legalább homályosan egy felsőbb hatalomról, nem jöhet létre vallás.
Hogyan igazodjon az ember ahhoz, akit nem is ismer? Ignoti nulla
cupido! Senki sem vágyik az után, amit nem ismer.
Az istenek tulajdonságainak, tökéletességeinek vizsgálatakor is
visszajutunk az isten önmegnyílvánításáig. Minden vallásban az
isten a lehető legtökéletesebb, amit az ember el tud képzelni. „Bármennyire tökéletlenek és torzak is olykor az istenség elképzelései,
— írja Karrer (í, m. 26, sk. 1,) — mégis mindig a tökéletesség legfőbb ideálját tartalmazzák, ahogyan azt az emberi szellem, fejlődése megfelelő fokain elképzelte," Amikor azt látjuk, akkor nem
szabad azt gondolnunk, hogy ez az ideál a maga gyengeségét átérző
ember kitökéletesedése vágyban, hogy ez az istenkereső lélek
sóvárgó okoskodása és képzelgése, A tökéletességi ideál azoknak a
bimbóknak a kívárágzása, melyek az isten megjelenésében, megnyilvánulásában vannak adva, Mert az isten nemcsak egyszerűen
jelentkezik,
életjelt ad magáról, hanem mint felsőbbrendű
lény jelentkezik, Az a mód, ahogy jelentkezik és ahol jelentkezik a gondolkodó elme előtt, beszédes tény, melyből az isten tulajdonságaira
következtet. Nem azért magasztosul fel az isten alakja a hívő lélekben, mert nyomorúságában érzi, hogy ilyenre van szüksége, hanem
nagy és tökéletes az isten, mert ilyennek mutatkozik a lélek előtt.
Az isten legsokatmondóbb tulajdonságai közé tartozik az
emberi sors irányítása. Már pedig ez is külső tényezők beavatkozására teszi figyelmessé az embert, A sors teszi világossá az
ember előtt, hogy nem a maga ura, hanem alá van vetve valaminek.
Hogy kinek, minek, örökké kutatja.
Vegyük egy kicsit fontolóra ezeket a tényeket. Azt fogjuk
találni, különböző fokon ugyan, — de minden népnél megtalálhatók
az isteneknek ezek a főbb vonásai. Általános „isteni" tulajdonságok.
Minden istenben megtalálhatók. Ugyanaz megvan az egyikben, ami
a másikban és a tizedikben, A mellett az istenek mégis különböznek, A tűzföldi szelknam sohasem hallott Kmvumról, mégis vall
egy Urat, aki erősebb az embernél, aki az eget és a földet alkotta,
aki előbb létezett az embernél, aki nem hal meg soha, akinek szót
kell fogadni. Az egyiptomi hívő nem Baby Ionban járt iskolába,
mégis tudja, van egy Felséges Űr, aki az ég és föld ura, a Kezdet
hatalmas istene, akinek az ember szolgája. A pagoda látogatója se
hallott Zeusról, mégis hisz egy legfőbb Lényben. A vallásos lelkület nincs kötve sem Kmvumhoz, sem Zeushoz sem Ptah-hoz. Azt
mondhatjuk tehát, hogy a legkülönbözőbb istenekben is megnyilvánul valami, ami közös, az igazán „isteni". Helyesebben, ami

isteni, az közös. Az „isteni" pedig nem szétforgácsolódva, darabokra
szakadozottan nyilvánul meg, hanem mindig mint egy és osztatlan,
mindig a maga egészében ismétlődő, lényegében mindig és mindenütt
ugyanaz. És a z istenekben mint személyes Valaki jelenik meg. Az
istenek mögött tehát valami személyes egy és oszthatatlan nagy
Valóság jelenik meg, aki öröktől fogva van, aki a világot és az
embert teremtette és sorsát kezében tartja, aki nem rejti el magát
az ember előtt, hanem kilétét felfedve engedelmességet kíván, aki
nem más mint az Isten. Őt nevezte el az ember különféle néven.
Igaza van az indiai bölcsnek: „Sokféleképen nevezik a költők azt,
ami csak egy," (Karrer, i, m, 41, 1,)
Ennek az igazságnak a birtokában lássuk egy kissé az Isten
szerepét a pogány népekkel szemben most már nem a vallástörténet, hanem a Szentírás fénye mellett, Nyilvánvaló, hogy csak egy
Isten van. Tőle származik minden, Ö a Kezdet és Vég! Ő az, aki
először „mozdul". ,,A lélek vallásos hajlama — írja Karrer (i, m,
31, 1,), — nemcsak lelki gyökerekből, merőben szubjektív forrásokból táplálkozik, hanem magának az ősvalónak „lefolyásából", „besugárzásából" fakad (a régiek ílluminatíonak mondták). E r r e mutat
rá Szent Pál az ő vallásmagyarázatában: „Nincs messze egyikünktől sem; mert Őbenne élünk, mozgunk és vagyunk" (Ap, csel, 17,
27—-28), A vallást tehát úgy kell felfognunk, mint az objektíven
adott isteni valóság betörését, átsugárzását az ember öntudatába,
gondolkozásába, érzésvilágába. Isten az a valóság, Akit az ember
fölfedez: sejtve, szeretve, hódolva átélve. Elsősorban tehát „ismeretlen Isten" az, akinek hódolunk a nélkül, hogy még ismernők.
Aki azért teremtette az embereket, hogy Őt keressék, hátha kitapogathatják, vagy megtalálhatják" (Ap. csel, 17, 27), Nos, az
Isten eme bámulatos, kezdeményező szeretetének halvány visszfénye
az istenek „kezdése",
Szt, Pál határozottan hirdeti, hogy Isten a pogány népek előtt
sem hagyta magát ismeretlenül: „Ami ugyanis megtudható Istenről,
az világosan ismert köztük, mert az Isten világosan megismertette
velük. Hiszen ami láthatatlan benne, örök ereje, valamint istensége,
észlelhető a világ teremtése óta, mert az értelem a teremtmények
révén felismeri," (Róm, 1, 19—20,) Szavai egyben azt is megvilágítják, mennyiben szolgálnak alapul Isten létének jelei tökéletességének megismeréséhez. Amennyiben a tökéletességek visszautalnak
a létre, annyiban megértjük Szt, Tamás és Szent Ágoston méltatását, akik a pogány istenek tökéletessége mögött meglátták az
Istent (v. ö, Karrer, i, m, 27. 1,),
Szent Pál a z Isten gondviselésére vonatkozólag is értékes
tanulsággal szolgál. Isten a pogány népekről sem vette le atyai
kezét. Mikor Lystriában járt Barnabással, és meggyógyította az
„erőtlen lábú férfiút", a nép azt hitte Zeus és Hermes jelent meg,
és áldozatot akartak nekik bemutatni. Akkor mondta a Hermesnek
t a r t o t t Pál: „Férfiak, miért cselekszitek ezt? Mii ís hozzátok hasonló
halandó emberek vagyunk s épen azt hirdetjük nektek, hogy ezen
hiábavalóktól térjetek meg az élő Istenhez, aki teremtette az eget,
a földet, a tengert és mindazt, ami bennük vagyon, A letűnt idők-

ben hagyta a pogányokat mind járni saját útjaikon, de magát sem
hagyta bizonyság nélkül, mert jót cselekedett az égből, esőket, termékeny időket adott, betöltötte szívünket eledellel és örömmel"
(Ap, csel. 14, 14 sk.}.
Isten és a pogány népek viszonyát E. Peterích hasonlata kifejezően szemlélteti a nélkül, hogy a vallás eredetét hiánytalanul
megmagyarázná. Tehát csak mint hasonlatot hozzuk, nem mint
vallásmagyarázatot. (Die Theologie der Hellenen, Leipzig, 1938,
35 sk.)^ Az Igazság mint valami mágneses pólus hatott az emberekre,
minden időben, mindenütt. Ellenállhatatlan és csodálatos erővel
vonzotta a népeket, Ez a vonzóerő a gondolkodásnak és alakításvágynak meghatározott irányt adott, ráirányzódást az Igazságra."
Ezt a ráirányozottságot nevezi Peterích vallásnak. ,,Ezért minden
vallás — írja — nem megosztott, részleges, hanem abszolút viszonyban van az Igazsághoz, amint minden iránytű is a mágneses sarok
felé mutat. Amint azonban a mágneses erő láthatatlan, az Igazság is az. Csupán az látható, amit ez az erő létrehoz: az iránytűnek a pólushoz fordulása, Ehhez hasonlóan csak az látható, amit
az Igazságból áradó vonzóerő létrehoz: a vallás. Minden vallás
annyiban teszi láthatóvá az egyetlen, láthatatlan Igazságot, amenynyiben az Igazságból kiáradó vonzó erőre reagál és ezáltal ennek
meglétéről tanúskodik, Minél erősebb mármost egy népben a szellemiség, azaz az Igazság utáni vágy, annál erősebben vonzza az
Igazság, annál egyértelműbb, és egyben átfogóbb is vallásának az
Igazsághoz való viszonya."
Egy Isten van, s csak egy igaz vallás (v, ö. Schütz A, Dogmatika I, 24.}. Az istenek mögött tehát az egy Igaz Isten megvallása rejlik.
Mindenki érzi azonban, hogy Kmvum, Ptah, Zeus nem lehet
egyenlő az igaz Istennel, Viszonyukat az Igazsághoz látjuk, de kik
ők? Ez most a kérdés. Honnan van az istenekben az, ami nem
Isten? Mert letagadhatatlan tény, hogy van bennük valami, ami
nem isteni. Már maga a sokféleség. Azután a sok gyarlóság, gyengeség, sőt sokszor bűn is, amivel tele a mythología, És ami a legfeltűnőbb: egyszer visszahozhatatlanul eltűntek, vagy eltűnnek.
Kérdésünkkel az áteredő bűn szörnyű következményei után
kutatunk. Az ördög titokzatos hatalmába botlunk. Az ember fellázadt Isten ellen. Az Isten pedig magára hagyta őt. (Erről a lázadásról is tud csaknem minden nép mythosa!) A ,,vonzás" azonban
nem szűnt meg, mert az Isten Isten marad. De idegen alakok tolakodtak be a nagy Mágnes és a lélek közé. A romlott értelmű
ember Isten és lelke közé odatolta saját agyának szörnyszülöttéit.
Milyen szomorúan világít rá Szt. Pál erre a tényre a rómaiakhoz
írt levelében- (1, 20—28,)
,,Nincs mentség számukra (pogányoknak), mivel ámbár megismerték az Istent s nem dicsőítették őt mint Istent, s nem adtak
hálát neki, hanem üresek lettek gondolataikban és sötétség borult
oktalan szívükre. Bölcseknek mondogatták magukat és esztelenek
lettek és fölcserélték a halhatatlan Isten dicsőségét halandó embereknek, sőt madaraknak, négylábúaknak és csúszó-mászóknak a

képmásával. Ezért az Isten á t a d t a őket szívük vágya szerint a
tisztátalanságnak, hogy maguk becstelenítsék meg testüket, mint
olyanok, akik elcserélték az Isten igazságát hazugságra és inkább
tisztelték és szolgálták a teremtményt, mint a Teremtőt, aki áldott
m i n d ö r ö k k é . . . " S valamint ők nem voltak azon, hogy ragaszkodjanak az Isten ismeretéhez, úgy az Isten is ráhagyta őket romlott
értelmükre, hadd cselekedjék azt, ami nem való." Az ember jó volt,
amikor Isten megteremtette őt. Pontosan tükrözte az Alkotó képét.
Szívéből hódolat és engedelmesség áradt. A bűn tette őt romlottá.
Bűnbe pedig a Sátán vitte, A Sátán, aki romboló gyűlölettel megmérgezte a tiszta forrást, aki belegázolt az Ür vetésébe és konkolyt
vetett a búza közé. Azóta ott ül a lelkeken, ameddig idő adatik
neki. Félelmetes sötétséggel és gonoszsággal ott settenkedik az
istenek mögött is . . ,
így jönnek létre az istenek. Az Isten örök vonzásából torzképek alakulnak ki, mert a lélek tavának sima tükrét felkorbácsolta
a bűn, így jönnek létre az istenek, akik csak az ember agyában
léteznek, de nem a valóságban, A gondolattal együtt jönnek és
mennek, élnek és halnak, mert „természet szerint nem istenek"
(Gal., 4, 8.),
Miért alakult így Isten és az ember viszonya? Miért nem
felelt az ember az isteni vonzásra örök igennel? Miért torzította el
a romlott értelem Isten képét? Miért lett úr a Sátán, hacsak kiszabott időre is? Tu ne quaesieris , . . ! Ne kérdezd! Ez a bűn
titka, És ki érti meg a bűn misztériumát? Delicta, quis intellígit?
(18, zs,) Mindenesetre megdöbbentő a gonoszság hatalma. De
ugyanolyan döbbenetesen szép a Gondviselő Isten örök vigyázása
még a megtévedt emberiség fölött is. Csak az tud így tűrni, csak
az tud ilyen jó lenni, csak az tud ilyen üdvösen igazságos lenni,
aki mindenek korlátlan Ura, aki előtt egy nap annyi, mint ezer év,
és ezer év mint egy nap, s aki türelemmel jár el, mert nem akarja,
hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindnyájan bűnbánatra
térjenek (II. Péter 3, 8—9), így tűrni és cselekedni csak az tud,
akinek tervei vannak, és tudja, hogy ezek valóra válnak. Csak az
tud, aki tisztában van azzal, hogy elégtételt kap, s aki öröktől fogva
elhatározta, hogy maradéktalanul, felülmúlhatatlan tökéletességgel
teljesíti a lélek örök ístenvágyát. És mi ez a terv, ez az elrejtett
titok? Jézus Krisztus! Szent P á l fedi fel: Isten „megismertette
(ugyanis) velünk jószántából akaratának titkát, melyet kinyilatkoztatott általa, azt tudniillik, hogy meghozva az idők teljességét, helyreállítson Krisztusban mindent, ami az égben és a földön van,"
(Ef. 1, 9—10.)
Krisztus kiontott véréért tűrte el „az előző időnek bűneit az
Isten béketűrésében, hogy kimutassa a maga igazságát a mostani
időben és hogy ő maga igaz legyen és igazzá tegye azt, aki Jézus
Krisztus hitéből való." (Róm. 3, 25 sk.)
A „tudatlanság ideje" alatt is (Ap. csel. 17, 30.) mindent
Krisztusra készít elő az Atya. Szépen mutatkozik ez az előkészítés
a görög-római világban, ahová az Ige belépett. A Krisztus előtti
században egyre erősödik a lélek másvilági boldogságának vágya.

Az „istenek" egyre nagyobb részvétet tanúsítanak a szenvedő
ember iránt. Ők is szenvednek. Azért, hogy híveiknek üdvöt vigyenek. Egyre jobban „megváltó" istenek lesznek. A szertartások bámulatosan tökéletesednek. Az istenektől megszerzett üdvösség csatornáivá lesznek, hogy minél többen részesülhessenek benne. Készül
az út Krisztusnak, és Egyházának.
De mi van a mai pogányokkal? Azokra is Krisztus vár! Azokról sem feledkezik meg az Isten. Amikor ilyen népek vallásáról
szóló könyveket olvasunk, lehetetlen nem észrevennünk a bennük
rejlő szépségeket. A léleknek egyre jobban szított vágya mellett
ezek is szálláscsínálóí Krisztusnak, aki a Lélek által útat nyitott
minden nemzetnek az Atyához, (Ef. 2, 18.) Ahol Krisztus megjelenik, eltűnnek az istenek. Eltűnik mindaz, ami földi, ami szenynyes, Erejét veszti a Sátán, Előtűnik ami a mélyben rejtőzött, aki
eddig a háttérből irányított, az Isten,
Megbékélten tudunk nézni az istenekre, Minden gyarlóságuk és
gyengeségük mögött is van valami, ami szép, ami az Isten műve; a
lélek örök vágya és az Atya örök vonzása, De vissza nem kívánjuk
őket! Volt és van bennük annyi romlottság, titok és sátáni, hogy
megértjük Krisztus halálát és ujjongva zengjük dalunkat a Megváltónak,
„Méltó vagy Uram, hogy elvedd a könyvet,
és megnyissad annak pecsétjeit, mert
megölettél és megváltottál minket
Istennek önvéreddel, minden törzsből
és nyelvből és népből és nemzetből , , ,
(Jel. 5, 9.)
Parabolák.
Két ív fut széjjel fókuszán
két végtelenbe bús-kuszán.
. , , szívem, hiába tartanád
a sorsod kettős fonalát!
Nem fogod egybe álmaid
és szürke hétköznapjaid!
Az utad parabola-út
s két külön végtelenbe jut.
Sok vágy pokolba rántana,
könnyeid mennybe szállanak.
És így parabola-soron
van rajtad fény és van

korom.
Magasi

Artúr.

Newman és Manning.*
Olajos Elréd dr.

Világunk nagyon szegény olyan jellemekben, akik függetlenül
neveltetésük és környezetük felfogásától, szokásaitól életüket egyetlen eszme szolgálatába állítják. Még szegényebb azonban olyanokban, akik elég bátrak családot, állást, hírnevet, sőt életet is föláldozni meggyőződésükért; akiket a legkeserűbb csalódások sem
tántorítanak meg, sőt éppen az eszmény és a valóság közötti fájdalmas ellentétből hívják életre legmélyebb vallási odaadásukat,
Newman egyike ezeknek a ritka jelenségeknek. Sorsát még tragikusabbá teszi, hogy hitének szellemi becsületessége miatt ellentétbe
kerül azokkal, akiket Krisztus földi helytartóinak tisztel, s akiknek
gyermeki engedelmességet fogadott, de akik személyében a hűtlen
forradalmárt látták. Newman olyan irányt képviselt, melyet Wardnak és Manningnek jogában állt a legélesebben elítélni. Igazságtalanul jártak el azonban, mikor Newmant kevésbbé katolikusnak
és kevésbbé egyházhűnek bélyegezték, sőt Rómában följelentették,
mintha a keresztény hit világot átfogó katolicitása, ahogy azt Newman értelmezte, bepréselhető lenne egy iskola múlékony nézeteinek,
vagy egy nemzet pillanatnyi szükségleteinek keretébe. A mód,
ahogy Newman sorsának tragikumát áthidalta; ahogy szembeszállás
és megvetés nélkül viselte egyházi elöljáróinak közel harminc éves
gyanakvását és elnyomását, a bátorság, amellyel meggyőződését a
szélsőségektől és uralkodó pártoktól egész végig megőrizte, sőt azt
alkalmas időben és helyen mindig nyiltan ki is mondta — jellemét
egészen különös nagysággá magasztosítja és a 19. század legnagyobb
vallási géniuszává emeli.
A 19. század gondolkodói közül senki sem élte át úgy a korabeli katolicizmus különleges problémáit, mint Newman. Egyik sem
egyesítette magában hozzá hasonlóan a modern haladó eszmék erejét a vallás mindent kiváró türelmével és bátorságával. Egyrészt
szellemük és lelki fejlődésük folyamán nem ismerkedtek meg a vallási kérdések kínzó oldalaival; másrészt kedvezőtlen körülményekben álláspontjuk egyoldalú védelmezésére, az egyházi tekintély megvetésére ragadtatták magukat.
Newmant életének két alaptétele óvta meg a hasonló elhamarkodottságoktól: ,,Azt hiszem a mai kor minden más kornál jobban
rászorul a türelem komoly intésére — írja ,,Apologiá"-jában —.
Amikor még anglikán szemmel olvastam az egyháztörténelmet, akaratlanul is a r r a a meggyőződésre jutottam, hogy az eretnekség felé
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az első lépést bármelyik igazság helytelen időben, az egyházi tekintély tilalma ellenére alkalmazott túlzott hangsúlyozása jelenti.
Mindennek megvan a maga ideje. Sokan vágyódnak egy rossz szokásjog eltörlése, valamilyen tan teljes kifejtése, irányelvek leszögezése után, de elfelejtik megkérdezni, vájjon elérkezett-e a kellő
pillanat. Látva, hogy helyes elgondolásait senki sem valósítja meg,
maga fog hozzá és nem hallgatva az egyházi tekintély intésére egy
egész évszázadra elronthatja a helyes művet, úgy, hogy hosszú időn
át senki sem mer hozzányúlni,"
Másodszor mély meggyőződésévé vált Pascal ellentétes gondolatainak alapelve (principe des idées antithétiques) : a teljes igazság az összes ellentétek szintézisében rejlik, A részleges álláspontok
kizárólagosságuk miatt, mégha magukban helyesek is, tévesekké
válnak. Minden eretnek tan hibája nem az, hogy nincs bennük
igazság, hanem hogy csak egy igazságot tartalmaznak, az ellentétest
pedig kizárják, ,,Két ellentétes álláspont: itt kell kezdenünk. Ezek
nélkül nem értünk meg semmit s minden tanítás téves. Minden
igazsághoz hozzá kell fűznünk ellentétjének emlékét," ,,A tévedés
azért veszedelmes, mert egyetlen igazságból indul ki. Nem az a baj,
hogy a tévedést követjük, hanem hogy ugyanakkor szem elől tévesztjük az ellentétes igazságot," (v, ö, Brunschvieg: Pensées et
opuscules de Biaise Pascal- 239, 1.)
Newman semmit sem került olyan vigyázva, mint a kizárólagos
részletálláspontok önfejű védelmét. Ezért nem ragaszkodott sohasem egyoldalú törekvésekhez. Szabad személyiségét mindig össze
tudta egyeztetni az egyházi tekintélynek magát alávető gyermeki
engedelmességgel; visszatartás nélküli igazságkeresését a tekintély
előtti meghajlással, A kettő összhangba hozása teszi Newmant olyan
jelentőssé a mai kor számára.
Megtérését öt-hat boldog reménységgel, tervekkel teli év követi,
1846-ban fölveszi a kisebb rendeket, Wiseman kívánságára végiglátogatja Anglia katolikus intézményeit, Rómában IX. Pius kitüntető barátsággal fogadja. Néhány hónappal később pappá szentelik,
Santa Croce oratorianus rendházában tölti novíciátusának boldog
napjait. Egy év múlva visszatér hazájába, hogy ott a pápa szándékának megfelelően Néri szent Fülöp szabályzatával ú j oratoriumot
alapítson, 1850-ben Wiseman Londonba hívja, hogy igen előkelő
közönség előtt, — melynek sorában ott találjuk Dickenst és
Thackerayt is — értekezéseket tartson a katolikusok és a protestánsok között hullámzó vitákról és tanúságával lecsillapítsa az angol
katolikus egyház nyilatkozata nyomán támadt fölháborodás viharát.
A következő évben nyilvános előadásokat tart ,,az angol katolikusok
jelenlegi helyzetéről". Göllinger szerint ezek az előadások minden
előző kísérletnél jobban megvilágították a két vallás ellentéteinek
mélységét és ezzel segítette elő legjobban a kölcsönös megértést, —
Ügy látszott, hogy a fényes pálya, melyet mint anglikán kezdett,
új Egyházában sokkal szélesebb keretekben folytatódik.
De nem így történt. Többszöri nekifutás után kényszerítve
érezte magát, hogy visszavonuljon Edgbastonba, hol az oratoriánusok
Pannonhalmi Szemle
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magániskolát alapítottak, és élete végéig serdülő fiúk nevelésével
törődjön.
Ime a fordulópont, mely az eddigi Newman-életrajzok legtöbbet vitatott kérdése. Mit tehetett volna, kérdezik, a 19, század
legjelentősebb konvertitája a katolikus Egyházért, ha nem találkozott volna bizonyos intranzigens körök állandó gyanúsításával és
minden kívül állót háttérbe szorítani igyekvő taktikájával? Purcell
Manning bíborosra és társaira nézve rendkívül terhelő adatokat
hozott nyilvánosságra, melyek igazolni látszottak, hogy a bíboros
ellenséges magatartásában egyéni érdekeknek és kicsinyes féltékenységnek is része volt. Azonban Newman levelezése és naplója
azt bizonyítja, hogy alapvető ellentétek, jellembeli különbségek is
kellett, hogy elválasszák a kettőt.
Már H, Bremond nagyszerű munkájában fölhívta a figyelmet,
hogy Newman nem az az ember, akinek címre és megbecsülésre
lenne szüksége, vagy más, nagyobb munkakörre, hogy azzá legyen
és azt nyújtsa, amire rendeltetett, ,,Talán Manning oldalán szeretnénk látni, amint ez szavaival London sztrájkoló tömegeit lelkesíti,
vagy Shrewsbury és Salford püspöki székében? Talán nagyobb hatást gyakorolt volna a lelkekre, több könyvet írt volna, ha húsz
évvel előbb lesz bíboros? Hivatását levelezése és könyvei útján
éppen olyan tökéletesen betöltötte Edgbastonban, mint a birodalom
bármely más helyén- Súlyosan szenvedett, ez igaz, De ezt nem
annyira Newman miatt sajnálom, hanem azok miatt, akik neki ezeket
a szenvedéseket okozták. Egészen félreértenénk Newmant, ha azt
gondolnánk, hogy a megpróbáltatások ártottak neki, vagy szellemét
megbénították. Lelke nem függ Manningtől, sem bárki mástól- Ezt
a hatalmas áramot senki sem tartóztathatja föl vagy terelheti más
irányba." (H. Bremond: Newman. 20, 1.)
Ward Newman-életrajza ennek a felfogásnak bizonyítéka. Newman sorsa az őt körülvevő személyes ellenszenv és titkos följelentések medrében folyik. De egész életét szemlélve inkább képességeinek következetes kifejlesztése és türelmes kibontakoztatása adta
meg neki azt a gondviselésszerű jelentőséget, amely a szellem történetében egyedülálló,
Newman ezt ösztönszerűen fölismerte ,,Apologiá"-jában. Amikor
óvja olvasóját személyének túlértékelésétől és kéri, ne fűzzön túlzott reményeket működéséhez, önmagát egyikszik bensőleg keresztülsegíteni a csalódások keserűségein. A valóságban elismeri természetének legmélyebb lényegét: nem a tettek embere, mint Manning
s ennek a helyén távolról sem tudott volna olyan eredményt felmutatni, mint ellenfele. Erőssége az elmélkedés. Ezen a téren
töltött be fontos hivatást Manning mellett. Volt bátorsága elismerni
természetének korlátait és elhamarkodottság nélkül járni a gondviselés útját, Newman gondolatvilágából, mely éppen a szomorúság
és elhagyottság mélységeiből született, olyan lelki aktivitást alakított kí, hogy az semmiben sem marad el Manningé mögött, S míg
ez utóbbira szükség volt az angol katolicizmus külső megszervezéséhez, belső kialakulását, lelki elmélyülését Newmannek köszönheti.
Ketten együtt végezték el a katolikus Egyház fölépítését Angliá-

ban. Manning nélkül hiányzott volna a lendület és a tömegek megnyeréséhez szükséges hatalom, összetartó szervező erő; Newman
nélkül pedig gyorsan halványodó külső siker m a r a d t volna a lelkek
vallásos meggyőződése és az angol szellemi arisztokrácia megtérése
nélkül, Minél tüzetesebben vizsgáljuk e két nagy egyéniség életének
összefüggéseit, annál jobban megértjük sajátosságaik következetes
vonalvezetését és annál jobban értékeljük egymást kiegészítő ellentétjüket.
Ez az ellentét a személyi önkényen túlmenően az egyéni hajlam és a szellemi alkat eredménye. Elválasztja őket az örök szellemi választó vonal: a gyakorlati és az elvont gondolkodásmód
ellentéte. Ward és a logicien fougeux, ahogy Bremond nevezte őket,
mindig a legfelsőbb híttételekből szükségképen adódóknak látszó
elvont alaptételekből indultak ki s annál nagyobb buzgósággal védelmezték ezeket, minél mélyebben meggyőződtek logikai következményeikről, Nem vették figyelembe, hogy a valóságnak más szempontjai is lehetnek; s ezeket legjobb akaratuk mellett sem engedték
bizonyítgatásaikban érvényesülni. Nem vették észre magában a
logikai működésben rejlő problémákat sem s ezért nem törődtek a
minden problémától kínált óvással, tartóztatással sem. Ész és élet
számukra azonos volt s mivel mindenben az okoskodó megértést
keresték, a valóságot is a logikához szabták, uralma alá vetették.
Newman velük ellentétben az emberekkel fönntartott érintkezése
kapcsán elvesztette bizalmát az elméleti észben. Meglátta, hogy
sokkal több gyakorlati, egyéni nehézség és akadály áll a hit elfogadásának útjában. Lelkének rendkívüli érzékenységével saját maga
is átszenvedte azokat a tényleges nehézségeket, melyeket a hívő
különösen a világi tudományokkal szembeni állásfoglalásakor tapasztal. Egyike az „esprits fins"-nek,
akik Pascal szerint intuitív
látásukkal többet szemlélnek a teljes valóságból, mint amire logikai
formulái az „esprit de géométrie"-t képessé teszik. Amikor Newman
püspöke, Dr. Ullathorne egy ízben azt állította előtte, hogy az angol
katolikusok nyugodt polgárok, akik soha kétkedésbe nem estek és
akik bizonyára nagyon meglepődnek, mikor olyan igazságokat hallanak kétségbe vonni, amikben eddig implicite hittek, Newman ezt válaszolta: ,,Azt hiszem a tényeknek olyan oldalát is látom, ami a
püspökök és a papság figyelmét elkerülte. Ők a vidéki nemesség
nemzedékének fogalmában gondolkoznak, én a tépelődő lelkek és
a jövő nemzedék világában élek," (W. Ward: Life of Newman I,
497, 553.)
Éppen mivel kortársai lelkiállapotába tökéletesen bele tudott
illeszkedni, mivel kérdéseiket, kétkedéseiket maga is átélte, volt
képes tényleges lelki világukból kiindulva a hitükben veszélyeztetettek és világnézeti bujdosók segítségére sietni.
Warddaí és Manninggel együtt a modern lélekírányzódás veszélyét nem egyik vagy másik vallás, vagy hittétel tagadásában
látta, hanem a természetfeletti vallás, mint ilyen ellen indított harcban. ,,50 év óta növekszik bennem az a meggyőződés, írja 1877-ben,
hogy olyan idők előtt állunk, amikor a hitetlenség árja, mint vízözön mindent elönt s oly magasra hág, hogy csak a hegycsúcsok

emelkednek ki belőle mint szigetek az uralkodó árból." (W. Ward:
Life of Newman II, 416.) Semmi sem csábította Newmant jobban,
minthogy a lelkek harcában a modern eszmék igézetétől hitükben
megingóknak vezére legyen és nekik az Egyház éltető erejét nyújtsa.
De meggyőződése volt, — s itt ismét ellentétben áll Manning felfogásával, — hogy ezt nem az által éri el, ha a fiatalságot az újkori eszmeáramlatoktól távoltartja és légmentesen elzárja, hanem
úgy, hogy az eszméket visszatartás nélkül egészükben bírálatuk elé
terjeszti. A becsületes nyíltság, szokta volt mondani, mindig a legjobb politika; a nagy és az erős szorul rá legkevésbbé a ravasz
védőeszközökre, A meginduló kereszténység sem folyamodott az
elzárkózás védelméhez, mikor a klasszikus eszmevilágon átgázolva
magáévá tette belőle azt, ami forma vagy tartalom szempontjából
kinyilatkoztatásának hasznára lehetett. És meghódította az antik
világot annak ellenálló, tökéletesre csiszolt irodalmával szemben is,
„Semmiféle lelki hódításra képes eszmét sem szabad óvatos aggodalomból a hívek elől elzárni, s így az ellenféllel való küzdelmet
kikerülni. Biztos, hogy a küzdelem sok lélekben erős forrongást
kelt, mint amilyent jelentett például a gnózis az őskereszténységben. Erre a fordulópontra azonban szükség volt, hogy a pogány
vallásbölcseletet fölválthassa a keresztény theizmus világossága. Aki
eszmét akar terjeszteni, annak be kell állnia az eszmék áramába.
Csak amennyiben a lélekmeggyőzés és annak tudományos kifejezése
győzelmesen átvészeli a támadásokat és a csalárd világ félrevezetését, csak úgy tudja bebizonyítani lelki fensőbbségét és kezdi kifejteni vonzóerejét."
Newmant és Manninget elválasztja az Egyház és a kultúra
viszonyáról alkotott felfogásuk is. Newman véleménye szerint az
Egyház tanításának a modern eszmékkel történő egybevetése nemcsak azért előnyös, mert így talál ellenfeleinél leginkább meghallgatásra és leghatásosabban védi a veszélyeztetett lelkeket, hanem
azért is, mert ezzel segítségére van a teológiának, mint tudománynak is, Amikor az Ür a mennyországot mustármaghoz hasonlította,
nemcsak belső növekedését, hanem külső terjeszkedését is jelképezni
akarta. Az Egyház növekedésében fontos szerepet játszott az a tény,
hogy magábaolvasztotta, földolgozta a különböző kultúrkörök értékes
homogén elemeit. Hiszen a kérdő, kutató világszellemben is vannak
pozitív működő erők, melyek Attól származnak, Aki megvilágít
minden világrajövő embert. (Ján, 1, 9.) Ezek éppen úgy Isten országának lelki építésére hivatottak, A haladó szellem kérdései, kétségei nélkül a hagyomány is a temetői csend pangására ítéltetik,
vagy mint a független, hagyomány nélküli kutatás tévútba torkollik.
Az Egyház és a kultúra nem egymást kizáró ellentétek, legalább is
nem szabadna azzá lenniök, hanem mint az élet sztatikus és dinamikus eleme kölcsönösen egymás szolgálatára állnak. Éppen az
egyházatyák, akik különben olyan keményen harcoltak minden tévtan ellen, kifejezetten is vallották ezt a felfogást, így Tertullíanus
is az eretnekségekben a teológusoknak szóló követelést lát az Egyház tanításának világosabb kifejtésére, vagy azokat mint mulasztásuk büntetését magyarázza. Tehát az igazság mélyebb megértése

