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minden kötet

TANULMÁNYOK.
Satan redivivus.
Blazovich Jákó.

A modern ember — a XIX. század közepétől a világháborúig
terjedő évtizedek hordozója — boldog optimista, Ügy látja, hogy sok
évszázad tévelygése után végre megtalálta azt az utat, amely az
emberiség biztos boldogulása felé visz. A boldogulás zálogát első
sorban a rohamosan tökéletesedő ú j életapparátusban látja. Az i f j ú
erőktől duzzadó gazdasági rendszer, a kapitalizmus egyre bőségesebben varázsolja elő a boldogulás első föltételeit, a különböző anyagi
javakat. A liberalizmus biztos kézzel egyensúlyozza az államéletet,
éberen őrködik az egyén szabadsága mint az emberi boldogság legfontosabb kelléke fölött. A tudomány egyrészt rohamosan növeli az
emberiség szellemi, ismereti tőkéjét, másrészt a technika szédületes fejlesztésével fölszabadítja illetőleg az ember igájába töri a természet lappangó erőit, Hogy pedig metafizikai nyugtalanság se zavarja ezt a boldog embert, arról a fölényes materialista-racionalista
világnézet gondoskodik. Puhán, zökkenők nélkül, merész remények
közt siklik a nyárspolgári élet. Hol innen, hol onnan hallik a renesziánsz élethimnuszának r e f r é n j e : „Élni szép, élni jó!"
A nagy optimizmusnak egy sajátos áldozata volt. Amitől a középkori ember rettegett, földi és örök üdvét féltette, azt a modern
ember büszke fölénnyel hallatlanba vette, A démonok világáról,
a Sátánról van szó. Ez a titokzatos világ, amellyel az összes eddigi
kultúrák annyit viaskodtak, a modern ember szemében megszűnt
probléma lenni. A Sátán operett-színpadokra, élclapok hasábjaira
szorult. Nemcsak boszorkányok, de a bűn szolgálatában álló gonosz
szellemek sincsenek. Amiben a középkori démonologia a Sátán művét látta, az merően beteg, bomlott idegzet dolga s mint ilyen klinikák kórtermeibe, idegszanatóriumokba utalandó, A modern ember a
rohamos fejlődésben kibontakozó erőket oly magasra értékelte,
hogy a jó és a rossz közti harcból még mindig jelentkező diszharmóniák végleges fölbontását is tőlük várta. Victor Hugó egyik legszebb alkotása ,,La fin de Satan" (a Sátán vége, megváltása) címet
viseli. A modern ember végzetes komolysággal hitte, hogy a démonok
világának kapuit be fogja falazni, hogy az egyéni és közösségi élet
földalatti gátlóit, amelyeket a mult a Sátánban személyesített meg,
ki fogja küszöbölni,
Pannonhalmi Szemle

^

Aki élénkebb figyelemmel kíséri szellemi életünk kavargását,
egyre sűrűbben különös tünettel fog találkozni. A XIX. században
annyi fölénnyel eltemetett Sátán kezd visszajárni. A legkülönbözőbb
életszférákban ú j r a démonikus erőket emlegetnek, éreznek, Egy sekélyes, patologikusán nagy önbizaknú kor optimizmusa megtört, kezdjük ú j r a érezni, hogy az élet egy a rombolás, gyűlölet szellemétől feszülő titokzatos világ szörnyű erőinek sugárzatában áll. Érdemes ezt
a különös kortünetet kissé közelebbről szemügyre venni.
A nagy változás első határozottabb jelei közvetlenül a világháború után mutatkoznak. Különös nyugtalanság vesz erőt az embereken, főleg a fiatalságon. Európa-szerte egész irodalom támad, amelynek ez a nyugtalanság a legközpontibb kérdése, A tünet finomabb
elemzése meggyőz bennünket arról, hogy nem egyszerűen a háború
utóhullámaival állunk szemben. A lázas nyugtalanság magyarázatát
sokkal inkább abban a szellemtörténeti tényben kell keresnünk, hogy
a kor lassan-lassan kijózanodik a XIX. századi optimizmus narkózisából, Nem kell hangsúlyoznunk, hogy a világháború sötét drám á j a nagymértékben siettette a kijózanodást. Véres bizonyítékát
kaptuk annak, hogy a legfejlettebb civilizáció sem jelenti önmagában
az emberiség nemesedését, tökéletesedését. Megismertük, hogy anynyít magasztalt életapparátusunkban démonikus erők lappanganak,
amelyek nemcsak az élet puha kíbélelésére alkalmasak, de törni,
zúzni, gyilkolni, egész kultúránkat a pusztulás örvényébe sodorni is
tudják. Az előző nemzedékek nagy biztonsági érzése megroppant, lázas nyugtalanság vesz erőt a koron. Előadások, cikkek, könyvek tömege ad a megváltozott kor hangulatnak hangot. Nemcsak a vonagló
germán Óriás ír, beszél ,,Unruhe"-ról, hanem a győztes Franciaország irodalma, főleg fiatal írói g á r d á j a is az1 „inquiétude" komor
kortünetével foglalkozik. Hogy a kortünet nem a szellemtörténeti divat egy hulláma, annak szomorú igazoló ja az öngyilkossági krónika,
amely a nagy nyugtalanság nem egy halálos áldozatáról is tud.
A megtört optimizmusnak, illetőleg az elhatalmasodó pesszimizmusnak legerősebb irodalmi megnyilatkozása kétségkívül Spengler
sokat emlegetett munkája, az „Untergang des Abendlandes" volt.
Nem érdekel bennünket hic et nunc, mennyi igazságot s mennyi tévedést tartalmaz a sokat olvasott két kötet, reánk nézve a munka
kortünetí jellege a fontos. Annyit változott a művelt világ légköre,
tudatélete, hogy a XIX. század bálványának, a kultúrának haláláról
lehetett írni s a komor írással Európa egész szellemi világát lázba
hozni. A német ifjúság egy része ugyan máglyán égeti el a könyvet,
de a világirodalom mindenütt viharosan reagál rá. Az erős hullámzás, amelyet megindított, mindennél világosabban mutatta, hogy a
fölvonultatott gondolatok, komor próféciák a kor tudatsíkjának gyújtópontjában állanak, hogy Nyugat szellemi világa már nem a XIX.
század kultúroptimísta csillagzata alatt mozog, hanem ú j utakat keres.
A megváltozott szellemi légkörben revízió alá kellett kerülnie
az előző nemzedék fölényes démonologiajának is. Ha ez a revizíó

sokszor nem is jutott el a személyes Sátán elismeréséig, annyit meg
kellett állapítania, hogy az egyéni és tömegi életben tevékeny erők
egy része a puszta értelem számára megközelíthetetlen, titokzatos forrásból árad ki, hogy ezek az irracionális erők sokszor elhatározóan
markolnak bele a történelem, az egyéni életsors kerekébe, A fölvilágosultság, a liberalizmus merész, naiv álma, hogy a történelmet, egyéni
életet szövő erők az emberiségnek zavartalan boldogságot biztosító,
kiegyensúlyozott rendszerbe szoríthatók, amelynek szuverén ura az
ember lesz, hogy ennek a títání kultúretikai föladatnak megoldása
már csak idők kérdése, szétfoszlott. A földi élet zakatoló, hol jajban, hol dalban kihangzó mechanizmusának nem az ember az egyetlen gépésze: a gépház körül egy titokzatos világ árnyai is imbolyognak, tevékenykednek.
•
*

*

Az életet ezer ponton támadó démonikus erők legmeglepőbb
felfödözői a mai életapparátus figyelőinek, bírálóinak sorából kerülnek ki. Ismeretes az a mély hódolat, határtalan bizalom, amellyel a
modern ember a gép világának rohamos fejlődését kísérte. Az előző
nemzedék nagy álmainak letéteményese elsősorban a technika volt.
Az ú j világban, amelyet az emberi lángelme s kitartó akarat teremtett, csoda-csodát ért. Évezredeken, talán évmilliókon át szunnyadó
erők ébrednek hosszú álmukból s állnak be az emberi művelődés
szolgálatába. A fejlődés határai szinte a végtelenben vesznek el. Minden ú j gépcsoda ú j reményeket fakaszt. A gépember a Teremtés h a j nalának légkörében él. S valóban, a Föld rohamosan gazdagszik, ú j
javak özöne árasztja el a civilizált területeket. Még egy emberöltővel ezelőtt ís káromlás-számba ment volna minden szó, amely az ú j
csodatevővel, a géppel szemben csak némi szkepszist, aggodalmat
mert volna kifejezésre juttatni,
A technikának ma is még sok a fanatikusa. Hogy csak egy péld á t említsünk, az orosz Szovjet egyik legkiütközőbb jellegzetessége
a machinolatría, a gép ístenítése — a bolsevizmus a vörös Paradicsom megteremtését a géptől várja. De vagy két évtizede a világ
szellemi életében más hangok is hallatszanak. Komoly korfígyelők
rámutatnak azokra a sötét veszélyekre, amelyek az emberiséget a
technika világa felől fenyegetik. Kezdünk ráeszmélni, hogy a gép
nemcsak az emberi fejlődés ú j úttörője, hanem démonikus erők hordozója is. „Die neuzeitliche Technik ist von Bösen" — állapítja meg
Eberle. Irodalmilag súlyos nevek hordozói a technika tüneményes
világának hátterében a Sátán mozgó árnyát látják. Egyet a sok közül meg kell szólaltatnunk.
1934-ben jelent meg Werner Sombart „Deutscher Sozializmus"
című munkája. A szerző világirodalmi viszonylatban is egyike a legismertebb nemzetgazdászoknak és szociológusoknak. Nevét nem egy
a német irodalom határain túl is jól ismert munka viseli homlokán.
Még akinek e munkákkal szemben kifogásai vannak, annak is el kell

ismernie, hogy az irodalom Sombartnak értük hálával adós. Említett munkája nagy hullámokat vert, amint ezt a külön füzetben megjelent ismertetések, bírálatok igazolják, A munka egyik fejezete ,,Der
Turmbau von Babel" címet viseli. A fejezetben Sombart szokott szellemességével ad szemléletes vázlatot arról a pusztításról, amelyet
az „ökonomiai korszak" (,,das ökonomische Zeitalter") a szellemiek,
lelkiek terén végzett. ,,Nur wer a n die Macht des Teufels glaubt,
kann verstehen, was sich in den letzten anderthalb Jahrhunderten in
Westeuropa und Amerika zugetragen hat. Denn nur als Teufelswerk
kann gedeutet werden, was wir erlebt haben". A Sátán ásta alá egyre
szélesebb körökben az Istenbe, a másvilágba vetett hitet. A Sátán taszította a kort abba a szabadságbódulatba, amely a liberalizmusban
tombolta ki magát s okozott mérhetetlen károkat, A Sátán szította
föl azokat az alacsony ösztönöket, amelyek a modern embert a pénz,
az anyagi javak rabszolgájává süllyesztették, A Sátán iskolájából
hozta a kor azt a technikát, amellyel ,,,valóban csodákat művelni, hegyeket áthelyezni, földrészeket eltolni tudott". Negyedszázaddal ezelőtt így még alig lehetett volna írni. Kortüneti szempontból különösen jellemző, hogy Sombart könyvének éppen ez a része a munkásvilágban is élénk, erős visszhangot keltett, A démonok világa tehát
már nem azonos a mesék világával — nem is pszichopatologia,
Üj világháború réme lóg állandóan a fejünk fölött. Vajha Isten
jóságos keze elűzné ezt a szörnyű felhőt. De ha mégis ránk szakad,
a ma még szkeptikusoknak, fölényeseknek is lesz módjuk meggyőződni arról, minő sötét, sátáni erők lappanganak technikánkban,
hogy a „világ fejedelme" nem fantom, hanem döbbenetes valóság,
•
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Napjaink szóbanforgó szellemtörténeti tünete élénken tükröződik a szépirodalomban is. A Sátán szépirodalmi felfedezői nem
járnak töretlen utakon. Goethe, Chataubriand, Madách, a romantikusok költészetében — hogy csak néhány példát említsünk — fölföltűník az alvilág fejedelmének árnya, A XIX, század korlátlan optimizmusa verődik vissza a szépirodalomban, amikor a romantikusok,
elsősorban Victor Hugo az Evangélium elkárhozott Sátánjával szemben a „megváltott Sátánról" beszélnek. A legerőteljesebben, sokszor megrázóan tudta Dosztojevszkij festeni azt a titokzatos világot,
amelynek szörnyű erői keresztül-kasul járják, torzítják, ölik az életet. À materialisztikus világnézet, a mérhetetlen kultúroptimizmus
elhatalmasodásával a Sátán élcek, operettek lovagjává süllyedt, akinek egyetlen föladata, hogy a démonok világába vetett hit fölött mosolygó nyárspolgárt meg-megnevettesse. De amikor ez a kultúroptimizmus az idők súlya alatt megroppant, a Sátán szépirodalmi szerepe
is megváltozott: az operett-alakból döbbenetet keltő drámai hős, gyökérzetével az élet utolsó mélységeiben elvesző komor probléma
lett. Ha tekintetünk végig siklik az utolsó húsz év komoly irodalmi
mértékkel mérhető szépirodalmi termékem, lépten-nyomon ránk döb-

bentenek a démonikus erők szüntelen munkájának sötét rajzai. Gondoljunk csak a fordításokban az egész Európát bejáró Mauriac-,
Green-regények komor világára: milyen kétségbeesett harcot vívnak
hőseik az élet alattomos ellenségeivel, milyen kegyetlen végzetszerűséggel buknak el a harcban. Emlegethetnők Wilhelm Kiefer „Auguste
van Dorpe"-jét, Walther Eidlitz „Kampf im Zwielicht"-jét, „Das
Licht der Welt"-jét, a flamand Gerhard Walschan műveit, Philipp
de Pillicyn „Blaubart in Flandern"-jét s még számos más nevet. Az
irányzat legmegrázóbb kifejezője kétségkívül Georges Bernanos
,,Sous le soleil de Satan" (a Sátán Napja alatt) című regénye, (A
munka néhány hónapja Ijjas Antal sikerült fordításában magyarul
is megjelent a Franklinnál,) Kortüneti megállapításaink e leghatározottabb igazolójára részletesebben ki kell térnünk,
A regény 1926-ban látott napvilágot. Hatása szokatlanul nagy
volt. Nemcsak az igényesebb francia olvasóközönségnél járt kézrőlkézre, hanem más irodalmak komoly figyelmét is éveken át lekötve
tartotta. Mély hatásának magyarázatát nem kereshetjük külső, alaki
tökéletességében — a munka egyes klasszikus részletei mellett is
ilyen vonatkozásban sok kívánnivalót hagy hátra, Nem is könnyű olvasmány, Meséjének fátyola mögött a legsúlyosabb emberi, világnézeti problémák gomolyognak. A komoly olvasó le-leteszi a könyvet
s reflexióktól kavargó lélekkel maga elé mered, metafizikai távlatok igézete alá kerül — tehát nem könnyed, színes, futó irodalmi élvezetek részese. Bernanos egy regény színfalai közt vonultatja föl a
kor lelkivilágát nyugtalanító kérdések jelentős részét, ezért talált
annyi olvasóra,
A „Sous le soleil de Satan" merész vállalkozás: Bernanos a mai,
bámulatos lélektani felkészültséggel rendelkező regényirodalom szintjén mozogva regény keretei közt a k a r j a leleplezni azt a szörnyű
munkát, amelyet a földi életben a Sátán szünetlenül, lázas tevékenységgel végez. A merész vállalkozást siker koronázta: egy a komoly
olvasót fölkavaró, megrendítő erejű regényt kaptunk. A regény ellen nemcsak írásművészeti, de világnézeti szempontból is kifogások
emelhetők — a könyv nem való minden kézbe! — de kétségtelen,
hogy emberi létünk legmélyebb örvényeiből, legkavargóbb káoszából
hoz felszínre komor tényígazságokat. A munka olvasása közben nem
egyszer megfeledkezünk arról, hogy regény fekszik előttünk: egyes
részei változatlanul mélyen járó vallás-lélektani, sőt metafizikai munkába volnának beilleszthetők. S e mellett az irodalomművészeti szempontból ugyancsak nagy és kényes igényeket támasztó föladatot akkora valószerüséggel oldja meg, hogy a démonok világával szemben
szkeptikus vagy hitetlen olvasó sem tud hatása alól menekülni: Bernanos írásművészete még ez utóbbiban is ki tudja kristályosítani azt
a tudatélményt, hogy nem képzeletszülte világban jár, hanem egy
titokzatos valósággal áll kapcsolatban.
A regény mesei tartalma egy papnak, először campagnei káplánnak, m a j d lumbresi plébánosnak, Donissan abbénak megrendítő
élettörténete. Donissan külsőleg elhanyagolt, szegletes, szellemileg

egyszerű, igénytelen egyéniség, aki azonban szenvedélyes, izzó lélekkel esküdött föl Krisztus papjának, Bernanos sokszor ,,Lumbres
szentjének" nevezi. Határt nem ismerő alázatosság, szigorú böjtök,
imában eltöltött éjtszakák, vérontásig menő önsanyargatások, a lelkek megmentésére végzett hősies, önfeláldozó munka ennek a papi
életnek jellemzői. Egyetlen szenvedélye, amelynek mindent: lelki örömet, életet sőt még a maga üdvét is kész föláldozni, a lelkek üdvözítése. „Nem kell a dicsőség, nem kell az öröm! még a remény sem
kell . . . Fossz meg tőle, vedd el! Ha a nélkül, hogy gyűlölnélek, lehetséges lenne, odaadnám üdvömet, elkárhoznám azokért a szegény
lelkekért, akiket reám, nyomorultra bíztál!"
Természetes, hogy erre a külsőleg esetlen, szellemileg gyarló, de
akaraterőben, hivatásszeretetben heroikus papra a Sátán kiveti a
maga hálóját. Donissan abbé élettörténete a Sátánnal vívott kegyetlen, kétségbeesett, szüntelen harc, A harc nem az érzékiség, anyagiasság, hiúság területén folyik: itt a Sátán a tiszta, alázatos, eszményi lelkületű pappal szemlben már az első támadásnál vereséget szenvedne. A Sátán harci taktikája sokkal ördögibb. Minden törekvése,
hogy áldozatát a végső kétségbeesés örvényébe taszítsa. Ezért állandóan szítja, éleszti benne a! Pokol mindent behálózó, mindent
megsemmisítő erőinek tudatát. Donissan sokat ül a gyóntatószékben
— az isteni irgalomnak az emberiség bűnfolyamának partjára állított őrtornyában. A kegyelmes őrtoronyból azonban nem a folyamból kimerülök ezreit, hanem csak magát a folyamot látja. Hogy hömpölyög, mennyi piszkot, hullát görget magával . . . S a folyam fáradhatatlan táplálója, szélesítője, mélyítője a Pokol.
De elsősorban nem a nagybűnösökre vadászik a Sátán — azok
úgyis az övéi. Hálóját egész szenvedéllyel a szentekre veti ki.
Meglapul a remete legforróbb imájában, legszigorúbb böjtjében, legmagasabb elragadtatásaiban is. Betolakszik a szív csendjébe, a szentelt gyertya lángjába, a szüzek lángoló istenszeretetébe, az evangéliumi igehirdetők leglelkesebb perceibe. Olthatatlan gyűlölettől ösztökélve üldözi, h a j s z o l j a az Isten felé törtető lelkeket — egész az
Ég küszöbéig, az Isten kitáruló karjáig. „Jól vigyázzon, Sabiroux"
— figyelmezteti Donissan egy sötét órában egyik paptársát — „a
világ nem egy jól megépített gépezet. A Sátán s az Isten között mi
vagyunk az utolsó védőbástya, amelyen keresztül az idők végezetéig
támad a Pokol gyűlölete az Isten ellen. Bármilyen magasra is emelkedjünk az ima s a szeretet szárnyain, a Sátán, ez a szörnyű társ
belénk kapaszkodva oda is elkísér bennünket!" Donissan a véres Kereszt előtt is a rémülettől megfagyottan áll. Amikor Krisztus utolsó
szava is elhal s áldott feje lekonyul, ő a Sátán vérfagyasztó diadalmi
kacaját hallja , . ,
Mit szül a Sátán hatalmától való remegés a szerencsétlen pap
lelkében?
Először kialszik benne minden öröm, a j k á r a fagy a mosoly. Pedig hogy szomjúhozza! Hogy tudna örülni, amikor attól kell félni,
hogy a mosolyban is a Sátán kacag!? Azután fölborul lelki egyensú-

lya, megtörik békéje. Két kézzel osztogatja ezreknek a békét, csak
saját-magának nem jut belőle. ,,Nincs idelenn percnyi, nincs szemernyi béke sem!" — nyögi vergődő lelke. Pedig hányszor tölti éjtszakáit az öröklámpa fénye mellett a béke Fejedelmének csendes
háza e l ő t t . . . A Sátán elleni gyűlölet parazsa tölti meg színültig az
életét. Pedig tudja, hogy csak gyűlölet nem nevel szenteket: ,,Az
Isten csak a szeretetnek a d j a meg magát." Először csak a bűnt gyűlöli, aztán magát az életet is. E gyűlölettel ül a gyóntatószékben, e
gyűlölettel rohanja meg s kergeti öngyilkosságba a Sátán egy szerencsétlen áldozatát, a kis Mouchettet, hogy aztán a vértől elborított, halódó leányt a hitetlen apa karjaiból kiszakítsa, a templomba
hurcolja s így az utolsó pillanatban a Sátán karmai közül kimentse.
E gyűlölet kergeti őt magát is a végső kétségbeesés örvényének legszélére. Ez örvény szélén, a kétségbeeséssel való tusakodásában istenkáromlóan csodajelet kér, követel az Égtől, hogy az Űr ezzel igazolja szerencsétlen szolgáját. A csodajel egy pillanatra megvillanik,
de béke, megnyugvás a fölkavart, az őrület mesgyéjén reszkető lélekben e villanás nyomán sem támad — a szerencsétlen pap rémülten menekül az istenkísértés színhelyétől. Még aznap este holtan találják meg gyóntató székében: beteg szíve megölte. Innen, az utolsó
kegyetlen harcból hangzik ki utolsó imája, utolsó üzenete, itt lesz a
Sátán üldözöttjéből az Isten békeolajágas s z e n t j e . . . A Sátán sokat tud — többet, mint akiket oly kegyetlenül üldöz — de szentül,
lelket-tisztítóan szenvedni nem tud. Kirabolhat, pőrére vetkőztethet,
káromlásra csábíthat minket. De számunkra megmarad a fájdalom,
kiválasztottságunk e krisztusi jele. A Sátán szenvedése, fájdalma
örökké meddő. 7fTa douleur est stérile, Satan!"
Hermann Bahr jegyzi meg egyhelyütt Goethe Faustjának Mephisto járói, hogy az ,,ein eigentlich sehr gemütlicher, doch im Grunde
dummer Teufel" — voltaképpen egy kedélyes, de alapjában ostoba
ördög. Ezt Bernanos Sátánjáról nem lehet elmondani. Hogy a Sátánról ilyen kép készülhetett s hogy a képnek sok a nézője, abban vigasztaló kortünetet látunk: a gőgös racionalizmus, bár nehezen, mégis csak halódik.
•

*

A Pireneusi-félszigeten az utolsó nyár óta véres vihar tombol.
Harcvonalak hálózzák be sűrűen a szerencsétlen országot. Harcvonalakon s harcvonalak mögött bőven omlik a vér. Az áldozatok száma
már a százezren túl jár. Még a ma hajszolt élettempójú, folyton
újabb izgalmakat hajszoló emberének tekintete is rá-ráfagy a szörnyű
dráma egy-egy jelenetére. A világ, elsősorban a katolikus világ nyugtalanul keresi a döbbenetes események valaminő magyarázatát, Hétről-hétre jelennek meg a világirodalom különböző folyóirataiban,
sajtóorganumaiban cikkek, tanulmányok, amelyek a véres dráma rúgóiként különböző okokat vonultatnak föl. A spanyol nép sajátos,
végletek közt hányódó lélektana, az utolsó 2—3 század történelmének szerencsétlen fordulatai, alakulása, a nemzet túlzó konzervati-

vizmusa, a szociális kérdés bűnös elhanyagoltsága, a proletárság
testi s főleg lelki süllyedtsége, a szabadkőművesség, a szociáldemokrácia, a bolsevizmus kitartó aknamunkája sokat megmagyaráznak.
De bármilyen magasra is értékeljük e tényezők szerepét, hatóerőit,
kimerítő magyarázatot nem adnak. Még ha nem is a katolikus történetbölcselet szemüvegén át nézzük a dühöngő spanyol vérvihart, akkor is érezzük, hogy itt titokzatos erők végeznek kegyetlen munkát.
Egy német újság, a „Deutsche Allgemeine Zeitung" 1936. szept.
27.-i száma (1. Schönere Zukunft XII, évf. 4. sz.) Reinhold Schneider tollából vezércikket hoz, amely a spanyol eseményekkel foglalkozik. Néhány mondatát ideiktatjuk. „Amikor azt olvassuk, hogy a
vörös hordák Spanyolországban földúlják a sírokat, kiszórják s meggyalázzák a holtak csontjait, nem szabad elfelejtenünk, hogy itt többről van szó mint blaszfémiáról. E tettek mögött szörnyű gyűlölet izzik. De nem a politikai és gazdasági gyűlölet az utolsó magyarázat
— ebben a gyűlöletben sötét kétségbeesés rejtőzik, amely természetesen a sírgyalázókban alig nyomul föl a tudat síkjára. A gyűlölet
a legszörnyűbb alakot öltötte: a hitetlenek gyűlöletévé lett a hívőkkel szemben . , . Az irigység nem a földi javaknak szól, hanem annak a bizalomnak s nyugodt biztosságnak, amelyet a hit ad."
A Pireneusi-félszigeten véres történelmi dráma pereg. A véres
színpad kulisszái mögött a kétségbeesett gyűlölet szelleme, szörnyű
erőkészletével maga a Sátán lappang s tüzel. Hogy ezt a világ is
kezdi látni — Reinhold Schneider nem áll egyedül — ez a spanyol
megpróbáltatások egyik szomorú vigasza.
*

•

*

Anatole France egyik alakja ezt a kérdést intézi szereplő-társához: „Hiszed-e, hogy van ördög?" A felelet így hangzik: „Egész
eddig nem tudtam róla, de ettől a perctől, hogy megnevezted, hidd
el, testvér, létezik!" Szeretnők, ha Anatole France platonizáló szellemeskedése napjainkra mindenestől alkalmazható volna. Szeretnők,
ha a kor nemcsak gyakrabban és komolyabb keretek közt emlegetné
a világ félelmetes fejedelmét, mint az előző nemzedék tette, hanem
ha valóban rendületlenül hinne is létében, A Sátán létébe vetett hit
a keresztény hitrendszer lényegi tartozéka. Nem kereszténység az,
amely „alig meri mosoly nélkül kiejteni a Sátán nevét" (Bernanos),
Nem a középkori boszorkánypöröket sírjuk vissza, de a Sátán nevét
csak félve, suttogva emlegető kereszténység sem eszményünk. A Sátán
valóság, az egyéni életnek s az emberi történelemnek szörnyű tényezője, Legyőzésének egyik első feltétele létének biztos tudata.

Áz örökléstan eugenikai vonatkozásai.
Mayer Sixtus.

A biológiai-élettani tudományok terén (növénytan, állattan, embertan) a mult században óriási jelentőségű fejlődés történt. Ilyen
mindjárt magának a fejlődés gondolatának érvényesülése, mellyel
Lamarck, m a j d Darwin s sokan mások kísérelték meg az élővilág mai
megjelenési formáját megmagyarázni. Ez valóságos forradalmat idézett elő. Két ellentétes táborra különítette a természetkutatókat, kik
mellette, illetőleg ellene foglaltak állást. Oly nagyjelentőségű ez a
tudományos megmozdulás, hogy hatását éreztette a legkülönbözőbb
tudományokban. Hogy voltak, mint minden forradalmi megmozdulásban nagy eltévelyedések, s hogy sok mindenben többet ártott mint
használt, forradalmi természetéből önként következik. A nélkül
azonban, hogy most mellette, vagy ellene foglalnánk állást — jelenlegi sorainknak nem ez a célja —, annyit mindenesetre leszögezhetünk, hogy minden tévedése, túlzása mellett, jó hatása s komoly
eredménye is volt. Sok egyéb mellett legfőkép az, hogy nyugodni
nem tudó, törhetetlen keresést, kutatást, kísérletezést indított meg,
hogy az ú j tannak bizonyítékokat szolgáltasson. Ez a nagy szorgalom
nem volt hiába való. Ha közvetlen célját, a fejlődés kézzelfogható
bebizonyítását nem is érte el, annyit mindenesetre igen, hogy a
biológiai tudományok minden irányban hatalmas fejlődésnek indultak, különösen kísérletező irányban, ismereteink e téren hihetetlen
mértékben gyarapodtak. Ennek a mozgalomnak legtermékenyebb
hajtása az örökléstan tudományának, mint új tudománynak a kialakulása volt. Ugyanis a fejlődéstannak egyik sarkalatos kérdése, hogy
milyen tulajdonságok öröklődnek? Kezdtek tehát ebben az irányban kutatni. Ez ösztökélte Mendelt is arra, hogy vizsgálja, miként
viselkednek két élőlény kereszteződésekor a szülők különböző tulajdonságai? S mint ismeretes, ez vezetett a híres Mendel-féle öröklési törvények felfedezéséhez. A múltban az öröklés jelenségeit a
véletlen játékának, a materialisták e „deux ex machina"-jának tulajdonították. Az akkor még teljesen ismeretlen ágostonrendi szerzetes, Mendel Gergely, Brünnben, 1865-ben egy kis közleményt tett
közzé „Versuche über Pflanzenhybriden" címen, melyben borsófajtákon végzett több mint 1000 kereszteződési kísérlet alapján, a természetnek eddig szeszélyesnek hitt játékában, csodálatosan szigorú
törvényszerűséget állapított meg. Sajnos, e szerény, katolikus szerzetes 'zseniális eredményeiről a tudós világ nem szerzett tudomást.
Csak halála után 15 évvel a századfordulón terelődött rá ismét a
figyelem, mikor három nagy tudós újra fölfödözte. Ezzel Mendel

az örökléstan megalapítója lett s mint ilyen a brünni, ágostonrendi
szerzetesapát a biológiai tudományoknak minden időkre egyik legnagyobb alakja. Azóta az egész művelt világ tud a Mendel-féle törvényekről. Innen már csak kis fejlődés vezetett a biológiai tudományok immár terebélyesen megnőtt fájának legfiatalabb sarjához, az
eugéníkához.
Senki sem fogja tagadni, hogy az ember, mint fizikai lény a
természet törvényeinek van alávetve, mint élőlény az élettörvényeknek s így az öröklés törvényei reá is érvényesek. Ezzel már is súroltuk az eugenika területét. Ennek a gyakorlatilag talán legfontosabb
tudománynak megalapítója Sir Francis Galton, Mendel kortársa, ki
a fejlődést s az öröklést az emberre alkalmazta, hogy ezzel az emberiségnek szolgáljon. Mert ha egyszer az öröklés törvényei az emberre is érvényesek, akkor egy társadalom, egy nép fejlődése, jövője
szempontjából mindennél fontosabb, hogy fiai s leányai egészséges,
tehetséges családokból csak ugyanilyenekbe házasodjanak s hogy
nagyobb számú utódot hozzanak létre, mint öröklés szempontjából
kisebb értékű, vagy éppen terhelt családok. Tudni kell ugyanis, hogy
nemcsak az előnyös, hanem a káros tulajdonságok is egyformán öröklődnek, sőt lelki tulajdonságok, képességek is, akár kiválóságok,
akár fogyatékosságok. Ezzel Galton megjelölte az eugenika-tudomány
tárgykörét s úgy határozta meg, hogy az eugenika mindazon hatásokról szóló tan, melyek alkalmasak arra, hoy egy f a j veleszületett,
tehát öröklődő tulajdonságait megőrizzék, megjobbítsák s lehetőleg a
legnagyobb tökéletességre fejlesszék. Tehát az eugenika célja, hogy
egy nép egészségét, rátermettségét az öröklésalkat megjobbításával
emelje. Akkor pedig ennek a teljességgel gyakorlati irányú tudománynak egyenesen megbecsülhetetlen a jelentősége. Hisz a kultúrnépek, az egész emberiség jövője függ ettől. Innen van az a nagyrabecsülés, értékelés, melyben napjainkban, különösen a világháború
pusztításai után ez a tudomány általánosan részesül, főkép pedig a
népek vezetői részéről. De nem kevésbbé fontos az eugenika alapvető tételeinek ismerete az egyes családok, egyének szempontjából,
mert a nép, nemzet családokból, egyénekből épül fel, s így azok fejlesztése, javítása, erősítése csak. az egyének, családok s ezek leszármazottjai öröklési alkatának tökéletesítésével érhető el. Nagyon
kívánatos volna, hogy minden az életbe kilépő fiatal férfi és nő főbb
vonásokban ismerje az eugenika legfontosabb eredményeit, aminthogy ez irányban vannak is már intézkedések különféle államokban,
mert hisz a család boldog, vagy boldogtalan volta nagyon függ a
gyermekektől. Igen sokszor tapasztalhatjuk, láthatjuk, hogy nagyon
szegény családokban is boldogság uralkodik, ha a gyermekek egészségesek, viszont az egyébként legkedvezőbb anyagi viszonyokkal rendelkező családok boldogságát is teljesen tönkre teheti egy szerencsétlen gyermek.
Tehát^ mint már föntebb jeleztük, az eugenika a fejlődésben,
a kiválogatódás gondolatában s az átöröklésben, a mendelízmusban
gyökerezik, röviden, az eugenika a kiválogatódás s az átöröklés szin-

tézise az emberre alkalmazva. (Muckermann) Van fejlődés, kiválogatódás s ennek legfontosabb hordozója az átöröklődés, Miért is az
átöröklésnek, a mendelizmusnak van legnagyobb, alapvető fontosságú jelentősége az eugenika szempontjából. Ezt maga Galton is elismeri, Weldon zoológushoz írt levelében, ki ilyen természetű tanulmányokkal foglalkozott; ahol megható szavakkal hódol Mendel nagyságának: ,,Nem hiszem, hogy lett volna ember, ki az ön munkáját jobban értékelte volna, mint maga Mendel, ha még élne. A kedves, jó
ember! Szívem mindig fölmelegszik, ha rá gondolok, kit minden mértéken túlmenő alapossága mellett sem vettek észre, s így mint elfeledt tudós élt kolostorában. S arca oly kedves . . M i n t h o g y ilyformán az eugenika tulaj donképen az öröklés törvényeinek alkalmazása az emberi társadalom fejlődésére, nevezetesen ami az öröklődő
sajátságok kihatását illeti az egymásután következő nemzedékekre,
természetes, hogy ezek megértéséhez szükséges mindenekelőtt a Mendel-féle öröklési törvényeknek ismerete, az ú. n, hasadási törvényeké.
Itt most e törvények sejttani kifejtését, mely nagyon hosszadalmas
volna, mellőzve, csak magukat a törvényeket ismertetjük röviden,
melyek így könnyebben áttekinthetők s eugenikai jelentőségük megértéséhez teljesen elegendők. Ezen törvényszerűségeknek jellemzőbb
esetei a következők: az első ilyen törvényszerűség abban nyilvánul
meg, hogy ha ugyanazon tisztán tenyésző f a j két olyan f a j t á j á t keresztezzük, melyek egymástól egy tulaj donságpárban különböznek,
pl. a keresztezendő két növényfajta színe piros, ill. fehér, akkor ezek
kereszteződéséből származó utódok, hybridek, vagy basztardok valamennyien a szülők tulajdonságait keverten mutatják, vagyis rózsaszínűek lesznek. Ha most ezeket a rózsaszínű hybrídeket, melyeket röviden F x (Filíálís) generációnak nevezünk, egymásközt keresztezzük, akkor ezek leszármazottjai, vagyis az F 2 generáció tagjai háromfélék lesznek; felerészben megint olyanok lesznek, mint a szülők, vagyis rózsaszínűek, negyed-negyed részben azonban olyanok, mint
nagyszüleik. P (Parentális) generáció, tehát pirosak és fehérek. Ha
most ezeket külön- külön egymásközt keresztezve tovább szaporítjuk,
akkor ezeknek már csak magukhoz hasonló piros, ill. fehérszínű utódaik lesznek, tisztán tenyésznek tovább, az F 2 rózsaszínűek azonban
úgy hasadnak tovább, mint az Fi-beli rózsaszínűek, vagyis felerészben megint csak rózsaszínűek, negyed-negyedrészben pedig tisztán
tenyésző pirosak és fehérek. Vázlatosan:

1L t

Egy másik érdekes törvényszerűség az ú. n. visszakereszteződésre vonatkozik. Ha ugyanis az egyik hybridet, mely a két szülő
tulajdonságait mutatja, az egyik tiszta ősalakkal, szülővel keresztezzük, a leszármazó utód felerészben a szülőre üt, felerészben a
hybridre, tehát vázlatosan:
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Egy harmadik törvényszerűség az előbbiek azon különös esetére
vonatkozik, mikor a két keresztezendő szülő szintén egy tulaj donságpárban különbözik, tehát tegyük fel, hogy a szín megint piros és fehér, csakhogy ebben az esetben e tulajdonságok nem egyenértékűek
annyiban, amennyiben az utódokon nem mindkettő érvényesül, bár
mindkettő átszármazik, hanem csak az egyik, azt mondjuk, hogy
ilyenkor az egyik uralkodó, domináns a másik felett, mely szintén jelen van, csak rejtett, recesszív, külsőleg nem látható formában. Az
Fx hybridek nem rózsaszínűek lesznek, ahol is mindkét szülő tulajdonságai keverednek, hanem vagy csak pirosak, vagy csak fehérek,
a szerint, melyik az uralkodó. Ha az ilyen basztardókat keresztezzük
maguk között, akkor az eredmény úgy módosul, hogy a első esetben a rózsaszínűek mindig az uralkodó jellegű szülő tulajdonságát
mutatják, egyébként az öröklés menete ugyanaz, tehát í v b e n az
utódok 3/4 része az uralkodó. 1/4 része a rejtett tulajdonságokat mutatja, vagyis vázlatosan, ha a piros szín az uralkodó:
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Az F 2 -beli leszármazottakat maguk között tovább keresztezve az
eredmény az lesz, hogy a fehérek, recesszivek tisztán tenyésznek tovább, ámde a pirosak, domínansak csak külsőleg egyformák, öröklés
szempontjából különböző értékűek, amennyiben a 3/4 rész piros virágúaknak csak 1j4t-e tenyészik tovább tisztán, mint az első törvényszerűség esetében, 2 h része azonban úgy hasad tovább, mint az F t beli píros, vagyis 1 j i részben ismét megjelennek a fehérek s 3/4 részben pirosak, vázlatosan:

Visszakereszteződéskor, ha az F j hybridet az uralkodó jellegű
szülővel keresztezzük, valamennyi utód az uralkodó jellegét mutatja, tehát piros lesz, a recesszív szülővel visszakeresztezve az utódok 7a részben a recesszív, 1j2 részben az uralkodó szülő tulajdonságait mutatják. Vázlatosan:

Minden sajátság hordozóját tényezőnek hívjuk, tehát azt a valamit, ami okozza, hogy ilyen vagy olyan sajátság megjelenik a gazdáján, Minden sajátságnak legalább 2 tényező a hordozója, vagyis
egy pár. Minden élőlény ugyanis a megtermékenyítéskor két szülője
ivarsejtjeinek egyesüléséből jön létre, ámde mindegyik ivarsejt hordozza gazdája mindenegyes sajátságának egy-egy tényezőjét s így
egyesülésük után minden sajátság két tényezővel van képviselve. Az
ivarsejtek keletkezésekor azonban a tényezőpárok ismét elválnak
egymástól s egyenkint jutnak az egyes ivarsejtekbe. Ez Mendel híres,
a gaméták tisztaságának törvénye. Ennek segítségével Mendel zseniális módon, egyszerűen tudta értelmezni törvényeit. Jelöljük a tényezőket betűkkel, ha uralkodók naggyal, ha rejtettek, kicsivel. Akkor pl. a piros virágot röviden így jelölhetjük J p p j , a fehéret pedig
F F , az ivarsejteket (^p) (JK: és ( F ) ( j ^ , világos, hogy ezek egyesüléséből
csak PF jöhet létre, ami rózsaszínt ad, mert mindkettő érvényesül. Ennek
ivarsejtjei azonban már kétfélék lesznek Çp) Q p és (^p) ( f j ezek aztán
már négyféleképen egyesülhetnek, nevezetesen a P tényezőt tartalmazó
petesejtet

megtermékenyítheti mind a P, ( p ) , mind az F,

(Pj

tényezőt tartalmazó megtermékenyítő sejt egyforma eshetőséggel s az
eredmény [pp| ill, PF lesz. Ugyanígy megfordítva is a ( F )

petesejtet

è

ill. ( F J szerkezetű sejt termékenyítheti meg s az eredmény
ezúttal FP ill. FF lesz. A végső eredmény tehát 1 P P , 2 P F

s 1

IFF] lesz, ugyanúgy, mint az első törvényszerűségnél láttuk; vázlatosan:

Fi 1

Az ivarsejteket nemre való tekintet nélkül gamétáknak mondjuk,
az egyesülésükből létrejött sejtet zygótának. Beszélünk még homoés heterozygótáról, mikor valamely sajátságnak megfelelő tényezőpár tagjai a zygótában ugyanolyanok, pl. PP , FF homozygótáról,
egyébként heterozygótáról, pl. PF
Ezek röviden azok az alapvető törvényszerűségek, Mendel-féle
törvények, melyeken az egész örökléstan s eugenika fölépül, összes,
csodálatos jelenségeivel együtt, melyek ismeretével az eugenika
főbb eredményeit is megérthetjük. Természetesen a valóságban legritkábban ilyen tiszta s egyszerű az öröklés menete, mert hiszen legtöbbször nagyon sok tulajdonságban tér el a két szülő s a különböző
tulajdonságok a legkülönbözőkép módosíthatják egymást, mikor is valamely tulajdonság több tényezőtől függ. Amikor valamely külső tulajdonság csak egy tényezőpártól függ, akkor monofaktoriális örökléssel van dolgunk, ha többtől, polyfaktoriálissal. Az embernél monofaktoriális öröklődő sajátságok legtöbbnyire a beteges természetűek,
miért is ezek öröklése legjobban ismert. A tényezők külső hatását
sokszor módosítják azonkívül a külső körülmények, úgy, hogy az
eredmény látszólag egészen más, mint amit a mendeltörvények alapján közvetlenül várnánk, de ezek figyelembe vétele mellett a Mendel-féle törvények mindig szigorúan érvényesülnek. A modern örökléstan feladata éppen az, hogy kutassa s kimutassa azokat az okokat, amelyek miatt az öröklés menete látszólag, de csak látszólag, eltér a Mendel-féle törvényektől.
Lássuk tehát ezek után, miként is érvényesülnek ezek a törvények az ember esetében s mik a gyakorlati következményeik.
Az ember esetében az eugenika nem csekély nehézségekkel áll
szemben, nevezetesen, az emberrel nem végezhetünk tetszésszerinti
kísérleteket, hanem csak regisztrálhatjuk az önként adódó jelensége
ket. Már pedig a különböző sajátságok öröklési viszonyait csakis ke
reszteződési kísérletekkel lehet kibogozni, így különösen azon saját
ságokét, melyek több tényező összeműködésétől függnek. Az ember
nél általában a normális, egészséges tulajdonságok ilyenek, mint pl
a faji jellegek: a testalkat, a bőr színe, a h a j színe, mineműsége, a

koponyaalkat stb., miért is ezekről öröklési szempontból keveset tudunk. Itt van pl. két érdekes eset az ember bőrének színét, és testnagyságát illetőleg. Ha pl. egy fehér európai fekete négerrel összeházasodik a Mendel-féle törvények alapján azt kellene várnunk,
hogy a gyermekek vagy fehérek, vagy feketék lesznek, miután az embernél a faji tulajdonságok mindig dominánsak. Az eredmény azonban egészen más; nagyobb számú gyermek esetében ugyanis a legkülönbözőbb közbülső fokozatok jönnek létre s a tiszta feketék és fehérek ép oly ritkák, mint minden közbülső alak. Hasonlókép mindennapi tapasztalat, hogy a szülők nagysága s a gyermekeké közt látszólag semmi öröklődő összefüggés nincsen, amennyiben kis szülőknek
lehetnek nagy gyermekei s megfordítva. Hogyan hozható ez mégis
összhangba a Mendel-féle törvényekkel. Kitűnt, hogy ilyen mennyiségi tulajdonságokat legtöbbször több, egy irányban ható tényező
okozza, melyek közül a szülők mindegyike csak néhányat tartalmaz
s ezért kisebb termetűek lehetnek, viszont a gyermekek egynémelyikében több, vagy valamennyi találkozhat s akkor a nagyságuk a szülőkét tetemesen fölülmúlhatja. Ezek még elég egyszerű esetek, a
legtöbb még sokkal bonyolultabb. Több száz tényező-különbség is
lehet külsőleg egyébként nem nagyon különböző emberek között, mert
mindegyik csak nagyon kis eltérést okoz. A kultúrnépeknél a kölcsönös keveredés következtében mindenegyes ember annyira heterozygóta, hogy mindegyik e sok tényező más és más kombinációját
képviseli s ezek szételemzése még kísérleti lehetőség mellett is szinte
lehetetlen. így aztán nem lehet csodálkozni azon, hogy ugyanazon
emberfajtán belüli egyének házasságából származó utódokra nézve
még csak kis valószínűséggel sem t u d j u k előre megmondani, hogy
milyenek lesznek normális külső sajátságaik, pl. az orr. Egyedül Közép-Európában ugyanis az orrformának nem kevesebb, mint 20 különböző mendelező bélyegét állapították meg, ami 220 = 1,048,576
homozygóta kombináció lehetőségét jelenti, tehát legalább ugyanennyi különböző orrformát. Abban az esetben ugyanis, mikor a hornoés heterozygóta állapot külsőleg nem különbözik, a lehetséges f o r '
mák száma 2 hatványozva a tényezők számával, vagyis a kombinációk összegével. Ahhoz már most, hogy meg tudjuk mondani a Mendel-féle törvények alapján, mennyiben fognak hasonlítani az utódok
a szülőkhöz, tudni kellene először, mely tényezők vannak jelen a szülők mindegyikében, ami, emberről lévén szó, lehetetlen. De tegyük
fel, hogy valamely gyakorlott genetikus le t u d j a őket olvasni, még
mindig csak annyit tudnánk előre, hogy nagyszámú utód esetében a
lehetséges kombinációk hogyan fognak szétoszlani az utódok között.
Az embernél rendesen csak néhány utódról lévén szó, nem lehetetlen, hogy éppen az a kombináció jelenik meg, mely még nagyszámú
utód alkalmával is a légritkábbak közé tartozik. A gondolkodó olvasó ezek után joggal támaszthat nehézséget, hogy t. i. ha így áll a
dolog, akkor szinte elképzelhetetlen, hogy embernél valaha is hasonlóság legyen az utódok és szülője között, holott a tapasztalat mégis igen gyakran az, hogy a gyermekek rendkívül hasonlítanak a szü-

lök valamelyikéhez, Ennek is megvan, összhangban a Men del-féle
törvényekkel, a maga magyarázata. Ha a tényezők mind egymástól
teljesen függetlenül öröklődnének, mendeleznének, akkor a hasonlóság esetei tényleg a legritkább jelenségek volnának. Ma már azonban biztosan tudjuk a kromoszóma kutatásokból, hogy az ember
öröklődő bélyegei, nagyrészt egymással kapcsolva, mintegy csoportokban származnak át, úgyhogy ez a körülmény lényegesen leszállítja a lehetséges kombinációk számát, s épp ezen az alapon várható
az ember normális testi s faji tulajdonságai öröklődésének a tisztázása, E téren az eugenikára még nagy feladat vár.
Még nehezebb kérdés a lelki sajátságok öröklődésének a kérdése, Itt természetesen az öröklődés nem magára a lélekre, mint
szellemi lényre vonatkozik, hanem csak olyan értelemben, amennyiben a léleknek tehetségei kifejtésénél okvetlen szüksége van a tesi
szerveire. Ily értelemben azonban szoros összefüggést látunk a lelki
képességek s a testalkat öröklődése között. Ezt mutatja a mindennapi élet számos esete, mikor egyes családokban a gyermekek tehetség dolgában oly feltűnően egyeznek, viszont a különböző családok gyermekei ugyanígy különböznek. De legszebb bizonyítéka a lelki
sajátságok ily értelemben vett öröklésének a genealógiai kutatásoknak az a számos, jól ismert esete, amikor egyes családokon belül bizonyos szellemi tehetség, kiválóság több nemzedéken át oly feltűnően
öröklődik. Közismert pl, a zenei tehetségnek a híres Bach családon
belül való öröklődése, ahol 120 egyén közül nem kevesebb mint 34
tűnt ki a zene terén. Ezt látszanak bizonyítani az ikertestvérek vizsgálatai is. Az ikrek vizsgálatának különösen óriási jelentősége van az
eugenikában, főkép az ú, n. egypetéjű ikreknek, akik egy pete
rendellenes kettéosztása útján keletkeztek. Mivel az ilyen ikrek egy
közös petéből fejlődtek, öröklési alkatuknak teljesen egyeznie kell.
Közöttük esetleg később fellépő különbségek csak a környezet hatásainak tudhatók be, így tehát az egypetéjű ikrek lehetségessé teszik
az öröklődő tényezők s a környezet hatásának éles szétválasztását.
Különösen Verschuer O, végzett sok ily kísérletet ikrekkel.
Mint látható, az eugenika a normális, faji s lelki tulajdonságok
örökléséről a genetikai kutatások jelenlegi fejlettsége mellett biztosat aránylag keveset tud mondani; annál többet azonban a rendellenes, beteges tünetek örökléséről, úgyhogy az eguenetíkának egyelőre
ez a legjobban művelt s ismert területe és ugyanezért inkább csak
negatív, tiltó jellegű irányításokkal tud szolgálni, de itt aztán annál
hathatósabban, az ember, a faj, a nép egészségének, fejlődésének,
szaporodásának. Ennek a körülménynek az öröklődéstani alapja az,
hogy ezeket a beteges tüneteket legtöbbször csak egy tényező jelenléte okozza, vagyis monofaktoriálisan öröklődnek s így könnyebben
elemezhetők s állapítható meg viselkedésük az átöröklődés folyamán, Itt természetesen nem ismertetjük mindazon betegségeket, melyeknek átöröklődő volta eddig bebizonyosodott, hanem csak néhány
jellegzeteset. melyeknek alapvető genetikai jelentőségük van. Még
megjegyezzük, hogy, mikor betegségek átöröklődéséről beszélünk,