és életerejének megőrzése maga is kívánja a modern eszmeáramlatokban való részesedést.
Ez a tövises munka természetesen a kutató részéről a legnagyobb elővigyázatot követeli és szoros kapcsolódását az egyházi
tanító hivatalhoz, amely mint az Egyház életelve befogadja a homogén elemeket és távol tart ja a heterogén erőket. A tekintély részéről
pedig föltételez bizonyos szabadságot, ahogy azt az első századok
és a középkor hittudósaí gyakorolták. ,,Miért voltak a középkori
iskolák olyan virágzók és gyümölcsözők? Mert kezük szabad volt
és nem érezték állandóan a szorító zablát. Róma csak akkor lépett
közbe, mikor a viták veszedelmes arányokat öltöttek, vagy mikor a
vitázok makacsokká váltak." (W. W a r d : Life of Newman I, 250,
560; II, 49, 208, 374.) ,,Lehet egy tudósnak saját véleménye, melyet
igaznak, vagy időszerűnek tart. De mivel nem egészen biztos a dolgában, szeretné meghallgatni mások véleményét is. Kész feladni
elveit, ha bebizonyítják azok téves vagy veszélyes voltát, A nyílt
fejtegetés célhoz vezeti; meghallgatja az ellenvéleményt és vagy
meghajol előtte, vagy úgy találja, hogy mégis neki van igaza. De
nem vállalná a vitát, ha tudná, hogy a legfőbb döntő hatóság
minden szavát mérlegelve vita nélkül elítélné vagy elfogadná. Mint
a perzsa katonát, csak ostorral lehetne csatára hajtani és elmondhatná, hogy a csalhatatlan hatalom elnyomja a gondolat szabadságát," ,,Rossz szolgálatot tesznek az Egyháznak, írja 1876, augusztus 17-i memorandumában, akik megakadályozzák, hogy buzgó
hívek a s a j á t egyéni módjukon keljenek hitük védelmére és eretnekséggel gyanúsítva őket a járt utakra kényszerítik," (W, W a r d : L,
of N. II, 208.)
Ezeket a felfogásait Newman később tompította s mindig
erősebben hangsúlyozta az egyházi tekintéllyel szemben tanúsítandó
készséget. De még öreg korában is független szellemének örökségéül
„Apologia"-jának ezeket a sorait hagyta: „Egyházunknak azok a
leghívebb barátai, akik a tekintély hordozóinak is bátran meg merik
mondani, ha tévedéseiket helytelenítik s rámutatnak a tévedések
következményeire.
Manning és társainak felfogása az Egyház és kultúra viszonyát
illetően egészen ellentétes volt. Bizalmatlansággal nézték a modern
haladó szellemet, mely addig majdnem minden esetben a kinyilatkoztatás és az Egyház ellen foglalt állást. Ezért nem tartották szükségesnek vagy kívánatosnak, hogy vele érintkezést keressenek. Másrészt jól ismerték az emberi értelem gyengéjét, mely szívesebben
követi az újság ingerét, mint a kipróbált régi igazságok vonzóerejét.
Ezt nem akarták elősegíteni azzal, hogy az ifjúság előtt maguk is
a modern eszmék terjesztőivé válnak. Miért forduljanak ők is a
világ apró bálványai felé, mikor az abszolút igazság az Egyház csalhatatlan tanítóhivatalára lett bízva, mely minden lehető kérdésre
feleletet a d ? Amikor Wardnak egyszer szemére vetették túlzását
s intették, hogy mindennek van határa s nem várhat az Egyháztól
minden hónapban újabb döntéseket, így felelt: „Ellenkezőleg! Annak
örülnék legjobban, ha reggeli kávémnál a napi újság mellett mindig

egy új pápai bullát találnék." (W. Ward: W, G, Ward and the
Catholic revival. London, 1893, 14. 1.)
Különösen veszedelmes kísérletnek látták a z állami egyetemek
szabad látogatását a katolikus ifjúság részéről. Élénk képzelettel
festegették magukban, milyen lesz a z a katolikus fiatalság, amely
szabadon érintkezik másvallású egyetemi hallgatókkal, sőt résztvesz liberális szellemű tanárok előadásain is. Míg tehát azelőtt az
állami törvények tiltották el a katolikusokat a nyilvános tanintézetektől, most s a j á t magukat akarták onnan teljesen kizárni.
Róma, mely hivatalának természetéből kifolyóan kezdettől Manning irányába hajlott és amely az olasz szellemi és politikai forradalom hatására a non possumus elvére helyezkedett, eleve tartózkodással fogadta Newman eszméit. Bizalmatlanságát csak növelték
honfitársainak róla küldött jelentései. Newman először azt hitte a
Propaganda Kongregációt kell a félreértésért felelőssé tennie, mivel
az — úgy gondolta — a pogányok megtérítésére lévén beállítva
kevésbbé értette meg a magas kultúrájú népek szellemi szükségleteit
és nehézségeit. Csakhogy az angol püspökségek megszervezése után
sem változott a helyzet. Manning, az érsek még élesebb hangon írt
Rómába: Newman Angliában a középpontja minden Róma ellen
irányuló mozgalomnak, hűtlen a Szentszékhez, a liberális katolikus
kimondott típusa; Talbot pedig a p á p a előtt Newmant Anglia legveszedelmesebb emberének nevezte, (Purcell: Life of Cardinal
Manning. II, 78, 322—23.) Purcell leleplezéseit, melyek annakidején páratlan feltűnést keltettek, W a r d későbbi kutatásai is megerősítették. Igaz, Newman barátai is elismerték, hogy írásai veszélyesek, mert könnyen félreérthetők, különösen olyanok részéről,
akik a logika iskoláján kívül mást nem ismernek el. Newmannak
pedig nem volt szokása hosszas fejtegetésekbe bocsátkozni, ha félreértették, vagy helytelenül ítélték meg. Míg Manninget a küzdelem
törhetetlen ellenállásra és külső erőfeszítésre sarkalta, addig Newman félénken és büszkén önmagába vonult vissza és keserű szomorúsággal ismételgette: Fiat voluntas tua.
Newman első csalódása egy Írországban felállítandó katolikus
egyetem gondolatához fűződik. Sír Robert Peel 1846-ban az ír katolikusoknak engedélyt adott az állami egyetemek látogatására. A
püspökök egyrésze, különösen Dr, Murray, Dublin érseke, hajlandó
volt ezt a modus vivendit elfogadni. Mások azonban elvetették az
ajánlatot és katolikus egyetem felállítását követelték. Az egyik ír
püspökkari értekezleten ez utóbbi felfogás győzött és Cullen, az ú j
dublini érsek, a pápával egyetértésben Newmant hívta meg a fővárosban felállítandó egyetem rektori székébe.
Newmannek mindig szívügye volt az egyetemi nevelés; érthető
tehát, hogy két kézzel kapott az ajánlaton. Nem vette azonban figyelembe, hogy meghívójának az övével egészen ellentétes fogalmai
vannak az egyetemről és a rektor hivataláról, ami eleve kilátástalanná tette az egész vállalkozást. Az ír püspökök egy részének
közömbös vagy ellenséges magatartása, a világiak bizalmatlansága,
a kormányzat által támasztott nehézségek mind elháríthatok lettek
volna, ha a vezető körök gáncsolása helyett a szükséges támogatás-

sal találkozott volna. Newmannek az a magasztos eszmény lebegett
szeme előtt, hogy egyetemét nemcsak az ír ifjúság, hanem az egész
angol katolicizmus szellemi központjává teszi és hallgatóinak olyan
biztos és széleskörű kultúrát nyújt, mely őket minden hivatásra
képesíti s ugyanakkor a modern élet minden veszélyével szemben
felfegyverzi, ,,Az egyetem nem kolostor vagy papnevelde, hanem
város, hol a világ fiait a világ számára neveljük. Nem akadályozhatjuk meg, hogy egy nap kimenvén a világba ne találkozzanak a
sajátjuktól nagyon is eltérő felfogásokkal, szokásokkal. De már előre
fölszerelhetjük őket azokkal a fegyverekkel, amelyekkel legyőzhetik
a kikerülhetetlen veszedelmeket. Az úszó is csak akkor tud fölülemelkedni a hullámokon, ha megtanul úszni és megismerkedik a
vízzel." Newman, hogy elkerülje az egyoldalúság veszélyét, a tanszékek egy részét világiakkal akarta betölteni, A tudományos kutatás szabadságát is kívánta, mint amely nélkül komoly tudományos
eredmény el sem képzelhető, ,,Az Egyetem az a hely, ahol a szellemek a teljes egyenrangúság gondolatában dolgoznak és kutatnak,
még ha ellentétes erőkkel vagy hatalmasabb ígazságdöntvényekkel
találják is szembe magukat. Itt lehet kísérletezni, felfedezéseket
ellenőrizni és tökéletesíteni, bántatlanul elhírtelenkedett következtetéseket levonni, mert a tévedést csak a szellemek összeütközése,
a tudás által ellenőrzött tudás által lehet helyrehozni." (Newman:
Discourses on the Scope and Nature of University Education,
Dublin, 1852).
Cullen érsek azonban az egyetemből szemináriumot akart
csinálni, melynek feladata lett volna az ifjúság vegyes nevelését
megakadályozni, egyébként pedig teljesen az ő kezében lett volna.
Newman véleményének kikérése nélkül nevezte ki a tanárokat,
akik a tudományos munkálkodás elemeivel alig, vagy egyáltalán
nem voltak tisztában, de pártfogójuk engedelmes híveinek mutatkoztak, Newman jelöltjeit vagy elvetették, vagy pedig olyan bizalmatlansággal kezelték, hogy azok maguktól mondtak le hivatalukról, Cullen Newman észrevételeit, kéréseit a végén már nem ís
vette figyelembe. ,,Már nincs is szavam az ügyek intézésében, panaszkodik az ú j „rektor" Wisemannek, ha kérdéssel fordulok az
érsekhez, nem válaszol; ha pedig megkérdezése nélkül cselekszem,
neheztel. Mit tegyek?"
Wiseman úgy gondolta, ha a rektort püspöki címmel tüntetnék
ki, ez hangsúlyozná önállóságát s ugyanakkor megerősítené helyzetét az ír főpapsággal szemben. Legközelebbi római utazásakor
kívánságát a pápa elé is terjesztette s oly biztos volt dolgában, hogy
leveleit püspököknek járó címzéssel küldte Newmannek s fölszólította katolikus barátait, hogy a püspöki jelvényeket szerezzék meg
barátjának. Egyelőre azonban semmi sem lett a dologból, Cullen,
aki Newman püspöki kinevezésétől s a j á t befolyását féltette, kedvezőtlen híreket hozott forgalomba Newmanről Rómában; Wiseman
pedig, bár lelkesedett saját tervéért, nem tudott kitartó maradni
megvalósításában. Az egyetem terve is papírkosárba került és két
éves hiábavaló küzdelem után Newman vereséggel fejezte be „írországi h a d j á r a t á t " , ahogy ő az egész vállalkozást nevezte. Az

egész eredmény néhány kötet könyv, amit az egyetemi nevelésről
és az egyetemekről írt.
Később Newman a r r a a véleményre jutott, hogy a sikertelenség
csak javára szolgált, ,,Püspökké való kinevezésem valóban emelte
volna hivatalomat, de ugyanakkor lehetetlenné tette volna lemondásomat. Végleg Írországban kellett volna maradnom. Ezért köszönöm Szent Fülöpnek és Cullen érsek úrnak, hogy megmentettek
ettől a megtiszteltetéstől. Sic me servavit Apollo." A valóságban
azonban nagyon bántotta a dolog és egész boldog lelkesedését elsöpörte. Szomorú, melankolikus, olykor komor hang lesz úrrá leveleiben, naplójában. Panaszkodik, hogy már halott ember; csak egy
lap a történelemben, amelyet továbbforgatunk a nélkül, hogy
eszünkbe jutna, mennyi összetört reményről mesélnek sorai. Minél
magasabbra feszítette várakozását, annál mélyebbre súlytotta a
csalódás.
Ki kell azonban emelnünk, hogy még legkeserűbb pillanataiban
sem lázadott, vagy mondott elmarasztaló ítéletet az egyházi tekintély ellen. Az a Newman, aki dicsekedett, hogy lelke senkihez és
semmihez e földön nem tapad, ezt a csalódást is áthidalta és lelkileg még szabadabban, még keményebben emelkedett az élet fölé.
Amikor egy hasonló helyzetben levő ismerőse erősen kikelt az
Egyház vezető körei ellen, figyelmezteti: „Igyekezzék hinni Isten
Egyházában. Tegyen különbséget közte és vezetőinek emberi gyarlóságai között. Ne feledje, milyen nehéz a feladatuk s mennyi bírálat éri őket bármilyen helyesen cselekednek is. Nem számíthat-e
méltán a mi becsületes, hű odaadásunkra? Gondoljunk csak m a j d
kétezer éves tapasztalataira: hány kemény, halálos próbán kellett
keresztülmennie. Csak nem akarjuk saját, néhány évtizedes tapasztalatainkat többre értékelni? Oly sok nemzedéken keresztül megőrizte számunkra az igaz hitet. Tegyük meg mi is a magunkét, hogy
a jövőben ís megtarthassa."
Hogy mennyire meg volt győződve vezetői hivatottságáról s
milyen nehezen ismerte el természetének passzivitását, mutatja az
a tény, hogy sikertelen írországi kísérletével egyidőben egy másik
vállalkozásba kezd, mely azonban hasonló okok miatt szintén kudarcot vallott. 1855-ben az angol püspöki zsinat elhatározta a bibliafordítás átdolgozását. Wiseman a hatalmas munkával Newmant
bízta meg. Talán nem mint tudós nyelvész, vagy bibliamagyarázó,
bár ezen a téren is páratlan szaktudással rendelkezett, hanem elsősorban mint az angol prózaírás legnagyobb élő mestere felelt volna
meg ragyogóan hivatalának. Tüzes lelkesedéssel fogott a munkának.
Munkatársakat gyűjtött maga köré; kiosztotta a szerepeket. Bevezetésül hosszú tanulmányt írt a szent történet bölcseletéről. Ekkor
a felsőbb körök, Manning és társai, anyagi gondokat kezdtek emlegetni, Az ürügy azonban csak átlátszóan takarta a mögötte húzódó
bizalmatlanságot, Wiseman most is hallgatott és Newmannak ismét
félre kellett állnia s magának kifizetnie az eddig felmerült költségeket, Belátta, új híttestvérei nem szívesen látják működését. Szomorúan í r j a naplójába: ,,Űgy tetszik, mintha ritka vad lennék, akit
megtekintésre kiállítottak az idegenek elé csak azért, hogy elejtőjét

Dr. Wisemant dicsérhessék." Egyetlen működési terület maradt
számára: a szószék, ahonnan a szomjas, f á r a d t lelkekbe a bizalom
szavait hintette, miközben maga is vigasztalást nyert, A szószék
volt igazi hivatása. Itt fakadtak s kerültek felszínre lelkének legdrágább kincsei. Isten legmagasabb értelemben vett imádása a
newmani szónoklat tartalma, célja és kerete. A sors vagy a szükség minden mást elragadhatott tőle: a szónoklat volt legsajátosabb
hivatása, mely egész lelkét lefoglalta. Amikor katolikussá lett bátran
és alázatosan az egyházi tekintély elé terjesztette oxfordi beszédeit, miket még mint anglikán írt- Az Egyház azonban semmi változtatni valót nem talált bennük. Az anglikán és a katolikus Newman egyformán a Megfeszítettet hirdette, tisztelte a szenteket és
használta az Egyház kegyelmi eszközeit. Hangja később még bensőségesebb, még melegebb lett. Beszédmódját jellemző sajátosságai
azonban sohasem változtak. Bremond Newmant, legkevésbbé sem
hátrányára, Bossuethoz és Bourdalouehoz hasonlítja. Kiemeli, hogy
„míg taglejtések nélkül, szinte mozdulatlan testtartással irányította
zengő hangján fejtegetéseinek tökéletes menetét, sohasem alkalmazta a szónoklat művészi fogásait és nyugodt, szigorú méltóságában sohasem pályázott meglepő fordulatokkal hallgatósága elképesztésére. A lelkiismeret függetlenségének tiszteletétől áthatva semmi
áron sem akarta híveit azzal megnyerni, hogy érzelmeiken, szenvedélyeiken játszott. Külső megindultság, könnyek, lelkesedő felkiáltások helyett egyedül eszméinek hatalmával ragadta meg legmélyebben a lelkeket." — „Cor ad cor loquitur."
Kettőjük ellentéte miatt Newman és Manning egyformán szenvedett. De az Egyháznak éppen olyan értéket jelent az angol katolicizmus külső megszervezése az egyik, mint belső lélekgazdagítása
a másik részéről. Ellentétjük is benn volt a Gondviselés tervében,
mert nélküle egyik sem lehetett volna az, ami volt.

FIGYELŐ.
Á tapasztalati világ határain.
Holenda Barnabás dr.

Platon Phaidon című dialógusában Phaidon elbeszéli Sokrates
utolsó napjának történetét.
Az athéni bírák halálra ítélték Sokratest és elérkezett a nap,
amikor ki kellett ürítenie a méregpoharat. Barátai már kora reggel
felkeresték a börtönben, hogy még egyszer hallhassák bölcs beszédeit. Sokrates azt mondotta nekik: „Nem búsulok halálomon, mert
bízvást hiszem, hogy a megholtaknak is meg van a maguk sorsa,
éspedig, mint a régi hit is tartja, a jóknak sokkal jobb mint a gonoszaknak." Mikor barátai csodálkoztak, hogy olyan nyugodtan
indul a halálba, kifejtette nekik, hogy az igazi bölcs szívesen hal
meg, mert ezáltal közelebb jut az igazsághoz. „Mi módon jut
ugyanis a lélek az igazsághoz?" kérdezi. „Mert ugye világos, hogyha
a testtel próbál valamit kifürkészni, akkor ez téves útra vezeti?
(Hisz — mint az előző beszélgetésben részletezte — még a látás
és hallás ís sokszor megcsalja az embert, hát még a többi érzék.)
Nemde tehát — folytatja — ha egyáltalán valamíképen, elmélkedés
útján válik világossá előtte akármiféle valóság? Elmélkedni pedig,
ugye, akkor tud a lélek legjobban, ha semmiféle testi érzés nem
háborgatja, sem látás, sem hallás, sem fájdalom, sem gyönyör,
hanem ha lehetőleg magában van, nem törődve a testtel és amenynyire csak teheti, vele közösségbe és érintkezésbe nem lépve törekszik a valóság felé?" Legjobban megközelítheti tehát az igazságot,
ha egészen megszabadul a test nyűgétől, vagyis a halálban, mert ez,
mondja, egyszerűen a lélek elválása a testtől.
A továbbiakban magasan szárnyaló fejtegetésbe bocsátkozik a
lélek halhatatlanságáról, de ez már elvezetne bennünket tárgyunktól, Csak arra akartunk rámutatni, hogy Platon felfogása szerint
nem a testi érzékszervek útján szerzett tapasztalás, hanem csak az
elmélkedés, a belátás vezethet el bennünket az igazsághoz. Sok
filozófusnak volt hasonló a felfogása, de a legtöbb ember máskép
gondolkozik. Minden okoskodásnál nagyobb bizonyosságot ad számomra a közvetlen megtapasztalás, mondják, A kutyám pl, biztosan
előttem áll, mert látom, hallom az ugatását, megsimogathatom, vagy
ha mérges vagyok rá, bele is rúghatok. Csakhogy a közvetlen tapasztalással egy kis baj van. A külvilág minden üzenete érzékszerveinken, idegrendszerünkön keresztül jut hozzánk, és mi csak a
tudatunk tartalmát tudjuk közvetlenül megtapasztalni. Hogy pedig
a tudattartalmunknak nem mindig felel meg külső valóság, azt az
álomképeink ís igazolják. Sokszor magunk is kételkedni kezdünk,
ha valami különöset álmodunk, (és ha valószínűleg már az ébrenlét
határán vagyunk) hogy nem álom-e, amit látunk? De épen az, hogy

álomban is látjuk, halljuk, megtapinthatjuk a dolgokat, megcsal
bennünket, és azt hisszük, hogy valósággal van dolgunk. Csak felébredésünk után győződünk meg, hogy csalódtunk.
Megismerhetjük-e hát biztosan a külvilágot tapasztalataink útján, és egyáltalán mi az, amit biztosan megismerhetünk? Brandenstein Bölcseleti alapvetés című munkájában azt írja, hogy legbiztosabban megismerjük önmagunknak és Istennek létezését, „Önmagunk tapasztalati ősténye önmagunkat, mint tudatosan tevékeny —
kételkedő, gondolkozó — valóságot tartalmazza: tudatosan tevékeny és változó voltunk tagadhatatlan; ezzel pedig az okság
elvének megfelelőleg önmagunkat nemcsak mint valóságot, éspedig
épen tudatosan tevékeny és változó valóságot ragadjuk meg, hanem
egyúttal mint potenciálisan végtelen, kimeríthetetlen és elmúlhatatlan, szabad szellemi okvalóságot. Ennek mint változó valóságnak
szükségszerű előfeltevése, szükségszerű oka: Isten."
Mi van e kettőn kívül? Az egész külső világ, ami a naiv gondolkozó számára a legbizonyosabb valóság. Ezzel szembe Brandenstein azt mondja: „Ha valaki azt állítja, hogy az egész tapasztal!
világ csupán az én rendszeres elképzeléseim, elméletileg, szükségszerűen meg nem cáfolható." Itt a hangsúly az elméleti és a szükségszerű szavakon van. Mindezek ellenére mi mégis bizonyosak
vagyunk abban, hogy van tőlünk különböző külvilág. Nemcsak a
gyakorlati élet és ezen alapuló józan eszünk győz meg bennünket
erről, hanem bizonyos meggondolások is. Ha pl, olvasom Dante
Divina Comediáját, vagy Einstein relativitás elméletét, ezek közvetlenül tudatom tartalmaként jelentkeznek, de én mégis nyilvánvalóan érzem, hogy ezek nem az én alkotásaim. Kell tehát rajtam
kívül más értelmes lényeknek is lenniök, akik ezeket alkották; ezt
kívánja az okság elve. Ha tehát vannak más emberek is, és ezek
hasonló külvilágot tapasztalnak meg mint én, akkor ennek a külvilágnak tőlünk függetlenül kell léteznie.
Van tehát valóságos külvilág, de azért igaz marad az, hogy én
nem tudom azt közvetlenül megtapasztalni, hanem csak a tudatomban jutó adatok által ismerem meg. Akkor pedig egyáltalán nem
biztos, hogy az a kép, amelyet a tudatomban a külső világról kapok,
teljesen hű-e? Hogyan ismerhetem meg a külvilág lényegét, ez lesz
tehát a nagy kérdés, E téren sokat várhatunk a természettudományoktól, amelyek manapság már igazán csodálatos segédeszközöket
tudnak munkába állítani, amikor a természet rejtett tulajdonságait
k u t a t j á k és annak valóságos arculatát próbálják felderíteni,
A természettudományos kutatás első eredménye az volt, hogy
ahhoz a képhez, amit mi a külvilágról alkotunk, nagyon sokat az
idegrendszerünk tesz hozzá és nem mindenben a külvilág tényleges
mása az. Pl. a külső világban nincs hang, csak a rugalmas testek rezgése; nincs szín, hanem a testek változatos színpompájának csak az
a valóságos alapja, hogy molekuláik elektromos rendszerei máskép
és máskép rezonálnak a r á j u k eső fényre; nincs íz, hanem csak különböző kémiai összetétel, amelyre különbözőkép reagálnak az ízlelőszervek idegvégződései stb. Különösen nagy változást jelent a világról alkotott szemléletes képben a molekula és atom elmélet. Ahol

pl, szemeink egy tömör vasdarabot látnak, ott a valóságban az
atomok billiói rezegnek (ez a d j a a melegség tulajdonságát), és nemcsak a z atomok között vannak hézagok, hanem maguknak az atomoknak a belseje is túlnyomólag üres, úgy, hogy a vas végső elemi
alkotórészei (elektronok, protonok, neutronok) térfogatának csak
elenyésző kis részét töltik ki.
Ha m á r az eddigiek szerint is lényegesen más a fizika világképe
mint a mai szemléletes tapasztalati képünk a világról, még radikálisabb lesz a változás, ha követjük a fizikát azon az úton, amelyik
az utolsó 2—3 évtizedben a z atomvilág belső törvényszerűségeinek
felismerésére vezetett. Nincs szándékunkban itt részletesebb áttekintést a d n i az atomfizika eredményeiről, célunknak megfelelőleg
csak néhány lényeges vonást emelünk ki.
A z atom belső világáról legtöbb felvilágosítást az atomból kibocsátott fénysugár természete a d . Balmer pl- m á r 1885-ben megállapította, hogy a hidrogén atomból kibocsátott fény többféle színű
fény összetétele, és a fénysugarak hullámhosszai közt egyszerű és
igen nagy pontossággal érvényesülő összefüggés van, (Ha meg akarjuk tudni, hogy ezek a hullámhosszak sorban hányszor kisebbek az
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meg kell szoroznunk 109,677.759-del.) Ha a fizika csak a közvetlen tapasztalással elégednék meg, és nem keresné a jelenségek
mélyebb okait, a k k o r ennél az eredménynél meg kellett volna állapodnia és nem jöhetett volna létre az atomelmélet a maga sok csodálatos eredményével. De a mai fizikusra is áll, amit Demokrítos
mondott magáról: „Inkább szeretnék egyetlen okozati összefüggést
felfedezni, mint a perzsák királya lenni," A fizikában is az érzéki
ismeretet követi a z értelmi ismeret, amely nem elégszik meg a
jelenségek tudomásul vételével, h a n e m azok okát is keresi, A fizikusok egész serege k u t a t t a , hogyan kell az atom belső szerkezetét
elgondolnunk, hogy a belőle kibocsátott fény természete magyarázatot találjon. Minden igyekezet hiábavaló volt azonban mindaddig,
amíg ragaszkodtak az addigi, klasszikus fizika (és hozzá t e h e t j ü k :
a mi megszokott szemléleti világunk) törvényeihez. Rájöttek, hogy
az atomok belsejében ú j világ kezdődik, amelynek új, az eddig megszokottól lényegesen eltérő törvényei vannak.
Először a jelenségek lefolyásának folytonosságát kellett tagadni.
Ezt kívánta a kvantumelmélet, a m e l y e t Plack m á r 1900-ban felállított, hogy a fénykibocsátás tapasztalati törvényeit meg t u d j a magyarázni. A szabályosan ismétlődő, periodikus mozgásokra érvényes
ez az elmélet. Ilyen pl, a hegedű h ú r j á n a k rezgése. Nézzük ezen a
szemléletes példán, mit mond ki a kvantum feltétel. Pendítsük ki
pl. a h ú r t 1 mm-re. Ha elengedjük, egy ideig rezgő mozgást végez
ide-oda. Nagyobb erővel — több energia befektetéssel — kipendíthetjük a húrt 2 mm-re, s akkor a z ú j r a rezgő mozgást végez. A
régebbi fizika úgy gondolta — és ugyan ezt k í v á n j a a mi megszokott
gondolkozásunk is —, hogy az 1 m m és 2 mm között bármekkora
értéket gondolunk el, lehetséges, hogy a h ú r akkora kilengéssel

végezze a rezgéseit. A kvantumelmélet ezt tagadja. Azt mondja,
hogy a húr rezeghet 1 mm-es kilengéssel, meg 1 egész 2 billíomod
mm-es kilengéssel, de nem rezeghet a közbeeső 1 egész 1 billiomod
mm-es kilengéssel, mert a rezgés energiája nem növekedhetik folytonosan, hanem csak ugrásszerűen, (Ez csak szemléletes példa, a
valóságban az energíaugrás még kisebb.) A hegedűhúrnál persze
ezeket a kis ugrásszerű változásokat nem tudjuk megfigyelni, de az
atom belsejében már lényegesek, és csak ezek segélyével tudjuk az
atom belső szerkezetét megmagyarázni.
A kvantumelmélet alapján Bohr alkotta meg a hidrogénatom
elméletét 1912-ben. Szerinte a hidrogénatom pozitív töltésű magja
körül kering az elektron körpályán, de ennek a körnek a sugara
nem lehet bármekkora, hanem csak egyes meghatározott érték. Közönségesen a legbelső körpályán kering az elektron, de ha megfelelő energiát kap kívülről, akkor kiugrik valamelyik külső pályára.
Ezen azonban csak nagyon kis ideig marad, visszaugrik a legbelső
pályára és közben energiacsökkenését fénysugár alakjában kisugározza.
Bohr elmélete sokat megmagyarázott a hidrogén színképének
természetéből, irányítást adott a többi atomokra vonatkozólag is,
de amikor a hélium atomra akarták pontosabban alkalmazni —
pedig ez a legegyszerűbb a hidrogén atom után — nagy nehézségekbe ütköztek. A héliumnál két elektron kering az atommag körül és sehogysem sikerült ezek p á l y á j á t úgy meghatározni, hogy a
héliumból kibocsátott fény természetét ebből meg lehetett volna
magyarázni. Ügy látszott, hogy nem elég a fény természetét módosítani a kvantumelmélet követelményei szerint, hanem az elektron
természetének is van még valami rejtett tulajdonsága.
Ennek felderítésére de Broglíe tette meg a döntő lépést 1924-ben.
A relativitás elmélete alapján tisztán matematikai spekulációval
arra az eredményre jutott, hogy a tovahaladó elektron úgy viselkedik mint valami hullám, amelynek hullámhossza az elektron sebességétől függ. Ezeket az elektron hullámokat hamarosan kísérletileg
ís igazolták és ma már ép úgy felhasználják őket a laboratóriumok
kutatásaiban, mint a Röntgen sugarakat.
Ez a hullámtulajdonság nemcsak az elektronnál van meg, hanem
az atomok többi elemi alkotórészeinél is. Mindezek tehát néha úgy
viselkednek, mint apró testecskék, máskor pedig mint hullámok. Ez
a kettősség is mutatja, hogy itt más természetű dolgokról van szó,
mint amilyennek pl, az apró vasgolyókat megismerjük.
Az elektron hullámtermészetét Schrödinger vette alapul az
atomelmélet kidolgozásánál. Elmélete szerint az elektron töltése felhőszerűen veszi körül az atommagot és rezgő, hullámzó mozgást
végez, amelyet a Schrödinger által felállított hullámegyenlet szabályoz. Hogy itt az anyagi világnak megint milyen újszerű tulajdonsága jelentkezik, azt egy egyszerű példával szemléltetjük.
Gondoljuk el, hogy egy nyugvó elektron viselkedését a Schrödinger-féle egyenlet szabályozza. Az elektronra ne hasson semmiféle
külső erő. Gondoljuk el, hogy az elektron helyét akkora pontosság-

gal határozzuk meg, amekkora egy atom átmérője, (Kereken a cm
százmillíomod része,) Mivel erő nem hat rá és nyugszik, a tehetetlenségi törvény szerint mindvégig ugyanott kellene maradnia.
Schrödinger egyenlete azonban azt a d j a eredményül, hogy a másodperc hihetetlenül kis része alatt már kétszer olyan széles helyen
belül találjuk valahol, azután ú j r a meg kell dupláznunk a távolságot, amelyen belül valahol megtaláljuk stb. Az elektron szétfut
a térben.
Ezt persze a méretek kicsisége miatt kísérletileg nem tudjuk
ellenőrizni, azért próbáljuk az elméletet nagyobb méretekre alkalmazni, Az elektron helyét csak 2 mm-es pontossággal határozzuk
meg. Ezt tesszük ha a nagy sebességű elektronnyalábot 2 mm-es
résen engedjük keresztül. Akkor a nyaláb szélessége 2 mm lesz, és
ezen a közön belül lesz bármelyik elektron, A számítás azt a d j a
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eredményül, hogy az elektron helyének megduplázásához most
másodperc kell, Ha tehát ennyi idő elmultával vizsgáljuk meg ú j r a
az elektron nyalábot, azt kétszer olyan szélesnek kell találnunk.
2
Azonban
másodperc alatt még az aránylag lassúbb elektron100
nyalábok is pár km-es utat tesznek meg, ilyen hosszú cső kellene
tehát a kísérlethez, mert az elektronokat csak megritkított levegőjű
csövekben t u d j u k vizsgálni. A kísérleti ellenőrzés tehát nem valósítható meg.
Teljesség kedvéért nézzük még mit a d eredményül az elmélet,
ha megtapintható nagyságú testre alkalmazzuk. Nyugodjon előttünk
egy 1 gr-mos vasgolyó, amelynek helyéről annyit tudunk, hogy
2 mm-es közön belül van. Az elmélet szerint most is kétszerakkora
közön belül lesz a golyó valahol bizonyos idő múlva, de ez a szükséges idő ebben az esetben 600.000 billió esztendő. Ez is mutatja,
hogy az atomvilág furcsa viselkedését mért nem észlelhetjük a mi
megszokott környezetünkben. Közvetlen igazolás tehát nem lehetséges, de közvetve igazolja az elméletet az, hogy a belőle vont megfigyelhető következtetések egyeznek a tapasztalattal,
E furcsa viselkedés mélyebb okát Heisenberg tisztázta. Alaposan átgondolt elemzéseível kimutatta, hogy valamely részecske
helyét és sebességét nem tudjuk egyszerre teljes pontossággal megmérni; minél pontosabban a k a r j u k megmérni az egyiket, annál
nagyobb hibát követünk el a másik mérésénél. Ez a Heísenberg-féle
bizonytalansági kapcsolat, Ennek az az oka, hogy ha mi a külvilággal érintkezést keresünk, akkor fényre van szükségünk, (Más
megfigyelő eszközeink még durvábbak, mint a fény,) A fény pedig
nem mindig az a szelíd megfigyelőtárs, aminek mi a közönséges
életben észleljük, hanem kis energia csomagokból, fotonokból áll,
amelyek a kísérletek szerint az útjukba eső elektronokon jókorát
tudnak taszítani, így annak sebességét a
helymeghatározáskor
bizonytalanná teszik.
Érthető ezek alapján, hogy ha a nyugvónak mondott elektron
helyét igen nagy pontossággal (atomátmérői pontossággal) megmér-

jük, akkor bizonytalanok vagyunk, vájjon a sebessége tényleg
zérus-e? (valóban nyugszik-e?). E bizonytalanság miatt lehetséges,
hogy a nyugvónak gondolt elektron valójában mozog, és így érthető,
hogy később másutt lesz.
Első pillanatra azt gondolnók, hogy így már az elmélet minden
újszerűsége meg van magyarázva. Ami az elektron furcsa tulajdonságának látszott, az egyszerűen a mi tévedésünkből származik.
Csakhogy ez a bizonytalanság szükségszerű, a mérő eszközök semmiféle tökéletesítésével sem szüntethető meg. Ebből következik, hogy
az abszolút pontos hely és pontos sebesség fogalma egyidejűleg a
fizika számára értéktelen, tartalomnélküli, A fizikus, mint fizikus,
nem gondolhatja, hogy az elektron most pontosan ezen és ezen a
helyen van, és egy meghatározott érték a sebessége, csak nem
tudjuk pontosan megmérni. Azért nem gondolhatjuk ezt, mert a
fizika számára — mint Planek pregnánsan kifejezte — csak az
létezik, ami mérhető. Azt gondolhatnók, hogy a nemfizíkus azért
kezelheti úgy az elektront, mint más anyagi részecskét, és azért
gondolhatja róla, hogy minden pillanatban meghatározott helyen
van és meghatározott a sebessége. De tulajdoníthatunk-e az anyagi
világ olyan adatának értéket, amelyet tapasztalni, érzékelni soha
semmi módon, sem közvetlenül, sem közvetve, nem tudunk? Igaz,
lehetne hivatkozni a józan észre, amely azt az elgondolást kívánja
tőlünk, de nagyon kétséges, hogy a józan ész nem azért gondol-e
ilyeneket az elektronról, mert a nagyobb anyagi részekre vonatkozó
— nem nagyon pontos — észleletei, tapasztalata ehhez hozzászoktatták?
Kétségtelen, hogy ha az elemi részecskék helyének és sebességének a bizonytalansági kapcsolaton túl is tulajdonítunk értelmet,
olyan világ tulajdonságairól beszélünk, amelyik a mi tapasztalati
világunk határain túl terül el.
Mi megszoktuk, hogy az anyagi részecskék meghatározott pályán
mozognak és legalább elvileg minden pillanatban megtudjuk mondani, hogy a pálya melyik pontján van a részecske és mekkora ott
a sebessége- (Pl. egy ágyúgolyónál.) Az ú j felfogás szerint a részecskék ilyen folytonosan végbemenő mozgásáról nem lehet beszélni.
Mí csak azokat a helyeket tudjuk megadni, amelyeken a részecske
jelentkezhetik és minden egyes helyre vonatkozólag egyenleteink
alapján ki t u d j u k . számítani, hogy mekkora a valószínűsége, hogy
épen azon a helyen jelentkezik, A valószínűségnek ez a nagy szerepe
egyik újabb vonása az új elgondolásnak.
Schrödinger atom modelljébe is szerephez jutott ez a valószínűség, Mondottuk, hogy e szerint az elmélet szerint pl, a hidrogénatomban az atommagot körülveszi az elektron felhő, amely
hullámmozgást végez. Azonban nehézség az, hogy az elektron a
kísérletekben mindig pontszerű részecske gyanánt jelentkezik és
nyoma sincs annak, mintha szét akarna folyni ilyen felhőszerű
alakulattá. Ezért Born úgy módosította Schrödinger elgondolását,
hogy a felhőszerű alakulat csupán a valószínűség felhője, amelynek
sűrűsége bármely helyen megadja, hogy mekkora annak a valószí-

nűsége, hogy az elektron épen azon a helyen van az atommag
körüli mozgása közben. Ez az elmélet és ennek további módosításai
nagyon sok jelenség létrejöttét, törvényeit t u d j á k számszerűleg is
helyesen megmagyarázni és így az elmélet alapjául szolgáló elgondolások legalább közvetve igazolást nyertek.
A valószínűség hangsúlyozott szerepe ú j r a szembeállítja az új
elméletet a klasszikus fizikával. Egy egyszerű példa ezt világosan
megmutatja. Nézzük pl, valamelyik bolygó mozgását a Nap körül,
A klasszikus fizika azt mondja, ha ismerem egy adott pillanatban
a bolygó helyét és sebességét, akkor a mozgás egyenletei a l a p j á n
ki tudom számítani, hogy bármelyik későbbi időpontban hol lesz a
bolygó és mekkora lesz a sebessége. Ezért tudják a csillagászok
pl, előre meghatározni a napfogyatkozások pontos idejét. Ugyanezt
mondották minden anyagi részecske mozgásáról is, és mivel az
egész világ ilyen részecskék halmazából áll, úgy gondolták, hogy
a világ egész jövő sorsát pontosan és mereven előre meghatározzák
alkotórészecskéinek mostani mozgásállapotaí és a mozgási egyenletek, Ha lenne olyan kiváló szellem, amelyik a mindenség mindegyik részecskéjének helyét és sebességét ebben a pillanatban meg
tudná állapítani és a szükséges sok egyenletet meg tudná oldani,
akkor az előre ki tudná pl, számítani, hogy mikor lesz vége a világháborúnak és hogyan végződik az. Mivel az emberi test is atomokból áll, az emberre ís kiterjesztették ezt a felfogást. E szerint pl.
az én atomjaimnak mostani állapotai és a mozgás egyenletei pontosan megszabják, hogy két nap múlva d. e. 9 órakor mit fogok
csinálni. Szabad akaratról tehát nem lehet szó- Planck is pl,, aki
ezt a felfogást vallja, bár a szabad akarat erkölcsi jelentőségét
világosan látja és iparkodik is ezt menteni, lényegében t a g a d j a a
szabad akaratot, A jövő eseményeknek ezt a pontos előre való
meghatározását követői oksági törvénynek nevezik, és mivel az új
atomelmélet ezzel szembehelyezkedik, azt szokták mondani, hogy
az ú j elmélet t a g a d j a az oksági elv érvényességét. Az új elmélet
szerint ugyanis elvileg lehetetlen, hogy adott pillanatban teljes
pontossággal ismeretes legyen valamely részecske helye és sebessége, tehát nem is lehet pontosan előre meghatározni a részecske
jövendő sorsát. Csak bizonyos valószínűséggel tudjuk megmondani,
hogy mi történik később a részecskével.
Vizsgáljuk meg alaposabban, hogy mennyiben igaz a vád, hogy
az ú j elmélet tagadja az oksági elvet? Különböztetnünk kell. Más
a filozófia oksági elve és más a régi felfogású fizikusok által vallott
merev mechanikai okság, A filozófia oksági elvét Jánosi Bölcselet
és valóság című művében a következőkép határozza meg: ,,Minden
nem szükségképen létező dolognak létrehozó oka van," Nem szükségkép létezők azok a dolgok, amelyek keletkeznek, elmúlnak, változnak stb- Ezek nem lehetnek önmaguktól, hanem rajtuk kívül álló
létesítő okra van szükségük. Nincs azonban itt szó merev előre való
meghatározásról, A szabad a k a r a t t a l végzett cselekedetnek is van
oka és mégsem szükségképen következik az előzményekből. Hogy
az ú j felfogás hívei nem az okság elvét, hanem a merev mechanikai
okságot tagadják, az világos pl, Eddington szavaiból- ,,A természet-

tudomány új útjai" című munkájában azt mondja, hogy ő sem
tagadja, hogy vannak okok és következmények. Ha pl. London
egyik külvárosában nagy tömeg gyűl össze a villamos és autóbusz
megállók körül, ennek megvan az oka: a közelben labdarúgó mérkőzés volt. Tagadja azonban azt, hogy ennek a tolongásnak minden
részlete, az emberek legkisebb mozdulata már évekkel, sőt évszázadokkal előbb szükségkép meg volt határozva, úgy, hogy máskép nem
is történhetnék.
Az új atomelmélet már csak a miatt sem tagadhatja az okság
elvét, mert az atomfizikai történések pontosabb elemzése azt mutatja, hogy utólag itt is meglehet állapítani, hogy minden eseménynek mi volt az oka, csak az az előre való jóslás, amit a mechanikai
oksági elv állít, az lehetetlen. Tehát csak a mechanikai okság elvét
vetik el az új felfogást vallók. De tulaj donképen nem is lenne
logikus, ha a mechanikai okság elvéhez tovább is ragaszkodnánk,
A fizika története világosan mutatja, hogy ez az elv egyszerű folyománya annak a matematikai alakba öntött fizikai elméletnek, amelyet
a 17-ík, 18-ik, 19-ik században a mechanika és elektromosság jelenségeinek magyarázatára kifejlesztettek. Ha az újabb fejlődés és
ennek matematikai megfogalmazása újabb elgondolást kíván, nem
volna logikus görcsösen ragaszkodni a régi elmélet szemléletéhez,
amikor minden fizikus világosan látja, hogy az atomok világával
kapcsolatos kísérleti tényeket csak az új elmélet t u d j a megmagyarázni.
Ez az új atomelmélet az utolsó szó, amit a természettudományok
eddig a külső világ valóságos szerkezetére vonatkozólag kimondták,
A megszokott szemléletes világból nagyon kevés marad ebben az
új atomvílágban, sőt fogható anyag is alig, hisz a Schrödínger-féle
atom lényege a rezgő mozgás, ami már nem anyagi dolog rezgése,
hanem a valószínűségé, amelyet matematikai törvények szabályoznak, Ezért mondhatja Zimmer Forradalom a fizikában című munkájában: ,,A fizikán valami ismeretlen tartalom formális magatartását értjük," Eddington pedig így beszél: ,,A jelenségek alapjaként csupán jelképeknek matematikai egyenletekkel összefűzött
rendszerét sikerült napvilágra hozni. Erre korlátozódik a fizikai
valóság, ha azt a fizikus által alkalmazható módszerekkel vizsgáljuk,"
Ez bizony sovány eredménynek látszik, A mi színes, szemléletes világunk gyökere néhány egyenlet és semmi más? Amikor a
természettudományok vezetésével megindultunk a valós világ igazi
arculatának felfedezésére, mást, többet vártunk. Talán némileg megnyugtatnak bennünket Joad angol filozófus szavai, amelyeket a
fizikus Eddington helyeslően idéz: ,,Tehát azt kell gondolnom, hogy
a természettudós kutatásai, az egyszerű ember észleletei, a jó ember
erkölcsi tudata, a művész érzékenysége, a misztikus lélek vallásos
élményei, valamennyien a valóság < megnyilatkozásai . . . A tapasztalás bármelyik módjának tisztán szubjektív voltát hangsúlyozó
érvek a többire is vonatkoznak, de ugyanígy, ha bármelyik felvilágosítást nyújt a külvilágról, ezt a többiek is megteszik," A fizika
sok és értékes felvilágosítást ad a mi világunkról, de épen egyPannonhalrai S z e m l e
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oldalú módszerei miatt nem ismerheti meg az egész valóságot. A
mult század nagy világnézeti harcai a hit és természettudomány
között- épen abból származtak, hogy ezt az igazságot szem elől
tévesztették és a természettudomány azt gondolta, hogy csak az
lehet valóság, amire rátapinthat. Azóta a fizika szerényebb lett, és
ezáltal eredményei biztosabbakká váltak,
A fizika tehát nem ad számot a teljes valóságról, de azért
mégis feleletre vár a kérdés, hogy mi lehet az oka, hogy végső
eredményei matematikai szimbólumokra vezetnek? E kérdésre sokan
Poincarehezr hasonlóan válaszolnak: ,,Látszik-e a természetben valójában az az összhang, — kérdi ő — amelyet az emberi értelem
benne felismerni vél a z értelemtől függetlenül is? Biztosan nem",
válaszolja, A matematikai szimbólumok tehát csak azért jelentkeznének a természet mélyebb megismerésében, mert az emberi értelem ezeket odavetíti. Különösen a pozitivista felfogás vallja ezt,
E felfogás szerint az egyedüli valóság a mi érzékléseink összege,
az elméleteknek csak a z a rendeltetésük, hogy ezek között rendet
teremtsenek és egyúttal megadják a lehetőséget, hogy előre láthassuk, bizonyos körülmények között milyen érzékléseket várhatunk.
A z elméleteket, a matematikai képleteket tehát csak az emberi értelem a l k o t j a meg és ezeknek semmi közük a tőlünk függetlenül
létező külvilághoz, amint hogy egyáltalán nincs ís értelme az érzékiéseken túl levő, önmagában fennálló külső világról beszélni.
Ennek a pozitivista felfogásnak a fizikusok között ís mindig
nagy ellenzéke volt, és ha látjuk, hogy matematikai spekulációk
milyen gyakran vezetnek kísérletileg megfigyelhető tényekre, (gondoljunk csak pl. de Broglíe-nek az előzőkben ismertetett elméletére),
és hogy ezek a képletek lehetővé teszik gépek alkotását, melyekkel
uralkodni tudunk a természeten, akkor elménk nehezen nyugodhat
bele, hogy ezeknek a matematikai elméleteknek nincs valóságos kapcsolatuk a reális külvilággal.
Jobb megoldásnak látszik a következő. Kétségtelen, hogy a
fizikai elméletek nem közvetlenül a külső valóságot írják le számunkra, hanem annak csak képét, amelybe lehetnek emberi vonások
is, de minden tapasztalatunk azt mutatja, hogy ez a kép azért a
külső valóságba gyökerezik. Ezért a fizika végső eredményeként
mutatkozó matematikai szimbólum részben az emberi szellem alkotása, de másrészt a külső világ utolsó szava is hozzánk. Honnan van
tehát a megismerő ember ítéletalkotásainak és a valóságos tényállásnak ez az összhangja? ,,Ennek a kérdésnek — mondja Schütz
a Bölcselet elemeiben — csak egy kielégítő megoldása van: a személyes teremtő Abszolutum, Isten, aki a maga teremtői eszméinek,
gondolatainak hordozójává tette a létrendeket a maguk teljességében, és ugyanezeknek az eszméknek, gondolatoknak meglátására és
meglelésére képessé tette a szellemi valókat, az emberi lelkeket is."
Eddíngton azt m o n d j a valahol, hogy ha az ember helyét vizsgáljuk a természetben, főleg egy elkülönítő vonása ötlik a szemünkbe: ő az, aki kérdez. Ha a kémikusoknak valaha sikerülne,
mondja, mesterségesen életet alkotni és emberhez hasonló alakza-

gyermekeit létrehozó és nevelő, a férfit és nőt elválaszthatatlanul
eggyéforrasztó intézmény önmagában válságot nem szenvedhet.
Ilyetén válság ellenmondás volna. A válság az emberek szabadakaratának zátonyra futásából, önzéséből, politikusok és társadalomirányítók elvakultságából, az Istentől elrugaszkodott társadalmi és
tömegetikának egyéneket is megfertőző elvilágíasodásából, egocentrízmusából kipattanó szikra, nemzeteket perzselő tűzvész. Egyetlen
oltószere nem a periferikus, tüneti kezelés. Ez csak porhintés, A
gyökeret, a lelket kell megtisztítani az erkölcsi lazaság élősdíeitől,
a krisztustalanságtól. Csakis így lehet a nemzeti, a társadalmi és
egyéni boldogulásnak csírasejtje, szilárd alapja, megújító forrása.
A fegyelmezett, megfontolt, nempedig az érzelmek tüzes szekerén
elragadott házastárs-választás és a figyelmes, a házastárs körülményeit, lelki állapotait is mindig tapintatosan észrevevő és tisztelő
alkalmazkodás nagyon, de nagyon előmozdítják a házasság boldogságát, De ezek csak rendszerint természetes eszközök és így könynyen elkopók. Igazi biztosítéka a házastársak és a házasságra
készülők meg nem alkuvó, hamisítatlan keresztény élete. Irányító
szempontjai a házasság fönséges jellegéből a nagy lelkeket jellemző
áldozatosságából, nem pedig törpe személyiségeket kialakító, illetve
önzésében megmerevítő boldogság-keresésből adódnak- A boldogság
csakis a felelősségtudattal tele, fegyelmezett önfeláldozás terméke
lehet, Dán könyve, bár nem hanyagolja el a természetfölötti szempontokat és hangsúlyozza a házasság egyháziasságát (sűrített egyházjogot, szertartást is ad), mégis inkább a boldog házasélet természetes észelveit és gyakorlati megvalósításának útjait domborítja
ki. Könnyen érthető, világos hangulati elemekkel is tarkított, De
a házasság intézményének fenséges nagyszerűsége nem emelkedik
ki mindent megvilágító és átizzító tűzhányóként a megszokott igazságok síkjából. Nem tudja megragadni és magával sodorni a konkrét
egyéni problémák kátyújában ide-oda tapogó, tépelődő lelkeket, az
érzelmek alattomos hínárjától körülcsavart szíveket. A mai fölszínes,
víllámháborús, jelszavaktól elkábított világban a legszilárdabb megalapozásra, de egyszersmind időszerű és megkapó előadásra volna
szükségük épp a kevésbbé gondolkodó nőknek. Akik azonban gondolkodva és elmélyedve, de nem önös érdekeik és boldogságuk pilléreit keresve, fontolják végig minden tanácsát, sok értékes támaszDr. Hegyi Dámján.
pontot, erős horgonyt találnak benne,
Lelkiélet
S z é k e l y L á s z l ó : Áhítat a falun. Adatok Csíkszentdomokos
vallásos néprajzához, — U, a,: Ünneplő székelyek. Adatok a székelység vallásos néprajzához, Csíkszereda, 1943,
Üjabban egyre jobban fordul kutatóink figyelme a szellemi népr a j z leggazdagabb, de eddig elhanyagolt területe: a vallásos néprajz
felé. Székely két tanulmánya is néprajzi adatgyűjtés, éspedig az
ország egy olyan részében, ahol a vallás elválaszthatatlanul össze
van forrva a nép lelkével: Székelyföldön, Nagyon sok élő vallásos
hagyomány van ma is ezen a vidéken, S ezek a vallásos szokások

visszatükrözik a nép egész jellemét: meleg vallásosságukat épp úgy,
mint furfangos góbé eszüket, pl, abban, hogy a húsvéti ételszenteléskor a másik kosarába követ igyekeznek csempészni, hogy a póruíjárt szentelt követ vigyen haza, — Nagy érdeme Székelynek az is,
hogy a gyűjtésbe belevonja a középiskolás ifjúságot, amint második
tanulmányából kiderül: a gimnázium Mária-kongregációja keretében
néprajzi-kalákákat szervez s a fiúk segítségével gyűjti adatait, A
faluról jött diákjainkat úgy is az a veszély fenyegeti a városi iskolában, hogy az otthoni hagyományokat lenézik. Egy ilyen néprajzi
gyűjtés azonban ráébreszti őket arra is, hogy sok értékes és tiszteletreméltó van a falu hagyományai között is, S talán az adatokat
közlő öreg falusi nénik és bácsik is könnyebben megnyilatkoznak
egy érdeklődő kisdiák, mint esetleg lelkipásztoruk előtt, aki elől
a z é r t is titkolják éppen vallásos, de a hivatalos istentiszteleten
kívüli szokásaikat, nehogy az azokban babonát lásson és tilalmazza
azokat, — Lelkipásztori szempontból is nem egy indítást adnak
ezek a tanulmányok, s azért népi liturgiánk kialakítóinak is figyelmébe ajánljuk,
Dr. Söueges Dávid.
B e n e d e k I s t v á n : Ösztön és bűnözés. A gyermekkori bűnözés lélektana orvosok, jogászok, nevelők és a művelt nagyközönség számára, Budapest, Eggenberger, 1943, Nagy 8-r, 247 1,
A könyv orvos-szerzője az Állami Gyógypedagógiai Főiskola
kórtani és gyógytani laboratóriumának öt éven át volt asszisztense
és művében itt kifejtett gazdag munkájának eredményeit teszi
közzé. Hatalmas tanulmányának még külön értéket ad az a körülmény, hogy eddig nyomtatásban megjelent legrészletesebb ismertetése Szondi Lipót főorvos sorselemző ösztönvizsgálati rendszerének.
Ez a rendszer meglepően újszerű és mély betekintést ad a személyiséget kialakító erőkbe és a z ösztönös alapelígazodásokra, Benedek könyvét valóban minden művelt ember a legnagyobb érdeklődéssel fogja olvasni, e helyütt különösen a j á n l j u k minden szülőnek
és az ifjúsággal foglalkozó lelkipásztornak, tanárnak. Az elméleti
megállapításokból is sokat tanulhatunk, de legfőképpen szemnyitogatók a bőven ismertetett fiatalkorú bűnöző életsorsok, A mű felfogása ellen kifogást nem tehetünk, nem hirdet determinizmust.
Szerinte nem a bűnözés öröklődik, hanem az az ösztönalkat, amely
esetleg bűnözővé tesz, A Szondi-féle rendszer katolikus szempontú
megvilágítására jó Zemplén György tanulmánya, (Jellem és sors a
modern karakterológiában. Ciszterci főisk, évkönyv 1942—43. 166
—194.) A bűnözés erkölcsbölcseleti vizsgálatáról pedig Klug Ignác
nagytudományú, kissé régibb munkáját idézzük. (Die Tiefen der
Seele. Paderborn, Schöningh.)
Vanyó
Tihamér.
A jó élet módja. Sajtó a l á rendezte Dr, Vargha D á m j á n S, O,
Cist, Budapest, Szent István Társulat. 268 1.
Vargha Dámján középkori irodalmunkban nemcsak a szaktudós számára lát értékes anyagot, hanem a kódexek sárguló lapjai
és ódonzamatú magyar nyelve mögött meglátja a középkor ájtatos,

imádságos lelkét is, s megérzi, hogy ez a lélek nem idegen a modern
ember vallásossága számára sem, hiszen mindkettő a változó külső
ellenére is az örök és egységes katolikumból táplálkozik, — A
gazdag tartalmú Érsekújvári-kódexben eddig meglehetősen elkerülte
kutatóink figyelmét egy elég terjedelmes elmélkedés: A jó élet
módja, amelyet kódexünk is, akárcsak a középkor általában, a
mézajkú doktor művének tart. Bár a szerzőség felette kétes, mégis
ez a kis könyv annyira tükrözi Szent Bernát szellemét, hogy méltán
hódolhat a cisztercita tudós kiadásával Rendjének 800 éves magyar
jubileuma alkalmával, A helyesírást áttéve a maira, meghagyta a
kódex régi magyar nyelvét, S valóban beigazolódik az, amit az
előszóban említ, pár lap után az olvasó megszokja, sőt megszereti
ezt a nyelvet, nemhogy tehernek érezné. Ami kevés nehézség, akár
nyelvi, akár stilisztikai szempontból még marad, azt ügyes jegyzetekben megmagyarázza, S így ez a kis könyv magyaros ízű, lelket
felemelő lelkiolvasmánnyá válik mindenki számára, de főként szerzetesnőknek, akiknek az eredeti fordítás is készült- A stílusos szép
kiállítás a kiadót dicséri,
Dr. Süveges
Dávid.
M ü l l e r L a j o s S, J.: A falu angyala. Mirbach Frida bárónő
élete. Sancta Maria Leánynevelő Intézet. Pécs, 128 1, 5,— P,
Somberek községnek volt angyala Frida bárónő, különösen az
iskolás gyermekek vallási életének önzetlen és áldozatos ápolásával,
szegénygondozásával, a templom díszének emelésével, példás vallásos életével, sok szenvedésének, fájdalmának emberfelettien türelmes elviselésével. Még a kántorkodástól sem riadt vissza, E buzgósága, Isten és az Egyház ügyéért való lelkesedése népes és vallásos
családja körében ivódott lelkébe. Azt szerette volna, ha a gyermekeken kezdve lassanként az egész községet Jézus Szívének falvává
alakíthatta volna át. Nem volt olyan szeretetmunka, amelyet ne
vállalt volna szíves készséggel Istenért és lelke üdvéért a családi
körben is, meg az egyszerű nép között is, Müller Lajos személyesen
is ismerte az 1942, novemberében szép halállal jobb hazába költözött bárónőt. Saját élményei is hozzájárultak tehát az életrajz szeretettel tele megírásához. Legnagyobb részét azonban mások (közeli
rokonok, egyéb ismerősök) adatainak, írásainak szószerinti idézésével közli. Az adatszolgáltatók tehát szintén beleláthattak Frida
bárónő apostoli életének szent mélységeibe és önmagukon is, meg
másokon ís tapasztalhatták működésének áldásait. Olvasása a
krisztusi lelkiség gazdagítását, kibontakoztatását elősegíti,
Dr. Hegyi Dámján.
Piero Bargellíni—Nagymányoky
G i l b e r t O, F,
M.: A Sziénai sas. Sziénai Szent Bernardin élete. Magyar Barát.
Gyöngyös, 1943, 223 1.
A XV, század Szent Ferenc-rendjének történetében Kapisztrán
Szent Jánoson kívül Sziénai Szent Bernardin életszentsége és áldozatos tevékenysége hagyott maradandó nyomokat nemcsak az
obszervánsok reformtörekvéseinek diadalra juttatásával, hanem
Pannonhalmi Szemle
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szónoki működésének lelkeket gazdagító és jó útra terelő hatásával
és az áldatlan politikai zavaroknak legalább is időleges megszüntetésével vagy enyhítésével. Sziénai Szent Bernardin soha nem
lankadó, lelkes buzgósággal hirdette és terjesztette Jézus szent
Nevének tiszteletét és jelvényét, még az üldözések sem gátolták
meg ebben. Hasonló buzgóságot árult el a Szentcsalád és Szent
József tiszteletének minél szélesebb körű meggyökereztetésében,
nem is szólva a hagyományos ferences ájtatosságok felkarolásáról.
Szónoklataiban, bár nem az alsó néposztály gyermeke volt, a népies
nyelvet használta szókimondó csípősségével, humoros szemléletességével, még az alpáriasságtól sem riadt vissza. Korának nem volt
olyan kimagaslóbb bűne, amelyen ne vágott volna végig maró gúnyjának, képes kifejezéseinek ostoraival. Kár, hogy a szerző Szentünk
szónoki, szellemi és erkölcsi nagyságának nem mindig legkimagaslóbb és legértékesebb mozzanatait domborítja ki és a kortörténeti
háttért sem festi meg a beleélést megkönnyítő szemléletességgel.
Nagy kitérései zavarók, bár egyes személyeket elevenen rajzolnak
is elénk. A fordítás nem egy helyen homályos és sok magyaros
símításra szorul.
Dr. Hegyi
Dámján.
L a d i s l a u s P i n t é r : Ein
Bp. Katholisches Kirchenblatt.

Tag

für

Volk

und

Vaterland.

Szunyogh Xavér bencés tanár már régen megindította az engesztelő és vezeklő munkát Szt. Benedek budapesti oblátáí között,
akik minden hónapban egy-egy engesztelő és vezeklő napot vállaltak s így minden n a p r a esett egy-egy vezeklő. Egyik rádióbeszédének a hatása alatt ez a mozgalom aztán szélesebb körökben is kezd
terjedni. A Felsőgalláról kiinduló mozgalomnak már sok ezer tagja
van. Családok, iskolák, szerzetesházak, egyesületek, kongregációk
sietnek csatlakozni a mozgalomhoz, hogy hazánkért, népünkért imával, az irgalmasság cselekedeteivel, önmegtagadásokkal engeszteljék
Isten haragját s távol tartsák a fenyegető nagy veszedelmeket.
Pintér kanonok műve igen alkalmas hírverése ennek az üdvös mozgalomnak. A szentírásból, a p á p a felszólításából, az egyháztörténelemből, a magyar múltból, saját lelkünkből veszi érvelését s hirdeti
a világ megszentelődésének ezt a z időszerű eszközét.
Mihályi Ernő.
Preces et pia opera ín favor em omnium chrístifidelium vei
quorumdam coetuum personarum indulgentiís ditata et opportune
recognita. — XVIII + 656 lap. — Marietti, Torino, 1938. Ára
kötve 25 líra.
Bár a z apostoli Szentszék ismételten is kiadta hivatalos könyvben a búcsúkkal ellátott imádságok és jócselekedetek jegyzékét és
gyűjteményét, mégis a katolikus lelkiélet szempontjából szinte felbecsülhetetlen Szentatyánknak az az intézkedése, amelyben elrendelte ezeknek az imádságoknak felülvizsgálását és egy új hivatalos
gyűjteménynek kiadását. Fontos volt ez azért is, mert egyrészt az
utóbbi években igen nagy számban jelentek meg ú j búcsúimádságok,

másrészt a búcsúk elnyerésének föltételeit is minden kétséget kizáróan rendezte a Szentatya. Kimondhatatlan az a lelkihaszon,
amelyet búcsúkkal nyerhetünk. Mindez eléggé bizonyítja ennek a
hivatalos gyűjteménynek is a hasznát, fontosságát és gyakorlatiasságát. A pápa legfőbb tekintélyével felruházva jelent meg e könyv,
amely összesen 715 teljes és nem teljes búcsúval ellátott imádságot
és jámbor gyakorlatot tartalmaz két nagy részben és egy függelékben, Az első rész az összes katolikus hívek által elnyerhető búcsúkat
tartalmazza, a második rész az egyes társulatok tagjai részére engedélyezett búcsúkat sorolja fel, a függelékben pedig a római szenthelyek látogatásához fűzött búcsúkat találhatjuk meg. Fontos döntése a Szentszéknek, hogy csak azok a búcsúk érvényesek, amelyekről a könyvben említés történt. E gyűjtemény plébániákon, szemináriumokban, szerzetesek házaiban szinte nélkülözhetetlen.
— fm —
Szunyogh

Xavér

Ferenc:

F elajánlotton.

Budapest.

Szunyogh Xavér a bencés oblátus-gondolat magyarországi felélesztője és megalapítója. Az oblátusszövetség első tíz esztendejében igazán alapvető munkát végzett. Béke és Öröm c. ímakönyvéből
Szt. Benedek tisztelete és szeretete árad. Az 1921-i rendi nagykáptalan a Szövetséget már jogilag is felállítja. Attól kezdve állandó
a tagfelvétel s egymás után alakulnak csoportok az ország minden
részében. így Szt, Benedek szelleme szépen t e r j e d a világiak körében is. Ez a könyv tulaj donképen mozaik Szunyogh beszédeiből,
amelyeket a budapesti oblátaszövetségben mondott s amelyeket
buzgó hallgatói ezüstmiséje alkalmából rendeztek sajtó alá. Tiszta
szentbenedekí szellem árad belőlük. Egyesületi vezetők, tagok
egyaránt sokat meríthetnek belőlük.
Mihályi Ernő.
Newman—Szunyogh:
Erdey
Erdey
Művek.
Erdey

Ferenc:
Ferenc:
Ferenc:

Nagypéntek.

Engeszteljük
Engeszteljünk
Engesztelő

Szalézi Művek.

Mária Szívét.

Szalézi Művek.

keresztvetéssel.
szentmiseáldozat.

Szalézi
Szalézi M.

A mai engesztelő mozgalomba kapcsolódó lelkek nagy haszonnal elmélkedhetik végig ezeket a kis könyveket,
E n d e s M i k l ó s n é S á n d o r R o z i : Természet és ember
a liturgikus lélek szemléletében.
Korda, Budapest, 1944, 52 1,
Endesné rövid könyve hangulatosan festi meg az év egyes
hónapjainak legjellemzőbb természetnyilvánulásait, majd párhuzamokat keres hozzájuk az emberi élet különböző koraiból, végül pedig
e kettőt belekapcsolja az illető hónap egyházi ünnepeinek szent hittitkaiba, azoknak liturgikus megjelenítésébe. Ezek kapcsán eszméket
ad az egyéni és családi élet természetfölötti alakítására, megszen15*

telésére, Mindezt élményszerűen átszűri vallásos lelkén. Az élményszerűség hangulatosságát azonban meg-megszakítja nyelvének egyegy zökkenője, vagy groteszkül ható képes kifejezése, mint pl, ,,a
Szentlélek templomának élő monstranciája legyünk," Mintha bizony
a monstrancia templom felmutatására szolgálna. De megéri a munkát a természeti képek színesebbé és kifejezőbbé festése, a párhuzamok világosabb lekerekítése és a liturgikus összehangolás gazdagabb kibontakoztatása, ha új kiadásra kerül a sor,
Dr. Hegyi Dámján.
Lélektan.
Hamvas Béla: A
nyomda. É, n. 8°, 185 1,

láthatatlan

történet.

Budapest,

Egyet,

Egymással össze nem függő tanulmányok gyűjteménye. Az
egyes tanulmányok az alapvetőbb emberi kérdésekkel foglalkoznak,
pl. a tudattalan előretörésével az emberiségben, a tömegesedéssel,
a mágiával, a zene metafizikájával, a költői küldetés jelentőségével
és értelmével, a barátsággal, szerelemmel és házassággal, végül a
közösség elemzésével. A mű alapján a szerzőt sokoldalú érdeklődésű, gazdag szellemű, mélyre tekintő bölcselőnek és lélekbúvárnak
tartjuk. De a tiszta tudományos szemlélet határait igen sokszor áttöri s ilyenkor közel áll a költőhöz, a misztikushoz, sőt tán a varázslóhoz is. Megállapításai és meglátásai nemegyszer igen üdék és
eredetiek, máskor ellentmondásra ingerlők, önkényesek, mesterkéltek, zavarosak és mitologízálók. Szemlélete át van itatva vallási
elemekkel, egyes helyeken igazi keresztény bölcseséggel, másutt
nagyon félreérthető túlzásokkal és homályos sejtetésekkel, A jóindulatot és a jóhiszeműséget azonban itt is föltételezzük. Legértékesebbnek az „Héloise és Abaelard" c, fejezetet tartjuk. Ebben a
nemek lélektanáról, a szerelemről és a házasságról az eddigi tengernyi irodalomhoz néhány oldalon igen figyelemreméltó és sajátos
szempontokat tud hozzáadni. Eszméi mellett való bátor kiállása és
egész művén végigvonuló tiszta humanizmusa rokonszenves vonás.
Nyelve egyéni, színes, kifejező, sokszor költői, olykor azonban több
mértéktartást, világosságot és szabatosságot várnánk tőle,
Vanyó Tihamér dr.
Irodalom.
I j j a s A n t a l : Külvárosi éjszaka és más elbeszélések. Budapest. Szent István Társulat.
Az érzékeny tollal megáldott, kiváló író legszebb novelláit tartalmazza a kötet, A címét az első novella adja, amelyet méltán nevezhetünk az író önéletrajzi kisregényének. Mindaz, amit ebben ír
„pontosan megtörtént vele." A küzdelmes, alvilági mélységekbe
lökött élet kenyérért viaskodó fekete napjai, melyeknek fájdalmát
növelte, hogy a nyilatkozni kész léleknek nem volt senkije, akinek
el tudta volna mondani. Sok kemény realizmussal bukkan föl a külvilági éjtszaka számtalan, jellegzetes és sokat szenvedő alakja a

költő környezetében, hogy megvillantsa szánalmas életét, de a benne
rejtező mélyen emberi tanulságokat is. Hasonlókép mély és értékes
a kötet minden novellája. Csodálatos mélységű költői hangulat, izzó
emberség, sokszor komor színek borongnak bennük, keveredve valami
megfoghatatlan őszintén boldog mosollyal, amelyet csak az igazán
átélt, őszinte katolikus világnézet tud adni. Mindez nagyszerű írói
adottságokon keresztül jelentkezik, tömör, erős, hangulatot keltő,
modern lüktetésű előadásokban.
Pálos Ferenc dr.
Harsányi
sulat,

Gréte:

Dr. Hamupipőke.

Szent

István

Tár-

Csak a regény címe emlékeztet a régi, kedves mesére, a téma
új, napjainké: a s a j á t erejéből megélni akaró, kegyes segítséget
senkitől el nem fogadó fiatal asszonyi lélek küzdelme az élettel, s
eljutása a boldogságig, A korán özvegyen maradt San Salvador
grófné még szinte gyermekasszony. Vonzza őt a tudomány világa,
a doktori cím, az embereken segíteniakarás, az orvosi pálya. De
szegény. Hogy tehát célját elérhesse és tanulmányai alatt megélhetését is biztosítsa látszólag kettős életre vállalkozik. Éli egyrészről
a szorgalmas és lelkes egyetemi hallgatónő látszólag szürke életét,
este azonban Biri, az Irma-szalon csúnya, de annál nemesebb lelkű
tervezőnője ötletének megfelelően élő reklámnak csap fel. A nagy
divatcégek ruháit, cipőit, szőrméit, ékszereit hordozza előkelő társadalmi összejöveteleken. Csodálatosan finom szépsége mindenkit
magával ragad, s a hölgyek e miatt valamennyien hozzá hasonlóan
akarnak öltözni. Feltűnő és válogatott ruházkodásával azonban sok
szóbeszédnek teszi ki magát főkép Ozorayné részéről, aki mindenáron valamelyik leányát a grófnőbe már szerelmes, híres orvostanárhoz, Antal Pálhoz szeretné férjhez adni, A fiatal özvegy keserű
lélekkel j á r j a a nagy társaságokat, szeretné ledobni megalázónak
érzett álarcát, s csak az orvosi oklevél megszerzése t a r t j a benne a
lelket. Tűr és küzd. Végül elvesztett arany cipőcskéje oldja meg a
már már reménytelennek látszó kérdést. Beigazolódik kristályosan
tiszta élete és Antal Pál oldalán ú j r a megtalálja boldogságát, —
Nem nagyigényű mese, de kellemes olvasmány. Komoly, értékes
tartalma méltóképen érvényesül Harsányi Gréte kellemesen csengő
beszédén, asszonyian finom és bájos előadásán keresztül, A vidámhangulatú, kedvesen megírt, életet lehelő regény értékét talán az
bizonyítja legjobban, hogy nemsokára filmen is látható lesz a meséje.
Pálos Ferenc

dr.

S i k S á n d o r : Himnuszok Könyve. A keresztény himnuszköltészet remekei latinul és magyarul. Budapest, Szent István Társulat,
Ebben a véres, kúsza, zavaros világban Sik Sándor könyve a
sokat csalódott és ezért az igazi lelki értékeket kereső embernek a
szellem hamisítatlan kincseit csillantja meg. A líra elmúlt kétezer
esztendejében szinte évtizedenként változott a forma és eszmei tartalom híven követve egy-egy világnézeti irány, igen sokszor egy

ember lelkiségének vívódó forrongását, ritkán kialakult vibrálását.
A klasszikus horatiusi óda zárt merevségétől és rideg racionalizmusától végtelennek tetsző a skála a modern líra ú j veretű ritmusáig,
reális képesbeszédéig. S minden keletkező irányzat halálra ítéli az
előtte levőket és a legtöbbször sikerül is végrehajtania ezt a halálos
ítéletet, A kétezer év költői alkotásaiból igazán élő csak a keresztény hímnuszköltészet maradt. Nemcsak olyan értelemben, hogy
életét biztosítja a katolikus liturgia, a zsolozsma, s más szertartások
meg nem szakadó gyakorlata, de él titokzatosan és elevenen a
modern európai lírában is, mert ,,tudva vagy tudatlanul — írja
Babits — mindannyian e jámbor középkori himnuszköltők örökösei
vagyunk; formában, színben, érzésben, gondolatban egyformán tőlük
függünk, és koldusok lennénk ő nélkülük."
E himnuszok páratlan értéke abban rejlik, hogy kristályosan
tiszta, tökéletes és egyetemes érvényű formákban azt a legmélyebbet és legnagyobbat adják, ami a költészet számára egyáltalán hozzáférhető. Bennük ugyanis a legnagyobb közösségi élmények összefonódnak a legnagyobb egyéni élményekkel. Összekapcsolódik bennük mindaz, ami az emberben végtelen, örök, isteni. Ebben múl
felül minden más költészetet. Ott izzik a forma látszólagos merevsége, a néha fagyosan csillogó értelmi réteg allatt. Egy-egy himnusz
kapcsán fellebben a fátyol és megjelenik előttünk a katakombák
mélyhitű, csodálatos világa, ahol talán kissé merevnek tetszik a
komor falat díszítő kép, de végtelenül megsejtése csillog a szemekben, távolbanézésükben az Isten látása tükröződik, az ott állók
szívét az ístengyermekség szent kollektivitása lelkesíti. Csupa érzés, közösségi jóság vesz körül bennünket a karácsonyi himnuszok
ujjongó örömében, a Mária-siralmak gyötrő fájdalmában. Aztán
megjelenik bennük a regulák emberének névtelen áldoizatos élete, a
szűk klastromi cellák, írásra váró pergamenek. M a j d töredezni kezd
a római költészet csiszoltán rideg formája, áttöri a megtért népek
frissen gazdag, sejtelmes képzelete, s megszínezí a déli népeknek
Keletével rokon pazar színekben gazdag fantáziája. A kifejeződést
kereső érzés megbillenti a formák abszolút nyugalmát, zökken néha
a ritmus, dadogóvá válik az érzést festő szó, — Sik fordításának
épen az a legnagyobb értéke, hogy ezeket a változásokat hatalmas
költői erővel, ritka verselő technikával érzékeltetni tudja. Nem
akar, és szándékosan nem akar „tökéletesebb" lenni az eredetinél.
Ami nem sikerült tökéletesen Babitsnak az Amor Sanctusban, azt
Sík megvalósítja. Híven követi mindig az eredeti szöveget a kifejezés nehézkességében, a forma és ritmus küzdelmeiben egyaránt.
Ezért van, hogy fordításai sikerrel őrizték meg az eredeti színét, s
észrevétetík az egyes népek sajátos, ősi, népi ritmusát. Az ódon
csíllogású sorok mögött ott susog és beszél a régi és mégis örökké
európai keresztény lélek. — Hatalmas költői teljesítmény e könyv ;
kimagasló értékes esemény a költészet, az igazi líra minden b a r á t j a
számára.
Pálos Ferenc dr.

Történelem.
P, H u s z á r I. J e r o m o s O. F. M.: P. Albach J.
O. F. M. (1795—1853). Szeged, 1944.