nem úgy értjük, hogy maguk a betegségek, mint ilyenek öröklődnek,
hanem a betegség szervezeti alapja, úgyhogy ha a külső feltételek
később megvannak, szinte biztos, hogy megjelenik, tehát gyakorlatilag helyesen beszélhetünk betegségek átöröklődéséről.
Az ember esetében az az általánosan elterjedt vélemény, hogy
egészségi állapotát, betegségét csak külső körülmények, tényezők határozzák meg. Azt hisszük pl., hogy aki tüdővész bacíllusokat lehel
be, tüdővészt kap, aki meghűl, influençât, aki megerőlteti magát,
szívgyengeséget, aki sok húst eszik, köszvényes lesz stb. s e nézetek általában nem ís helytelenek s bizonyos, hogy az említett körülményeknek, mint külső tényezőknek van többé-kevésbbé ilyen hatásuk, Csakhogy sokkal fontosabb szerepet játszanak ilyenkor az ezeknek alapul szolgáló öröklött hajlamok. Ezt megint az egypetéjű ikrek
megfigyelése derítette ki. Számtalan eset ismeretes, hogy két, egypetéjű ikertestvéren, kik évek hosszú során egymástól távol éltek,
ugyanazon beteges elváltozások léptek fel, pl. ugyanazon a szerven
lépett föl rák, vagy tüdejük ugyanazon a helyen mutatott tuberkulotikus elváltozást, Verschuer O. vizsgálatai szerint 127 ikerpárnak
több, mint 2/3-a ugyanazon tüdővészféle betegségben pusztult el. Az
egypetéjű ikrek eseteiben az ilyen megegyezések annyira gyakoriak
és egybevágók, hogy szabálynak vehetők. Fentebb meg már említettük,
hogy az egypetéjű ikreknél legtöbbször a beteges lelki elváltozásokra
is ugyanez áll, úgyhogy, ha az egyik testvér valamely kihágás miatt
a büntetőbíróság elé kerül, a pontosabb vizsgálat rendesen a másik
testvérnél ís hasonló hibákat állapít meg, Természetesen a környezetnek is van az öröklődő alkattól független hatása, mely az eredményt lényegesen módosíthatja. Ha pl. két egypetéjű ikertestvér a
fertőző betegségekkel szemben egyformán hajlamos konstitucíót örököl, de az egyik a trópus alatt telepedve meg, álomkórban pusztul
el, senki sem fogja várni, hogy a másik itthon maradt testvér a kölcsönös öröklődött alkat míatt valószínűen ugyané bajban fog elpusztuli, miután az álomkór a trópusok bizonyos vidékeihez kötött betegség s nálunk nem is fordulhat elő, mert sem kórokozója, sem terjesztője nem él nálunk.
De ismerünk több betegséget, rendellenességet, amelyekről nemcsak közvetlen megfigyelés alapján általánosságban tudjuk, hogy
öröklődnek, hanem amelyek öröklődési menetét egészen pontosan ismerjük, m. p, törzsfákból merített adatok alapján, melyeket azután
állatokon s növényeken pontosan tanulmányozott s ismert esetekkel
vetettek össze. így kiderült, hogy a föntebb vázolt legegyszerűbb
Mendel-féle törvények szerint viselkednek. Ezek az eugenika legbiztosabb s eddigelé a legfontosabb eredményei, így tudjuk, hogy a
dominancia törvénye szerint öröklődnek a fiatalkori cukorbetegség,
a basedowkór, az angolkór, a nephrozis nevű vesebetegség; a torzképződmények közül a nyúlajak (hasadt ajak), a farkastorok (hasadt
szájpadlás), a rövidujjúság, a zöld hályog, a farkasvakság s sok más
eset. Ilyen esetekben a törzsfa átvizsgálásából kitűnik, hogy valamennyi beteg egyénnek beteg volt az egyik szülője; egészséges egyéPannonhalmi Szemle
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nek utódai, ha maguk beteg egyénektől származtak is, hisz 25%-ban,
ilyenek is me jelenhetnek, sohasem betegeik; olyan családokban, me*
lyekben egészséges s beteg egyének egyaránt előfordulnak, a beteg s
egészséges egyének száma megközelítően egyenlő, ha, mint legtöbbször, a beteg szülő egészséges egyénnel kötött házasságot. Mind olyan
jelenség, melyek teljes összhangban vannak a Mendel-féle törvények
azon esetével, mikor az uralkodó jelleget mutató Fí utódot, az uralkodó jelleget nem tartalmazó szülővel visszakeresztezzük. V. ö. a
negyedik vázlatot. Igen fontos gyakorlati tanulság ebből az, hogy az
egészséges, normális egyén nem t u d j a átszármaztatni a betegséget
akkor se, ha egyik szülője beteg volt s egyszer megszabadulva a
betegségtől, attól továbbra is ment marad s nyugodtan összeházasodhatik bármily más normális egyénnel, nem kell félnie, hogy bármelyik gyermeke ily betegségbe fog esni.
Nem így a rendellenességek egy más csoportjánál, melyek a
recesszív öröklési menetet követik, mint pl. a rák, süketnémaság, a
szemek beteges kicsisége, hiánya, a vakság némely esete. Ilyenkor
egy egész nemzedék ment lehet a bajtól, úgyhogy csak az unokáknál
jelenik meg újból. Ez esetben tehát egészséges szülőknek beteg
gyermekeik születhetnek, s ezért, a szülőket ilyenkor konduktoroknak, átvivőknek mondjuk. Ugyanis, ha a két szülő olyan családokból
származik, melyek mindegyikében előfordult a betegség, könnyen lehet, hogy mindenik szülő recesszív, rejtett módon hordja magában a
betegség tényezőjét, s az utódoknál megvan a lehetősége annak, hogy
valamelyikben a két rejtett tényező találkozik, melyek azután így
homozygóta állapotban külsőleg is megjelennek. Mivel pedig ez a
lehetőség rokon házasságoknál van meg leginkább, érthetjük az
ilyen házasságok veszedelmes, tilos voltát. Ilyen e csoportba tartozó
betegség a félelmetes vérzékenység, haemophilia, mely a recesszív
öröklés egyik legjobban ismert s sajátságos esete. Itt ugyanis a betegség nemcsak recesszív módon, hanem egyszersmind az egyik nemhez kötve öröklődik csupán. Ez itt annyit jelent, hogy mindig csak a
férfi nemet éri a betegség, de az átvivők mindig a nők. Ritkán beteg
nő is akad az utódok közt, ha, mint a fentebbi esetben, vérzékeny
férfi, rokon házasság alkalmával a betegséget rejtve hordozó nőt
vesz feleségül, a fiúk azonban ilyenkor mind betegek lesznek. Egyébként a betegséget rejtve hordozó, de egészséges nők s egészséges férfiak házasságából felerészben beteg fiú származik, a leányok ugyan
mind egészségesek lesznek, de a betegséget rejtve hordozók. Ha mind
a két szülő beteg, akkor csak beteg gyermekek származhatnak ilyen
házasságból.
Öröklődés szempontjából azonban az embernél teljesen kikutatott s ismert öröklődő tulajdonság csak egy van s ez a vércsoportsajátság, Ha egy állatnak vérét egy másik állat vérsavójával hozzuk
össze, akkor az előbbi vérének vörös vértestecskéi az utóbbi szérumában összecsomósodnak, agglutinálnak. Ez a folyamat igen sokszor
ugyanazon fajon belül is bekövetkezik s így az embernél is igen sok
esetben, ha az egyik ember vérét egy másik ember vérsavójával hoz-

zuk össze. Ilyen alapon az embereket négy csoportba oszthatjuk. Az
első csoportba azokat soroljuk, kiknek vértestecskéit a 2., 3., s 4.
csoportbeliek vérsavója agglutinálja, de ennek széruma a többiek
vértestecskéit nem, tehát pl. az ilyen emberbe bármely másét ömleszthetem b a j nélkül, mert az idegen vérsejteket nem csomósitja
össze, de már megfordítva, idegen emberbe nem vihetem át, kivéve
természetesen saját csoportbeliébe, mert az idegen vérsavó összecsomósítja őket, A 2. csoportba azok tartoznak, akiknek vértestecskéit a
3. s 4. csoporté csomósitja, viszont s a j á t széruma az 1. s 3. csoport
vértestecskéit, A 3. csoportba azok, kiknek vértestecskéit a 2. s 4. csoport széruma csomósitja, saját széruma pedig az 1. s 2. csoport vértestecskéit. Végül a 4, csoportba, kiknek vértestecskéit egyik csoport
széruma sem agglutinálja, de saját széruma az összes többiekét, a
maga csoportbeliéit megint kivéve. Ennek vérét bárkibe lehet ömlesztení, hisz vérsejtjeínek nem árt az idegen szérum, de maga csak saját csoportbelitől fogadhat el vért, a többiek vérsejtjeit ugyanis agglutinálja. Ha az egyes csoportokat egymásután AB, A, B, O-val jelöljük, akkor e viszonyokat táblázatban áttekinthetően a következő módon tüntethetjük fel:
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mely azt tünteti fel, hogy az első csoport vért bármelyiktől fogadhat
el, de egyiknek sem adhat. A 4,-nél épp fordítva, míg 2. s 3,, 4-től
elfogadhat, de csak l-nek adhat. Eugenikai szempontból a vércsoportoknak abban van a jelentősége, hogy miután e reakcióbeli különbségek nemcsak a vérsejtekre, hanem az összes testsejtekre is érvényesek s öröklődő sajátság, leendő házasságoknál figyelembe veendő.
Amennyiben a férfi véradónak, a nő vérbefogadónak számít, nem
tekinthető hygiénikus s eugenikus szempontból előnyös házasságnak
pl. 1. csoportbeli férfinek 2. csoportbeli nővel való házassága, fordítva annál inkább. Ez a magyarázata bizonyos emberfajták közötti
egyáltalán nem kívánatos házasságok áldatlan voltának,
A vércsoportok öröklődése teljesen tisztázott dolog, mert aránylag egyszerű törvényszerűséget követ s rendkívül egyszerű bárkinek
vércsoportját megállapítani. Nem kell hozzá más, mint 2, s 3, csoportbeli szérum, s a kérdéses emberből parányi csepp vér, amihez a

legkisebb tűszúrás is elég. A vércseppecskét összekeverjük a kétféle
vérsavó egy-egy csöppjével. Ha egyikkel sem kapunk csapadékot, az
illető 4. csoportbeli, ha mindkettővel ad csapadékot. 1, csoportbeliről van szó, ha a 2. savóval ad csapadékot, a 3. csoportba, ha a 3»
savóval ad, 2. csoportba tartozik, A vércsoportok öröklődése két tényezőtől függ, A - és B-től. Ha mindkettő hiányzik, az illető 4. csoportbeli, ha megvannak, 1, csoportbeli, csak az A-val bíró 2., csak a
B-vel rendelkező 3, csoportbeli. Ezért két 4, (O) csoportbeli házasságából csak 4. csoportbeliek származhatnak. A 2, (A) csoportbeliektől csak 2. s 4. csoportbeliek, ez utóbbiak akkor, ha a szülők heterozygóták voltak, mert:

S ez mindig pontosan így van, úgyhogy kétes apa esetében, ha egy
4,-beli nő 4. csoportba tartozó apától származónak mondja a gyermeket, ez ellenben 3. csoportbeli, úgy az anya állítása föltétlen hamis.
Mind dominánsán, mind recesszív módon öröklődhetnek a lelki
betegségek. Épp ezért öröklődésük komplikáltabb, de gondos kutatások mégis lehetővé teszik igen nagy valószínűséggel az öröklődési
prognózist. Ezek az eugenika legnehezebb problémái, mert nehezen
deríthetők ki, vagy csak nagyon későn jelentkeznek, úgyhogy az
ilyen házasságok rendkívül gyakoriak, romboló hatásuk a társadalom szempontjából óriási, amit néhány statisztikai adat ijesztően
szemléltet, Feldkamp egy amerikai Jukes családból közöl ilyet. Nem
kevesebb, mint 2120 személyt ölel föl, kik 1749 óta egy csavargó,
züllött nőtől származtak. 1909-ben még 826 tagja élt leszármazottjainak, 709-ről pontos adatokat tudott szerezni. Közülük 174 erkölcstelen élet miatt megbélyegzett volt, 131 alkoholista, 77 súlyos bűntettet követett el, 12 gyilkos, 142 szegénygondozásra szorult. Katasztrofális öröklés! Egy másík pontosan ellenőrzött, ugyancsak amerikai eset, egy Kallikat nevű amerikai férfinek gyengeelméjű nővel
való házassága, 480 leszármazott személy közül 143 gyengeelméjű
volt, 24 ívó, 3 epileptikus, 3 rabló, 41 gyanús, 81 életképtelen, 46 normális, Ugyanennek a Kallikat nevű férfinek egy későbbi, egészséges
nővel való házasságából származó 436 személy közül csak egy szellemileg gyenge s két alkoholista volt.
Ilyen lelki betegség a veszedelmes ú, n. schizophrenia, mely, ha
a szülők egyike az, a gyermekek 9—10%-a súlyosan, 34—42%-a
enyhébben betegszik meg, ha mindkét szülő az, 53% schizophren,
29% psychopatikus. A z endogen gyengeelméjűség, ha mindkét szülő
ilyen, a gyermekek 91%-ban, ha egyik szülő, 41%-ban betegszenek.
Javítóintézetek lakói 30—60%-ban ilyen családokból származnak. A

manikus depresszió nevű elmebaj, az öröklődő epilepsia inkább dominálisan öröklődik, tehát, ha mindkét szülő ilyen, az összes gyermekek is ilyenek,
Bármliy keveset tudunk is még ma az ember öröklődő tulajdonságairól, aránylag a tudomány egész fiatal voltához képest, mégis
nagyon sok, s rendkívül jelentős. Annyit az eugenetikái kutatások
mai eredményei mindenesetre megállapítottak, hogy az egyes ember,
család jövője s boldogsága s így a társadalomé, nemzeté, rendkívül
mértékben függ az átöröklődéstől s így ennek gondozása, ápolása,
biztosítása mind negatív, mind pozitív irányban élet-halál jelentőséggel bir, A leendő ember épugy, mint minden élő szervezet, elsősorban az őt létrehozó gamétáktóí függ. Ámbár ezek mineműségét megváltoztatni nincs módunkban, mégis szabályozhatjuk egyesülésüket,
elérhető, hogy csak az egészségesek, kívánatos tulajdonságokkal
bírók kerüljenek egybe, míg a betegekét, nem kívánatosakét lehetőleg kiküszöbölve, rengeteg bajtól, nyomorúságtól szabadíthatjuk meg
az emberiséget, mely mindig együtt jár a betegséggel, bűnnel. Ennek
megvalósítása azonban sajnos nem egyszerű s könnyű, mint az eugenika annyi más problémája. Az egyik nagyon radikális eszköz volna
a beteg ágak kiselejtezése, azok továbbtermőképességének megakadályozása, a sterilizáció. Ez azonban, ha csak javíthatatlan, közveszélyes, sexuális bűnözőkről nincsen szó, nagyon kétélű fegyver.
Tisztán természetes szempontból is pl, az a körülmény nagyon figyelembe veendő, hogy beteg szülőknek is lehetnek még mindig 25—
50%-ban egészséges gyermekeik, a szerint, hogy az átöröklés melyik Mendel-féle törvény szerint történik s mintha csak a sors íróniája
volna, igen sok kiváló emberről tudjuk, hogy beteg családból származtak, Hisz már köztudomású, hogy a nagy, zseniális emberek igen
sok tekintetben betegesen abnormisak voltak s hogy igen sok kiváló
ember igen fiatalon halt el, legtöbbször veleszületett, beteg, gyenge
testalkat következtében, Schubert 31, Novalis 29, Bellini 33, Mozart
35, Raffael 36, Byron 36, Mendelsohn 38 éves korában. A sterilizáció
másrészt azért sem vihető következetesen keresztül, mivel sok esetben sem az eugenika, sem az orvostudomány nem tudja előre megállapítani, vájjon öröklött, ill, öröklődő betegségről van-e szó, miért is
még a legradikálisabb sterilizáció hívei is követelik, hogy mindenegyes
esetben alapos vizsgálatot kell végezni, különösen a családfát gondosan összeállítani s átvizsgálni, hogy esetleg elhamarkodott beavatkozással, több kárt ne okozzanak, mint vélt hasznot, ugyan minden
tekintetben nem kifogástalan, de mégis az átlagon felüli tehetségekkel bíró egyének kikapcsolásával.
Természetfölötti szempontból meg tudjuk, hogy a lélek nem
öröklődik, azt Isten mindig közvetlen teremti, A lélek ugyan rászorul a testre, mint eszközre tehetségei kifejtésénél, teljesen beteg testtel a lélek sem tud nagyot alkotni, de igen sokszor kell csodálnunk,
hogy gyönge, törékeny testtel a kiváló lélek még mindig mily sokra
képes. Viszont ép, egészséges test nem mindig biztosítéka, a lélek
egészséges, kiváló voltának. Nem is szólva arról az esetről, mikor

recesszív tulajdonságokról van szó, amikor is külsőleg teljesen egészséges testben nagyon súlyos bajok: tényezői rejtőzhetnek. Sok lelki
baj, betegség oka viszont nem öröklődő fogyatékosságokból magyarázandó, hanem a gonosz szellemi világ hatásának tudható be, ezek
pedig nem eugenikai, orvosi, hanem az Egyház kegyelmi eszközeivel
gyógyítandók. A környezet hatásáról a testi tulajdonságok öröklődésénél már fentebb szólottunk, fokozottabb mértékben áll ez a lelki
sajátságokról, A statisztikai adatok drasztikus módon bizonyítják,
hogy gyöngeelméjű gyermekek nagyobb többsége a legmostohább viszonyok között élő, proletár családokból kerülnek ki.
A legnehezebb kérdés az eugenika számára a kétségkívül igen
nagy számú öröklődő, gyengeelméjűek nagy csoportja, kik a mellett,
hogy később hozzátartozóik s a társadalom számára csak terhet, gondot jelentenek, a legszaporábbak is. Pedig ezek gyarapodása a legkevésbbé kívánatos, A súlyosan elme-lelkibetegek korántsem jelentenek ily bajt, mert legtöbbször úgyis elkülöníttetnek s az ilyenekkel
való házasságot a törvény is tiltja. Igen nehéz kérdés továbbá a tuberkulózis és alkoholizmus esete, A tuberkulotikusok száma óriási.
Eugenetikái szempontból olyanok is tüdővészeseknek számítanak, kik
egyébként egészségesek, de a betegség kórokozóit magukban hordozván, kedvezőtlen körülmények között kifejlődhetik rajtuk a betegség
s utódaikra átvihetik. Ittas állapotban pedig az egészséges ember is
csak szerencsétlen gyermekeknek adhat életet. Mindezen esetekben
a sterilizáció márcsak az esetek nagy száma miatt sem lehetséges.
Láthatjuk tehát, hogy a sterilizáció azon aránylag kisebb számú
esettől eltekintve, mikor közveszélyes, sexuálís bűnözőkről van szó,
nagyon is kétes eszköz s épp a legszükségesebb esetekben nem eredményes. Miért is az eugenikának mindig a legfontosabb módszere a
positiv öröklésgondozás lesz, mégpedig a hygíénia, a nevelés eszközeivel, megfelelő társadalmi s közegészségi viszonyok, különösen a
családalapítás, a nép eugenikus nevelése biztosításával. A családot
alapítani készülőknek még eljegyzés előtt ismerniök kell nemcsak a
házasság s a család jelentőségét és magasztosságát, hanem azokat a
természeti törvényeket is, melyek nélkül boldog, egészséges család
nem jöhet létre. Tudníok kell ennek felbecsülhetetlen jelentőségét a
nemzet jövőjére vonatkozólag. Ha az öröklődési alkatukban valóban
egészséges családok fiai s leányai az eugenikus szempontok figyelembevételével alapítanak családot, az öröklődő betegek száma rohamosan fog fogyni.
De nemcsak tudás, hanem akarat is kell hozzá, hogy szerintük
cselekedjenek, különösen akkor, mikor egyik oldalon az eugenikai
törvények tilalma, a másik oldalon gazdasági, anyagi előnyök állanak
szemben. Mindkét célt legjobban szolgálja a keresztény erkölcsös nevelés, mely mindig, ha nem volt egyoldalú, eugenikus is volt. Hisz
mindig vallotta, hogy a keresztény eszmék megvalósításához egészséges test, természet alkalmasabb. Szolgálta pedig legfőkép az által, hogy erkölcsi törvényeivel erős gátat vetett a nemi élet kicsapongásainak s így biztosította a házasság előtti, eugenikus szempontból

is olyannyira fontos szüzességet. Házassági tilalmaival akadályozza
az eugenikus szempontból annyira veszedelmes rokoni házasságokat,
az eljegyzés által az eugenika megkívánta előzetes kiválogatás
valósul meg, a házasságon belül pedig összeköti a nemi életet a legnagyobb felelősségérzettel Isten, a haza, önmaga s utódai előtt s ezzel érvényt is tud szerezni elveinek, a házasság tisztaságának, szentségének, egészséges gyermekek nemzésének, nevelésének. Ezért látjuk, hogy a kultúrnépek mai, eugenikai szempontból oly szomorú állapotában a legtűrhetőbb viszonyokat még mindig ott találjuk, ahol a
vallási élet legvirágzóbb, A mégannyira kedvező gazdasági feltételek
biztosításával s a vallásos alapot nélkülöző eugenikus nevelés biztosításával sem sikerül a népek elfajulását megakadályozni, ha nem jár
együtt az erkölcsök megújhodásával. Az eugenika, az örökléstan csak
a lehetőségeket adják, a vallás s erkölcs megvalósítják.
Mindazoknak, akik az eugenika oly aktuális s fontos kérdéseiben részletesebben óhajtanak tájékozódni, igen ajánljuk: H. Muckermann, Eugenika c, művét, mely jelenlegi cikkünknek is alapul szolgált.

Pannonhalma környéke az ó- és középkorban.
Régészeti tanulmány.
Dr. Lovas E l e m é r ,

A római hódítás vidékünkön lassú munka eredménye volt. Az
első kulturális és kereskedelmi kapcsolatok emlékei a déli ipari termékeken kívül a provinciában forgó köztársasági dénárok. Ez utóbbiak többsége vidékünkön a rábamenti telepeken, tehát a feltételezhető kereskedelmi út mentén fordul elő. Fel kell tételeznünk, hogy
az út mentén, a fontosabb kereskedelmi középpontokban, így pl. Győrött is már akkor létesültek itáliai kereskedő koloniák, amikor a katonaság még nem szállta meg a vidéket, s a kormányzat sem rendezkedhetett be. Ez az idő összeeshetik Noricum meghódításának idejével, de mindenesetre már ilyen kereskedelmi telep élt itt Claudius
korában,
A győri temetők visszanyúlnak Claudius koráig. Ekkor még aligha
beszélhetünk teljes politikai birtokba-vételrőL Csak Vespasiánusszal
kezdődik vidékünkön a római uralomnak az a mértéke, amely már
teljes berendezkedettségre vall.
Nem állítjuk, hogy mindazokon a helyeken, amelyeken római
emlékek kerültek elő, m á r a római megszállás idejében is volt élet,
de a telepek nagy része nem római alapítás, bár a korábbi bronzkori és vaskori telepekről kevés emlék maradt ránk. Ez a hitünk éppen a dombvidékek területére meggyőződéssé emelkedik, ha megvizsgáljuk leleteink természetét, és figyelembe vesszük, hogy a római
hódítás nem hozott magával olyan tömegeket idegenből, mely a római telepek benépesítéséhez szükséges lett volna. Csak a szervezettebb élet jelentett újságot, és a kutatók latinos műveltsége jobban
kiterjedt az általuk jobban ismert kor emlékeinek megfigyelésére és
gyűjtésére, mint a barbárnak minősített emlékekére.
Római emlékek kerültek elő a nyalkai homokdombon. A leletek
edénycserepek, bronz karperecek és pénzek voltak, tehát első sorban
sírok mellékletei. A feljegyzett pénzek közül egy Hadrianusé, egy
M, Aureliusé, egy Caracalláé, egy Septimíus Severusé, egy Philippusé, egy Val. Maximianusé, egy Diocletíanusé, egy Constantius
Chlorusé, öt db Constantinus Maximusé, egy-egy Constansé, II. Constantinusé és II. Constantiusé, egy Julíanusé, egy Jovianusé, egy
Valensé és egy Valentinianusé, A falu határában másutt nem is kerültek elő római emlékek. (Térkép, 1, sz. hely.)
Csáknéma határában szintén említenek római leleteket, sőt római alapfalakat. A lelőhelyeket közelebbről nem ismerjük.
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Táp határa szintén lakott hely a rómaiak alatt. A leletek többsége ugyan Tápi-pusztáról és Tápszentmiklósról való, de Tápon is
találtak — közelebbről meg nem határozott helyen — olvasztott karneolból készült korsó töredékeire. Ilyen korsót a győri múzeumban
őrzünk Kőszegről; ennek római korba való tartozása ugyan vitás, de
nagyon valószínű. A Mommsennél felemlített tápí kövek eredeti előfordulási helye azonban nem Táp, hanem Bakonyszombathely. Ma
mindkettő Pannonhalmán van.
Ilakot a mult század régészei mint római bronztárgyak lelőhelyét
említik. Sajnos, seholsem részletezik sem a tárgyakat, sem azok
lelőhelyét nem említik pontosabb helyhez kötve.
Tarján határában a Lakatos-rét volt a római tárgyak lelőhelye.
Itt Sztahovícs Rémig pannonhalmi bencés tanár végzett kutató munkát, Egyrészt pontosan meghatározta a helyet, másrészt részletesen
felsorolta az ott talált tárgyakat. A lelőhelyet annyira gazdagnak
találta, hogy a IX. század óta oklevelekben többször említett Sabaria (Sicca) nevű római telepet, melyet a magyarföldi hagyomány
Szent Márton püspök szülőhelyének tartott, ide helyezte, A leletanyag egy gyöngyös-tagozású karperecből, két ép római téglából, huszonhétféle római edény töredékeiből — köztük terra sigilláták is —
és a következő császárok pénzeiből állott: Vespasianus, Nerva, Hadrianus, Antoninus Pius, M. Aurelius, Constantinus Maximus, Constans,
II, Constantíus, Valentínianus és Valens, A mult század hetvenes
éveiben itt húzódó úttestre hívta fel az intéző Sztahovícs figyelmét.
Az úttest fölött a növényzet sohasem tudott gyökeret verni. Iránya a
ravazdí erdő aljában vivő országút felé mutatott, és a kistarjáni
domb északi oldala mellett vitt el. Ebben az irányban kb, 30 szekérre
való kő és vakolattörmelék feküdt az út mentén. De volt ott tégla,
vashulladék és vassalak is. Akkor, amikor Sztahovicsnak megmutatták, már szét volt dobva az úttest, mert magassága miatt zavarta a
földművesek mukáját. Az bizonyos, hogy ezen a helyen a magyar élet
korában is volt élet. Erre vallanak az ott talált friesachi dénárok,
vaslakatok és a sok fejtörést okozó ± jegyű edénypárkányok elég
nagy mennyiségükkel, (Térkép, 2, sz. hely,)
Ravazd kedvező fekvése a rómaiak idejében nem maradhatott
kihasználatlanul, A Vilebald-domb egyik települési helyük volt a
rómaiaknak, Sztahovícs Rémig a mult század hetvenes éveiben végzett kutatásaival itt római peremes téglákat, sok római edénycserepet és egy állítólagos római ekevasat talált. Az általa gyűjtött pénzek közül csak egy Agríppáról, egy Aurelianusról és egy Diocletianusról merjük biztosan állítani, hogy innen kerültek elő. Több általa
gyűjtött pénz lelőhelyénél csak általánosságban említik, hogy Ravazdon találta őket. Legfontosabb római emlék azonban a Vilebalddombról az a feliratos sírkő, melyet 1826-ban a Vilebald-templom
romjaiban, tehát m á r nem eredeti fekvésében, találtak és most a
pannonhalmi könyvtár bejáratával szemben a falban találunk, Iulía
Fuscinilla állíttatta a sírkövet háborúban eltűnt két fiatal fia emlé-

kére, kik a Leg. II. Adi, katonái voltak. (CIL. III. 4375.) Itt a Vilebald-dombon tételezte fel Kerényi Károly szellemes cikkében azt a
Pán-szentélyt, amely esetleg a Pannónia nevet is feltüntető vidék
vallási középpontja lehetett. Ma ennek a feltételezett szentélynek
nyomai nem remélhetők, minthogy a múltban eléggé átkutatott dombtető sok emléket hozott ugyan napvilágra, de ha volt is ilyen szentély a dombon, azt a mult századok alapjaiban feldúlhatták. Ma a
domb tetejének csak északi végén remélhető még valamelyes komolyabb régészeti eredmény. Itt domb alakulása, annak itteni kiemelkedése és terraszos kiképzése esetleg rejt magában valamilyen régi
épületet, ha nem is rómait. (Térkép, 3. sz. hely.) Ravazdon a mai
falu területén is kerültek elő római régiségek. Itt régóta ismeretes,
hogy a Tótok-hegynek a faluba benyúló oldalában, a házak udvarában kerültek elő csontvázak. Mihályi Ernő pannonhalmi főiskolai
tanár gyűjtött itt talált pénzeket: II. Constantiusét és Valentinianusét. (Térkép, 4. sz. hely.) A falu mai szőlőhegyében is vannak
sűrűen előforduló római sírok. Fontosabb és eredményei szempontjából legjelentősebb római település azonban Ravazdtól északra, a
Packalló-völgyben volt. (Térkép, 7. sz. hely.) Ennek alakulása teljesen hasonló a ravazdi völgyhöz, de arra gondolnunk sem lehet,
hogy itt valaha nagyobb római község állott volna. A völgy szélesebb és régészeti emlékekben leggazdagabb része ugyanis nem olyan
kiterjedt, hogy ott elférhetett volna egy telep. Házak viszont voltak,
és így ezt a völgyet nyaraló telepnek képzeljük el. Ebben a völgyben ma is egy kis forrást találunk. De volt a múltban egy másik forrás is, a kijárati részen levőtől körülbelül 300 lépés távolságban, a
völgy mélyén. Ennek a vize azonban a mult század hetvenes éveiben
elapadt, mikor körülötte nagyobb méretű földmunkát végeztek. Ezek
a munkálatok hoztak napfényre sok római padlótéglát és párkányos
tetőcserepet. Találtak itt hypokaustum-tubusokat is, annak nyilvánvaló bizonyságául, hogy központi-fűtésű római ház állott itt valaha.
A ház a völgy fordulóján álló hosszúkás dombnak a déli lejtőjén
állott. Az itt folydogáló csermely medre imbrex-téglákkal volt kirakva. Közelében hamvasztott holttest sírja is előkerült. Ettől a helytől távolabb, a völgy hátsó része felé, egy másik hypokaustumos
épület alapjait találták. Innen is rengeteg téglát ástak ki és hordtak
Győrszentmártonba, ahol a 9. sz. ház építésénél használták fel őket.
Egy részük a pitvar padlójában még ma is látható. Ezeken a padlóban levő téglákon nincs bélyegző, de a többi tégla bélyegzőiből említik a LEG I AD P F és a LEG X G P F jegyeket. Egy hypokaustum-cső bélyegzője LEG IV volt. Itt kerültek elő azok a bronz
pecsétlőgyűrűk is, amelyek felirata C ' EGN ' PRÍMIG, illetve ennek
kezdőbetűi; másik gyűrűn L. A. F. betűk, a harmadikon bED betűk
láthatók. 1896-ban az előbbi, sok téglát rejtő lelőhelyen egy kisebb,
égetett csontokat tartalmazó téglasír és egy csontvázas sír került
napfényre. A domb alján, a Packó-erdő felül eső déli oldalon egy
félméter vastag, terméskőből és római téglából rakott falat ástak ki.
Sok vakolat, párkányos tégla, imbrex, cserépedény és üvegtörmelék

is volt mellette. Egy lándzsa-csúcs is előkerült. A fal hossza 22 m,
nyugati sarkán 5 m hosszú fal zárta derékszögben és ezzel párhuzamosan, a fal keleti végén 11,5 m hosszú fal húzódott. Ettől az
utóbbi faltól 6 m távolságban egy kb. 2 m hosszú, 60 cm vastag,
illetve 6.40 m távolságban vékonyabb közfal volt. A két fal közt
levő kis közben hypokaustum-csőrendszer volt beépítve. A középső
nagy teremben csak egy vassarló volt, A vékony falnak nyugati
oldalán, a 22 méteres fallal alkotott szögletéből egy ferdeirányú vékonyabb fal feküdt, és ennek iránya egy a főfallal párhuzamos erősebb fal felé tartott, Récsei ezt a harántírányos vékony falat a hypokaustum kemencéjéhez tartozónak tartotta úgy, hogy a fűtőcsövekkel körülrakott kis fallal együtt a fölöttük levő szoba padlózatát támasztották alá. A ferde fal által érintett újabb vastagabb fal keleti
végéből is indult ki sarkosan egy 5 méternyi erősebb fal, de ebben a
távolságban megszakadt. Itt 5 db párkány nélkül való, de méreteikben azzal egyező tégla feküdt, négy sarkukon egy-egy lábbal, A falhoz voltak illesztve úgy, hogy a lábtiktól alkotott üregben áramolhatott a meleg levegő, A törmelék közt egy vas-strigilis, kis háromágú vas-szigony, vas-késpenge, terra sígillata edénycserepek, I, Constans, II. Constantius és még néhány nagyon salakos IV, századi
bronzpénz hevertek, A vakolatdarabok némelyikén megállapítható
volt, hogy festésük az ú, n. pompeji vörös volt.
Ettől az épülettől északra, 9 méternyire, egy másik épületre
akadtak a munkások. Külső fala 70 cm vastag, az előbbi épület felé
néző fala 16 m hosszú, de közepe t á j á n 3 m hosszúságban megszakad, Récsei kapunyílás helyének tartotta. Ebből a falból keleti végén
7 m hosszú és 70 cm vastag oldalfal ágazik ki. Nyugati végén egy
6 X 2.5 m nagyságú szoba állapítható meg. De volt itt egy harmadik, 6 X 4 . 5 m nagyságú szoba is, A kapubejáratnak vélt falnyílás
nyugati szélén vízlevezető csatornát vélt látni Récsei, Ez 40 cm szélességben, 4 m hosszúságban a fal tövénél először nyugati irányban,
aztán derékszögű töréssel észak felé halad, Récsei az északi főfalig
tárta fel, A falak között sok párkányos tégla, lábastégla töredéke,
2 db hypokaustum-tubus, vaslándzsa, vas-láncszemek és edénytöredékek hevertek. Szokatlanul sok volt a római pénz, A további ásatást az itt húzódó kocsiút miatt nem folytatták. Később ugyanezen a
helyen két db emberfejes díszítésű tetőpárkánycserép került elő.
Egyik tragikus színész arckifejezését, a másik női arcot mutat. Egy
terra sigillata cserépen PERAIMO F felirat olvasható retrograd betűkkel. Edények, mécsesek, rovátkos agyaggyöngyök kerültek még
ekkor a kutatók kezébe, A közelmúltban is került még elő itt házalap és a Komondyak földjén néhány római edény és egy Hadrianus-pénz. Egyéb pénzek a Packallóból Philíppusé, Valentinianusé és
Valensé, De a Ravazdon gyűjtött legtöbb pénz lelőhelyét nem jegyezték fel pontosan. Ezek az Agrippa—Vespasianus nagy hézag
után szinte teljes sorozatot adnak, legnagyobb számban mégis a IV.
század császárainak pénzei szerepelnek köztük. Ép így nem ismerjük egy Sabazios-féle fogadalmi bronzkés pontos lelőhelyét sem.

Minden valószínűség azonban a mellett szól, hogy a már tárgyalt
lelőhelyek egyikén kellett előkerülnie.
Szólnunk kell még azokról a hegyvidéki töltésekről, amelyek
már annyi magyarázatra adtak alkalmat, sőt elődeinkben azt a hitet
keltették, hogy a Győrből Veszprém irányába vivő római út itt a
dombtetőn vitt végig. Tekintet nélkül arra, hogy ezeknek az útszerű
töltéseknek a megnyugtató magyarázatát nem ismerjük, annyi bizonyos, hogy semmi szín alatt sem lehettek a győr-veszprémi út egyes,
ma talán már megszakadt részei. Egyébként is hálózatos alaprajzban rendeződnek el, tehát nemcsak a völgy-domb hosszában, hanem
harántirányban is futnak, Ott ahol völgyet vágnak át, 1 / 2 —4 láb magasak, és szélességük is 8—16 láb közt váltakozik. 1871 márciusa
végén Sztahovics a hármas-tarjáni és a ravazdi erdőben két iyen
töltést keresztben átvágatott. Erősen tömött agyagot talált, de homok is volt közéje keverve. Sztahovics Paulus Ödön (Die Römerstrasse, 18. 1.) tekintélyére hivatkozva feltétlenül római utaknak tartotta ezeket a töltéseket. Olyan utaknak, amelyek a kisebb római telepeket a főútvonalakba bekapcsolták. Az biztos, hogy ezek a töltések ma is útként használatosak, különösen a harántirányban vivők,
A hosszanti irányúak esetleg szintén használhatók útként az erdő
fáinak elszállításakor, de azért mégsem erre a célra készültek, mert
ez nem tett szükségessé ilyen erős, maradandó úttestet, A mult század hetvenes éveiben a nép halastavak rekesztő töltéseinek tartotta
őket, de ez a feltevés semmiképen nem állja meg a helyét, Üjabb,
alaposabb térképezés és vizsgálat tudná csak eldönteni ezeknek a
töltéseknek a célját és vele létesítésük korát.
Ravazd és Pannonhalma között, Szent Imre-majornál, 1895 őszén
érdekes római leletre bukkantak a vasútépítő munkások. Óriási kőlapokból és nagy római téglákból alakított, kriptaszerű üregben hatalmas adény volt. Ez a nagy edény tönkrement. Benne két kisebb
edény és egy háromágú vasszigony volt. A lelet feltétlenül a római
korból maradt fenn, de aligha sír, mint azt Récsey hitte. (Térkép,
9. sz. hely.)
Kisécsen nem látszik a r r a alkalmasnak a terület, hogy ott római telepet képzeljünk el. A ma Kisécsnek nevezett szőlők területe
legalább is nem alkalmas. De kellett telepnek lennie a közelben,
mert éppen a kisécsi szőlők alatt és magában a szőlővel beültetett
területen Sztahovics Rémig római sírokat tárt fel. Ezek a sírok szinte
kivétel nélkül kolumbáriumok voltak. Jelentőségüket emeli az a tény,
hogy egész Győr megyében csak itt és Győr város kálváriái római
temetőjében voltak ilyen kolumbáriumok megállapíthatók, A Sztahovicstól feltárt kolumbáriumok egyike kemence-alakú volt. Másfél láb magas, és félíves alapjának mérete 3 X 3 láb volt. Teteje
szintén boltíves kiképzésű volt. Belseje simán falazott, de a közfal,
mely a kolumbáriumot két fülkére osztotta, egyenetlen, szabad kézzel készült. A hamvakat tartalmazó urnákat félig homokba ágyazva,
páronként, födő nélkül találta. A kolumbárium oldalfala mésszel kevert agyagból készült, valószínűen deszkaminta aláhelyezésével. A

közfal már a minta kivétele után készült. Mikor ennyire voltak a
munkával, a kolumbáriumot náddal és szalmával befedték és jólrosszul kiégették. Nyílása kelet felé esett. Sztahovics a kolumbáriumokból 3 drb. ép edényt, 12 drb. töredéket és egy bronzból készült
orsót gyűjtött. Hasonló kolumbáriumra akadtak a munkások a közelmúltban is, a szőlőtáblák legalsó sorában, a középső táblában.
Nagyécsen már lakóhely is megállapítható, (Térkép, 11, sz. hely.)
A Petke-vár keleti oldalában, Sándor János földjén találtak 1934ben egy 10 m hosszú és 50 cm vastag falat. Mellette párkányos római
téglák, imbrex-darabok, vasszeg, csontok és egy Hadrianus-érem került napfényre. Más lakóhely nem is ismeretes innen. A magasabb
domb tetejét borító erdőben egy fa kiásásánál találtak Minucius Natalis korában, Kr. u. 111-ben kelt katonai diplomát, illetve annak kis
töredékét. Más római pénzek innen egy Sept. Severus-féle ezüst és
több IV. századi bronzpénz, köztük egészen barbarikus veretű is.
Győrságrói, pontosabban Sághalom délkeleti lejtőjéről, a Bercel-szőlőből (Térkép, 13. sz. hely.) egy edényben kisebb mennyiségben római ezüst pénzlelet került napfényre. Ennek egy része Pannonhalmára, másik a győri múzeumba került egy kis aranygyűrűvel együtt. Váczi István földjén találták őket. Köztük a legrégebbi
Sept. Severus pénze, a legfiatalabb Gallienusé, Más, eddig ismeretlen helyen talált pénz Győrság határából egy Faustina junior és egy
II. Constantius-féle. Lakóhely a közelben csak Selyemcsukon állapítható meg. Itt a Hajdúhalom oldalában sírok, tőle keletre, de nagyon közel hozzá, épületalapok voltak a földben. Tervszerű ásatás
hiányában sem az épületalapok terve, sem a leletek szakszerű leírása nem maradt ránk.
Pázmánd határához tartozik egy másik római lelőhely is, bár
nagyon közel fekszik Sághoz is. Ez a régi pázmándi plébánía-templom dombja, a Szent Imre-domb. (Térkép, 14. sz. hely.) A templom,
úgy látszik, a törökök 1683. évi nagy h a d j á r a t a alkalmával pusztult
el, de még 1875 t á j á n is volt a dombon egy 40 X 60 öl nagyságú kerítésfal. Ebben és más épületfalakban nagyon sok római tégla volt
beépítve. Sztahovics épülettéglákról beszél, bár voltak köztük peremes téglák is, amilyenek a sírokban is gyakran fordulnak elő, 1936
őszén, mikor a vidék összes lelőhelyeit magam is bejártam és első
sorban a térképezés munkájához gyűjtöttem adatokat, a dombon
már semmiféle falat nem találtam a föld színén, 1875 óta rombolták
le valamennyit. A dombon ültetett szőlő gazdájától érdeklődtem,
hogy munka közben kerülnek-e elő régi tárgyak, esetleg csontvázak,
ő maga is talált ilyeneket, de az általa adott leírásból arra voltam
kénytelen következtetni, hogy minden, általa kiásott holttest m á r
újabbkori. A régi templom körül ugyanis szintén volt temető. Sztahovics említi, hogy itt a dombon sűrűen fordultak elő római pénzek.
Köztük legkorábbi volt Nerváé, legfiatalabb Valensé és Valentinianusé. Sztahovics egy út nyomaira is bukkant ezen a részen. Az út
a dombtól a pázmándi szőlők ,,kapuköz "-nevű alsó útjának bemeneteléhez, innen pedig Pannonhalma délkeleti lejtőjéhez vezetett.

Anyaga homokkal kevert kavics és cseréptörmelék. Kötőanyaga agyag
volt és erősen döngölt egy lábnyi vastagságban. Sztahovícs római útnak tartotta. Tekintve vidékünkön a római utak szerkezetét, feltevése
nem lehetetlen.
Magának Pázmándfalunak közvetlen körzetét is átkutatta Sztahovícs, A Győrszentmártonból Pázmándra vivő, szőlők közötti legrövidebb út a völgybe érvén, mint kocsiút a mult század hetvenes
éveiben legelőn vitt keresztül a helység felé» Körülbelül 15 évvel korábban hagyták abba művelését. Talaja fekete föld és futóhomok. A
legelő keleti részétől nyugatnak tartó 3 holdnyi területen sok vörös
és fekete urnacserép és terra sigillata-töredék hevert a felszínen. Ittott régi illatszeres üvegek és fibulák alkatrészei is előfordultak, A
durvább cserepek és edényfenekek a térség keleti végén, a finomabb
cserepek középső és nyugati részén feküdtek. Az ásást Sztahovícs
olyan helyen kezdte, ahol nagyobb terra sigillata-edény töredékeit
találta. Ez a hely kissé magasabb volt a többinél. Kb. félláb mélységben már két, különböző urna nagyobb cserepeire bukkant. Mindegyik egy cseréptálcán állott, de ezek a tálcák is össze voltak törve,
bár minden darabjuk megvolt. Tőlük 30—40 cm távolságban egy nagyobb hamvurnát talált. Ennek pereme kívül-belül vörösre volt
festve, többi része sima és festetlen. Fenekén hamu volt, A terra
sigillaták cserepeit összeragasztotta. Egyik díszítés körrel zárt mezőben egy harcos képét mutatta, a körön kívül íj jász képe volt. A másik edény oldalán egymás fölött két sorban láthatók az alakok, A
felső sorban, körön belül és kívül, küzdő harcosok, az alsó sorban
tagozás nélkül való téren, kisebb alakok közt egy lándzsás katona
képe látható. A kisebbik edény párkánya alatt MESINUS FECI bélyeg van retrograd írással. Erről a lelőhelyről még csak annyit
kell megjegyeznünk, hogy a temető déli oldalában fekszik, de attól
a kántor-tanító földje és egy árok elválasztja; továbbá azt, hogy
feltétlenül temető feküdt ezen a helyen.
Pázmándfalu délkeleti részén, a házak közt és a szomszédos földeken is találtak római pénzeket. Ezek közül 7 drb. Constantinus
Maximusé, 2 drb. Constantinus Gallusé, 3 drb. II, Constantíusé és
3 drb. Valentiníanusé volt. A már említett Bercel-szőlő és a község közt fekvő kissé magasabb területről a közelmúltban hozott
Tótik Lajos győrságí tanító egy Valentinianust SECURITAS REIPUBLICAE, Victoria, a verő jegy: ^ f f (Térkép, + jelölt helyek.).
Pázmándfalu határához tartozik a Gyánti-dűlő, Szintén római
lelőhely. Ezt is Sztahovícs kutatta át először, majd Karácsony Sándor esperes-plébános tanulmányozta a közelmúltban. Sztahovícs már
megállapította annak a kis római telepnek a helyét, amely itt feküdt.
A Puszta-szentegyházi-dűlő emelkedettebb részein, kb. három holdnyi területen szétszórva talált római falmaradványokat, téglákat,
kaldariumcserepeket, edénycserepeket. Az itt talált pénzek Hadrianus, Commodus, Otacilia Severa, Philippus, Val. Maximíanus és
Maxentius pénzei voltak.

Végül Győrszentmúrion
és Pannonhalma
római leleteiről kell
megemlékeznünk. A kőkorszakbeli centrális helyzet és jelentőség
csak a római leletek világa mellett lesz újra világossá. De nemcsak
előttünk tűnik fel ez a jelentős szerepe, hanem a mult is ilyennek
tünteti fel. A hagyományban, — jogosan-e vagy jogtalanul, — olyan
szerep jut ennek a helynek osztályrészül, mely a magyar középkorban való jelentőségét is biztosította, sőt napjainkra is kihatást gyakorol. Szent Márton itt feltételezett születésére gondolunk, bár erre
csak az Árpádok korának ismertetésénél térünk ki bővebben,
Ott, ahol ma a monostor emelkedik (a térképen J jelölt hely),
négy feliratos illetve domborműves római kő került elő a falakból átépítések folyamán. Nem mernénk azt állítani, hogy ezek mindegyike
a helyszínen volt már a rómaiak korában, de tekintve azt, hogy legtöbb biztonsággal itt kellett előkerülnie annak a dombormíves sírkőtöredéknek, amelyet elődeink szívesen néztek Szent Benedek, Maurus és Piacidus együttes képének és a középkorból valónak tartottak,
a többi sem kerülhetett máshonnan ide. Az a már említett ravazdvilebaldi sírkő, amely ma szintén Pannonhalmán van, mindenkor
mint idegenből idekerült kő szerepelt. A Mommsentól CIL, III, 4380.
sz. alatt publikált fogadalmi kő talán a legtalányosabb valamennyi
közt. Valamelyik thrák ala Perpetua Securitas-ának volt szentelve
ez a kő. Szinte elképzelhetetlen, hogy ez a helyszínén került volna
elő. A többi azonban, így a CIL. III. 4390, és az Arch, Ért, 1894.
358. l.-ján publikált sírkőtöredékek kerülhettek itt elő. Az bizonyos
ugyanis, hogy a könyvtárépület 1826 t á j á n folyó építésekor, az alapok kiásásánál találtak római sírokat. Kerültek elő római régiségek
a monasterium area-jában is. Ez csak a monostor udvara lehet. De
nem hiányoztak a római leletek, első sorban sírleletek, a Boldogaszszony-kápolna dombján sem. (Térkép, 19, sz, hely.) A mai falu területén levő templom dombján (22. sz.) és a vele összefüggő iskolatelken állítólag római pénzeket találtak. A templom közelében fekvő
vendéglő alatt nagy tömegben hevernek a római tégla és edénycserepek. Ennek a magyarázatát megadta az a fazekas-kemence, amely
a vendéglő közelében, egyik ház udvarán (23, sz.) került elő. Gyermekek játék közben a földbe süllyedtek. Eltakarítva az üreg fölül a
földet, egy kemencében 15 drb, ép korsó került kezükbe. Ezek közül
12 drb. ma a főmonoistor régiségtárában látható. Ezek magyarázatot
is adtak ahhoz, hogyan maradtak a korsók a kemencében. Némelyiknek az oldala ugyanis kipuffadt, még mielőtt teljesen kiégett volna.
Bizonyára a fazekas kemence fölött valamilyen veszedelem következtében összeomlott a felső építmény, a törmelék elfojtotta a tűz szellőztető járatait, és így az edények egyrészt tökéletlenül égtek ki, másrészt a földben maradtak a romok alatt. Ahol pedig égető kemence
volt, ott a közelben emberek is laktak. A Hoszpodár-szőlő területén
(18. sz.) egy ugyanolyan ágvágó vaskést találtak, amilyet Silvanus
szobrain az istenség kezében látunk. De ennek a leletnek római volta
mégis kétséges, mert teljesen hasonló kések a későbbi korokban is
használatosak.