Szaniszló

A rendtársi szeretet szép emléket állít e műben a magyar Lacordaírenek, aki a felvilágosoldás és a liberalizmus nehéz napjaiban
maga köré tudta gyűjteni az ország legelőkelőbb embereit, a nádort,
a főpapokat, a főurakat s 1825-től 13 évig hallgatták igéit Pesten,
amikor egyik előkelő főúr sértődöttsége miatt Kismartonba kapott
áthelyezést, Széchenyinek, Kazinczynak, Lisztnek jó barátja volt.
Szép irodalmi tevékenységet is fejtett ki, Imakönyve közkedvelt
volt. Szabad idejében a botanika volt kedves foglalkozása, A középkori ferences szónokoknak e XIX, századi nagy utóda születésének
150 éves fordulójára méltó emléket kapott rendtársának munkájában,
Mihályi Ernő,
Szent Margit élete középkori
Sándor bevezetésével, Bp,, 1944,

magyar kódexszöveg

nyomán.

Sik

Aki a középkori nyelv édes, esetlen bájában akar gyönyörködni,
az szívesen veszi Szt, Margit legendájának a mai magyar nyelvre
való átírását s buzgón szívja magába a középkori magyar misztika
e bensőséges hangjait,
Mihályi Ernő.
Művészettörténet.
Bogyay
Jakab-kápolna.

T a m á s d r . : A jáki apátsági
Szombathely. Martíneum,

templom

és

Szt.

Nagy magyar századok, nagy bencés századok voltak az 1000
—1200-as évek, mikor nyolcvan bencés apátság terjesztett kultúrát,
lelki, szellemi, anyagi műveltséget egy új európai nagyhatalomban.
Ezeknek a századoknak egyik főképviselőjét, a jáki templomot vizsgálja B, úgy, hogy belevilágít a többi nyolcvan apátság művészetébe is, a román templomok fenséges, ősi családjába, a lenyűgöző,
Istenben elmerülő, nagy belső megnyugvást, békét sugalló bencés
román művészetbe. Kitűnő művészettörténeti összefoglalást ad s
egyben jó vezetőül bizonyul a középkor bonyolult, a századoktól
nagyon is megtépázott művészetében. A jáki templom építésében
több korszakot különböztet meg. Az első a lapos mennyezetű pilléres bazilika három, egy vonalba eső magyar típusú szentéllyel és
négy píllérpárral. Ez általában a XII—XIII. századi magánkegyuraságí apátságok építészeti stílusa, (Ákos, Kapornak, Harína, Lébény, Kaplony stb.) Az alaprajzot négyzetes hálóval szerkesztették,
mint Kapornakon és Garamszentbenedeken. A tervből kivitelre
kerültek az oldalhajók falai és szentélyei, külső díszük leszámításával, s talán a nyugati torony alapfala. A négy pillérrel való öt
részre tagolás nyomai szépen látszanak az északi hajó külső falán.
Hazai hagyományok keverednek e részeken a délnyugati francia
hatásokkal. — A második korszak háromszöges szerkesztő hálóval
dolgozott s a négy pillérpár helyére hármat épített, a főhajó kar-

csúbb lett s korai gót bordás boltozatot s egy négyzetes kórustoldással kijjebb tolt szentélyt kapott. Míg itt korai gótikus cisztercita
hatás, a külső díszítésen felsőrajnai, burgundi (Worms, Gelnhausen,
Bamberg), normann és• magyar hatás érvényesült. Legszebb alkotása
a nyugati kapu, mely különleges felépítésével és hihetetlenül gazdag alakos és díszítő szobrászatával méltán vívta ki sok évszázad
szakértőinek csodálatát. 1250—1252-ben e művészek hirtelen távoztak, s a templomépítést egyszerű vidéki mesterek fejezték be. Felszentelése 1256-ban volt. Freskói is XIII. századiak. Mai alakját
a templom a barokkori és az 1896—1904. közt lefolyt megújításkor
kapta. A Szt, J a k a b kápolna, az ősi plébánia-templom művészileg
igénytelenebb, téglából emelt négy karélyos alaprajzú, emeletes
épület.
Mikor B. a magyar kései román művészetnek e csodálatos kivirágzásával és egyúttal befejező koronájával foglalkozik, amely
nemcsak a magyar, hanem az európai műemlékek sorában is előkelő
helyet foglal el, a pannonhalmi székesegyházra is érdekes megvilágító sugarakat vet. Korai gótikájában sok ciszterci vonást fedez fel.
A bencés román szellem ime kaput nyit Szt, Bernát új, friss szelleme előtt. Több részlet és szerkezeti sajátság emlékeztet az új
stílusra: a bimbós oszlopok, az egyenes zárású szentély, a bordák
és kereszteződéseik, a pillérek oszlopkoszorúja. Nem mondja ki, de
bátran alkalmazhatjuk Pannonhalmára is, hogy a főhajó egy része
a szerzetesek karhelyének volt lefoglalva, akárcsak Zsámbékon,
Aracson, vagy Jákon; ezért van öt lépcsővel magasabbra emelve,
ezért vannak a pillérek a főhajó felé laposra faragva s az oszlopkötegek csak az emeletmagasságba helyezett gyámkövekről indulnak, hogy a padok elhelyezése könnyebb legyen. — A jákí apátsági
templomra úgy tekinthetünk, mint a nyolcvan magyar árpádkori
bencés apátsági templom művészeti szépségeinek, értékeinek remek
összefoglalására, a tudós szerzőre pedig mint a bencés művészetek
kitűnő ismerőjére.
Mihályi Ernő.
Földraiz.
Balogh
Két kötet.

K á r o l y : Római

könyv.

Kir. Magy, Egyet, nyomda.

A régi Róma életét eleveníti meg a szerző, m. p. annak minden irányú megnyilatkozását, úgy, hogy az antik latin élet és kultúra teljes, élő képét kapjuk. Valósággal feltámasztja a régi Rómát
romjaiból, azt páratlan művészettel újraépíti és benépesíti. A szerző
ebben oly nagy mesternek bizonyult, hogy képzeletünkben, mint
valami filmvásznon látjuk régi pompájukban a fórumokat, templomokat, középületeket, tereket, utcákat, emlékeket, szobrokat, de
mindez megelevenítve a római nép ezerszínű életével. A műnek épen
abban van a kiválósága, hogy a megszokott száraz felsorolás és leírás helyett életet nyújt. Mindazoknak kik az örök Róma iránt érdeklődnek, nemcsak a régiségtan tanárainak, hanem Róma látogatóinak és műélvezőinek nélkülözhetetlen segédeszközt jelent ez a mű.
M. Sz.

Baktay
kiadása,

Ervin:

A

világ

tetején.

A

Franklin

Társulat

A jól ismert indiai utazó a nagy Körösi Csorna Sándor ázsiai
útjának, tibeti-indiai tartózkodásának a nyomain járva, megismertet
bennünket a halhatatlan, nagy, székely tibeti és indiai útjának, lakóhelyének és életkörülményeinek még fellelhető nyomaival és emlékeivel, melyeknek fő állomáshelyei Zangla, Phuktal, Kalkutta,
Dardzsiling. Megismerjük az út rettenetes nehézségeit és veszélyeit,
mely a világ egyik legzordonabb és legmagasabb hegyvidékén át
vezetett, egyszersmind e vidék népének az európaitól annyira elütő
titokzatos életét, furcsa, primitív kultúráját. Nagyszerű megfigyelőképességével és színes eleven stílusával nemcsak élvezetes útleírást
ad a szerző, hanem egyben megható, méltó emléket állít a nagy,
szegény, árva magyar óriási, csak kevesek által kellőkép értékelt
önfeláldozásának és küzdelmeinek. A könyvnek ez a legfőbb érdeme.
M. Sz.
K u l i n G y ö r g y : A távcső
tud, Társulat, I—II, kötet,

világa.

Kír, Magy,

Természet-

A csillagászat, mint az emberiség egyik legrégibb ísmerettárgya,
napjainkban is nemcsak a szaktudósokat érdeklő tudomány, hanem
sokan foglalkoznak vele kedvtelésből is, A műkedvelő csillagászoknak száma ma már igen nagy, különösen a nyugati országokban és
kívánatos, hogy ez minél szélesebb körben elterjedjen, mert a csillagászatnak szépségei, végetlen távlatai és mélységei a legnemesebb
lelki élményt, szellemi élvezetet jelentik a csillagokkal gyakorlatilag i;s foglalkozók számára, A szerző művével főként ez utóbbi célt
akarja szolgálni. E nemes sport és szórakozás egyik akadálya
ugyanis megfelelő, komoly műszer hiánya, ilyennek kész megszerzése meglehetősen nagy költségeket jelentenek, melyek csak kevesek
számára előteremthetők. Tudni kell azonban, hogy ilyennek saját
elkészítése aránylag csekély fáradtsággal és költséggel egyáltalán
nem lehetetlen dolog. A mű első kötete nagyobbrészt erre vonatkozóan ad részletes, gyakorlati útmutatásokat. A második kötetben
azután rövid, világosan megírt fejezetekben a távcső tulajdonképeni
világával, tárgyaival foglalkozik és elég kimerítően az asztrológia
elméletével és bírálatával.
M. Sz.
Baktay

Ervin:

A csillagfejtés

könyve.

A szerző kiadása.

Kik behatóbban akarnak megismerkedni az asztrológiával, ezt
részletesen és kimerítően megtalálják e könyvben, melynek célja,
hogy az érdeklődő könnyen megértse a hozzá szükséges alapismereteket és elsajátíthassa a szükséges gyakorlati eljárásokat. Ha
bizonyos is egyrészt, hogy sokan visszaélve az emberek jóhiszeműségével, olyan dolgokat is jósolnak a csillagokból, melyek nem
egyebek babonáknál és szélhámosságoknál, másrészt nem tagadható,
hogy a kozmosznak hatása van a földi életre, hiszen ennek megdönthetetlen bizonyítéka a kozmikus sugárzások kísérletileg is igazol-

ható hatása. Hasznos szolgálatot tehet még e mű, a különböző vallási szokásoknak, mythoszoknak megmagyarázásában és megértésében.
i t , Sz.
Latin filológia.
R é v a y F r i g y e s : Személyi vonatkozások
Phaedrus
meséiben. Gödöllő, 1943, 21 1. (Klny. A Jászóvári Premontrei Kanonokrend Gödöllői Szt. Norbert Gimnáziuma 1942—43,-i évkönyvéből.)
Hogy a jelkép mit takar, hogy egy-egy álnév mögött ki rejtőzik,
mindig tárgya volt és marad is az emberi érdeklődésnek. Szerzőnk
témája már csak ezért is érdekkeltő. Egyébként a római irodalomtörténet kutatói is, amióta csak az antik műveltség forrásai számunkra Phaedrus meséi, mindig vissza-visszatérnek kézikönyvekben,
cikkekben a Phaedrus meséiben található személyi vonatkozásokra
is, jobb megfejtéseket próbálván nyújtani a vitás kérdésekben.
Előre bocsátjuk, hogy ma is több pont e téren homályos még, sőt
vannak oly részletkérdések, melyek megoldását jelen adataink birtokában remélni is alig lehet. Szerzőnk érezhető tárgyszeretettel
nyúl témájához, sajnos, nem kielégítő módon. Az értekezés folyamán
kilenc munkára hivatkozik, a legújabb ezek közül 1914-ben jelent
meg. Forrásai túlnyomó részben francia művek. Az 1914-től a jelenig kiadott kézikönyvek, értekezések ismeretéről nem tesz tanúságot. Pl. Hausrath: Phaedrus, RE N. B. 19, 2 (1938) 1475—1505.
minden Phaedrus-kutató számára nélkülözhetetlen közlemény. —
Schanz-Hosius:
Gesch, d, röm. Lit, II, 4 1935, alapvető kézikönyv.
(Phaedrusról: 447—456 lapok szólnak.) — Érdemes magyar munka,
ha régibb is: Barcsa János: A római mese. EPhK 1897, 881—907. 1,
— Fontos: Emmanuele Griset: Per la cronología ed íl significato
delle Favole di Fe d m Torino, 1925, — Eredeti, ellentmondásra
adott alkalmat: Zimmermann, R. Chr. W.: Zu Phaedrus. (Phil,
Wochenschr. 1934, 476—480. 1.) — August Hausrath: Zur Arbeitsweise des Phaedrus, (Hermes, 1936. 70—103. 1.) szerint a borúlátó
vonás Phaedrusnál idegen hatás eredménye, az ő egyénisége férfias,
pozitív beállítottságú. — Szerzőtől nem kívánjuk, hogy értekezésében a személyi vonatkozások tárgykörében mindent elmondjon —
az értekezés címe ís mutatja, hogy ez nem célja a szerzőnek —, de
azt már igen, hogy amely személyi vonatkozást megtárgyal, azokkal
kapcsolatosan az eddigi kutatásokat (pl. Eutychus-kérdés)
1914-től
kezdve is okvetlenül tekintetbe vegye, és avval kapcsolatban, amit
e téren a szakirodalom (német!) újabban termelt, — akár elfogadva
azt, akár el nem fogadva — állást ís foglaljon, Csakis ilyen alapon
lehet az eddigi eredmények összefoglalására vállalkozni és esetleg
újabb hipotézisek szerkesztéséhez biztonsággal nyúlni, — Phaedrus
meséinek szószerint való idézésénél kívánatos mindig, hogy a verssorokat is jelezzük, — Még egy elvi megjegyzést. Az antik világ
ismertetésekor ,,az általános és egyetemes emberi tulajdonságok bemutatása mellett" (3, 1.), ahol csak alkalom kínálkozik, mutassunk
rá mindig arra ís: hol és mennyiben épített tovább a kereszténység
eszmékben, ideálokban. Phaedrus meséinek, ,,a természettörvény és

szociális kötelességek katekizmusának" (E, Bickel) boncolgatásakor
erre különösen is jó alkalom lenne, annál is inkább, mivelhogy az
évkönyvekben megjelent értekezéseink elsősorban tanítványaink, és
azok hozzátartozóinak kezébe jutnak.
Dr. Rados Tamás.
M a r c e l l M i h á l y : Ward
Szt, István Társulat. 278. 1.

Mária pedagógiája.

Bp.,

é. n.

A magyar katolikus pedagógia gazdagodott ezzel a kötettel,
melyben két katolikus pedagógus lelke tükröződik vissza. Mikor
ugyanis egy olyan kialakult nézetű író, mint Marcell Mihály, ismerteti más egyéniségnek gondolatvilágát, nem tud annyira objektív
lenni, hogy magát egészen meg tudná tagadni. Nem mintha a maga
nézetét olvasná bele a szerző W a r d Mária pedagógiájába, — hanem
a s a j á t lelkével rokon gondolatokat érzi ki a másik írásaíból és
cselekedeteiből.
De itt örömmel alkalmazhatjuk a közmondást: Similis simili
gaudet: a rokon lelkek örvendezve találkoztak. Nekünk pedig megvan az az örömünk, hogy mindkettőnek az egybecsendüléséből tanulhatunk, Sok olyan megállapítást találunk ebben a kötetben, mely
megfelel a benedekí szellemű nevelésnek is. Ahol pedig eltérést
találunk, az ís hasznos lehet abban, hogy minél — „contraria iuxta
se posita magis elucescunt," — jobban öntudatosítjuk a magunk
pedagógiai elveit.
Érdemes tehát még a benedekí pedagógia szempontjából is
Marcell Mihály művének nemcsak az elolvasása, hanem a tanulmányozása is,
Szunyogh X. Ferenc.
S z í v ó s D o n á t : Szülök, tanárok négyszemközt.
Korda Rt.
kiadása, 1944,
S Z Í V Ó S Donát a magyar katolikus pedagógiai irodalom
egyik
legjelesebb képviselője. Gyors egymásután jelennek meg munkái,
melyekben a régi vagy új nevelési problémákat mindig modern megvilágításban a mai ember nyelvén tárgyalja s melyekben használható
kalauzt akar adni a nevelés fontos kérdéseiben szülőknek és gyermekeknek egyaránt.
Legfrissebb könyvét kizárólag nevelőknek (tanároknak, de méginkább szülőknek) szánja, A legújabb német pedagógiai irodalom
felhasználásával és a saját gazdag tapasztalatára támaszkodva sorba
veszi egymás után azokat a kérdéseket, melyek főleg a kamaszfiú
és a nagydiák nevelése közben felvetődnek, (Szülői elkényeztetés,
az önállóságra való nevelés, a „jól szituált" gyermek vallásossága,
a sexuális nevelés, szülői tekintély, a túlterhelés, a büntetés, a számító szülő és lekötelezett tanár, az elvált szülők gyermeke, a diákszerelem, a zsebpénz, a zsúrral nevelő szülő, a hivatás, a nevelés
és a politika, a szülői felelősség stb.) A könyvnek nagy érdeme,
hogy mindig egészen gyakorlati, tele van az életből ellesett példával,
és így még azoknak is élvezetes olvasmány, akik nem szeretik a
nagy elmélyedést megkívánó könyveket. Mint maga a szerző ís
mondja az előszóban, sokszor „pedagógiai novella" formájában t á r j a

fel a megoldandó problémákat. Megoldásai mindig nagy nevelői
józanságra vallanak. Szembeállítja egymással a végleteket, megszólaltatja az ellenvéleményeket (legtöbbször párbeszédes alakban),
engedi kibeszélni az ellenmondót, helyeselve neki, amikor közbenközben helyes elvekre hivatkozik, de mindezt csak azért teszi, hogy
utána annál határozottabban rámutasson az érvelés gyönge pontjaira
vagy a legerősebbnek hitt bizonyíték tarthatatlanságára. Stílusa eleven, lebilincselő, nem egyszer költőien lendületes.
A szerző igen hasznos munkát végzett, mikor a családi és
iskolai nevelés fontosabb problémáit a mai ember nyelvén szólalt a t j a meg. Biztos, hogy sokan olvassák majd, hisz a szerző neve
már maga is jó ajánlása a műnek. Bárcsak minél többen, főleg a
fővárosi szülők közül, elfogadnák okos tanácsait! Mennyivel kevesebb lenne akkor az elnevelt vagy félre nevelt gyermek, mennyível
több viszont az olyan fiú, aki a fejlődése folyamán felvetődő legkényesebb problémáival is bizalommal mer fordulni szüleihez, mert
azok lélektani alapon, megértéssel és kellő tapasztalattal tudják őt
a nehézségeken átsegíteni,
Dr. Polgár Vilmos.
Természettudomány.
P o n g r á c z S á n d o r : A mindennapi
élet biológiája.
(A
Búvár könyvei XVIII, kötet,) 1—240 oldal, 69 képpel és egy térképpel, Budapest, 1943, A Franklin-Társulat kiadása,
A Búvár természettudományi könyvsorozatának ez újabb kötete
az élettan sok-sok problémájának útvesztőiben igazít el bennünket.
Neves biológusunk avatott kézzel irányít a biológia különböző kérdéseiben: a hormonok, a vitaminok s az öröklés kérdéseiben. Gyönyörű fejezetek még e kitűnő könyvben A nevelés biológiája, Az ú j
állatlélektan, Az emberi lény biológiája, A háború biológiája s végül
Az élet kozmikus vonatkozásai. Előadása könnyen érthető és annyira
érdekfeszítő, hogy alig tudjuk olvasását félbeszakítani. Népszerű
természettudományt így írni kevesen tudnak. Illusztris szerző széleskörű olvasottságról tesz tanúságot. Mondanivalóját átszövi általános kultúrtörténeti, irodalmi és bölcseleti vonatkozásokkal. Külön
kiemelendő, hogy bölcs mérséklettel érinti a világnézeti határkérdéseket. Szerző tehát kitűnően oldotta meg feladatát s népszerűsítő
természettudományi irodalmunknak nagy nyeresége e mű.
Dr. G. G.
S z a l a y L á s z l ó d r . : Barátunk és ellenségünk az állat.
1—252 oldal, 48 tábla, 122 kép. Kir. Magy. Egyetemi nyomda kiadása. 1943.
Hogy milyen meglepően sokoldalú a kapcsolat az állatvilág és
az ember között, azt Szalay László könyvének elolvasása előtt nem
is sejtjük. Hány állat nyújt táplálékot és ipari nyersanyagot az
embernek; hány állati anyagokból készült gyógyszerünk van; melyek
a mező- és erdőgazdaságilag hasznos és káros állataink s végül
melyek az embernek állati ellenségei. Mindez oly nagy anyagot

ölel fel, hogy Szalay könyvét bátran nevezhetjük ,,kis magyar
Brehm"-nek. E népszerűsítő könyv sok érdekes és lenyűgöző részletet mond el a természet világából. Előadásmódja könnyed, magyaros. Nem tanárosan, hanem élvezetes formában gyarapítja ismereteinket. Ezt az ízléses szép kötetet a K. M. Egyetemi nyomda csak
a Magyar Könyvbarátok népes tábora számára adta ki.
Dr. G. G.
W a l t e r K w a s n i k : A kémia világa. 1—162 oldal, 37 szövegközti ábra és 13 képmelléklet. A Búvár könyvei XIX, kötet.
Budapest, 1943, Franklin Társulat kiadása,
A kémia az elmúlt évtizedekben óriási fejlődésen ment keresztül, Ügyszólván egész életünket végigkíséri eredményeivel. Különösen most a háború idején tapasztalhatjuk a kémiai tudomány
nagy fejlettségét, Walter Kwasnik a híres német tudós e könyvében
a kémiai kutató intézetekben folyó kutatómunkák céljairól, módszereiről és eredményeiről ad világos képet az olvasónak, A könyv
eredeti címe: Der Chemiker als Forscher, A fordítás ifj. Jánszky
Béla munkája,
Dr. G. G.
K ö v e s s y J e n ő : Számolás
Szent István-Társulat, 1943.

és mérés a mindennapi

életben.

Kövessy könyve egészen gyakorlati mennyiségtant ad a lehető
legegyszerűbb nyelven. Nem tudományoskodik.
A számtani rész keretében tárgyal a számoktól és mértékektől
kiindulva az egész- és törtszámokkal való műveleteken keresztül a
következtetésről, az egyszerű és összetett hármasszabályról, az arányos osztásokról, a százalék- és kamatszámításról, általában a gazdasági és kereskedelmi életben előfordulható számításokról. Megismertet a háztartási, ipari, mezőgazdasági számításokkal, az egyszerű könyveléssel,
A mértani részben szól a legegyszerűbb goemetriai alakzatokról, a kerület-, terület-, felszín- és köbtartalomszámításról. Példáit
a mindennapi életből veszi. Foglalkozik pl, a szalmakazlak és szénaboglyák térfogatának és súlyának meghatározásával. Kitűnő kézi
segédkönyv a gazdasági és kereskedelmi életben. Ily irányú továbbképzéseken, pl, téli gazdasági iskolában ajánlható tankönyvnek,
amelyet ott alaposan megismerve később az életben is szívesen vesz
elő a magyar föld munkása.
Kövessy ezen könyvének megírásával szép szociális munkát
végzett, mert hozzájárult népünk szellemi nívójának emeléséhez.
Kálmán Odó.

BENEDICTIMÀ.
M a i szentképek.
Söveges Dávid dr.

Érdekes lenne egyszer a szentképecskék történetét megírni a
középkori kódexek színes, képes iniciáléitól kezdve a Hortulus
animae-k áhítatot gerjesztő mellékletein, majd az egylapos, képpel
díszített barokk röpímákon keresztül a biedermeier csipkés-szélű és
aranyszegélyes miniatűr képekig. A mult század közepén aztán,
mint az egyházművészet többi ágában, itt is hanyatlás tapasztalható: e kor szentképeí igazából sem nem vallásosak, sem nem művésziek. A vallásos érzés helyére szinte kizárólagosan a szentimentálizmus lép, s ennek unalomig való ismételgetése a művészetben
csak giccset eredményezhet. Sajnos, ezek az émelyítő, cukrosvíz ízű
szentképek még ma is élnek, és a katolikus hívek lelkiségét abba
az érzelgős, langyos irányba terelik, amely homlokegyenest ellenkezik az Egyház szellemével,
A megújulás a szentképek művészi oldalán kezdődött: a reneszánsz és az újkor nagy művészeinek freskóit, oltárképeit s egyéb
nagy alkotásait kezdték reprodukciókban, kicsinyített másolatban
szentképekre alkalmazni. Művészi szempontból ez ellen csak egy
kis kifogást tehetünk: ezek a festmények éppen nagy méretekben
készültek: csak így hatnak teljes egészükben; kicsinyített reprodukciójuk egyúttal arányaik elrontása is. Eszmei oldalról viszont azt
a kifogást emelhetjük ellenük, amely már többször elhangzott újkori vallásos művészetünk ellen, hogy ezek a festmények, bár tárgyuk vallási, de tartalmuk nem az: sokkal inkább a szépet akarják
kifejezni, mint a természetfölöttit, a Szentet,
Ezeket a szentképeket eszmei szempontból akkor tudjuk helyesen
megítélni, ha arra gondolunk: mi is a célja az ilyen kis, vallásos
tárgyú képeknek. Mindenesetre nem más, mint vallási igazságokra
a figyelmet felhívni, ezeknek megfelelő érzelmeket kelteni és megindítani, A vallási eszmék, amelyekre a szentképek figyelmeztetni
akarnak, éppen a kereszténység legmélyebb hittitkaí, a természetfölötti világrend megfoghatatlan világa. Ha nem ez lenne, nem lenne
katolikus szentkép, hanem csak valami természetes, teozofikus
embléma, A katolikus hit végtelen, mély hittitkaínak megfelelő érzelem pedig éppen nem az a puha ellágyulás, vagy gyermeki merengés, amelyet a szentimentális képek fölkelteni igyekeztek. Hanem
nagy komoly érzések, ünnepies áhítat, tisztelettudó és mégis bensőséges szeretet. Ezek az érzések aztán tettre is tudnak indítani, életirányítást adni.
De mivel ilyen nagy feladat vár a szentképekre, éppen azért
olyan nagyok a nehézségek a jó szentkép megalkotásánál. Termé-

szetfölötti tartalmat kell kifejezniök, S ezt nem lehet elérni a bibliai események naturalisztikus, történeti ábrázolásával. Hisz akkor
a szentképeken is csak azt látnók, amit a hitetlen zsidók láttak
Krisztusban: Nemde az ács fia ez? Ugyanez áll a szentek ábrázolására is. A fénykép után készült Szent Terézke kép se fejezi ki
ennek a szentnek kegyelemmel telt lelkületét, éppen azt, ami legfontosabb benne természetfölötti szempontból. Azok a művészek,
akik ezt átértették, elfordulva mindenféle naturalizmustól az
absztrakciót választották kifejező eszközül. A földi jelenségekből
csak a lényegre korlátozott, leegyszerűsített formát tartották meg.
Szinte azt mondhatnók: a háromdimenziójú festésből visszatértek a
két dimenzióhoz. Ezt az elvet a beuroni szentképek például geometriai elvontságukkal iparkodnak megvalósítani, s bátran mondhatjuk, közelebb is állnak az ideális szentképhez, mint elődjeik. Az
mindenesetre nekik is hibájukul tudható be, hogy szintén nagyméretű freskók kicsinyített reprodukciói. Ugyanezt mondhatjuk az
ókeresztény és keleti szentképfreskók másolatairól is.
De nem nevezhetjük azt elvonásnak, absztrakciónak, ha az
alakokat árnyalással, színezéssel elmossák, álomszerűvé teszik, mert
a szentek és a katolikus igazságok korántsem álomképek, hanem a
legvalódibb valóságok. Az elvonást sokkal szerencsésebben valósítják meg a linóleum- és fametszetek technikájukkal, vagy akár
Ruth Schaumann színes kontúrvonalakkal rajzolt szentképei is.
Az elvonásnak mintegy második fokául tekinthető a szimbólum,
A szimbólum egy a földi életből vett jel, amely rejti, takarja, de
egyúttal jelzi is a láthatatlan, a természetfölötti valóságot. Tehát
nem csupán allegória — a barokk művészet kedvelt eszköze —,
amely csak szellemes hasonlat, esetleg rejtvény, de nem jele a
természetfölöttinek, így látták az őskeresztények a jó Pásztorban
Krisztus képét. Értsük meg jól: nem a történeti Krisztust képzelték
el pásztor alakban, hanem Krisztusnak a hívek iránt mutatott gondviselő szeretetét ábrázolták így, A Jézus-Szíve képnek is ez lenne
a helyes jelentése: Krisztus végtelen, isteni emberszeretete. De a
mai Jézus-Szíve képek többé-kevésbbé beleesnek abba a hibába,
hogy történetinek elgondolt Krisztust festenek, s annak a mellére
egy, már szimbolikusnak gondolt, szívet. Láttunk olyan, szinte már
blaszfemíkusan ható Jézus-Szíve képet is, ahol az Úrnak a mellén
az ing szinte apacsosan szétnyílik s alatta látható a nagyon is
naturalisztikus színezésű, töviskoszorús szív. Viszont éppen ebből a
szempontból jónak kell mondanunk a beuroniaknak azokat a képeit,
ahol a jó Pásztor mellére festik a szimbolikus szívet.
Ez a szimbolikus stilizálás végeredményben a liturgiát követi;
az oltár nem más, mint egy asztal, de elvontan, A szentmise is,
formáját tekintve: lakoma, de stilizálva. Nem tekinthetők viszont
szimbolikusoknak azok a képek, amelyeken egy csomó liturgikus felszerelési tárgy: stóla, imakönyv, kehely, ámpolnák, rózsafüzér,
továbbá bibliai színművek
rekvízitumai: töviskoszorú,
lándzsa,
galamb stb, vannak összekeverve, még ha langyos rózsaszín és halványkék is a kép alaptónusa- Ezek a képek annyira nem gondolnak
az elvonás előbb kifejtett szükségességére, hogy egészen naturalísz-

tikusan ábrázolják ezeket a tárgyakat: háromsíkúnak, távlatosan,
árnyalással. Sőt, többnyire a tárgyak árnyékát sem felejtik kirajzolni, amit valószínűleg a vallási eszmék lényegéhez tartozónak vélnek. Az őskeresztény szímbolumok egészen másfajták. Hogy felújításuk sok nehézséggel jár, annak az az oka, hogy nagyon messze
szakadtunk lélekben ettől a kortól. Nem értjük meg mi, a raffinált
kultúra fiai, ezeket az örök emberi és örök keresztény képeket. Nem
egyszer magyarázatra, sőt régészeti tanulmányokra van szükség,
hogy egy-egy régi szimbólum, pl. a páva, jelentését egészen felfogjuk, — A szimbolumok modern s éppen ezért közérthető fajának
tekinthetjük a jelmondatokat: a szöveget. Van ezekben valami, ami
a plakátokra és reklámokra emlékeztet: az akaratot akarják megindítani, Mégis különböznek tőlük komoly tartalmukkal, A hittitkokat, ahogy képben lerajzolni, úgy szóval kimondani, vagy leírni
sem lehet pontosan, Ezek a képek is csak megközelítik, utalnak
rájuk éppen szimbolikus tartalmukkal; legyenek bár szentírási szövegek, vagy a szentatyák mondásai, vagy a liturgia szavai. Egy-egy
embléma-szerű szimbolikus képpel társítva a bennük rejlő gondolatot még jobban kifejezővé tudják tenni. Az az előnyük is megvan, hogy nem nagyméretű festmények másolatai, hanem eredetileg
is ilyen kisméretben készültek, nincs meg bennük az összeszorítás,
sűrítés jellege. A szentkép föntebbi célkitűzésének ezek felelnek meg
legjobban, ha egyébként művészi szempontból is megfelelők.
Ezért üdvözöljük örömmel a Pannonhalma-Liturgia kiadásában
megjelent ú j szentkép-sorozatokat. A szövegek ugyan nehezen érthetők: teológíailag művelteknek, nem a nagyközönségnek készültek,
A nagy tömegek előtt a Szentírásnak olyan mondatai, amelyek előttünk túlontúl ismertek, sokszor meglepően újnak tűnnek fel. Szeretnők, ha ebben a stílusban egy népiesebb sorozat is megjelenne.
Különös örömet okoznak az első szentmisét, házasságot és halálesetet jelentő liturgikus lapok. Ezek a mai konvencionális, elkoptatott frázisok helyett valóban a liturgia, az Egyház szellemét lehelik.
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A szentek tisztelete nemcsak elméleti, dogmatikai síkon, hanem
az élő gyakorlatban ís különbséget jelent katolikusok és a velünk
együtt élő más keresztények között. Mert míg a utóbbiak következetesen kitartanak elutasító felfogásuk mellett, addig elmondhatjuk,
hogy a hívő katolikusok vallásos életében komoly szerepet játszik a
szentek tiszetelete, Jól is van ez így. Egy-egy szent életének beható
ismerete, cselekedete rugóinak megismerése hathatós biztatást jelent
az élet viharaiban való bátor helytállásra; dicsőségének szemlélése
Bedig állandó erőt Önt a fáradó lelkekbe a meredek úton való továbbhaladáshoz. A közvetlen bizalmas viszony egyes hozzánk közelálló
szentekhez: védőszent, nemzetünk szentjei, állapot vagy kor szerint
hozzánk hasonló, az illető vidéken bármely más ok miatt különösen
tisztelt szent: mindig egyik ismertető jele a gyakorlati vallásos életnek, Valahogy olyan természetesnek látszik ez az élet folytonosságának szempontfából. Minden család őrzi a;z, elköltözött nagyok emlékét: mi is szívesen emlékezünk nagy családunknak, az Egyháznak
valaha élt hőseire. De ez több, mint puszta emlékezés, több mint kegyelet, Ez nem csak a múltba való visszahajlási ez a mult értékeinek
a jelenbe való áthelyezése. Egy szent alakja sohasem lehet kizárólag
csak ereklye; még ha olyan nagyon tisztelt ereklye is, A letűnt szép
életben nem az a szép, hogy az elmúlt, hanem az, hogy élet, A folytonosságot — legyen a.z a k á r a tanítás, akár az egyházi méltóságokban való folvtonosság — az Egyház soha nem szűnt meg hangoztatni, Állandó életetosztó működése, az emberek üdvéért való szüntelen fáradozása, a jövőt a mult hagyományaira felépítő munkája;
az áldozat szüntelen ismétlődő megjelenítése, az állandó imádkozó
ístenszolgálat: mind a folytonosságot mutatja. Nem áll tehát távol
lőlem a legrégibb mult sem, mert az életnek szüntelen, lényeget nem
változtató áradása összekapcsol vele, így a nagyszerű teljesítményeket felmutató múlttal az enyémmé válik a szinte végtelen lehetőségeket rejtő jövő.
Erre a megfontolásra igen nagy szükségünk van, mert a mult
távlatából sokan egészen helytelen képet alkotnak maguknak a szentekről, a szentségről. Nem akar tiszteletlenség lenni, de sokszar mondák hőseivel egy szintre hozzuk őket,/ akiknek a csodálat és tisztelet
talán kijár, de követni úgysem kell őket. Tőlünk teljesen különbözőknek gondolják őket olyan szempontokból, melyek minden tiszteletünk ellenére is végkép elválasztanak bennünket egymástól, ,
Főleg két fontos tévedés hamisítja meg a szentnek a legtöbb
emberben kialakuló képét. Egyrészt olyan elemeket csempésznek be
lényeges jegyek gyanánt a szent fogalmába, melyek nemcsak hogy

nem emelik tökéletességét az emberi fölé, hanem ahhöz nem is egészen illenek. Félszegségek, különös szokások, rendkívüli életmód:
ebben l á t j á k a lényeget. Ha ezekhez még hozzávesszük a valóban
gyakorolt önmegtagadásokat: a legtöbb ember előtt már el is vesztette
minden varázsát és kívánatos voltát a szentség. Ilyen módon aztán
inkább az válik kérdésessé, hogy hogyan is lehet az illető szent, ha
ugyan a szenten valami értékeset és nagyot kell érteni. így aztán
értelmetlenné válik tiszteletük, hiszen nem látjuk, hogy mi is érdemel
tiszteletet ilyen emberben. Elködösödik az eszmény: nem követhető.
Tagadhatatlan ugyan, hogy a szentek életében találunk rendkívüli mozzanatokat, de ezeket ezer körülmény magyarázza, és különben sem ez a lényeg. Nincsen olyan életkörülmény, olyan életforma, melyben meg ne volna a szentség lehetősége; sőt mindegyikben mindjárt követendő példa gyanánt találunk szentet is a sok
ezer közül. Nem gyávaság, nem életuntság, nem a küzdelmek elől való
menekülés, röviden: nem kisebbértékűség a szentség kitermelő je,
hanem az emberhez legméltóbb tökéletesség felé való törekvés.
Másrészt az a tévedés hamisítja meg a szent képét, hogy hallatlanul nagy teljesítményeik utánzását lehetetlennek tartjuk, bármennyire tetszenek is, A szentek életét szemlélve olyan lehelet csap
meg bennünket, mely az előbbi tévedéssel szemben nemcsak hogy
még nem emberi, hanem ez már több, mint emberi. És amint az
emberinél kevesebb még taszít, az emberinél több már nem vonz.
Itt nem a teljesítmények, hanem azok okának megítélésében van
a tévedés: figyelmen kívül hagytuk Isten erejét, segítségét. Ki kellene
lépni az emberi okok sorából, gondolnunk kellene arra, hogy az
emberit meghaladó teljesítmények mögött keressünk emberit meghaladó erőforrásokat is.
De nem elég csak negatív oldalról megállapítanunk, hogy mi nem
a szent, hanem pontosabban is meg kell határoznunk. Szűkebb értelemben csak azokat mondjuk szenteknek, akiket a Szentlélektől vezetett Egyház annak kijelent, az elég hosszadalmas és nagy körültekintéssel végzett szenttéavatási eljárás eredményeképen; Róluk
tehát csalhatatlanul tudjuk, hogy hősi fokban gyakorolták az erényeket és ennek Isten rendkívüli módon — csodákkal — adta tanújelét. Ez azonban távolról sem jelenti azt, hogy mások nem gyakorolták hasonló módon az erényeket és mégkevésbbé azt, hogy csak
azok üdvözültek volna. Szent J á n o s apostol a Titkos Jelenések
könyvében hatalmas tömegeket lát a Bárány trónja előtt. Ezt a képet
tárja elénk Mindenszentek ünnepén az Egyház: ,,Ezután nagy sereget láték, melyet senki sem volt képes megszámlálni, minden nemzetből és néptörzsből és népből és nyelvből, a trón előtt és a Bárány
színe előtt állni, hosszú fehér ruhákba öltözve." (Jel. 7, 9,) Ezek ís
szentek, ezeket ís s a j á t dicsőségének tartja a Bárány, Mindenszentek
ünnepe különösen is ezt a gondolatot (hirdeti. Még a hivatalos eljárással szenttéavatottaknak is csak egy töredéke fér el külön-külön
az év napjain és mindenszentekkor az így kimaradt, a földön talán
már elfelejtett vagy soha számon nem tartott ezreket ünnepeljük.
Mindenszentek ünnepe az Egyház végtelen gazdag és soha meg nem
szűnő kegyelmi életének fényes bizonysága. Azé az életé, amely

miatt az Üdvözítő eljött: Azért jöttem, hogy életünk legyen és minél
több legyen." (Ján. 10, 10.)
Mi tehát a szentség lényege? Röviden így felelhetnénk: tökéletesség, Ezt a nem pontos és kimerítő feleletet még kissé elemeznünk
kell, A világot s a j á t dicsőségére teremtette Isten, Minden teremtményről megvan a teremtői gondolata; mindegyik az Ő végtelen tökéletességének egy kis töredékét van hivatva ábrázolni: a teremtett
világban felfedezhető a Teremtő nyoma. Az értelmes teremtmény
meg még fokozottabb mértékben Isten képmása. Ez már maga is tökéletességet jelent. Az értelmes lény előtt pedig — tehát az ember
előtt is — egészen felfokozott módon ott a lehetőség, hogy az Isten
képmása kialakuljon benne. Ennek minél teljesebb kialakulása, az
Isten teremtő tervének minél tökéletesebb megvalósulása teszi az
ember számára a szentség lényegét. Akkor nevezhető tökéletesnek,
ha megfelelő módon megközelíti az eléje tűzött eszményt.
Isten minden teremtménye elé megfelelően méretezett célt tűz
ki és ezzel már meg is adta a cél eléréséhez nemcsak a lehetőséget,
hanem az összes szükséges képességeket. De természetesen minden
egyedben és így minden egyes emberben is sokban különbözőek ezek
az adottságok. Van típus, de ezen belül csodálatos a változatosság,
mert minden ember is a Teremtőnek egy megvalósult gondolata. De
Isten nem lezárt, fejlődésre képtelen embereket teremt, hanem megajándékoz bennünket azzal a lehetőséggel, hogy egyre tökéletesebbek
lehessünk és ellát bennünket is a szükséges képességekkel. És ezzel
adva vannak számunkra a végtelen lehetőségek, adva van a méltóságunk: egyre tökéletesebben megvalósítani, kibontakoztatni Isten ránk
vonatkozó tervét és ezzel egyre tökéletesebb képmásává válni. Ez a
tökéletesség lényege: olyan lenni, amilyennek Isten akar; egyrészt
jól beállani, öntudatosan beállani az egész világ rendjébe, megtalálni
és ápolni a helyes viszonyt Istennel és a teremtményekkel szemben;
másrészt pedig a bennünk levő képességeket céljuknak megfelelő
módon használva belső értékben egyre növekedni. Nézzük ezeket
külön-külön.
A teremtés célja Isten, erről a szuverén jogáról nem mondhat le.
Ha a világot és benne magunkat is ennek megfelelően helyesen akarjuk látni, ezt mindig figyelembe kell vennünk, sőt egyenesen ezt kell
életünk tengelyévé tennünk. Az embernek, mint véges lénynek, teremtménynek lényegét éppen ez az Istenihez, Teremtőjéhez való viszonyítottság teszi ki. Nem lehet azonban ez csak egyszerű elméleti tudomásulvétel, hanem élő valósággá kell lennie. Ez a d j a az élet külső
célját: helyesen beállva a világrendbe, eljutni Istenhez.
Képességeink közül az értelem és akarat az, amelyik az állat
fölé emel, vagyis emberré tesz. Ezekkel jutunk érintkezésbe az igazzal, a jóval, ezeknek működése az igazi emberi tevékenység, ezek
tudnak emelni bennünket. Ezeknek kibontakozása, a velük való élés
lát el bennünket azokkal a magasabb javakkal, melyek egyedül alkalmasak a szó teljes értelmében boldoggá tenni bennünket. Ezeknek
megfelelő használata és kíműveltsége tesz bennünket „tökéletessé"
és boldoggá. Magasabb tökéletesség a magunk erejéből elérhetetlen,
alacsonyabb élet pedig nem méltó hozzánk.

De természetesen csak akkor gyakoroljuk helyesen méltóságunk
alapját alkotó képességeinket, ha a legméltóbb tárgyuk — Isten —
foglalkoztatja őket főképen. Hogy valóban ez az ember célja, azt a
katekizmus első kérdésében már a kicsi gyermek is megtanulja:
,,A végett vagyunk a világon, hogy Istent megismerjük, szeressük,
neki szolgáljunk és ezáltal üdvözüljünk, vagyis a mennyországba
jussunk." Csodálatos összeszövődése ez a látszólag ellentétes érdekeknek, Isten úgy akarta, hogy ne két célunk legyen, melyek egymást
keresztezik. Amikor vállaljuk és komolyan megvalósítjuk külsőnek
nevezett célunkat — teljes odaadással és önzetlenséggel beleilleszkedni az Isten akarata szerint való világrendbe, egyedül csak Neki
szolgáni, s a j á t „érdekeinkre" való tekintet nélkül — akkor bontakoztatjuk ki s a j á t értékeinket, leszünk tökéletesekké és boldogokká.
Nincsenek külön „érdekeink", mint mindenben, boldogságunkban is
Istenhez vagyunk rendelve.
Találhatjuk-e valahol olyan példáját az önzetlenségnek, Istenkeresésnek, Isten-szolgálatnak, mint a szentek életében? Tudott-e
annyit a legnagyobb igazságokból a világ ezer bölcse, mint azok a
szentek, akik Istentől tanulták Őt megismerni? Tudott-e olyan erős
lenni a győztes hadvezérek akarata, mint a szenteké, akiknek istenszeretete nemcsak az egész világot, hanem önmagukat is legyőzte?
Ezért tökéletesek, ezért szentek, Ezért téves az a felfogás, amelyik
életuntságot, a nehézségek elől való menekülést, önmagukért való
félszegségeket akar mindenáron a szentekbe belemagyarázni: vagyis
olyasmit, ami nem emeli az emberi méltóságot, A szent így csupán
természetes szempontból is a leginkább célba jutott ember: legjobban
kialakította magában az Isten képmását.
Honnan vennénk azonban magunknak azt a bátorságot és erőt,
hogy ilyen nagyszerű célt megvalósítsunk? A szentekből, a nagy fela d a t megvalósítóiból, egy más, szép, de számunkra megközelíthetetlen
világ sugárzik. Mi pedig jól érezzük, minden őszinte lélek meg is
vallja, hogy még embernek is elég gyengék vagyunk. Az áteredő bűn
következményeit mindnyájan tapasztaljuk. De rendszerint itt is túlzásba mennek legtöbben, és saját egyéni hibáikat igyekeznek általánosítani, Természetesen m i n d j á r t megvan a magyarázat is az áteredő bűnben. A magunk személyes felelősségének kisebbítésére
túlozzuk a meglévő nehézségeket. Az valóban igaz, hogy az emberben
a test és lélek kettőssége bizonyos ellentét csíráit h o r d j a magában.
Az is igaz, hogy a természet, különösen a megromlott természet, nem
alkalmas arra, hogy ezt a kettősséget s a j á t erejével szépen megoldja, De az is igaz, hogy értelmünket az igazra, akaratunkat a jóra
teremtette Isten és ezt az írányzódását nem veszítette el, ha más
tényezők meg is gyengítették mindkettőnek erejét.
Annyiban azonban helyes a felhozott ellenvetés, hogy külső
segítség nélkül még az elénk adott természetes célt sem tudjuk tökéletesen elérni. Ha aztán ehhez még hozzávesszük, hogy a jelen
üdvösségrendben isteni életre kaptunk meghívást, nyilvánvaló, hogy
ennek elérésére külső isteni segítség: kegyelem kell. Éppen ez a
körülmény bátoríthat bennünket jogosan: nem a magunk erejéből kell
nekünk sem elérnünk az isteni életet. Mert semmi sem volna nagyobb

tévedés, mint az elénk célul kitűzött és a szentekben nagyszerűen
megvalósult életet felfokozott, kíteljesült emberi életnek tartani, Az
embernek megadta Isten a lehetőséget, hogy természetfeletti életet
éljen, vagyis olyan életnyilvánulásai legyenek, melyek egy magasabb,
mégpedig az isteni természetnek sajátjai. Az ember természetes
képességeivel is ismerheti, szeretheti Istent, De ez csak emberi élet
akkor is: csak úgy ismerheti, szeretheti ahogyan erre a véges emberi
erő képesíti. Isten azonban többet akart. Azt akarta, hogy valamiképpen úgy ismerjük és szeressük, ahogyan Ő ismeri és szereti magát,
A feladat meghaladja az emberi képességeket, de a nyújtott
segítség is. Isten részesíteni akar bennünket abban az életben, ami
természettől csak Neki s a j á t j a , Mit adhatna ennél többet? Hiszen
itt nemcsak a magáét, hanem Magát a d j a ! Az isteni segítséggel, a
kegyelemmel felemelt ember az isteni természet részesévé válik:
,,Az életre és jámborságra szükséges összes javak az ő isteni erejéből annak ismerete által ajándékoztattak nekünk, aki minket saját
dicsőségével és erejével meghívott, aki által a fölötte nagy és drágalátos ígéreteket ajándékozta nekünk, hogy ezek által részeseivé legyetek az isteni természetnek," (2. Pét, 1, 3—4,) Krisztus lelke, az
Egyház lelke, ez kapcsol bennünket magához és egymásközt is
egybe.
Ez az új és • csodálatos életelv elvárja a mi odaadó együttműködésünket is, de a nehézséget végelemzésben maga győzi le. Feltételezi az v alapjában véve Istenhez úgyis valamíképen hasonló
emberi természetet, de ahnak fölébe jön, — természetfeletti — azt
Önmaga fölé emeli, természetfeletti tökéletességet és szentséget ad
neki, (Szabadon: Scheeben: Natur und Gnade 67, lap,) Az Isten
tökéletesebb képmásává teszi, csodálatos közelségbe viszi az isteni
természethez. Egyúttal páratlan méltóságra emeli, Isten (fogadott)
fiává teszi: „Lássátok, minő szeretetet tanúsított irántunk az Atya,
hogy Isten fiainak neveztetünk és azok is vagyunk," (1, Ján, 3, 1,)
Isten felkínálta, csak el kell fogadnunk. Nem várja, hogy magunk
erejével közeledjünk; „Ebben áll a szeretet; nem mintha mi szerettük volna az Istent, hanem mivel ő előbb szeretett minket,"
(1. Ján. 4, 10,)
így már vonzóbb az eszmény! A csodálatosnak látszó elem valóban az, az Isten csodálatosan nagy szeretete- Mintha ősi pogány hitregék jól sejtették volna meg az igazi nagyság titkát: az embernek
kissé isteninek kell lennie, hogy nagy lehessen. Ott tévedtek azonban, hogy szerintük ezt a naggyá válást sokszor az isteni érdek keresztezni akarta, mert féltékeny volt a héroszokkal szemben. Pedig
az Istennek nincs mit féltenie tőlünk. Mi magunk sem Isten ellenére
akarunk életében részesülni, hiszen az életrablás nem élet. A mi
Istenünk jó Isten, Ő maga közli velünk életét, A természetes tökéletesség tökéletes teremtménnyé, tökéletes szolgává tesz. De az Istentől felkínált tökéletesség Isten fogadott gyermekévé,
Mennyire elrajzolt és hibás az a kép, amely a követésre akár
méltatlannak, akár lehetetlennek ábrázolja a szentet! A szentek nem
ereklyék; illetőleg nem csupán ereklyék, hanem élő és vonzó valóságok. Épp úgy húsból és vérből volt a testük, mint a mienk. Csak

ők halálosan komolyan vették Isten parancsát: ,,Legyetek tökéletesek,
miként a ti mennyei Atyátok tökéletes." (Máté 5, 48.) Ők, mint
Isten tökéletesebb képmásai mutatják, hogy milyeneknek kell nekünk
is lennünk. Mikor mindenszentekkor az Egyház kissé jobban fellebbenti a fátylat a boldog mennyország életéről, bárki betekinthet.
Akinek tiszta a szeme, az lát is; azt nem vakítja el a fényesség.
Az látja, hogy vonzók: követendők;- az látja, hogy sokan vannak:
követhetők. Akinek van füle a hallásra, hallhatja szavukat: Mi is
voltunk olyanok, mint ti: ti is lehettek olyanok, mint mi.

Pereskedem.
Van egy ősrégi, nagy perem,
de megnyerni, jaj, nem merem.
Furcsa ez az én nagy perem,
mert elveszteni sem merem.
Magamtól perlem önmagam.
Szívemet perli az agyam.
Agyam ellen szívem beszél.
S örökké kísért a veszély;
ha egynek igazat adok,
félember, árva maradok.
(Szív nélkül agy lenni csupán
hogy lehetne a lét csúcsán?!
Abroncstalan hordó a szív,
ha csendet, agyat eltaszít. . .)
. . . így dúl egyre az én perem
és megnyerni sohsem merem . . .
S mert elveszteni sem merem,
örök marad az én perem.
( . . . de ezen a viadalon
születik meg az én dalom.)
Magasi

Artúr,

Az országhatárok.
Kalmár Gusztáv dr.

Kezdetleges viszonyok között a határ két vagy több család,
horda, törzs lakó és élelmező területének elkülönítő jele. Itt még
védelmi, gazdasági vonatkozás alig van, éppen ezért többnyire csak
egy feltűnőbb fa, bokor jelzi a határt. A határ akkor kapott katonai
fontosságot, amikor a lakosságnak m á r bizonyos értékei voltak (prém,
ruha, érceszköz, fölös élelem, állatok stb,), tehát amelyeket érdemes
volt félteni. A nomád pásztor törzseket pl. már széles, gyakran több
napi járóföldnyi pászták választották el egymástól, hogy a hírtelen
ellenséges meglepetést elkerülhessék. A szervezett államok kialakulása
után pedig nem egyszer létfeltétel volt a jó határ legalább az államok bizonyos részein. A jó határ eredetileg tisztán katonai kifejezés
volt, vagyis hadászati értékelést jelentett. Az államok ugyanis abban
az időben még nagyobb részt önellátók, autarkiás államok voltak. A
külső kereskedelmi összeköttetés oly kis méretű volt, hogy még ,,jó
határok" esetén sem ütközött nagyobb nehézségbe.
A jó határnak katonai szempontból az olyan határt nevezzük,
amely könnyen védhető, tehát a támadót akadályozza ereje kifejtésében, a védőt viszont segíti ebben. Már a régi történeti időktől
kezdve jó határnak tartották a tengert, a nagy, bővizű és sebes
folyókat, a széles mély tavakat, mocsarakat, sűrű erdőket, járhatatlan
hegyeket, a kopár, terméketlen, vízben szegény vidékeket, sivatagokat. Ha ilyen nem akadt, mesterséges gátakat emeltek a
határ mentén, A kínaiak 2500 km hosszú és több méter vastag falat
építettek birodalmuk északnyugati határán Belső Ázsia lovas rabló
népei ellen. Nagy mesterei voltak a mesterséges határvédelmi műveknek a rómaiak is, A Dobrudzsában a Vallum Traiani, Angliában
a Vallum Hadriani és Délnyugat Németországban az 540 kilométeres
Limes földsáncai az előtte húzódó mély árokkal nagy mértékben megkönnyítették a védelmet, legalább is megakadályozták a meglepetést.
Jellegzetes és igen elterjedt határvédelmi berendezés volt sokáig
a határpászta, vagy ősi magyar kifejezés szerint a gyepiielő. A határpászta vagy gyepüelő két ország között fekvő műveletlen, néptelen
terület volt, Két célt is szolgált: a határmenti összetűzések, viszályok
megakadályozását és a meglepő támadások kiküszöbölését. Kína és
Korea között még a mult században is 60—90 kilométer széles
lakatlan terület feküdt, amelyen nem volt szabad senkinek sem letelepedni és tartózkodni. Hozzá hasonló határvédelmi intézmény
csaknem mindenütt volt a régebbi korokban. Hazánk történelméből
ismeretes, hogy csak a tatárjárás után szűnt meg a gyepűelő, A
határpászták többnyire semleges területek, vagyis egyik országhoz sem
tartoznak, de voltak kivételes esetek is, A magyar gyepüelők például

kezdettől Magyarország szerves részei voltak. Alsó Ausztria területe a vezérek korában gyepüelő volt és éppen ezért hazánkhoz tartozott. A Kárpátok belső oldalán fekvő gyepüelvékről ugyancsak tudjuk, hogy mindig hazánk részei voltak. Modern alakban és legnagyobb méretben az első világháború után éledt fel a határpászta
védelmi rendszer, Oroszország a Jeges-tengertől le a Fekete-tengerig
több kilométer széles pásztával különítette el magát szomszédjaitól.
Ez azonban nem volt nemzetközi jellegű intézmény, mert Oroszország s a j á t területéből szakította ki. Hogy az elkülönítés még alaposabb legyen, véges végig több méter magas sodronykerítés húzódott
a határvonal mentén.
A határpászta, gyepüelő igen jó határvédelmi intézmény, mert
nemcsak a meglepetésszerű támadásokat akadályozza, hanem megakadályozza az ellenség betekintését, a kémek munkáját is. Erősen
benépesült területeken azonban, mint amilyen Európa, vagy ÉszakAmerika, már nem lehet alkalmazni, mert szükség van minden művelhető területre, A. nagyobb és a geopolitikában ügyes államok ezt úgy
igyekeznek pótolni, hogy olyan államokkal kötnek szövetséget, amelyek közöttük és ellenfelük között feküsznek, így tett Franciaország,
amikor Belgiumot szövetségbe vonta Németország ellen. Ez a politika a nagy államra igen előnyös, de viszont a kis államra annál
veszedelmesebb, mert könnyen ütköző területté, hadszíntérré lesz.
Régebben semlegesíteni törekedtek az ilyen országokat. Két ellenséges hatalom közt fekvő semleges állam valóban a legjobb határpászta, Ilyen például Svájc és eredetileg ilyen volt Belgium is,
A politikai földrajz természetes
és mesterséges
határokat
szokott megkülönböztetni. Természetes határ azonban a valóságban nincs, legfeljebb csak igen kezdetleges állami viszonyok
között. Az államok között vonuló határt ugyanis mindig
mesterségesen kell megállapítani, sőt kijelölni- Azért nélkülözhetetlenek
már régi idő óta minden békekötéskor a határmegállapító bízottságok, Legszembetűnőbb és legjellegzetesebb természetes határ például a tenger volna. Ámde a történelem folyamán bebizonyosodott,
hogy még tengeri határ esetén is szükség van mesterséges határmegjelöléshez, Eleinte az volt általános szabály, hogy ágyúlövésnyi
távolságig a parti víz az illető államhoz tartozik. Később három
tengeri mérföldben (5550 m) állapították meg a határt, az öblökben
pedig 10 tengeri mérföldben (18500 m). Az Amerikai Unió még ennél
is többet kíván; 40 tengeri mérföldet (74 kilométert) akar állami
tulajdonnak nyilvánítani a tengerből. Ennek a tengeri háborúban igen
nagy jelentősége lenne, mert ilyen széles sávban az illető állam semlegességét feltételezve igen sok hajó menedéket találhatna üldözője elől.
Pontosabb megjelölés nélkül a folyók és hegyek sem mondhatók
határnak, legfeljebb elválasztó akadálynak. Kérdés ugyanis, kié a
folyó vize (halászat, itatás, vízíerő, közlekedés, stb, miatt), kíék a
folyóban lévő szigetek, A régi békekötésekben maguk a folyópartok
szolgáltak határul, a szigeteket elosztották, a vízhasználat közös volt,
így döntöttek pl, a karlócai békében a Marosról és a Tiszáról,
Mikor ez nem bizonyult helyesnek, mert állandó viszályok keletkez-

tek a vízhasználat, halászat és szigetek miatt, az jött szokásba, hogy
a folyók közepét, tehát egy láthatatlan és a vízállás szerint változó
vonalat tettek meg határnak. Ez sem vált be, mert a hajózó víz nincs
mindig a folyó közepén, hanem legtöbbször a folyó sodrában.
Ma már a határ rendszerint a folyósodor vonalát követi, a szigetek
megegyezés szerint egyik vagy másik államhoz tartoznak.
Önmagában a hegy sem határ, bármilyen szabályos, hosszan elnyúló gerinces hegység legyen is, Mert hol a határ, a hegy lábánál,
tetején, vagy oldalán? Akármelyiket vesszük is, mindig mesterségesen
kell kijelölni a határvonalat, mert maga a természet ilyen pontosan
csak kivételes esetben nyújt segítséget, A régi magyar-román határon
például száz meg száz kilométer hosszan 8 méter széles rést kellett
az erdőkben vágni és ennek az irtásnak közepén helyezték el a
határoszlopokat. Éppen így kellett és kell ma már a Föld teljes birtokvétele miatt mindenütt, még a sivatagokban, őserdőkben, mocsaras
területen, sőt jégvídékeken is megjelölni a határt.
Politikai földrajzi szempontból tehát természetes határok nincsenek, de vannak geopolitikai szempontból. A geopolitikát erősen érdekli, hogy a határvonal milyen területen halad, sőt érdekli még iránya
is. Geopolitikai szempontból jó és rossz határokat különböztetünk
meg, A jó határ első és legfőbb kelléke, hogy minél jobban szolgálja
az elkülönítést, vagyis könnyen felismerhető és könnyen védhető legyen. Mindkét szempontból legmegfelelőbb a tengeri határ. Nagy-Britannia, Írország, Izland, Japán, Ausztrália története bizonyítja, hogy a
tenger n y ú j t legnagyobb védelmet. Vannak természetesen ennek is
hátrányai, mert háború esetén az egész tengerpartot figyelni, őrizni
kell, ami igen költséges feladat. Hátránya az is, hogy két irányú fegyverkezést tesz szükségessé: tengerit és szárazföldit. Ezért csak igen
gazdag tengeri államok tudnak ennek a követelménynek megfelelni.
Különösen a félszigeti helyzetű országok (Itália, Spanyolország)
érzik ennek nehézségét. Hátránya a tengeri határnak az is, hogy erős
ellenséges tengeri haderő annyira zár alatt t u d j a tartani, hogy
minden összeköttetéstől elvághatja. Ma ilyen tengeri zárlatot csak
kevés állam tud huzamos időn át elviselni.
Igen jól felismerhető határ a folyó. Katonai szempontból is értékes, ha elég széles, mély vizű és ha a partviszonyok kikötésre nem
alkalmasak (magas part, posványos, mocsaras ártér, stb,). Nagy
folyók igen alkalmasak védelmi vonalnak, mert az ellenfelet vagy
veszteségekkel járó és támadó helyét eláruló hídverésre vagy más
közlekedő eszköz igénybevételére (csónak, hajó) kényszeríti,. Hátránya a folyóhatárnak, hogy kanyargása sokszor lehetővé tesizí az
ellenséges oldaltámadást és akadálya az ellentámadásnak ís. Régebben igen szerették a folyami határokat, főleg mert feleslegessé tették
a mesterséges határ jelzéseket és gátolták az ellenség mozdulatait. Ma
már nem tulajdonítanak nekik olyan nagy jelentőséget, mint régen.
A messzehordó ágyúk, repülőgépek és a hadsereg modern műszaki
berendezései ki nem elégítő ellenállás esetén hamar kiküszöböli a
folyó akadály-jellegét. A most folyó háborúban pl, az orosz és
francia folyók nem bizonyultak tartós akadálynak.
Védelmi szempontból sokkal előnyösebb, ha a határ
hegyeken

húzódik. Igaz, hogy itt a határvonal menete csak nehezen kísérhető
figyelemmel, de viszont a magas és hosszan elnyúló hegyláncok,
tömeges hegységek erősen gátolják az ellenséges erők kifejlődését és
támogatják a védelem munkáját, Sok függ természetesen a hegyvonulatok irányától, magasságától, növényzetétől stb. Igen jó határhegység a Pireneusok vonulata Spanyolország és Franciaország között, Megközelíti ezt a Kárpátok hegysége is Pozsony és Orsova
között. Fontos körülmény, hogy a hegységben hol vonul a határ,
A románok helyzete például a Keleti- és Déli-Kárpátokban általában
kedvezőbb, mint a miénk, mert hegyi területük szélesebb. Az 1918,
évi bukaresti békében azért követelt hadvezetőségünk itt 3—12
kilométeres határkiigazítást Magyarország javára. Sajnos, nem sokáig
vehettük ennek hasznát! Ha a hegység keskeny, csak akkor értékes
határ, ha mindkét oldal egy kézben van, — Védelmi szempontból
igen jó, ha a határ sivatagon,
mocsaras vidéken, nehezen járható
erdőségben halad, mert ezek megnehezítik az ellenséges haderő előnyomulását, kifejlődését és utánpótlását,
A védelem könnyűsége azonban csak egyik kelléke a jó határnak, mert az államok nincsenek mindig hadilábon egymással. Ami
háborúban jó, békében sokszor káros. A békés közlekedés olyan jó
határt kíván, amelyiken könnyű a forgalom lebonyolítása mégpedig
minnél több helyen. Nyilvánvaló, hogy a két követelmény között
ellentét van. A politikai szomszédságtól függ, hogy adott esetben,
melyiket tartsuk előnyösebbnek. Az azonban bizonyos, hogy végzetes csapás a veszedelmes helyzetű államra, ha a határvonal sík,
vagy gyengén tagozódott terepen halad. Az ilyen ország ellenségei
előtt nyitva áll, mint kaputlan ház a rabló előtt. A betörő ellenség
előtt nincs semmi akadály, a védő pedig nem talál hazája földjén
semmi természeti adottságot, amely segítene, hogy lábát megvethesse.
Lengyelország szerencsétlen sorsát nem kis mértékben rossz, nyitott
határai okozták. Hazánknak is az volt egyik legnagyobb szerencsétlensége, hogy éppen délről, a Balkán felől legnyíltabbak határaink
és legerősebb ellenségeink is éppen erről az oldalról törtek ránk.
A határt a felszíni és vízrajzi viszonyokon kívül még más körülmények is rosszabbá, vagy jobbá tehetik. Rossz, ha a határ gazdaságilag összefüggő területeket vág ketté; rossz, ha mellette igen sűrű
népesség van. A szoros gazdasági kapcsolat ugyanis veszélyes feszültséget okoz, mert az erősebb államot a két rész egyesítésére
ösztönzi, A sűrű népesség (sok város, gyártelep stb) pedig nemcsak
gátolja a védő erő szabad mozgását, hanem a véderő vezetőségét is
bizonytalanná teszi intézkedéseiben (falvak, városok, gyárak elpusztítása stb,). Talán még nagyobb baj, hogy az ellenség rögtön a háború elején érzékeny csapást mérhet ellenfelére. Igen sok ország
van ilyen helyzetben: Németország rajnavídéki része, Franciaország
lílle-környéki nagy gyárvidéke, Belgium déli része. Hazánkban főleg
Nyugat-Magyarország és az Alföld gazdag déli része van ilyen
helyzetben. Kőolaj vidékünk (Lispe) és a zsilvölgyi hatalmas széntelep szintén veszedelmesen közel esik a határhoz. Franciaország és
Németország makacs ellenségeskedésében lényeges szerepe volt annak
az igyekezetnek, hogy a határt eltávolítsák a Ruhr- és Saarvidéktől

vagy megfordítva, a nagy francia vasérc- és szénbányáktól és lille-i
gyárvidéktől. Rossz akkor is a határ, ha igen megközelíti a fővárost,
A fővárosoknak manapság sokkal nagyobb jelentőségük van, mint
régebben. Rendesen ezek a politikai, gazdasági, művelődési, közlekedési és katonai középpontok. Elvesztésük nagy katonai csapás, de
még nagyobb csapás erkölcsi szempontból! Szerbia az első világháború után ezért is követelte magának a Bácskát, a Baranyaiháromszöget és Temes-Torontál területét. Viszont, hogy Bulgáriára
nagyobb nyomást gyakorolhasson a szerb-bolgár határt Caribrodnál
Szófia felé tolta előre.
A geopolitikában gyakran említik a stratégiai határokat.
Ez a
határnak tisztán katonai szempontból történő kijelölését jelenti. A
stratégiai határok nem törődnek sem a gazdasági összefüggésekkel,
sem a népességi viszonyokkal. Stratégiai okokból követelte Olaszország az első világháború után alpesi határainak északra való felnyomását egészen a Brennerig. Főleg stratégiai célból szakították el
a csehek a Kís-Alföld északi részét a Garamig. A stratégiai határ
mindig katonai erővel alakul ki és éppen ezért gyakran lesz oka
újabb összeütközéseknek.
Hasonlóképpen gyakran halljuk említeni a néprajzi határt is.
Sokan egyenesen a legigazságosabb határnak nevezik, A valóságban
azonban éppen a néprajzi viszonyok a legalkalmatlanabbak, hogy az
államhatárok megvonásának alapjai legyenek, A nyelvek elterjedése
ugyanis teljesen független a földrajzi és gazdasági viszonyoktól és
egyáltalán semmi kapcsolata sincs, vagy legfeljebb igen ritkán a
védelmi követelményekkel, A régi, történeti államok gazdasági és
stratégiai alapokon alakították ki határaikat, a népi elv érvényesülése ezeket a régi államokat torz csonkokra darabolná, amelyek életképtelenek, Gondoljunk itt a trianoni Magyarországra és arra, mi
lett Csehországból a Szudéta-vidék elvesztése után!

Hazánk legrégibb és legművészibb Jézus Szíve-szentélye,
Bozmánszky Gyárfás.

Tihany szláv eredetű szó, csendet jelent, Nomen et omen, A
csend és a magány kedvelője itt paradicsomot talál elmélkedéseinek, Boldogult Lóczy, a nagy geológus, sokszor ide rándult fiaival
gazdagodni. Fia, Lóczy Lajos geológus, szintén gyakran ide hozza
hallgatóit, hogy épüljenek, tanuljanak, és ismeretvilágukat szélesítsék. A szegényes ruházatú, hályogos szemű, kiöregedett, de egyenes
tartású szép szál halászvezerestől, Kis Pétertől többször hallottam,
mennyiszer csapoltatott meg az ő és kompániája számára egy-egy
hordó italt Herman Ottó, hogy eltanulja tőlük a halászat mesterfogásait. De a színmagyar nép esze járását, nyelvét, szokásait tanulmányozó is haszonnal keresi meg az Aszalók, Kővágók, Varrók,
Kántások családjait. Csokoriay itt kiáltotta az echónak: Ó Tihanyinak riadó leánya! Szállj ki szent hegyid közül! Garay itt írta az
apátságról remek versét, itt lantolta el először a gejzírek, kecskekörmök, echó legendáját:
„Igen régi időben egy szép királyleány
Aranyszőrű kecskéket őrze Tihany f o k á n . . . "
A botanikus, a historikus is kedves kincsekkel gyarapíthatja
tárházát. De főképpen az találja magát nagyon jól e gazdag ősforrásban, aki az Alkotót szereti szemlélni és csodálni műveiben.
Aki a remek kereten felül méltányolja a képet és ennek teremtő
géniuszát, aki e csodás eldorádóban megtalálja, fölismeri és boldogan szemléli a kibeszélhetetlen értelmet, a minden szeretetre és
dicséretre legméltóbb Szívet, Mert Tihany valóban egy második
Bethel, Jákób létrája, Isten trónja!
*

1944 pünkösd vígiliája van. Megnézem a Jézus Szíve-Szövetség
mai napi szándékát. ,,Az Egyház győzelme". Szívesen és bizalommal formálom meg én is 56 millió tagtársammal együtt a magasztos szándékot. Édesanyánk, Egyházunk győz. Christus vincít, regnat
et imperat. Erősen bízom, hiszem, tudom, szent meggyőződésem,
hogy a pokol minden hatalma ellen is győzni fog. Katolikus öntudatom is fokozódik. Milliók imádkoznak velem, milliók segítenek
imáikkal s részesítenek érdemeikben. Boldog bizalommal kérem én
is mennyei Atyánkat pro libertate et exaltatione S, M, Ecclesiae.
Győzni fog, győznie kell, szabad lesz, felmagasztosul és diadalmaskodik Egyházanyánk a századok nagy jelében, a szentséges Szívben,