Győrszentmárton más helyéről nem jegyeztek fel leleteket. De
a telep nagysága mellett szól a római pénzeknek a többi lelőhelyéhez viszonyított nagy száma. Több száz változat ismeretes innen,
kezdve Tiberius korától egészen Valensíg.
A római birodalom szervezete tette lehetővé, hogy vidékünk először kapcsolódjék szerves részként az akkor ismert világ forgalmába, Az őslakók leszármazottjai közé jöttek itáliai telepesek, balkáni népek, és kisázsiai katonák után járó kereskedők. Valamennyi
elhozta s a j á t népének kultúráját és itt színes keverékben lehetett
látni a birodalom kozmopolita elemeit éppen úgy, mint magában Rómában, De itt mindenképpen hiányoztak a mások gazdagságából élők.
Valamennyi római polgárnak dolgos, munkás életet kellett ítt élnie.
Akadtak köztük bizonyára előkelőbbek is, akik már légfűtéses házakat igényeltek. Ezek között talán legelőkelőbbek a veteránus katonatisztek voltak, A lassanként eggyé olvadt népesség sajátos pannóniai
kultúrát létesített. Ennek a különálló kultúrának jellemző sajátságait
most tanulmányozzák a szakemberek. A birodalom minden részével
kereskedelmi kapcsolatban álló és így sok befolyásnak kitett lakosság
ősi eraviskus kultúrája rávéste bélyegét sok ipari terményre. Csak akkor kezdett ez háttérbe szorulni, mikor a Duna északi p a r t j á n lakó
germánok nagyobb tömegben telepedtek vidékünkre, bár eleinte ők
voltak kénytelenek alkalmazkodni a magasabb kultúrához, A kereszténység itteni elterjedéséről vidékünkön csak annyi tanúskodik, hogy
a római pogány oltárokat a IV, században már nem tartották érinthetetleneknek. Sírok építésére használják fel őket. Más adatot a
hagyomány tartott fenn számunkra. Szent Márton püspök életírója
azt mondja, hogy, mikor a Szent visszatért szülőföldjére, ide, a hegyen épült templomba járt fel imádkozni. Ez az adat ugyan nem nevezi meg elég pontosan a vidéket, nem állítja határozottan azt, hogy
az a bizonyos Sabaría, a Szent születési helye, ítt feküdt Pannonhalma környékén, de a hagyomány a nép száján fenntartotta ezt a
helymeghatározást a népvándorlás viharain át egészen a magyarok
kereszténnyé léteiéig. Azt szinte bizonyítottnak vehetjük, hogy vidékünkön a kereszténység elég erős volt arra, hogy ilyen hagyomány
fennmaradjon a nép száján, még akkor is, ha esetleg nem felel meg
a hagyomány minden adata a tényeknek. De erről még később néhány szót szólunk.
A római kor hatása abban is megnyilvánult, hogy az akkor épült
utak évszázadokra, sőt mondhatjuk ezer éven át, irányítói lettek a
falvak közt lebonyolódó forgalomnak. Pannonhalma és Kisécs között húzódott át a vidék egyik legfontosabb útvonala. Ez Arrabonából indult ki, Críspiananál érte az első, Itineraríumokban említett
stációt, A kettő közt mért távolság XXV MP, ami kb, 38 km-nek felel meg. Ez a távolság Sikátor t á j á r a utal bennünket és itt csakugyan sok római emlék került napfényre, A két telep között feleúton van Kisécs és Pannonhalma. Vidékünk másik ú t j a ezzel az
előbbi úttal szinte teljesen párhuzamosan halad, Arrabonából Sághalomaljára, onnan Pázmánd érintésével Tápra és tovább Tápszent-

miklósra visz, A Pápa és Bánhida közt húzódó római útba torkollott. Ezt a két utat kötötte össze egymással az az út, amelyik Sághalomaljáról kiindulva Györságnál felkapaszkodott a pannonhalmi
dombokra, de még a főmonostor dombjának északi oldalában elfordult a falu felé, m a j d Szentimre-majoron s a Lakatosréten át Győrasszonyfára vitt és Bakonypéterdnél torkollott az
arrabona—
crispianai útba. Sághalomaljáról Selyemcsuk-pusztán, Péren és Örkényen át jutottak a győr—tatai útra.
Mondanunk sem kell, hogy ezeknek az utaknak az említését az
Árpád-kori oklevelekben is megtaláljuk. Az Árpád-kori utak tanulmányozói ugyan többször tévedést követnek el az útirányok kijelölésében, de ennek csak az az oka, hogy nem ismerték a római korig
visszamenő adatokat.
Az bizonyos, hogy az általunk ismertetett vidék telepei között
egy sem volt nagyobbszabású, sem lakosainak számát, sem közigazgatási szervezetét tekintve. Nemcsak, hogy colonia nem esik erre a
területre, de még csak municipíum sem, A telepek közül egynek a
neve sem fordul elő az Itineraríumokban, A hagyomány és az ezt
megrögzítő későbbi, IX—XIII, századi oklevelek azonban két római
korig vísszavihető helynevet közvetítettek korunkra. Egyik Sabaría,
a másik Pannónia,
Mielőtt azonban ennek a két helységnévnek a tárgyalásába kezdenénk, meg kell emlékeznem néhány szóval a rómaiak uralmát követő időről, mert ez az idő úgy telt el, hogy utalásai visszanyúlnak
a római alapokra és rávezetnek bennünket a magyar adatokra, Áránylag nagyon kevés helyen maradt fenn a vizsgálatunk alá vont terület lakosságától népvándorlási emlék. Ravazdon, a szőlőkben, közelebbről Steindl jegyző úr szőlőjében avar sírokat találtak, A Vílebald-dombon Karoling-kori fegyverek kerültek ki a földből. Nagyécsfalu határában népvándorláskon sír mellett egy Nagy Justíníanusféle aranypénz, a Gyánti-dűlőben egy másik népvándorláskori bizánci arany beszél csak a lefolyt századokról. A Pannónia és Sabaría
községek nevén és Szent Márton születésére vonatkozó hagyományon kívül nem is élte át más, legalább is szembetűnő a d a t a népvándorlás korát.
A honfoglaló magyaroknak vidékünkhöz való kapcsolatáról értesítést olvasunk Anonymusnál, Krónikájában ezt találjuk: ,,Dux
autem Á r p a d et sui milites sic eundo iuxta montem Sancti Martini
castra metati sunt, et de fonte Sabarie tam ipsi quam eorum animalia biberunt et montem ascendens et visa pulchritudine terre
Pannonié, nimis leti facti sunt,'* Árpád serege Óbudáról indult és
Bodajkon át vagy a sikátori főúton, vagy a móri horpadáson át jutott el vidékünkre. Tőlünk pedig a Rába és a Rábca vidéke felé távozott,
A krónikákban szereplő Sabariat vegyük először szemügyre. Sabaría közismerten Szombathely neve a rómaiak korában. Nagy, kolóniarangú város volt. Volt azonban egy másik Sabaria is. Ezt nem említi semmiféle egykorú római felirat vagy Itíneraríum, Első említéPannonhalmi Szemle
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sét Sabaria-Szoinbathely nevével együtt először Jámbor Lajos
frank király 840, nov. 2-án kelt adománylevelében találjuk: Sabariam civitatem et Peinahhaa , , , curtes . . . a d Rapam, ad Siccam Sabariam, item , , . Nyilvánvaló tehát, hogy két Sabaria volt a régi Pannoniában, Ez az a d a t még nem magyar szájon kifejlődött hagyomány, hanem a népvándorlás népeinek a száján maradt fenn a telep
neve, sőt megvan még maga a telep is. Más oklevelek is említik
ugyanilyen értelemben a két Sabariát, Már most ugyanez a szájhagyomány tartotta fenn annak tudatát, hogy Szent Márton itt, Sabaria
Sicca néven nevezett győrvidéki telepen született. Szent István nagylegendájában és Hartviknál is azt olvassuk, hogy a pannonhalmi
bencés monostor Szent Márton születése és fundusa helyén épült. Valamivel később egy 1102, évi pápai oklevél a pannonhalmi templomot
így említi: Ecclesia Sancti Martini ín Sabaria, Még később Anonymus, mint láttuk ítt említi a fons Sabarie-t, De ismeretes volt Sabaria neve még közvetlenül a t a t á r j á r á s előtti évben is, Albeus
birtokösszeíró levelében ezt találjuk: Ipse mons sacer Pannonié, in
quo situm est monasterium Beati Martini, habet per circuitum ípsíus
montís terrain a cacumine montís inferius per tria miliaria ab omni
parte sua, videlicet ab oriente, meridie, occidente et septemtrione
ad unum aratrum p r o quolibet m i l i a r í . . . et circumcirca ad pedes
supradictí montís habet plures villas . , , Conterminales autem villas h a b e t . . . villám Toryan, que est communis sibi et aliis; deinde
protenditur terminus eius usque Sabariam, ubi dicitur natus Sanctus
Martinus, et ibi in valle media est fons sacer, qui vocatur caput
Pannonié, qui cum aliis (fontibus facit? Sztaihovics kiegészítése szerint) rivulum sub ecclesia Sancti Willibaldi, et vocatur Pannosa (ma
Pánzsa).
A Szentnek az ítt említett Sabariában való születéséről tudtak
a XII, században Franciaországban is. Szinte bizonyosnak látszik,
hogy a születési helynek ez az ismerete a magyarföldi hagyományból került a francia köztudatba. Király Ilona összegyűjtötte a francia hagyományban erre vonatkozóan fennmaradt adatokat. Ugyancsak ő beszél a vidékünkön átvonuló szentföldi zarándoklatokról is,
melyek már Szent István korában is elég sűrűek voltak, Kálmán király korában is érintették a pannonhalmi monostor környékét. így tehát a náluk nagyon is kedves Szentre vonatkozó adatokra felfigyeltek. De ezeket ennyire helyhez kötötten csak nálunk hallhatták.
Ennek a1 Sabar iának Szent Márton tiszteletére
épült a temploma. Sztahovícs igyekezett megállapítani Sabáriának a fekvését.
Régészeti kutatásai eredményeként arra a helyre tette, amely ma
Ravazd és Tarjánpuszta közt Lakatos-rét, Forrásrét néven ismeretes.
(2. sz.) Később azonban a telepet Győrszentmárton szélén a temető
közelében fekvő Faluhelyre tette, mert ezen a helyen 40 ház alapjaira bukkant. A z azonban bizonyos, hogy a t a t á r j á r á s után többé
nincs semmi adatunk Sabariáról, legfeljebb annyi, amennyit a ko'rábbí adatokból átvesznek.
Király Ilona egy XV, századi francia legenda következő sorá-

ból: Cest enfant fut né en sabarie en une ville nommée pannonié, azt
következteti, hogy a legenda írója ekkor már összezavarja az adatokat, Sabariát t a r t j a országnak, Pannoniát pedig városnak. De ez
nem a legendairó tévedése. Már nagyon koraí magyar írott emlékekben is megvan ez a zavart keltő összekeverés. Nagyon sokszor találjuk Pannóniáról mondottnak ugyanazt, amit máskor Sabariáról írnak Vegyük pl, mindjárt magát azt a tényt, hogy hol született Szent
Márton. Legklasszikusabb erre vonatkozóan a küszeni monostor alapítólevelében a következő kifejezés: monasterio Sancti Martini in
sacro monte Pannonié ob reverentiam et sanctitatem ipsíus loci et
propter Beati Martini patrocmium, cuius natívítate ín eodem loco
habita Pannónia gloríatur. Ez az oklevél pedig már 1157-ben kelt. De
más adataink is vannak arra, hogy Pannónia és Sabaria neve azonos értelemben szerepel, így pl. a fons Sabarie Albeusnál fons sacer, qui vocatur caput Pannonié, De hát mi ez a Pannónia? Első látszatra úgy tűnik fel, hogy maga a tartomány. De viszont okleveleink
közül egész sereg úgy tesz említést Pannoniáról, mint községről,
Szent László birtokösszeíró levelében pl, így nevezi meg Pannonhalmát: monasterium Sancti Martini supra montem pannonié sítum; birtokait pedig ezzel kezdi: prímum predium est Pannónia, ubí monasterium situm est. Ettől kezdve a pápai oklevelekben mindig úgy említik a monostort, hogy in monte super Pannoniam fekszik, csak a
XII, század végén lesz elfogadott a magyarföldi szóhasználat: abbas
et conventus Sancti Martini de Pannónia, illetve később a ma is használt meghatározás: monasterium Sancti Martini de sacro monte Pannonié,
Nyilvánvaló tehát, hogy két különböző községként tekinthető
volt Pannónia és Sabaria, bár sohasem találjuk azt, hogy ugyanazon
oklevélben külön említenék a pannóniai Szent Márton-templomot és
a sabariai Szent Márton-templomot. A két néven említett telepnek
azonos temploma van. Pannónia nyilvánvalóan a monostor alatt terül el, ott ahol a mai Győrszentmárton fekszik. Sabariaról viszont
azt olvassuk, hogy a győri püspökség területére esik. Egyedüli magyarázatot csak az a feltevés adhat, hogy a két helyre vonatkozó
adatok összekeverése nem véletlen, hanem ugyanannak a helynek
két neve van forgalomban, mint majd Hírnod és Nyalka nevénél látjuk. A két név egy helyet jelöl, bár a Sabaria néven említett telep
határa T a r j á n felé messze elnyúlik. Csak így érthető Albeus hallgatása a Pannónia-nevű birtokról; Sabariát is csak mint a határban
fekvő területet említi, de nem sorolja fel a bírtok jobbágyait, a bírtok határának nagyságát sem említi, holott ezek az adatok a többi
birtoknál előkerülnek az ő birtokösszeírásában, Sabariát sem mondja
már villának vagy praediumnak. Szól azonban Alsókról, mely a mai
Győrszentmárton neve őnála, Albeus korára a két római hagyományokra visszanyúló községnév már csak név, nem szerepel egyik sem
különálló bírtok neveként, hanem együtt találjuk a rájuk vonatkozó
adatokat Alsók leírásában, így a messzenyúló sabariai határban kereshetjük a „szent forrást", mely hol Sabaria forrása, hol Panno-

niáé, Ha a határ olyan messze elnyúlott, mint azt Albeus leírása
a d j a , semmi akadálya nincs annak, hogy ezt ne a legbővebb vizű forrásnál, a mai Tarján-puszta konyhakertjében levő bővizű forrásnál
keressük. Jegyezzük meg, hogy T a r j á n 1240 t á j á n még nem a mai
helyén feküdt,
A két, római korba visszanyúló név fennmaradását a lakosság
folytonossága teszi érthetővé. Ez a lakosság már a római uralom végén nagyobb tömegében germán elemekből állott, A hún hódítás sem
jelentett nagy változást a vidék népösszetételében, hiszen a Dunától északra lakó germánok hatalmas népforrásaíból bőségesen özönlött ide emberanyag akkor, mikor a római uralom határai elvesztették ellenálló erejüket, A hún birodalomhoz való tartozás sem zárta
el a határokat, sőt azáltal, hogy a hún birodalom átnyúlott a Dun á n is, még jobban megkönnyítette az északi tömegek délebbre vonulását, A hún népelem nagyon vékonyrétegű lehetett vidékünkön.
A hún uralmat, annak bukása után, kb, száz évre német uralom
v á l t j a fel, A gótok és a longobárdok ítt élnek. Ha a vizsgálatunk
alá vont területen nem is m a r a d t eddig nyilvánvaló emlékük, Győr
közvetlen körzetében, sőt magában benn a városban is m a r a d t ennek a német uralomnak nem egy emléke. Az avar hódítás erősebb
változást hozott vidékünk néprajzi képébe. Maradnia kellett egy állandóan itt élő rétegnek a múltból. Ez a réteg közvetíti a régi hagyományokat, Űj elem az avar és az őt kísérő szláv. Az avar elem
erősségét a 800 t á j á n lefolyt harcok telepítési eseményei bizonyítják, Győr—Moson és Sopron vármegye területére vonta össze Nagy
Károly az avarokat meghódolásuk után. Nem valószínű, hogy távolról kellett idehoznia az avarokat. Itt is volt elég, és éppen itteni telepeik erőssége adhatta azt a gondolatot, hogy a fenti vármegyék
szolgáljanak egységesebb telephelyül, A szlávok telepeiről már írott
emlékek is szólnak, de a vidékünkön napjainkig fennmaradt szláv
falunevek és dűlőnevek is tanúskodnak, A frank uralom bizonyára
hozott újabb német elemet is erre a területre, de ennek néhány
fegyveren kívül csak a IX, századi bírtokadományozó levelek a bizonyítékai, Névleges német függőségben élő szláv hercegség él és
uralkodik vidékünkön, mikor a magyarság itt megjelenik.
A magyarság feltétlenül érintetlenül találja és hagyja a korábbi
telepeket. Ennek bizonysága a győri avar temető, ahol a honfoglaló
magyarság minden fennakadás nélkül temetkezik az avar temetőbe.
Ezt a közös temetőhasználatot csak a kereszténység szüntette meg.
Az ú j telepes magyarságnak vidékünkön csak Nagyécsfaluban
és Pannonhalmán maradt ránk emléke, Nagyécsen, a Tódomb szőlővel beültetett területén (10, sz,) 1908 t á j á n honfoglaló lovassírt
ástak ki. Múzeumokba csak két kengyel és egy urna került. Pannonhalmán a Boldogasszony-kápolna körül találtak honfoglaló sírokra,
ugyanott, ahol előkerültek a római sírok is, 1865-ben rendezték ezt
a területet, A sírok szakszerű leírása hiányzik. Csupáncsak a leletek
néhányáról vannak feljegyzéseink. Egy bronz nyakperec négy rézsodronyból van összecsavarva úgy, hogy a sodrás mélyedéseiben egy-

egy vékony rézfonál látható díszként. Két végén kapocsba, illetve
fülbe végződik a nyakperec és így két vége összekapcsolható, Két
egyforma karperec hasonlít a nyakperechez, de ezek ugyanazon
külső képük ellenére tömör, öntött darabok, végükön kígyófejes
dísszel, A gyűrű viszont teljesen zárt, de már szintén sodronyokból
van csavarva, A pázmándi Szent Imre-dombon már a keresztény magyarság edénycserepei fordulnak elő a XI—XIII, századokból.
Ezek az emlékek bizony nagyon gyérek, különösen ha összehasonlítjuk az Árpád-kor végén található állapottal. Csak úgy magyarázható a honfoglaló emlékek hiánya, hogy a lakosság a földből kiásott csontoknak, rozsdás vasnak és bronznak nem tulajdonít jelentőséget, arról nem is tesz senkinek jelentést, hiszen csak ócska vasat meg redves csontokat találnak, mondják ők, Régészeti körútjaim
alkalmával számtalanszor volt módom a lakosság ilyetén gondolkozásáról meggyőződni. Ebben a felfogásban csak az volt meglepő, hogy
a rozsdás bronz is ócska vasként szerepel a nép szemében, még akkor is, ha a tárgy különben szép alakjával felhívhatná magára figyelmüket.
De lássuk az Árpád-házi királyok korának végén vidékünk települési képét,
Már szóltunk arról, hogy 1240 táján, tehát közvetlenül a tatárjárás előtt részletes leírás m a r a d t ránk a vidékről. Ez a körülmény
nagyon nagy jelentőségű, mert olyan állapotokat ís megrögzít számunkra, amelyek a tatárjárás után már nem voltak többé feljegyezhetŐk. így pl, fontosnak találjuk azt a feljegyzést, hogy milyen
nevű szolganépek laktak az egyes birtokokon, mert ezekből a nyelvészek a lakosság nemzetiségi állapotára is következtethetnek.
Nyalka régibb neve Himod volt. Ez a név már az alapítólevélben ís szerepel, de Szent László korától kezdve is csak ilyen néven
ismeretes 1216-ig, Ekkor kerül elő először téves helyesírással Milaca
alakban ú j neve, A valódi név Nílaca, Nilca és Nelca, a mai Nyalka.
De mindkét néven ismeretes még 1240-ben ís. A z apátság szolganépeí
193 mansíóban élnek és különféle szolgálatokra vannak kötelezve.
Néhánynak nevét is ismerjük. Ezek: Othmár, Renke, Peturus, Egyed
lovas jobbágyok; Tád, Chyd, Chekle, Malocoz, Colombu udvarnokok;
Syldev, Feuche, Chotina, Zubud, Uros, Zumboth szakácsok; Cekez,
Pousa, Aga, Cheme, Cegu lovas szolgák; Chomoslo, Jacob, Dienys
szűcsök; Tádé, Vendegus mosószolgák; Tüz, Cheme tárnokok; Chuka,
István sütők; Lypart, Lypot vargák; Arad, Chod márcadók; Zuga,
Vasas kovácsok; Kozma, Petre kerékgyártók; Farkas, Vosc esztergályosok és végül Saul és Texe börtönőrök.
Nyalka határában, de a mai faluban sem találtak rá ezideig a
régi Árpád-kori telepre. Nem tarthatjuk ezt a jelenséget véletlennek, Ha fel ís tételezzük, hogy az akkori házak nyomaira nem lehet rátalálni, mert hiszen ezek a házak faházak vagy vesszőből font
és agyaggal tapasztott kunyhók voltak, amelyek nagyon könnyen
megsemmisültek, mégis szokatlan, hogy sem a temető, sem a falunak szeméthalma nem került eddig napfényre. Az azonban szinte bi-

zonyosnak látszik, hogy a régi Himod, vagy Nyalka nem feküdt mai
területén. Esetleg a már említett Homokdombok t á j á r a kell tennünk
ezt a telepet is, ahonnan a múltban sok hulladék, cseréptörmelék került ásó alá, de a hozzáértés hiánya miatt meghatározhatatlan maradt. A régi nagy falu temetőjének felkutatása azonban szép eredményeket hozhatna.
Albeus birtok jegyzéke felsorolja Nyalka szomszédos községeit. Nyulas ma már nem szerepel még dűlőnévben sem, de 1700 táján még emlegették az egykori falu nevét. Egyik adat szerint
Mindszentpuszta és Nyalka, a másik szerint Pér és Pázmándfalu közt kellene keresnünk, A térkép és a régi telepek figyelembe
vételével csak Mindszentpuszta és Nyalka közt fekhetett, azon a területen, amelyik ma Nyalkaí-Gyánt néven ismeretes. Ez a terület
közvetlenül összefügg a leleteiről híres Homokdombokkal. Másik
szomszédos falu Gyánt volt. Ennek fekvése teljes biztonsággal helyezhető a mai Gyánti-dűlőre, Mindszentpuszta és Pázmándfalu
közé. Itt Sztahovích egy forrástól ingoványossá tett völgy keleti oldalán talált olyan emlékeket, amelyek az Árpádkorba volnának helyezhetők. Ugyanannak a különben lapos völgynek a nyugati oldalára a római telepet tudjuk elhelyezni. Sztahovics Remíg ír arról,
hogy ezen a dűlőn egy 10 öl hosszú és 5 öl széles templom állott, de
1820 t á j á n annak összes köveit kiszedték a földből éppen úgy, mint
a ravazdi Vilebald-dombon is történt. A templom és egyéb épületek
falomladékából épült a mai Mindszent-puszta. Ennek az említésekor
már összekeveri a kis völgy oldalait és a templomot a völgy nyugati oldalára helyezi, bár ugyanakkor hiszi, hogy ez a templom
volt a XIII. században említett némái templom Mindenszentek tiszteletére. Ezt nehéz feltételezni, mert ha igaza van, akkor teljes lehetetlenség Gyánt, Néma és Nyulas fekvésének meghatározása. Néma,
melyet szintén említ Nyalka határában Albeus, ott feküdt Nyalka
és Mezőörs között, ahol ma is három Néma-puszta tartotta fenn az
egykori telep emlékét. De ezek fekvése ma olyan, hogy nagy határ
feltételezése mellett sem tudjuk templomát a Gyánti-dűlőn elképzelni, viszont a XIII, században Gyánt templomáról sehol sem történik említés. Itt egy későbbi templom romjai állottak tehát. A némái
Mindenszentek-templom romjait az 1890-es évek elején hordták szét.
Sajnos, nincs birtokunkban a templom fekvésének pontos helyrajza.
Csak annyit tudunk, hogy a romok között egy ,,régi" magyar gyűrűt
találtak. Anyaga bronz, gyenge aranyozás borítja. Nyolcszögletű fején csáklya és nyilak képe van kivésve. A ma is ismert Borba heve
is szerepel a Nyalkával határos köszségek nevei közt. Ma is ott találjuk Nyalkától délkeletre. A XIII. századi oklevelekben említett
Nyalka-sokorója minden valószínűség szerint a mai Kishegy.
Táp Árpád-kori neve Tápán, sőt előbbi időben talán Csepán
is, Ott kellett feküdnie, ahol a mai Táp terül el. A pannonhalmi
apátság itt élő lovas jobbágyai: Prych, Pál, Eldu, Mortunus, szántószolgái: Mauog és liba. Árpád-kori emléket azonban ezídeig még nem
adtak be múzeumba Táp határából.

Ilak, Űjlak (Huiloc, Vyloch) neve először 1216-ban kerül elő az
oklevelekben azon a területen, ahol a korábbi birtokösszeíró levelekben Pannónia, Ravazd és Nyalka birtokairól van csak szó. Valószínűen a XII. század folyamán létesült itt, Pannónia, illetve Sabaria
határának egy részén Űjlak. 1240-ben már 33 mansiónyi lakosa van
a telepnek. Az itt lakó udvarnokok közül ismeretesek: Joanus, Vche,
Bocsa; a szántók közül Reque és Mogus; a szabad jobbágyok közül
Vrlov és Fülöp, A mai ilaki erdőben talált régiségek közül csak egy
ekevas teljes biztonsággal az Árpádok korának emléke. Sokkal több
azonban az újabbkori emlék, és ez még késői lakottságáról is tanúskodik.
Tarjánról, mint Árpád-kori telepről itt nem szólunk, mert bizonyos, hogy nem azon a helyen feküdt, ahol a mai Tarján-puszta áll.
A mai Tarjántói nyugatra, H á r m a s t a r j á n táján terült el a régi Tarján, és így kiesik abból a területből, amelyre megfigyeléseinket irányítottuk, Csak annyit említünk itt, hogy ott a régi helyén, maradtak ránk az Árpádok korából emlékek.
Asszonyfalva
(Ohsun és Ohzynfolua) szintén kiesik a most tárgyalt területből. Azt azonban meg kell említenünk, hogy nem volt
külön Asszony és Asszonyfalva község, amint ezt Sztahovics feltételezte,
Ravctzd Szent László király adományaként került a bencés
apátság kezére a fölötte elterülő Hasság-nevű erdővel együtt. Ez a
falu a Vilebald-templom dombja körül feküdt. De volt egy kis falu
a mai Ravazd területén is, és ennek a neve Cséb, más néven szintén
Ravazd, A királyi adomány lakói: Paulus, Luthart, Lepart, Leustah,
és Jacob jobbágyok; Mota, Cosma, Bolcer udvarnokok; Arussod és
Inus kádárok; Estud, Sev és Paulus szőlőművesek; Opus és Sereda
harangozok, 18 mansiót töltött meg itt az apátság szolganépe, Csébravazdon 14 házban laktak az apátság népei. Neveik: Cebh, Bugar,
Ysaac, Bud, Pousa, Paulus Vroch Berta, Ybrahím, Joseph, Jacob,
Aba, Garab szabad lovasjobbágyok és Comozlo szőlőműves, A földből kiásott emlékek közé számíthatnánk Szent Vilebald templomának
alapjait. Ezek 1826-ban teljesen feldúlattak. Sztahovics Rémig 40—
50 évvel később igyekezett megmenteni a róla való adatokat. Az ő
adatai szerint a templom kockakövekből készült, 8 öl hosszú és 4 öl
széles volt. Még éltek a faluban olyanok, akik látták a romokat. Szerintük a romok magassága a lebontás előtt kb, 10 láb volt. Azt természetesen nem mernénk állítani, hogy ez a templom azonos volt az
Árpád-kori templommal, A t a t á r j á r á s és a török uralom egész biztosan lerombolta már a régi templomot, s legfeljebb csak a hely maradt azonos, és az ú j templom a régi helyén épült fel. Az utolsó
pusztító ellenséges elvonulás vidékünkön 1683-ra esik. Ekkor dőlhetett össze a templomnak az az épülete, amelynek romjait aztán
1826-ban teljesen szétszedték, A Vilebaldon azonban apróbb emlékeket is találtak. Tudunk itt talált Árpád-kori lándzsáról. Csébravazd területéről származó régiségeket nem említenek külön, pedig
nem voltak ritkák az általában Ravazdon talált régiségekként te-

kintett Kálmán-, IV. István- és III, András-korabeli magyar dénárok.
Écs nevét első alkalommal egy 1172, évi oklevél említi. Nagy
határán több birtokos osztozott, és ennek megfelelően lassanként
szétváltak a különböző Écs-nevű birtokok, 1266 óta a királyi birtokrész neve Nagyécs, a pannonhalmi apátságénak Kisécs. Itt, az utóbbi
Écsen 17 házban éltek az apátság népei, A lakók nevei közül ismeretesek: Chomos, Pouka, Vasard szőlőművesek; Scente, Albert és
Bugud lovasjobbágyok, Kisécsen ezideíg nem gyűjtöttek egyetlen
Árpád-kori régiséget sem, a telep pontos fekvése sem ismeretes, temetője sem került ezideig szem elé, Nagyécsen azonban, bár ismeretlen lelőhelyen, találtak két Árpád-kori lándzsát és egy nagy vaskulcsot, Egy ugyanott talált vassarkantyú azonban, úgy látszik, már
valamivel későbbi-korú. Talán nem merészség, ha az Árpád-kori régiségek lelőhelyét a Petke-várban keressük,
Perecse
(Priza, Preche és Periche) ott feküdt, ahol ma
a győrszentmártoni határ Szentlőrinc-dűlőjét találjuk. Ennek a neve
először a XII, század közepén merül fel oklevelekben. Az ítt lakó
szolgainépek neve már a XIII, század elején is ismeretes. Szántószolgák ekkor: Csap, Csempesz, Vásárd, Pozor, Komor, Etcha; szőlőművesek: Pancasa, Buhta, Michal, Guzu, Pot, Chotober, Hega,
Adamas, Pentuk; pásztorok: Bychu, Renquez, Iwan; jobbágyok:
Buusa, Chotad, Julianus, Benkő, Eusud, Forta, Poson, 1240-ben
Pereche lakói a következők: Obus, Udvorus, Fenke, Mihály és Hevsed libertínusok; Gugus, Buztus és Venus szántószolgák; Bűzte, Ada'mus, Vydecus, Ivan, Poth szőlőművesek; Buztus harangozó. Ekkor
a mansíók száma 38. Ügy látszik a korábbi nevek közül csak BuhtaBuzte neve, Pot és Adamas-Adamus neve jelöl a régi jegyzékben
is azonos személyeket. Itt, a közelben kellett feküdnie egy másik
Perecsének is. Albeus ugyanis a Perecsével határos falvak közt egy
másik Perecsét is említ. Nagyon valószínű, hogy ez a másik Perecse
csak a más földesúr kezén levő birtokot jelöli, de egyébként nem
kell különösebb más telepre gondolnunk, A földből kiásott emlékek
közül a Nagyécsnél említett Árpád-kori leletek tulaj donképen ennek a régi telepnek a területére esnek,
Ság néven ís több telepet említ Albeus birtokösszeírása. Szám
szerint három Ság feküdt Perecsétől keletre egymás mellett. Közülök kettő a pannonhalmi monostor birtoka. Nevük először a XII. század közepén tűnik fel. A pannonhalmi monostor birtokában levő
egyik Ságon szőlőművesek, szántószolgák és harangozok laktak. Telepüket Erdélyi László dr. a mai Sághegyen elterülőnek tartja. Itt
47 mansíót számláltak a szolgálónépek. Nevük Albeusnél: Catad,
Stephan, Syke szőlőművesek; Buhte, Scechyn, Tomas szántószolgák;
Juanus, Chebet, Mozov harangozok. A másik apátsági birtokban
levő Ság lakosai csak húsz mansiót alkottak 1240-ben. Valamennyien
lovas jobbágyok voltak, és telepük a mai Ságpuszta t á j á n képzelhető
el. Lakosairól két alkalommal értesülünk. 1237-ben a következő nevek ismeretesek: Vocha és fia Vot, Pousa, Nuhu, Chepan, Mortunus
és testvére Erev, Chede és testvére Pál, Zumbot, Chaba, Bence,

Pouca, Andreas, Vrlav. 1240-ben csak három nevet említ Albeus:
Pousa, Martinus és Renche. Közülök Renche, ha nem azonosítható
Bencével, új lakónak tekintendő, hiszen az első névsort közlő okmány szerint 16, Albeus szerint meg már 20 mansió van Ságon. A
harmadik Ság bizonyára a mai Sághalomalján keresendő. Ez már
nem volt apátsági birtok. Földből kiásott emlékek szempontjából
csak Győrságról és Faluhelyről eshetik szó. Győrságon,, a régebbi elnevezés szerint Sághegyen, a templom környékén temetőt tártak fel,
mikor az új iskolát építették, A csontvázak mellett sarkantyúk és
patkók voltak, de nem sikerült belőlük egyet sem látnom, mikor arra
jártam. A templom előtt elhúzódó utca az Ó-utca vagy Régi-utca.
Ez az elnevezés a lakosság emlékezetében ís a telep régisége mellett szól, A templomnak itteni fekvése is valószínűvé teszi azt, hogy
a Ság-nevű telepek közül ez részint nagyságával, részint fekvésével a régi telepek emlékét megtartotta, A Faluhely már az Ó-utca
folytatásába eső sík területen fekszik Ság-puszta felé. Nemcsak a
hely neve, hanem a temetőnél régebben feltárt edények és fazekas
kemencék is a mellett szólnak, hogy ebben az irányban kell keresnünk a másik Ságot, mely később Kisság és Kisfalud néven is szerepelt. Sághalomaljáról még nem ismerünk középkori emlékeket,
Pázmándfalut
és Selyemcsukot (Semyansuka) Albeus együtt
ismerteti, A két birtokon együtt 51 mansióban laktak az apátság népei, A lakosság közül név szerint ismeretesek: Juanus, Tyburc,
Budus, Petrus és Tomas lovas jobbágyok; Nemei, Vrbanus, Tyuan,
Beceu és Paulus szőlőművesek; Jordan és Geuden tárnokok; Cenke,
Hotolmos, Enge szántószolgák. A két telepnek a fekvése nem kétséges. Ma is azon a helyen feküsznek, ahol a régi falvak, telepek
voltak, vagy csak nagyon csekély eltolódással kell számolnunk. Az
Árpád-kori régiségek mostoha bánásmódban részesültek, ha ugyan
itt előkerültek. Sztahovics buzgósága is inkább a római emlékekre és
esetleges alapfalakra, templomok nyomaira szorítkozott, ő számolt
be a már 1367-ben említett Szent Imre-templom fekvéséről, a templom-dombon általa még látott 40 X 60 öl nagyságú kőkerítésről,
melyből római téglák kerültek ki. Régészeti kirándulásom alkalmával volt módon arról meggyőződni, hogy itt régi temető is feküdt;
csak a közelmúltban sikerült Fótik Lajos győrségi tanítónak gyűjtenie a dombon Árpádkori edénycserepeket, köztük cserépbogrács
töredékét is,
Győrszentmárton
régi nevéről és fekvéséről már korábban szóltam. Itt csak azt említem, hogy Alsók lakói 68 mansiót töltöttek
meg, Forcud, Beza, Cydubur, Varad, Andreas, Scemus szőlőműves
szolgák voltak, Neurenc, Vendeg, Scega, Ruuoz és Zuguoso kézművesek és kovácsok; Paulus, Vid, Clemen és Mocha pedig harangozok.
Hosszúra nyúlnék tanulmányom, ha a pannonhalmi monostor és
templom legrégibb nyomaira, későbbi átépítéseire, azok ma is fennálló emlékeire vagy apróbb töredékeire akarnék kitérni. Ezt külön
tanulmány keretében kellene elvégezni, de a tanulmány megírását
meg kellene előznie egy öntudatos és nemcsak a véletlenül végzett

ásatások munkálatának. Csak annyit említek meg itt, hogy Győrszentmártonban friesachi és IV. István-féle pénzek előfordulása is
tanúskodik a különben is ismert életfolyásról.
Irodalom, Győrszentmárton,
Pannonhalma, Pannónia, Sabaria, Alsók: A Pannonhalmi Szt, Benedek-rend Története, I, 5—6,, 49., 52., 191., 193—8., 589, stb.
és 771., 775. 11. — Király Ilona: Szent Márton magyar király legendája stb.
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Nyalka: Ph. Rt. I, 590-, 640., 706., 771—3. 11. — Ebenhöch, i. ni. 2. 1. — Chron.
Coll. pannonhalmi kézirat. — Győr megye és város stb. 367,, 387. 11. — Fg. Ért.
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Ph. Rt. I. 118., 224., 775, 11. — Sztahovícs, i. m. 99—100. 11. — Győr megye és
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Sándor esperes plébános levele. — Perecse: Ph. Rt, I. 218—9., 774. 11, — Fg.
Ért. 1875. év. — Ravazd: Ph. Rt. I. 212—214., 773—4. 11, — Sztahovícs, i, m.
104—6, 11. — Arch. Ért. 1897, 193—204. 11. — U. o. 1900. 267. 1. — Récsey, i. m.
17—42. 11. — Tudománytár, 1840. XII, 370—2. 11. — Ebenhöch, i, m. 2. 1. —
Győr megye és város stb. 371., 374. 11, — Fg. Ért. 1872—75., 1877—89., 1926—28
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Ph. Rt. I. 207—8., 596., 706,, 747. 11. — Sztahovícs,
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A magyar nyelv középponti szerepe a reformkorban.
Dr. Juhász Gergely.

„Messze maradjatok el, nagy messze tí hitlenek innen!
Nincs kedvem sem időm mindennapi dolgokat írni:
Üjat írok, nagyot is, kedvest is, rettenetest is
Egy kis gyermekről s egy délszaki puszta szigetről."
(Vörösmarty összes munkái, 2. k, 263, 1.)

Ezekkel a szavakkal kezdi Vörösmarty A Délsziget című töredékben maradt eposzát. Az alvilág mélységeit, a végtelenre intencionálisán ráirányult emberi lélek titkait kutató költő sok olyan dolgot mond el ebben a mitikus önéletrajzban, amelyre ráiílenek a
Tündérvölgy kezdő sorai: ,,Bele néztek mélyen s elámul lelketek."
Szól pedig Vörösmarty ebben a csodálatosan mélyértelmű töredékében a Délsziget lakójáról, egy gyermekről! Eltévedt csónakján ismeretlen szelek vetették ide a tenger birodalmába. Mindjárt hozzá
is lát tehát, hogy berendezkedjék az ú j otthonában. Birtokába veszi
az elhagyott, lakatlan szigetet. De rövidesen rájön, hogy igen egyedül van; bár felemelheti fejét az égre, és beszédbe elegyedhetik a
csillagokkal: mégis egyedül van, mert a természet nem érti meg szavát. A szomorkodásnak neki búsuló ifjút kisegíti ekkor a bokrok között átsuhanó szellő: ad neki egy sípot, a csodálatos ,,hangabokrot".
A sziget gyermek-ura most minden hangot, az összes állatokét, sőt
még egy kietlen völgyből előhozott ördögét is belegyüjti ebbe a sípba.
A hangabokorba minden hangot felfog, hogy azokat e bűvös sípból
ú j r a kiénekelhesse, így is történik: a hangabokor szavát az egész sziget megérti, minden állat táncba kezd, és a gyermek azt teheti velük, ami neki tetszik, így lett a gyermek szavának erejével, a hangabokorban megszületett emberi nyelv hatalmával minden teremtett dolog parancsoló ura és elseje.
De nemcsak Vörösmarty látta ezt így az ihlet mámorában. A
18. és 19, század embere általában valami különös, mágikus hatalmat érzett feszülni a nyelv szavai mögött, A racionalizmusból kiábrándult és a lélek mélységeiben, az érzések homályos birodalmában egy ú j világot feltáró embernek úgy tűnt fel, mintha a nyelv
erejével mi magunk teremtenők az egész világot éppen a kimondás, a
hangoztatás által. Ügy érezte ekkor mindenki, hogy az igazán létezőtől, a1 lélek belső világától különböző valóságok csak azért és
csak úgy léteznek, amint azoknak az ember szavának varázsvesszejével életet ad, vagy azt tőlük megtagadja. Ezt a felfogást, mely az

embert a nyelve által a világ urává avatja, ezt a felfogást nevezzük
újabban preromantíkus nyelvcentralizmusnak. 1
A nyelvnek ez a központi jellegű értékelése magyarázza meg a
18. században Európa-szerte meginduló nyelvművelő és nyelvújító
mozgalmakat. Majdnem minden európai nyelv történetében azt látjuk, hogy ezeknek a purista, illetőleg nyelvgazdagító törekvéseknek igen nagy nehézségekkel kellett megküzdeniök. Nyilvánvaló tehát, hogy a preromantika érzelem-irányzata nem t u d j a fenntartás
nélkül megmagyarázni ezeknek a kemény nyelvújító küzdelmeknek
a sikerét. És valóban így van a dolog, A preromantika csak megindította ezeket, győzelemre m á r egy másik, nálánál egyetemesebb és
mélyebben szántó hatalom segítette őket. Ez a bajtárs a felvilágosodás volt! Az Aufklärungnak pedig ez volt a főkérdése: hogyan oszlatható el az emberiség, az egyes nemzetek elméjét elborító sötétség? Nyilvánvaló, hogy a nép nagy tömege csak a maga nyelvén világosítható fel. Ezért lett a kozmopolita felvilágosodás egyik főeszköze, sőt egyenesen főcélja, a nemzeti nyelv és ezen keresztül a
nemzeti művelődés ápolása. így történt ez Nyugat összes államaiban,
ez volt a rendeltetése a felvilágosodásnak a magyar szellem történetében is. Nem szabad tehát elfelejtenünk, hogy a magyar nyelv
győzelmét két európai jellegű mozgalomnak, a preromantikának és
a racionalizmusnak kell köszönnünk. Bár nagy erőt képviseltek ezek,
még pedig nem kevésbbé, mint az a felfogás, amely ,,az irodalom
nemzeti jelentőségét nem annyira hazafias írányzatosságában, hanem a nyelv-fejlesztés és terjesztés szolgálatában érzi és keresi," 2
mégis kemény és hosszantartó volt az a küzdelem, amelyben a magyar nyelv végül is legyőzte százados ellenségeit, a latint és a
németet,
A felvilágosodás a 18. század második felében érkezett el hozzánk, Mindezideig a latin nyelv háborítatlan uralmat élvezett hazánkban, mert hiszen latinul íródtak a kormány rendeletei, a közigazgatási közegek felterjesztései, a nemesi birtokügyek oklevelei, a
törvénykezés rendelkezései. A köz- és hivatali élet egyaránt a latin
használatára volt utalva, A leghatározottabban le kell azonban szögezni, hogy a holt nyelv sohasem élt vissza ezzel a nagy hatalmával.
Sőt ellenkezőleg, nem egyszer nemzeti küldetést töltött be. A 18.
században ís azt a barokk szellemet szólaltatja meg, amely felfedezte számunkra történelmünknek és szülőföldünknek hazafias öntudatát. Ez a baroikk-nacionalista latínság a nemzetiségeinkhez közel tudta hozni a latin ruhába öltöztetett magyar lelkiséget. Ha magyar nyelven szólt volna ez a barokk irodalom a nagyszámú idegena j k ú lakossághoz, csak a megnemértés lett volna az osztályrésze,
így azonban a mindenki és mégis senki nyelvén, a latínon keresztül,
megismerte a magyar szellemet az ís, aki magyarul nem tanult még
meg, sőt megszerette azt, még mielőtt a felvilágosodástól szorgal1
2
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mázott anyanyelvű mozgalom megindult volna. Azokat a kultúrpolitikusokat sem szabad tehát a hazafiatlanság vádjával illetnünk, akik
a latin nyelv használata mellett szálltak akkor ís síkra, amikor a
közvélemény már általánosan kívánta a nemzeti nyelv érvényesítését a holt latinnal szemben. Hiszen Csokonai is csak azért örül a
„bitang latin" vesztén, mert ezzel út nyílik a magyar nyelv számára.*
ő is, mint olyan sokan mások, a latinban az európai művelődésünk
fontos eszközét látta. Mert hiszen az 1807, országgyűlés diáriuma
szerint többen attól tartottak, hogy a latin „nélkül eleresztjük magunkat a többi európai nemzetek társaságától," Hogy pedig sok
nemzetiségű hazánkban mennyi éles ellentétet símított el, illetőleg
akadályozott meg kitörésében a holt latin nyelv, azt csak akkor
t u d j u k igazában méltányolni, ha a 19. század folyamán lángra lobbant nemzetiségi mozgalmak centrifugális robbantó törekvéseinek
szomorú történetét vesszük figyelembe.
A z egyháziak érthető okokból ragaszkodtak a latin használatához, De nemcsak ők, hanem még inkább a hívatalnokosztály, amely
a magyar nyelv hivatalos használatával szemben mindig azzal állt
elő, hogy a törvénykezés, közigazgatás nyelve magyar nem lehet,
mert hiszen a címeket, hivatalokat sem lehet e nyelven pontosan kifejezni, És mégis azt látjuk, hogy a magyar életbe annyi szállal
belekapaszkodó latín nyelvnek századokra visszamenő egyeduralma
a 18, század közepén lassan kezd meginogni. Ez a nagyfontosságú
jelenség társadalmi úton kezdődik, A Teréziánum, a bécsújhelyi
katonai Terézia-Akadémia és a bécsi Szavolyai lovag-akadémia
terjesztették először azt az ú j szellemet, amely már nem elégedett meg a latinnal, hanem más idegen nyelvet, kíváltképen
a felvilágosodást szolgáló franciát ís megtanulta. Ez a felvilágosodás pedig nem sokkal később rádöbbentette a magyarságot, első
sorban a szellemi élet vezetőit, arra a szomorú igazságra, hogy a rokonok nélkül itt Európa szívében élő kis nemzet a legmostohábban
azzal a magyar nyelvvel bánt, amely pedig a legdrágább kincse,
fennmaradásának záloga. Nagy sietséggel és őszinte jóakarattal igyekeznek tehát a legrövidebb időn belül helyrehozni mindazt a mulasztást, amely eddig ú t j á t állta a magyar nyelv érvényesülésének.
A magyar köntöst öltött filozófia, fizika és ískoladráma szinte egyszerre vállalkozik annak az igazolására, hogy a magyar nyelv mind
a költészetben, mind a tudományban egyaránt használható, 4 Kézzelfogható tényekkel kellett ezt íróinknak bebízonyítaniok, mert hiszen
jó sokáig lesz még a bécsi udvar egyetlen fegyvere a nemzeti nyelv
ellen a magyar nyelv pallérozatlansága. Metternich még 1836-ban
is azt veti szemünkre, hogy a latín tökéletességeit mí soha sem tudjuk elérni, bármit is csináljunk a nyelvünkkel. Pedíg mennyire igaza
volt Csokonainak, amikor ilyen hitvallást tesz a magyar nyelv kí3
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müvelhetőségéről: ,,Mít nem lehet hát belőle várni, ha az ízlés és
szorgalom hozzá fog valaha járulni,"
Először bátortalan tapogatódzással, m a j d öntudatos bátorsággal lép a költők, írók nagy serege megmagyarosodásunknak erre a
töretlen útjára, A felvilágosodás és a magyar nemzetiség színtézise
Bessenyei egyéniségében és írásaiban talált magának először kifejezésformát, Először is annak a m ó d j á t mutatta ő meg, hogyan teheti a magyarság a felvilágosodást sajátjává. Másodszor pedig a saját példáján biztosítékot nyújtott arra, hogy ez a magyar nemzeti
jelleg legcsekélyebb sérelme nélkül történhetik meg, 1778-ban megjelenik a „Magyarság" c, műve, amelyben bátor hangon száll
síkra a nyugateurópai magaslatra felemelkedett magyar nemzetiség
eszményéért. De rögtön utal a többi népek művelődéstörténetére és
Thomásius p é l d á j á n ki is mutatja, hogy ez a tiszta nemzetiség csak
magyar nyelvű tudomány és magyar nyelvű irodalom által érhető el,
,, Jegyezd meg e nagy igazságot, hogy soha a földnek golyóbisán egy
nemzet sem tehette eddig magáévá a bölcseséget, valameddig a tudományokat a maga anyanyelvébe be nem húzta. Minden nemzet a
maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem." E szavakkal Bessenyei a magyar nyelvet minden más nyelv fölé helyezte. Vele szemben még a megszentelt latin nyelv sem veheti fel a versenyt, mert a
magyar nyelv használata nélkül a magyarság sohasem részesülhet
a felvilágosodás áldásaiban. Ennek csak egy eszköze van: magyar
anyanyelvünk kiművelése, vagy amint akkoriban mondták, kipaílérozása,
Bessenyei ezen szavai, ezek az európai távlatokat átfogó meggondolások élénk visszhangot keltettek a magyar szellemi életben,
és főképen Bessenyei közvetlen környezetében. De nem kevésbbé
mint a testőrök, értették meg Bessenyei riadóját azok az írók is, akik
itthon dolgoztak, kevesektől észrevéve és még kevesebbektől megértve, a magyar szellem kiművelésén. Igaz, ezeknek az íróknak a látókörét nem tágította ki a császárváros soknyelvűsége és racionalista
művelődése, de viszont jobban sugalmazta őket a hazai levegő, ezt
például Bacsányinál láthatjuk. Ezek a katolikus barokkból táplálkozó, nagyrészt neolatin költők két lábbal álltak a magyar haza
édes földjén és ennek a drága hazának elbűvölő illatától lángra gyúlt
lélekkel latin nyelven tanítják szeretni a magyarságot. Amikor ezek
az idegen nyelvű, de magyar lelkű költők meghallották Bessenyei szózatát, egy percre sem késlekedtek tovább eldobni a régmúlt idők terhes örökségét, a latin nyelvet. — Milyen nagyjeletőségű tény volt az,
hogy a magyar nemzeti gondolat megindulását nem zavarták meg kicsinyeskedő felekezetíeskedések. Bessenyei 1778-ban adta ki híres
röpiratát. Egy évvel később már egy ,, hazafiúi magyar társaság"-ba
gyűjtötte össze a nemzeti nyelv szeretete a tiszaháti nemességet a
dunántúli magyarsággal. Tulaj donképen ezzel a magyar társasággal
indul meg a magyar nyelvművelés, amelynek a célja nem lehetett
más, mint a századokon keresztül elhanyagolt magyar nyelvet úgy
kipallérozni, s számára olyan közjogi kereteket biztosítani, hogy e