E szent hittel tekintek ki a Siófoknál felmerülő naptányérra.
Az előbb pirosló, m a j d fényesen ragyogó aranyhíd á t f u t hozzám
és jóságos üdvözletet hoz az igazság Napjától. Amint Grieg „Reggeli hangulatá"-ban árad a zenei festés, a vidám madárcsicsergés,
amint a hosszú álmából ébredő Brünnhilde „Heil dir Sonne, Heil
dir Licht!" diadalmas énekét az orkeszter egyszerűségében és nyugalmában fennséges hangözöne kíséri, úgy ez ünnepélyes reggelen
is a Balaton nyugodt, tisztaságos. tükrét elönti a p a z a r fény, a
folyton erősbödő világosság, megszólal a rigók, fülemülék, galambok
Istent dicsérő himnusza és a felszálló akácillatárral lelkünkben is
hő ima ujjong. Boldog örömmel magasztaljuk mi is a végtelen fölségű Szívet, a jósággal és szeretettel teljes Szivet és ünnepi hangulatban lépünk az oltárhoz, hogy imádjuk, hálálkodva engeszteljük
és szeretettel fogadjuk a minden élet és szentség forrását, Jézusunk
Eucharisztikus Szívét.
A buzgó hálaadásból felocsúdva „hopp! leszálltam itt vagyok"
a tihanyi kikötő mólójának a könyökénél. Körülöttem a hatalmas,
tisztaságos elem, a csupa víz és csupa fény, Feltekintek. P a z a r
szépségű látvány. Az akác- és fenyőerdő koszorúzta magaslaton
diadalmasan szökken az égre kolostor-szomszédjával az apátsági
templom. Mint két imádkozó kéz esd fel az égre a két barokk torony, Elnézek balra a somosi, elnézek jobbra a diósi kiugróig, egy
harmonikus, színpompás, az épületek fénypontjaival tarkított, üde,
szépséges panoráma terül elém. Ha nem is oly grandiózus, mint
Konstantinápoly, Nápoly, vagy Salzburg látványa, de a mosolygós
füredi s a távoli somogyi partot is hozzánézve egy nagyszerű és
minden ízében elragadó szépségű táj. És e ritka gyönyörűségnek
koronája az égre törő örök ifjú, ősi apátság. Képletes értelemben
szoktuk mondani, hogy ennek és annak a vidéknek lelke van, E
diadalmas tihanyi látképnek azonban valóságos élete és éltetője
van, minden lét és élet forrása: a templom keleti homlokfala mögött
élő Szív dobog, élő és éltető szentséges Szív lüktet és áldást, kegyelmet sugároz, mennyei Atyánk Fiának Szíve,
E szeretettel teljes Szív temploma előtt hódol a nagy Balaton,
Ezt vallja Urának a tudomány csarnoka, ezt u r a l j a a főhercegi
palota, ennek hódol az egész vidék. Ez az égre szökkenő, diadalmas templom szimbóluma Egyházanyánknak, ősi viharverte falai
hirdetik, hogy Egyházunk győz. Fénye, nyugalma, egyszerű szépsége hirdeti Egyházunk fennségét, bölcseségét, diadalmas célra
jutását. Győz, győznie kell, mert vele van e küzdelmes századok
nagy jele, a szentséges Szív.
A félsziget különben igen érdekes kert, gejzíres kert. Geológiai
értelemben rövid idővel ezelőtt száznál több kráter ontotta a magasba lövelő, forró, meszes vizet. E kráterek és mészköves szomszédságuk sok-sok ezer erupcíó lerakodásának eredményei. A legmagasabb gejzirkúpnak Csúcshegy a neve. A csúcs a l a t t mintegy
tíz méteres mélységben van Savanyú Józsi barlangja. Ez úgy formálódott, hogy a kráternak meredeken leeső nyugati fala a Balaton
felől kidőlt és így beleállhatni a kráterbe és fölnézve látjuk a
nyitott kéményt, melyen régesrégen forró víz lövelt, a betyárvilág-

ban pedig a zsiványpecsenye f ü s t j e szállt. E barlang kidőlt falrészén szemléltetően .tűnik a megfigyelő elé a gejzires mészfal sokszor hajszálfínom rétegekből való összetevődése. A legszebb, legtagozottabb gejzírkúp a félsziget közepén az ú. n. Hármashegy
csoportozatban van. Aranyház a neve. Egyszer a nagy Tauerncsoportból hazajövet egy késői októberi napon hegymászó kedvvel
föl-lesétálgattam egyik kúpról a másikra, fölértem az Aranyházra
is. A délutáni verőfény beragyogta a z Aranyház vöröses-sárga kürtőjét, barnás-sárga szikláit, az alant elterülő szőllők elsárgult
tőkéit s a közeli erdők őszi színpompáját, Arany és arany mindenütt.
Aranyház és tájéka az aranyos napsugár varázsözönében,
A neve is találó. Az istenfélő tihanyi ősök adták neki ezt a
szép nevet, amelyet a lorettói litániából ismertek s oly sokszor és
kegyelettel imádkoztak a szent Szívek buzgó tisztelői. Mert Tihanyban élénk lánggal égett már a XVIII, század első felében is Jézus
Szíve tisztelete és ezzel együtt a szeplőtelen Szívé is. Ezen áldásos
kultuszban jó példával járt elő V a j d a Sámuel apátúr. Ebből a
lelkes buzgóságból virágzott ki az apátsági templom igaz gyöngye,
a Stulhóf Sebestyén remekelte barokk szoborcsoport a szentséges
Szív oltárával. Középütt áll isteni Szívére mutatva, szent fölségének és kegyelmének sugárözönét szétárasztva s az Őt imádó, engesztelő s a szeretetben pirosan égő 12 (az apostoloké, vagy általában az édes Jézusunkért buzgólkodóké) szív csoportjától körülövezve Urunk Jézusunk, Kinek Szíve minden szivek királya és
középpontja. Alatta ülő helyzetben Mária, az aranyház, mint f á j dalmas Szűzanya, mint Magna Expiatrix, szeplőtelen Szívében a
tőrrel. Felénk t á r j a ki tisztaságos anyai karjait és szent Fia felé
emelt jóságos szemeivel Hozzá s engesztelésére hív mindnyájunkat.
Csakhogy nem beszél. Beszédes a l a k j a szobrásznyelven fejezi ki
azt, amit Vajda a p á t ú r művében (Jézus élete) az ő szeplőtelen Szívének szenvedéssel való engeszteléséről ír: ,,A vitéz, , ,
vas lándzsával nagy erőszakosan úgy ökleié a Krisztus oldalát,
hogy az egész keresztfa megrendülne az erős ütésben és olyan tágas
sebet hasíta rajta, melyen aztán Tamás apostol egész kezefejét
könnyűszerrel bebocsáthatta a Krisztus oldalába. Az ostorok, tövisek, vasszögek Máriának ugyan szomorúságot, de egyedül Jézusnak
okoztak testi fájdalmat. Hanem ez az éles dárda különösen a Vértanúk Királynéjának kínzására rendeltetett Istentől, hogy a holt
Jézus Szívét általvervén, Máriának eleven Szívén ejtene fájdalmas,
felejthetetlen kínos sebet, így akart t. í. a kegyes Jézus ezen dárdaütésen osztozni az Ő szent Any jávai, hogy a kegyetlenséget Ő szenvedné holt testében, Mária pedig érezné fájdalmát."
A tihanyi Jézus Szíve-oltár tehát ma is ékesszóló tanúja, hogy
élt a hívek lelkében Mária szeplőtelen Szívének tisztelete és szeretetteljes részvéttel való kárpótlásban megnyilvánuló engesztelése.
Az adott világítási viszonyokhoz képest legkitűnőbben oldotta
meg Stulhóf a Szentlélek Úristennek az egész csoportművet koronázó ábrázolását. Galamb képében látjuk Őt, ezüst színű felhőkörben, hét a j á n d é k á t jelképező lángnyelvekkel és a felhő koszorúból
kifelé törő fénysugárnyalábokkal. Isteni fönséget beszélik az Őt

imádó angyalok. Stulhóf művészi elgondolása a felhő- és fénykört
pontosan a háttérben lévő félablak elé helyezte, úgy, hogy a természetes fényhatás pompásan megemeli a felhő- és fénykörrel ábrázolt ,,lumen cordíum"-ot, aki emittít lucis suae radium. Vessük
össze a fényes ábrázolást a szeplőtelen Szívű fájdalmas Anya ülő
szobrával és megkapjuk a hallhatatlan XIII. Leótól szerkesztett és
elrendelt 33 (Jézusnak földi éveinek tiszteletére) megszólítást tartalmazó Jézus Szíve litánia 2.-ik invokációját: Jézus Szíve, a
szentlélektől a Szűzanya méhében alkotott Szív.
Most vegyük szemügyre a szentséges Szív ábrázolását. Az
alkotó művész külön helyet és gondos jelenítést is ad a szentséges
Szívnek. A Megváltó feje felett és híven a Szent Margitnak jelenésben bemutatott módozatokhoz. Lángtrónuson jelent meg a Szív,
ragyogón, mint a nap, tisztán, átlátszóan, mint a kristály. A lándzsával átdöfött Szív főékessége a rubintos fényben tündöklő seb,
mely Isten szent templomát és a magasságbeli lakóhelyét a mennyország kapujává a v a t j a . Az övező tövis korona és a fent ragyogó
kereszt a gyalázatokkal elhalmozott, a vétkeinkért meggyötört és
mindhalálig engedelmes Szív engesztelő áldozatának jelvényei. A
szívből előtörő lángok a fornax ardens charítatis hirdetői. Ettől a
szeretéttől a kimeríthetetlen gazdagságú megváltó áldozat, a bűnösök áldozata, a mi áldozatunk állandóan ég s ez a Szívet édes
mennyei Atyánk kedvtelésének örök forrásává, az örök halmok
óhajtásává és minden Szentek gyönyörűségévé teszi.
Amily kiválóan kedvez a magasságban szétömlő fényt árasztó
üvegfestéses félablak a Szentlélek ábrázolásának, oly sajnálatosan
kedvezőtlen a Szentszív képének félhomálya. Ez a gyér világítás
sugalmazhatja nekünk a minden dicséretre és szeretetre méltó Szív
titokzatos mélységét, de nem hirdeti, hogy Ő a mi életünk és feltámadásunk, hogy Ő minden létnek, életnek és szentségnek forrása, Alig valamicskét segít a kolostor folyosójának rácsos két félablakából oldalt beszűrenkedő szerény fény. Az oltárgyertyák és
az újonnan alkalmazott felső villamos világítás sokat segít ugyan
az egész csoportmű tisztább szemlélhetésén, de a napként ragyogó
életforrás rubint sebének, a lángok fényének illusztrálására csak
fokozottabb iparművészeti eszközök volnának alkalmasak. Gondolok
a dobbiákói (azelőtt Toblach) zopfstílű templom szentségházának
tetején alkalmazott öröklámpára. Ez egy világító aranygömb. Vagy
gondolok a mílléniumí Dante-körkép poklában az élénk piros és
vörös fényekben tündöklőn világító tűzhatásokra és a halaványzöld
fényt árasztó jégtömbökre, A szent sebnek rubint fényben ragyogását, az előtörő lángok fényét s a krístálytísztaság benyomását csak
hasonló belső, illetőleg hátulról való világítással lehetne elérni.
Mily szép gondolat sugallta tíszaúj falui templomunk szentségházán
a Szív tükröző relíefképét? ! A miséző pap a szentséges Szívben
mint tükörképben szemléli s a j á t magát, lelkesedik követésére. De
ha ez teljesen kifogástalan művészi fogás egy modern templomban,
vagy a világítógolyó az empire stílben, Stulhóf barokk művészete
még nem ismerhette a mai elektromos fényhatásokat s a jelen világítási viszonyok mostohaságán legfeljebb még egy újabb tűzaranyo-

zás és festés segíthetne stílszerűen kapcsolatban erősebb villanyfénnyel.
A Szív felett a J H S monogrammot látjuk, az édes Megváltóéi
A két imádó angyal jelzi, hogy a szentséges Szív az Üdvözítőnek
jósággal és szeretettel teljes Szíve, az Isten igéjével lényegileg
egyesített Szív, melynek tárházából pazar bőséggel ontotta földön
jártában kincseit és amely ma is gazdag mindazokhoz, akik hozzá
folyamodnak.
Szent Péter és Szent Pál apostolfejedelmek szobrait szemlélhetjük szeretettől égő szivükkel ábrázoltán az evangélium- illetőleg
az epístola-oldalon. Előbbi isteni Mesterének kibeszélhetetlen jóságától indíttatva háromszoros tagadását háromszoros megvallásával
jobbította. ,,Jézus mondá Simon Péternek: Simon Jónás fia! Szeretsz-e Engem jobban ezeknél? Mondá Neki: Ügy van Uram! Te
tudod, hogy szeretlek Téged. Mondá neki: Legeltesd az én bárányaimat, Mondá ismét neki: Simon Jónás fia! Szeretsz-e Engem?
Mondá neki: Ügy van Uram! Tudod, hogy szeretlek Téged! Mondá
neki: Legeltesd az én bárányaimat. Mondá neki harmadszor: Simon
J ó n á s fia! Szeretsz-e Engem? Elszomorodék Péter, hogy harmadszor mondá neki: Szeretsz-e Engem? És mondá Neki: Uram, Te
mindent tudsz, Te tudod, hogy szeretlek Téged. Mondá neki: Legeltesd az én juhaimat," (J, 21, 15—17.) A viszontszeretetnek meghatóan szép p é l d á j a . Utóbbi pedig legékesebben zengte a szeretet
himnuszát nemcsak áldozatos és buzgó apostolkodásával, de tanításával is. ,,A szeretet tűrő, kegyes; a szeretet nem irigykedik, nem
cselekszik rosszul, nem fuvalkodik fel, nem nagyravágyó, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem gondol rosszat, nem örül
a hamisságon, hanem az igazságon örvend; mindent elvisel, mindent
elhisz, mindent remél, mindent elszenved, a szeretet sohasem szűnik meg," (I, Kor, 13, 4—8).
Alant az oltár menzájához legközelebb az evangélíumoldalon
a nagy Szt, Ágoston püspök és doktor nemes alakja és égő szíve
hirdeti, hogy bőségesen merített javunkra is az igazság és szeretet
tárházából, és hogy a legbensőbb egységben él a Szívvel, amelyben
a bölcseség és tudomány összes kincsei megvannak, Alant középen
a fiait tápláló pelikán b á j o s csoportja tanít bennünket, hogy a
türelmes és nagyirgalmasságú Szív az Eucharisztíában dobog érettünk és táplál bennünket az örök életre, Alant az epistolaoldalon
Szt, Borbála Szűz és Vértanú bátorít bennünket, hogy a Szentszív
a benne kimúlok reménysége, hogy Ő minden vígasztalásunk forrása,
hogy földi életünk múlásakor is Ő a mi életünk és feltámadásunk.
Ma talán inkább Szt. Gertrudot vésné Stulhóf a bencés templomba, Avagy inkább Alacoque Szt, Margitot. De Szt, Borbála is
kapcsolatban a pelikán csoporttal növeli bizalmunkat, hálánkat az
Eucharisztikus Szív iránt.
Nemcsak épülésünkre van
Szt, Borbálának és a pelikáncsoportnak a konstrukcióba való helevonása, hanem tiszteletreméltó
hittudománnyal tanít is bennünket, hogy a Szentszív tisztelete és
az Eucharisztiáé tárgyilag egy. A barokk műremek részletes leírásánál azért ismertettem az egyes szerkezeti részeket a lángelméjü

XIII. Leótól szerkesztett és a századfordulón elrendelt lítániaszöveg invokációival, hogy feltüntessem Egyházunk Szentszívről
való tanításának és a XVIII. század hatvanas éveinek elején (1762)
konstruáló szobrász mentalitásának teljes egyezését. Bámulatos
tisztasággal szimbolizálja e csoportmű a Szívtíszteletet és Eucharísztíakultusiz! központi jellegét alapeszméjével is: Jézus Szíve,
minden szív királya és központja. P á r pillanatnyi tanulmány után
halljuk, hogy e műremek, melyet a szeretet oltárának is nevezhetni,
száz hangon is kiáltja felénk: a főparanesolat a szeretet. Helyezkedjünk bele az alkotó idejébe, amikor még nem volt meg a
„Cogítationes Cordis", sem a ,,Míserebítur" miseszöveg, sőt a XIII,
Kelementől engedélyezett kiváltságos míseszöveg sem. Nem ismerhette Stulhóf azokat a régebbi lítáníákat sem, amelyek egyik legszebbjét novicíus koromban (1888/89) Lígouri Szt, Alfonz vezérkönyve dr. Nogáll-féle fordításának 434—7 lapjain találtam. Sőt
az sem bizonyos, hogy ismerte Alacoque Szt, Margitnak a bevezetésben és befejezésben a Szentszívhez intézett 20 invokációs engesztelő litániáját. Hogy mégis ily tiszta egyházi felfogás és kifogástalan ábrázolás tükröződik a csoportmű minden részletéből, ez
azt mutatja, hogy mélységesen áhítatos volt a tihanyiak Szívtísztelete, amelyből a műremek kivirágzott. Tervét és kivitelét bizonyára sugallmazta és ellenőrizte a nagy tudományú és szentéletű
V a j d a apátúr is.
Hasonlítsuk össze a Szívtisztelet harmadik korszaka (1675—
1856) magyar műemlékeinek ezen legrégibb monumentumát, a Stulhóf hatalmas (12 m, 5 m) szoborcsoportját a Tóth Mike S, J, gazdag seregszemléjében felvonultatott harmadik korszakbeli Jézus
Szíve-műemlékek legjelentősebbjével, a vele egykorú nagy (2,35 m,
1,3 m) és művészi Maulbertsch ecsetét dicsérő s a budai vízivárosi
Szt, Anna-templom díszét tévő Jézus Szíve-festménnyel. A tertíum
comparationís az alapeszme s az ábrázolás konformitása az egyházi
felfogással, Maulbertsch a Szív köré az arcukon ártatlanságot, áhítatot és boldogságot tükröztető angyalok rendezett csoportját festi,
alapgondolata: Jézus Szíve az örök halmok óhajtása, A Jézus-alak
nélkül ábrázolt Szív jelenítésében nagyon érvényesül a híres bécsi
piktor egyénisége és szabadsága az egyházi előírással szemben.
Stulhóf ellenben alapeszméjében is kidomborítja az ájtatosság központi jellegét és Szív-ábrázolása is egyezik Szt, Margit látomásával, Stulhóf sokkal fejhajtóbb volt apáturával szemben, mint a beérkezett festőművész plébánosával, Kögl Ádám jezsuita atyával
szemben. Ezért Stulhóf műve líturgíkusabb ís. Általában monumentalitás és liturgikus kifejező erő szempontjából is a tihanyi Jézus
Szíve-oltár a harmadik korszaknak legkiválóbb műremeke.
Sokoldalú tökéletessége abból magyarázható, hogy apátsági
templomunknak új életre lendülése ís a szentséges Szívnek jegyében történt. Űjraépülése Grassó Víllebald a p á t ú r alatt indult meg
1719-ben s a Szívtisztelet terjedésének idején égre szökkenésével
és berendezésével egyaránt hirdeti: Jézus Szive a mi életünk és
feltámadásunk, A barokk stílben emelkedő Istenházával együtt
köszöntött ugyanis be és növekedett a tihanyi hívek lelkében a

Szentszív iránti tisztelet, szeretet, hála, engesztelés és bizalom is
az élenjáró budai klarisszák buzgalmának világi visszhangjaként,
Dr, Vass rendtársunk írja, hogy a XVIII, század közepén már a
Jézus Szíve-társulat is megalakult. Bár ennek többszáz társulati tag
nevét tartalmazó törzskönyve csak V a j d a Samu apátúr idejében
szerkesztődött, amikor is ő és hívei valósággal versenyeztek a
Szentszív iránti szeretetük és áldozatosságának kimutatásával.
Ilyen tiszta, emelkedett, buzgó lelki életnek, ilyen fejlett Szívkultusznak gyönyörűséges, ízes gyümölcse tihanyi Jézus Szíveoltárunk, Hazánk legősibb és legremekebb csoportművének elkészülése (1762—1766) pedig a legélénkebb lángolásra lobbantotta
a már izmos Szívtíszteletet. 1767-ben pedig boldogan, fénnyel, ünnepi lélekkel, duplex m á j u s rítussal, kiváltságos míseszöveggel
t a r t j a meg apátúr és népe először Jézus Szíve ünnepét.
És mi a magyarázata a tihanyi ős Szívtisztelet tiszta, emelkedett, a mai hivatalos litánia mélységes hittitkait ismerő, bensőséges
ábrázolásának? Kétség kívül Isten kegyelme, Aki a szentéletű
V a j d a apátúrban, nagy Szt. Gertrudunk életének és műveinek kitűnő ismerőjében, világosságot és nemes lendületet vitt hívei jóindulatú buzgóságába. A XIII. sz.-belí helftai Szüzet, a középkor
legnagyobb imádkozóját pedig maga az édes Jézus tanította, neki
Szentszivét sokszor megmutatta, őt szentséges Szíve titkaival, kincseivel megismertette. Nagy Szt. Gertrudhoz járt iskolába a tudós
apátúr, aki kétségkívül segítette, ellenőrizte és inspirálta a tehetséges műfaragó terveit és valósításukat. így teháft a tihanyi Jézus
Szíve-oltárunk előtt ájtatoskodván, Stulhóf vésőjén át Nagy Szt.
Gertrud áldott szelleme és V a j d a áhítata sugárzik felénk, Imádásra
intenek az Űr főalakjából szétsugárzó fénykévék, a Szentléleknek
fentebb ismertetett művészi jelenítése s egyben hódolatra hangol a
környező Szentek elragadtatott áhítata. Áldozatos víszontszeretetre
gyullaszt a Szentszívből kitörő szeretetláng, a szívvérével tápláló
pelikán, a Szt, Borbála jobbjában nyújtott Viatikum, A többszörösen
jelenített angyalpárok azt súgják, hogy az örök halmok óhajtásának e csoportrészleteiben is felénk áradó jóságát csak az égben
t u d j u k m a j d megfelelően meghálálni, A Szív sebkapuja, a kereszt,
a tövískoszorú, a szép Szűzanya tőrátjárta szeplőtelen Szíve engesztelő kárpótlásra indítanak. Urunk gesztusa (íme a Szív, ame^ly
az embereket annyira szerette), a Szentlélek hét ajándéka, fájdalmas Szüzanyánk szeplőtelen Szíve, Szt, Péter kulcsa, Szt, P á l
szeretethimnusza, Szt. Ágoston bölcs tanítása, Szt. Borbála cibóriuma s a végtelen szeretetnek szét és visszasugárzása élénk bizodalomra hangolnak. Tehát e műremek puszta áhítatos szemlélete
is kiváltja már lelkünkben a Szentszív tiszteletének 5 benső gyakorlatát: az imádást, a víszontszeretetet, a hálát, az engesztelést és
a bizalmat.
Ki volt, mi volt a Szívoltár alkotója? Stulhóf Sebestyén, a
kertészlegényből asztalossá lett, majd műfaragóvá kiképzett iparművész és áldott talentumú szobrász. Ki fiatal menyasszonyának
halála után kolostorba vonult, majd 8 évi laikus frátersége után
mint buzgó világi csodálatos kitartással és inspirált lelkesedéssel

alkotta negyedszázadon át az Ür házának ékességeit, örökbecsűt
hagyományozva az utókornak úgy figurális barokk remekeivel, mint
pazar gazdagságú dekoratív művészetével,
De érdekel közelebbről is Stulhóf munkássága, különösen a
Szívoltár alkotásának pontos ideje. Forrásaink ugyanis valamenynyire divergálnak. Tudós rendtársunk, Sörös Pongrác, Rendi Monográfiánk XI, kötetének 145, l a p j á n érdemlegesen nem foglalkozik
e kérdéssel, csak véleményt nyilvánít: ,, 1765-ben kaphattak bele".
Müller Lajos S, J, a Jézus Szíve-tisztelet története c. művének 327,
lapján: „határozott időpontot nem lehet megállapítani, Dr, Vass
Alberik is (Pannonhalmi Szemle, XIV, évf, 4. sz.) csak circiter
jelzi: ,,A XVIII, sz, közepén már megalakult Tihanyban a Jézus
Szíve-társulat is. Ekkor t á j t építették a gyönyörű Jézus Szíveoltárt". Boldogult Kühár Flórísunk (Pannonhalmi Szemle, I. évf,
4, sz.) : „Vajda a p á t a Jézus Szíve-tisztelet előmozdítására ú j j á
épült apátsági, templomában a képfaragó művészet remekeivel díszített Jézus Szíve-oltárt állít 1765-ben", Leghelyesebb intuícióval
dr, Mihályi Ernő: „Tihany részletes kalauza" 27, lapján: „1765.
t á j á n készült". Nézzünk szemébe e kérdésnek, Müller és különösen
dr, Vass Sörössel szemben pontosabban felsorolják a V a j d a apátúrtól kérelmezett és Rómából nyert engedélyeket, Müller pl, ezt
írja: „1766, szept. 13-án XIII, Kelemen pápa Vajda Samu a p á t
kérelmére a tihanyi apátságnak az Űrnap nyolcadát követő pénteken
duplex május rítussal Jézus Szíve-ünnepet engedélyezett." Dr,
Vasstól még megtudjuk, hogy kiváltságos miseszöveggel, melyet
Tihanyon kívül csak a nápolyi bencés apácák templomában lehetett
mondani. Nem volna sem igazságos, sem egyházias gondolkodás
a r r a az alapra helyezkedni, hogy Róma a semmire, vagy hozomra
ad. Kétségtelen, hogy a Szívoltár elkészülte után kért és nyert
engedélyt Vajda apátúr. Kétségtelen, hogy a nagy Szív tisztelő
a p á t ú r és buzgó népe duplex m á j u s rítussal és külön privílégíumos
miseszöveggel Jézus Szíve ünnepét nem celebrálta üres, Szívoltárnélküli templomban. Tehát Stulhóf műve 1766, év első felében
kész volt. Ha másrészről figyelembe vesszük, hogy a Jézus Szíveoltárcsoport a templom, kórus és sekrestye összes faragásainak,
Stulhóf 25 évi munkásságának minimum egyhetedét, valószínűbben
egyhatodát teszi, bár Stulhóf ezidőtájt (39—43 éves) szobrásztalentumának és munkabírásának teljében volt, mégis jó három, vagy
négy évet igényeltek a csoportmű sok és sokféle munkái. Mert
Stulhófnak nem volt művészi iskolája, csak a templomfelszentelés
előtti 6 évben (1772—1778) volt segítsége, Szabó János műfaragó,
A tervezés, anyagbeszerzés, anyagelőkészítés, a faragások színezése,
aranyozása, minden az ő gondja volt. És közben a padok faragását
s a templom és kolostor asztalos szükségleteit is kellett intéznie.
V a j d a apátsága kezdetén (1760, tavaszán) Stulhóf a szép Szűz
Mária-oltár munkáival volt elfoglalva, melyek 1762-ben értek véget.
Tehát még az 1762. év hátra levő részén bele kellett kapnia a szemközti, lectio-oldalon emelkedő Szívoltárba, — ami teljesen megfelelt a nagy Szív-tisztelő apátúr gondolatának —, hogy 1766 elején
m á r készen állhasson. Tihanyi Jézus Szíve-oltárunk tehát az 1762.

év második felében kezdelt épülni és 1766. elején nyert dicséretes
befejezést, Stulhóf egész munkásságának tehát a következő vázlat
n y ú j t h a t j a elfogadható képét: 1753—1757. években befejezte a
nagyjában m á r 1735-ben kész s az 1736,-i tűzkárból elég épen kikerült főoltárt és alkotta a szószéket; 1757—1759. években a szt.
Benedek- és szt. Skolasztika-oltárokat; 1759—1762. években a remek Szűz Mária-oltárt; 1762—1766. években a Jézus Szive-oltárt;
1766—1772. években az orgonaház derűs és szépséges figurális díszeit, a megbűvölő rokokó magas parapettet, a ma már újabbal felcserélt keresztkútat, a sekrestye két öltöző asztalát, m a j d az 1772
—1778. utolsó időszakban a sekrestye hatalmas és díszes ruhaszekrényeit, a 3 művészi predellát, a lavábót (amelynek szökővízfaragása emlékeztet a traunkírcheni művészi szószékre: Jézus Péter
hajójában a csodás halfogás után), a főpapi trónust, a díszes hátvédű szerelvények asztalát és a kényelmes kórus-stallumokat. Ezeket
az érdemes Heizer Ferenc tanítónak műasztalos fia, a ma is élő
Hevesi József, teljesen jókarba helyezte. Ezüst mennyegzője alkalmából a lourdesi oltárral gazdagította templomunkat, A felszentelés
nagy ünnepével (1778,) megszűnt Stulhóf munkája és ezzel együtt
egészsége is. Meghalt 1779, július 14-én s a Jézus Szíve- és Szűz
Mária-oltárok alatti apáti kriptában pihen,
P, Mateo, a családfelajánlás lánglelkű apostola, ki erre magától az Űrtól kapott megbízást Paray-le-Monialban első szent óráján, művét trónraemelésnek nevezi. Mert minden erejével azon
fáradozik, hogy az emberi társadalom összes családjai tűzhelyük,
lakásuk legdíszesebb helyén helyezzék el felajánláskor a Szentszív
megszentelt képét, ők maguk pedig lelkük szentélyében emeljék
trónra és foglalják állandó szeretetükbe Jézus szentséges Szívét,
Hol van édes hazánk legszebb t á j a ? A magyarok nagy családjának
szalonja ott díszlik, ahol Magyarország tükre, a százarcú varázsos
Balaton ragyog, E fölé a tükör fölé a szép kilátásos, geológíailag
kiválóan érdekes, történelmi vonatkozásokban gazdag félszigeten, a
három ó-váras, remetebarlangos, Attjladombos Tihanyban, az ősi
tihanyi apátságban, ennek háromszintességével égbe emelő, két toronykezével imádkozó, szépséges templomában, az immáron kétszáz
éves Szívtísztelet bensőséges primicíájából kivirágzó remek barokk
csoportműben, a kegyelmes Jézus Szíve-oltáron emelte először
trónra a szentséges Szívet V a j d a Sámuel apátúr áldott keze; itt
ajánlotta először a türelmes és nagyirgalmasságú Szív mindenható
szeretetébe kedves magyar népét. Ez az ősrégi ' tihanyi apátsági
templom tehát a magyarok nagy családjának megszentelt tűzhelye,
ez Magyarország legrégibb és legremekebb Jézus Szíve-szentélye:
ide zarándokoljunk, itt sírjunk, itt engeszteljünk, itt töltözzünk
erővel, bizalommal, a küzdve-küzdéshez kitartással, itt imádkozzunk magyar véreink, való értékeink, szent hitünk s édes hazánk
fennmaradásáért. Ne tradas bestíis anaimas confítentes Tibi!
Legyünk hálásak Urunknak, hogy szentséges Szívének nálunk
magyaroknál is trónt szerzett: királyi szépségek övezte, gyönyörűséges trónt. A d j u n k hálát, hogy Nagyasszonyunk szeplőtelen Szíve
számunkra ís nyert szent Fia Szívénél egy kegyelmes szentélyt, egy

remek Paray-le-Monialt és zengjünk nagy hálát, hogy ez ítéletidőben nekünk is adott egy engesztelő Szt, Margitot, kinek bájos,
penítenciás, önfeláldozó élete lelkesítsen és segítsen bennünket,
hogy küzdjünk hatalmas fegyverünkkel, az engeszteléssel. Engeszteljünk, bízzunk és engeszteljünk, sírva-bízva engeszteljünk!
Mert jaj és jaj a mi osztályrészünk. J a j az emberiségnek! Vae
genti peccatrici! Földindulás, hadak és éhség, bombazápor, őrült
gyűlölködés, népirtás, egyházüldözés, ínség és szenvedés mindenütt!
Super quo percutiam vos ultra?! Menjünk, zarándokoljunk legbiztosabb óvóhelyünkre az isteni bőkezűség szentélyébe, meneküljünk
Jézusnak szentséges Szívébe,
Ha a jozefinizmus fagyos szele le is hervasztotta a szentséges
Szív tisztelete szépséges virágzását, lassan-lassan új életre kelt
mindenütt, Tihanyban is őseink régi buzgósága. Ébredjünk is fel!
Noblesse oblige. Ha a föld Isten kalapja, úgy hazánk bokréta rajta!
A Patróna Hungáriáé a mi hatalmas oltalmazónk. Jézusunk itt száz
csodás gesztussal invitál és száz édes hangon mondja: Jöjjetek
hozzám mindnyájan, kik terhelve vagytok és én megenyhítlek
titeket.
Üjabban szép példát mutatott Babits Endre a füredi Krisztus
Király-bazilika híveit buzgó zarándoklásban idevezetve Tihanyba és
itt engesztelő ünnepséget tartva minden Jézus Szíve-ünnep oktávájába eső vasárnap délutánján. 1943-ban ugyanazon vasárnap délelőttjén pedig veszprémi híveivel zarándokolt ide s együtt adtak
hálát szentmisével. Aszófőiek, balatonendrédiek, keszthelyiek, Badacsony-környékiek népes zarándoklatai is bemutatták hódolatukat
a szentséges Szívnek szentmísehallgatással, engesztelő imákkal és
énekekkel, 1940, június 21-én 40 férfi kelt kora hajnalban zarándok
útra, 40 celldömölki ny. vasutas, a vonaton is, gyalog is énekekkel
és rózsafüzérrel engesztelve, Tihanyban szentmisét, szentbeszédet
hallgatva és közös szentáldozással, kálvária járással vezekelve. Katonákkal, tanulóifjakkal, kurzusokkal, intézetekkel gyakran rendezünk kis engesztelő ünnepségeket orgonaszóval, énekkel, lelkesítő
szónoklattal és imákkal engesztelve. De hol van még az idő, amikor
méltóképpen iparkodunk örömet szerezni Jézusnak, szentséges Szívének?! Mikor épülnek alkalmas vendéglátók, zarándokházak és
autóparkok? Mikor fognak kifáradni az engesztelő szentáldozást kiszolgáltatók k a r j a i ? Mikor harsannak fel elemi erővel a szebbnélszebb Szívhimnuszok? Mikor ébred ú j r a a keresztes hadjáratok áhítata, lelkesedése? Mikor jő el Jézusunk Szívének szeretet- és békeországa?
Egyházunk gyásza is telve van reménységgel, békével. Édesanyám temetésénél magam is énekeltem a Venite exultemus invitáló
zsoltár édes bús dallamait. Énekeltem és átéltem a mélyen hívő
Lamartinenek menyasszonya haldoklására írt szavait:
,,Les sanít flambeaux jetaient une dernière flamme;
Le prêtre murmurait ces doux chants de la mort,
Pareils aux chants plaintifs que murmure une femme
A l'enfant qui s'endort, (Le Crucifix)

Dr. Rezek R o m á n rendtársunk fordításában:
Utolsó lánggal lobbantak az égi fáklyák,
Édes halál-dalokkal suttogott a pap,
Merengő fájdalmas dalokat, mint az asszony
Altatja kis fiát.
Vígaszosan gyászos, bájos költői sorok. Tihanynak is van egy
csodálatos, édes simogatásokkal teljes violaszínű gyásza, bánatos
köszöntése a távozó júniushoz, Jézus Szíve hónapjának kimúlásához. Értem a Csúcshegy alatti 60 hold lavendulást, mely Szt. Péter
és Szt. Pál ünnepe t á j á n egy varázsosan titokzatos paradicsom. Egy
óriási lila lángokban lobogó lavendula liget. Telve illattal. Dédanyáink ünnepi ruháit, ímakönyvét, szent áhítatát felidéző édes
illattal. Millió méhecske vidám döngícsélésétől ajnározott mágikus
illattal, A boldogsággal határos mámor csendes nyugalmával ballagunk fel. Páratlanul szép, megbűvölő látvány. Színpompás, csodás
táj szépség. Körülöttünk a kis angyalkrinolínok hosszú sorai, egy
óriási, szelíden völgyes-dombos és lilaságával szemet-lelket á t j á r ó
hihetetlen valóság. Aztán sárgáló zöldjével az a hatalmas asztal,
amelyet Atyánk terít feltáplálásunkra. Aztán a Csúcs-, GurbicsaSzarkádok sötétzöld erdőkoronája, a több szakaszban ide integető
Balaton, a kék ég s végül a messzetávolban a lejtő oldalán a község
sok fényfoltjával s fölötte áldón az apátság mintegy bájos kicsi
alabástrom-nipp mosolyog ide ránk s szívünk megtelik hálával és
békével. Sic expirât mensís SS. Cordis ín Tihany,
Pannonhalmán 1853-ban ^.lakúit meg a Jézus Szentséges Szívének Társulata, A Legszentebb Szív Asszonyáról címzett ímaegylet
pedig 1872-ben alakult meg.
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Á vértanú-fogalom Szent Ciprián műveiben.
Vönöczki Fábián.

Aki Szent Ciprián, karthágói püspök írásait nemcsak olyan
szándékkal böngészi, hogy rátaláljon benne egy pár „archeológiai
múzeumba" illő tanításra, hanem azt keresi, milyen tényezők működtek közre tanításának és lelki arculatának kialakulásában, milyen
eredeti elgondolások lelhetők föl nála, annak számot kell vetnie nála
problémákkal. Szent Ciprián gyakorlati ember és mindent ebből a
szempontból ítél meg. Problémái nem a spekuláció és a kutató elmélyedés területén bukkannak föl, hanem a fölismert és helyesnek
talált elvek gyakorlati megvalósításának körülményei állítják eléje.
Ilyen gyakorlati problémát jelent a Ciprián-olvasó előtt: mi
teszi Szent Ciprián szerint a vértanút vértanúvá? Kit kell a vértanúk közé sorolni? A problémát se traktatusaíban, se leveleiben
nem veti föl azzal a szándékkal, hogy körvonalazza teljes szabatossággal a vértanú fogalmát, Mégís azt kell állítanunk, hogy majdnem minden levelében nagy kérdőjelként mered elénk ez a kérdés, Ciprián beszél ugyanis vértanúkról és hitvallókról, A mi jól
elhatárolt fogalmaink szerint ahhoz, hogy valaki vértanúvá lehessen,
föltétlenül szükséges, hogy halált szenvedjen el és vérét ontsa
Krisztusáért, Klasszikus szavakkal fejezte ki ennek a vérontásnak
szükségességét Szent Tamás: ,, , , , a tökéletes vértanúeszmény csak
akkor valósul meg, ha valaki halált szenved Krisztusért." 1 E szerint
tehát, aki nem ontja vérét Krisztusért, az nem vértanú, pl. ha valaki
csak szóval vagy szenvedések bátor elviselésével vallja meg Krisztushitét. Az ilyen, hítvalló.
Ha valaki ezzel a teljesen kiérett fogalom-elhatárolódással
akarná Szent Ciprián kitételeit magyarázni, máshogyan nem érne
célt, mintha erőszak alkalmazásához fogna a szövegmagyarázatban.
Sőt, Ciprián sok szövegét egyáltalán nem tudnók a mai terminológiával magyarázni, mert nem értenénk meg pl, miért ad buzdításokat
a vértanúknak.
Érdekes és föltűnő jelenség, hogy aránylag sokan szentelték
erejüket és fáradságukat a vértanú-fogalom problémájának kibogozására Cípriánnál, akár kifejezetten akár mellesleg, az Ősegyház
életéről szóló műveik kapcsán, A megoldások azonban, amelyek ezekből a kutatásokból születtek, nem mindig helytállóak, mert nem az
egész cípriáni fölfogást tükrözik vissza, hanem imitt-amott kikapott
részletek kiértékelésén nyugszanak,
A nem kielégítő megoldásokat két csoportba lehet osztani.
1
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1. Az első csoportba E, Lucius 2 tartozik, aki egyedül képviseli
ezt a csoportot nézetével. Azt az állítást kockáztatta meg, hogy a
Cípríánnál előforduló vértanú (martyr) és hítvalló (confessor) egy
ugyanazon jelentésben szerepel: a kettő között a különbség tartalmi
szempontból teljesen elmosódik. Szerinte tehát Cípríán osztja Orígenes és Tertullián nézetét a vértanú szóhasználatára vonatkozóan,
vagyis egyet jelent nála vértanúnak
és hitvallónak
lenni. Nézetét
azzal akarja megokolni, hogy Cíprián a terminológia kérdésében
ugyanúgy függ Mesterétől, mint ideológiailag. Másrészt pedig ingadozó és bizonytalan a szóhasználata, Cipriánnál ez nem magától
értetődő tünet. A két fogalom keverésének és dobálásának nem lehet
más oka, mint hogy Cípríán a kettőt egy jelentésűnek
veszi.
2, A második csoport, amelybe P, de Labríolle, D'Alès, H.
Leclerq az őskeresztény kornak és régiségtannak, valamint Cípríánnak és korának kiváló ismerői tartoznak, mindenekelőtt E. Lucius
föntebbi nézetét „peu exacte"-nak mondja. De Labriolle szerint:
Afrika Prímása távol állt attól, hogy a vértanú és hitvalló fogalmat
egy jelentőségűnek vegye, bármennyire ingadozó is a terminológiája,
Lucius állítása ellen érvül hozza föl és idézi Cípríán 55-ik
levelének egy részletét: „Addítum est etiam Novatiano tunc scríbente et quod scripserat, sua voce recitante et presbytero Moyse
tunc adhuc confessore,
nunc iam martyre subscribente, ut lapsis
infirmis et in exitu constitutis pax daretur." 3
Ez a szövegrész-— mondja De Labríolle — világosan mutatja,
hogy Cipríán valóban tesz különbséget a martyr és confessor között.
Moyses presbyter, amikor a római klérusnak a földkerekség egyházaihoz intézett levelét a hittagadók ügyében aláírta, még (tunc)
,,hitvalló" volt, később (nunc) „vértanúvá" lett.
De Labriolle ez egyszerű érvelése elég hatásos ahhoz, hogy E,
Lucius nézetét megdöntse, A következtetésben azonban ő is hibát
követ el. Abból ugyanis, hogy a cipríání szóhasználatban a „vértanú"
és a „hítvalló" fogalmilag nem egészen födi egymást, helytelennek
látszik levonni az általános következtetést, hogy Cípríán gondolkodása szerint a ,,vértanú"-névre csak az jogosult, aki életét is odaadta hitéért.
De Labríolle nem áll egyedül ennek a fölfogásnak a képviseletében, az újabb szerzők közül sokan sorakoznak melléje: így elsősorban D'Alès és H. Leclerq.
Ennek a második csoportnak fölfogása alapvetésben az, hogy
Cíprián szerint lényeges különbség van a vértanú és a hitvalló
között. Alapelv: a „vértanú" névre csak annak van jogosultsága, aki
életét is elvesztette hitéért, Amikor az egyszerű „hitvallót" is ezzel
a névvel tiszteli meg, akkor következetlen és eltér alapelvétől. Megoldásuk azonban, amint a következőkben látni fogjuk, nem kielégítő.
A tárgyilagos kutatás világánál föltűnnek Cípríánnál olyan vértanúk is, akik még életben vannak, tehát nem tartozik hozzá a vér2
3
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tanúvá-levéshez a halál. Ciprián a vértanú elnevezést rója azokra
is, akiket a szenvedés és kínzás vadságai nem sodortak halálba.
Érvek :
1, Ügy látszik, ez a gondolat vezette Cípríánt, amikor rejtekhelyéről írt leveleiben és azonkívül is, a levél címzettjeí között a
klérus, a nép és a ,,hitvallók" mellett a vértanúkat is külön osztályként sorolja föl. Ez a tény azt igazolja, hogy a címzésben említett „vértanúk" valóban élnek, mert a megholtakhoz levelet intézni
és őket kitartásra buzdítani, célnélküli volna.
2, Ciprián erkölcsi intelmeket intéz hozzájuk (ad martyras et
confessores) és fölszólítja őket, térjenek vissza az Istentől megszabott rendhez. Továbbá szemrehányásokat tesz nekik: az nem j á r j a
és egyáltalán nem helyénvaló, hogy valaki az Isten kegyelméből vértanúvá lesz és annak a parancsait, akinek ereje és kegyelme őt vértanúságra emelte, le a k a r j a rombolni, (T, i, a békelevelek jogosulatlan kiállításával,)
3, Olyan eset is előadja magát, hogy Ciprián valakit a vértanúk
közül érdemeinek nemességére való tekintettel egyházi szolgálatba
osztott be, A 38-ik levelében pl, hírül a d j a a karthágói klérusnak
és népnek, hogy Aurél vértanút (martyrem) lektorrá tette.
Ezek az imént említett cipriání helyek minden csűrés-csavarás
és elferdítés, nélkül két dologról tanúskodnak:
a) Ciprián kifejezetten beszél olyan vértanúkról, akik még életben vannak, tehát nemcsak azok a vértanúk, akik Krisztusért halált
szenvedtek el, (P, de Labriolle és H, Leclerq ellen,)
b) abból, hogy életben levőket vértanúknak nevez, nem következik, hogy a vértanú és hitvalló egyjelentésű nála, (E. Lucius
ellen,)
I, A mai értelemben vett vértanún (akik valóban halált ís szenvedtek hitükért) és a hitet szóval vagy szenvedéssel megvallók (confessores) csoportjának körén túl Ciprián még egy úgynevezett középosztályt
is ismer. Nemcsak alkalmilag aggatja rá ezekre Ciprián
a vértanú nevet és nemcsak a ,,tiszteletbeli" vértanúk szerepét játszák. (Tertullíánnál elvétve előfordul ilyen kifejezés: martyres
honoratí.) Ezek valóban jogosultak a vértanú-név viselésére és részesei mindazoknak a kiváltságoknak, amelyekkel az igazi vértanút
ruházza föl életáldozatot hozó bátorsága, A hitvallóktól Ciprián
megkülönbözteti őket, A különbségtétel lényege abban van szerinte,
hogy ezek az életben megmaradt vértanúk nagyobb fokban tettek
tanúságot Krisztus-hitük szilárdságáról. Ezek azonfölül, hogy életük veszélyeztetésével megtagadták a pogány isten szolgálatát és elhárították az ördög erőszakos támadásait, s ezenkívül börtönbe
kerültek hitvallásukért, testi kínzásokat és bántalmakat szenvedtek
el Krisztusért, Vérükkel is tanúskodtak arról, mi lakott bensej ükben: Krisztus-e vagy a Sátán ütött benne fészket, amikor a kínzóeszközök nyomán kiserkent a vér testükből. Vérüket
ontották az
Űrért, a nélkül azonban, hogy a testi gyötörtetések a valóságban
halálukat okozták volna.
Ez a vértanú-típus testesült meg a már említett Aurél vértanú
alakjában, akit Ciprián éppen a szenvedésekben mutatott állhata-

tosságáért nevezett ki lektorrá- A 38-ik levelében ezt az elnevezést
a d j a rá: „triumphator et victor ín proelío passionis" és dicséretéül
említi, hogy nemcsak a számkivetés kellemetlenségeit viselte el
hősies türelemmel, hanem a kínzásokat
ís, és ennek a dicsőséges
küzdelemnek a sebeit ís hordozza testén, Ezek a küzdelmek őt a
hitvaüók rendje fölé emelik és azoktól megkülönböztetik. Ebből az
la ható, hogy a vértanú- és hítvalló-fogalom megkülönböztetésére a
döntő kritériumot a testi kínzásoknak elviselése és elszenvedése
a d j a meg. Ezt a kérdést illetően maga H, Leclerq is egészen közel
jut a tényálláshoz, amikor ezt í r j a : „Enfin, certains châtiments
légaux qui s'accompagnent de sévices particulièrment cruels valent
par provision aux chrétiens qui en sont frapper, le nom des martyrs,"
Ezek a meggondolások, amelyeket itt fölhoztunk, igazolni látszanak föntemlített megállapításunkat, hogy az életüket Krisztusért
valóban föláldozott vértanúkon kívül van még egy másik csoport is,
amely teljes joggal tart igényt a vértanúi megtiszteltetésre. Ezt a
csoportot az életben megmaradottak alkotják, és abban különböznek
a hítvallóktól, hogy súlyos testi kínzások közepette valóban vérükkel pecsételték meg azt, amit szavukkal megvallottak.
II. Ezeknek a kínzásoknak és bántalmazásoknak azonban Cípríán fölfogása szerint gondolati összefüggésben
kell állaniok a vértanúhalállal: természetüknél fogva „praeambula", vagyis a vértanúhalálra készítenek elő, A szenvedés és a kínzások elviselése nem
volt öncélú, hanem a vértanúság bevezető és előkészületi
aktusa.
Az üldözés viharaiba keveredett keresztény nem azt tartotta szeme
előtt végcélul, hogy kínzásokat szenvedjen el Krisztusért, hitéért,
hanem hogy odaáldozza egész életét, mint Krisztus tette érettünk.
A kínpad kínzásai voltaképen ennek a teljes életodaadásnak a megkezdését jelentették, és ezért ismerte el Cipríán és kortársai is
azoknak a vértanú jellegét, akik testi megkínzásoknak voltak alávetve. Mindaz, aki súlyos bántalmakat szenved el Krisztusért, részesül a vértanúság kegyelmében, mert nem r a j t a múlik, hogy az
életét megkímélik: az ő életáldozata föntartásnélküli, tökéletes. A
testi kínzások elviselésének nagy fontossága van a cipríáni vértanúfogalom kialakulásánál, mert hiszen a vértanú és a hitvalló közötti
lényeges megkülönböztetésnek ez a döntő kritériuma, értékét azonban onnan nyeri, hogy a vértanúhalálra, mint végső célra van utalva
és azzal szorosan, gondolatban is elválaszthatatlanul össze van
kapcsolva.
Ezzel Cipríán óriási mértékben kitágítja a vértanú-fogalom körét, Mindazokat a vértanúk közé sorolja, akik valami módon megszenvedtek hitükért, így azokat, akik fogságukban éhhalál következtében múltak ki, vagy a hitvallásukért rájuk rótt száműzetésben
viseltek el szenvedéseket és esetleg halált is véletlen, de a meneküléssel és a száműzetéssel összefüggő okok miatt. Ezért a fogalomkiszélesítésért nem vonható Cipríán felelősségre, nézetét megfelelő
indokolással kíséri. Az a gondolat él benne, amelyet már föntebb
érintettünk: ezek a fogságban vagy számkivetésben meghaltak, ha
nem is szenvedtek testi kínzásokat a börtön nyomorúságain kívül,

de mindenesetre akarták azokat elszenvedni, kifejezett szándékuk
és eltökélésük volt meghalni Krisztusért. Tartalmas 12-ik levelében
fejti ki erre vonatkozó gondolatait Ciprián. Fölhívja benne a presbyterek és diakonusok figyelmét arra, hogy a tőlük telhető legnagyobb
körültekintéssel és éberséggel ügyeljenek a börtönben elhúnytak testére, mert ezek is részesednek a vértanúi megtiszteltetésben. Ugyanabban a levélben figyelmezteti a klérust, hogy szorgosan jegyezzék
föl a fogságban-meghaltak elhúnytának napját, hogy a „memoria
martyrum" megülésekor róluk is megemlékezhessenek. 6
Ha tehát valaki testi szenvedéseket visel el Krisztusért, ezzel
tanújelét a d j a Krisztus iránti hűségének, külsőleg is láthatóan kifejezésre juttatja szándékát és akaratát, amellyel életét odaáldozza
hitéért, következésképen minden elem együtt van, ami a tökéletes
vértanú-fogalom alkalmazásához szükséges.
III, Eddigi fejtegetéseinkből három dolog világlik ki:
L Ciprián ismer olyan vértanúkat is, akik még életben vannak.
2, A hítvalló és a vértanú közötti különbséget nem az dönti el,
halált szenvedett-e hitéért, hanem szenvedett-e el testi kínzásokat
és bántalmazásokat,
3, Ezek a szenvedéseket eltűrök, amennyiben szándékuk és
akaratuk életüket teljesen o'daáldozni, igazi vértanúk és jogosan
illeti meg őket a vértanúknak kijáró tisztelet,
A vértanúságnak van azonban ennél magasabb foka is, amikor
a kiállott szenvedéseket megkoszorúzza a vértanú halála. Akit az
isteni kegyesség erre a fokra elsegít, az Ciprián szerint a kész és
tökéletes vértanú, A hit megvallásának ez a halál a betetőződése
(consummatio), miként Krisztus megváltói munkájának a kereszthalál, éppen ezért ez az igazi, a tökéletes Krisztus-megvallás.
Ciprián leveleinek számos helyén formába önti ezt a gondolatot, A
76-ik levelében í r j a a klérusnak és a népnek, hogy érdemeik igazi
koronáját az Ürtól a vértanúhalálban nyerik- Életáldozatuk ebben
hozza meg a gyümölcsét: a Krisztussal való teljes és szoros egyesülést, a megdicsőülés állapotát.
Amikor mindezt megállapítjuk, nem lehet elmellőznünk egy elég
súlyos nehézséget, amely a föntebb, bevezetésben említett szerzők
véleményének kialakításában alapul szolgált. Kétségtelen tény
ugyanis, hogy Ciprián ezekkel a vértanúság csúcsára elért vértanúkkal szemben az életben megmaradottakat leveleinek egyes helyein
tágabb értelmezésben az egyszerű hitvallók fogalma alá sorolja. A
nehézség ott van és erre ütik rá a megoldhatatlanság bélyegét, hogy
ugyanabban a levélben ugyanazokról a személyekről állítja egyszer
azt, hogy a vértanúság magas csúcsára értek el, másszor meg a hitvalló nevével illeti őket, Ciprián 66-ik levelében fordul elő egy világos példa, amely ezt a nehézséget kivetíti a maga tisztaságában,
Florentius és Puppianusnak ír ebben és őket „Szentlélektől telt vértanúknak hívja, akik szenvedésükkel Istennek és Krisztusnak a
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látására érdemesültek." 7 Ugyanabban a levélben azonban hitvallóknak mondja őket: ,, . , . a faggatások és kínzások közepette is dicsőségesen állták a sarat ezek a hitvallók, agyonmarcangolt testükön
a sebek fényes dicsőségüket hirdetik," 8 D'Alès és Leclerq föntebb
említett fölfogásukhoz hűen akként oldják meg ezt a nehézséget,
hogy Cípríán alapelvét követve ezen a helyen ís éles határvonalat
húz a vértanú és a hitvalló között, ebben az esetben azonban eltér
általánosan fölállított alapelvétől, P, de Labriolle szerint Cíprián
a fogalmak alkalmazásában ingatag és azokat kénye-kedve szerint
cserélgeti,
*
Felesleges volna ezt a két nézetet újra boncoló kés alá venni és
tarthatatlanságukat kimutatni, ezt ugyanis már a kezdet kezdetén
elvégeztük,
A megoldás kulcsa szerintünk ez: a ,,confessio" (hítmegvallás),
illetőleg „confessor" (ihitvalló) az idézett helyeken genus-fogalmat
jelöl meg, amelynek terében a martyrium
illetőleg martyr species
fogalomként foglal helyet. Ez azt jelenti, hogy a vértanúság is hítmegvallás, csak nem a bíró előtti porondon szóval tett tanúság,
hanem a hóhérok kezei között vérrel megpecsételt bizonyságtétel.
Ennek alapján jogosan hívhatta Cipríán a vértanúkat is hítvallóknak. Az ellenkezőjére, hogy egyszerű hítvallónak adta volna a megtisztelő vértanú-elnevezést, nem található nála példa.
A hitvalló-fogalom különben Tertulliánnál, Cipríán mesterénél
is szerepel ilyen általános és átfogó értelemben; később, 366—385
között mílevei Optatus azt a kijelentést teszi, hogy vértanú az nem
lehet, aki nem hitvalló is.
Nézetünk szerint tehát — ez dolgozatunk csattanója
Cipríán
azáltal tesz különbséget a vértanú és hitvalló között, hogy a vérrel tett tanúságot a hítmegvallás fajaként kezeli, és ennek következtében az, ami a hitvallót vértanúvá teszi, a Krisztusért való meghalás szándéka és a testi kínzások eltűrése.
Fejtegetésünk eredményeit összefoglalva, pontban határozhatjuk meg, kiket tartott Cíprián vértanúknak és hítvallóknak, mi tette
a hitvallót vértanúvá.
1. Cíprián szerint igazi tökéletes vértanúvá azok a keresztények lesznek, akik valóban halált szenvedtek keresztény hitük megváltásáért és erőszakos kínzások következtében a börtönök mélyén
vagy számkivetésben pusztultak el.
2. Cíprián vértanú-fogalma azonban ennél tágabb. Joggal nevezhetők ugyanis vértanúknak azok is, akik Krisztus-hitük megváltásáért hősiesen elviselték a kínpad kínjait és testi bántalmazásokat,
de az üldözések megszakadása vagy más ok miatt megszabadultak
az erőszakos haláltól és életben maradtak. Ezek az élő vértanúk,
3. Azok a keresztények, akik bátran megvallották hitüket magatartásukkal és szavukkal egyaránt és ezért fogságba vetették vagy
száműzték őket, de a börtönben és vagy a számkivetésben nem
pusiztultak el, se súlyosabb testi kínzásokat nem szenvedtek, a hitvallók jellegét viselik. Cíprián ezen a téren jelentős újítást hozott
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be az előző egyházi írókkal szemben, akiknél a hitvalló ís vértanúként szerepel és nem alkottak külön osztályt megfelelő előjogokkal
a hívők seregében. Cipríán ,,De lapsis" c. munkájában világosan
három osztályt különböztet meg a hívők között: 1. martyres, 2, confessores, 3. stantes, A hívők ez utóbbi csoportja azokat foglalja magában, akik a faggatáskor a bíró előtt kereszténynek vallották magukat, és visszautasították a pogány áldozatokban való részvételt. 9
Ezzel sízemben Origenesnél mindenfajta bizonyságtevés Krisztus mellett vértanúságnak számít, Szent János evangéliumához írt
magyarázatában írja: ,, . . . mindaz, aki tanúbizonyságot tesz az Igazságról szavaival, cselekedeteivel vagy bármi más módon, jogosan
nevezhető vértanúnak," 1 "
4, Több helyen Cipríán, mint a régiek, a hítvallót genus-fogalomnak veszi, amely a tágabb értelemben vett vértanút is magában
foglalja,
irodalmi
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FIGYELŐ.
Á megváltozott

középiskola.

Borbély Kamill.

Az elmúlt negyedszázad a középiskola történetében többékevésbbé lezárt fejezetet alkot. Ennek a kornak az iskolája más,
mint az első világháborút megelőző koré volt, de bizonyára más,
mint amilyen majd lesz a középiskola akkor, amikor a mostani háború után új életre ébred Európa,
Ha az az egykorú diák, aki 1918 előtt tette le az érettségi vizsgát, bemegy ma egy középiskolába és megpróbál belenézni annak a
belső életébe — ugyancsak elcsodálkozhatok sok mindenen. Az iskola
megváltozott. Pedig talán a külső ugyanaz. Ugyanaz az épület, a
padok, a szemléltető képek a falon. De egészen más a hangulat az
iskolában: a tanár és a diák kölcsönös vísizonya, az ifjúság összetétele, Bizonyos fokig más a tananyag és más az anyag feldolgozása;
a magyarázat, a számonkérés — és még valami, amit nem lehet
közelebbről meghatározni, nem lehet szavakkal körülírni. Más lett
az iskola lelke.
Az elmúlt negyedszázad iskolájával, a „megváltozott középiskolával" való foglalkozás érdekes mindazok számára, akiket /érdekel
az ifjúság, — de érdekes önmagában is, mert az iskola története a
kor kultúrtörténetének egy darabja. És azonfelül érdekes még azért
is, mert meggyőződésünk, hogy akármilyen lesz is a következő évtizedekben az iskola, lényegében a maiból fog kifejlődni. Mert igaza
van a német középiskolák számára kiadott utasításnak, mikor azt
mondja, hogy „a szellem, amely a formához van kötve, sokkal szívósabb, sokkal makacsabb, mint az a szellem, amely az emberekben
él. Azért azok az intézmények, amelyekben az elmúlt idők eszményei öltöttek testet, csak nagyon lassan és akkor is csak lépésről,
lépésre tudnak megváltozni." (Erziehung und Unterricht in der
Höheren Schule. Amtliche Ausgabe 1938.)
Ha a két világháború közötti idő középiskoláját egyetlen mondattal akarnók jellemezni, azt kellene mondanunk; hogy annak legjellegzetesebb vonása a reformtörekvés a gyakorlati élet követelményeinek kielégítésére.
A világháborút megelőzően a középiskola a neohumanisztikus
műveltségideál fellegvára volt, Ez a műveltségídeál szabta meg a
középiskola helyét a társadalomban és ez adta meg belső lényegének is a karakterisztíkumát, A középiskola egy társadalmi osztálynak volt az iskolája — az ú, n. művelt középosztálynak •— ebből
került ki növendékeinek legnagyobb száma és az ebben való elhelyezkedésre készítette elő tanítványait. De viszont soha nem vallotta be
ilyetén gyakorlati célkitűzését, hanem következetesen kitartott az
önmagáért való műveltség hangoztatása mellett.

A háború után a világszerte felébredő reformtörekvések a középiskolának ezt az autonómiáját igyekeztek megszüntetni és közelebb
igyekeztek egymáshoz hozni az iskolát és az életet. Még pedig két
irányból is: meg akarták változtatni az iskola és a társadalom egymáshoz való viszonyát, másrészt az iskola szellemét úgy akarták átalakítani, hogy az iskola ne pusztán ,,általános műveltséget" adjon,
a valóságos élettől elkülönülő kultúrát, hanem készítsen elő az élet
gyakorlati követelményeire, Világosan kifejezi ezt a gondolatot pl,
az angol közoktatásügyi minisztériumtól az oktatás reformjának előkészítésére kiküldött bizottságának jelentése, amely ezt mondja: „A
nevelésnek olyan egyéniséget kell kiformálnia, amelyet az a közösség éltet és táplál, amelyhez az egyén tartozik." (Commitee of the
Board of Education, 1938.)
A szociális gondolkodás az első világháború után betört az
iskolába — a világ minden középiskolájába, úgy, hogy I. H,
Nicholson joggal állapítja meg, hogy ,,a szociális nevelés gondolata
a háború utáni idő legnagyobb pedagógiai eredménye." (Education
for Modern Needs, 1936.) Világszerte kitágulnak a középiskolák
kapui, megszűnik ennek az iskolatípusnak társadalmi exkluzivitásaLegtöbb országban megnövekszik az iskolák, de még sokkal nagyobb
mértékben a tanulók száma, csökkenik az alsóbb fokú iskolákkal
szemben a nagy átmeneti különbség, alacsonyabb lesz a szellemi kiválogatás mértéke. A középiskolát végzettek számára új életpályák
nyílnak meg, olyanok, amelyekhez nem kívántatik egyetemi végzettség: ez a jelenség magában is elég volna az iskola szociális jellegének megváltoztatására. De ehhez még hozzájárul a szociális forradalom országaiban az alsóbb néposztályok gyermekeinek a középiskolába való segítése a tandíj leszállításával, vagy teljes eltörlésével, ösztöndíjak létesítésével és internátusok alapításával. Végül betetőzi mindezt a szociális nevelés iskolai gyakorlata: az ifjúságnak
a szociális gondolkodásra való szándékos és tudatos nevelése.
A reformgondolat másik iránya még mélyebbre nyúlt bele a
középiskola lényegébe, amennyiben az iskola műveltségeszményét
tette bírálat tárgyává és igyekezett azt a korszellemnek megfelelően
átalakítani. Az amerikai R. Schairer egyenesen új műveltségideált
keres: ,,a mai idők legégetőbb problémája megtalálni azt az ú j
értéksorozaiot, amely a legbensőbben kapcsolódik a modern szociális és gazdasági életfeltételekhez." (Education and the social Crisis.
The Yearbook of Education, 1937.)
A neohumanista felfogás a klasszikus nevelésideált egyén és
időfelettínek és így örök és változhatatlannak hirdette — ezzel szemben az újítók arra hivatkoztak, hogy az iskolás műveltség az életben nem állja meg a helyét. W. Ostwald híres mondása szinte jelszóvá lett az iskolával szemben: ,,Man kann fast mathematischer
Sicherheit sagen: aus einem Schulmusterknaben wird hernach sieherlich nichts besonderes . , ." (Wider das Schulelend. 1909.)
A kérdés behatóbb vizsgálata nem mutat ilyen ijesztő képet,
de az tagadhatatlan, hogy az iskolai eredmény és az életrevalóság
között nagy különbség van. A vezető német pedagógiai folyóiratok
hasábjain éveken keresztül sorozatban jelentek meg az erre vonat-

kozó vizsgálati eredmények, amelyek lényegében mind azt bizonyítják, hogy az iskolai bizonyítvány nem döntő jelentőségű az életre
nézve — sőt a közelebbi kutatás a r r a utal, hogy a középiskola
anyagában, módszerében, sőt a célkitűzésében is van olyan tényező,
amely az élettől idegenné teszi ezt az intézményt. 1 A középiskola
jobban értékelte az elméleti érdeklődést, mint a gyakorlatit, az
alkalmazkodó képességet jobban, mint az önállóságot.
Az első világháború utáni iskolareformok ezt az egyoldalúságot
akarták megszűntetni a műveltségeszmény némi módosításával és
ennek megfelelően új anyagnak és ú j módszereknek a középiskolába
való bevitelével.
Az ú j anyag elsősorban a természettudományok terén jelentkezett: a fizika és a kémia egyre nagyobb terjedelmet nyert, bár ez
még nem mindenütt jelentett egyszersmind nagyobb teret is, mert
a tanítás szelleme és az anyagra fordítható idő nem volt mindig arányos a megnövekedett terjedelemmel, E mellett a szociológia és a
közgazdasági tudományok elemei is megjelennek az ú j középiskolában, valamint a történelmi oktatás reformja, amely nyomon követi a
történelmi szemlélet megváltozását — bizonyos fokig mindegyik a
klasszikus tanulmányok rovására , , ,
Éppen útfy, mint az anyag változása, az új módszerek is a® iskola
életközelségét vannak hívatva szolgálni, A német „Arbeitsschule" és
az amerikai „progressive method" ugyanabból az alapelvből indulnak
ki és ugyanazt a célt szolgálják, midőn azt hirdetik, hogy a tanulásnak a cselekvésből kell kiindulnia, Ez az elv elsősorban az elemi iskolákban való tanításra vonatkozott, de rohamosan tért hódított a
középiskolában is és nemcsak azokban az országokban, ahol megszületett, hanem világszerte, A hagyományokhoz mereven ragaszkodó
Anglia is meghódol, midőn közoktatásügyi minisztériuma ezt vallja:
„Az élet minden állomására az a legjobb előkészület, ha az előző
állomásokat tevékenyen és teljesen átéljük," (Great Britain Board
of Education: Report of the Consultative Commitee on the primary
school, 1931,)
Az egyéni tevékenységnek a hangoztatása lényeges módosításokat idézett elő az iskola gyakorlatában. Megváltozott az iskolai
magyarázat, amennyiben döntő szerephez jutott a szemléltetés, megváltozott a számonkérés, amennyiben a „feleltetés" helyét az osztályfoglalkoztatás tölti be az új középiskolában.
Az életközelség másik jelensége, hogy a középiskola nem zárkózik be, nem akar többé autonóm lenni, hanem tekintetét oda1
F, Krehl (Schulleistung und Lebensleistung ehemaliger Mittelschüler, Zeitschrift für angewandte Psychologie, 1936.) 580 személyt vizsgált meg és azt
találta, hogy az egyetemi tanárok, a legkiválóbb gimnáziumi igazgatók és t a n á rok középiskolás korukban kivétel nélkül' első tanulók voltak; ezzel szemben a
jogászok, mérnökök, proí. teológusok á l t a l á b a n közepes tanulók voltak diákkorukban, még azok is, akik később kitűnően beváltak az életben. A legjobb
orvosok és orvosprofesszorok között feltűnően sok a gyenge tanuló. Lényegében
ugyanerre az eredményre jutott Rósenow, aki 37.242 személyt vizsgált meg, akik
1891 és 1900 között 250 különböző intézetben végeztek, V. ö. még Maria Zillig
tanulmányát: Schulleistung u n d Lebensleistung, Zeitschrift für päd. Psychologie, 1940.

irányítja a falai közül kilépő ifjúság jövő életsorsára is. Az élethivatásra való előkészítés ma m á r legtöbb országban a középiskola
céljai között szerepel — bár meg kell vallanunk, hogy a nélkül, hogy
ezen a területen eddig komoly eredményeket tudott volna elérni.
A múlttal szemben merőben új követelmény a középiskolában
az ifjúság politikai nevelésé. A régi iskolában ez elképzelhetetlen
volt, ma mint természetesnek látszó követelmény lép fel. A demokrácia a maga hazájában épp úgy magának követeli az ifjúságot,
mint a fasiszta, nemzeti szocialista vagy a kommunisztikus államfelfogás, Az eszmének a gyakorlati megvalósítása más és más fokban sikerült eddig az egyes országokban, de magában véve az a
tény, hogy a kérdés felmerült, világosan mutatja, hogy a középiskola
szelleme, vagy legalább is a róla alkotott felfogás erősen megvátozott,
A második nagy világégés, az eszméknek és világnézeteknek ez
a gigantikus méretű élethalálharca megállította a középiskola fejlődésének menetét. A kialakulóban levő új iskola részben torzó maradt és egy új békekorra vár, hogy beteljesedjék. Hogy a beteljesedés milyen irányú lesz, azt nem tudjuk. De hisszük, hogy ami
igazi érték van a nevelés klasszikus formájában az megmarad és
az örök értékeket át tudjuk menteni az új korba, hogy az iskola
továbbra is teljesíthesse a kultúrát megtartó és folytató szerepét.

De profundis.
A mélybe szálljon minden igaz ének,
ahol már nincs sem lány, sem férfi. Vének
sápító hangja nem fertőzi csended,
kacér kajánok nem szegik meg kedved,
nincs undorító íze a meséknek,
nincs mézes-mázos hangja az igéknek,
a jelzők hűek, egyszerűt jelentnek,
hol a jelenek nem voltak, de lettek,
lettek a lényed szürke semmijéből,
amelyre hét pillérű templom épül,
egy két szelídke fényű csillagoddal
templom, ahol csak néha zendül kardal,
de angyal áll ajtódon büszke karddal,
s a titkok nyitját csak igaznak nyitja,
aki már tudja, mi az élet nyitja:
a szenvedés . . . Előbb-utóbb e rejtélyt
majd megtalálod, hét pillérű szentélyt,
a mélységet, hol Lélek jár suhogva,
s míg mind a hét tüzes szárny tárva-nyitva,
az egyszerű mély templom égig ér fel,
— hogy férfi vagy, vagy nő — az már nem érdem. .,
A mélyből szállj fel minden énekeddel,
de mit az égnek szólsz, a mélyben kezdd el!
Rezek S. Román.

KÖNYVEK.

Bölcselet
Jánosi József S. J.: Az erkölcs metafizikai gyökerei. Budapest, Szt. István
Társulat', 1943. 338 1.
Jánosi ezzel az alapos szaktudással és elmélyüléssel megírt filozófiai munk á j á v a l azt a m e r e d e k szakadékot a k a r j a áthidalni, amely Kant skepticizmusa
óta a metafizika és az etika között tátong. Éppen ezért célszerűbb lett volna,
ha a kérdést úgy f o g j a meg, hogy kiindul az erkölcsbölcselet kanti problémáinak vizsgálatából. Ezeket és a belőle táplálkozó modern nézeteket megcáfolva
aztán nagyobb hangsúllyal m u t a t h a t n a rá azokra az eredményekre, amelyeket a
philosophia perennis épített bele m á r régtől fogva rendszerébe. Az a haszna is
meg lett volna ennek a hangsúlyáttételnek, hogy föltárta volna a k a p u k a t az
irodalmi utalások előtt, és elkerülte volna p r o b l é m á j a tárgyalásában a zavaró
mozzanatokat, az óriási kitérőket a fogalmak kifejtésében. A könyv bevezetésében az erkölcsi jelenség természetével, annak metafizikai nehézségeivel foglalkozik, és kimerítő helyzetkép után tárgyal az erkölcsi jelenség metafizikájáról a
tőle elgondolt szempontok szerint: az I. részben az önmegvalósulás szempontjából (ennek a dinamikus folyamatnak nagyszerű metafizikai elemzését n y ú j t j a
biológiai és szellemi létfokon), a II, részben pedig a cél és érték viszonya szemszögéből állítja be az erkölcsi jelenséget az erkölcsbölcselet rendszerébe, Az I.
rész végén függelékben körvonalazza az immanens és transcendens végső cél
p r o b l é m á j á t Aristoteles és Aquinói Szent Tamás filozófiájában. E fejtegetéseit
élvezet olvasni. Lényegében az a benyomásunk a könyvről, hogy az a régiek
bölcseségének fényes igazolása. Értékes filozófiai munka, méltóan sorakozik
J á n o s i többi kötetei mellé.
Vönöczki
Fábián.
Legeza M. S. J.: A transcendens okság elmélete. Kritikai tanulmány. Budapest, Szt. István Társulat. 1944, 176 1.
Ez a kitűnő kritikai t a n u l m á n y iskolapéldája annak, miként lehet tudományos módszerekkel, mélybefúró logikával és nem személyeskedések perpatvarain keresztül, hanem pusztán az igazság szeretetétől áthatva, filozófiai rendszereket boncoló kés alá venni. Egy rendszer bírálata két alapvető tulajdonságot
követel meg: tárgyilagosságot,
ezt az igazság önzetlen keresése és a n n a k diad a l r a - j u t t a t á s a biztosítja, aztán átfogó, világos látást, amelyet a bíráló érveinek
megalapozottsága, igazoltsága n y ú j t . Legeza. mint tomista filozófia emlőin nevelkedett filozófus e föltételek b i r t o k á b a n jogos bírálóként lépett föl báró Brandenstein okság elméletével szemben. Az okság elve középponti jelentőségű
minden filozófiai rendszerben, úgy, hogy ennek igazoltsága dönti el a ráépített
filozófiai rendszernek létjogosultságát is. Legeza alapos mérlegretevéssel, szigorú
logikával mutatj/a meg, hogy Br., aki igazi oknak csak a létesítő okot ismeri

el, és annak értelmét is erősen megszorítja, újszerű okság elméletét nem bizon y í t j a exakt módon: önellentmondó tételeket, állításokat találunk nála és megoldatlan kérdéseket. Pl. nem o l d j a meg a dolgok változásának ontológiai jelentőségét, lehetőségét, mibenlétét, pedig ez a kérdés éppen az okság alapkérdése.
A z u t á n nem ismeri föl a véges dolgok magánvalóból és járulékokból való ontológiai összetettségét, pedig az okságelméletben ézzel oldhatta volna föl az okozásban megnyilvánuló sztatikus és dinamikus mozzanatok látszólagos ellentétét
Ezenkívül bölcseletében a lét analógiája se talál helyet, pedig épp ez vezette
volna el az igazi okok különböző f a j t á i n a k fölismeréséhez. Legeza
helyesen
á l l a p í t j a meg, hogy a rendszer e „gyöngéi" az egészre károsan h a t n a k ki.
Legeza nem hallgathatta el e következmény végső kimondását, mert vizsgálódásai nyomán kérlelhetetlen logikával állott elébe. Hallatlan értéke a szerzőnek
az a finom filozófiai érzék, amellyel Br. német és magyar bírálói után, rátapintott rendszerének gyönge és sebezhető pontjaira, de nem kevésbbé értékes
az a hatalmas arányú fölkészültsége is, amelyet a kérdés minden egyes részletében megcsillogtat. Br. rendszerének a mélyére hatolt és hogy nagyobb súlyt
a d j o n megállapításainak, megszólaltatta ügyesen a skolasztikus bölcselet mai
művelőinek nagyjait is.
A könyv első részében rövid, világos, határozott vonásokkal vázolja Br,
okságelméletét és b e m u t a t j a erre épített világképét (Br. zsenialitása látszik
meg azokon az elmélődéseken, amelyekkel az Isten benső világába merül el):
Isten-fogalmát, az anyag mibenlétéről vallott nézetét, a szellem és természet
világának fölépülését, végül az ember-fogalmát. A II. részben Br. alaptételének, a kezdetnélküli végtelen változás sor lehetetlenségének kritikai vizsgálatát
végzi el. Pompás filozófiai fejtegetéseket n y ú j t a szerző a III. fejezetben, ahol
Br. érveit összeveti erre a kérdésre vonatkozóan Szent Tamás és Szent
Bonaventura érveivel. A III, részben foglalkozik könyvének t u l a j d o n k é p e n í céljával, a transcendens okság elméletének kritikai vizsgálatával. A könyvet minden
részében logikus gondolkozás, lépésről-lépésre haladó, pontos bizonyítás és világosság jellemzi. Könnyen gondolhatná az ember, hogy Legeza e kritikai tanulmányával tönkretette egy élet filozófiai termését, kimondta Br. rendszere fölött
a halálos ítéletet. Pedig nem így van. Nem elítél, hanem a rendszer fejlődését
a k a r j a előmozdítani, kicsiszolni a hibáit, következetlenségeit és így a k a r j a biztosítani számára, hogy Br, tagadhatatlan szellemi értékei el ne kallódjanak,
hanem időtállóak legyenek és bölcseleti közkinccsé váljanak. Ez pedig akkor
lesz, ha Br, megtalálja az útat a philosophia perennis forrásaihoz. Ha Legeza
m u n k á j a ilyen irányban is hat, teljes lesz a sikere.
Vönöczki
Fábián.