sokat mellőzött nyelv hordozója lehessen a magyar felvilágosodás
modern művelődésének.
Ennek azonban igen nagy akadályai vannak: szomorú, nehéz lélekkel látják ezt az írók is. Orczy a költők félénk hallgatásától tart;
a Magyar Museum pedig a nagyarányú telepítéstől félti a megindulni akaró magyar nyelvet, amelyik ,,a naponként hazánkba sereglő
sok gyülevész népnek bitang nyevétől elnyomattatik és mi majmaik
leszünk a németeknek s nyelvünkkel, öltözetünkkel, egyetemben nemzeti erkölcseinket is letesszük." 5 Csak az a szerencsénk, amint ezt
Bessenyei a Jámbor Szándék-ban részletesen kifejti, hogy a köznépnek nincsen ínyére és nem is áll módjában megtanulni a telepeseknek idegen nyelvét. így azután a hazája nyelvére van utalva.
Amíg pedig a jobbágyok magyarul beszélnek, addig az urak sem
nélkülözhetik a magyar nyelvet, állapítja meg Bessenyei Magyarság c. röpiratában. Nagyon helytelenül cselekesznek tehát azok
a szülők, akik nem magyarra tanítják meg először a gyermekeiket,
hanem valamelyik idegen nyelvre. Az ilyen gyermek később sem
tud rendesen beszélni, de még írni sem. Pedig a magyar nyelvnek
csak akkor lesz igazában tekintélye, ha a tudományokat is magyarul
t u d j u k már művelni. Hogy pedig ez minél előbb bekövetkezzék,
gondoskodnunk kell egy olyan tudós társaság alapításáról, amelyik
az Académie Française mintájára anyanyelvünk fejlesztéséről és
műveléséről is gondoskodna.
Bessenyeinek ezek a feltűnő éleslátásról tanúskodó szavai nagy
érdeklődést keltettek a magyar nyelv iránt úgy társadalmi mint irodalmi téren. A nyelvművelés további lehetőségeit különösen Bacsányi fejtette ki gróf Forgách Miklóshoz írt levelében és Aranka
György abban a rajzolatában, amelyet egy erdélyi magyar nyelvművelő társaság felállításáról a haza felséges rendeíhez 1791-ben
benyújtott.
Mielőtt azonban az írók lelkes izgatásából valami lehetett
volna, elmúlt a II, Józseftől támasztott veszély s így a neki buzdult
nemesek rendi kiváltságaik biztosítása után a magyar nyelv ápolásával már többé nem törődtek. Hiába írta meg a lelkes Báróczi ,,A
védelmeztetett magyar nyelv" c, művét a latint védő irat megcáfolására, hiába síkoltotta bele Kármán a bizakodó magyar közhangulatba, hogy a nemzet csinosodása még nincs útban, mert rettentő
sok akadálya van; hiába sírja el Csokonai gróf Koháry Ferenchez
1797-ben írt levelében panaszát a magyar nyelv és irodalom szomorú sorsáról; hiába emeli fel Pápay Sámuel intő szavát, hogy „végtére a kícsinosodás és elnémetesedés csaknem egyjelentésü kifejezésekké váltak."" Minden hiába: a nemesi kúriák kényelmébe viszszahelyezett magyar urakat nem izgatta többé a magyar nyelv ügye.
Annyit azonban az írók lelkes izgatása mégis csak elért, hogy az
1790. évi XVI. t.-c. megengedi a magyar nyelvi tanszékek felállítá5
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sát, A megyék is az ő buzdításukra kezdték a helytartótanácshoz
intézett felirataikat magyarul írni, sőt ők vívták ki a rendi Magyarország számára az 1792, évi VII, t.-c.-t is, amely szerint hivatalokat
csak azok vállalhatnak, akik tudnak magyarul.
Ma már szinte el sem t u d j u k képzelni, mennyi akadállyal kellett
a szellemi Magyarország vezetőinek megküzdeniök az elhanyagolt
magyar nyelv felsegítésére. Nehéz vállalkozásukban nemcsak az előmunkálatok hiányával, hanem még inkább a politikai Magyarország
megnemértésével és közönyével találkoztak szembe. Ezen nem ís
lehet csodálkoznunk! A magyar nyelv elsőségéért küzdő írókat és a
rendiség szelleméhez görcsösen ragaszkodó magyar nemességet világok választották el egymástól, A felvilágosodástól meglendített írók
a szellemileg felvilágosult Magyarországért küzdenek és az önvádak keserű lelkével érzik a magyarságunk ellen elkövetett évszázados mulasztásainkat. Ugyanekkor az az olvasóközönség, amely az
illumináltak bátor írásait olvasta, (ha ugyan a kezébe kerültek azok),
ez a nemesi táborhoz tartozó olvasóközönség még Werbőczy hagyományaiért lelkesedik, a Tripartitum nyelvén védi az igazát és szentül meg van arról győződve, hogy „egész Európában nincsen olyan
jó élet, mint Magyarországon s e korszak nyomorúságai között keletkezett az, ismert mondás: ,,Extra Hungáriám non est vita," 7 A
magyarság színe-java, a nemesség, nem érti meg a racionalizmustól
követelt nemzeti törekvéseket. Hidegen, közönnyel húny szemet az
égetően szükséges reformok felett. És mégis igazságtalanok lennénk,
ha a 18, század nemességét hazafíatlansággal vádolnók azért, hogy
nem támogatta az írók, költők, újságok, röpiratok hazafias nekibuzdulásait. ő k nem a magyar művelődés, hanem a nemesi kiváltságok,
a rendiség előjogainak szempontjából nézték a magyar politikai életet; ők nem nacionális, hanem gravamenes politikát űztek, amelynek
szinte sarkpontja volt az adómentesség kérdése. Tudjuk, Mária Teréziának odaígérte a magyar nemes az életét és a vérét, Vítam et
Sanguínem, — sed avenam non, de zabot, azaz adót már nem adunk!
És végül mégis hogyan megtört ez a nyakas nemesség, A főurak német házasságokat kötöttek, mert ez tetszett a királynőnek. És míg
szent nyugalommal élvezik az immunitás jogát, addig a legmagasabb
látogatás kilátásba helyezéséért magyar pénzen egész palotasorok
emelkednek Bécs utcáin. Nem a paragrafusok parancsolták ezt az
adófizetést, hanem a loyális szív nyitotta meg a magyar erszényeket
a császárváros szépítésére, A katonaságra kész, de Bécstől tartó köznemességet viszont a Teréziánum megalapítása hódította meg a királynő szándékainak. Mennyi előítéletről mondott le egyszerre a
nyakasan konzervatív köznemesség, amikor látta, hogy fiai előtt a
legfényesebb szalonok nyílnak meg, így került a magyarság, szinte
észrevétlenül, az elnémetesedés útjára. Ezen az úton azonban már
nincsen megállás, mert ,,míg az adó- és katonamegszavazásban a
loyális készség lett a jelszó, a nyilvános életben a hűség lett a hazafi
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erények elseje". 8 A közszellem ilyen átalakulását, ezt az elmagyartalanodásunkat semmi sem tudta már feltartóztatni, csak II, Józsefnek az a rendelete, amellyel a latin helyett a németet tette meg az
ország hivatalos nyelvévé. De felvethetjük a kérdést: Miért érzí sérelmesnek a magyar nemesség a német nyelv behozatalát, amikor
eddig is idegen nyelven tárgyalt a hivatalokban, a törvényszéken.
Miért fél, mit félt a nemesség a német nyelvtől? 1784-ben, a II. József-féle nyelvrendelet megjelenésekor döbbent rá a Bécsbe szoktatott nemesség arra, hogy ő lassan, de biztosan kezd elnémetesedni.
De rögtön annak is a tudatára ébredt, hogy azért még sem lett még
német. Aki német, annak adót kell fizetni, a magyar nemesnek pedig ősi joga, hogy adót nem fizet. Tehát mindenképen meg kell azt
akadályozni, hogy a magyar nemes németül legyen kénytelen írni
és tárgyalni a hivatalos közegekkel, mert ez végül is odavezetne,
hogy a nemesség elveszítené adómentességét. Ezért kérik az uralkodót, hogy vonja vissza sérelmes rendeletét és rendelje el a latin
régi használati jogát. Nem a magyarságban sértett nemzeti öntudat,
hanem a rendi kiváltságokat fenyegető helyzet miatt ellenkezik a
nemesi Magyarország a német hivatalos nyelv behozatala ellen. Ekkor is nem annak a magyar nyelvnek kíván használatot biztosítani,
amelyiknek a kipallérozásáért az írók már annyit fáradoztak: nem
a magyar nyelv, hanem a Trípartítum nyelvén kifejtett nemesi kiváltságok védelme a fontos kérdés a németesedő nemesség szemében, amint ezt már egy kortárs, Décsy Sámuel olyan szomorú lélekkel megállapította a Pannóniai Féniksz c. müvében. 9 S mindezt akkor teszi a szűk látókörű és egyéni érdekektől vezetett rendi magyarság, amikor a racionalista felvilágosodás arról győzte meg a tüzes
bazafíságú írói gárdát, hogy a magyarság kiművelődésének, szellemi
és gazdasági előrehaladásának látszólag ugyan kárára, de t u l a j donképen csaki javára válhatik, ha egy világnyelv, pl. a német lenne az
ország hivatalos nyelve. Az írók, Kazinczyval az élen, II. Józsefben
elsősorban nem a Kalapos Királyt, hanem a humanizmus szellemétől
áthatott uralkodót látták, ,,és csak másodsorban azt a tirannust, aki
a nemzet legbecsesebb kincsére, nyelvére tör". 10
így kerülnek rövid néhány év leforgása alatt már másodszor
szeges ellentétbe a szellemi és a rendi Magyarország vezetői az államnyelv kérdésében. Rövidesen azonban nagyot változott a rendi
Magyarország felfogása is a magyar nyelvet illetőleg, Dugonics Etelkájából ők is megtanulták szeretni magyarságukat és belátták, hogy
,,az országot legjobban lehet megtartani, ha a ruhát és nyelvet megtartják". 1 1 Mikor tehát II. József a mindenütt fellángolt nemzeti ellenállás nyomására 1789-ben németül és magyarul volt kénytelen
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szólni a nemzethez, akkor elemi erővel tört ki a nemesekből is a
magyarságukhoz való ragaszkodás érzése. Most már nem Werbőczy
nyelvét követeli vissza a rendi magyarság, mint ezt még 1784-ben
tette, hanem a magyart kívánja hivatalos és köznyelvvé tenni, hogy
magyar ruhába öltözve, magyarul beszélve ,,sok viszontagságaik
után végre feltaláljuk hazánkban hazánkat", amint ezt lelkendezve
írja Kazinczy Pestről 1790-ben.
Sajnos azonban még hosszú időnek el kellett addig múlnia, míg
a latin országgá lett hazánkban ezt a helyzetet a magyar nyelv valóban elérhette. A II. József halálát követő 1790-es országgyűlés azon
szándék jegyében ült össze, hogy diadalra vigye nemzeti kívánságainkat, II, Lipót 1790, ápr, 7,-i rendeletével eleget is tett a nemzeti
felbuzdulás kéréseinek, sajnos azonban csak taktikából. A magyar
nyelv hivatalosan megígért támogatásából tehát nem lett semmi. Az
1791-es XVI, t.-c.-ben is azzal kellett a rendeknek megelégedniök,
hogy minden középiskolában lesz egy magyar tanár. Csakhogy a
magyar nyelv mint tantárgy fakultatív jellegű, vagyis csak az jár a
magyar tanár óráira, aki akar. Különben pedig a közhivatalokban is
és az iskolákban is marad minden a régiben, továbbra is minden latinul folyik, A rendek nem voltak ezzel az eredménnyel megelégedve, amiért is az 1792. évi VII, t.-c. a magyar nyelvet a gimnáziumokban és akadémiákban kötelező rendes tárggyá tette, kivéve
Horvátországot, ahol ezután is rendkívüli tárgy maradt a magyar
nyelv. De ezzel a törvénnyel is tulajdonképen a ,,kátyúk kultusza"
győzött, mert ezután is latinul tanultak minden tárgyat, még a kötelezővé tett magyar nyelvet is, A többi tantárggyal szemben ennek
az ú j tárgynak azzal a nehézséggel is meg kellett küzdenie, amit a
tankönyv hiánya jelent. Nagynehezen azonban, 30 évvel a rendelet
megjelenése után, mégis csak gondoskodott a helytartótanács a magyar nyelv tankönyvkérdéséről is, amennyiben Verseghy Ferenccel
megíratta a magyar nyelvtant latin nyelven 6 kötetben. A nemzet
hangos szóval azt követelte az uralkodótól, hogy az iskolákban minden tárgyat magyarul tanítsanak; az eredmény 30 évi kemény küzdelem után az lett, hogy a 9 éves gyermekeknek még a magyar nyelvtant is latinul kellett tanulniok.
Míg egyrészről azt látjuk, hogy a nyelvművelés és nyelvújítás
ügye az irodalom határát jóval túlhaladó mozgalommá dagad, addig másrészről a leglelkesebb magyar tanárok is képtelenek megfelelő eredményt elérni az iskolában a heti kis óraszámmal és tankönyv
nélkül szűkölködő magyar nyelvvel. Az írók nem fogynak ki annak
hangoztatásából, hogy a magyar nyelvet ki kell pallérozni, ki kell
művelni és költőivé kell tenni. Az írók lelkesedéséből tüzet fogott
nemesség pedig a pallérozásnak politikai megfelelőjeként a magyar
nyelv ususáért, vagyis hivatalos használhatóságáért folytat őszinte
küzdelmet. Sajnos azonban nem sok eredménnyel, A napoleoni háborúk súlyos helyzetet teremtettek ugyan, de a bécsi udvar még ekkor sem volt hajlandó engedményeket tenni a magyar nyelv javára,
így állhatott elő az a lehetetlen helyzet, hogy a II, József halálát kö-

vető nagy nemzeti felbuzdulás ellenére az ország társadalmi, gazdasági és kultúrpolitikai fejlődése évtizedeken át egy helyben volt
kénytelen vesztegelni. Hiába kéri az 1805-ös országgyűlés, hogy a
helytartótanácshoz legyen szabad magyarul fordulni, hiába minden,
amikor szinte parancsszóra fog össze a megmagyarosodásunk ellen
a bécsi kormány, a magyarul nem tudó, vagy az udvar kegyeit kereső
főnemesség és az a maradi köznemesség, amely azt hiszi, hogy a
magyar alkotmány sorsa a deák nyelven dől el. Sok b a j t okoztak a
külföldi egyetemeken végzett, főkép evangélikus papok és tanárok is,
akik nyelvünket támadó latin és német röpiratokkal árasztották el a
külföldet és a nemzetiségeinket. Izgatásuk rövidesen meghozta a
méltó gyümölcsét: nyelvünknek egy ú j ellensége támadt a nemzetiségi mozgalomban. Szinte csodálatra méltó a magyar nép királyhűsége, hogy ennyi ellenség láttára sem volt hajlandó igénybe venni
a nemzeti aspirációk teljesítésével hízelkedő napoleoni ajánlatot,
amely segítségéért a nemzet becsületét kérte volna cserébe, A nemzet tehát küzdött továbbra ís önerejével önmaga felsegítésére.
A legnehezebben legyőzhető ellenség kétségtelenül a latin nyelv
volt. Ennek a védelmezői között voltak jó hazafiak ís, akik nem elfogultságból, vagy érdekből beszéltek a magyar ellen. Ilyen volt pl.
Fejes János is, aki azért helytelenítette az erőszakos magyarítást,
mert ezzel magunkra haragítjuk nemzetiségeinket és elzárjuk magunkat a nyugati kultúrától. Azt a helyes elvet vallja tehát, hogy a magyar nyelv egyetemes használatát ne a felnőtt, hanem a fiatal nemzedék kezdje el. így nem lesz zökkenő a nyelvi átmenetben. Sajnos
azonban az iskolában is lassan megy előre a magyar nyelv ügye. Ha
elolvassuk Czuczor Gergely éleskritikájú értekezését, melyet a Tud,
Gyűjteményben írt, 12 akkor meglátjuk, hogy milyen siralmas helyzetből kellett kiemelkednünk, hogy magyar legyen az iskolánk és magyar legyen a közéletünk! A mult század első felében a magyar iskolaügyet a katolikus állami Ratio Educatíonis, a reformátusok álmosdi Ratíoja és az evangélikusok Schedíus-féle Systema-ja irányította. Fájdalmasan érdekes azonban, hogy mind a három a humanisztikus képzés fontosságát hangsúlyozza s így egyik sem áll a nemzeti művelődési eszmény szolgálatában. De milyen fonák helyzet ez! Az egykorúak nem fogynak ki az agyonhajszolt és mégis sikertelen latin nyelv-tanításunk gúnyolásából. Mily vakság verte meg
a magyarság vezetőit, hogy nem látták át a deák művelődéshez való
ragaszkodásuk haszontalanságát. Pedig épp ellenkezőleg: Bécs szeme
éberen őrködik azon, hogy a katolikus iskolákban ne fordulhassanak
elő magyarító törekvések, Még 1837-ben is nagy megdöbbenéssel és
szigorú meghagyással szólította fel V, Ferdinánd gróf P á l f f y kancellárt az egyik pesti piarista tanár, Godinger Jusztin ügyének kivizsgálására, aki, úgy hallatszik, veszedelmes magyarító ember. Bár a
protestáns iskolákban a tanítási nyelvet az egyházi főhatóságnak van
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joga megállapítani, mégis nehezen megy itt is a magyar nyelv térfoglalása, amint ezt Kölcsey példája is igazolja, aki 13 éves korában
jobban tudott latinul, mint magyarul. A pápai ref. kollégiumban pl.
1800 körül több tárgyat magyarul tanítanak, de 1815-ben az iskola
tanácsa úgy dönt, hogy ezentúl minden tárgyat deákul kell előadni.
Itt is győzött tehát az akkor divatos szállóige: ,,Profanantur scientíae,
si alia, quam latina lingua tradantur." Érdekes, hogy a miskolci református gimnáziumban 1827-ben még signum-ot kap, akit magyar
beszéden érnek, az iskolatanács pedig 1835-ben meghagyja a tanároknak, hogy tanítványaikkal mindig latinul beszéljenek. Bármenynyíre ís előírásszerűek voltak ezek a rendelkezések, mégsem tudták
megakadályozni azt a természetes fejlődést, hogy végül is a tanárok
is, a tanulók is, magyarra fogják a szót. A leghelyesebb, sőt az egyetlen célravezető út volt, amelyet Fejes János e szavakkal jelölt meg:
„In Scholis prudens initium faciendum." Ezt a felfogást tette az
1807., m a j d az 1811. évi országgyűlés magáévá, amikor a magyar
nyelv ususát az iskolába akarta megalapozni azon kívánság felállításával, hogy 10 év múlva csak azokat lehessen a magyar középiskolákba felvenni, akik tudnak magyarul. A kormány abszolutizmusa
azonban nem engedhette meg, hogy valamelyik tagállamban ilyen
magasra csapjon a nacionalizmus szelleme: el kellett tehát gáncsolni
a magyar országgyűlésnek nagy tömegre támaszkodó kívánságát,
mégpedig a nemzetiségeinket oltalmazó álhumánus szeretet és megértés ürügye alatt, így sikerült is annak az osztrák kormánynak évtizedekre ú t j á t állni a nemzeti törekvéseink érvényesítésének, amely
a magyar nyelv és tudomány ápolását mindig államfelforgató kezdeményezésnek tartotta, mint ez pl, a bécsi rendőrség főnökének
1807-ben írt titkos felterjesztéséből látszik.
Már-már úgy látszott, hogy hiába küzdenek politikusaink a
nyelvújításban megtisztított és költői erejében felmagasztosult magyar nyelv diadalra juttatásán, amikor hirtelen egy nem várt fegyvertársat kaptak: a romantikába fordult közszellemet. Ha már eddig
is sokan átérezték az anyanyelvű működés szükségességét, akkor
a ragyogó multunkat színpompásan rajzoló romantikus költészet virágkorában, Zalán megjelenése után, már egyenesen bűn számba
ment, ha valaki megtagadta, vagy nem merte nyíltan megvallani magyar voltát. Megszólal a nemzet élő lelkiismerete s erkölcstelenséggel vádolja a romlásnak indult hajdan erős magyart, aki: „Elődeink bajnoki köntösét s nyelvét megúnván rút idegent cserélt!" Amikor erre az erkölcsi magaslatra emelkedett a magyarság közvéleménye, amikor mindenki azt érezte, hogy „a gyűlöletnél jobb a tett",
akkor már nem lehetett ellenállni annak a közhangulatnak, amelynek
meggyőződését, kívánságainak megszentelt alapját a költő így fejezte
ki: „Előttünk egy nemzet sorsa áll."
Mert igazán megható, hogy milyen emelkedett felfogás áll a
magyar nyelvmozgalmak mögött. Nem kisebb, mint amelyet Vörösmarty írt a nemzet elé: „Halld és vedd szívre magyar nép: Legszentebb vallás a haza s emberiség;" Csak ilyen magasztos szellem t u d

kitartást önteni egy olyan mozgalomba, amely félszázadon át harcol egy eszme diadaláért. Először a latintól, később a némettől,
legújabban pedig a nemzetiségeink anyanyelvi törekvéseitől elpusztítással fenyegetett magyar nyelv védői körömszakadtáig harcoltak
ezen elnyomott nyelvért, mert a Pannóniai Féníksz megjelenése óta
(1790) nagyon jól tudták, ha a Duna—Tisza közében valamiképen
ki lehet irtani ezt az Ázsiából ideszakadt idegent, akkor a nyelvek
spektrumsorából egy tag örökre kiiktatódik. Tehát nemcsak nemzeti
sovinizmusból, de a humánum egyetemes érdekéből is elsőrendű fontossággal bír az a tény, hogy végre valahára alakuljon kí egy magyar nemzeti állam magyar nemzeti művelődéssel és magyar nemzeti
nyelvvel. Ennek a vágynak erős hite szól Széchenyi örök szép szavaiból is: ,,Valamínt tehát hajdanta más nemzeteknél kiszorította az
élő nyelv a latint a közhasználatból, s azt a tudósok körébe emelte,
úgy fogja nálunk is, bár akarjuk, bár ne, bár szeressük, bár ne, kiküszöbölni azt az élet. Minden ellene törekedés hasztalan munka, elbítangolt idő." 13 Széchenyi 1835-ben írta e jóslatot, amelynek boldog beteljesedését az 1844. évi II. t.-c. hozta meg nemzetünknek. Amikor
ezt a törvényt kihirdették, már országszerte magyarul folyt a tanítás és az élet, úgyhogy nem is sejthette senki sem, hogy a szabadságharc szerencsétlen kimenetele rövidesen ú j r a küzdelemre hívja a
most diadalmaskodó magyar nyelvet. A táblabírák öröksége ellen
egy félszázadig küzdő anyanyelvünk rövid 10 év alatt legyőzte
utolsó ellenfelét, a németet, hogy a kiegyezés után a sokat küzködött magyar nyelv végre általános és örökidőkre szóló elismertetést
^szerezzen magának ebben a hazában.
Ha befejezésül felvetjük a kérdést, mi adott e nyelvi mozgalmaknak éltető lendületet, és mi nyerte meg e nyelvi eszme számára
az ország lakosságának nagy többségét, úgy erre csak azt felelhetjük, hogy nemzeti létünk megőrzésének a szükséglete. Egyedül a
nemzeti nyelvű kultúra alakíthatta ki és kialakulása után csak ez
tarthatta fenn a magyar államélet és magyar társadalom autarkiájátAbban az időben ezt mindenki nagyon jól átérezte. Az íróktól és költőktől irányított politika, valamint a nyelvi és irodalmi mozgalmakból tiszta nemzeti öntudatot magába szívó rendi nacionalizmus jól
tudta, hogy a költői és tudományos használatra alkalmassá tett modern, megújított magyar nyelv nemzeti önállóságunk és nemzeti öntudatunk alapja, sőt ennél sokkal több, maga a nemzetiségünk. 11
Mikor tehát az 1844, II. t.-c. megadja a magyar hazában a magyar
nyelvet megillető lehetőségeket, akkor a preromantikáról és a felvilágosodástól központi kérdéssé tett nyelvi mozgalom elérte a célját,
a magyar nemzetállam előkészítését.
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FIGYELŐ.
Római levél. Á romok ihlete.
Dr. Kuhár Flóris.

Kedves Szerkesztő Uram,
öt éve elmúlt már azóta, hogy utolsó ,,Római Level"-emet közölted
Szemlénkben. Azóta sok víz elfolyt már a Tiberisen, nekem se volt
módom Rómából levelet írni, mert otthon megcsinálni, úgy ahogy
egyes lapok szokták, aztán a cikk elejére odaírni Rómát és a dátumot — ez ellenkeznék az én stílusommal.
Most megint Rómában járok. Ha az ember gyakran látja édesanyját, évekig, sőt évtizedekig nem veszi észre, hogy változik alakja,
gyarapszanak az ősz hajszálak, ráncok szántják végig homlokát és
arcát, tartása megtörik, egész lénye öreges lesz. így van az ember a
várossal is, melyben lakik. Az évek változása nyom nélkül alakítja
át az emlékképet, nincs a gyors ellentétnek az emlékezést felébresztő
ereje. De most — öt éve, hogy nem láttam Rómát (Róma látásához
idő kell, azért nem számítom ide két évvel ezelőtt való átutazásomat)
— első benyomásom az, hogy a Város nagyot-nagyot változott, vannak helyek, melyekre azért nem lehet ráismerni, mert közben Róma
térképe is más lett; hol korábban utcák, házsorok emelkedtek, hol
az autóbusz alig tudott átmenni szűk sikátorokon, a Piazza Montanara táján, a Capitolium keleti oldalán, a Palatínus és Aventinus
közti völgyben — ma alig találni házat, utcát, csak széles tereket,
parkokat, melyekből megint a csupasz föld idomai bontakoznak ki,
hogy az ősi Róma hegyei annál szabadabban emelkedjenek föléjük.
Meglepi az embert az a korlátlan szabadság, mellyel a fascista kormány Róma képét alakítja; a romboló és mégis alkotó merészség,
mely egy-egy oszlopért, barlangért, padlómozaikért hatalmas házakat dönt romba; egy-egy szép kilátásért parkokat varázsol Róma
azelőtt legnépesebb negyedeibe. Itt nem kímélnek pénzt és munkát:
azért, hogy a régi Róma rom-arca megint kibontakozzék, mint egy
óriási torzó. Nagy múzeumok legszebb darabjukat külön teremben
tárolják, gondoskodnak megfelelő környezetről, levegőről, világosságról. így tett Mussolini is Rómával. A fascista impéríumnak szent
az örök Város nagy múltja, ez a mult pedig ott vonul meg az ókori
városközpont hegyei: a Capitolium és Palatínus táján. Hogy ipar-

kodott a középkor, a 70, utáni szabadkőműves uralom is — elvenni
a levegőjét a város központjának, micsoda bérkaszárnyák torlódtak
a Traján-forum és a Capitolium közt, hogy elveszett a rájaragasztott
házak mögött a tarpeji szikla, milyen szűk és kicsi lett a fojtogató»
magas házsorok közt maga a régi Forum is! A világ legszebb, legáldozatosabb restaurációja ez, ami itt történt és részben még történik:
Róma szívében. Nem mintha a romokat akarnák újraépíteni: csak
arra törekszenek, hogy a romok érvényesüljenek a szem számára,
hassanak a kedélyre, beszéljenek hangfogó nélkül — Róma régi dicsőségéről, nagyságáról.
Első sétám odavisz a Palatínusra, Forumra, végigmegyek a
Colosseumtól a Traján-forumíg a Via del Imperón, csodálkozom, hova
tűnt ez a városrész, mely még öt éve idezsúfolódott; most az egyik
oldalon a Forum Romanum, a másikon a császárforumok hosszú
sora, a szem szabadon siklik fel a Capitoliumra, a Victor Emmanuelemlék fölébe magaslik a Capitoliumnak, fehér márványa villog a
Capitolium, az Ara Caeli templom teteje fölött.
Felmegyek a Palatínusra, vonz december végén ez a nem őszi,
hanem tavaszi élet, a fák zöld lombja, úgy tudok örülni azoknak a
piros rózsáknak a felvivő út szegélye mentén, az aranyszínű narancs
csábítón pillant ki fájának lombja közül. Vonz ez a télben is viruló
élet, a budapesti köd után úgy érzem, egész más elemben élek; a
délutáni levegőben még ott vibrál a napfény, átlátszó, tiszta, mégis
majdnem tapintható, olyan, mintha üvegbura alatt élne, mozogna
minden, Tiberius rompalotájának terraszáról majdnem leszédül az
ember, ha letekint a Forumra. Jobb előre nézni egyenesen, gyönyörködni a Capitolium büszke palotáiban, keresni a távlatokat, megmegállni egy-egy toronynál, emlékezni, ez ,,Nero tornya", amaz meg
a S, Maria Maggioreé, elbámulni a Colosseum óriás- mégis elegáns
tömegén, örülni, hogy romok, kövek, tört oszlopok, márvány- és gránittömbök közt friss pázsit zöldéi, ciprusok, pineák szöknek a magasba, a szemhatár pedig átalakul későbarokk és klasszicizáló képek
heroikus tájává. Érdekes, nincs ezen a képen, melynek előtere rom,
rom és rom, semmi melancholia! Valamikor magam is itt merengtem,
borongtam a romok fölött, Most úgy érzem, hogy Tiberius palotájának romjai fölött ú j távlatok nyílnak, megint szabad lett a szemhatár az Urbs és az Orbis felé, A római impérium megint feltámadt,
a fasces-jelvényt büszkén hordozza a Tenger és a Világ. Feltámadt
a romokból a római lélek, életerejének, az élethez való jogának diadalmas öntudatát ezekből a romokból merítette.
Ne csodáld, hogy hazagondolok. Hisz nemrég vonult el a Via
del Imperon kormányzónk szeme előtt az élő Róma hadserege. Régen
járt diadalmenet, tríumfus a Forum útján, kopottak már Titus, Septimíus Severus, Constantinus diadalívei. A Traján-oszlop arról ís
beszél, hogy valaha Róma vert hidat a Dunán. A Palatínus ormáról
könnyen száll az ember lelke — vissza a múltba, háromezer év távlatába; messze a földkerekségre, egész az impérium határáig: föl a
Rajnához, Dunához. Nekem amúgy ís könnyű lélekben hazaszállni.

Hisz oly sok hasonlóság van: a római Palatinus és a mi esztergomi
Palatínusunk közt. Ott is most kerültek a föld felszínére az ősi királyi és prímási palota romjai. A magyar mult dicsősége ragyog
belőlük, egykori hatalmunk, művészetünk, életnívónk tündöklik r a j tuk. Régi dicsőségünk, hol késel az éji homályban? A római impérium
már feltámadt!
Lemegyek a Palatínusról, átellenben a Forum szélén ott áll a
Basilica Constantini három hatalmas bolthajtása és apszisa. Az
apszisba nézőteret építettek legutóbb. Leülök, hagyom, hogy ez a
nagyság, ez a monumentalitás rám nehezedjék. A r r a gondolok,
Michelangelo innét vette a mintát és a merészséget: a Szent Pétertemplom bolthajtásaihoz. Vannak romok, melyek azért élnek, mert
hatnak és ihletnek. A római romokból él a mai impérium. Vájjon a
mi Palatínusunknak, Esztergomnak ihletését megérzik-e a magyar
sors őrei?

A vallásos néprajz fellendülése.
Dr. Karsai Géza.

Honismeretről, falukutatásról, szociográfiáról és néprajzról beszél ma mindenki. Ami régebben csak egyesek kedvtelése, m a j d utóbb
csendben, észrevétlenül alkotó tudós kutatók érdeklődésének tárgya
volt, a néppel foglalkozó tudomány napjainkban már a nagyközönség,
a legtágabb nyilvánosság fokozottabb fígyelére tarthat számot. A
napilapok és a folyóiratok cikkei, a rádió előadásai és a sorra megjelenő tudományos vagy népszerűsítő munkák csak kis mértékben
t u d j á k kielégíteni az egyre fokozódó érdeklődést, amely a nép szokásaínak, viseletének, dalainak, stb. színes külsőségei mellett mindinkább magára a nép lelkére, az említett külső megnyilvánulások
közös okára irányul.
így lesz csak érthető, hogy az elmúlt néhány év alatt a néprajztudomány egyik eddig alig művelt ága, a vallásos néprajz, oly nagy
mértékben kifejlődött és külön tudománnyá alakult. Pedig maga a
gondolat, hogy a valláslélektan segítségével felkutassuk a néphit
megnyilvánulásait (vallásos képzetek, erkölcsi nézetek és szokások,
a népi vallásosságnak a liturgikus formákhoz járuló vagy azokkal
párhuzamos tényei) és azokat összehasonlítva, magyarázva és általuk
a nép lelkét mélyebben megismerve gyakorlatilag is elősegítsük a
lelkipásztori munkát, egyáltalában nem új, A katolicizmus már kezdettől fogva gyakorlatilag és elméletileg egyaránt művelte a vallásos
néprajzot és a nála szűkebb fogalmú egyházi néprajzot,
amikor
kultikus dolgokban a legmesszebbmenőleg alkalmazkodott az egyes
népek faji, nemzeti, törzsi és táji adottságaihoz, A hittudomány minden ága, főként azonban a liturgiatörténet, számtalan példával t u d j a
igazolni az első keresztény századoktól kezdve egészen napjainkig,
hogy az Egyház a hitélet minden terén mily nagy teret engedett a
néplélek tevékeny megnyilvánulásainak.
Tudományos öneszmélésre azonban, akárcsak maga az egyetemes néprajz, a vallásos néprajz is csak a 18, század második fele
óta, a felvilágosodás hatása alatt kezdett eljutni- Különösen Németországban szembeötlő a vallásos n é p r a j z gondolatának gyors előretörése, tudománnyá való fejlődése- Dapp Rajmund (1744—1819),
Sailer József regensburgi püspök (1751—1832) és a protestáns Heydenreich Frigyes pásztor (1763—1847) művei jelentik e téren az
első kísérletet, amelyet a 19- század folyamán még nagyon sok más
követ. Katolikus és protestáns részről egyaránt serényen folyik a
gyűjtés és a feldolgozás munkája. A századfordulón már nagy és

lelkes írói gárdával indulhat meg katolikus részről a „Deutsche
Gaue", protestáns részről pedig a „Die Dorfkirche" című folyóirat»
melyek azóta is kitűnő szervei és egyben középpontjai a német katolikus és protestáns vallásos néprajzi törekvéseknek, Maga a tudomány is csak ezidőben kapja máig is használatos nevét: Drews Pál
protestáns teológus használja először a „Religiöse Volkskunde" (vallásos néprajz) elnevezést. 1 Hatalmas fejlődés indul meg, amelyből a
dolog természete szerint a katolikus tábort illeti meg az oroszlánrész, Franz Adolf prelátus klasszikus munkái, 2 az Arií/ree-házaspár
művei és a bennük felhasznált irodalom világosan jelzik, mily nagy
utat tett meg a vallásos néprajzi kutatás katolikus délnémet ága a
századfordulóig. 1910 óta maga az egyházi fensőbbség is állandóan
hangsúlyozza az egyes egyházmegyék lelkipásztori és esperesi értekezletein a vallásos népszokások s a velük kapcsolatos tárgyak és
írott emlékek összegyűjtését és feldolgozását, 3 Hasonló lelkesedéssel
és eredménnyel folyik a munka a protestáns közép- és északnémet
irány táborában is,4
Mindezen német törekvésekkel egyidőben, sőt azokat sokszor
jelentékenyen megelőzve folytak a magyar vallásos néprajz alapozó
munkálatai is, A 17, és a 18, század nagy jezsuita történészeinek,
Hevenesy Gábor és társaínak hatalmas egyháztörténeti adatgyűjtésében népünk vallásos hitének megnyilvánulásai is nagy mértékben
vannak képviselve, A jezsuitarend tagjaínak kiterjedt irodalmi és
lelkipásztori működése egyébként is nagy figyelmet érdemel a magyar
vallásos és egyházi néprajz történetének felkutatásában. Nem maradt
el e téren a többi szerzetesrend és a világi papság sem. Értékes a d a lékokat találhatunk a magyar parasztság helyzetével foglalkozó
18—19. századi gazdaságtörténeti és szociológiai jellegű munkákban
is. A 19, század első felének tudományos és népszerűsítő folyóiratai,
néprajzi gyűjteményei is sok értékes anyagot közöltek. Az igazi fellendülést azonban a század második fele hozta meg. Ipolyi Arnold
1854-ben megjelent Magyar Mythologiája minden hibája ellenére is a
magyar vallásos n é p r a j z tudományának első jelentős alkotása, s mint
ilyen az eddiginél lényegesen nagyobb méltánylást érdemel. A vele
egyidőben fellendült magyar mitológiai és vallástörténeti kutatás is
idetartozik, Sztachovics Rémig O. S, B, néprajzi gyűjteményeiben és
kiadványaiban már egész világosan felismerhető a vallásos néprajzi
szempont öntudatos alkalmazása. 9 Hasonló törekvéseket figyelhetünk
1
Religiöse Volkskunde,
eine Aufgabe der praktischen Theologie: Monatsschrift für die kirchliche Praxis. Üj folyam I, (1901), 1 kk. Továbbá Religiöse
Volkskunde: Hessische Blätter für Volkskunde I (1902), 27—29, 1,
2
Die kirchlichen Benediktionen
im Mittelalter. Freiburg i, Br, J909, 2 kötet, — Die Messe im deutschen Mittelalter. Freiburg i, Br, 1902, stb,
3
V, ö, Michael Buchberger, Kirche und religiöse Volkskunde:
Volk und
Vilkstum I (1936), 32—35, 1,
4
V, ö, H, Lohoff, Ursprung und Entwicklung
der religiösen
Volkskunde.
Dissz, Greifswald, 1934.
5
V, ö, Kurzweil, G., P, R, Sztachovics und die Anfänge der deutsch-ungarischen Volkskundeforschung (DUHB1. III, 1931. 319—326),

meg a kor többi magyar néprajzi gyűjtőinél és feldolgozóinál is. A
nyolcvanas és kilencvenes években megindult néprajzi folyóirataink
már számos vallásos néprajzi cikket közölnek. A vallásos néprajz
szempontjából is rendkívül értékesek Knauz Nándor és Dankó József
liturgiatörténetí, Ipolyi Arnold és Czobor Béla egyházi régész ettani
munkái. Egyháztörténeti és egyházművészeti irodalmunk ís egyre nagyobb mértékben vonta bele tárgykörébe a nép vallásos hitének ismertetését. Egyházmegyei zsinataink, esperesí- és tanítógyűléseink a szá^zadforduló óta többször is foglalkoztak a néphit felkutatásának és
ismertetésének kérdésével, sőt a magyar növendékpapság egyházirodalmi iskolái révén a pasztorális-tanítás keretében a papképzésben ís
aránylag korán érvényesült a vallásos néprajzi gondolat. A magyar
növendékpapság, különösen az egri, a néprajzi gyűjtés munkájából ís
derekasan kivette a maga részét. Derék plébánosaink, hogy csak az
egy Domonkos Istvánt említsük, jelentős vallásos néprajzi gyűjtéseket végeztek. Kovács Márk O, S. B. már a mult század első felében
feltűnést keltett főként a vallásos népdalköltészetre irányuló érdeklődésével és gyűjteményeivel. Amint látjuk, bár még nem volt neve
a tudománynak, mégis nagyon sok magyar művelője akadt, úgyhogy
szorgalmas és módszeres anyaggyűjtéssel vaskos kötetet lehetne írni
a magyar vallásos néprajzi törekvések történetéről.
Századunk húszas évei meghozták a vallásos néprajz első rendszeres és módszeres összefoglalásait ís. Az úttörés érdeme Weigert
József 8 bajor plébánosé, aki évtizedes gyűjtés és megfigyelés után
számos tanulmányban és könyvben iparkodott felhívni a papság figyelmét a nép lelki életének behatóbb tanulmányozására és „Religiöse
Volkskunde" (Freiburg i, Br, 1924) címmel külön kötetben ís összefoglalta az ú j tudomány alapvető szempontjait. Lényegében egy nagyszabású, jó példákkal ellátott kérdőív ez a könyv, melyet minden pap
és tanító könnyen kitölthet. Inkább tankönyv, mint leírás. Inkább
egyházi, mint vallásos néprajz, mert elsősorban gyakorlati lelkipásztori célra irányul. Inkább tanítás, mint tan: a tudományos néprajz
eredménye, miként a honismeret a szociális néprajzé, amint azt Möser
és Riehl művelték, A könyv hatása igen nagy volt. Egyszerre öntudatra ébredt, összeforrt a sok elszigetelt kutató és a vallásos néprajzot vallotta tárgyának, A már régebben gyűjtött, kiadott és feldolgozott anyag, bár más címeken jelent meg, ú j jelentőséget kapott e
szerencsés szempont alkalmazásával, Weigertnek hamarosan utánzója
is akadt a protestáns Boette Vilmos személyében, aki azonban nagyon
mostohán bánik éppen a keresztény elemmel Weigert művével azonoscímű könyvecskéjében (Religiöse Volkskunde. Leipzig 1925, Reclam}.
Míg Weigert és Boette inkább csak általános irányelveket adnak s
a vallásos néprajz tárgykörének pontos elhatárolására és az anyag
részletes bemutatására nem törekszenek, addig a protestáns Rumpf
Miksa (Religiöse Volkskunde. Stuttgart 1933) szép sikerrel ezt ís
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megkísérli. Bár könyvének címe nem jelzi, mégis csak a német nép,
mégpedig legfőként a német katolikus nép vallásos hitével foglalkozik elsősorban. A protestáns népi jámborságnak csak egy fejezetet
juttat, a néphit nemkeresztény elemeit pedig teljesen mellőzi. Anyagában csak a felsőbb rétegekből származó vallásos mozzanatok „köznépi" befogadására és továbbfejlődésére szorítkozik, míg a városi
polgárság és a munkásság, s általában a nép többi rétegének vallásos
néprajzi ismertetéséről (akárcsak Weigert és Boette) már eleve lemond. A történeti fejlődés ismertetésére szintén alig kerül sor.
Mindezekből látható, hogy a vallásos néprajz terén tárgyi és
módszertani szempontból még nagyon sok a bizonytalanság és zavar,
különösen akkor, ha az óriási anyag elhatárolásáról, kritikai megrostálásáról és egységes összefoglalásáról van szó. Érezve a nehézségeket legtöbb katolikus kutató éppen ezért csak egy bizonyos, pontosan
elhatárolt kérdéstömegre vetette magát, így például Kriss Rudolf, a
neves bajor kutató, aki a bécsi érseki dóm- és egyházmegyei múzeum
keretében 1936 tavaszán állította fel hatalmas vallásos néprajzi gyűjteményét, az Andree-házaspár munkáját folytatva csak a zarándoklatokkal és a velük kapcsolatos népszokásokkal foglalkozik s közöl
értékes műveket. A salzburgi bencés egyetem vallásos néprajzi intézete Korén János vezetése alatt elsősorban a népi imaszövegek gyűjtésére és feldolgozására vállalkozott. Az egyes szentek népi kultuszáBéda, Meisen Károly, Clauss József stb., a
val főként Kleinschmidt
vallásos néprajz történeti oldalával Veit Lajos, pedagógiai hasznosításával Stonner Antal, Weigl Ferenc, stb. foglalkoznak. Külön figyelmet érdemelnek szempontunkból a paraszt lelkiéletéről írt munkák,
amelyek közül most csak L'Houet A. (Psychologie des BauerntumsTübingen 19353) és Koch G, (Die bäuerliche Seele. Berlin 1935) kitűnő könyveit emeljük ki,
A vallásos néprajz i f j ú tudománya tehát egyre inkább mélyül,
egyre több ú j területet von be a maga körébe. A nép vallásos hitének mélységeiből egy eddig ismeretlen vagy csak töredékeiben ismert
új világot emel a felszínre, amelynek szépsége elragad s további
munkára ösztönöz mindenkit, A legtöbb kezdeményezés és a legtöbb siker természetszerűleg a katolikus tudósoknak köszönhető, akik
— hála az elődök szorgalmas anyaggyűjtésének — alapos felkészültséggel és céltudatos munkamegosztással sorra jelentetik meg nagy
műveiket a kiapadhatatlan gazdagságú tárgykör minden ágában. A
német katolikus vallásos néprajz tudományának modern megszervezői és irányítói közül Schreiber György prelátus, a münsteri egyetem tanára emelkedik ki legjobban. Schreiber, aki mint a „Deutschtum
und Ausland"
című rendkívül értékes, de politikailag sok esetben
erősen kifogásolható könyvsorozat alapítója és irányítója jelentősen
előmozdította a hírhedt ,,Auslanddeutschtum"-mozgalmat, már nagyon korán kellő figyelmet szentelt az egyház és a népiség kapcsolatainak is. Módszeres értekezéseiben szigorúan elkülöníti egymástól
a vallásos és az egyházi néprajz tárgykörét, meghatározza a vallásos

néprajzi gyűjtés és feldolgozás munkarendjét. 7 A münsteri egyetem
Schreiber vezetése alatt álló néprajzi intézetében sorra készülnek az
érdekesnél érdekesebb vallásos néprajzi tanulmányok és könyvek,
amelyek azután legtöbb esetben az általa alapított könyvsorozatokban látnak napvilágot. E sorozatok közül a fentebb már említett
„Deutschtum und Ausland" mellett első helyen a „Forschungen zur
Volkskunde"
címűt kell említenünk, amelyben főként egyes szentek
(Sz. Anna, Páduai Sz. Antal, Sz. Miklós, Sz. Mauritius) népi kultuszáról, a zarándoklatok történetéről stb. jelentek meg és vannak előkészületben értékes kötetek. Kisebb terjedelmű módszertani és öszcímű
szefoglaló tanulmányokat közöl a „ V o l k s t u m und Volkskunde"
sorozat, amely a münsteri egyetem német néprajzi intézetének közleményeiként jelenik meg.
Külön és részletesen emlékezünk meg Schreiber prelátus legújabb jelentős vállalkozásáról, a ,,Volk und Volkstum"8 című vallásos néprajzi évkönyvről, amelyet Schreiber a Görres-Társaság 1934ben megalakult néprajzi osztályának támogatásával a d ki. Amint az
eddig megjelent két első kötetből látjuk, elsősorban az a kiadó célja,
hogy az általános és a vallásos néprajz körébe vágó fontos kérdéseket katolikus szempontból, rövidebb tanulmányok, adalékok és könyvismertetések formájában lehetőleg sokoldalúan megvilágítsa. Munkatársait majdnem kizárólag katolikus írókból válogatta össze, úgyhogy az évkönyv a protestáns jellegű „Jahrbuch für historische
Volkskunde" katolikus p á r j á n a k mondható. Az I. kötet 23 tanulmánya és 16 rövid, adalékszerű cikke közül ítt csak a fontosabbakra
utalunk. „Volksreligiosität ím deutschen Lebensraum" c. tanulmányában maga a kiadó szól hozzá a vallásos néprajz határainak és
tárgykörének sokat vitatott kérdéséhez és a r á j a jellemző nagy
anyagismerettel egészen új, eddig nem méltatott feladatokra és forrásokra utal, Grentrup a „Volkstum" fogalmát iparkodik pontosabban meghatározni, Klapper boroszlói professzor a sziléziai vallásos
néprajz művelődéstörténeti alapvetését a d j a nagyszabású, multat és
jelent összefogó átpillantásban, s egyben kísérletet tesz a sziléziai nép kereszténységelőtti vallásos alkatának jellemzésére is. Veit,
a freiburgi egyetem egyháztörténettanára, a merovíng Gallia antikszakrális szokásait mutatja be, Ritz a német vallásos népművészetet, Doelle a németországi harmadrendeket, Demleitner a családtörténet és n é p r a j z összefüggéseit, Schreiber Krizosztom a prédikációsírodalom néprajzi fontosságát, Stonner a néprajz jelentőségét a valláspedagógiában, Hansel a német Magdolna-tiszteletet ismerteti. A
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többi, hasonlóan történeti irányú tanulmány, a sok érdekes vegyescikk, könyvbírálat és az értékes képfüggelék szintén megérdemli elismerésünket. — Az évkönyv 1937-re szóló II. kötete még dúsabb
tartalmú, mint az első. A benne közölt 22 tanulmány és 20 vegyescikk terjedelemben és tartalomban egyaránt fejlődést, gyarapodást
jelent az előbbiekkel szemben. Diepgennek a népi orvoslásról,
Beckernek a temetkezési szokásokról és Stiefenhofernek a húsvéti tojásról írt dolgozatai mellett első helyen kell említenünk az évkönyv
szerkesztőjének „Spanien und die deutsche Volkskunde" című tanulmányát, amely — a szerző „Deutschland und Spanien" című nagy
művéhez hasonlóan — rávilágít arra a rendkívüli, eddig csak kevéssé
ismert szerepre, amelyet Spanyolország a középkor óta a többi európai nép vallásos életének megtermékenyítésében játszott, A németeken keresztül és főként a jezsuitarend közvetítésével a magyar szellemi élet és a magyar nép is nagy mértékben részesült a spanvol
misztika, heroizmus, lovagiasság, szentkultusz és „szép lélek"-mozgalom áldásaiban. Hogy csak egy példát említsünk, a középkori magyarság Compostela-zarándoklatainak igen nagy szerepe volt a Szent
László-mondák bizonyos elemeinek kialakulásában. Schreiber cikke
mellett különösen Wunderle tanulmánya érdemel említést, amely
ugyan kissé elvontan, de mégis tanulságosan világítja meg a valláslélektan módszereinek használhatóságát a vallásos néprajzi kutatásban. Steffes a népiséget a vallás és a mágia fényénél mutatja be, Ritz
folytatja az előző évfolyamban megkezdett cikkét a vallásos népművészetről, Klapper a nála megszokott eredetiséggel és anyaggazdagsággal a keletnémet telepítés legendakincsét és felkutatásának kérdéseit ismerteti, Schmidt Lipót a Nepomuk-népszínjáték nagy elterjedtségéről számol be, stb, Líturgiatörténeti szempontból is érdekes
Rückertnek a felvilágosodás korszakának egyházmegyei rituáléit és
azok néprajzi vonatkozásait tárgyaló tanulmánya. A vegyes cikkek a
legkülönbözőbb vallásos néprajzi témákhoz hoznak értékes adalékokat, a könyvszemle pedig az örvendetesen meggyarapodott legújabb
vallásos néprajzi irodalomról számol be. A képfüggelék az egyes
cikkekre vonatkozó ismeretlen népi ábrázolásokat nyújt megint. Átolvasva az évkönyv anyagban és szempontokban rendkívül gazdag
két kötetét örömmel állapítjuk meg, hogy Schreiber prelátus hatalmas szervező munkája révén a vallásos néprajzi kutatás ú j korszaka kezdődött meg.
A kutatás ezen ú j irányának köszönhető, hogy a népiség egyre
nagyobb szerephez jut a valláspedagógiában. Stonner Antal könyve, 9
szemben az eddigi bizonytalan és bátortalan kísérletekkel, már egész
határozottan képviseli a valláspedagógia ezen ú j irányát: az első
pedagógiai néprajz! Stonner kiválogatja minden német törzs szokásai közül a legszebbeket és a legjellemzőbbeket, hogy így a német
néplélek viszonyát a természethez, a munkához, a családhoz, a kö9
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zösséghez és a valláshoz minél szemléletesebben bemutathassa és
anyagát a nevelés és oktatás céljaira használhatóvá tegye. Elsősorban a nevelőknek szól tehát a könyv, akik neveltjeik korához és
érettségéhez mérten könnyen kiválaszthatják a nekik való részeket,
hogy így azok keresztény és népi öntudatra eszméljenek, A pedagógiai cél érdekében persze sok dolgot megszépít, eszményít, másokat
viszont elhagy a szerző. A szép egészoldalas képeket és a hozzájuk
való magyarázó szöveget is úgy válogatta össze, hogy vetítettképes
előadásokra alkalmasak legyenek, örömmel érezzük ki Stonner szemléletes és optimista előadásából, hogy mennyire átment a németség
vérébe a keresztény hit és mennyire termékenynek bizonyul az élet
minden ágában, A kötet végén közölt könyvjegyzékből az is kitűnik,
hogy a pedagógiai szempontú néprajz már milyen nagy irodalmi előmunkálatokra támaszkodhatik a németeknél.
Bár a történeti szempont már a Schreiber-iskola munkásságában is erősen megnyilvánul, mégis egy külön irányról is beszámolhatunk, amely a vallásos néprajzot teljesen történeti alapon műveli,
A kutatók azon csoportját, amely kizárólag a pogány germán néphit
elemeinek és azok továbbfejlődésének felkutatását tekinti céljának,
egyelőre mellőzzük és csak a keresztény néphit történetének kutatóira
szorítkozunk. Ez az irány egyidős a vallásos néprajz gondolatával
és a 19. század elejétől kezdve majdnem minden évtizedben számos
jelentős tudóst vont a maga körébe, legtöbb esetben az egyháztörténészek és a teológusok soraiból. Hogy csak néhány nevet említsünk:
Binterim Antaltól kezdve Janssen Jánoson, Falk Ferencen, Franz
Adolfon, Beíssel Istvánon, Grupp Györgyön és másokon át egészen
Schnürer Gusztávig, Browe Péterig, Meisen Károlyig és Veit Lajosig
a német katolikus tudósok egész sora foglalkozott történeti szemszögből a vallásos néprajzzal, A legújabbak közül most csak Veit Lajos
Andrást, a freiburgí egyetem egyháztörténettanárát emeljük ki, aki
nemrég megjelent művében 10 a német középkori jámbor szokások és
az Egyház kapcsolatairól adott nagyszabású összefoglalást, A komoly
történettudós forrástanulmányokban elmélyült biztos tekintetével nézi
Veit az óriási anyagot, s kitűnő módszertani érzékkel szemléletes és
szerves egységbe foglalja és magyarázza a középkori német néphit
és népszokások minden mozzanatát. Nagyon sok ma is élő vallásos
népszokás, például a búcsújárások, szentek és ereklyék tisztelete, a
különböző szentelmények népi használata, stb. csak az ilyen teljes
és módszeres történeti szemlélet révén lesz egészen világos előttünk.
A középkori ember bonyolult lelkialkatát is csak így közelíthetjük
meg sikeresen. Három hatalmas fejezettel íveli át a szerző az anyagot. Az elsőben a középkori népi jámborság alapfogalmait, az Egyház
és a középkori ember viszonyát és a népszokásokban megnyilatkozó
középkori jámborság formáit tárgyalja. A másodikban a vasárnap
megszentelése, az ünnepek, a böjt és a különféle önmegtartóztatások
10
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kultúrája bontakozik ki előttünk. A harmadik az emberi élet három
nagy körének, a család, a kötznap, a halál és a lélekkultusz vallásos
hitének és szokásainak r a j z á t adja. A liturgiából és a dogmából született, a nép lelkében gyarapodott és színesedett az a számtalan szokás és hiedelem, amelyet a középkori német népi vallásosság vetületeként leperget előttünk a szerző. Azok, akik a 16. században elvetették a dogmát és a liturgiát, a belőlük s a r j a d t népszokások legnagyobb részét is megsemmisítették, a népi erők forrását ís elfojtották.
Hogy mégsem pusztult el minden, a z csak a katolikusnak maradt
részek buzgó lelkipásztoraínak és legyőzhetetlen népi erőinek köszönhető. Veit könyve, amely egyébként eseménye a modern német
tudományos életnek, m a j d n e m minden oldalán bő tanulságokat n y ú j t
a régi magyar népi vallásosság tanulmányozására, sőt több eddig
ismeretlen magyar vonatkozású adatot is közöl. Egyben nagyon alkalmas arra is, hogy belőle a magyar egyháztörténet- és líturgiatörténetkutatás hasznos indításokat nyerjen.
Fuhrmann E. és Schneider A. két könyvében, 11 amelyekkel egyben a hasonló modern művek egész sorára is utalunk, már teljesen
a gyakorlati pedagógia területére lép át a vallásos néprajz. Az elsőben 52 német t á j kimagasló szentjének életét, kegyhelyeit és tiszteletét ismerteti a két szerzőnő, hogy ezáltal újból felvillantsa a szentség napjának ragyogó sugarait az egyre jobban laicizált német t á j a k
népe s főként ifjúsága felett. Örvendetes bizonysága ez a törekvés
annak a ténynek, hogy a szentség örömét és ösztönös tiszteletét nem
lehet kiölni egy nép szívéből sem. Minket magyarokat főként Sz.
Adalbert, B, Gizella, Sz. Márton és Sz, Erzsébet érdekel e kitűnően
megírt rövid jellemzések közül, — A második könyvnek már kifejezetten az a célja, hogy a néprajzi kutatás eredményeit az oktatás
számára hasznosítsa, hogy így a nép szellemi és érzelmi életének
megértését előmozdítsa. Az újabb német tantervi utasítások ugyanis
megkívánják minden nevelőtől az oktatás és a nevelés néprajzi elmélyítését, A két szerzőnő tehát ennek megfelelően a népi hagyományok leglényegesebb részét, a vallásos szokásokat dolgozza fel az
említett szempontból ünnepkörök és ünnepek szerint. Megnyerő előadásban, szemléletesen, sok verses betéttel és képpel megvilágítva
közli a szokásos anyagot, sőt sok helyen ú j a t ís nyújt. Elsősorban
azonban a szemlélet m ó d j a és a módszer új, amit Schreiber prelátus
iskolájában tanult meg a két írónő. Minden német t á j néprajzi anyagából a legjobbat és a legjellemzőbbet válogatták össze, hogy így a
néprajzi szempontú oktatás vonzóbb és eredményesebb legyen. Különösen szép a kutatás legújabb eredményeit nyújtó utolsó fejezet,
amely a búcsújárásról és a zarándoklásról szól. Az egész kötetet az
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a nagy igazság h a t j a át, hogy az Egyház minden népi hagyomány
egyedül megbízható őre és fejlesztője,
A vallásos néprajz gondolata örvendetes módon á t h a t j a a modern német katolikus tudomány más ágait is, A „Jahrbuch für Liturgiewissenschaft", a „Historisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft", a különböző hittudományi (főként a „Theologische Revue"),
egyháztörténeti, helytörténeti és néprajzi folyóiratok újabb évfolyamai élénken bizonyítják ezt a tényt, A lexikográfia is lépést tart az
eszme fejlődésével: a „Die Große Herder", a „Staatslexikon" nagyon
sok kitűnően használható címszót tartalmaz, de mindkettőt felülmúlja a Buchberger-féle „Lexikon für Theologie und Kirche", melynek eddig megjelent nyolc kötete valóságos tárháza a vallásos népr a j z szempontjából alapvetően fontos cikkeknek. Ezek legnagyobb
része már Schreiber prelátus irányítása mellett vagy hatása alatt
készült és — hogy csak egy példát idézzünk — miként a 6, kötetben
megjelent „Kreuz" címszó mutatja, a népi vallásosság szempontjai
teljes mértékben érvényesülnek bennük.
Az eddig tárgyaltakhoz hasonló törekvéseket észlelhetünk a német protestáns néprajzkutatók táborában is, melyekről alkalomadtán
majd külön cikkben szólunk.
Magyar részről egészen a legutóbbi időkig jobbára csak a régebbi
anyaggyűjtés folytatódott, mégpedig az egyetemes magyar néprajz
és a szaktudományok keretében. Az utóbbiak közül különösen az
egyház- és a líturgiatörténet kutatói tettek közzé sok értékes anyagot, Külön megemlítjük itt a pannonhalmi főiskola egyháztörténeti
szemináriumát, amely Mihályi Ernő és Vanyó Tihamér vezetése alatt
a doktori értekezések, m a j d utóbb nagyobb monográfiák egész sorát
tette közzé és fennállása óta különös tekintettel volt a néplélek vallásos megnyilvánulásaínak kí domborítás ára. A líturgiatörténet kutatói
közül a tudomány nagy kárára fiatalon elhúnyt Zalán Menyhért pannonhalmi főiskolai tanárt emeljük kí e helyen, aki mint néprajzi
gyűjtő és feldolgozó már a húszas évek elején felismerte és sikerrel
alkalmazta a vallásos n é p r a j z szempontjait a líturgiatörténet terén.
Nagy kár, hogy árván maradt hagyatékának méltó folytatója még
máig sem akadt.
Mint külön tudomány, a magyar vallásos néprajz a hazai német
filológiának köszönheti létrejöttét. Schwartz Elemér ismertette nálunk először Weigert és társai munkásságát, 12 ő tartott először egyetemi előadásokat a vallásos néprajz köréből a Pázmány Péter-Tudományegyetemen, ő állított fel ugyanott vallásos néprajzi intézetet,
amelynek első értékes eredménye Bonomí Jenő doktori értekezése
volt, 13 Bonomi azóta számos cikket közöl hazai és külföldi folyóiratokban a budakörnyékí német falvak vallásos néprajzáról és fokozot12
Vallási néprajz: Ethnographia 39 (1928), 165—168. I. A néprajz új útjai:
— a katolikus néprajz: Katolikus Szemle 1934. 408. kk.
13
Az egyházi év Budaörs német község nyelvi és szokásanyagában.
Budapest 1933 (NPhD. LIII).
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tabb mértékben, folytatja 1932-ben megkezdett gyüjfőtevékenységét.
Bleyer J a k a b budapesti, Haberlandt Artúr bécsi, Geramb Viktor
gráci professzorok és főként Ernyey József ösztönzésére a jelen sorok
írója a pannonhalmi főiskola német szemináriumának keretében már
1930-ban megkezdte a vallásos néprajzi osztály szervezését és a népi
színjátékok gyűjtésére és feldolgozására specializálta magát, Ezirárnyú cikkei és monográfiái részben már megjelentek, részben pedig
előkészületben vannak. Több doktori értekezés is készül a hazai németség vallásos n é p r a j z a köréből. — Juhász Kálmán és Hermann
Egyed a búcsújárás néprajzával foglalkozó cikkei is élénken bizonyítják, hogy a magyar kutatók azonnal belekapcsolódtak az immár
világszerte egyre nagyobb hullámokat verő modern német vallásos
néprajzi mozgalomba.
Külön említjük meg Bálint Sándor, a neves szegedi kutató ezirányú munkásságát. Bálint, mint a Szegedi Fiatalok Körének egyik
legtevékenyebb tagja, nagy gyűjtő- és feldolgozó-készségével már korán feltűnt és Kálmány Lajos méltó utódjának bizonyult. 14 A Vígiliában megjelent cikkei (Katolicizmus és magyar népiség, 1935, A
magyar vallásos n é p r a j z problémái, 1936), amelyeket sajtó alatt lévő
nagy vallásos néprajzi munkájából mutatványként közölt, arra engednek következtetni, hogy a magyar vallásos néprajz tudományának igazi megalapítását, első összefoglalását és elmélyítését tőle kell
várnunk.
Amint látjuk, a német vallásos néprajz nagyszabású fellendülésével majdnem egészen párhuzamosan halad a magyar vallásos néprajz kibontakozása és felvirágzása is. Az esztergomi nyári egyetem
ezirányú előadásai, a Schwartz Elemér által kezdeményezett magyar
betlehemes mozgalom országos sikere, a közönség minden rétegének
osztatlan érdeklődése és számos más jel a magyar vallásos néprajz
gondolatának további diadalmas előrenyomulására engednek következtetni.