Lélektan,
Ravasz László: Magamról, Debrecen, 1944. Coetus-sorozat.
életrajzokban 1.) Kis 8°, 43 1.

(Theología

Ön-

A Református Theológusok Munkaközössége ú j füzetsorozatával hittudósainak teológiai és lelki fejlődésébe a k a r betekintést adni abban a meggyőződésben, hogy ,,nincs kézzelfoghatóbb theología annál, mint amelyikről egy-egy életvonal beszédes hossz- és keresztmetszeteiben maguk a létrejövő theologusok
tesznek bizonyságot." Az első füzet Ravasz László szellemi alakulását a d j a a
gimnáziumban, a teológia tanulásában, m a j d tanításában, végül a dunamelléki
egyházkerület kormányzásában. Őszinte és szerény önvallomás. Nagyvonalú képet kapunk egyszerű ecsetkezelésben. Ennek ellenére is igen érdekes, tanulságos

és gazdag tartalmú. A kis munka persze nem elégíti ki azokat, akik a szerző
lelki fejlődésébe a néhány érintett résznél mélyebben is szeretnének betekinteni.
T u d j u k , hogy ez a sorozat jellegének és tudatos önfegyelmezésnek a következménye. Mi azonban a szerzővel szemben állítjuk, „hogy az ő személye, élett ö r t é n e t e fontos és jelentős" és ,,a kísérleti nyúl" a benne és r a j t a megfigyelhető élettani törvénynél is jobban érdekelne igen sokakat ebben az országban,
a protestáns k ö r ö k ö n messze tovább terjedően. Ez a kis füzet ízelítőt ad arról
a kivételes lélektani szemléletről és írói készségről, amelyeknek a szerző sok
más ragyogó képességével való találkozása egy sokkal részletesebb és teljesebb
önéletírást e m ű f a j n a k világviszonylatban is legjobbjai közé emelné. Ez a vállalkozás akkor is megérné, ha — szerzőnk szavai szerint — sok kísértéssel is
járna. Befejezésül a könyvecske végéről idézünk néhány szép mondatot:
„A
gyönge\ fűnek nem tehet szemrehányást az érett kalász: te nem vagy búza; a
sziklevélnek sem a százados óriás: te nem vagy tölgy. A művész maga ugyanaz,
a k k o r is, amikor keresi önmagát, amikor mások i s k o l á j á b a n feszeng, mint amikor
az öregkor alkotó teljességében a csúcsra érkezve széttekint s alig l á t j a - már
elődeit és utódait. Mert nem mi megyünk, hanem vitetünk."
Vanyó
Tihamér.
Róth Antal S. J.; Új szempontok a típuskutatásban. Tanulmány a gyakorlati lélektan köréből. Budapest, 1944. Korda. Kis 8° 124 1. 4.— P.
A szerző a r r a törekedett, hogy egyrészt r á t a l á l j o n a típust jellemző legszűkebb körre, veleszületett s a j á t j á r a és legszükségesebb alapjára, a genotípusra; másrészt hangsúlyozza az eszményi típus megrajzolásának fontosságát.
Igen helyesen á l l a p í t j a meg, hogy a jellemtarnak fontos feladata az ismeretgyarapításon kívül az útmutatás, az élet szolgálata, Jelen kötet csak egy részlet a szerzőnek J e l l e m k u t a t á s c. s a j t ó alatt levő m u n k á j á b ó l . Kizárólag lélektani
mű. Az emberszemléletről írt általános összefoglalás u t á n egyenként ismerteti
Spranger, Dílthey, J u n g , Ribot és Noszlopi típusait, végül Croner és Lazar női
típusait. Az említett szerzők a l a p j á n jó kczlőképességgel érdekesen és hozzáértőén ír tárgyáról. Az ember- és önismeretre törekvők, akik az eredeti forrásokhoz nem jutnak hozzá, élvezetesen és haszonnal fogják használni. T u d o m á nyos szempontból kevés ú j a t kapunk. A szerző kiemeli, hogy könyve mint nagyobb m u n k á j á n a k első része így befejezetlen. A tanulmány végén részletes irodalmat ad. Itt több fontos mű nincs megemlítve, így pl. Heymans (Die Psychologie der Frauen), M á t r a i (Jellemtan), Müller—Freienfelü
(Persönlichkeit
und
Weltanschauung és egyéb könyvei), Müncker (Die psychologischen Grundlagen
der kath. Sittenlehre), P á l Antal (Bevezetés a modern karakterológiába), Pfahler
(Typenlehren), Előd (Alkatlélektani kérdések és a katolikus erkölcstan) stb.
Vanyó

Tihamér.

Lelkiéleí
Avílai Nagy Szent Terézia Levelei, A legújabb spanyol kritikai szöveg
a l a p j á n fordította P á t e r Ernő a S, Ter. kármelita Keszthely, Kármelita A t y á k
Keszthelyi Rendházának kiadása. I. k. 718 1. 15.— P. II. k. 670 1. 18.— P.
Nagy Szent Terézia leveleinek elolvasása után meg t u d j u k érteni a híres
angol konvertita írónak, Fabernek, szavait: soha sem t u d j u k eléggé megköszönni
az Úristennek azt, hogy nekünk Terézia anyát adta. Nemcsak amiatt, hogy a
belső imádság ú t j á n a k megvilágosításával az életszentség hatalmas eszközét a d t a
kezünkbe, hanem a z é r t is, mert szent egyéniségének megragadó erejével a r r a

képes bennünket elsegíteni, hogy hitünk ••— Guardini szavaival élve — ne csak
jámbor szimbólum, vagy igazság, vagy érték, hanem éltető valóság legyen. Az
immanens karakterológiának ugyancsak nehéz dolga lenne, ha Nagy Szent
Teréziának ezt az átütő hatású, lélekbe nyúló egyéniségét valamelyik típusába
a k a r n á besorolni. Az az örök emberi értékekben is csodálatosan gazdag élet.
amelyet magyar nyelven megjelent műveiben már korábban megismerhettünk,
ellenállhatatlan erővel árad szét a leveleiből is. Ezek a levelek nem Szent
Terézia lelki fejlődéséről számolnak be. Legnagyobb részüket akkor írta, amikor
m á r beteljesedtek r a j t a az Üdvözítő szavai; elmegyünk hozzá és lakást veszünk
nála. Egy élő szent hétköznapi élete lüktet bennük. Ezek a levelek a legmagasabb
lelkiélet aprópénzváltásai. Bennük olyan élet szól hozzánk, amely felolvad az
áldozatvállalásban, a szenvedésben és a segítő szeretetben. Többnyire az Alapítások könyvének küzdelmes éveihez simulnak, azokhoz a d j á k a finom alapkíséretet, Nem egy levélről el lehet mondani, hogy benne remekművet, igazi irodalmi drágagyöngyöt alkotott az írója, akinek alkotásait m ű f a j i l a g is bátran
lehet Sévigné asszony levelei mellé helyeznünk, h a nem föléjük.
Szent Terézia okossága, bölcsessége, egyszerűsége és aranyos humora biztosan megtalálják az utat a modern emberhez. A sokszáz levél az elmélkedve
olvasót megtanítja arra, hogy a mai világ ezer gondja, alattomos materializmusa
és ingatag hitgyengesége idején is mint lehet egészen elmerülni az Istenben.^
Nagy Szent Terézia levelei mesteri kézzel fedik fel a mennyien derűs, elronthatatlanul kiegyensúlyozott lelkiéleínek titkait.
Juhász
Gergely.
Perlaky Lajos: A magány lélektana. Az Atheneum

kiadása.

Az ellentétek felidézésnek lélektana a l a p j á n egészen természetes, hogy
éppen napjainkban, a tömegember uralma idején f o r g a t j á k sok százan Perlaky
legújabb könyvét, A magány lélektaná-1.
Amikor az ellentétes értékpárok igazi
összhangjának hiánya miatt társadalmunk
és az egyes egyéni jellemek is
veszedelmes benső szétesésben szenvednek, akkor szinte ösztönszerűen találnak
r á sokan a feloldást, gyógyítást ígérő magányra. Ide menekülnek azok, akik
nem b í r j á k elviselni a rohanó gépember szédületes iramát; a magánytól várnak
türelmes megértést mindazok, akik csalódtak az embertestvéreikben, vagy végképen belefáradtak a tülekedő, élvezeteket hajszoló életbe; aki egyéniséggé,
jellemmé, az önfegyelmezés munkásává, az isteni kegyelem eszközévé akar lenni,
az is a magányt keresi fel. És mindegyiknek igaza van. Az erdő magányát kedvelő költő mélyértelmű soraiban eltalálta, hogy mit kapnak azok, akik bizalommal fordulnak a magányhoz: Itt ,,a szív nem érzi vérző sebeit és míg álmélkodva nézi e csodát, mindent megért és mindent megbocsát!" Valóban így van.
Akinek valami fáj, aki belsőleg elnehezült, az a magányban egyhamar megt u d j a találni önmagát, elveszített békéjét, sőt még azokat is, akik miatt kiszakította magát az e m b e r természetes eleméből, a társadalom közösségéből, A
magány felemel, lelkileg letisztít, emberhez és Istenhez visz, ha nem meghasonlottságból, gyűlöletből, elkeseredettségből, hanem a lélek gazdagodásának, vagy
legalább is békéjének vágyából keressük fel. Aristoteles is azt tanította, hogy
aki embergyűlöletből megy a magányba, az állati dolgot művel, aki ellenben
azért vonul el magába, hogy egészen az istenieken csünghessen, az emberfelettit
csinál. Mert ,,aki másokkal nem érintkezik, az vagy állat, vagy isteni férfiú" **
(Polit, I, c. 2.) Ez utóbbi ú t a t segíti járni a Szerzőnek lendületes stílusban,
és lélekismerettel megírt, közérdekű és közérthető könyve.
> nagy emberJuhász

Gergely.

>

R é v y Kornél: Az ú j ember, Budapest,
Nyomda nyomása.

1944. A Királyi Magyar

Egyetemi

„Öltsétek fel az ú j embert" — olvassuk a nemzetek apostolának felhívását
Révy Kornél könyvének első lapján. S mire végére érünk a könyvnek, jóleső
megnyugvással látjuk, hogy a szerző nemcsak idézi a nagy megújuló, a Saulból
Pálba öltözött tarsusi szent szavait, hanem segít, útat és irányt mutat, hogy
az olvasó maga is levesse a régi embert és magára öltse azt az ú j a t , mely
Krisztus szerint való. A vagyon, a munka, rang, vér, család, nemzet és hit azok
az állomások, hol megpihenünk és észrevesszük, hogy a mai ember ú j n a k tűnő,
csillogó és hangoskodó köntöse mennyire nem szép, mennyire értéktelenül hivalkodó, mennyire nem áll jól rajtunk. Észrevesszük, mert a szerző f e l t á r j a közönyösen ködös tekintetünk előtt a sivár valót, s mutatja, szerényen, finoman, de
h a t á r o z o t t a n és kívánatosan vonzóan a szebbet, jobbat, azt, amelyre úgyis lényünk legmélyéről tör örök emberi vágyunk.
Mondanivalóját keretbe állítja. A k e r e t fejezetenként ismétlődik, de a t a r talom érdekessége, a képek változó szépsége megóvja az egyhangúságtól. Kiváló
megfigyelő készséggel, bámulatos tisztánlátással, a szócsoportosítások
találó
erejével, sokszor mosolyt és k a c a j t kicsaló finom gúnnyal tapint rá a ma életének és emberének fonákságaira, ferdeségeíre, gyarlóságaira. Bátor és őszinte, a
gyógyítani akaró orvos egyenes nyíltságával tárja fel a betegségeket, hogy a
szembeállítás fényének élességében világítsa meg az egészségesebb életalakítás
lehetőségeit, Ütmutatásaiban, probléma-megoldásaiban, életszemléletében izmos,
tettekbetörő katolicizmus, általános, krisztusi emberszeretet lüktet. F e j l e t t szociális érzéke talán kissé aránytalanul hangsúlyozza az ú j ember a r c á n a jótékonyság vonását, s főképp azzal a megoldással, hogy a jótett magában h o r d j a
jutalmazó erejét: a belőle fakadó örömet. E mellett nincs eléggé kiemelve a ki
nem mondott, bár a sorokban gyakran meghúzódó gondolat, mely szerint maga
Krisztus, az ő keresése és szeretete lenne az új ember legfőbb indítója és mozgatója minden törekvésében, az evangélium szavai szerint: „Bizony mondom
nektek, amit egynek a legkisebb atyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek." (Mt, 25, 40.)
A könyv értékes, élvezetes olvasmány. Valahogy önzetlenebb, tisztább, alázatosabb, szorgalmasabb, családot, hazát helyesebben és jobban értékelő, Istent
és embert jobban szerető lesz, ki olvassa. Örömmel üdvözöljük a mai emberrel
ily b á t r a n szembenéző, a ma emberéhez a lelkiismeretvizsgálat nyíltságával szóló
írást, s kívánjuk, hogy aki elolvassa, valóban magára öltse a Krisztus szerinti
ú j embert.
Dr. Jávor
Egon.
Roznik Rajnér: Krisztus
kiadása. 1944, 356 lap.

útján. A

lelkíélet

alapjai. —

A Magyar

Barát

A szerzőt missziók és lelkigyakorlatok alatt szerzett az a tapasztalata ösztönözte könyvének megírására, hogy még a lelkíéletben előhaladottak is idők
folyamán sokat felejtettek el abból, amit valamikor az iskolában Istenről, Egyházról tanultak. Ez a feledés, a dolgok hiányos tudása mindmegannyi a k a d á l y
az üdvösség útján. Az ilyen veszedelemnek kitett, de a l a p j á b a n j ó a k a r a t ú és
komolytörekvésű hívőknek sietett a szerző segítségére, amikor először a Ferences
Közlönyben tárgyalta folytatólagosan „Krisztus ú t j á n " címen a lelkiélet alapszabályait, az Isten és az Egyház parancsolatait, Ezeket a cikkeket most könyvalakban is a nyilvánosság elé bocsátotta. A katolikus erkölcstan összes tanítá-*
sait, szabályait tárgyalja Isten 10 és az Anyaszentegyház 8 parancsolata sor-

rendjében; m a j d az állapotbelí kötelességeket és a végső dolgokat
ismerteti.
Nagyon helyesen és bölcsen az Anyaszentegyház 5 parancsolata után hatodiknak veszi: „Tiltott könyvet ne olvass!", hetediknek: „Egyházi a d ó d a t fizesd meg!"
és nyolcadiknak: „Vegyes házasságot ne köss!" Nincs a lelkiéletnek olyan kérdése, nem lehet a léleknek olyan kétsége, amelyre e könyvben nem találnánk
kimerítő, világos feleletet. Bár a szerző könyvét olyanoknak szánta, akik nem
tanultak hittudományt, mégis a hittudományi tanulmányokban járatosak számára
is nagyon élvezetes, érdekes és hasznos olvasmány. Nagy értékén mitsem ront
egy-két nehézkes s így nehezebben érthető mondatszerkezet vagy magyartalan kifejezés (pl. a „képez" igének magyartalan használata!). Szívesen és szeretettel
köszöntjük a szerzőt és m u n k á j á t .
— fm •—

Tower
r.-t. kiadása,

Vilmos:

Vígaszaló

gondolatok,

160 oldal.

Korda

A mindig időszerű, érdekes témát feldolgozó szerző jelen
könyvében napokra elosztva a d j a a fájdalom és szenvedés keresztény tanát. A szenvedő számára ugyanis kevés az egyszer hallott vigasztaló szó, Miként a testi orvosság, a lelki vigasz is napi adagolásban hozza meg igazi hatását, S ezt az adagolást változtossággal,
őszinte együttérzéssel, igazán gyakorlati módon oldotta meg a szerző,
A Szentírás, Kempis és nagy emberek gondolatait idézve biztos tudással, élettapasztalattal beszél a szenvedés keresztény módjáról,
értékéről, A könyv sokat fog enyhíteni a manapság megsokasodott
betegek fájdalmain,
Szepes
Alfréd.
Csávossy Elemér:
Budapest, 1942, Korda R. T.
«

<

Ádventi

és karácsonyi

'

.

elmélkedések.
•

••>.'.

A szerző, akinek neve jól ismert vallásos irodalmunkban, karácsonyra új munkával kedveskedett olvasóinak. Csávossynak ez a
nagvszerű könyve a szent ignáci módszer alapján ad rövid elmélkedéseket a négy ádventi hét és karácsony hetének minden
napjára. Egyszerű, közvetlen; a Szentírásból és a liturgiából meríti
anyagát és ehhez fűzi s a j á t gondolatait. Az elmélkedések alkalmasak
arra, hogy lelkünkben ádventi hangulatot keltsenek.
György

T a m á s : Kincsesláda.

Budapest, 1941. Korda R. T.

A Szentírásnak, szenteknek és kiváló embereknek a bizalomra,,
szeretetre és szenvedésre vonatkozó sizép gondolatait és mondásait
gyűjtötte össze nagy szorgalommal és szeretettel György T. Kincsesládájában. Lelkiismeretes, hasznos munka. Érdemes elolvasni és
többször magunk elé állítani ezeket a maradandó értékű mondásokat.
G á n g y i F e r e n c : Istenért — hazáért.
beszédek, katonabeszédek. 1941. Korda. R. T.

Hazafias és alkalmi

Minden olyan munkát, amely segítséget n y ú j t a lelkészkedő
papságnak az Ige hirdetésében, örömmel kell köszöntenünk. Különösen vonatkozik ez olyan szerzők könyveire, akik az idők szavát
követve bizonyos tekintetben úttörő munkát végeznek. Ez a megálla-

pítás áll Gangyi F, prédikációs gyűjteményére, aki mint tábori lelkész közrebocsátotta a katonáknak tartott beszédeit. Bennük szerencsésen kapcsolódik egybe a katolikus és hazafias gondolat; szép
gondolatai, jó példái és hasonlatai, a beszédek hangjának közvetlensége könyvét kedveltté fogják tenni.
Dr. Kövér
Alajos.
M e s z l é n y i A n t a l : Keresztény
magyarságunk
küldetésében. Szent István Társulat.
Ma, amikor mindenütt annyira hirdetik a magyar hivatástudat
ápolásának szükségességét, nagy nyereség a katolikus és hazafias
nevelésügynek Meszlényi A. könyve. A Kat. Tanügyi Főigazgatóság
ép az idei év folyamán sürgette, hogy a tanári karok a tanári értekezleteken beszéljék meg, mit tehetnek a magyar nevelők, hogy tanítványaik lelkében minél hatásosabban keltsék életre és minél
maradandóbbá tegyék a tevőleges magyar hivatástudatot. Ebben a
törekvésben kiváló segítség lesz az olvasmánynak is pompás könyv,
Meszlényi Antal a tőle megszokott alapossággal beszél ebben a
könyvében, amely folytatása a „Magyar sorsunk őrei" című munkájának, azokról a ,,hősök"-ről, akik hihetetlen nagy áldozatokat és
egyúttal felbecsülhetetlen szolgálatokat tettek magyarságunknak. A
könyv olvasása közben boldogan győződünk meg arról, mennyi prófétája, vértanúja, apostola, hitvallója volt nemzetünknek. Nem is
lehetséges, hogy ennyi derék magyar szív hiába dobogott volna magyarságunkért. A Gondviselés munkásai voltak ők. Nekik is köszön*
betjük, hogy megmaradtunk, élünk és dolgozhatunk, mert — miként
a szerző mondja — ,.a Gondviselés súlyos, de történelmileg annál
szebb hivatást szánt nekünk: terjeszteni a keresztény civilizációt
Kelet felé s védeni Nyugat kereszténységét a keleti támadásokkal
szemben."
k. a.
P. R o z n i k R a j n é r O, F, M .'.Az
imádság.
gyónás és szent áldozás. Magyar Barát kiadása, 1944,

—

A

szent-

Mind a két kis írás különlenyomat a Krisztus ú t j á n című műből. Szerző népszerűen, világosan, közvetlen stílusban fejtegeti a
morális és az aszketika nyomán, mindazt, amit csak a jó és helyes
szentgyónásról, szentáldozásról és imádságról tudnunk kell. Nemcsak a lelkiélet útjain most elindulok, hanem a haladók is nagy
haszonnal olvashatják.
— yl —
K o s z t e r A t y a : Nos rector. . . Szent István Társulat kiadása, 1943.
Koszter Atyát eddig a középiskolás diákok nagy barátjának
ismertük. De a diákok számára írt műveiben is mindig vörös fonálként húzódott végig az egész emberi élet távlata. Csak nagy vonásokban ugyan, de mindig vártuk, hogy a későbbi életkorszakok részletes kidolgozását is megkapjuk az ő csodálatosan közvetlen, természetes stílusában. Nem sokáig kellett várnunk, mert a Nos Rectorban igéretünk van a katolikus magyar férfi ideáljának megrajzolására is.

Koszter atya ebben a könyvben a Szent Imre Kollégium
prefektusainak segítségével elénk állítja az egyetemista alakját minden problémájával, törekvésével együtt, Nem általános képet rajzol
,,az egyetemistáról", hanem különveszí mind a négy egyetemi évet
a „gólyától" az „élet kapuját döngetőkig", Mert hiszen mind a négy
évben más és más az egyetemista. Fejlődési íve gyorsan emelkedik felfelé. Minden évben bővülnek, alakulnak, tágulnak a problémák; minden év új és új kérdőjeleket hoz eléje, minden évben másként áll
vele szemben az ezerarcú élet. Négy küzdelmes év ez a nagy célért :
a katolikus férfi és családapa ideáljának kidolgozásáért, Mert tanulmányai, önképzése, lelkíélete, szórakozásai, sőt még az élettárs " keresése is csak azt szolgálják, hogy emberebb emberként és magyarabb
magyarként állhasson be az új magyar társadalomba Isten és a Haza
javára.
A nagy problémákat ezer apró részletre boncolva, életközelségbe
hozva kapjuk a könyvben. Jellemző erre pl, egy fejezet cím: „Öregem,
van kölcsön húsz pengőd?" És éppen ezt köszönjük Koszter Atyának
és a prefektusi gárdának, amely teljes mértékben átvette tőle ezt a
stílust. Reális látás, természetes nyíltság, közvetlenség, megértés és
melegen dobogó szív árad felénk a sorok közül- Mintha csak egy kényelmes fotelban ülve meghitt-beszélgetés keretében tárgyalnánk az
Atyával, Különösen köszönjük a szerzőnek a házasság szentségének
és magának a házaséletnek és sok súlyos problémájának mesteri módon, finoman, de a legtermészetesebb nyíltsággal megírt fejezeteit. Ha
az emberek is így látnák a házasságot, ily magas méltóságra emelve !
A könyvet nem kell ajánlanunk az egyetemistáknak. Máris szétkapkodták. Mi csak azt kívánjuk, hogy annyi áldás és életújítás fakadjon a nyomában, mint amennyi szeretetet a szerzők ebbe a könyvbe
— yl —
beleöntöttek. Várjuk az új magyar egyetemi ifjúságot !
Lexikon.
Csillagászati és meteorológiai lexikon. Szerkesztette: Lassovszky
Károly és Réthly Antal. A Búvár könyvei XXI, Franklin-Társulat.
Budapest, 236 1.
A hazai természettudományos műveltség fejlesztésében igen
sokat tett és tesz a Búvár könyvek egyre szaporodó sorozata, Örömmel üdvözöljük a legújabban megjelenő „Csillagászati és meteorológiai lexíkon"-t. Mindkét tudomány terén bizony nagyon hézagos
értelmiségi társadalmunk tudása, A középiskola sajnos nem sokat
ad ezen a téren, mert nem adhat, s az a kevés, amit ad, nem
maradandó. Tudományos, nagyobb terjedelmű művek vannak anyanyelvünkön is mind a két tudományág terén. De ezek éppen nagy
terjedelmük és elvontságuk miatt széles körökben nem használhatók, csak a szakember számára értékesek.
A Búvár Könyvei e legújabb kötetét ajánljuk nemcsak a művelt ember kezébe, hanem legelsősorban fizikus és földrajz-szakos
középiskolai tanárok kezébe. Csillagászati és meteorológiai kérdésekben a leggyorsabban eligazít bárkit. Meghatározásai könnyen érthetők, világosak és szabatosak. Nyelvezete magyaros. Sokban emeli

a lexikon használhatóságát a számos szövegközti ábra és táblázat,
valamint a művészi fényképekkel teli 33 tábla.
A csillagászati részt Lassovszky Károly, a meteorológiait Réthly
Antal állította össze, A két hírneves tudós és szaktekintély mellett
Bacsó Nándor, D, Balázs Júlia, Berkes Zoltán, Béli Béla, Csada
Imre, Guman István, Kulin György, Strommer Gyula, P, Thewrewk
Aurél, Tolmár Gyula és Tóth Géza szerepelnek munkatársakként,
E nevek világosan tanúsítják, hogy a könyv alapos tudományossággal megírt mű, amely művelt ember könyvtárából nem hiányozhat.
Besenyői
Zoltán.
Nevelés.
Nemzetnevetők
könyvtára.
III, 2, Saád Ferenc:
Honvédelmi
nevelés. IV, 3, Várkonyi Hildebrand: A lelki élet zavarai. IV, 4,
Mátrai László: Jellemtan
(Karakterológia). Szinyeí Merse Jenő mkir, vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából kiadja az
Országos Közoktatásügyi Tanács,
Gyors egymásutánban jelennek meg e nagy könyvsorozat kötetei, Az eddig megjelentek mind értékes alkotásai a magyar pedagógiai irodalomnak, és nagy hasznára lehetnek szülőknek és hivatásos nevelőknek egyaránt. — Saád könyve a honvédelmi neveléssel
kapcsolatos kérdéseket tárgyalja. Nemcsak az elemi, középfokú
iskolát és egyetemet t a r t j a szem előtt, hanem azt is vizsgálja, hogy
mit tehet a család és a társadalom a honvédelmi nevelés érdekében, és melyek azok a kötelességek, melyeket mindenkinek ismernie
kell (kémelhárítás, viselkedés ejtőernyősök támadása esetén stb), —
Várkonyi a gyermek és serdülőkor azon lelki jelenségeit és fejlődési zavarait boncolgatja, melyek a ,,rendes" átlagos lelki tényektől
eltérnek, és így a nevelésben különleges figyelmet érdemelnek.
Sorba veszi a gyakoribb lelki rendellenességeket (gyermekkori hazugságok, lopás, bűnözés stb,) azután pedig a ,,problématíkus", az
egyetlen, a nehezen nevelhető, az ideges, a hisztériás gyermek —
tárgykörökre vonatkozó lélektani és neveléstani tudnivalókat ismerteti, A második részben a serdülő- és ifjúkor egyes rendellenességei
kerülnek sorra, A szerző úgy írta meg könyvét, hogy az a legtudományosabb bírálatot is kiállja, és ugyanakkor a nem szaktudós ís
megérthesse, A problémák tárgyalásánál mindig érinti a gyakorlati
következményeket és tanácsokat. Ez teszi különösen értékessé a
nevelők számára. — Mátrai Jellemtana az ískolásgyermekek lelki
alkatának megismerésében akar kalauz lenni. Tudvalevő, hogy a
középiskolában minden tanulóról ,,személyi lapot" kell kiállítani,
mely az illetőnek mintegy lelki keresztmetszetét a k a r j a adni. Ennek
akárcsak megközelítően helyes elkészítése igen nagy lélekismeretet
tételez fel, továbbá azon módszerek ismeretét, melyekkel a tanulók
értelmi, akarati, érzelmi stb, életét hozzáférhetővé lehet tenni a
vizsgálat számára (tipológia, grafológia, a Wartegg- és Rorschachpróba és a Szondi-féle genoteszt). Mátrai ezeket a módszereket
tárja elénk, mindig józan kritikával, mely felhívja az olvasó figyel-

mét az egyes eljárások előnyeire és árnyoldalaira. Könyve .nem
könnyű olvasmány, de a benne foglaltak gyakorlati "kiakriázhatósága
kárpótolja az elmélyedt olvasás fáradságát.
Dr. Polgár Vilmos.
Révay Frigyes: A fegyelmezés
(Büntetés és jutalmazás). Gödöllő, 1943. — Zimándi Pius: Olvasmány földolgozások
a hatodikos
magyar tanításához. Gödöllő, 1943, — Zimándi Pius: A
magyar
tanításának problémái és az érettségi. Gödöllő, 1943, — Szombach
Godehárd:
A praeromantika
kora. Gödöllő, 1943, —
Szombach
Godehárd: A magyar irodalom rendszeres
tanításának
problémája
az új tanterv tükrében. Gödöllő, 1943, -— Molnár Péter:
Külön
magyar-órák a gödöllői francia tagozatban. Tanterv és végrehajtás.
Budapest, 1943.
Ezek a dolgozatok tanúskodnak arról a lelkes hivatásszeretetről, mely a gödöllői premontrei gimnázium tanárait eltölti. — Révay
a nevelés egyik legkényesebb kérdését, a fegyelmezést tárgyalja.
Elemzi a helyesen fegyelmező tanár tulajdonságait, elsorolja a
helyes, a helytelen és a vitatott büntetéseket, összehasonlítja az
egyéni és közös büntetéseket, majd a jutalmazás pedagógiájával foglalkozik. A felvetett problémák megoldásában józan mértéktartás
vezeti. Sok hasznos tanácsot ad a pedagógiai gyakorlat számára. —
Zimándi már eddig is több dolgozatban kereste a helyes útat, mely
a magyar-tanítás korszerű megújításához vezet az iskolai Utasítások
szellemében. Örömmel üdvözli az újítást, de észreveszi ennek
gyenge pontjait is. Bírálatának bátor szókimondásával és az általa
ajánlott megoldás ismertetésével hathatósan hozzájárulhat ennek a
nyugvópontra még nem jutott nehéz kérdésnek végleges rendezéséhez, Másik tanulmányában a hatodikos magyar tanításához akar
használható módszertani segédkönyvet adni kartársai kezébe. —
Szombach is a magyar-tanítás megújításával foglalkozik, és őszintén
feltárja azokat a tapasztalatokat, melyeket az új Utasítások szellemében végzett magyar irodalom-tanítás közben szerzett. A praeromantika koráról szóló értekezése bemutatja a hetedikes anyag egy
részén, hogyan képzeli el a helyes irodalmi oktatást. — Molnár
ismerteti a gödöllői francia tagozat külön magyar-óráinak tantervét
és végrehajtási utasításait. Ezekre a külön magyar-órákra azért van
szükség Gödöllőn, hogy a részben francia nyelven folyó tanítás
magyar stílus-rontó hatását a tanulókban ellensúlyozza, és a francia
nyelv beható tanulása nyomán adódó esetleges magyartalanságokat
irtogassa. A helyi viszonyok ismertetése közben a szerzőnek többször van alkalma kitérni a magyar tanítására vonatkozó általános
gyakorlati elvekre is.
Polgár
Vilmos.
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Kroller Miksa apátúr acélmiséje.

Nagy kegyelemben, Isten kitüntető szent ajándékában részesült
Kroller Miksa zalavári apátúr. 1944. július 30-án ünnepelte rendtársai, hívei, tisztelői között pappászentelésének, új miséjének 70-ík
fordulóját. Isten parancsainak hűséges teljesítése, erőivel való bölcs
és lelkiismeretes gazdálkodás, önuralom mind hozzájárult, hogy örökölt jó szervezete sok testi bajt, lelki szenvedést leküzdve ma is
teljes frisseségében működik, lelke pedig megértő, meleg szeretetet
áraszt mindenkire. Szívből kívánjuk, hogy Isten még sokáig éltesse
szeretett rendjének nagy örömére.

Gesztenyevirág.

9

Fehér volt, halk rózsaszínű,
övé volt az egész világ;
kinyílt, nyílott és elnyílott »
s hullat a gesztenyevirág.
Ájultak a virágcsomók,
eleresztik a szirmokat,
földre ejtik a sok mesét,
a merész virág-álmokat,
S a holt virágok
a sizúrós, tüskés
mormolni kezdik
a fanyar, csípős

csontvázán
gesztenyék
mostohán
letenyét.

Sajnálom a vadgesztenyét , , ,
, . , vagy tán magunkért van a könny?
Mert így járunk mi is, mikor
a Nyarunk forrón ránk köszönt?!
Hős álmaink elhullanak
s a józan, szúrós, vad világ
meséinket megöli mind,
s meghal a gesztenyevirág.
Magasi
Sárkány N y o m d a R.-T. Budapest, VI., Horn Ede-u. 9. T e l . : 122-190, 326-066,
Igazgatók: W e s s e l y Antal és W e s s e l y J ó z s e f .

Artúr.

SZERKESZTŐSÉGÜNKNEK MEGKÜLDÖTT KÖNYVEK.
Váth János : Jánosi Gusztáv. Nemzedékek kiadása.
Váth János balatoni novellái. A kövek között. Janus Pannoius T. kiadása.
Varsányi Károly: Balatoni kecskekörmök. Bp. 1942.
Váth János: Erdélyi csillag. Kolozsvár. 1941.
Johann Váth : Die Fischer von Galilea. Győr.
Váth János: A kenesei országgyűlésen. Kolozsvár,
Gál István : Vesselényi István Szózata. I—II. k. Kolozsvár.
Szentiványi Dezső S, J. : A katekizmus története Magyarországon, Bp.
P, Kisz Szaléz O. F, M.: Mindent az Istenért, Magyar Barát,
P. Roznik Rajnér : Krisztus útján. Magyar Barát
P. Roznik Rajnér: Az imádság. U. o.
P. Roznik Rajnér: A szentgyónás és szentáldozás. U, o.
Maeterlinck : A termeszek élete. Franklin.
Babits Mihály : A gólyakalifa, Franklin.
Mikszáth Kálmán : A Noszti fiú esete Tóth Marival. Franklin.
Petőfi Sándor : János vitéz, Franklin,
Kristóf György : A kolozsvári Tudományegyetem magyar irodalomtörténeti intézetének könyvtára. Pécs, 1943.
Baksa János : A bűn álarc nélkül. Korda.
Tower Vilmos : Vigasztaló gondolatok. Korda.
P. Róth Antal S, J. : Uj szempontok a tipuskutatásban. Korda.
Magni-Castelbranco : Válaszunk a fatimai üzenetre. Korda.
P. Polgár András S. J. : Hiszel? Korda.
Gigler Károly : Szentmisénk lelke. Szt. István T.
Östör József : A döblingi Széchenyt. Szeged.
Margarete Seemann : Pia Forst iskolája. Szalézi M,
A Boldogságos Szűz Mária követése, U, o,
P. Considine : Az isteni kisded tanítása. U, o.
P. Considinie : Reménykedjünk Istenben, U, o,
Dutil Gaston : Szentmiséd és életed. III. k. U. o.
Endrefalvy Ottó : Szállj szívünkben nagy Isten. U. o.
Kozáky István : A kereszt fényében. U. o,
Heinrich Lützeler : Képkoszorú. Fredburg i. Br. Herder.
P, Fenyvessy Jeromos O. P.: A rózsafűzéres királyleány. Bp, Stephaneum,
Grignion—Fenyvessy : Szentolvasó. Bp, Stephaneum.
P, Fenyvessy Jeromos O. P. : Liliomos királyleány, 2, k. Budapest,
Stephaneum.
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