14
V. ö. az Ethnographiában, a Széphalomban, a Népünk és Nyelvünkben
1926 óta megjelent cikkeit és főként „Szeged népe. Űj gyűjtés I. Szeged 1933", valamint „Néprajz és nevelés. Szeged 1934" című önálló munkáit.

KÖNYVEK

Nevelés.
Dr. Friedrich Schneider: Bildungskräfte ím Katholicismus der Welt seit dem
Ende des Krieges. Unter Mitwirkung von Fachkennern des In- und Auslandes
herausgegeben. N, 8°. (XXII+ 4041.) Freiburg im Breisgau, 1936, Herder. Fűzve
6.80, vászonkötésben 8.20,
A Herder-cég „Die katolische Leistung'? c, sorozatának második kötete
ez a mű, (Az első: Die katholische Leistung in der Weltliteratur der Gegenwart,
Freiburg im Br., 1934, Herder. Ismertetve: Ph, Szemle X, 1935, 2, sz.-ban.) A kötet anyaga az utolsó másfél évtizedet öleli fel, amikor a világháború után a változhatatlannak hitt értékek összeomlásának volt szemtanúja az emberiség. A közös
csapás újra a vallás felé fordította figyelmét, számos akadály elhárult, amely
addig a katolicizmusban rejlő erők hatáskifejtését hátráltatta: a katolicizmus
újra összetalálkozott a kulturával, otthonra talált a tudományokban és ú j erőtől duzzadó lett minden megmozdulása. A katolicizmusnak ezt az egész világra
kiható eszmei teremtő erejét, gondolkodást alakító és eredményt felmutatni tudó
energiáit van hívatva ez a mű ismertetni és összefoglalni. Az első bevezető tanulmány az Egyház emberiség-nevelő szerepéről szól a történelem fonalán napjainkig. A második a nevelést és oktatást mutatja be az 1918 óta kiadott római
döntvények (Codex, enciklikák, konkordátumok) alapján. A könyv második részében, a szerkesztő alapgondolatából a tágabb értelmű nevelés-fogalomból kiindulva, a munkatársak figyelme kiterjed az elméleti pedagógiára és az iskolai és
nevelő intézményekre. Az egyes nemzetek Németország, Ausztria, Svájc, Angol- és
Írország, Francia-, Olaszország, USA, a missziós területek képviselői így három
fő gondolatkörben mozognak: beszélnek a katolicizmusról általában, mint az egyes
emberek és a közösség életében nevelő erőről, továbbá tárgyalják a kat. neveléstudományt segédtudományaival együtt, és végül vázlatos képet adnak a kat.
iskolai és nevelő intézményekről, idevonva az iskolák szervezetét, a felnőttek
irányítását, a hivatás- és rendiségre való nevelést, gazdasági és kereskedelempedagógiát. A harmadik részben az ifjúsági mozgalmakról, a kat, hivatás- és
rendiségre való nevelésről, a kat. egyetem gondolatáról és megvalósulási lehetőségéről, a liturgikus mozgalomról, mint nevelő tényezőről és a szociális nevelésről értekeznek kiváló külföldi szakemberek, A kötetet a szociálpedagógiáról és
a pedagógiai pszichológiáról írt tanulmány zárja le. Külön érdemük a szerzőknek az, hogy tárgyilagosak tudnak maradni: gyönyörű képet festenek, de felfedik a hibákat is és követelményeket állítanak fel a jövő munkásaival szemben.
Sajnos, mint a legtöbb külföldi munka, a magyar viszonyokkal ez is mostohán bánik, Nem tudni, nem a mi hibánkból-e? Csak a magyar liturgikus mozgalomról
van benne szó.
Joggal mondhatja a szerkesztő, hogy a műnek ott a helye minden könyvtárban és mindenkinek az asztalán, aki a neveléssel és a neveléstudománnyal
bármiféle vonatkozásban is foglalkozik.
K. V.
Masszi Ferenc: Bevezetés a középiskolai nevelésbe. Pécs, 1936. 178 1.
J ó tankönyvet csak az tud írni, aki elméleti pedagógiai és szaktudása mellé
megfelelő gyakorlatot, tapasztalatot szerzett. Amidőn elolvastuk Masszi könyvét,
úgy éreztük, hogy ilyen alapos pedagógiai bevezetést csak ezekkel a követelményekkel felvértezve írhatott, jóllehet nem tankönyvet írt. A könyv címe szerint is be-

vezetés akar lenni a középiskolai nevelésbe. Elsősorban tehát olyan szemmel
néztük, hogy mennyiben tudja eligazítani a kezdő tanárt a nevelés nehéz munkájában.
A nevelés céljának és feladatának rövid ismertetése után a könyv egyik
legszebb és eleddig ilyen formában bizony meglehetősen nélkülözött fejezete következik; a tanuló fejlődő egyéniségének bemutatása abban a három korszakban,
amelyeken a középiskola nyolc éve alatt az egyéniség átmegy: a gyermekkor
vége (I.—III. oszt,), a serdülés kora (IV.—VI. oszt.), és az ifjúkor kezdete
(VII.—VIII. oszt.), A három közül a serdülés korának ismertetése a legszebb,
de mindegyikben megkap bennünket a szerző nagy lélektani tudása mellett az
egyéni tapasztalatok értékes gyűjteménye. Ügy érezzük, hogy éppen ez utóbbi
a d j a egy kezdő tanár számára a legtermékenyebb szempontokat.
Egy következő fejezetben nagyon helyesen a középiskolai nevelés helyét és
szerepét ismerteti az egész nevelésben s megmutatja mily szervesen illeszkedik
ez bele az egyén nevelésébe. Hangsúlyozza, mennyire fontos a család, az iskola
és az élet harmóniája a nevelés szempontjából. Ezt emeli ki XI. Pius pápa is a
„Divini iliius magistri" (1929.) kezdetű körlevelében, amely számunkra a keresztény nevelésnek legfontosabb irányítója. Épp e körlevél alapján a vallás-erkölcsi
és az individuális és szociális nevelés fontosságát talán még jobban ki lehetett
volna emelni,
A nevelés gyakorlata szempontjából az oktatásnak, mint legfőbb nevelési
eszköznek tárgyalása a könyv másik legszebb és legértékesebb része. Ügy gondoljuk, hogy egy kezdő tanárt, aki hivatásának magaslatán akar állni, az itt ismertetett módszerek, szempontok stb. megóvják attól, hogy a gyermeki lélek nevelését valamikor is egyszerű mesterségnek tekintse.
K. O.

Történelem.
Bilkei Ferenc: Miért nem ünnepelhetik a katolikusok október 31-ét? Pápa.
Ára 10 f.
Ravasz László református főprédikátor az elmúlt év október 31-én cikket
közölt egyik pesti liberális lap vezetőhelyén és felhívta a katolikusokat, hogy
ők is ünnepeljenek október 31-én, a reformáció szomorú emléknapján, A cikkre
most a kiváló hitvédelmi író válaszolt. Széleskörű történelmi tudással, színes
szemléletes nyelven elmondja, hogy milyen mérhetetlen pusztítást okozott mind
Európa, mind hazánk életében a protestantizmus. Előkelő modorban folyó érvelése nem vádaskodás, hanem a tények komoly leszögezése. Külön értéket ad a
munkának az a körülmény, hogy állításait a protestantizmus atyjának és vezető
embereinek nyilatkozataival támasztja alá. Végül kéri az államhatalmat, hogy
a sajtó szüneteltetésével még passzív ünneplésre se kényszerítsen bennünket október 31-én, Bizonyára elírás a 10, lap (alulról 5, sor) eme kifejezése: búcsút vagyis bűnbocsánatot., „ helyette inkább az ideiglenes büntetések elengedését,
Baráth Tibori A magyar törtenetiras törtenete 1867-től 1935-ig, (L'histoire
en Hongrie.) Paris, 1936.
Baráth Tibor: Histoire de la presse hongroise. Paris, 1935.
E munka szerzője arra a feladatra vállalkozott, hogy a magyar történetírás
történetét a Kiegyezés évétől kezdve a mai napig terjedöleg a nyugateurópai tudományos világnak szakszerűleg bemutassa. Ilyen célkitűzésű munka nemcsak a
magyar, hanem a külföldi irodalomban is ritkaságszámba megy. Szerzőnek tehát jelentősebb előmunkálatok és minták nélkül, a magatörte úton kellett h a ladnia.
Vizsgálódásaiban az egyedül lehetséges módszert követi: mindenkor az ismeretelmélet szempontjából tárgyalja az egyes történeti iskolákat. Az ismeretelmélet tárgyalása után a történetszemléletet, végül pedig az elért eredményeket
mutatja be. Szerzőnek sikerül így a magyar történetírás „pozitivistára" és szellemtörténetire" sematizált, részben még elnevezéseiben is téves, fakó képe helyett
színes és finoman árnyékolt képet nyújtania az olvasónak.

Ez a minden részében eredeti elgondolású munka a történetírás valamennyi
ágára kiterjeszkedik, az irodalomtörténetre és műtörténetre épen úgy, mint pl. a
zenetörténetre, politikai történetre vagy a társadalom- és gazdaságtörténetre. A
széleskörű áttekintésből a nagy történeti intézmények fejlődésének vázlata sem
hiányzik, ezért a munka nélkülözhetetlen segítséget nyújt mindazoknak, akik valamely történeti munkáról valóban tárgyilagos ítéletet óhajtanak maguknak
alkotni.
Ugyancsak B. írta meg értékes tanulmányban a magyar sajtó történetét
1705—tői, hőskorától egészen napjainkig.
Balogh Albin: Történelmi séta Esztergomban. 2. kiadás. Esztergom, 1936.
Esztergomiaknak íródott elsősorban, hogy közelebb jussanak értékeikhez.
Esztergom múltja Esztergom kincse, S jövője csakis ebből a kincsből táplálkozbatik, azért a k a r j a a szerző öntudatossá tenni minden esztergomi lakosban a város értékeinek ismeretét. Végigmegyünk a városon s megszólalnak a házak, terek,
szobrok és minden kő, hogy megismertessenek bennünket a régmúlt idők legendás
szépségével, s ezáltal közelebb jut mindenki a helyi mult ismeretéhez, szeretetéhez,
megbecsüléséhez, „De hasznos e séta mindazoknak, akik ismerni akarják történelmi erőinket és öntudatosítani akarják magukban magyarságunk s ezáltal önmagunk megbecsülését, mert önmagát becsüli meg, aki életének emlékeit szeretettel, megbecsüléssel veszi körül."
Hóman—Szekíü: Magyar Történet, 2. bővített, teljes kiadás. Bpest, 1936.
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda.
A M. T. ú j kiadásának I. és II. kötete nemrég hagyta el a sajtót. Az átdolgozott két kötet tudós kultuszminiszterünk, Hóman Bálint munkája. Az I. kötet az ősidőktől az Árpádház kihaltáig tekinti át nemzetünk történelmét, a II.
kötet Mohácsig. (Az utolsó fejezetet, a magyar renaissance állam mesteri rajzát Szekfű Gyula írta.) Az első, ami a kötet olvasása után világosan áll előttünk,
Hóman világos, tárgyilagos előadására vonatkozik. Olyan kérdéseket tárgyal minden kételyt eloszlatva, amelyekről ő előtte csak homályos sejtéseink voltak. A
legrégibb idők eddigi mithikus köde Hóman kutatásai nyomában maradék nélkül eltűnik és az ősmagyarok történelme minden pontjában világosan áll előttünk. A kötetek impozáns portréi a királyokról és vezéregyéniségekről önálló
biográfiáknál is plasztikusabban, élőbben mutatják be őket, s a könyv ezen részleteiben külön analízist végezhetnénk Hóman Bálint és Szekfű Gyula pszichológiai mélyenlátásáról. Mint a legkiemelkedőbbeket, IV. Béla jellemzését, s Nagy
Lajos és Mátyás király lelki egyéniségének rajzát említjük. A tatárjárás részleteinek ismertetése, majd a főurak kiskirályságának részletezése teljes korhűségre tanítanak bennünket, A két kötet mint az átdolgozott és bővített kiadás
ouverture]e, mindazokat a történeti igazságokat magában foglalja, amelyek a történelem folyamán lassan kibontakoztak. S itt megint csak a társszerzők óriási
történeti ismereteire kell hivatkoznunk. Ők meglátták minden jelenségnek történeti értékét és úgy jellemzik, hogy az olvasó is velük együtt értékelhessen.
Amint pereg előttünk a történelem, úgy nő tiszteletünk nagy vezető történetíróink iránt, Hóman Bálint és Szekfű Gyula iránt. Nem is tehetünk mást, mint a
legnagyobb magyar könyvsikeren túl a legmaradandóbb magyar cselekedetet ünnepeljük a kötetek megjelenésében.
Erdélyi László: Magyar történelem, művelődés és államtörténet. Athenaeum.
I—II. k, 9.60 P.
Erdélyi László a szegedi egyetem tudós professzora és rektora, tudományos
körökben már egy jó emberöltő óta ismert és tisztelt név. Számos úttörő munkájával nem egy téren vált ki, s adott új lendületet az Árpádkori kutatásnak. Most
megjelent, két hatalmas kötetbe foglalt Magyar történelme már nemcsak a szakköröknek szól, hanem az egész művelt magyar közönségnek. Nem állítja fóliánsok
könyvtárra menő sorozata elé az olvasót, de a túlságos rövidség kedvéért nem
tesz engedményeket a könnyed felületességnek: műve nem túlságosan sok és nem

túl kevés, hanem alapos, reális munka és a mellett élvezetes olvasmány. Az események kronologikus elbeszélése és történetfilozófiai kritikája mellett minden
korhoz külön művelődéstörténeti fejezetet is iktat be, amelyek egészen ú j szemszögből nézik s lebilincselő érdekességgel mutatják meg a magyar társadalom
politikai, gazdasági és kulturális fejlődésének ezer esztendejét,
Dr, Erdélyi László a rengeteg részletkutatáson és felfedezésen felépülő nagy
életművével méltán helyet foglal a legnagyobb magyar történészek sorában.
Mihályi Ernő
Alföldi András; Pannónia rómaiságának kialakulása és történeti kerete,
(Különlenyomat a „Századok" 1936. évi LXX. kötetéből,) Budapest, 1936,
Magyarország honfoglaláselőtti történetében mérhetetlenül fontos az a pár
század, amely alatt a dunai tartományok akkori központi csoportjának romanizációja végbement. Ha ez a romanizáció nem is ment a legsimábban, hanem a győztes római hatalomnak élnie kellett Pannoniában is a máshol annyira bevált nyi t,
vagy ügyesen leplezett politikai fogásokkal, végső eredményben mégiscsak kényszerítő hatású romanizácíós eszközökkel, Pannónia emberanyag-értékével és minden temészeti és gazdasági kincsével mégiscsak belekapcsolódott a hatalmas birodalom vérkeringésébe s ezáltal annak kultúrközösségébe is. A birodalom számára gazdasági és hadi szempontokból annyira nagyjelentőségű e tartomány romanizáció ja, bár soha nem érte el a legmagasabb fokot az itt-lakó népek hagyományaikhoz való erős ragaszkodása miatt, mégis oly erős volt, hogy hatását éreztette a dunai tartományok központi csoportjának határain túl is és nagy szerephez jutott a görög szférával szemben a dacíaí romanizmus keletkezésében, A
dunai romanizmus morfológiájához idők folyamán töménytelen anyag j ö t t össze
s addig is míg kísérlet történhetik ennek az anyagnak összefogására, „szükségesnek mutatkozott a probléma előzetes áttekintése, ami ma még csak__vázlato® és
ideiglenes lehet ugyan, de máris megbízhatóan tárhatja fel a fejlődés fővonalait
s bevezethet a kérdés állásának ismeretébe", S ez a tanulmány ép azért hézagpótló is, mert nincs olyan magyar munka, mely az utolsó évtizedek eredményeit
ilyen irányban értékesíthette volna, a külföld ezírányú irodalma pedig „a mi
felfogásunktól és eredményeinktől lényeges pontokon eltérnek", örülünk, hogy
a szerző avatott tollával vállalkozott a probléma megjelölés hálátlan feladatára
és biztos kézzel vezet be bennünket a dunai romanizmus folyamatába egyelőre a
Kr. u. III. századig, „minthogy ekkor a romanizáció folyamata Pannoniában lényegében lezáródott, megnyerte végleges arculatát,"
P. F.

Társadalomtudomány.
Waldemar Gurian; Bolschewismus als Weltgefahr. Vita Nova Verlag, Luzern,
1935. 105 1.
Gurian évekkel ezelőtt írt Der Bolschewismus c, munkáját szervesen kiegészíti jelen kisebb terjedelmű műve, melyben a bolsevizmusban rejlő hatalmas
világveszedelemre irányítja a régi polgári társadalom életvilágában megmerevült, a
közelgő veszedelem szelétől azonban már egy kissé magára ébredt, de még mindig
álmos bizonytalansággal tapogatódzó ember figyelmét, A bolsevizmus többszörösen veszedelmes a mai világra. Először is, mert benne eléggé ki nem kutatott történeti, társadalmi és szellemi folyamatok nemcsak mássá erjesztő, hanem teljesen felbomlasztó erői működnek. A bolsevizmus ezenkívül meghatározatlan és
meghatározhatatlan, mert mindig új meg új lárvában jelentkező eszmei tartalma
vagy tartalmatlansága miatt a mondai Proteusként észrevétlenül kisiklik az öszszeroppantásra készülő karok közül. Hatalmas szervezettsége révén továbbá nemcsak hogy elszigeteli és szétválasztja az ellene felsorakoztatható erőket, hanem
egyúttal a tehetetlenség leverő és passzív szemlélődésre késztető érzését is belegyökerezteti ellenzőinek lelkébe. Hozzávéve még nem egyszer apokalíptíkus-eszkatalogikus világmegváltó ígéreteit, a kérlelhetetlen terrort, a hazugságoknak és
altatásoknak mindig az adott helyzethez igazodó rendszerességét, másrészről pedig a „beati possidentes" elvén szunnyadozó polgári társadalom egymásért áldó-

zatokra nem igen kapható nehézkességét vagy legfeljebb negatív irányú elhárító
törekvését, könnyen megérthetjük a bolsevizmus óriási veszedelmességét,
A bolsevizmus célja mindenütt a politikai és szociális hatalom megszerzése,
kibővítése és biztosítása külön kiválasztott és megszervezett elit kezében, S ez a
megszervezett elit csapat rendesen egyetlen egy vezető deszpotikus belátása szerint alakítja úgy a politikai, mint a szociális életet. Módszere nem az eszmei
meggyőzés lassú és fáradságos munkája, hanem a megszervezett kényszerítés és
megfélemlítés, amely a tömeglélektan tapasztalatainak alapján ellesett célra vezető eszközök ezerféle változatával hat, lenyűgöz, megdöbbent, lehetetlenné tesz
minden megmozdulást és ha kell, a brutális erőszaktól sem riad vissza.
A bolsevizmus egymással kérlelhetetlenül szembenálló kétféle alakban jutott eleddig hatalomra: orosz földön a vörös szovjeturalom alakjában, Németországban pedig a nemzeti szocializmus formájában. De míg az előbbi szakít a népi
és történeti tradíciók egész múltjával, az utóbbi beleágyazódik a múltba és jelenbe egyaránt s ezeknek minden eszmei, vallási, társadalmi, politikai, faji erőit
iparkodik saját szekere elé fogni, úgyhogy nemcsak a proletárokat, hanem a társadalom minden rétegét magával ragadja, a bomlasztás romboló nyíltsága helyett a gyógyítani akarás mezébe öltözködik. A vörös bolsevizmus már utópiává
merevült, a barna bolsevizmus ellenben az élettel telítettség és élettel telítés színes délibábjaként csillog előttünk, Gurian ezért veszedelmesebbnek tartja a nemzeti szocializmus barna, mint a szovjet vörös bolsevizmusát,
Gurian művének csak egy hiányát érezzük: konkrét tényekkel ugyanis nem
támasztja alá elméleti fejtegetéseit, pedig bizonyára bőséges és nyomasztó gyakorlati adathalmazzal rendelkezik. Ez illusztrációk nélkül a magasságban elviharzó, de a földet nem súroló zivatarként hatnak megállapításai és következtetései arra az emberre, aki egyéb forrásokból nem ismeri a barna és vörös bolsevizmus kendőzetlen gyakorlatát,
Nikolai Berdiajew! Wahrheit und Lüge des Kommunismus, Mit einem Anhang: Der Mensch und die Technik, Deutsch von J. Schor, Vita Nova Verlag,
Luzern, 1934. 135 1.
Berdiajew, korunk legkiválóbb orosz bölcselője, kettős kérdéssel foglalkozik
könyvében. A főrészben az orosz bolsevizmust tarva szeme előtt megállapítja a
kommunizmus negatív és pozitív tartalmú igazság- és tévedéselemeit, boncolja az
orosz istentelenség kialakulásának részben történeti, de főképp lélektani mozzanatait és összetevőit, fölvázolja a szovjet-bölcseletnek Lenin és Stalin által kijelölt
alapirány vonalait, egyszersmind azokat az ellenmondásokat is feltárja, melyekre
nemcsak hogy nem szabad Oroszországban senkinek sem ráeszmélnie, hanem nem
is lehet a szüntelen aktivitás mindent elsodró kavargásában. A kommunizmus
legfőbb és az egész irányzatot gyökerestül átható tévedését abban látja, hogy
anyagelvűségénél fogva teljesen elszakadt Istentől s ezzel a személyiséget is teljesen alávetette, sőt belesemmisítette a bálvánnyá magasztosított személytelen közösségbe, megváltói hivatásának céljául a szenvedés, nem pedig a bűn kiirtását
tűzte ki és az anyag felett a technika eszközeivel az uralmat megszerezve teljesen át akarja alakítani az államot, a gazdasági rendet, a társadalmat és a világot,
A függelékben a mindinkább céllá merevült technikai kultúra és az ember kapcsolatának problémáit gyűjti csokorba. A kommunizmus és technika veszedelmesekké, rombolókká fajult problémáinak hiánytalan megoldását csak a százszázalékos keresztény élet megvalósításával tudja elképzelni, mely meg nem pihenő
tevékenységének magával ragadó és alakító dinamikájával nemcsak a szociális
igazságtalanságokat küszöböli ki, hanem a gépet is az Isten képmására teremtett
személyiség szolgálatába kényszeríti. Az ember végleges megszabadulásának, az
emberi hivatás hiánytalan teljesítésének útja Isten országába torkollik bele, illetve onnan indul ki, S ez az Isten országa nemcsak a mennyek országát jelenti,
tehát a másvilági életet, hanem egyszersmind az igazi keresztény élet fényében
megdicsőült földet és átváltozott kozmoszt is.
Berdiajew művének hatalmas ereje bámulatos bölcseleti tudása, mely egyaránt átöleli a régi, a keresztény és a modern bölcselet különböző irányait is. Szociális érzékkel párosult kérlelhetetlen őszintesége nem riad vissza a legfájdalma-

sabb következmények levonásától sem. Rendületlen meggyőződéssé acélosult keresztény felfogása pedig biztos iránymutató a helyes megoldás felé. Rendkívüli
rövidsége és tömörsége miatt azonban nagy figyelmet és fárasztó elmélyedést
kíván. Nem ártana a könyvet mintegy négy-ötszörösére kibővítve a kommunizmus, bolsevizmus elleni küzdelem katekizmusává tenni. Akkor nem kellene annyi
felszínes, inkább külsőségekben nyargaló cikket olvasnunk, lángoló szónoklatokat hallanunk, melyekből inkább a veszedelem és gyengeség tudatának félelme
sír felénk, mint a megfelelő ismeretekkel felvértezettség és áldozatokra kész tevékenység biztos bátorsága és a győzelem rendíthetetlen hite csendül ki.
Dr. Hegyi

Dámján.
Vegyes.

Földi Mihály: Kiáltás a válságból. Budapest, Nyugat Kiadó és Irodalmi R. T.
1936. 168 1.
Cikkek és előadások könyvalakban kiadott gyűjteménye rendszerint két eredendő hibában szenved: tele van megokolatlan ismétlésekkel és hiányzik belőle
a megfelelő egység, mert ritkán található olyan jegecesedési központ, amely
köré az egyes részek odakristályosodhatnának. Földi Mihály e gyűjteményét e
kettős hiba nem rútítja el, nem robbantja szét. Mindegyik része korunk gazdasági, politikai, szellemi és erkölcsi válságának egy-egy szétkülönített területét
öleli át s e különféle válságok megoldását az író Istenben látja, még pedig a
tisztán monotheista értelemben vett személyes Istenben, A válságból kivezető út
a modern theokrácia s ennek diktátora csakis Isten lehet. Ha az embert kiszakítjuk Isten világából és az anyagelvűség kötelékeivel odaszorítjuk a földi élei
egysíkú felületére, semmiféle törvény sem vethet gátat ezerféle lüktető csapongásainak, semmiféle tilalom sem állhatja útját fékevesztett szenvedélyeinek, semmiféle jutalom sem t u d j a kiváltani és magával ragadni önfegyelmező áhítozását.
Isten nélkül nincsen semmiféle érték sem. Isten végtelensége az az egyetlen börtön, amely egyszerre ad teljes szabadságot és biztos korlátot. E néhány kiszakított, de a gyűjtemény minden részét szervesen átjáró gondolat Földi írói művészetű nyelvének gazdag színpompájában megfürdetve elragadóan csillan meg.
Földi alámerít bennünket az élet mélységeibe és a szakadékaiba is, de nem
azért hogy naturalista célzattal meghentergessen bennünket ottan, hanem hogy
azokra is rámutatva pillantásunkat felfelé emelje és bíztató erőkkel itasson át
bennünket és szárnyaló kedvvel lelkesítsen fel kiemelkedni és felemelkedni a penészes sötétségből Isten napsugaras magaslataira. Földi könyve könnyű, élvezetes olvasmány, tele a legsúlyosabb gondolatokkal, bár nem mindenütt eléggé
vagy szerencsésen konkrét. A bölcseség csak a szentség talaján nőhet ki harmonikussá, egyébként torz és üres.
Dr. Hegyi

Dámján.

Náray—Berkó: Légitámadási K. M. Egyetemi Nyomda. Bp. 8 P.
Vitéz Náray Antal alezredes és í f j . vitéz Berkó István százados Légitámadás című műve az első nagyszabású, szakavatott tájékoztató a művelt magyar közönség számára a jövő háborújának legfélelmetesebb eszközéről: a küzdő seregek háta mögött békés polgárokra, védtelen tömegekre, vészes gyorsasággal lesújtó légitámadásról, a megrohanás várható eshetőségeiről, valamint a védelem kilátásairól. Nincs ma kérdés, mely szívósabban, nyugtalanítóbban foglalkoztatná
a minduntalan történelmi órákat, robbanással fenyegető politikai válságokat élő
világ zaklatott képzeletét, mint a légi háború kérdése. Nincs probléma, mely
mögött nagyobb volna a bizonytalanság, mint ennek tekintetében, A két kiváló
szerző valóságos missziót teljesít tehát rövid, tömör, szakszerű s mégis közérthető eleven stílusú összefoglalásával.
Több mint háromszáz oldal szöveg, százhúsz kép, igen sok szövegközti ábra,
térképvázlat és táblázat tanít meg bennünket arra, hogy miként küzdjünk a legborzasztóbb emberi ármány, a légitámadás ellen.

RENDI HÍREK.

Angliában a farnhami anglikán kolostori közösség visszatért az
egyházba és szépen folytatja a Szt. Benedek szabályai szerinti életet. A Szentatya melegen üdvözölte őket az atyai házba való visszatérésük alkalmából.
A római Szt. Jeromos-apátság most a d t a ki a Szt. Jeromos-féle
szentírásfordítás harmadik kötetét. A Vulgáta legrégibb kéziratainak tanulmányozása sok türelmet, éles kritikai érzéket, teljesen megbízható tudományos módszert igényelt.
Új apát Scheyernben. A passaui püspökségre emelt Landersdorfer Simon távoztával megürült apátság ú j apátot kapott Schreyer
Ferenc személyében, aki a világháborúban mint tiszt harcolt a nyugati fronton, m a j d sebesülten került francia fogságba s csak hazatérése után lépett szerzetbe. Tanári és lelkipásztori munkája emelte
most a 800 éves monostor élére.
A győrszentmártoni Katolikus Akció dec. 6-án sikerült ifjúsági
nagygyűlést rendezett, amelyen 250 legény vett részt. A gyűlés előadói Dr. Faludi Marcellín esperes, Jung Benedek plébános és Dr.
Nemes Vazul főiskolai tanár voltak. A gyűlés eredményeképen már
ineg is indult a Katolikus Kör keretében külön csoportokban működő
iparos, kereskedő és földmíves ifjúsági szervezet.
A kormányzó a vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Tihanyi Miklós esztergomi tanárnak a gimnáziumi igazgatói címet adományozta. A kormányzói kitüntetés a rend egyik legkiválóbb
tanárát érte, akit egész életében a szaktárgyaiban való elmélyedés, a
lelkiismeretes, világos tanítás, magyarázás, a pontos, szigorú nyugodt
számonkérés, az önfegyelmezésre, logikus gondolkodásra való nevelés jellemzett. Iskolai munkáján kívül a felsőbb mennyiségtannal
való foglalkozásra ís jut ideje, különösen a számelmélet terén ért
el szép eredményeket az algebrai mennyiségek vizsgálatában s ezen
eredményeit a Magyar Tudományos Akadémián ismételten bemutatta, Rendtársai, volt tanítványai körében osztatlan örömet keltett
a jól megérdemelt kitüntetés,
1936, dec. 29-én jól sikerült Liszt-ünnepély volt Pannonhalmán,
melyen Weixelgärtner Egon zeneakademíkus is szerepelt.

A magyar bencés kongregáció 1936. dec. 3-án tartotta meg szokásos évi dékángyűlését, melyen a rend erkölcsi, szellemi, gazdasági élete kerül mérlegre.
Szent lsván jubileumi bizottság. Kelemen Krizosztom főapát úr
a Szent István jubileumi bizottság tagjaiul Dr. Sárközy Pál főmonostori perjel, főiskolai igazgató elnöklete mellett tagokul kinevezte
Dr. Kocsis Lénárd kat. főigazgatót, Dr. Faludi Marcellin esperest, a
főiskolai tanári kar s egyben a Pannonhalmi Szemle részéről Dr. Mihályi Ernő szerkesztőt.
A Magyarországi Szent Benedek-Rendhez
tartozó Oblátus- és
Obláta-Szövetségek
első közös nagygyűlése. 1936. okt. 6.
Az 1936, évi országos katolikus nagygyűléssel kapcsolatban lépett fel először nyilvánosan az oblátusíntézmény a maga egészében,
hogy Szent Benedek szellemének a világiak körében való terjedéséről számot adjon.
A már többszáz tagot számláló intézmény egyes szövetségei, a
kecskeméti, kőszegi, celldömölki, budapesti, győrszentmártoni és mohácsi férfi és női tagozatok képviselőiket küldték el a nagygyűlésre,
hogy ott megbízóik 1935—36 évi munkásságáról beszámoljanak. De
nemcsak az elmúlt iskolai év, hanem a szövetségek megalakulásától
eltelt évek minden fáradozását, küzdelmét és egész szívét-lelkét
éreztük lüktetni az egyszerű jelentésekben.
Korunk mozgalmai között szerepel a liturgikus és szociális mozgalom is, jelszavai között pedig mind sűrűbben hangzik a ,,lelki megújulás", „a középkori lelkiség visszatérése", ,,a lelkiélet renaiss a n c e " ^ . Oblátus és Obláta testvéreink munkája szép bizonyítéka
annak, hogy ezeknek a mai életben való megvalósítása nagyon is lehetséges, Kiindulnak abból az igazságból, hogy minden megújulásnak, sikerre számító mozgalomnak alapja az egyéni lélek újjászületése. Ennek eszközei minden szövetségnél az ima, a gyakori szentgyónás és buzgó szentáldozás, a szentbeszéd hallgatása és a litáníákon, körmeneteken való részvétel. Egészen az Egyház szellemének
és a Szentatya kívánságának megfelelőleg járnak el, amikor az A.
C.-val karöltve, vagy külön is lelkigyakorlatokat végeznek. Szervesen kapcsolódnak bele az Egyház életébe a liturgikus mozgalommal*
amikor lelki munkájukban felveszik az ádventi és nagyböjti előkészületet, zsoltárokat és kompletóriumot énekelnek (Budapest), vagy a
szentmiséről és az egyházi évről szóló konferencia-beszédeket hallgatják (Kecskemét, Budapest, Celldömölk). Értékes munkát végez
Budapest, mikor 28-féle liturgikus levelezőlapokat s magyar szentek
képeit hozza forgalomba. Az Isten házának felépítésére gyűjtöttek
(Kecskemét), feldíszítéséről zászló és miseruha adományozásával
gondoskodtak (Mohács), sőt még templomtakarítást is vállaltak
(Mohács).
Az egyéni lélek megszentelésén túl azonban oda irányult a szövetségek figyelme, hogy a tagok között a lelki összhangot és a lelki

közösség gondolatát kimélyítsék és fejlesszék a szolidaritás érzését.
Ezt a szociális programmpontot igyekeznek megvalósítani a gyakori,
havonkinti összejövetelek, korszerű és időszerű kérdések megbeszélése, sőt közös kirándulások megrendezése által is (Kecskemét, Kőszeg, Budapest, Celldömölk, Győrszentmárton, Mohács). A környezettel szemben pedig példájukon kívül előadásokkal és jótékonykodással mutatják ki szociális lelkületüket, felkarolva a volt bencésdiákok (Budapest), a fogház lakóínak és a szegények ügyét (Kecskemét, Celldömölk) szeretetadományok ajándékozásával. Mindezeket a
kiadásokat részint tagdíjakból, részint pedig önkéntes adományokból
fedezik (Kőszeg).
A tagoknak az egyéni megszentelődésen, a liturgikus mozgalmon
és szociális működésen felépülő életét sajátos fénnyel vonja be Szent
Benedek szelleme. Ezt a mindig korszerű és átalakító erejű szellemet
sajátítják el a tagok akkor, amidőn Szent Benedek életét, reguláját
tanulmányozzák és konferencia-beszédekben elemezik (Kőszeg, Celldömölk, Budapest, Győrszentmárton, Mohács). Elmélyedéssel foglalkoznak a szentbenedeki alázatossággal (Kecskemét) és a bencés
szentek életével (Kecskemét, Budapest). És minden munkájukon rajta
van a központ, az ősi Pannonhalma szeme, amely eszmékkel, gondolatokkal irányítja a vele állandó kapcsolatban élő szövetségeket.
Ezekben körvonlozhatjuk az első közös nagygyűlés után Szent
Benedek Atyánk világiakból toborzott seregének munkáját. Testvéreink jóleső érzéssel fogadhatták a megjelent nagyszámú és előkelő
közönség elismerését, bizakodó lélekkel tekinthetnek a múlton építve
a küzdelmse jövőbe. Isten segítse őket továbbra is, hogy híven dolgozzanak Krisztusért Szent Benedek szellemében.
yl
A Sankt Lambrecht! apátavatás.
A Mariahofi vasútállomástól jó két órai távolságban levő Sankt
Lambrecht erdős hegyek gyűrűjébe van rejtve, csak az 1896 m. magas
Grebenzen és az 1780 métert elérő Kuh-alpe magaslatai köszöntenek
csupaszon felénk, az ölükben elterülő mezők és rétek alpesi gleccser
lerakódásait takarják. Szélcsendes és napsütötte völgy, de 1072 m.
magasságban. így elrejtve a nagyvilág szeme elől köszönt felénk a
XVII. század pompaszerető barokk stílusában emelt hatalmas bencésmonostor sokkal régebbi (XIV. sz.) még csúcsíves kettőstornyú
templomával. Pillanatra szinte megdöbbenünk a távoli magány és a
grandiózus díszes épülettömb ellentétén. De a kolostor alapítója az
Eppensteinerek családjából származó Markwart karinthiai őrgróf és
fia III. Henrik karinthiai herceg éppen ezt az ellentétet keresték a
világ zajától távol eső, hitet és kultúrát terjesztő központban. 1066 óta
hosszú évszázadok teltek el, törökök, magyarok és franciák véres
csatákat vívtak a közeli Neumarkt hegynyergén, ide azonban öldöklő
fegyver nem jutott el s az apátság híven tudta teljesíteni az alapítóktól neki szánt hivatását. A „cruce et aratro" jelszóval munkára
induló bencések nemcsak őserdőket irtottak, templomokat emeltek és
községeket alapítottak a századok folyamán, hanem tudományos té-

ren is kitűntek. A XVII. században kitűnő hírnévnek örvendő filozófiai és teológiai iskolájuk, meg arra előkészítő gimnáziumuk és konviktusuk volt. Ornitológiai, entímologiai, csiga- és ásvány-, tojásgyüjteményeik, herbáriumuk, néprajzi múzeumuk ma is sok szaktudóst
vonz ide. Voltak persze szomorú idők is, amikor nemcsak el-ellanyhult a rend kulturális munkája, hanem szünetelni is volt kénytelen,
így 1529-ben a török háborúk idején nemcsak egész vagyonuk negyedrészét kellett a császári seregek fenntartására áldozniok, hanem
a nagy és súlyos adók fizetésére még adósságba is verték magukat.
Sokat ártottak az apátságnak a hitújításí mozgalmak is, bár maga
Sankt Lambrecht mindig színtiszta katolikus maradt. A legszomorúbb
csapást az 1786. esztendő mérte r á j u k II. Józsefnek a kolostorokat
megszüntető rendelete miatt. Nagyon értékes kézirataik, ősnyomtatványaik, könyvtáruk, pénz- és éremgyüjteményük, kelyheik, arany- és
ezüstnemű kincseik idegen kézbe vándoroltak, összes bútoraikat, felszerelésüket elárverezték, még az épület összes ablakkereteit is. A
zsolozsma elnémult, a szerzeteseket a szélrózsa minden irányába menesztették, csekély javadalommal. Végre 1802-ben megjött II. Ferenc
újraalapító levele, a 94 szerzetesből 50 visszatérhetett, de egykori
birtokaiknak csak elenyésző részét kapták vissza, a máriazelvidéki
birtokokból semmit sem. 1746-ban 16.697 hűbérese volt az apátságnak, köztük 750 hivatalnok, Üjra virulni kezdett a hajdan dúsgazdag
apátság Dr, Joachim Suppan apátúr alatt 1835—1864, Korábban
innsbrucki egyetemi tanár volt s most legelső feladatának tartotta,
hogy visszaállította a rendi gimnáziumot, meg konviktust. Utódai közül Alexander Setznagel, a szentéletű Norbert Zechner és Othmar
Murnik tűntek ki a kolostor anyagi fellendítésével, nagy koncepcióval rendelkező apátok azonban már nem kerültek a kolostor élére.
Egyik legnagyobb érdeme a Sankt Lambrechti apátságnak azonban a
m á r szinte 800 éves kegyelemhelynek, Maríazellnek megalapítása és
vezetése volt. Ezért az apáti címer az L betű felett kettős apáti süveget mutat s az apátok a Sankt Lambrechti és Mariazelli apáti címet viselték. Sajnos a világháború tragikus eseményei, a rákövetkező
kedvezőtlen gazdasági viszonyok megint igen szomorú időket hoztak,
sok-sok drága kincset kellett ismét a háború céljaira feláldozniok és
az egyre súlyosabb adóterhek m á r a tönk szélére juttatták, A rendtagok száma egyre fogyott s utódokat nem nevelhettek, 1932 óta idegen adminisztrátorok kezelték, a bécsi bencésapát és a kremsmünsteri
apátság egyik kiváló matematikusa valahogyan megmentették az életnek, de birtokaik javarészét elszedték a hitelező bankok,
A római szentszéknek még a nyár folyamán kelt, de csak most
november hó 4-én kihirdetett rendeletével a már hetvenéves, de ritka
szellemi és fizikai erőben levő máríazelli házfőnököt, dr, Weyer Viktorint nevezte ki az ú j r a életképessé vált kolostor apátjává. Ugyanakkor hirdették ki az egybegyűlt konventnek, hogy a római szentszék elválasztja tőlük a híres máríazelli kegyhelyet és önálló, Sankt
Lambrechttől tehát teljesen független apátsági rangra emeli; a ke-

gyelemhely és kolostorának összes felszerelése és kincsestára az ú j
apátság közvetlen birtokában marad.
Dr. Weyer Viktorin 20 évig állt a mariazelli rendház élén, ő
kezdte meg s fejezte be nagy kitartással a Nagy Lajos királyunk
emelte templom gótikus tornyának teljes megújítását.
Az apátavatás nov. 30-án volt. Miként elődei, ő is szívesen fogadja a bencés lelkipásztori munkára hivatást érző magyar ifjakat.
Az új máríazelli apátság, melyet XI. Pius pápa 1936. aug. 10-én
kelt Brevéjével alapított, az osztrák bencés apátságok kongregációjába fog tartozni. Az apátság Seckauból, a prágai Emausból, de az
osztrák apátságokból is kap szerzeteseket, A templomban ú j r a felhangzik majd a naponkénti zsolozsma és a szerzetesek énekétől
kísért mindennapi konventmise. Eddig a szerzetesek csekély létszáma
s nagy lelkipásztori elfoglaltsága miatt csak kivételes esetekben volt.
A beuroni módon végzett zsolozsma az úgynevezett kórust a templom szentélyébe helyezi s ezért a kegykápolna mögötti rész jelentősebb változást kap. Az apátságnak sok néptelen része most egyszerre
benépesül. Az istentisztelet és a búcsúsok lelkígondozása után a
művészetek és a tudományok ápolása lesz egyik feladatuk a szerzeteseknek, Az ő feladatuk lesz Máriazell történetének, fejlődésének,
vallásos és kulturális jelentőségének tudományos alapon való megírása is. Itt nyílik majd még a szerzetesek iskolája is, de csak későbbi években, Űj és szép távlatok nyílnak tehát az ú j apátság előtt.
Távlatok, amelyekre a régi rendtagok nagy része is gondolt, de a
megvalósításukat a rend vezetése alatt állt sok lelkészi állomás
szinte lehetetlenné tette. A világháború és a nyomában járó gazdasági válság pedig teljesen megbénították az apátság életét. Most,
hogy a pápai döntő szó kettéválasztotta a sankt-lambrechti és a
máríazelli konventet, bizonyára könnyebb lesz újjá és nagyvonalúvá
tenni a szerzeteséletet és vele az egész hitéletet.
Dr. F. F.

HALOTTUNK.
Lengyel Zénó Miksa.
(1884. okt. 18—1936. nov. 12.)

Egy ígazi jó embert veszítettünk el ismét: Lengyel Zénó, a jószívűség tipikus megtestesítője, 1936. nov. 12-én, 52 éves korában
csendesen elhúnyt a somogymegyei Kapolyon.
Pozsony megyében, Szeredkíserdőn született 1884, okt. 18-án.
A t y j a uradalmi gépészkovács volt és féltő gonddal nevelte, taníttatta
elsőszülött fiát, miután ébredező tehetségéről meggyőződött. Az uradalmi kovács fia pedig az esztergomi bencés gimnáziumban iparkodott szorgalmával meghálálni sokgyermekes szüleinek áldozatkészségét. A gimnázium VI. osztályának elvégzése után hivatását követve
1902. aug, 6-án Pannonhalmán novícius lett. 1909, jún, 29-én szentelték áldozópappá. Tanári p á l y á j á t Kőszegen kezdte. Kőszegről
1913-ban P á p á r a helyezték át. Itt tanárkodott 1920-ig. Valóságos
mindenes tanár volt. Szaktárgyam, a latin és görög nyelven kívül sok
mindent tanított, A világháború idején ő volt Pápán a rajztanár is.
1917—1920 között, éppen a legválságosabb időkben a házgondnoki
hivatalt is viselte. Tanári munkája mellett élénk részt vett Pápán a
társadalmi életben is. Különösen a keresztényszocialista munkásegyesületekben dolgozott apostoli buzgósággal és bátor kitartással.
De a sok izgalom annyira megviselte amúgy is beteges, gyenge szervezetét, hogy 1920-ban ott kellett hagynia a tanári pályát és mint
esztergáli hitelemző Zalaapátíban töltött néhány hónapot. Mikor azután egészségileg némiképen összeszedte magát, Somogynak egyik
eldugott kis falujába, Kapolyra vezérelte a Gondviselés plébánosnak, 1920-tól egészen haláláig a jó pásztor tántoríthatatlan hűségével gondozta Krisztus n y á j á t itt az eldugott, vegyesvallású somogyi
faluban.
Ebben az egyszerű életkeretben alakult ki megboldogult rendtársunknak értékes tulajdonságokban gazdag egyénisége. Lengyel
Zénó élete a mi örök eszményképünk példájára az engedelmesség
szellemében eltöltött csendes, munkás szerzetesi élet volt. Engedelmességből vállalta papnövendék korában a tanári szaktárgyakat. Ő
nem akart latin-görögista lenni, mégis tehetségének olyan odaadásával végezte tanulmányait, hogy tanárai sok reménnyel tekintettek
esetleges tudományos működése elé.

A szerzetes engedelmességnek és a lelki erősségnek ragyogó péld á j á t adta akkor is, amikor súlyos gyomorbaja miatt el kellett hagynia a tanári pályát. Erős lelke, derűs kedélye, a végsőkig kitartó kötelességtudása a mostoha körülmények között mutatkozott meg a
legteljesebben. Mindjárt az első években ú j plébánia építésére kért
és kapott a rendi elöljáróságtól engedélyt, A plébánia után a tanítói
lakást építtette újjá. Miután az égetően szükséges feladatokat így
megoldotta, az Isten házának feldíszítésére fordította minden igyekezetét, Először a templom tornyát és tetőzetét restauráltatta, m a j d
pedig — éppen egy évvel ezelőtt — kedves kis templomát gyönyörűen kifesttette.
De nemcsak kövekből tudott ő építeni, hanem híveinek szívében is állandóan építette, erősítette Isten szent templomát. A szív embere volt. Szívével hódította meg hívei szívét. Szíve csodálatos érzékenységgel rezdült az emberi szenvedésre, nyomrra, kéregetésre. Ahol
csak tudott, segített. Nem tudta a kérést elutasítani. Plébániája, szíve,
pénztárcája egyaránt nyitva volt hívei számára. Ezért azután ő mindig szegény volt, noha mintaszerűen gazdálkodott és nagyon szerényen élt. Cselédeível is jóságosan, szelíden bánt. Tudta azt, hogy a
p a p alkalmazottjainak sorsáról, ellátásáról, munkabéréről olvassák
le az emberek a szociális elvek gyakorlati értékét, ő nem szerette a
hangzatos szólamokat, ígérgetéseket, hanem a saját élete példájával
hirdette a felebaráti szeretet nagy parancsát.
Kulturális szempontbóll is szívén viselte híveinek sorsát. Téli
estéken színdarabokat tanított, vagy pedig eltársalgott a legényífjúsággal. Téli időben ugyanis az ő plébániája volt az ifjúságnak kedvelt gyülekező helye. Elbeszélgetett velük a napi eseményekről, így
a legközvetlenebbül megismerhette és irányíthatta őket. Természetesen a kedélyvilágukról sem feledkezett meg. Kifogyhatatlan volt a
tréfában. Istenadta tehetsége volt arra, hogy az életet a humoros
oldaláról lássa és láttassa.
Jóságos papi szívével, közvetlen egyéniségével osztatlan nagyrabecsülést szerzett magának még a másvallásúak körében is, hívei
pedig rajongásig szerették. Híveihez való viszonya megható módon
jutott kifejezésre ezüstmiséje alkalmával. Amikor ugyanis 1934-ben
ezüstmiséjét mutatta be, a szentmise után a hívek a templom előtt
összegyülekezve ünnepélyesen köszöntötték lelkipásztorukat, A köszöntők elhangzása után válaszolni akart, de a meghatódottságtól
nem tudott szólni, csak néhány könnycsepp folyt végig az arcán és
a kezével intett köszönetet, A könnyek beszéde minden ékes szónál
meggyőzőbb volt: hívei könnyezve tértek haza az ünnepségről.
A bencés szerzetesi élet családias melegét különösképen tudja
értékelni az, akinek szinte minden kulturális közösségtől távol kell
élnie nehezen megközelíthető, vegyesvallású községben, ahol mégcsak orvos sincs és nincs telefon, Zénó rendtársunk ennek ellenére
sem szakadt el a testvéri közösségtől. Ritkán tapasztalható hűséggel
őrizte lelkében klerikus kora felejthetetlen emlékeit és tanári élmé-

nyeit. Öröme nem ismert határt, ha rendtársai néha elvetődtek hozzá.
Az őszinte vendégszeretetben nem igen lehetne őt felülmúlni.
Tizenhat évig plébánoskodott Kapolyon. Mindvégig hihetetlen lelki erővel és példás kötelességteljesítéssel dolgozott az tJr szőlőjében. Miután elvégezte gondviselésszerű küldetését, elhangzott az
Úr hívó szava . . .
November 8-án, vasárnap még prédikált és nagymísét mondott.
A rákövetkező éjjel rosszul lett. Eleinte tüdőgyulladás, m a j d hirtelen általános elgyengülés lépett fel nála. Halálos ágyán is felemelő
tanújelét a d t a lelki erejének és kötelességteljesítésének: élete utolsó
napján, haldokolva is elmondta a breviáriumot. A z agónia gyötrelmei
között nyugtalanul várta a papi és az orvosi segítséget, de a segítség
későn érkezett, A „completoríum" szavainak ismételgetése közben
november 12-én hajnalban lelke elszállt a jó Pásztorhoz, akinek hűséges szolgája volt életében.
Halála gyászba borította az egész községet. Még a reformátusok
is megható módon osztoztak a katolikusok gyászában. A temetés
előtt ugyanis valahányszor megszólaltak a katolikus templom harangjai, hogy elsírják a katolikusok bánatát, mindannyiszor megkondultak és velük együtt sírtak a református templom harangjai is.
Temetésére összesereglett a környék népe, A katolikus férfiak között ott csoportosultak koporsója mellett a másvallású férfiak is
és meghatódott lélekkel iparkodtak a koporsóhoz férkőzni, Híveí kegyeletes lélekkel és könnyes szemmel őrzik emlékét: „Igen jó ember
volt! Szeretett bennünket! És igen szerette a szegényeket!"
Dr. Nemes
Vazul.

10295 S á r k á n y N y o m d a R . - T . B u d a p e s t / V I . , H o r n E d e - u t c a 9. T e l . : 1—221—90.
I g a z g a t ó k : D r . W e s s e l y A n t a l és W e s s e l y J ó z s e f .

TEKINTSE

ÁT

HIRDETÉSEINKET

Töltőtollak, Ecker - takarékirónok
íróasztali márvány töltőtoll-állványok
P 3.50-től k e z d v e

Név-aláírás díjtalan b e v é s é s e
PARKER, MONTBLANC, WATERMAN, ASTORIA, OSMJA, MATADOR,
MELBI, LUXOR, STEFÁNIA STB. MÁRKÁS TÖLTŐTOLLAK
ARANYTOLLAK 3.50-től
M e l l é k utca
Szolid á r a k !

Budapest, VIIL, Vas-u. 12 ECKER KÁLMÁN
Kath. „ Ö s s z e t a r t á s " c é g

SZÉNÁS Y GY I L A
Női és férfi divatkelme újdonságok,
selymek, bársonyok

Budapest, ÍV., Kristóf-tér

4 (a Szervita-tér

Intézetek szállítója

sarkán)

O B E R B A U E R A. U T Ó D A
B U D A P E S T ,

IV., VÁCI-U. 41
Alapítási é v :
+

1863

Magyarország legrégibb templomberendező és
zászlókészítő
vállalata

T E L E F O N

Miseruhák,
pluvialék,
szentségtartók,
kelyhek, szobrok,
gyertyatartók,
örökl á m p á k stb. álland ó a n nagy választékban r a k t á r o n .
Vállalom oltárok, szószékek stb.
építését,
restaurálását, fából f a ragott s z o b r o k készítését, kelyhek a r a n y o zását stb.
Kívánatra n a g y k é p e s
árjegyzékemet díjmentesen
megküldöm.
1 - 8 3 3 - 4 4
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BUDAPEST,
XIV., SZIGLIGETI - UTCA 29.
(RÁKOSFALVA) — TELEFON: 2-963-45.
ooso

Elvállalunk Ú J O R G O N Á K ,
valamint homlokzatsípok szállítását szakszerű, művészi kivitelben, úgyszintén orgonajavításokat
mérsékelt árban.

S c l i e r z l i i g e r-iiéi
IX., Kádíiy-ii. 11-13
T e l e f o n : 1-873-97
A l a p í t v a : 1896
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legjobban és legolcsóbban
vásárolhat. Hagy választék:
Uri-, női divat, harisnyák, kesztyűk, selymek,
vásznak, szabó-kellékek. Bélés-, rövidárúk,
szövetek, intézeti cikkek. Divatgomb, csatt,

csipkék, hímzések. Kész női-, férfi fehérnemű.
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Ügyeljen a keresztnévre ! ! !

"Sfi

„PRO ECCLESIA ET PONTIPICE" pápai érdemkereszt tulajdonosa
M A G Y A R O R S Z Á G ARANYKOSZORÚS MESTERE

SZLEZÁK LÁSZLÓ
HARANG- ÉS ÉRCÖNTÖDE, HARANGFELSZERELÉSGYÁRA

BUDAPEST, V I , PETHEHÁZY-UTCA 78. SZ.
Frangepán-utca
mellett

T e l e f o n
2-913-53

Kitüntetve
Párizsi
világ
kiállításon
dísz
oklevéllel,
8 nagy
arany
és 1 nagy
ezüst
éremmel,
több
állami
dísz
oklevéllel.

Számtalan
egyházi
elismerő
levél.
BUDAPESTI BAZILIKA
7945

RÉSZÉRE KÉSZÍTETT

KGR--OS „SZENT IMRE HERCEG

HÖSÖK

HARANGJA

PALKA JÓZSEF
Magyarország ezüsíkoszorús mesterének

UVEGFESTÉSZETI
B U D A P E S T ,

VIII.,

MŰTERME

B A R O S S - U T C A

TELEFON: 1-302-2Ö.

5 Q .

ALAPÍTVA 1894.

1912-ben „Pro ecclesia eí Poníífíce" pápai a r a n y érdemkereszlíel kiíuníeíve.
KÉSZlT:
stílszerű
színes
íemplomablakokaí
a
rűbbtől
a leggazdagabb
K ö l t s é g v e i é s
Ablakok
javítását
mm.

és festett
legegyszekivitelig.
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Balatonfüred Gyógyfürdő
és Éghajlati Gyógyintézet
Egész évben nyitva !
Természetes szénsavas fürdői a gyenge, beteg szívnek legkiválóbb gyógylényezői.

Az Erzsébetszanatóriumban
nemcsak gyógykezelésre szorulók, hanem üdülő,
pihenő vendégek is nyerhetnek elhelyezést, akik csak a rendes szállodai
árat íizetik. Központi fűtés, hideg-meleg folyóvíz, lift a fürdőbe is. —
Szobák 5 pengőtől.
A Grand-Hotelben, Ipoly udvarban hideg-meleg folyóvíz. Szobák 3 pengőtől.
A Stefánia udvarban szobák 2.50 pengőtől.
A főszezonon kívül 2 0 % engedmény, két hétnél hosszabb tartózkodásnál 30%.
Étkezési napi penzióárak : a szanatóriumban 4.40-től, a vendéglőkben 3.30-tól.
Szénsavas fürdők a főszezonban 3 P, az elő- és utószezonban 2.50 P, a fürdőigazgatósági szállodák vendégei részére 50 fillér kedvezmény, október
1-től április 15-ig 2 P.
Balatonfüred

fürdőigazgatósága

készséggel szolgál mindenkor felvilágosítással.
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T Á R S A

V., V ö r o s m a r t y - t é r

1.

T e l . : 1 - 8 1 1 - 1 8 (Haas-palota) A l a p í t . 1 8 1 9
Ajánlunk legjobb minőségű pápaszemeket, orrcsíptetőket és lorgnetteket Zeiss-punktál Ultrasin üvegekkel- Különleges pápaszemek orvosi előírás szerint pontosan készítve. Hő- és lázmérők, aneroid
barométerek. Bor-, pálinka- és teimérők. Fényképészeti készülékek és cikkek nagy választékban.

VI.TERÉZ-KRT.S. - ^ ^ w Á / n t a ^ « *
IV.PROHASZKA OTTOKÁR-Ü.8.

HERMANN

OTTO

B U D A P E S T , IV., V Á C I - U T C A
TEL.:

1-833-59

Angolkisasszonyok Intézetével szemben

TEL.'.

46.
1-833-59

C0OC0O
C H I F F O N , VÁSZON, INTÉZETI S Z Ö V E T E K , F E H É R N E M Ű
RÖVIDÁRÚ, TEMPLOMI LEN-VÁSZNAK
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GYÖR,

DEÁK

S Z A K Ü Z L E T E

FERENC - ü .

T E L E F O N :

8.

831.

Legjobb és legolcsóbb

bevásárlási forrás

saját készítésű és márkás Borsalino, Gyukits, Pichler stb. férfikalapokban.
Női kalapokban, eredeti modellekből állandóan nagy választék.
Festés,

vasalás,

alakítás!
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SZERKESZTŐSÉGÜNKNEK

MEGKÜLDÖTT

KÖNYVEK.

Karl Adam—Vécsey: A katolicizmus lényege. Szent István Társulat. Bp., 1936.
Szunyogh Xav. O, S. B.: A szentmise kialakulása. Szent István Társulat. Bp., 1936.
Radványi Kálmán: Család és élet. Szent István Társulat. Bp., 1936.
Coudenhove—Szentkereszty: Beszélgetés az életszentségről. Szent István Társulat.
Bp,, 1936.
Dr. Kalmár Gusztáv O, S. B.: A népek és fajok harca. Szt. István Társ. Bp., 1936.
Blazovích J á k ó O, S, B.: A nagy szfinx. Szent István Társulat, Bp,, 1936.
Piero MisciatellÍ! Savonarola. Szent István Társulat. Bp., 1936,
Meszlényí Antal: Buda felszabadítása 1686. Szent István Társulat. Bp., 1936.
Míhelícs Víd: Modern katolikus fejek. Szent István Társulat. Bp., 1936,
Spírago Ferenc: A Boldogságos Szűz. Szent István Társulat. Bp., 1936.
Sík Sándor: Szent magyarság. Szent István Társulat, Bp., 1936.
„
„
: Magányos virrasztó. Szent István Társulat. Bp., 1936.
Erdősy Károly: Múmiák és minaretek. Szent István Társulat. Bp., 1936,
Marítaín: Religion und Kultur. Herder. Freiburg im Br. 1.30 M.
Höfer: Vom Leben zur Wahrheit. Herder. Freiburg im Br. 8.60 M.
Bremond: Was würde Christus tun? Herder, Freiburg im Br, 2.80 M.
P. Ernő: Elmélkedések a Bold. Szűz Máriáról. Keszthely, 1936,
Voníer O, S. B.: Die Persönlichkeit Chrisli. Herder, 1935.
Voníer—Schmitt: Christianus. Herder, 1935.
Voníer O. S. B.: Klassischer Katholizismus. Herder, 1936.
Schneider: Katholische Familienerziehung. Herder, 1936.
Stonner: Die deutsche Volksseele im christlich-deutschen Volksbrauch. KöselPustet. München, 1935.
A breviárium himnuszai. Szalézí Művek. Rákospalota.
Bangha—Borbély S. J,: Az ősegyház. Pázmány P. írod. Társ. Bp., 1937.
Veit: Volksfrommes Brauchtum und Kirche im deutschen Mittelalter. Herder.
Freiburg, 1936. 5 M.
Mauriac: Jézus élete. Athenaeum. Bp.
Fuhrmann—Schneider: Stätten deutscher Heiligkeit. Schöningh. Paderborn.
„
: Kirche und Volkstum im deutschen Raum. Schöningh.
Paderborn.
Szabolcsi Bence: Bevezetés a zenetörténetbe. Franklin T. Bp,
Stockums: Das Priestertum. Herder. Freiburg.
„
: Der Beruf zum Priestertum. Herder, Freiburg,
Vandeur O. S. B.: Der Priester beim heiligen Opfer, Herder. Freiburg.
Loschert Kázmér: Az egyházatyák kora. Bp,, 1937.
Szabolcsi Bence: Népvándorláskor! elemek a magyar népzenében, Kir. Magyar
Egyetemi Ny. Bp„ 1935,
Szabó Richárd: Kozma Andor költészete. Bp,, 1936.
Dr. Kelényí B. Ottó: Buda és Pest 1686. évi visszafoglalásának egykorú irodalma.
1683—1718. Bp.
P, Hugo Lang O. S. B.: Der Engel des Herrn. Kösel-Pustet. München.
Miller: Klaus von der Flüe, der Retter des schweizer Volkes. Kösel-Pustet, Münch.
Seabrook: Utak a dzsungelben. Révai kiadás.
Bogler: Soldat und Mönch. Köln. Bachem.
Florío Banfí: Giovanni Garzoni ed il Cardinale Tommaso Bakócz. Bologna, 1936.
Hajnal Ernő: Maurus. Színjáték 3 felvonásban, 10 képben. Pécs,

Leopold Schmidt: Alte Weihnachtsspiele. Wien,
Csávossy S. J.: Egy élet Jézusért. Korda. Bp.
P. Pál: A szeretet művésze. Korda, Bp.
ti 11 l Az elveszett gyűrű. Korda. Bp.
Müller S, J.: Legyetek tökéletesek. Korda, Bp,
Beaudenom—Gerely: Elmélkedések az evangéliumról. II, k. Korda, Bp.
Karl Anton Prinz Rohan: Schicksalstunde Europas. Leykam-Verlag, Graz.
Fábián Gyula: Hej Rákóczi, Bercsényi, Bezerédi! Egyetemi Nyomda. Bp.
Mécs László: Fehéren és kéken. Athenaeum. Bp.
Dr, Kertész János: Báthori István az irodalomban. Bp, 1935.
Tímár Kálmán: Dunántúli magyar kódexek sorsa. Pécs, 1936.
Tornay Károly: A leventeintézmény története. Bp. Stádium.
Boyer Carolus S, J.: Cursus philosophiae. Vol, alterum. Parisiis, Desclée de
Brouwer & Soc.
Stonner: Heilige der deutschen Frühzeit, 2. k. Herder. Freiburg im Br.
Rockenbach: Hausbuch neuen deutschen Humors, Herder, Freiburg im Br.
Ternyey Árpád: Halálos szélben. Versek. Scholtz Testvérek. Bp.
Schütz Antal: Az örökkévalóság. Szent István Társulat. Bp.
Theodor Bogler O, S, B,: Soldat und Mönch. Köln. Bachem,
Huber Lipót: Zsidóság és kereszténység Krisztustól a középkor végéig, Kalocsa.
1936.
Szabó István: Ugocsa megye. Bp., 1937. Magyar Tudományos Akadémia,
Jánosi József S, J.: A bölcseleti megismerés határainak kérdése. Bp, Stephaneum.
„
„
; A teremtés tanának ismeretelméleti jelentősége. 1936. Bp.
Bene István: Karácson Imre élete és művei (1863—1911.). Győr, 1936.
Prohászka: Meditations pour l'année liturgique. í, Casterman, Paris.
Vitéz Faragó Ede; Tarlótűz. Tábortűz. Magyar Könyvbarátok. Egyetemi Ny. Bp.
Cs, Szabó László: Egy gondolat bánt engemet. Magyar Bibliofil Szövetség Bp.
Heiler: Gottgeheimnis im Sein und Werden, Kösel-Pustet. München.
Zímándí Pius; Kazinczy véleménye kora irodalmáról. Bp,, 1936.
Dr, Gosztonyi Kálmán: Mikor és hogy mentette meg Magyarország katonai ereje
Európát? Bp., 1937. Stádium.
Huszár Győző: Van-e keresztény neveléstan? Korda. Bp., 1937,
Chesterton: Páter Brown bölcsesége. Franklin Társulat.
WaggerI; Az Úr esztendeje. Franklin Társulat.
Sigrid Undset: Ida Elisabeth. Franklin Társulat,
Charmot S. J,: Le sacrement de l'unité, Desclée de Brouwer, Paris.
Madaule: Le drame Paul Claudel, Desclée de Brouwer. Paris.
Van der Lugt: L'action religieuse de F. Brunetiére. Desclée de Brouwer, Paris.
Szendrey Miklós: Szántás. Elbeszélések, Bp., 1936.
Polány István: Nyugatmagyarország közoktatásügyének története. Szombathely.
„
„ ; Nyugatmagyarország néprajzi története. Szombathely.
Pável Ágoston dr.: Örségi képek, Vasi Szemle különnyomata. Szombathely, 1936,
Schreiber: Deutschland und Spanien. Verlag Schwann. Düsseldorf,
Rass Károly; A mi irodalmunk. Minerva Műintézet. Cluj-Kolozsvár,
Valentíny Antal; Románia magyar irodalmának bibliográfiája. Cluj-Kloozsvár,
Monoki István: Romániában az 1935. évben megjelent román-magyar és magyar
időszaki sajtótermékek címjegyzéke, Cluj, 1936.
S á r k á n y N y o m d a R . - T . B u d a p e s t , V I . . H o r n E d e - u t c a 9. T e l . : 1—221—90.

PANNONHALMI
A pannonhalmi

főapátsági
doktorátusi

FÜZETEK.

Szent Gellért főiskola
értekezései
1926-tól

hallgatóinak

1. Koller Pius: Faj és haj. Budapest, 1926. — — — — —
2. Rados Tamás: Horatiusi nyomok Ausonius
költészetében.
Pannonhalma, 1928.
— — — — — — —
3. Herczegh Frigyes: Sopron vármegye a Hunyadiak
korában.
Pannonhalma, 1928.
— — — — — — — — —
4. Vanyó Tihamér: A katolikus restauráció Nyugat magyar országon. Pannonhalma, 1928,
— — — — — — —
5. Kurzweil Géza: A forma, mint kifejezőeszköz
Klopstock
ódaköltészetében
(=Német Philologiai Dolgozatok XXXVII.
sz.) Budapest, 1928.
— — — — — — — — —
6. Nagy K. Amadé: A Zala-Sárvíz csatorna szögének
földtani
viszonyai. Pannonhalma, 1928. — — — — — — —
7. Csóka Lajos: Sopron vármegye katolikus egyházi és tanügyi
viszonyai III. Károly és Mária Terézia korában. Pannonhalma, 1929. — — — — — — — — — — —
8. Kokas Endre: Az 1880-as évek irodalmi élete. Pannonhalma,
1930. — — — — — — — — — — — — —
9. Brunner Emőd: A francia felvilágosodás és a magyar katolikus hitvédelem. (=Bibliothèque de l'Institut Français à
l'Université de Budapest, 14. sz.) Pannonhalma, 1930, —
10. Monsberger R. Ulrik: A hazai német naptárirodalom
története 1821-ig. (=Német Philologiai Dolgozatok XLVI. sz.)
Budapest, 1931,
— — — — — — — — — —
11. Kelemen Atanáz: Keresztély Ágost herceg katolikus
restaurációs tevékenysége a győri egyházmegyében. 1931. — —
12. Jámbor Mike: Prohászka Ottokár természetszemlélete.
Pannonhalma, 1932,
— — — — — — — — — —
13. Piszker Olivér: Barokk világ Győregyházmegyében
Zichy
Ferenc gróf püspöksége alatt (1743—1783.). Pannonhalma,
1933.
— — — — — — — — — — — —
14. Tardos Vida: Térgörbék szinguláris pontjairól. (Közlemények
a Debreceni Tisza István Tudományegyetem Mathematíkai
Szemináriumából, IX, f.) Pannonhalma, 1934. — — —
15. Juhász Gergely: Klopstock magyar utókora. (Minerva-könyvtár, XLVIII.) Budapest, 1935. — — — — — — —
16. Nemes Vazul: Tertullianus görög műveltsége. Pannonhalma,
1935.
— — — — — — — — —
17. Jánosi Gyula: Barokk hitélet Magyarországon a XVIII. sz.
közepén a jezsuiták működése nyomán. Pannonhalma, 1935
18. Kelemen Szulpic: Újabb vizsgálatok a szénmonoxid
molekula
IV. pozitív sávrendszeréről. Pannonhalma, 1936. — — —
Megrendelhetők a Pannonhalmi Szemle kiadóhivatalában
(Pannonhalma. Győr m.)
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STIMMEN AUS PANNONHALMA.
ZWÖLFTER J A H R G A N G .
Heft 1. 15. Feber 1937.
Hauptschriftleiter: P. Dr. Viktorin Stromrner. Schriftleiter: P. Dr.
Ernő Mihályi — Katholische Zeitschrift für Geistesleben und Kultur.
— Herausgegeben
von der Benediktiner-Erzabtei
Pannonhalma.
—
Erscheint jährlich fünfmal. Schriftleitung
und Verlag:
Pannonhalma,
Győr vármegye, Ungarn. — Bezugspreise:
Das einzelne Heft 1.50
Pengő, Jahrespreis 6 Pengő.
INHALT.
Aufsätze. P, Jákó Blazovích: Satan redivivus, — P, Sixtus Mayer: Die eugenetischen Beziehungen der Erbforschung. — P, Dr. Elemér Lovas: Die Umgebung
von Pannonhalma im Altertum und Mittelalter, — P. Dr. Gergely Juhász:
Die führende Rolle der ungarischen Sprache im Reformzeitalter.
Umschau. P, Dr. Flóris Kühár: Römischer Brief, Die Inspiration der Ruinen. —
P. Dr. Géza Karsai: Aufschwung der religiösen Volkskundeforschung.
Besprechungen,
Benedictina. Ordensnachrichten, — Nekrologe.

REVUE DE PANNONHALMA.
No. 1. le 15. février 1937.
12-ième Année.
Organe catholique d'intérêt général publié par l'Archiabbaye
bénédictine de Pannonhalma.
Directeur: D. Dr. V. Strommer, secrétaire de rédaction: D. Dr. Ernő
Mihályi. — Paraît cinq fois par an. — Rédaction et
administration:
Pannonhalma, Győr vármegye, Hongrie. — Abonn. 6 P. par an.
SOMMAIRE.
Études, Dom. Jákó Blazovích: Satan redivivus. — Dom. Sixtus Mayer: Hérédité
et eugénisme. — Dom. Elemér Lovas: Les environs de Pannonhalma à l'époque préhistorique et au moyen âge. — Dom, Gergely Juhász: Le rôle central
de la langue hongroise à l'époque des réformes nationales.
Revue des idées et des faits. Dom. Flórián Kühár; Lettre de Rome. — Dom, Géza
Karsai: Le renouveau de l'ethnographie religieuse.
Livres.
Benedictina, Nouvelles de l'Ordre. — Notre mort.
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Igazgatók: Dr. Wessely Antal és Wessely Józsei.
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Főszerkesztő :
Dr. STROMMER VIKTORIN

KULTÚRA ÉS A

FeSeüős szerkesztő :
Dr. MIHÁLYI ERWÖ

TÁRTALOM.
TANULMÁNYOK.

Dr. VÁRKONYI HILDEBRAND : A lélektani diagnosztikáról.
Dr. RADÓ POLIKÁRP: A vallás és kultúra fejlődése a
Szentírás szerint.
Dr. BÁNHEGYI JÓB : A geniális ember Kretschmer megvilágításában.
FIGYELŐ.

BLAZOVICH JÁKÓ : A nagy harc.
Dr. JÁMBOR MIKE: Marmion.
KÖNYVEK.

Bölcselet. — Vallástörténet. — Dogmatika. — Egyháztörténelem. — Lelkiélet. — Liturgia. — Irodalomtörténet. —
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SZENT

BENEDEK-REND

PANNONHALMA.

2. SZ.

KIADÁSA

A PANNONHALMI SZEMLE
a pannonhalmi Szent Benedek-Rend kiadásában évenként ötször jelenik meg.
Főszerkesztő: Dr. S trommer Viktorin, tihanyi apát.
A szerkesztőbizottság tagjai: Dr. Sárközy Pál, Dr. Kocsis Lénárd, Dr. Klemm
Antal, Dr. Kühár Flóris, Dr. Hegyi Dámján, Dr. Holenda Barnabás, Dr. Szalay
Jeromos, Dr. Bánhegyi Jób, Dr. Radó Polikárp, Dr. Karsai Géza.
Felelős szerkesztő: Dr. Mihályi Ernő. Felelős kiadó: Dr. Csóka Lajos.
Előfizetési ára évenként 6 pengő. Egyes szám ára 1.50 pengő. A folyóirat szellemi
részét érintő küldemények a szerkesztőséghez, anyagi részére vonatkozó küldemények pedig a kiadóhivatalhoz irányítandók. Szerkesztőség és kiadóhivatal:
Pannonhalma, Győr megye.
Az előző évfolyamok évfolyamonként 3 pengőért kaphatók kiadóhivatalunkban,
A folyóirat csekkszámlája a Győri Első Takarékpénztárnál 4475 P, Sz,

A Pannonhalmi Főiskola Évkönyvei 1910—1917.
Ára évfolyamonként, fűzve 4 P,

Szent Gellért
Ifjúsági hitszónoklati folyóirat.
Húsz (1898—1918) évfolyam. Ára évfolyamonként fűzve 4, kötve 5 P.

A Pannonhalmi Főiskola Könyvei.
1. Dr. Sárközy Pál: A differenciálegyenletek elméletének elemei. Pannonhalma,
1932, 107 1. Ára 5 p.
2. Dr. Vanyó Tihamér: Püspöki jelentések a magyar szt. korona országainak
egyházmegyéiről, 1600—1850. Pannonhalma, 1933. 488 1. Ára 10 p.
3. Dr. Vanyó Tihamér: A bécsi nunciusok jelentései Magyarországról, 1666—1683.
Pannonhalma, 1935. 108 1, Ára 2.50 p.
4. Dr, Sárközy Pál: Bevezetés a differenciálgeometriába. Pannonhalma, 1936,
247 1. Ára 10 p.
5. Dr. Csóka J. Lajos: Mária Terézia iskolareformja és Kollár Ádám. Pannonhalma, 1936, 328 1. Ára 7 p.
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Az egész mű ára vászonkötésben 340 — P, papirkötésben
1 P-vel olcsóbb, az egész sorozat 326'— P.

minden kötet

TANULMÁNYOK.
Á lélektani diagnosztikáról.
Várkonyi Hildebrand.

F. W. Foerster (Alte und neue Erziehung, 1936, 72 kk. 11.) egyetért Claparède-del
(Psych, de l'Enfant. 11. kiad. 1926, 1—40 11.) és
W. Sternnel (Die Erziehung zum psychol. Beobachten u. Denken.
Zschr. f. ang. Psychol. 1918) abban, hogy a nevelőnek egyik legfontosabb feladata a lélektan tanulmányozása. De vájjon — melyik lélektanról van szó? Az a tétel ugyanis, hogy „a lélektani ismeretek a
neveléstudomány egyik alappillérét alkotják", oly régi, mint maga a
nevelésről való gondolat, vagy legalább is mint Herbart iskolája;
és az idézett tétel oly magától értetődő, mint a Kolumbus tojása.
Mindjárt másként alakul a helyzet, mihelyt azt a kényemetlen kérdést tesszük fel: melyik lélektan szolgálhat alapjául a hatásos és hivatásos nevelői munkának? A felelet, melyet e kérdésre némelyek
adni szeretnek, abban áll, hogy válogatnak a lélektan számos „iránya" és „rendszere" között, s kiválasztják azt, mely nézeteiknek legjobban megfelel; ezzel az eljárással azonban nem jutunk messzire és
egyáltalában nem győzzük le a helyzetben rejlő viszonylagosságot:
mert melyik irányzat az, mely s a j á t elveinek helyességéről meg ne
volna szilárdan győződve? Nem vezet megnyugtató eredményre a
nézetek valamilyen összeegyeztetése, a szintézis sem: mert a nevelésnek még másra is van szüksége s nem csak arra, amit akár a válogató, akár a szintetizáló lélektanok az emberi vagy gyermeki lélek
megismerésére a nevelőnek nyújthatnak. Ezt a több és más pszichológiát követeli Foerster, mikor éles szavakkal bírálja a tanítójelöltek szokványos lélektani kiképzését, azokat a tanulmányokat, melyek megragadnak az elv ont-ált alános lélektan fogalmaínak kátyú j ában:
„Ugyan mit is tanultok ti vaskos tankönyveitekből, melyeket
azok a szobatudósok írtak, kiknek halvány sejtelmük sincs az emberi
lélekről?! Itt van egy fejezet ,,A szenvedélyekről", vagy egy másik:
„Az emberi akaratról" . . . Hasznosíthattok-e belőlük csak egyetlen
sort is? Ezek a könyvek félrevezetnek benneteket, mert végül is azt
képzelitek, hogy valóban a „lélektant" sajátítottátok el. Pedig nem
így áll a dolog: csak annyit tanultatok meg, hogy lehetséges 400 oldalon keresztül a lélek kérdéseiről és állapotairól beszélni, a nélkül,
hogy a lelki valóságokhoz a legcsekélyebb mértékben közelebb jutotFannonhalmi Szemle
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tunk volna." Önmagunkat vezetjük csak félre, fejtegeti tovább a léleklátó író, ,,ha azt hisszük, hogy bármelyik filozófiát tanult tudós
alkalmas arra, hogy valódi pszichológiai felvilágosításokat adjon, oly
természetűeket, aminőket csak gyakorlott gyóntatok, sok évi tapasztalásban kiérlelődött nevelők, jól kiképzett orvosok, vagy született
pszichológusok nyújthatnak valóban termékeny módon." Végül felveti a kérdést, világos célzással a nevelés szükségleteire: „Hol vannak a valódi kísérleti pszichológusok?" Csak azokat fogadhatjuk el
ilyenek gyanánt, akik nem az elvontságok világában élnek, hanem
akik saját élményeikből és tapasztalataikból ismerik az emberi életnek és léleknek valóságos dinamikáját, konkrét tényeit és törvényeit,
azokat a lélekbúvárokat, vagy inkább léleklátókat, ,,akik az emberi
természetnek ellentéteit kiteljesedett nagyságukban hordozták lelkükben s akik ezen ellentétek lényegét s erejét s a j á t lelki harcaik erejéből ismerhették meg. Aki tehát igazi realisztikus és konkrét lélekismeretre akar szert tenni, menjen iskolába azokhoz a fentebb említett „experimentális pszichológusokhoz", pl. szent Ágostonhoz, ki
oly konkréten és élményszerűen t á r j a fel az akarás harcait s a lélek
vívódásait, — m a j d azok látóvá teszik a szemét, hogy megismerhesse az alapvető tényeket." Ez az iskola n y ú j t csak elegendő készséget és alapot az embernevelés számára!
Mit kíván tehát a nevelőtől Foerster, aki gyakorlatból oly mélyen
ismeri az emberi lelket és aki jól tudja, mit lehet elérni a nevelés
erőfeszítéseivel és mit nem? Egy mondatban kifejezve: konkrét, gyakorlatias, önismeretre és másoknak biztos megítélésére vezető lélektant, — valószerű lelki diagnózist és prognózist.
Az alább következő fejtegetések ennek a tételnek fonalán haladva, törekszenek megvizsgálni a konkrét emberismerésnek lehetőségeit és feltételeit, úgy, amint azok a jelenkor lélektani és jellemtudományi irodalmában tükröződnek. Ez a „tudományos" és „elvont"
vizsgálódás természetesen ellentétben látszik állani Foerster fentebb
érintett elveivel s megint csak azt az utat látszik követni, mely az
élettelen lélektani elvontságok felé vezet. A valóságban azonban a
veszedelem nem áll fenn: mert mi hiszünk (s bízunk) ugyan az eleven emberismeret érvényességében, de azt tartjuk, hogy annak tudományos elemzése sem haszontalan, sőt öntudatossá teheti a gyakorlatban érvényesülő emberismeretnek elveit s biztosítja annak hatásosságát. A gyakorlati, konkrét lelki diagnózist tehát nem kívánjuk
lerombolni s nem akarunk a puszta absztrakciók világában tévelyegni
akkor, mikor a lelki diagnózis és prognózis természetét kutatjuk,
törvényeinek megállapítására törekszünk, hanem a puszta gyakorlatot — mely elvek nélkül vak, — a tudományos fogalmak eszmei magasságára kívánjuk emelni.
Első helyen a lélektani diagnózis feladatainak s feltételeinek
kérdése érdekelheti mind a lélekbúvárt, mind pedig a nevelőt. A következő esetek lehetségesek: a) meg akarjuk ismerni valakinek (pl. egy
növendéknek) jellemét, valamely jellemvonását, vagy vérmérsékletét; — b) valamely e lelki struktúrálódásokon kívül eső más személyi

lelki sajátosságát, aminő pl. az intelligencia, emlékezet, figyelem,
szellemi életkor; — c) bizonyos körülmények között való egyszeri
viselkedésének okait (hazugság); — d) vagy törekedhetünk megtalálni azt a típust, melybe az illető beletartozik; — végül e) egész
pszichés személyiségének egyedi r a j z á t (lélektani profilját vagy pszichogrammját) kívánjuk megállapítani. Ezek a felsorolt lehetőségek
— melyek azonban nem merítik ki az idetartozó vizsgálatok teljes
tartalmát, — mindnyájan a lélektani diagnózis céljait szolgálják. Ha
pedig megállapításainkat, a jelzett körökben a jövőre vonatkoztatjuk
s a vizsgált személyiségnek egy időpontban bekövetkező viselkedését
megjósoljuk, akkor prognózist adunk. — Jelen tanulmányunkban
csupán a diagnózisnak kérdéseivel foglalkozunk; a prognózisnak
ugyanis még más törvényszerűségei és elvei is vannak azokon kívül,
melyeket a diagnózis természete magában foglal.
Schütz Antal kiváló tanulmányában (Charakterología és aristotelesi metaphysika, 1927) már úgyszólván minden lényegeset megtalálunk a jellemek megismerésének módszerére vonatkozóan (,,Semasiologia"). Mégis lehetségesnek látszik néhány részlettel kiegészíteni
a becses vázat s különösen a lelki és személyiségi diagnózist tüzetesebben elemezni, bízonyossági vagy valószínűségi különbségeket találni és az esetleges hibák forrásait a jellem- és személyiségmegismerésben feltárni.
1. Mindenekelőtt a gyakorlati emberismeret lélektani természetét kell elemeznünk. Az emberek kezdettől fogva törekedtek megismerni a többi emberi (és az állati) lények benső életéből annyit,
amennyit csak lehetett s ma is igaz általában Downey megjegyzése:
,,az emberek társalgása háromnegyed részben karakterológia", —
azaz, legjobban egymás személyi életével szeretnek foglalkozni, ez
érdekli őket legelső sorban, ,,az embernek legigazibb tanulmánya az
ember", Goethe szerint is, meg a valóságos élet gyakorlata szerint is.
A gyakorlati emberismerés másik iránya az önismeret felé vezet. Az
a felszólítás azonban, amely önmagunk megismerését erkölcsi jelentőségűvé teszi (a delphii szózat), sokkal kisebb ingerrel s vonzóerővel hatott az emberiségre, mint mások lelki titkainak fürkésző-vágya.
Az embertársaink megismerése könnyebb, csábítóbb és izgatóbb számunkra, mint önmagunk megismerése. Ennek a jelenségnek okát abban kereshetjük, hogy az élet feladatainak megoldásában, az életküzdelemben a siker vagy bukás gyakorlatilag a környezeten, s embertársainkon fordul; hogy terveink megvalósulhassanak és cselekvéseink sikerre vezessenek, ahhoz elsősorban az embertársak közreműködésére, vagy legalább ís gátlásaik, ellenséges cselekvéseik legyőzésére van szükségünk. A természeti környezet, — az ember úgy érezhette már ősidők óta, — könnyebben alkalmazható és alakítható
személyes énünkhöz, mint a többi ember. A többi emberhez való viszonyunk kezdettől fogva az alkalmazás és alkalmazkodás két sarkpontja között mozog s mind a két élettevékenység mélyén az önérvényesítés alaptendenciája húzódik meg, mely mindenképen érvényesülni törekszik. De ugyanez az állásfoglalás, ugyanez a lelki dina-

mika játszódik le embertársainkban is: innen van a személyiségek
harca, ütközései, vagy együttműködése, s ezek együttesen meglehetősen bonyolult életdrámává szerveződnek egyéni életünkben. Ez az
oka, hogy sokkal inkább fordul érdeklődésünk a második és harmadik személyek felé és kifejleszti már a kis gyermekben is egyfelől a
társas magatartás számtalan lelki rugóját, másfelől a gyakorlati emberismeretet. — Ez a gyakorlati emberismeret a következő jellegzetességeket m u t a t j a : először is gyakorlati, azaz nem (lélektani vagy
egyéb) elméletekből születik meg, hanem a társas érintkezésből, az
emberekkel való bánásmódból. Különösen ez az utóbbi, az emberekkel való foglalkozásnak kényszere és a nyomában járó siker vagy
sikertelenség vezet a legtermékenyebb emberismerésre. Az emberek
megítélésének végső alapja még a tudományosan képzett karakterológusban is mindig ez a természetes emberismeret (pszichognózís)
marad, melyet maga az élet fejlesztett ki benne. Második jellegzetesség: Mivel az emberismeret keletkezése a gyakorlati élettevékenységekhez van kötve, azért azokban fejlődik ki legnagyobb fokban,
akiket a többi emberekhez valamely ösztönön, érzésen stb. alapuló
tevékenység fűz. Az anya, ki gyermekével kezdetben egyetlen szervezetet alkotott, a nevelő, ki a növendéket ápolja, gondozza, irányítja, a főnök, aki alárendeltjét az élet fontos cselekvéseiben irányítja, pl, az üzletember, a hadvezér, a politikus, a szónok mindnyájan a lélek oly mélyeiből s rétegeiből fakadó tevékenységeket végeznek, melyek sikerük és hatásosságuk titkát nem az értelemből merítik, A fentebb elsoroltakon kívül az „ösztönös" emberísmerőkhöz tartoznak az embert ábrázoló művészek és filozófusok is, mint pl. szent
Ágoston, s a keresztény aszkétíka művelői, Rousseau, Dosztojevszki,
Nietzsche stb. Emberismerésünket rendszerint „intuíciónak"
szokták
nevezni, mert nem az ismerés öntudatos elemzésén nyugszik és eljárásaik, pl. bizalmuk vagy bizalmatlanságuk okát egyes emberek,
dolgok iránt nem t u d j á k tudományosan igazolni; emberismeretük
,,naív" és „globális", „érzékük" van bizonyos jelenségek iránt s ez
vezeti sejtéseiket. Harmadik helyen a z t a sajátosságot említhetjük,
hogy a gyakorlati emberismerés egyszerre diagnózis, meg prognózis
is, — negyedszer: nem csupán az illető személyiség jellemére vagy
vérmérsékletére, esetleg más személyiségi vonására (pl. intelligencia)
irányul, hanem elsősorban rendszerint valakinek viselkedését
ítéli
meg. Más a személyiség és ismét más a jellem, a vérmérséklet, s a
viselkedés tudományos fogalma; a mai lélektan e fogalmakat élesen
elválasztja egymástól. A gyakorlati emberismerés nem t a r t j a külön
ezeket a fogalmakat, hanem egy homályos („globális") egészbe fogja
össze őket, diagnózisa rendszertelenül hol egyik, hol másik személyiség-részletre vonatkozik, leginkább azonban arra, ami a gyakorlati
életben legfontosabb előttünk: az embertárs viselkedésére. Alább
következő fejtegetéseinkben törekszünk kimutatni, hogy a gyakorlati
emberismerésnek ez a differenciálatlansága átszármazott a tudományos ember ismerés módszerére is és számos megítélési hibának vált
forrásává. A gyakorlati emberismerés főként az embertárs viselke-

dését diagnosztizálja és prognosztizálja és több-kevesebb merészséggel és valószínűséggel egyúttal belefoglal a viselkedésbe valamely
benső irányító erőt is (pl. elfogultság, irigység, félénkség, gyávaság
szeretet, érdek, önzetlenség, bosszúállás, együgyűség, lustaság, önállótlanság stb.), az ismerésnek azzal a sajátos módszerével, mely a
tudományos jellem- és személyiségismerésnek is fontos eljárását alkotja (1. alább), A kettő között azonban nagy különbségeket észlelhetünk: a gyakorlati-intuitív megismerés nem igazolja a saját eljárását, sőt még a tudományos elemzésekből sem tanul sokat (esetleg
semmit), míg a tudományon alapuló emberismerés számot vet saját
módszereivel s törekszik szabatosan megmérni ismerő értéküket. A
mondottakból már sejthető a gyakorlati emberismerés ötödik jellegzetessége is: ez abban van, hogy a gyakorlati emberismerés mintegy
veliinksziiletett
„adomány", érzék, képesség és hajlam, mely csak bizonyos határokon belül fejleszthető és tökéletesíthető s egyénenkint
változik, A nevelőknek egyik lényeges kellékét épen ebben az emberismeretben, közelebbről: a gyermek- és ifjúkor intuitív megismerésének készségében kell látnunk, melyhez járul még az egyéni-konkrét
személyiségek megismerésének kelléke is (a korok és egyének megismerése nem azonos), — A gyakorlati emberismerés és diagnózis
képessége nagy érték és kiváló emberi sajátosság ugyan, mégis nagy
fogyatkozásokat találunk benne, melyeket a tudományos módszerrel
dolgozó személyiségismerés törekszik pótolni. A „tudományelőttes"
emberismerés fogyatékosságai a következők: a gyakorlati emberismerés viszonylagos
értékű, egyoldalúságokban
akadhat el, épen mert
„intuitív", azaz érzelmes és az ismerő alanyiságához, egyéni tapasztalásaihoz van kötve. A jelenségről (a viselkedésről) a lélek mélyén
nyugvó indítékra történő következtetés nem igazi következtetés, hanem sejtésszerű implikáció, mely sokszor elegendő ugyan a gyakorlati eljáráshoz, de még többször tévedést tartalmaz. Nem szabad
ugyanis felednünk, hogy ,,a látszat gyakran csal" és hogy ugyanannak a viselkedésnek a legkülönbözőbb benső indítékai lehetnek s
megfordítva: ugyanazon lelki indíték a legkülönfélébb megnyilatkozási formát öltheti magára. A gyakorlati emberismerés a lelki összetevőknek, a viselkedés forrásainak megítélésében tehát szükségképen
bizonytalan és ingadozó marad. Azért követelte már Stuart Mill
„Ethiology" címen azt, hogy a népszerű általánosításokat és tipizálásokat a lélektan törvényeivel kell összefüggésbe hozni s ezen az alapos kell diagnózisunkat felépíteni.
2. Az önismeretnek lélektani elemzését ez alkalommal mellőzve,
vessük fel a kérdést: miben különbözik a tudományos
(karakterológiai) emberismerés a naív-intuitív megismeréstől, A különbözést két
kiemelkedő pontba foglalhatjuk: a) a tudományos eljárás elsősorban
pontosan körülhatárolja azt a kört, azt a megismerési tárgyat, melyre
vonatkozik. Más esettel állunk szemben, ha egy konkrét egyéniség
lelki r a j z á t akarjuk adni, s ismét más a helyzet, ha megismerésünk
tárgya és célja a típus, melybe a vizsgált személy tartozik; más a
jellem és ismét más a vérmérséklet megismerése, vagy az ezektől

különböző lelki személyiségvonásoké. Hasonlóképen élesen különböztet a tudományos eljárás a viselkedés és ennek belső alapjai között
s különös figyelmet fordít az egyes jellemvonásokra is, melyek a
viselkedésformák után a legnagyobb érdeklődést keltik általában a
gyakorlati élet diagnosztái előtt. — b) A második különbséget a
diagnózis módszereinek öntudatosításában, lehető szabatosságában és
a szimptoma-érték törvényeinek megállapításában találjuk. — A személyiség, jellem, jellemvonás, vérmérséklet, viselkedés fogalmainak
meghatározása volna az első feladat, melyre a diagnózis érdekében
múlhatatlan szüksége van a személyiségismeret eljárásainak. Ennek
a feladatnak másutt törekedtünk megfelelni. Jelen tanulmányunkban
a fentebbi fogalmi szétválasztásokat ismereteseknek feltételezve, csupán a diagnózis módszertanának néhány kérdését kíséreljük meg
elemezni s vizsgálatunk eredményét tételekbe foglalni.
3, Mikor egy előttünk megnyilvánuló személyiségnek valamely
szándékot, érzelmet, jellemvonást, hajlamot, indítékot, vagy bármely
más pszichés tulajdonságot, cselekvésalapot stb. tulajdonítunk, mindig egyetlen egy módszerhez folyamodunk s ez az értelmezés.
Schütz
helyesen mutat rá (i, m.), hogy már a gyermek s a kezdetleges ember is biztosan értelmezi a lelki megnyilvánulásokat; ez az értelmezés oly ősi és annyira természetes tevékenység, hogy messze megelőzi az értelmiség (intelligencia) kifejlődését s attól többé-kevésbbé
mindvégig független is marad. E korai kifejlődésre két példát hozhatunk fel: egyik a csecsemőnek „affektív imimetizmusa", vagyis az a
(nagyon korai) tevékenysége, hogy a fölébe hajló anyai arc mosolyára mosollyal válaszol, — a másik a Bleulertől
(Naturgeschichte
der Seele, 2. kiad. 175. 1.) említett „meglepő" tény, hogy kis gyermekek jóval az értelmük derengése előtt már felfognak és átlátnak
egyes bonyolult helyzeteket és ezeknek megfelelő reaktív viselkedést
tanúsítanak s ebben őket ,,érzelmeik" vezetik, (Egy öthónapos gyermek pl, m á r „fel tudja fogni", hogy a felnőttek „komikusnak" találják viselkedését s ezért bosszankodásának ad kifejezést.) Honnan
ered a kis gyermeknek e meglepő viselkedése? Nyilvánvalóan bizonyos „értelmezésből"; a felnőttek viselkedését, sajátos „jeleit" a
gyermeknek valamikép értelmeznie kellett, hogy a megfelelő reakció
létrejöhessen. Minden emberismerésnek, minden fokon és minden
alakban, ez az értelmezés a végső ismereti alapja. Az értelmezés,
mint megismerő tevékenység, több jegyet tartalmaz, melyek csakis
az ő sajátosságai s amelyek többé-kevésbbé elkülönítik más megismerési módoktól. Az értelmezés ugyanis mindig jelből vagy jelekből
indul ki. A jel fogalmában ismét bennefoglaltatik a jelzés, a szimbolizáló ero, az utalás egy más lényegre; a jel mindig „kifejez" valamit. A mai jellem- és személyiségtudománynak egyik segédtudománya, a „kifejező mozgások lélektana", vagy általánosabban: a „kifejezések lélektana", melynek főbb eszméit kitűnően a d j a Schütz. E
tudomány épen azt a feladatot tűzi maga elé, hogy a „kifejezések"
osztályait és a kifejezések szimptóma-értékét megállapítsa. Az értelmezés elméletének első lépése tehát: leltárt szerkeszteni az emberi

kifejezésekről, kifejező mozgásokról, hogy aztán az értelmezés tevékenységét e kifejezésekkel kapcsolatosan tanulmányozni lehessen. Ha
nem félünk a ,.rendszerezés démonától", egy kis erőfeszítéssel a
következő csoportokba oszthatjuk a diagnózis alapjául szolgáló kifejezéseket: A) természetes, B) mesterséges kifejezések csoportja. —
Ez utóbbiak az oly kifejezései a vizsgált személyiség benső állapotainak, oly teljesítmények, melyeket mesterségesen, kísérlettel hoztunk
létre (lélektani kísérlet és a pszichotechnikai próba). Ebbe a csoportba sorozhatjuk továbbá azokat a reakciókat, teljesítményeket,
megnyilvánulásokat, kifejezéseket is, melyeknek körülményeit — az
előidéző helyzetet — mesterségesen hoztuk ugyan létre, de mégsem
kísérlet vagy próba (teszt) céljából, hanem más célból, — ilyen megnyilatkozások pl. a nevelési szituáció ,.mesterséges" kifejezései, mind
a nevelő, mind a növendék részéről. A nevelői ,,póz" ís idetartozik,
mint lélektani jelenség. Természetes és mesterséges kifejezések
között elméleti éles határvonalat húzni nehéz; még nehezebb az egyes
gyakorlati esetek elbírálása. Elméleti nehézséget okoz az a kérdés is:
vannak-e egyáltalán „mesterséges" kifejező mozgások? Nem kell-e
lényege szerint ,,természetesnek" tekinteni minden kifejezést? E
probléma azonos a karakterológusokat foglalkoztató azon kérdéssel,
melyet így fogalmazhatunk meg: az „igaziság" („Echtheit") kérdése:
ez a tettetés, hazugság vagy álcázott megnyilvánulások problémája. E
kérdés tüzetes elemzése helyett csak annyit jelzünk itt, hogy egyfelől: minden kifejezés ,,igazi", ha valóságos előidéző okára vonatkoztatjuk s azzal együtt szemléljük (a tettetés is ,,igazi", „valódi"
tettetés); másfelől: a kifejezések sajátos természete hozza magával,
hogy nem csupán egyféle jelző viszony áll fenn a külső megnyilvánulás és a benső okok között, hanem többféle. Azt is megállapíthatjuk továbbá, hogy a „nem-igazi" megnyilvánulások is a természetesek
közé tartoznak, a róka ravasz tettetése pl. nem a lélektani laboratórium kísérleti helyzetéből születik. — A természetes
kifejezések
osztályába
számtalan jelenség tartozik, melyeknek természetesen
nem csupán „kifejező" jelentőségük, hanem ezen kívül álló és önálló
értelmük is van, kivéve a legfontosabbat, az emberi beszédet. Két
nagy kör különíthető el ebben az osztályban: az emberi személyiség pszichofizikai alkotórészét
tevő kifejezések s a tőle függetlenné
vált művek, alkotások köre s az előbbi csoportban ismét szétválaszthatok: a (viszonylagosan) nyugvó, mozdulatlan — és a mozgásos kifejezések, Még további szempontok is kínálkoznak az emberi személyiség „kifejeződéseinek" csoportosítására, (pl. „egyenlőértékű",
ekvivalens és nem egyenlőértékű kifejeződések stb,), de a kimerítő
osztályozás helyett összefoglalásra és áttekintésre törekedve, a
következő sorozatot állíthatjuk össze, a külső jelekből haladva a
bensők felé:
Az emberi személyiség s annak egyes pszichés sajátosságai kifejezésre juthatnak: kész alkotásaiban (irodalmi, képzőművészeti, politikai, gazdasági alkotások, szervezések, vezetés stb,), —
teljesítményeiben (próbák) — környezetének
kiválasztásában vagy annak önkéntes

megváltoztatásában,
öltözködésében,
azoknak a tárgyaknak kiválasztásában és összegyűjtésében, melyekkel magát körülveszi, — embertársaihoz való viszonyában, — kozmikus és vallási beállítottságában,
— testalkatában
(v. ö. Kretschmer és Pf ahler idevonatkozó műveit),
— fiziognómiájában,
azaz testi szervezetének szilárd és jellegzetes
felépítettségében (1. Märker és Bissky műveit), —
mimikájában,
vagyis testének, arcának, járásának, tagjainak mozgásaiban (v. ö.
Böhle), és külső magatartásában, — gesztusaiban (1. pl. M. H. Krout:
Journal of genetic psychology, 1935. 385. és kk, 11.), — írásjeleiben
(grafológia), — és beszédében. Ezek a személyiségértelmezéshez szükséges jelek és a diagnózis kiindulópontjai.
4, Az értelmezés fogalmának tisztázásában elérkeztünk a legfontosabb kérdéshez: miben határozható meg az az (ismeretelméleti)
viszony, mely a külső jelek és a jelzett lelki mozzanatok
között
fennáll? Más szóval: mily kapcsolaton alapszik az értelmezés? —
A gyakorlati emberismerés előtt ez a viszony nem kérdéses: ,,a . . .
megnyilvánulásokon közvetlenül megjelennek az értelmet kifejező s
ezért közvetlenül értelmezhető tartalmak, nemcsak úgy, mint az írásban a hangok, hanem, mint a kimondott szón a gondolat" (Schütz,
i. m. 62. 1.). A tudományos kutatás azonban épen ennek a közvetlenül jelző viszonynak természetére, mivoltára kíváncsi s maga
Schütz is a következő víszonyodási lehetőségeket találja a jel és
jelzett között a személyiség- és jellemismerésben:
A lelki jelenségek és kifejeződésük között feltételezhetünk a) oksági viszonyt, vagy b) párhuzamosságot,
c) jelképes viszonyt s végül
egy ősviszonyt, melyet nem lehet másként elnevezni, mint a d) jel
és jelzett viszonyát. Az a)-nak megfelel a megismerő szempontjából
a hasonlósági (analógiás)
következtetés,
a b)-nek a beleérzés, a
c)-nek a jelképes viszony felfogása (Haberiin), a d)-nek az intencionális megérzés (Scheler). Bármelyik víszonyodási lehetőség mellett
döntünk is, bizonyos elméleti nehézségekkel kell megküzdenünk. Tekintsük pl. a hasonlósági megismerést, melynek elmélete oly egyszerűnek látszik s nyomban nehézségekkel állunk szemben. A „hasonlóság" a l a p j á n történő értelmezés így rekonstruálható: Én szenvedek s ezért sírok; tehát: ez a személy, akit sírni látok, szintén
szenved. Az értelmezés itt nem volna egyéb, mint „öntudatlan (tudattalan) következtetés". Ami azonban az öntudatlan lelki rétegben
megy végbe, az ellenőrizhetetlen. Hogyan tudjuk tehát, hogy a más
ember viselkedésének az értelmezése „következtetés", — s hozzá még
öntudatlanul végbemenő következtetés? Lehet egyáltalában öntudatlanul következtetni? És mi volna az ilyen következtetés alapja? Az
— analógia, a külső jelek hasonlósága? De tudjuk, hogy minden
külső kifejezési jel több különböző okból származhat (pl. a sírás),
és megfordítva, valamely lelki élménynek több különböző kifejeződése lehet. Baumgarten
(Die Charaktereigenschaften, 1933) és C.
Landis (Studies of emotional reactions, Journ. of comparative Psychology, 1924) rámutattak, hogy jel és jelzett között az emberi ki-

fejező mozgások birodalmában nem áll fenn egyjelentésű viszony,
hanem bonyolult s többjelentésű viszonyuk egymáshoz. A más ember
lelki élményeinek (pl, irigység, öröm, harag, szeretet stb.) megismerésének forrása tehát nem lehet hasonlósági következtetés, annál kevésbbé, mert ez az utóbbi megismerés csak valószínűségre vezet, már
pedig a mások élményeinek részünkről való megismerése rendszerint
a legnagyobbfokú alanyi bizonyossággal jár. A gyermekek és az állatok egyes fajai szintén kellő biztonsággal ismerik fel a társaikban s
az emberben lejátszódó lelki jelenségeket, még pedig külső jelek
alapján s náluk még kevésbbé hagyatkozhatunk a hasonlósági következtetés megísmerésmódjára. — Egy más elmélet a társítás folyamatát hívja segítségül, mikor az embertárs belső életének megismerését lélektani úton kívánja érthetővé tenni. Azonban ennél a feltevésnél is legyőzhetetlen nehézségekbe ütközünk. Az összetársításhoz
egyúttal a szokás segédelvét is hozzá kell kapcsolnunk s így voltakép Hume eszméjéhez kellene visszatérnünk: a más ember lelkét
azért értjük meg, mert megszoktuk, hogy bizonyos külső jelek rendszerint meghatározott belső mozgalmasságokhoz kapcsolódnak. Minél gyakoribb e tapasztalás, annál erősebb a társítás kapcsa s annál
szilárdabb az értelmező szokás, A csecsemő pedig, aki már öntudatának ébredése előtt is jól „értelmezi" anyja mosolyát, átörökölt
szokást, készséget hoz magával, melyet a fejlődés során csak tökéletesít, Ez az asszociációs elmélet a fentebbieken kívül (Hume) még
más gyenge pontokat is tartalmaz; ezek közül csak egyre mutatunk
rá. Kérdezzük: mit mivel kapcsol össze a társítás az emberísmerésben? Felelet: saját testi, kinesztéziás változásaink tapasztalatát öszszekötjük a tapasztalásban a kapcsolatos látott jelenségekkel s azonfölül saját magunkat olybá vesszük, mint más „kívülről" megismert
személyiségeket s magunkat „azonosítjuk" velők. De már Köhler rámutatott arra, hogy másokban megismerünk oly érzéseket, vagy lelkiállapotokat is, melyeket mi magunk esetleg sohasem tapasztaltunk
(Gestalt-Psychology. 237. v. ö. Journal de Psychol. 1935. 54. 1.). Az
elmegyógyász pl. megérti s tudja értelmezni a tudathasadásos egyén
lelki világát. — Scheler (Wesen und Formen der Sympathie) a mások
lelki világának megismerését az „intencionális megérzés" (Fühlen)
egyszerű formulájával fejezi ki, jelezve ezzel egy ősi s másra vissza
nem vezethető ismerésmódot. Külső jelekből teljes alanyi bizonyossággal leleplezzük embertársunk lelki életének bennünket érdeklő
tartalmait s ez a megismerési mód ép olyan ősi adottság, mint ahogyan a színeket, hangokat, alakokat megismerjük: jelekből, közvetlen ráismeréssel.
5. Scheler gondolatai között találunk egy olyan irányítást is,
amely alkalmas arra, hogy kivezessen az eddig érintett különböző
elméletek útvesztőjéből. Bármelyik megismerési elméletet tekintsük
ugyanis, könnyen találunk benne oly részt, melybe a kritika beleillesztheti feszítővasát. Kielégítő megoldást egyik sem nyújt, vagy
pedig el kell fogadnunk azt a mindegyikben benne foglalt tételt, hogy
más személyiségek lelki életének, jellemének, stb. megismerése köz-

vetlen ősadottság, elemezhetetlen intuíció, melyet a tudományos kutatás nem érthet meg teljesen, — és nem is teheti tökéletesebbé, —
Scheler abból a rejtélyes mondásból indul ki, mely szerint a „Te" (a
második személy) előbb ismeretes előttünk, mint az „Én" (az első
személy), rámutat arra, amit a jelenlegi gyermeklélektan is igazol,
hogy a lelki fejlődés kezdetén nincs kialakulva a gyermek tudatában
sem az „én", sem a „te", vagy az „ő" világos képe, hanem csak a
fejlődés során tagolódik szét saját és idegen személyiségre a kezdetben egységes és közömbös (globális) lelki tartalom. Valóban: ma úgy
képzeljük el a gyermeki lélek pszichikus fejlődését és kibontakozását, hogy e fejlődés kezdetére bizonyos káoszt teszünk, „pszichés tapasztalások közömbös folyását", melyben még nincs én és nem-én,
hanem egyforma és tagolatlan (differenciálatlan) eszmélettömeg.
Ebben a kezdetleges és éntelen eszmélésben a gyermek
ugyanazon
a módon éli meg önmagát, mint más személyiségeket; ez az állapot
még innen van az „én" és „te" megkülönböztetésének határán. E két
jelentéskör a kis gyermek tudatában csak lassan, fokonkínt és sok
tapasztalás hatása alatt válik szét. Ezekben a tapasztalásokban, úgy
látszik, hogy két benyomás csoport hat érlelően az „én" és „nem-én"
kialakulására a kis gyermek lelkében: egyfelől a kellemes és kellemetlen érzések, melyek bizonyos érzékletcsoportokhoz állandóan
hozzákapcsolódnak, másfelől a s a j á t tevékenységének közvetlen megtapasztalása. A kis gyermek lelki világának alakításában a rendszeresen, szabályosan ismétlődő benyomások (táplálkozás, mozgatás,
állandó környezet) bizonyos szokásokat (habitude-öket) fejlesztenek
ki s ezek eredményeképen a gyermek valóban a szoktatások rabja,
kicsiny „Gewohnheitstier" lesz. Ami szokásszerű, egyúttal kellemes
alaphangulatokkal jár, A kis gyermek csakhamar különbséget tud
tenni oly érzékletcsoportok (személyek, dolgok) között, melyek jelenléte kellemes, s olyanok között, melyeké kellemetlen hatással van
reá (pl. az idegen személyek, szokatlan tárgyak, mozgások). Kezdetben és kezdeteges módon értesül tehát a gyermek azokról a különbözésekről, melyek a felnőtt számára annyi fejtörést okoznak; nem ismer ugyan „jel" és „jelzett" között semmiféle viszonyt vagy különbözést, — hanem egyszerűen megéli a kellemes és kellemetlen állapotokban, a hozzáfordulásokban és elfordulásokban (pl, félelem) azt
az első két nagy kört, melyekre a világ dolgai számára széttagolódnak, Mikor pedig ezekhez hozzájárul a tevékenység
észrevevése,
akkor már kialakul benne a „te" és az „én" különbözőségének valamilyen tudomásulvevése is. Valamint a „kellemes" és „kellemetlen" —
az „ismerős és idegen" osztályaira osztotta fel a világot, úgy most
„cselekvő" és „nem-cselekvő" lények kategóriáit is megkülönbözteti.
A lényeges mozzanat ebben a fejlődési menetben számunkra a következő: egy és ugyanazon eszmélet, tudattartalom tartalmazza kezdetben az „én"-t és a „nem-én"-t; egy és ugyanazon tapasztalási
módon
r a g a d j a meg a gyermek az „ént" és a második, harmadik személyeket; a gyökér közös, s kezdetben nincs is módunk kérdezni: hogyan
jut el a gyermek az „én" ismeretéről a többi személyek ismeretére s

ebben milyen megismerő módszerrel jár el: ,,beleérzést" használ-e
vagy következtetést, „Én" és „nem-én" a kezdeti állapotban teljesen
egyesülve vannak; az a kérdés tehát, melyet a felnőtt és a filozófus
feltesz magának, a lelki fejlődés első szakaszában rosszul feltett kérdés gyanánt hangzana. És mivel a kezdeti eszméletállapot ennyire
tagolatlan és globális, a kérdezés csak arra irányulhat:
miképen
válik ki ebből a homogén eszmélettömegből az „én" és a „te" szerkezeti egésze, — de nem tehető fel a kérdés, az emberismerés kérdése úgy, mintha a kis gyermek eszmélete a felnőttével azonos szerkezetű volna s ezért szükséges volna valamilyen ismeretelméleti hidat verni az ,,én" és a ,,nem-én" közé, A gyermek tehát a második
személyt ugyanazon a módon ismeri meg, mint az elsőt, ez a probléma
kulcsa, A gyakorlati emberismerés is a korai gyermekségnek ezen a
szerzeményén nyugszik. Gyakorlati emberismerésünk a felnőtt korban, csupán egyenes vonalú folytatása a kezdetleges gyermekkor eszméleti tagolódásának, fejlettebb, sok tapasztalással átszőtt és ellenőrzött megtapasztalás, melyben a második személyt s annak lelki
mozgalmait közvetlenül átéljük; lényegében azonban nem különbözik az első, ősi megismeréstől, melyben a második személy bensősé geit megragadjuk,
A fentebb előrebocsájtott megjegyzések néhány következménytétel levonására jogosítanak fel. Mi következik abból a körülményből, hogy a felnőtt egyén emberismerete voltaképen nem különbözik
a kis gyermek kezdetleges és közvetlen ismerésétől? Elsősorban az,
hogy minden emberismerésben mindenkor van és marad egy feloldhatatlan irracionális mag, mely az emberismerést egyfelől a szubjektív bizonyosság magas fokára emeli, másfelől, tárgyi szempontból bizonytalanná teszi. Mivel a második személy külső jeleiben (pl, mosolyában) közvetlenül megragadjuk, benne látjuk az ő lelkí élményét
is, ez a közvetlenség az ősi, természetes kényszer erejével hat reánk;
a mosoly fiziognómiai jeleiben épúgy „benne látjuk" a benső élményt,
mint bizonyos rezgésekben a színt, E közvetlen bennfoglaltság nem
elemezhető tovább, nem tehető semmivel sem „racionálissá". Tárgyi
szempontból véve azonban mindig hozzátapad ehhez a megismerési
módhoz egy adag bizonytalanság. Közvetlen emberismerésünk, — pl.
az, hogy az arc mosolya mit rejt: megelégedést, gúnyt, várakozást,
udvariasságot, leplezett fájdalmaikat stb.-e? — legfeljebb valószínű,
előzetesen sohasem bizonyos. Ezt igazolták azok a kísérleti vizsgálatok ís, melyeket a külső jelekből a lelki valóságra történő ráismerés terén a pszichológusok folytattak ( F e l e k y , Fintner, Laird és Remmers, Fernherger, Buzby, Titchener, Kanner stb.). ,,A látszat sokszor
csal": ez a közmondás sehol sem igaz annyira, mint a lelki diagnosztikában. — Egy másik következtetés is leszűrhető az előadottakból;
ezt kérdés alakjában így formulázhatjuk: Tekintve az emberismerésben rejlő ősi és feloldhatatlan irracionális összetevőt, le kell-e mondanunk arról a törekvésről, hogy az emberismerés módszerét
exakttá
tegyük? E kérdésre határozottan nem-mel felelünk. A lelki diagnosztika módszertana épen azt a feladatot tűzi ki maga elé, hogy meg-

állapítsa a külső jelekből a benső felé irányuló megismerés hibaforrásait, és azokat a feltételeket,
melyektől e megismerésnek nagyobb
valószínűsége
függ. Ezen feltételek közül többet ismertettünk m á r :
összefoglalva őket, elmondhatjuk, hogy a tudományos alapon nyugvó
lelki diagnózis első lépése bizonyos alapfogalmaknak
(személyiség,
jellem, jellemvonások, vérmérséklet, viselkedés) gondos szétválasztásában áll, A lelkí diagnózis további kérdéseire egy következő közleményben óhajtunk reátérni.

Á vallás és kultúra fejlődése a Szentírás szerint.*
Dr. Radó Polikárp.

A Szentírás, legelsősorban annak első könyve: Mózes első
könyve, a Genezis egyszerű szavakkal mutatja be az olvasónak: hogyan éltek az első emberek, hogyan keletkezett a kultúra, bár erről
csak töredékesen, mellékesen értesít. (Gen. 2—5. fej.) Beszél azután
arról is, hogyan szaporodtak el Noé utódai, hogyan lettek népek
belőlük és egy csomó népet rokonsági viszonyba, családfába tömörítve sorol fel az ú. n. ,,népek táblájában". Végül kétséget kizáró az
egész Genezisből, meg a Szentírás egyéb könyveiből is, hogy az emberiség léte kezdetén egyistenímádó volt, és a pogányság eltérés az
ősi, tiszta istenhit ösvényeitől.
Mi, akik a kinyilatkoztatás hitének bazalt útjait járjuk, világnézetünk egyik forrását: a Szentírást tisztelettel kezeljük; nem találhatunk benne, mint Isten szavában, tévedést, téves beállítást.
Amint azonban a természettudományok fejlődése a XIX. században
egyik problémát a másik után vetette föl a múltban a Szentírással
kapcsolatban, úgy az ethnológia (néptan) és a vallástörténet is felszínre hozott kérdéseket, amelyeket eleinte a hitetlen racionalizmus
a Biblia tekintélyének sutba dobásával intézett el. Célunk ezen a területen is megmutatni, hogy a modern szentírásmagyarázat miként
tudta a Biblia és az említett tudományok között az összhangot megtalálni.
Témánkat hármas csoportosításban tárgyaljuk: 1) A kultúra, —
2) a népek, — 3) a vallások keletkezése a Szentírás szerint.
1) A kultúra

keletkezése

a Szentírás

szerint.

E kérdésre az őstörténetem és az ethnológia próbál feleletet adni,
némiképen más szemszögből nézve a tárgykört és más módszerrel
dolgozva.
a) Az őstörténelem (praehistoría) a történelem előtti korban
korszakokat különböztet meg. Az ember először pattintás útján kiművelt kőszerszámokat használt, a nélkül, hogy csiszolta volna azokat: ez a csiszolatlan kőkorszak ( p a l a e o l i t h i c u m ) ; utána a
kőszerszámokat, fegyvereket ki is csiszolta: ez az újabb kőkorszak:
( n e o l i t h i c u m ) . Ezután a rézkorszak átmeneti kora (m e g a• Székfoglaló értekezésképen felolvasta a szerző a győri Kisfaludy Irodalmi
Kör jan. 31 -i ülésén.

1 i t h i c u m) következik. Aztán felfedezte a réz ötvényesítését, azaz
a bronz használatát, amitől a b r o n z k o r s z a k nevet nyerte. Utána
következett a v a s k o r s z a k : ebben is a hallstatti és a la tènei periódus. Az egyes történelemelőtti korszakok természetesen más és
más időben folytak le a föld egyes helyein, vannak népek, amelyek
most is a kőkorszakban vagy bronzkorszakban élnek. Ezzel szemben
az is tény, hogy voltak fajok, nemzetek, amelyek egy-egy korszakot
szinte átugrottak, mert egy közeli fejlettebb őstörténeti kultúrkörzet
hatása alá kerültek (kultúrbetörés).
A probléma ez: a Genezis 2—5. fejezete mintha a művelődés fejlődéséről önálló képet akarna festeni. így vájjon marad-e hely az
őstörténelem megállapításai számára, avagy el kell-e fogadni a Genezis adatait, amelyek szerint például egy nemzedék nevéhez kapcsolódik a bronz és vas használatának elkezdése. Vagy a racionalizmus eljárása szerint csak sajnálkozó kézlegyintéssel intézzük el a
Bibliát, mondva, hogy az egész, amit tartalmaz, naiv monda csupán.
A feleletet hármas csoportozásban a d j u k meg.
Először le kell szögeznünk, hogy a Genezis és általában a Szentírás történetírása az üdvösség történetét a k a r j a leírni. Isten üdvözítő gondviselését és terveit, valamint annak gyakorlati megvalósítását nemzedékről-nemzedékre a k a r j a elbeszélni. Igazában nem az a
célja, hogy a világ történetét í r j a meg. Szent Ágoston szerint: ,,A
szent író célja, amit a Szentlélek szorgalmazott, az, hogy egy embertől származó nemzedékek egymásra következése által eljusson Ábrahámig és az ő ivadékától Isten népéig" (de civ, Dei 15, 8). Amint
tehát a világ teremtésének elbeszélésénél nem a természet keletkezésének titkait akarta elbeszélni Mózes által a Szentlélek, úgy ezen
fejezetekben sem a k a r j a a művelődéstörténelem kézikönyvét megírni
minden idők számára.
A második megfontolandó dolog: a Szentírás a művelődés fejlődését fokozatokban írja le a Genezis 3—5. fejezeteiben: falevelekből
készítenek kötényt (Gen. 3, 7), m a j d állatbőrruhát használnak (3, 21),
már Ádámnál megemlítik a földmívelést (3, 23), m a j d fiánál, Ábelnál az állattenyésztést (4, 2), másik fia Kain az utódoknak állandó
lakóhelyet, várost épít (4, 17), egyik utóda Jubal a művészi törekvést lendíti fel: a zenét (4, 21); másik ivadéka Tubalkain az érc felhasználását, először említve a valóban első helyen előforduló bronzot, m a j d a vasat (4, 22). Talán n e m tévedünk, ha ebben a fokozatos
felsorolásban: falevélruha, állatbőrruha, földművelés, állattenyésztés,
városkultúra, szellemi kultúra, bronz, vas használata szintén logikai,
eszmei sorrendet és csoportosítást látunk, A minori ad maius, azaz
a kisebbtől a nagyobbig, a kevésbbé tökéletestől a tökéletesebbig: ez
a logikai felsorakoztatás, ahogyan a Szentírás a művelődés adatait
egymásután elmondja a nélkül, hogy teljes sorozatot akarna adni.
Amint az exegéták (szentírásmagyarázók) véleménye szerint ugyanilyen logikai, eszmei csoportosítást találunk a teremtéstörténetben is,
a nélkül, hogy ez a valóban megtörtént természeti események sorr e n d j é t akarná elmondani a világ keletkezéséről, épúgy talán nem

helytelen, ha feltételezzük, hogy a művelődés, az őstörténet elemeit
is a Genezis ilyen logikai, eszmei sorrendben ismerteti, a nélkül,
hogy a valóban lefolyt őstörténeti egymásutánt és azok idejét akarná
ismertetni.
A harmadik, amit elménkbe kell vésni: elvégre nem lehetetlen
semmiképen, hogy az emberiség már a vízözön előtt eljutott a bronz
és a vas használatának tudásához. Hiszen egy zseniális ember, amilyennek Tubalkaint fel kell tételeznünk, miért ne juthatott volna
mindkét érc felhasználásának birtokába? Egy bizonyos, az tudniillik,
hogy a világon mindig akadnak újabb felfedezések, amelyek mind
régibb időbe tolják vissza egyes helyeken az érc használatát. így
például C. L. Woolley 1927—1929-iki ásatásai a babilóniai Űr városában az akkádok előtti ős lakóknak, a sumírok elődjeinek kultúráját
tárják fel. A sumírok saját hitük szerint a harmadik évezred elején
kész műveltséggel jöttek Mezopotámiába elődjeik földjére: ismerték
a földmívelést, írásuk volt és az érc kitermelését űzték. Woolley ásatásai bebizonyították, hogy ez a hitük jórészben valóság. Viszont Indiában, az Indus folyó völgyében nagyjában ugyanezen időből származó és a sumirrel azonos magas kultúra nyomait fedezték fel. Mindez az őstörténet szempontjából is mutatja, hogy a magasabb kultúra
már igen régi időben, esetleg a vízözön előtt is, lehetséges volt.
b) Az ethnológía (néptan) a népek eredetét és fejlődésüket
vizsgálja. Az ethnológia mutatja meg nekünk, milyen volt a régesrég
letűnt ősnépek élete, felfogása. Az úgynevezett természeti népek
semmi egyebek, mint a fejlődés ezen fokán fennakadt népek. Ha
tehát a természeti népeket vizsgáljuk, akkor meg fogjuk találni, milyen volt az emberiség élete sok évezreddel ezelőtt. A természeti népek életére nézve eddig tele volt a tudományos világ és a műveltek
feje balítéletekkel: az állat és ember közötti átmenetnek tekintették,
akinek vallása abszolúte nincs, alig van nyelve és szellemi éiete.
Ezek a vélemények fölületes kutatásoknak az eredményei: utazók
alig néhány hónapig éltek ott, és máris leírták a népet, holott még
nagyfokú bizalmatlanságuk miatt ki sem ismerhették eléggé. Nagyon
szenvedett az ethnológia az evolucionizmus (fejlődéselmélet) helytelen bevitele miatt: ahol valami kezdetlegest, tökéletlent találtak, arról azt mondották, hogy ez az eredeti, ez az, amit az emberiség kezdettől fogva követett. A modern ethnológia egészen más, nem ilyen
apríorisztíkus módszerrel dolgozik: a nyelveket, az anyagi kultúra
eszközeit vizsgálja és rájött arra, hogy nem volt nép, amely nem
mutatná a gondolkozásnak kifejlett formáit. A degeneratív gondolkozás erkölcsi téren, bizarr babonák, nem az eredeti állapot, hanem
későbbi anyagi és szociális fejlődéssel együttjáró következmény. A
következőkben az ethnológia világhírű modern művelőjének, Wilhelm
Schmidtnek érvelését ismertetjük.
Az ethnológia tehát a Genezis első fejezetére így világít rá:
A még földön élő emberek, törzsek közül keressük azt, amely még
legközelebb áll ehhez az ősállapothoz és azokból is egészítsük ki az

első emberekről szóló tudásunkat. Ezen népek életéből láthatjuk,
hogy valóban olyan az emberiség élete léte kezdetén, amint a Szentírás leírja.
A Genezis szerint az emberiség erkölcsei léte kezdetén tiszták
és egyszerűek voltak: ruházatot csak a rendetlen kívánság feléledése
után viseltek, egynejűségben éltek, tulajdonképeni fegyvereik nem
voltak, a tulajdonjogot ismerték (Kain és Ábel a magáét áldozza),
így van ez mindenütt az ősnépeknél is. A legtöbb természeti nép
visel ruhát. De nem díszként, hanem csak annyit, hogy a nemi szerveket elfödjék vele; a gyermekek a serdültség előtt pedig minden
ruha nélkül járnak. Világos tehát, hogy a természeti népek a ruhát
csak a rendetlen kívánság miatt hordják, A természeti népeknél az
egynejűség és házastársi hűség csaknem kivétel nélkül kötelező. Az
ősnépeknél fegyverek a közelharcra rendszerint hiányzanak; verekedések, gyilkosságok igen ritkák; az emberevés pedig az ősnépeknél
teljesen ismeretlen, A tulajdonjogot minden kutató szerint nagyrabecsülik, úgy hogy nincs náluk lopás.
Az ősnépek társadalmi életéből így következtetünk, A Genezis
szerint egy emberpártól származik az emberiség, akik egymással
egyenlők (leszámítva a férj kormányzó jogát). Már pedig ez felel
meg a legősibb népek hagyományának (pygmaeusok és délkeletausztráliaiak), akik a legújabb kutatás szerint a legősibb kultúrfokon, a „gyűjtés stádiumában" (Sammelstufe) vannak, mert ezen az
egyforma munkakör miatt (növénygyüjtés a nőnél, állatgyüjtés, vadászat a férfinál) egyforma társadalmi helyzetet élveznek. Más fejlettebb kultúrfokon álló népek mithuszai nőt, vagy férfit, vagy több
párt állítanak az emberiség ősei gyanánt az élére, a szerint, amint
atya jogú (patriarchalís), anyajogú (matriarchalis) vagy vegyes kultúrfokon állottak. Ezek a kultúrfokok azonban mind későbbiek, a Biblia a legrégibb kultúrfokot tükrözi vissza (1. lent 104. 1.)
Mindez azt mutatja, hogy a Genezis tudósítása az emberiség
ősállapotáról tényleg a legősibb emberi élet tükörképe és nem fantázia szüleménye.
2) A népek

keletkezése

a Szentírás

szerint.

A modern nyelvtudomány a XVIII. század óta felfedezte a népek nyelvének összehasonlítása ú t j ári a nemzetek egymás közötti
rokonságát, A nagy nyelvcsaládok rendszerint vérrokonságot is jelentenek; az illető rokon nyelvű nemzetek közös ősnéptől származnak. A Biblia is beszél népek rokonságáról, még pedig első látszatra
úgy, hogy azokat olyan vérrokonsági kötelékekkel sorolja fel, mintha
atya és fiúi viszonyban volnának: ,,Noé fiainak, Szem, Kám és J á fetnek nemzetsége a következő: fiaik születének ugyanis a vízözön
után. J á f e t fiai: Gómer, Magóg, Madai, Jáván, Thubal, Moszok, Thirasz . . , Kám fiai pedig: Kus, Mizraim, Put és K á n a á n . . . Szemtől,
Héber valamennyi fiainak atyjától, Jáfet bátyjától is születének
fiúk. Szem fiai: Elám, Assur, Arfaxad, Lud, A r a m . . . Ezek Noé fiai-

nak nemzetségei, népeik és nemzeteik szerint; ezekből különülének
el a nemzetek a vízözön után." (Gen. 10,
2. 6. 21. 22. 32.)
A Genezis most idézett fejezete (10. fejezet) Noé három fiának
utódait ismerteti. Ezt a fejezetet „a népek táblájának" mondják. A
cél, amely miatt a Szentírásban ez a táblázat benne van, legfőképen
az, hogy minden nép végeredményben közös származással bír, nagy
emberiség-családot alkot, egyik sem dicsekedhetik fajával, vérével,
származásával. Hiszen már az Ókorban megvolt a faji gőg, mikor a
hellének minden más népet „dadogónak", barbarosnak neveztek, hasonlóképen az egyiptomiak is minden más nemzetet műveletlennek
tartottak és maguknál jóval alacsonyabb rendűnek, A népek táblája
továbbá azt is tanítja, hogy az egyes népek bizonyos rokonságban
vannak egymással, amit a nyelvtudomány is, meg a néptan is hirdet.
A népek táblája látszólag egyedeknek
nemzetségfáját
közli,
mert mindig atyáról és annak megszületett fiáról beszél. Nyilvánvaló azonban, hogy a szent szerző maga sem akarta, hogy ezt szórólszóra értsék. Mert igaz, hogy vannak a népek táblájának nemzetségfájában egyedek: mint például Szém, Kám, Jáfet, Nimród, akiről
személyes cselekedeteket beszél el. De viszont kétségtelenül találunk
népek neveit is, például „a jebuzeus", „az amoreus" néven nevezett
tagokat. Vannak városnevek a listában: például Tharsis, Szidon, sőt
országok nevei: például Mízraim = Egyiptom. Tehát már Szent
Ágoston joggal mondotta, nem embereket, hanem népeket akar ítt
a Szentírás nemzetségfába foglalni.
Kérdés lehet még, milyen szempontból
foglalta a szent szerző
az egyes népeket nemzetségfába. Valószínűleg az első szempont a
„népek táblájának" készítésénél nem a vérrokonság volt, mert például a hethiták, akiket Kám utódainak tüntet fel, sem nem szemiták, sem nem kámiták. — Ami a bőr színét illeti, úgylátszik, hogy
egyáltalán csak a fehérbőrű kaukázusi fajról beszél, mert például
jól ismerhette a szent szerző a feketebőrű négereket is, és nem szól
róluk. Hasonlóképen semmit sem szól a mongol, maláji, indián fajokról, ezek tudniillik kortársainak látóhatárán kívül estek és így nem
volt szükség szólni róluk. — A nyelvrokonság
is aligha lehetett a
szent szerző szempontja a népek rokonságának megállapításában,
mert például a kánaániták mint Mízraim (Egyiptom) „testvére" szerepelnek, holott a kánaániták nyelve szemita, az egyiptomi kámíta
nyelvek csoportjába tartozik. — Valószínűnek kell vennünk több
szentírásmagyarázó szerint, mint A, Sanda, P, Heinisch, hogy a
szent szerző földrajzi elhelyezkedésük
szerint, vagy pedig a kulturális és politikai egymásra hatás szempontjából állapít meg rokonságot az egyes népek között, A régi időben ez volt a legszembeszökőbb
tulajdonság a népek életében, így például érthető, hogy Kánaán Mízraim testvére, hiszen egymás mellett is fekszik a két ország, és Kánaán több századon át Egyiptom uralma és művelődési befolyása
alatt állott. így természetes, hogy Heth és Szidon testvérek, mert a
hethita nép és a föníciaiak (Szidon) szomszédok voltak és Szíria
birtoklásán osztoztak.
Pannonhalmi Szemle
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A népek táblájában van néhány betoldás későbbi időből, amikor
egy-két újabb népet beiktattak a Szentírás másolói az előttük levő
szövegbe, mint például az askenez, gómer, magóg népeket, vagy pedig Szem utódainál Jektán 13 „fiát", ami 13 arab törzsnek a neve.
Biztos azonban, hogy a népek táblájának hagyománya Mózesnél is
régibb, mert részint oly állapotok találhatók benne, amilyenek már
az ő korában sem voltak, Szodoma például (Gen. 10, 19) az ő korában már régen nem volt meg; Elámot Szém fiának teszi, holott az
ő korában már a 3. évezred óta nem szemita nép lakta, de azelőtt
szemiták voltak a telepesei.
A népek tábláját a következő családfákban szemléltetjük. Nem
lesz haszontalan, ha ezekkel a régi népekkel megismerkedünk, mert
akárhány közülük az Ószövetség további folyamán is előkerül.
a) Jáfettől származó népek a következők:
Gómer
M

Jáfet

f

agóg
Madai

IThubal
iMoszok
iThirasz

{Askenez
íRifáth
(Thogorma
Elisa

• 1 harsis
£ctjim.

Dodanim

Gómer az Odysseia szerint (11, 14) a kimmeriek, akkádul g ím i r r a a, indo-európai népe; a Fekete Tenger északi partján laktak,
a Krim félsziget neve őrzi emléküket.
Askenez akkádul a s k u z a, Aszarhaddon (680—668) idejében
az asszírokkal szövetségre lépett indoeurópai nép, amely az ellenséges médek támadása következtében 612-ben az asszír birodalommal
együtt tönkrement.
Rífáth valószínűleg Paphlagonia lakói Flavius Josephus szerint.
Thogorma akkádul t i l g a r i m m u , a Taurus hegység északi részének lakói.
Magóg a Kaukázustól északi a lakó „szkíták" indoeurópai népe.
Sumir nyelven m a = ország, k u g = sötétség, tehát „északi országot" jelent a név,
Madaí akkádul m a d a, Herodotos szerint azelőtt az arioi nevet
(árja) viselték. A IX, századtól kezdve visznek szerepet Elő-Ázsía
történetében. A Káspi-tótól délre laktak,
Javanu, az ionok Kís-Ázsiában, a görögök sémita gyűjtőneve. A
bhogazköi-i felíratok a XIV. században a c h i j a v a achaiosok néven
ismerik őket.
Elisa: a XV- századbeli Amarna-levelek szerint A 1 a s i a, Cyprus szigetét jelenti.

Tharsís: Dél-Hispania bányavidékén Tartessus városa, 1100 körül már megvolt; a karthágóiak meghódították és ettől kezdve a föníciai kereskedelem legvégső nyugati pontja.
Kettim valószínűleg Dél-Itália, ahol görög gyarmatok voltak.
Dodaním a szamarítán szöveg és a LXX szerint R o d a n í m ,
Vagy talán Doranim? Tehát vagy Rhodus szigetlakói, vagy a dórok.
Thubal és Moszok akkádul T a b a l i és m u s k i , a Fekete Tengertől délre és keletre. A hettita népek utolsó r a j á t alkotják, kik
I. Tígláthpilesar asszír király (1115—1100) alatt Mezopotámiát támadják.
Thírasz az egyiptomiaknál t u r u s a , II. Merneftah fáraó idejében (1225—1215). A tyrzének kalóznépe, „tengeri népek", akik Kisázsía nyugati partjain és a szigeteken laktak, végig rabolták a partmenti országokat és kalózkodtak. A Krisztus előtti VII. század végén Itáliában megtelepedtek: ők az etruszkok.
b) Kám utódjait a következő nemzetségfa mutatja be:

Kus

Kánaán

Mizraim
j Put

Kám

Szába
Hevila
Szabáta
{Regma
I Szabatáka
(Nemród
(8 Egyiptomot lakó nép,
Szídon
Hethiták
Jebuzeusok
Amorreusok
Gergezeusok
•^Heveusok
Arakeusok
Szineusok
Aradíusok
Szamareusok
Amateusok

Kus Etiópia (Nubia). Fiai dél-arab törzsek nevei. A dél-arab és
etióp nyelv tényleg a legközelebbi rokonságban volt valamikor és
tudományosan is feltett hipotézis, hogy az etiópok Arábiából származtak át Etiópiába.
Nemrod ís Kus utódai közül való. Neve sumirul vagy N u m a r a d = Marad ura, vagy N i m u r t a , a babiloni harc- és vadászisten. „Erős vadász volt az Űr előtt", birodalmának kezdete Babilon,
Arak, Akkád és Kaianne (Gen, 10, 9k). Innen Assurba ment és többek közt Ninívét építette, mely már a III. évezredben Krisztus előtt
megvolt és 1100 óta Asszíria fővárosa volt.

Meszraim Egyiptom neve (akkádul m u s z r í ) . A következő nevek nagyrészt ismeretlenek, nem állapíthatók meg biztosan. Tulajdonképen Egyiptom különböző vidékein lakókat jelentenek, például
anamiták A n város lakói, kaftoniták Kaft a „görbe" (északi) partvidék lakói stb.
Put egyiptomi nyelven P u n t ország lakói, a Vörös-tenger két
oldalán. Már a III. évezred fáraói ís kereskedelmi összeköttetésben
voltak velük.
Kánaán nevével a népek táblája Palesztinát és lakóit jelzi.
Szídon akkádul s z i d u n u , a föníciaiak első települése.
Hettiták: egyiptomiul k h e t a, akkádul: k h a t t i nép; már Naramszín akkád király 2700 körül harcolt velük, 1400 óta az Orontestől az Eufrátig terjedő nagy birodalmat alkotnak, fővárosuk Bhogazkői. Kevéssé ismert, harcias nép volt,
Jebuzeusok: Jeruzsálem őslakói.
Amoreusok (egyiptomi a m e r , akkád a m u r r u ) Kanaán első
szemita telepesei, akik az őslakó nem-szemíta hurrítákat 3000 körül
meghódították. Palesztina régi neve is Amurru,
A többi név biztosan meg nem állapítható, Palesztinának északi
részein vagy a Libanon környékén lakó törzseket vagy városokat jelentenek,
c) Szem utódairól a népek táblája a következő családfát mu~
tatja be:
Szém
Elám,

Assur,

Fal eg

Arfaxad,

Lud,

Aram

Sálé
I
Heber

Usz Hul Geter Mes

„
Jektan
13 név = arab törzs

Elam a Tigris folyó középső és alsó folyásától keletre fekvő ősi
ország; 11 a m t u akkádul fennsík. Szemita eredetét mutatják a szemita helynevek. 2300 körül nem-szemita nép, amelyet elamitának neveznek, hódította meg és Bábelt is uralma alá vetette egy időre, de
műveltségét tőle vette. Krisztus előtt 635. az asszírok teljesen elpusztították.
Assur a Tigris középső folyásánál és a Zab folyónál fekvő ország; Babilóniából települt be, majd 1100 körül a nagy asszír birodalom kiindulópontja lesz.
Arfaxád valószínűleg az akkád a r p a - k e s a d átvétele, ami
káld (akkád) országot jelent és így Babílóníát,
Lud talán az E u f r á t és Tigris felső folyásánál lakó l u b d u nép.
Arám: az a r á m népvándorlás Krisztus előtt 1500 körül folyt
le, Az arámok Szíriának és Kisázsiának túlnyomó népességét alkot-

ták ezidőtől kezdve. Az asszír birodalom nagyon sokat küzdött velük
évszázadokon keresztül. Végül is az arámok egy törzse, a kaldu (káld)
elfoglalta 625. Babiloníát, 612. Asszíriát és így az újbabíloni, vagy
káld birodalmat alapította meg. Arám négy ,,fia" Palesztina és az
Eufrátesz folyó közti vidékeknek neve,
3) A vallások

keletkezése

a Szentírás

szerint.

a) A Genezisből lépten-nyomon kiviláglik, hogy az emberiség
lassanként az eredetekor jól ismert igaz Istent elfeledte, és „idegen
isteneknek" kezdett szolgálni. A Szentírás határozottan úgy vélekedik a pogányság kialakulásáról, hogy az egy, igaz Istenben való hit
volt az ősi és az emberiség ettől eltért, tehát vallásilag degenerálódott. A pogányság fajait részletesebben a Szentírás így írja le: „Balgák mindazok az emberek, kikben nincsen Isten ismerete, kik nem
tudták a látható jókból megismerni azt, aki vagyon s a műveket szemlélve nem ismerik fel az alkotót. Hanem a tüzet, vagy a szelet, vagy
az iramló levegőt, vagy a csillagok körét, vagy a vízárt, vagy a napot
s a holdat tartották világot kormányzó isteneknek!" (Bölcs. 13, lk.),
A bálványimádókról ekként nyilatkozik: „Boldogtalanok azok, és
holt dolgokba vetik reményüket, kik emberi kéz művét hívják isteneknek, a mesterséges alkotást aranyból, ezüstből, az állatok képeit,
vagy haszontalan követ, régi kéz munkáját." (13, 10). Szól az emberáldozatokról, kicsapongásokkal végzett kultuszról is: „Mikor gyermekeiket feláldozzák, vagy titkos szertartásokat végeznek, vagy eszeveszett vad tivornyákat űznek, nem ügyelnek sem az élet, sem a
házasság tisztaságára" (14, 23 k). Végül megvetéssel említi a legmélyebb süllyedést, az állat-kultuszt: „Még a legnyomorultabb állatokat ís imádják, mert a többivel összehasonlítva, ostobaságban alábbvalók náluk. De még szépséget sem láthatni ezeken az állatokon;
nincs is részük Isten dicséretében és áldásában" (15, 18 k.),
A Szentírás ugyan nem tájékoztat sehol egy szóval sem arról,
mik voltak a vallási elferdülések egyes állomásai, milyen fokozatokban történt az eltávolodás az isteneszmétől. Az az egy azonban a
kinyilatkoztatás biztos ténye, hogy az emberiség léte kezdetén az
igaz Istent ismerte és tisztelte: azaz más szóval az egyistenhívés (monotheismus) a vallás legősibb, eredeti formája, de ettől a nemzetek
a századok folyamán lassanként eltértek. Hitünknek ezt a tételét a
mult században a leghevesebben tagadták a tudomány nevében. A
természettudományok művelői közül akárhány azt tanította, hogy az
ember állati sorból fejlődött emberré. Erre építve a vallásbölcselők
és vallástörténészek szinte egyhangúan állították, hogy az állati sorból lassan felfelé fejlődő ember eleinte egyáltalán nem volt vallásos,
sem erkölcsös. A Biblia szerintük nagyot tévedett, amikor a vallás
legtisztább, legmagasabb formáját állította oda, mint őseredetit: az
egyistenhívést. E helyett azt mondták, hogy az eredetileg valláserkölcs nélkül szűkölködő ősember a legprimitívebb vallásformákat
kezdte el, majd a sokistenhívés (polytheísmus) után lett csak egy-

ístenhívő a többi isten kiküszöbölésével. A primitív vallásformák szerintük egyúttal azt is magyarázzák, hogy hogyan keletkezett a vallás,
miért lett az ősember egyáltalán vallásos, hiszen eleve kizárták az
ember teremtésével együtt azt is, hogy bármiféle isteni kinyilatkoztatás történt volna,
b) Az első jelentősebb elmélet, mely az ősember vallásosságát
magyarázta és ekként a vallás keletkezését: a mult század elején a
fetisizmus lett. Az ősember először köveket, meteorokat, fákat, fatörzseket imádott, mint némely afrikai törzs ma is ezekben a tárgyakban sejt isteni erőt és ezt fetis-nek nevezi. A fetisizmust a természet tisztelete, m a j d sokistenhívés, végül egyistenhit követte, így
tanította a pozitivista bölcselet atyja A, Comte (f 1857) és követői
(J. Lubbock),
Az indogermán nyelvrokonság felfedezésekor látták, hogy ezen
népeknél a természetmithosz mily kifejlődött, Ezért a vallás keletkezését a természettiszteletből
származtatták: az ősember a napot,
a holdat, a csillagokat, a zivatart, a villámot stb, tisztelte, mert életfeltételei ezeken multak, m a j d megszemélyesítette őket. Ettől a természettísztelettől egy lépés volt a polytheismus, így gondolkoztak pl.
W. Schwartz (1860), Max Müller és mások,
1872 óta igen nagy hatással volt az angol E, B, Taylor, aki az
animizmusnak nevezett elmélet megindítója. Szerinte az ősember először a lélek (anima), a szellem fogalmát alkotta, a halottak az alvás
és az álom tényéből. Ezektől a szellemektől félt és mivel babonás
lelke még élettelen dolgokban is szellemeket látott, sőt a természeti
jelenségekben is, elkezdte tisztelni a források, fák, villám, égitestek
szellemeit. Ezekből a szellemekből így magasabbrangú lények lettek:
istenek — és megvolt a sokistenhit. Az egyistenhit sehol sem volt a
fejlődés kezdete, hanem mindenütt a vége; mikor a sok isten közül
egyet kiemeltek. Ehhez az elmélethez csatlakoztak azután az indogermán tudomány művelői közül sokan, különösen nagy hatással
E, Rohde (Psyché) és H, Usener. Sőt a hitetlenség szentírástudományának egyik legnagyobb úttörője: Julius Wellhausen (és mások:
B, Stade, Schwally) az ószövetségi vallás fejlődésére is alkalmazta.
Szerintük a Genezis világos tényeinek arculcsapásával a régi izraelita pusztalakó törzs a puszták szellemeit (dzsin — ördög) tisztelte
(polydaemonísmus = sokördöghit) és csak Mózes adott nekik egy
istent, Jahvét, aki szerintük a Sinai félsziget népének zivatar-istene
volt. A divatos elméletnek tudományos igazolásával azonban adósak
maradtak.
Az animizmus helyett 1892 óta az amerikai J. H, King ú j elméletet dolgozott ki: a magizmust, a varázserő elméletét. Az ősember
szerinte a természet érthetetlen jelenségeínéi csodálkozott; azokban
titokzatos erőt: varázserőt (mágikus erőt) sejtett, A varázserőket a
különböző dolgokban később személyekké tette meg és ezekből lettek az istenek.
A magízmus egy f a j a tulaj donképen a totemizmus is: Robertson
Smith elmélete. Az ősember e szerint az állatokat szebbnek, erősebb-

nek, ügyesebbnek hitte önmagánál, szinte irigykedett reájuk és ezért
elhitette magával, hogy az állat magasabb lény és ő maga rokonságban van velük. Egy bizonyos állattól származtatta önmagát, ezt az
állatősét tisztelte is. Az állatos neve az északamerikai algonkin indiánok nyelvén totem, innen vették az elmélet nevét is. A totemízmus állatkultuszra, m a j d több törzs egyesülése után többistenhítre
vezetett.
íme ezek nagyjából a mult század hitetlen tudománya részéről
kitalált elméletek a vallás fejlődésének megmagyarázására. Mindezen
elméletek követői és variálói egy szájjal vallották a Biblia naívságát,
hogy az egyístenhítet már az első embereknél feltételezi és a tudomány felfuvalkodottságával mosolyogták le. A hittudósok igazában
modern vallástörténeti érvekkel nem tudtak egyelőre rögtön felelni
nekik. Ám a XIX. és XX. század fordulója óta fordulat következett be:
c) A modern vallástörténet
igazolta az egyistenhit
Biblia-tanította ősiségét. Először 1898-ban Andrew Lang a legszélesebb alapokra
fektetett etimológiai kutatások alapján állította, hogy az egyes vallások fejlődésének hajnalán nem valamilyen primitív vallásforma, hanem rendszerint az egyistenhit található meg. Lang eredményeit az
ú j alapokra helyezett kutató módszerrel, a kultúrtörténetinek nevezett módszerrel igazolta a tudósok egész r a j a : V. Cathreín, Pinard
de la Boullaye, Le Roy, leginkább pedig Wilhelm Schmidt, az Isteni
Ige társulatának tagja és szellemében kiképzett rendtársai, nálunk a
legkiválóbb magyar vallástörténész, Kühár Flóris, A kultúrtörténeti
iskola követői nem eleve feltételezett (apriorísztikus) módon képzelték el az emberi vallások fejlődését. Mindenekelőtt mentesítették önmagukat a Hegel-féle bölcseletből átvett hamis fejlődés-elvtől: az
evolucionízmustól, mert ez ugyanis feltételezte, hogy a fejlődés egy
eszme önkifejtése és mindig a tökéletlenebb, egyszerűbb formáktól a
tökéletesebb, felsőbbrendű formák felé tart. Mivel a nagyközönség
intelligensebb része sem vesz még mindig tudomást a modern vallástörténet vívmányairól, újra összefoglaljuk érdemeit.
Első nagy érdeme a kultúrtörténeti iskolának, hogy a műveletlen, ,,vad" nép fogalmát helytelennek bélyegezte és nagykultúrájú
népek mellett „kiskultúrájú
népekről" beszélt- Ezek a népek W,
Schmidt csoportosítása szerint a) az arktikus népek, pl. eszkimók,
szamojédek, b) északameríkai indián törzsek, c) tűzföldi indiánok,
à) délkeletausztráliai ősnépek, e) pygmaeus népek, azaz törpék, ahol
a férfiak átlag 150 cm, magasak és pygmoidok (körülbelül 10 cm-rel
magasabbak). Ilyenek az óceáni andamánok, Hátsó-Indiában a szemangok, a Fülöp-szigeteken a negrítók, Afrikában az íturi- és gabun
népek. Ezek mínd ősnépek (primitívek) : azaz szerencsétlen balsors
távoli szigetekre vagy járhatatlan őserdők mélyébe szorította, avagy
magas hegyek között szigetelte el őket. így egészen a legújabb korig
semmiféle külső hatásnak nem voltak alávetve és régi, egészen primitív kultúrájuk megakadt és nem fejlődött tovább. Mivel az egész
világon ezek az ősnépek, alapvonásaiban ugyanazt az egyszerű kul-

túrát mutatják fel, azt következtetik, hogy ezek az ősnépek a műveltség azon őskori fokán rekedtek meg, melyen még az őstörténet csiszolatlan kőkora (a palaeolithicum) előtt állott az emberiség, A modern ethnológia ekként még ma is élő, bár manap rohamos kihalásban levő, ősnépek kultúrájából következtet az emberiség ősállapotára.
Az ősnépek kultúrfokainak a Genezis leírásával való egyezését
már bemutattuk (1, fent 96, L). Vallástörténeti szempontból a módszeres adatszerzés bebizonyította, hogy az ősnépek mind egyistenhívők. Az egyisten vagy ,,nagyisten" tiszteletben is részesül: nem kifejlett liturgiában ugyan, hanem csak egyszerű imával és zsengeáldozattal tisztelik. Megvan náluk a serdültavatás : ezen a nagyisten hitébe és az erkölcsi törvényekbe avatják be a serdültség korába lépett
ifjakat. A nagyisten nevei: „az egy odafenn", „a vigyázó" a sarkövi k o r j á k népnél; a „nagy szellem" = Kitsi Manitu, az algonkin
indiánoknál; „atyánknak" nevezi a délkeletausztráliai népekhez tartozó kurnai törzs; „nagy atyának", „dörgésnek" a szemangok különböző törzsei; „úrnak" a Fülöp-sziget negritóí; „Bapapé"-nak, „Papa"nak (atya) a középafrikai ituri-pygmaeusok. Az ősnépek nagyístene
majdnem mindig társtalan, felesége nincsen; személynek képzelik,
akit azonban sohasem ábrázolnak és úgy vélik a legtöbben, hogy
olyan mint az ember. Mindent megtehet, ő az élet és a halál ura.
d) A modern kultúrtörténeti iskola szerencsés szemmel vette
észre az emberiség nagykultúrájú népeinél azokat az ősi kultúrfokokat, amelyeket az ethnológia a primitíveknél (ősnépeknél) fedezett
fel. A mult század egyes valláseredeztető elméleteinek eredményeit
megtartotta: volt természetmitológia, szellemtisztelet (animízmus),
állattisztelet (totemizmus), de ezek az eredeti egyistenhit után léptek fel, mint vallásalakító tényezők.
A nagykultúrájú népek az ősnépekből három irányban fejlődtek
ki az első stádiumban: voltak a j n a g y c s a l á d ú , n o m á d é l e t e t
é l ő , h ó d í t ó p á s z t o r n é p e k ; ezek a földkerekség „úri nemzetei", akik mindenütt a nagy kultúrák és államok megszervezői lettek, Rendszerint akkor kezdődik a nagykultúra, mikor egy földhöz
kötött, telepes mezőgazda népet leigáznak és velük egy nemzetté
olvadnak, de úgy, hogy ők lesznek az arisztokraták. Ide tartoznak az
uralaltáji (finnugor, mongol, türk) népek ősnépe, az indo-európaí
nemzeteknek (hinduk, perzsák, kelták, görög törzsek, itáliai népek,
germánok, szlávok) őse és a hamita-szemita népek (egyiptomi, babiloni, arám) ősnépe. Ezeket a népeket jellemzi az atyajog (a patriarkátus) : a családfő, törzsfő az atya, nagy a család, sok szolga van,
mert nagy a nyáj, a gyermekek az atyától örökölnek; sokat adtak
a vérségi összetartozásra. A nomád népeknél legtöbbnyire az eredeti
nagyisten az éggel azonosul: Isten lakását istenné teszik, hiszen ezek
a pásztorok egész életüket a szabad ég alatt töltik. Ezek a népek a
természetkultusz fő kifejlesztői: ők tisztelik először az égitesteket, a
természet jelenségeit, miután személyekké tették őket (megszemélyesítés).

ß) Az ősnépek egyrésze a t y a j o g ú v a d á s z n é p p é fejlődött. A vadásznépek főleg a meg nem szelídített állattal foglalkoztak, bennük ébredt fel az állattal való rokonság tudata, egy-egy állatot mint ősüket tisztelték (totemizmus). Ilyenek az északamerikaí indiánok sok törzse (húron, irokéz), keletafríkai négertörzsek, középausztráliai népek. A totemizmus a magyarokkal egyesült türköknél is
megvolt, akik farkastól származtatták magukat. Ilyen totemizmus
például az ősmagyaroknál a türk eredetű Árpád nemzetség turultisztelete, A totemizmus társadalomformáló hatással ís volt: az egytoteműek nemzetségbe (clan) tartoznak. Ily totemizmus továbbfejlődését találjuk meg az inkák perui birodalmában és Előindiában
(kasztrendszer!). Az állatőstől származás hite azután nem egyszer
az ős ístenítésévé vált és így megnyílt az út az állatképű isteneknek
tiszteletére. Valószínű, hogy az ó-egyíptomíak állatkultusza is ilyen
totemista vadász néppel való keveredésnek eredménye. E vadásznépek rendszerint az erdőben éltek és így náluk sokszor a szellemtísztelet (animizmus) is kifejlődött. Ez azután a másvilágot szellemlényekkel töltötte be és így a sokistenhívésnek egyik forrása lett; a
halottak tiszteletét fejlesztette, az ősök tiszteletének gyökerévé lett,
például a kínaiaknál,
7 ) Az ősnépek másrésze a n y a j o g ú ( m a t r i a r k á l i s ) f ö l d m ű v e s n é p p é lett. Ezeknél a gyermekek az anyának nevét viselik, tőle öröklik a földet, melyet az asszony művel meg: az ősnépeknél ugyanis az asszony a növénygyüjtő és ebből a tevékenységből fejlődik kí lassanként a földmívelés, Legtöbbször az anyajogú népeknél
fejlődött kí a nőuralom (királynős népek!), a férfiak titkos társaságokban szervezkedtek ellene. Ezek a népek az első telepesek, a városkultúra első alkotói. Ilyen népek az ókorban: Krisztus előtt 2500
óta egy ismeretlen nép Kréta szigetén, mely óriási kultúrát fejlesztett: gyönyörű palotái, eddig megfejtetlen írása és nyelve van, az
ércet feldolgozta, művészete volt; a kisázsiai Lydia és Lykia lakói;
Délarábía népei (Szába királynője) ; a sumírok előnépe, amelyre rátelepedtek; nyomait látjuk a hettitáknál, továbbá a pireneusi félsziget őslakóinál: a baszkoknál. Az anyajogú földmíves népeknél fejlődött kí először az Anyaföld, Földanya tisztelete; vele kapcsolatban a tavasszal megtermékenyülő, télre elhaló természet tisztelete,
azaz a természet-mithoszok, nem ritkán kapcsolatosan kicsapongásokkal és véres emberáldozatokkal. A Holdnak, mint nőnemű istenségnek tisztelete is e népeknél kezdődik, mert változásai női élettani jelenségre emlékeztetnek, A földmívelés eredménye a termékenységtől
függ és ezért ezeknél a népeknél van leginkább szerepe a magízmusnak, a varázslatnak, mellyel elsősorban a földet akarták termékennyé tenni,
E három kultúrfok neve: az elsőfokú (primér) műveltség. Már
eddig is láttuk, hogy ezek a kultúrák egymással egyesültek rendszerint úgy, hogy egy pásztornép vagy vadásznép rátelepedett egy földmívesnépre és átvette annak műveltségét, cserében megszervezte. Az
elsőfokú műveltségek egymással való ilyetén keveredéséből a másod-

fokú (szekundér) kultúrák születtek meg. Ha ilyen kultúra az írást
is kitalálja: harmadfokú kultúra a neve. Gondolhatjuk, hogy ez a
népi és kulturális elegyedés békés úton történő valláskeveredéssel
(synkretismus) is együtt járt. A sokistenhívés ígazi, legfőbb oka: a
másodfokú kultúrák kialakulása. Ábrahám korában (Krisztus előtt
2000 körül) már ilyen erősen keveredett vallások vannak Előázsiában a nomád törzsek egyszerű egyistenhíte, vagy természettisztelete
mellett.
Láthatjuk tehát, hogy a lényeges mozzanat a szentírási, kinyilatkoztatott felfogásban: hogy eredetileg monotheismus volt, a modern
vallástörténetnek ma már elfogadott tétele. Láthatjuk egyúttal azt is,
hogy sem az őstörténelem, sem az ethnológia, sem a vallástörténet
a Szentírással szükségképen sehol sem kerül ellentétbe, ha előítélettől mentesen, tárgyilagosan művelik és fejlesztik a tudományt és
bátran, bár tisztelettel nyúlnak a Szentíráshoz.

Á genitalis ember Kretschmer megvilágításában.
Dr. Bánhegyi Jób,

Ezek a fogalmak: genie, genialitás, geniális nagyon gyakran szerepelnek a mindennapi nyelvhasználatban és így látszólag nem is
szorulnak magyarázatra. Pedig valójában gyakran visszaélünk e szavakkal, mert olyankor is nem egyszer genienek vagy geniális embernek nevezünk valakit, amikor a szó igazi értelmében nem szolgál rá
az illető erre a megtiszteltetésre. Tehát legelőször is a genie fogalmához kell néhány megjegyzést fűznünk.
Ezt a szót: ,,geniális" olyan szellemi alkotásokra szoktuk alkalmazni, amelyek bizonyos kimagasló, rendkívüli tulajdonságokkal tűnnek ki. 1 Szorosabb értelemben azonban nem magukat a műveket nevezzük geníálísnak, hanem azt a szellemi tevékenységet, amely létrehozta őket. Ez a tevékenység azonban csak úgy jöhet létre, ha az illető
egyéniségben, aki ilyen rendkívülit alkot, megvan a hozzávaló alap,
vagyis a kimagasló, szokatlan és meglepő tehetség. A genialitás tehát
nem egyéb, mint a szellemi tehetségnek az átlagosat és középszerűt
messze meghaladó rendkívülisége; geniális embereknek pedig azokat nevezzük, akik e rendkívüli tehetség birtokában a szellemi élet
valamely területén egészen kimagasló teljesítményeket, úgy is mondhatnám: csúcsteljesítményeket végeznek. Hogy azonban valakit genie-nek, lángésznek nevezhessünk, ahhoz nem elég, hogy az illetőnek
szellemi adottságai szokatlanul rendkívüliek legyenek, hanem az is
szükséges, hogy az illető ezekről a képességeiről geniális alkotásokkal bizonyságot ís tegyen. A geníalításhoz tehát termékenység ís kell,
mert a meddő és terméketlen tehetséget nem mondhatjuk geniálisnak, A genie új és rendkívüli szellemi értékekkel gazdagítja az életet, olyanokkal, amelyek csodálatba ejtenek és lenyűgöznek bennünket. Michelangelo Mózes-szobra, vagy a Sixtus-kápolnában levő freskói, Lionardo da Vinci Utolsó vacsorája, Rodin Penseur ja, Dante Divina Comoedíája, Goethe Faustja, Madách Ember tragédiája előtt
lenyűgözve és elragadtatva állunk meg, úgy érezzük, hogy egy felsőbbrendű szellem hatalmába kerültünk, amelynek varázsa alól nem
tudjuk magunkat kivonni. Ezt a lenyűgöző hatást érezzük minden
geniális alkotással szemben, A genialitás természetesen nemcsak az
irodalomban és művészetben, hanem a szellemi élet bármely területén megnyílatkozhatík.
Nemcsak lángelméjű költők, írók és képzőművészek vannak, ha1
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nem geniális tudósok, filozófusok, államférfiak, diplomaták, hadvezérek, felfedezők és így tovább. A geníalitás ismertető jegye mindig az,
hogy az illető a maga területén valami egészen rendkívülit, újat és
eredetit teremt, tehát olyan csúcsteljesítményt, amely tanúságot tesz
tehetségének lenyűgöző nagyságáról és eredetiségéről. És itt vigyáznunk kell arra, hogy a látszat meg ne tévesszen bennünket. A modern
életben gyakran találkozunk olyan szellemi alkotásokkal, különösen
az irodalom és művészet területén, amelyek a geníalitás igényével
lépnek fel és a reklám segítségével ilyennek igyekeznek feltűnni a
közvélemény előtt. Az így szerzett hírnév egyáltalán nem bizonyítéka
a lángésznek, A geníalitás próbaköve az idő: az igazi, átütő erejű
szellemi nagyság túléli korát és századok múlva is igazi értéknek bizonyul, míg a konjunktúra- és divatnagyság hatása csak pillanatnyi,
kérészéletű és viszonylagos értéke az első megtévesztő impressziók
után hamarosan kiviláglik. A szerencsés véletlennel elért nagy eredmény sem tesz valakit genie-vé. Kolumbus Kristóf felfedezte Amerikát és ez kétségtelenül rendkívüli jelentőségű teljesítmény volt részéről, de ezt a sikert nem valami kimagasló szellemi képességének,
hanem kalandvágyó természetének és a szerencsének köszönhette.
A geníe fogalmának tisztázásához hozzátartozik még, hogy különbséget tegyünk genie és talentum között. A talentum is kiváló
szellemi képességet jelent, de alkotásaiban nem nyilatkozik meg az
a rendkívüliség és főkép eredetiség, mint a genie-ében. A lángeszű
költő, például Petőfi, meglep bennünket életérzésének és világszemléletének minden magyar elődjétől eltérő újságával és eredetiségével,
amellyel az önkifejezés költői eszközeit is teljesen újjáteremti.
Ugyanez az érzésünk A d y Endre egyéniségével és költészetével szemben is. Ellenben Tóth Kálmán, aki pedig lelkileg sok tekintetben rokon Petőfivel és akinek egyik-másik költői alkotása Petőfihez sem
volna méltatlan, már nem tudja velünk a költői szellemnek azt a csodálatos hatalmát és páratlan eredetiségét éreztetni, mint Petőfi, És
ugyanígy vagyunk A d y Endre körének, tehetséges, de kevésbbé eredeti költőtársainak alkotásaival szemben is, A geníe tehetsége a monumentalitás arányait viseli magán, a talentum elismerésre késztet,
de kevésbbé tud lenyűgözni bennünket, A mai magyar irodalomra
például általánosságban elmondhatjuk, hogy sok benne az erős talentum, de vitathatatlanul kimagasló geníe-t alig találunk mai íróink
és költőink között.
Ha már most a geníe lelki alkatát vizsgáljuk, először is arra a
kérdésre kell felelnünk, vájjon lényeges vagy csak fokozati különbség van-e a lángelme és az átlagember szellemi képességei között?
Lényeges különbség abban az esetben volna, ha feltennénk, hogy a
genialitásnak alapja valami egészen különös lelki erő, vagy tevékenység, vagy még inkább valami külön szerv, amely az átlagember
lelki alkatából hiányzik. Ilyesminek feltevése azonban képtelenség:
a geniális ember lelki képességei ugyanazok, mint minden emberé,
csak fokozatilag különböznek egymástól. A lángelmét a minden emberben közös tehetségek rendkívüli arányú felfokozottsága emeli az

átlagember fölé. És amint beszélünk egy emberre vonatkozóan egyoldalú vagy sokoldalú tehetségről, akként a genialítás is lehet egyoldalú vagy többoldalú. Michelangelo például geniális építész, szobrász, festő, Líonardo da Vinci hasonlóképen, míg más művészgeníek
tehetsége csak a művészet egyik ágában alkot rendkívülit. Petőfi geniális lírikus, de az epikában csak közepeset alkotott, drámaírói kísérletei pedig egészen jelentéktelenek.
A rendkívüli felfokozottság már a geniális embernek egyetemes
életérzésében is jelentkezik. A geníe sokkal intenzívebben éli és érzi
át az életet, mint más ember és ezt a magasfokú életérzést hatványozott mértékben viszi bele alkotásaiba. Számos író- és művészlángelme
önvallomásából tudjuk azt is, hogy alkotásaik közben nagy szerepük
van a tudatalatti lelki energiáknak olyannyira, hogy az alkotásnak
egyes folyamatai szinte az öntudat ellenőrzése nélkül mennek végbe.
Mintha csak a természet törvényei öntudatlanul működnének bennük
és teremtenének a művész kifejezett akarata nélkül, úgy hogy az
ilyenformán létrejött alkotásokon semmi nyoma sincs az erőlködésnek és mesterkéltségnek, úgy hatnak, mint magától értetődő és benső
szükségszerűséggel létrejövő természeti tünemények. Mintha nem is
az ember alkotna, hanem valamely fensőbb akarat alkotna általa. Ez
az oka annak, hogy régebben a geníe működését nem egyszer úgy
fogták fel, mint valami természetfeletti megszállottság kinyilatkoztatását. Ilyen magyarázatot a lélektan mai állása szerint feleslegesnek
és tudománytalannak kell tartanunk, mert a geníe nem alkot olyasmit, amit a léleknek ismert tehetségeivel meg ne lehetne magyarázni.
A geniális ember képességei között egészen sajátos felfokozottság tünteti ki intelligenciáját. Ezen nem azt értjük, mintha a genie
okvetlenül valami széleskörű és sokoldalú tudományos ismerettel rendelkeznék. A nagy tudást geníalitás nélkül, szorgalommal és kitartó
munkával is meg lehet szerezni; a geníe intelligenciája ezzel szemben azt jelenti, hogy nem ilyen fárasztó részletességgel, hanem intuitív módon, eredeti meglátásokkal és spontán megérzéssel alkot
magának egészen sajátos világképet, Meglátásai nyomán a dolgok ú j
színt, más jelentőséget kapnak, feltárul a jelenségek mélyebb és rejtett értelme, csodálatos összefüggésekben jelennek meg a világrend
titkos erői és úgy érezzük, mintha a genie belátna a világ szívébe. A
geníe-nek ez a sajátosan eredeti világnézete annyira beleszövődik
minden alkotásába, hogy műveinek leglényegesebb karakterísztikumát
adja, amelyről azonnal fel lehet őt ismernünk. Aki egyszer egészen
elolvasta és átélte Shakespearet vagy Dantét, annak elég, ha egy
kezébe kerülő papírfoszlányon néhány sort talál ezeknek valamelyik
művéből — a töredékből csalhatatlanul megismeri, melyik költői szellem megnyilatkozásával áll szemben.
A rendkívüli felfokozottság azonban nemcsak a geníe általános
életérzését és intelligenciáját, hanem érzelmi és ösztönéletét is jellemzi. Ezért mondja joggal Schopenhauer, hogy a flegmatikus geníe
elképzelhetetlen valami. A genialítással legtöbbnyíre együttjár a vitális energiák és így az ösztönök és érzelmek nagyarányú felajzott-

sága és feszültsége s az ebből eredő belső nyugtalanság és ingerlékenység, amely szüntelenül lázas tevékenységre kényszeríti a geniet
és egyik nélkülözhetetlen feltétele alkotó munkájának. E vonások
mellett végül ki kell emelnünk a genie fantáziájának rendkívüliségét,
amelynek erejét és hatalmát nemcsak a költő- és művészgenieknél,
hanem politikus, diplomata, tudós és feltaláló lángelmékben is megtaláljuk.
A mondottak alapján a genie olyan embernek tűnik fel előttünk,
aki tehetségének rendkívüliségével a szellemi élet valamely területén
meglepően eredeti és nagyértékű alkotásokat hoz létre. Tehetségének
természetéhez tartozik egyetemes életérzésének, intelligenciájának,
érzelmi és ösztönéletének és végül fantáziájának az átlagember mértékét messze felülmúló felfokozottsága és intenzitása. Természetes,
hogy ezek a jegyek együttesen nem találhatók meg mindig valamennyi
géniénél. Valamennyinek együttléte a d j a meg a teljes vagy harmonikus genie típusát, míg ennek hiányában egyoldalú vagy részleges
genialitásról beszélünk.
Miután így általánosságban, néhány nagy, de egyáltalán nem kimerítő vonással megrajzoltuk a genie lelkialkatának képét, áttérünk egy karakterológiai probléma megvilágítására, amely a genievel kapcsolatban már gyakran és régen felmerült és amelynek korunkban egy olasz idegorvos, Lombroso nagy port felvert könyve
adott aktualitást, Lombroso óta szállóige lett, hogy genialitás és
őrültség szoros biológiai összefüggésben áll egymással — mi most
azzal a kérdéssel akarunk foglalkozni, mennyi az igazság ebben a
szállóigében? Mert hiszen az első pillanatra hihetetlennek látszik,
hogy lelkileg abnormális emberek képesek legyenek szellemi csúcsteljesítményekre.
Ebben a kérdésben korunk egyik leghíresebb idegorvosának,
Ernst Kretschmernek Geniale Menschen című munkájára támaszkodunk, s a következőkben az ő felfogását ismertetjük, 2
Kretschmer először is tárgyilagosan megállapítja, hogy a genialitás és lelki zavarok között gyakran mutatkozó összefüggésre nem
Lombroso mutatott rá először, tehát nemcsak őrá nehezedik a vád,
mintha megállapításával a szellemi élet legkimagaslóbb alakjait
kompromittálni akarta volna, Lombroso könyvében már évezredekre
visszamenően hozott idézeteket megállapításának igazolására, így
például Aristotelesnek megjegyzéseit egy syrakuzai íróról, aki remek
költeményeket írt, amíg mániában szenvedett, de egyetlen verset sem
tudott írni, mihelyt megint egészséges lett. Egy másik helyen azt
mondja ugyancsak Aristoteles: ,,A híres költők, művészek és államférfiak nagyon gyakran melancholiában vagy tébolyban szenvednek,
olyanformán mint A j a x ; de újabban is találunk hasonló dispozíciót
Sokratesnél, Empedoklesnél, Piatonnái és sok másnál, különösen a
költők között." Senecától származik ez a híres mondás: ,,Non est
magnum ingenium sine mixtúra dementiae" — vagyis nincs fényes
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tehetség az őrültségnek bizonyos keveréke nélkül, Lombroso egy későbbi korból idézi a híres XVIII, századi francia filozófusnak, Diderotnak következő sorait: ,,Azt gyanítom, hogy ezek a zárkózott és
búskomor emberek, t. í, a geníek, az ő rendkívüli, sőt majdnem
isteni éleslátásukat, amely időközönkint észrevehető rajtuk és amely
őket m a j d eszeveszett, m a j d fenséges gondolatokra vezeti, egyesegyedül szellemi gépezetük időszakos zavarának köszönhetik. Ilyenkor azt képzelték, hogy valami istenség száll le hozzájuk, keresi fel
őket és működik bennük. Valóban, mily közelről érintkezik a Genius
az őrültséggel. Az egyiket bezárják az emberek és börtönbe vetik, a
másiknak pedig szobrot emelnek,"
Az a kérdés már most, mint vélekednek maguk a geniális emberek erről a problémáról. Sajátságos, de tény, hogy a geniek egy része
nyilatkozataiban megerősíti azt a véleményt, mintha lángelme és a
kedélyvilágnak beteges állapota között szoros összefüggés lenne, ,,Ha,
hogy tombol a szerencsétlen és nem tudja, mi ellen dühöngjön",
mondja a fiatal Goethe önmagáról. Nietsche pedig így korholja egy
alkalommal a lomha tömeget: „Hol van az az őrültség, amellyel be
kellene oltani benneteket?" Schopenhauer röviden és szárazon így
nyilatkozik egy helyen: „A geníe közelebb áll az őrültséghez, mint az
átlagos intelligencia." Míg tehát a geniális emberek egy része nem
tagadja a geníalitás és lelki rendellenesség között lehetséges összefüggéseket, addig a lángelmék életrajzírói többnyire féltő gonddal takargatják vagy szépítik a helyzetet és haragusznak az idegorvosokra, akik rámutatnak a geniek lelki életében gyakran mutatkozó
rendellenességekre.
Kretschmer ezek után azt kutatja, mit mutatnak a letagadhatatlan tények. Kik azok a geniek, akikről kétségtelenül megállapítható,
hogy a szó szoros értelmében lelki betegek voltak, vagy végül ilyenné
lettek. Ezeknek a száma bizony szembetűnően elég nagy. Hogy csak
néhányat említsünk a leghíresebbek közül, ilyenek voltak a filozófusok közül Rousseau és Nietzsche, a természettudósok közül Galton,
Newton és Robert Mayer, vagy nálunk a két Bolyai, a világhírű költők közül Tasso, Kleist, Hölderlin, C. F. Meyer, Lenau, Maupassant,
Dostojewskij és Strindberg, nálunk például Bajza József és Kemény
Zsigmond, a nagy zenészek közül Schumann és Hugo Wolf, a festők
közül Rethel és Van Gogh és így tovább. Ha azonban e kézzelfogható eseteken kívül olyan geniális személyiségeket is figyelembe veszünk, akiken csak egyes pszichopata, hisztériás vagy paranoiás vonások, abnormális érzésmód vagy hasonló tünetek észlelhetők, mint például Michelangelo, Byron, Grillparzer, Platen, Ady Endre és más
geniek egyéniségében, akkor ez a felsorolás nem érne egyhamar véget.
Ezekből a tényekből minden különösebb elfogultság és rosszhiszeműség nélkül le lehet vonni azt a következtetést, hogy a lelki betegségek, különösen pedig az ezzel határos szimptomák aránylag sokkal
gyakoribbak a geniális emberek, mint az átlagemberek körében. 3
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Mi az oka annak, hogy az ilyen megállapítás az első pillanatban
kellemetlen érzést kelt az emberekben? Kétségtelenül az a meggyőződés, hogy a pszichopata ember nemcsak élettani, hanem szociális
szempontból is alacsonyabbrendű, mint az egészséges ember. Testileg
lelkileg egészségesnek lenni, valóban nagy áldás, de magában véve
nem jelent okvetlenül magasabbrendűségét, ha nem jár vele együtt
különösebb lelki vagy szellemi teljesítmény. Pszichopatának, azaz
lelkileg betegnek lenni viszont kétségtelenül mindig nagy szerencsétlenség magában véve, de mint minden szenvedésből, akként ebből is
származhatnak értékek, mint ezt épen a lelki beteg geníek esetéből
kimutathatjuk. És ha pusztán biológiai értelemben alacsonyabbrendű
is a pszichopata genie, mint az egészséges nyárspolgár, szociológiai
és etikai szempontból magasan az átlagember fölé kerülhet, ha szellemi csúcsteljesítményeivel a közösség javát és az emberiség kultúrértékeínek gyarapítását szolgálja.
Egyébként a genie már egész konstitúciójának természeténél
fogva jobban ki van téve az élet nehézségeinek s az ezekből származó lelki megrázkódtatásoknak, mint az átlagember. A genie életú t j á t többnyire éles rögök borítják és tövisbokrok szegélyezik. A
genie ú j eszméket és gondolatokat hoz a világra, amelyeket a nagy
tömeg nem ért meg, vagy félreért; az újítók mindig szemben találják
magukat a meglevőhöz görcsösen ragaszkodó tömeggel, akár politikai
vagy társadalmi újításról, akár irodalmi, tudományos vagy művészeti
reformról legyen szó. A genie is többnyire összeütközésbe kerül az
érvényben levő világrenddel és az ebből származó küzdelmek gyakran felőrlík amúgyís túlságosan érzékeny idegrendszerét és meghasonlásba kergetik. Ehhez járul még, hogy a geniális emberből épen
igazságának tudatában legtöbbször hiányzik az alkalmazkodó képesség, türelmetlen, meg nem alkuvó és hajlíthatatlan, s e tulajdonságai
elszigetelik a társadalomtól és megnehezítik eszméinek érvényesülését. A környezet megnemértése és az alkalmazkodóképesség hiánya
a legfőbb oka annak, hogy a geníek életepályája oly gyakran végződik tragikus meghasonlással és lelki összeomlással. Gondoljunk csak
a legnagyobb magyar geniek és politikai reformátorok egyikének,
Széchenyi István grófnak tragédiájára.
A geniális embernek összeütközése környezetével már az ifjúkorban meg szokott kezdődni. Az életrajzírók gyakran vádolják a
genienek egykori tanárait megnemértéssel és túlhajtott szigorúsággal,
amellyel az iskolai fegyelem és szabályok ellen lázadozó fiatal titánt
a rend korlátai közé igyekeztek szorítani, A mi költőink közül például Csokonai Vitéz Mihály, Kisfaludy Károly és Petőfi Sándor kerültek diákkorukban éles összeütközésbe az iskolai fegyelemmel, A
német irodalomtörténetek nem győzik eléggé elítélni Karl Eugen
württembergi herceget, mert a katonai nevelőintézetben diákoskodó
Schillert olyan drákói szigorúsággal fegyelmezte, hogy a fiatal genie
végül ís megszökött az intézetből. Az ilyen szemrehányások azonban
igazságtalanok, mert a fegyelem ellen lázadozó gesztusok mögött a
fiatal korban még bajos észrevenni a geniális hátteret; az e korban

gyakori forradalmár pózok nem szükségképen a genialitás jelei. Bismarck nagyon jellemzően azt mondta egyszer magáról diákkorában:
„Én vagy a legnagyobb korhelye, vagy a legelső embere leszek Poroszországnak." R a j t a az utóbbi teljesült be, azonban igen sok fiatal
titánból nem lesz más, mint korhely ős jogász, örökös párbajsegéd,
kávéházi irodalmár vagy épen elzüllött szélhámos és hasonló.
A pszichopata geniet a közönséges pszichopatától a fiatal korban csak úgy lehet megkülönböztetni, ha már nyilvánvaló jelét
mutatja rendkívüli tehetségének. Egyébként e kétféle embertípusnak
szerepe a társadalomban sokszor nagyon hasonló egymáshoz, különösen forradalmak idején. A forradalmakat ugyanis, mint a történelem
mutatja, többnyire nem egészséges emberek csinálják. Az egészséges
és egyensúlyozott lelkű ember még súlyos és nyomasztó körülmények
között is nehezen határozza el magát felforgató tettekre, míg az idegeseknek, a pszichopatáknak, a lelki egyensúlyukból kibillent egyéniségeknek életeleme a változás, a nyugtalanság. És ebben a tulajdonságban a pszichopata genie teljesen megegyezik a pszichopata gonosztevővel. Ebből érthető meg a sajátságos jelenség, hogy a forradalmak élén sokszor együtt látjuk a rajongó idealistát a véreskezű
banditával, a lángelmét a degenerált gonosztevővel, A nagystílű forradalmárokban, a társadalmi rend felforgatásának szellemi és politikai előkészítőiben és végrehajtóiban csaknem mindig van genialitás,
de egyúttal kisebb-nagyobb fokú pszichopátia is. Nézzük a nagy francia forradalom előkészítésében és végrehajtásában szereplő leghíresebb neveket: Rousseau-t, Mirabeau-t és Robespíerre-t. Robespierre,
egy idegbeteg atyának fia, prototípusa a szkizoid pszichopatának és
idegbajos különcnek, Mirabeau, egy kalandos és kétes múltú exisztencia, degenerált hypomániás, Rousseau pedig, aki a leggeníálísabb
köztük, kora ifjúságától kezdve egyre súlyosbodó üldözési mániában
szenved. A nálunk lejátszódó Károlyi és Kun Béla nevéhez fűződő
forradalmakban ís vezetőszerepet játszottak a pszichopaták és degeneráltak, de szerencsénkre genie nem akadt közöttük és így hamarosan elvesztették a talajt a lábuk alól.
A pszichopatáknak és más lelki betegeknek tehát, akár geníek,
akár nem, Kretschmer szerint olyanféle a szerepük az emberi társadalomban, mint a bacillusoknak a szervezetben. Ha a társadalom
szervezete egészséges, akkor ártalmatlanok, de fülledt légkörben
életre kelnek és erjedésbe, forrongásba hozzák a világot. Ez a hatásuk a világtörténelemben és a szellemtörténeti fejlődésben egyaránt.
A geniális emberek vizsgálata, mint láttuk, azt mutatja, hogy közöttük, különösen pedig a költők, művészek és társadalmi reformátorok között aránylag gyakoribb a pszichózisnak és pszíchopathiának
kisebb-nagyobb foka, mint az átlagemberek között. Levonhatjuk-e
azonban ebből azt a következtetést, amit Lombroso, hogy a genialitás
azonos az őrültséggel. Kétségtelen, hogy nem, mert egyrészt vannak
testileg és lelkileg egészséges geniek is, másrészt meg nem minden
őrült genie is egyúttal. Hogy a geniek között oly gyakoriak a pszíchozisos és pszichopatiás esetek, annak biológiai okául Kretschmer azt
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a megállapítást hozza fel, hogy a geniek testszervezetileg többnyire
azt a túlfínomult emberfajtát képviselik, amely már hajlik az elkorcsosul ásra és így érzékenyebb, kevésbbé ellenálló a betegségekkel
szemben, mint más emberfajta. Hogy ebben a megállapításban van
igazság, azt az a feltűnő jelenség ís megerősíti, hogy a genieknek
vagy egyáltalán nincsenek utódaik, vagy pedig igen gyakran degenerált leszármazottaik vannak. Ennek az állításnak bizonyítására
Goethe, Byron, Beethoven, Bach, Michelangelo, Feuerbach és más
fényes nevek mellett a magyar történelemből, politikus, író, művész
és más geniek családfájából is hozhatnánk fel klasszikus példákat, de
mellőzzük, mert esetleges kegyeletsértésnek még a látszatát sem
óhajtjuk elkövetni.
Ezek után felvetődik egy további kérdés: mivel a tények azt
mutatják, hogy a geniek egy jelentős részének konstitúciója és a
pszichopatológia között gyakori összefüggés mutatkozik, vájjon ez az
összefüggés a genialitás és pszichopatológia között belső-e vagy csak
külső, szükségképeni vagy véletlen-e? Más szóval: azért genie-e az
ilyen ember, mert pathológíás, vagy pedig a lelki zavarok ellenére
lángelme-e az illető. Gátolja, avagy előmozdítja-e a pszichopatológikus beütés a geniális produkciót? Erre vonatkozóan Kretschmer a
tárgyilagos és lelkiismeretes tudós teljes felelősségérzetével megállapítja, hogy a pszichopata hajlamnak, illetőleg dispozíciónak a szellemi tehetség nagyságához nincs közvetlen köze. Vannak rendkívül
nagy intelligenciájú pszichopaták, és vannak tehetségtelenek, mint
ahogy vannak intelligens és kevésbbé intelligens egészségesek. A pszichopátia tehát önmagában senkinek sem szolgál belépőjegyül a Parnasszusra. Viszont egyes geniek családfájának története azzal a meglepő felfedezéssel szolgál, hogy a család tagjai nemzedékek hosszú
során át kiváló tehetséget mutatnak a genialitás jele nélkül: a sor
végén pedig hirtelen felbukkan valaki, akinek konstitúciójában pszichopata adottságok mellett a genialitás jelei is mutatkoznak. Mintha
csak lényegstruktúrájának, szervezetének, idegrendszerének túlfinomultsága, az ezzel együtt járó idegérzékenység, belső feszültségek és
ellentétek viharai nyugtalanítóan és izgatóan hatnának az illetőnek
lelki életére és előidéznék a tehetségnek azt a rendkívüli felfokozottságát, amelyet genialitásnak nevezünk. Hogy ez az elgondolás nem
alaptalan, azt megerősíti az elmeorvosoknak az a megfigyelése,
hogy egyes elmebajosok, különösen a szkízofréniára hajlók, akik
addigi életükben nem mutattak különösebb tehetséget, szellemi életük teljes összeomlása előtt néha olyan meglepő szellemi produktivitásról tanúskodnak, amely szinte közel jár a genialitáshoz.
Kretschmer fejtegetéseinek eredményeit tehát a lángelme és
őrültség viszonyáról a következő megállapításokban foglalhatjuk
össze. Egészen kétségtelen és ezt az elismert lángelmék egész sora
igazolja, hogy vannak testileg és lelkileg teljesen egészséges geniek,
tehát genialitás és lelki rendellenesség nincsenek egymással szükségképeni biológiai összefüggésben. Másrészt tény az, hogy a geniek között aránylag több a pszichózisnak és pszichopatiának könnyebb vagy

nehezebb eseteiben szenvedő betegek száma, mint az átlagemberek
között. Ennek a jelenségnek okát azzal magyarázhatjuk, hogy a geniek testalkatuk és idegrendszerűk túlfinomultsága és érzékenysége
miatt amúgy is fogékonyabbak a kedvezőtlen hatású ingerekkel szemben, másrészt pedig a közönségesnél hasonlíthatatlanul intenzívebb
szellemi életük, az eszméik elismertetéséért vívott küzdelmek, a megnemértés okozta sérelmek és egyéb rázkódtatások izgalmai még jelentős mértékben hozzájárulnak a kezdődő ídegzavarok és lelki rendellenességek elhatalmasodásához. Az ís kétségtelen tényigazság,
hogy a pszichózisnak, vagy pszíchopatíának teljes elhatalmasodása a
geniet és a közönséges embert egyaránt képtelenné teszi arra, hogy
értékes szellemi munkát végezzen. Míg ellenben ugyanezeknek a lelki
bajoknak könnyebb esetei nem szolgálnak akadályául a szellemi
alkotómunkának, sőt épen geniális emberek élettörténete gyakran azt
mutatja, hogy az ilyen rendellenességek következtében mutatkozó
belső nyugtalanság és feszültség sokszor jelentős mértékben elősegíti
a geniális ember produktivitását,
A geniális ember karakterológiájávai kapcsolatban még számos
érdekes kérdést felvet Kretschmer, Ilyen kérdés például az, hogy mi
az összefüggés a testalkat, temperamentum és genialitás között,
Kretschmer háromféle testalkattípust és kétféle temperamentumot
különböztet meg,4 A piknikus testalkatnak többnyire ciklotím, a leptoszóm és atléta-struktúrának pedig szkizotim temperamentum felel
meg. Vájjon a geniek az empirikus kutatás megállapításai szerint
hogyan oszlanak meg ezek között? Az idevonatkozó kutatások eredményei azt mutatják, hogy e testalkat- és temperamentumtípusoknak
különböző tehetségtípusok felelnek meg. A piknikus testalkatú és
ciklotím temperamentumú költők, írók és képzőművészek közül kerülnek ki általában a realisták és humoristák, mint például Gottfried
Keller, Fritz Reuter, Mikszáth Kálmán, Hans Thoma, Franz Hals; a
tudósok közül az empirikus kutatók Gall, Darwin, Robert Mayer,
Siemens, Bunsen, Pasteur, Robert Koch, Semmelweis, Humboldt és
mások; a társadalmi és politikai vezéregyéniségek közül a nagy szervezők és szerencsés egyeztetők, mint Bülow herceg, Blücher, Luther
Márton, Deák Ferenc és így tovább. A leptoszóm-atléta termetű és
szkizotim temperamentumú költők és művészek közül kerülnek ki a
pathetikusok, romantikusok, a forma művészei, a nagy lírikusok és
drámaírók, mint például Schiller, Petőfi, Ady, Katona József, Madách, Tasso, Grillparzer, Hebbel, Kleist, Lenau, Michelangelo, Dürer
és mások; a tudósok közül az exakt logikusok, szisztematikusok és
metafizikusok, mint Kopernikus, Kepler, Leibniz, Newton, Pascal, a
két Bolyai, Kant, Spinoza, Voltaire, Hegel, Kirkegaard, Schopenhauer
és mások; a vezéregyéniségek közül a nagy idealisták, a despoták,
fanatikusok és a hideg számítók, mint Metternich, Wallenstein, Loyolaí Szent Ignác, Kálvin, Savonarola, Nagy Frigyes, Lenin, Hitler, Szé4
Kretschmer idevágó kutatásainak eredményeit Testalkat és jellem című
tanulmányomban ismertettem. L, Pannonhalmi Szemle 1936. évf. 5. sz. 328—337. 1.

chenyi István és így tovább. Egyébként a világ legismertebb geníejeínek nagyobb része a szkizotim temperamentum-csoportba tartozik,
különösen a költők, művészek és filozófusok közül.
Érdekes kérdés a genie és fajiság viszonya. Általánosságban elmondhatjuk először is azt, hogy elfogultság az európai fajok, vagy
általában valamely f a j szellemi elsőségét vitatni. Az európai fajbiológusok pedig többnyire ebbe a hibába esnek. Nemzetiségüknek megfelelően a maguk faját állítják oda ideálul, ennek kiváló tulajdonságait eszményítik a többi f a j rovására. A porosz Günther például az
északi f a j t állítja első helyre, az alpint ócsárolja, a franciák és olaszok viszont az alpint és mediterránt, a latin f a j t magasztalják úgy,
mint minden kultúrérték létrehozóját. Az ilyen eljárás természetesen nem nagyon szolgálja a tárgyilagos tudományt, hanem inkább az
említett nemzetek között amúgy is meglevő ellentétet. A fajbiológia
tudományában még sok a bizonytalan értékű hipotézis, különösen a
fajiság és szellemi képességek összefüggésének kérdésében. Az idevonatkozó értékítéletek tehát még koraiak és elhamarkodottak.
Európa faji és kultúrtérképe azonban Kretschmer szerint mégis mond
egy-két érdekes dolgot a kutató számára.
A legelterjedtebb európai fajok a következők: az északi faj,
amely az Északi és Keleti tenger partvidékén, továbbá Angliában és
Skandináviában van elterjedve. Az alpin, amely Közép-Európában, a
dinári, amely főkép a Balkánon és a mediterrán, amely a földközi
tenger partvidékén, legtisztább változatában Korzika szigetén és
Spanyolországban található meg. A dináríak eddig nem játszottak jelentékeny szerepet az európai kultúrában. Annál fontosabb a másik
három f a j szerepe. Az északi f a j t általában a szkizotim, az alpint a
ciklotim temperamentum jellemzi, de ez utóbbinak van egy elevenebb
és derűsebb, műszóval kifejezve: hipománíás változata, amilyen például a kedélyes osztrák és bajor nép, és egy nyugodtabb, nehéz vérű
variánsa, ilyen például a sváb, A mediterrán f a j temperamentumában
hypomániás vonások szkízotimekkel vegyülnek.
Már most, ha Európa kultúrtérképét összehasonlítjuk a faji térképpel, szembetűnik először is a vallási megoszlás sajátossága. A
katolicizmus az alpin és mediterrán területeken, a protestantizmus az
északi f a j lakta területeken van jobban elterjedve és ott, ahol az
alpínnak nehézvérű változatával keveredik. A művészeti irányok közül a szkizotim szellemű gótika terjedési iránya Közép-Európából
észak felé, a ciklotim jellegű renaissance és barokk művészet pedig
dél felé húzódik. H a a geniek fajiságát és születési helyeit vizsgáljuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy a tiszta fajok lakta területek sokkal
kevesebb geniet mutatnak fel, mint azok a zónák, hol különféle fajok
keverednek.
A tehetségirányok szerinti megoszlás is érdekes. Politikai, gazdasági, katonai és technikai irányú tehetségek, filozófusok és tragédiaírók tekintetében aránylag az északiaké, Angliáé, Észak-Németországé és Északamerikáé az elsőség. A képzőművészet és zene, továbbá a költészet terén mindenkor az alpin és mediterrán fajoké volt

a vezetés: Közép- és Dél-Németország, Észak- és Közép-Olaszország,
Franciaország és Spanyolország adta a legtöbb festő, szobrász, építész, zenész és költő geníet a világnak. A kultúrtérkép azt is mutatja,
hogy a szerencsés fajkeveredés vagy kereszteződés elősegíti a geníeprodukcíót. Vérfelfríssiilés nélkül pedig ősi kultúrák is megmerevednek, mint ahogy ezt a nagyhagyományú kínai kultúra évszázados stagnálása szemlélteti.
Ami a magyarságnak és a genialításnak kérdését illeti, bátran elmondhatjuk, hogy nemzetünk a történelem folyamán létszámához és
mostoha körülményeihez képest aránytalanul sok politikai, katonai,
költő, művész és tudós geníevel szerepel az emberiség fejlődéstörténetében. Ezt az állításomat nem kell nevek, nagy és fényes nevek
felsorolásával bizonyítanom, mert hiszen szellemi nagyjaink nevei
úgyis eléggé ismerősek az olvasó előtt.

FIGYELŐ.
Á nagy harc.
Blazovich lakó.

Amikor két évtizeddel ezelőtt Európa keleti szélén a vörös máglya kigyulladt, a háború vérözönében fuldokló világ ugyan fölfigyelt
a különös tűzre, de az esemény történelmi horderejét, tüneti jellegét
nem ismerte föl. Azzal nyugtatta meg magát, hogy a tüzet néhány
elszánt forradalmár gyújtotta ki, amelynek lángjai azonban hamarosan le fognak lohadni. Lehetetlen, hogy közel kétszázmillió embert néhány kalandor terrorista hosszabb időn át a hatalmában tartson. Lehetetlen, hogy a mélyen vallásos orosz néplélek sokáig t ű r j e azt a
rendszert, amely gyilkos gyűlölettel vette üldözőbe a kereszténységet. Lehetetlen, hogy a bolsevizmusnak egész lélektanunkkal, évszázados fejlődési irányunkkal homlok-egyenest ellenkező gondolatvilága
Nyugaton is gyökeret verhessen, tartósan történelmi tényezővé lehessen.
A még szaporítható ,,lehetetlen"-ekből nemcsak fenyegető lehetőség, hanem nagy részükből komor valóság lett. A máglya lángjai
nemcsak nem lohadtak le, hanem immár körülnyaldossák az egész
földtekét. Ha az egész orosz népet nem ís járta át még a bolsevizmus forradalmi szelleme, kétségtelen, hogy a kezdetben csak néhány
ezer forradalmár mögött ma már jelentős tömegek s főleg hatalmas,
jól fölszerelt hadsereg állanak. Az orosz egyház sokezer fia vértanúként tudott meghalni, de a bolsevista áramlattal szemben gátat építeni az orosz ortodoxia sem tudott. Nyugat fölényes öntudata is megroppant. Ha az orosz határon innen a bolsevizmus mint politikai államalakulat tartósan eddig nem is tudta megvetni a lábát, szelleme
keresztül-kasul járja már egész Nyugatot. E mellett az orosz Szovjet otthonos már Genfben, jelentős tényezője a világpolitikának. Fényes követségi, nagykövetségi palotái vannak Európa világvárosaiban, neve m á r fontos szövetségi okmányok, szerződések alatt is sötétlik. Kémrendszere behálózza az egész civilizált világot. Közbenközben megrázkódtatja az egész világgazdaságot. Nyugtalanítja a tömegeket, az utcát Londonban, titokzatos halálos ítéleteket hajtat
végre Párizsban, a polgárháború fúriáit zúdítja rá Spanyolországra.
Sötét árnyai át-átsuhannak a magyar középiskolák folyosóin, tantermein, sűrűn járják munkásnegyedeinket. Valóban, nem kísértettel,
nem fantommal, hanem véres valósággal állunk szemben.

A fenyegető veszedelemmel szemben van egy biztató tünet is.
Kezdünk észbe kapni. Kezdjük fölismerni, hogy a bolsevizmus sokkal több, mint néhány ezer elszánt forradalmár sikeres vállalkozása,
véres kalandja. Kezdjük megérteni, hogy a vörös színjáték a világtörténelemnek nem futó epizódja, hanem legmegdöbbentőbb, legveszedelmesebb forradalma, amely Európában valaha tombolt. Immár
nemcsak Róma küldi világgá a vészjeleket, hanem más jelentős politikai tényezők is kongatják a vészharangot.
Amikor egyre több pontról indul meg a harc a Moszkvából kiáradó szellem ellen, a támadók legelső föladata, hogy világosan, élesen lássák, kivel-mivel állanak szemben. Tisztult, a lényeget összefogó
s a gyökerekig leható szemlélet a döntő győzelem első feltétele.
Annyit már világosan látunk, hogy a bolsevizmus nem kizárólag
az orosz néplélek válsága. Hogy az egész kultúránkat megsemmisítéssel fenyegető áramlat a végtelen orosz rónákról indult meg, hogy
első áldozata Oroszország lett, annak az oroszság történelmi fejlődésében, társadalmi alakulásában, lélektani sajátosságában rejlő okai
vannak. (Az okokat e Szemle VII, évf, 1. számában ,,Az orosz szfinx"
cím alatt megjelent tanulmányunkban kíséreltük meg fölvonultatni.)
A bolsevizmus a szó teljes értelmében világforradalom, amely az
egész emberiséget egészen ú j utakra kívánja terelni. Ha különös
gondolatvilágát szétboncoljuk és genetikus vizsgálat alá fogjuk, nem
sok sajátságosan orosz elemre fogunk benne találni. Látni fogjuk,
hogy e forradalmi világot megépítő erők forrásai másutt keresendők.
A bolsevizmusban ú j életforma, új embertípus jelentkezik a világtörténelem színpadán. Amily szövevényes, sok-rétegű az élet, amily
sok-arcú egy-egy történelmi embertípus, annyira szövevényes, sokrétegű, sok-arcú történelmi tünemény a bolsevizmus. Csak a különböző életszférák szemszögéből készült vázlatok szintézise adhat róla
helyes képet. E részlet-vázlatok e helyütt természetesen csak a legfontosabb vonások fölrajzolására szorítkozhatnak.
A bolsevizmus mindenekelőtt forradalmasítja a gazdasági életet, Irtó háborút hirdet a magánkapitalisztikus gazdasági rendszerrel szemben. Ismeretes e harc alapgondolatának durva, de világos
fogalmazása: A magántulajdon lopás. Eszménye az összes javak —
akár a föld, a természet közvetlenül a d j a őket, akár az emberi
munka gyümölcsei — közösségén alapuló, kommunísztikus gazdasági
rendszere. Nincs sem örökölt, sem szerzett magánvagyon — az egyetlen tulajdonos a kommunista állam, amely a termeléshez szükséges
összes fizikai és szellemi erők fölött rendelkezik, a termelést irányítja, vezeti s a termelt javak szétosztásáról gondoskodik. Hogy
azonban ez az eszmény mily messze esik a megvalósulás lehetőségétől, azt éppen az orosz bolsevizmus igazolja, amely a magánkapitalízmust államkapitalizmussal cserélte föl, sőt legújabban már magánkapitalisztikus jelenségek (magánvagyon, öröklés lehetősége) is
verődnek ki rajta. Pedig orosz írók megállapításai szerint náluk a
légkör egy kommunísztikus gazdasági rendszer kiépítésére sokkal
megfelelőbb, mint Nyugaton. A híres orosz bölcselő, B e r d j a j e w sze-

rínt „egy orosz, még ha a kapzsiság és fösvénység szenvedélyének
rabja is, sohasem tekinti szentnek a maga tulajdonjogát, a földi javak birtoklását nem t u d j a ideológiailag igazolni s magában azt gondolja, jobban tenné, ha barátcsuhát öltene magára, vagy zarándokéletre adná magát",
A bolsevizmus alapjaiban forgatja föl a civilizált emberiség eddigi társadalmi rendjét. Tagadja a társadalmi osztályokra való rétegező dés jogosultságát. Eszménye az osztálymentes társadalom, amely
az eddigi társadalmi osztályok, rendek elproletárizálódásából fog
megszületni. Szerinte az ember a maga boldogságát csak a kollektív
életformában találhatja meg, amely minden índividualisztikus törekvést, alakulatot kiküszöböl. Embereszménye a tömegember, aki már
nem ismer családi, rendi, nemzeti köteléket, családi otthont, hazát,
akiben az egyéniség minden jellegzetessége már elmosódott, ki egyszerű gépalkatrészként illeszkedik bele a nagy társadalomgépezetbe.
A társadalmi eltömegesedés, amelytől mi mint egész eddigi kultúránk sírásójától félünk, a bolsevizmus lényegi követelménye,
A bolsevista társadalmi törekvésekből egyik-másik ma már valóra
vált, A híres francia regényíró, a n a g y bolsevista-barát André Gide
oroszországi tapasztalatai alapján állapítja meg, hogy az új orosz társadalomban ,,a külsőségekben rendkívüli egyformaság uralkodik; kétségkívül ugyanaz mutatkoznék a szellemiekben is, ha láthatók volnának , , . Az egyén föloldódik a tömegben," Ugyanő kénytelen azonban azt ís megvallani, hogy amit B e r d j a j e w már a húszas években
jövendölt, az teljesülőben van: az eltömegesedés sem tudja a társadalmi rétegeződést kiküszöbölni — az osztálymentes társadalom éppen úgy utópia marad, mint a kommunista gazdasági rendszer. „Attól tartok, hogy rövidesen egy új, jóllakott munkás-burzsoázia alakul ki, amely sokban hasonlít a mi kis-polgárságunkhoz." Valamivel
odább ezt írja: „Szemmel látható ú j társadalmi rétegek, talán már
társadalmi osztályok, egy sajátos arisztokrácia képződése." A karitatív szellem ebből a társadalomból kivész. ,,Le complexe de
supériorité joue en plein", a társadalmi osztálykülönbség tudata teljes erővel jelentkezik. Különösen bántóan érvényesül ez utóbbi a
cselédséggel szemben. Az orosz forradalmárok föl tudták robbantani
a régi társadalmat, de nagy ígéreteiknek beváltásával, egy boldogabb
társadalmi rend megalkotásával adósok maradtak,
A bolsevizmus világnézetileg egyet jelent a legszélsőségesebb
materializmussal, E világnézet prófétái a XIX, század anyagelvűségének fanatikusai: Feuerbach, Büchner, Moleschott, Vokt, Haeckel
stb, A világ s az élet két kizárólagos alkotó eleme az anyag s az erő.
Lélek, szellem, metafizika egy lebukó kor képzeletének játéka, eltévelyedései s mint ilyenek az új életforma megalkotásában és fejlesztésében szerephez nem juthatnak. Ez a távlattalan, két dimenziós
világszemlélet sokszor kísért az emberiség szellemtörténetében, de
sohasem volt annyira fenyegető mint a bolsevizmusban. Eddig szinte
kizárólag a művelt társadalmi rétegekben talált gyengébb-erősebb
visszhangra. így a XIX. század értelmiségének lelkivilágában alig

helyrehozható károkat okozott. Ma ez utóbbi rétegben, valamint a
komoly tudományos körökben hitele ugyncsak megingott. A bolsevizmus döbbenetes szellemtörténeti szerepe, hogy a hitelvesztett materializmust a munkástömegekre szabadítja rá. Nem ő az első úttörő
ilyen irányban: a szomorú elsőbbség a szociáldemokráciát, a marxizmust illeti, A különbség a kettő között ilyen vonatkozásban ama kegyetlen következetességben s akadályt nem ismerő lendületben keresendő, amellyel a bolsevizmus a materializmusnak az alsóbb néprétegekben való meggyökeresítésén dolgozik. Milyen lesújtó eredményekre lehetünk elkészülve abban a munkástömegben, amelynek
szellemi színvonala, felkészültsége s így ellenálló ereje is sokkal alacsonyabb, mint a XIX. századi értelmiségé volt. Mit kezdünk m a j d
e minden lelkiségéből kirabolt tömegekkel, amelyek boldogságukat
mindenestül a földi élettől követelik!? Elfogulatlan tanúktól halljuk,
mily mértéket ölt már az ú j Oroszországban az elanyagiasodás, a
merő evilágiság. Tompán, fenyegetően hangzik egy kiábrándult francia kommunista, Louis-Ferdinand Céline vallomása: „Oroszországban
a szellemet, az örömöt megölte a mechanika." Mivé fogja torzítani az
embert az a világnézet, amely a metafizikát mechanikával cseréli föl!
A bolsevizmus a vallás-erkölcsi életszférában a legforradalmibb.
Tanai, célkitűzései ilyen vonatkozásban is világosak, félreérthetetlenek.
Ami a bolsevista etikát illeti, legvégzetesebb tulajdonsága, hogy
az embertől független, szuverén erkölcsi világrend létét tagadja, A
jó és rossz közti határvonal törlendő. J ó minden, ami a szovjet államérdekkel egyezik, rossz mindaz, ami vele ellenkezik. A keresztény etikának nincsen egyetlen tétele, amelyet a bolsevizmus érintetlenül hagyott volna. Ha itt-ott egy-egy törvényben egyeznek is, a törvény indokolása két különböző világból való. így pl. a legújabb bolsevista törvénykezés a durva nemi eltévelyedést súlyosan bünteti. A
tiltó törvény alapja természetesen nem az erkölcsi rend, hanem az
emberanyag védelme. Amióta a bolsevizmus Spanyolországban megkezdte a maga véres munkáját, a világnak bőven van alkalma meggyőződni arról, milyen légkört teremt a bolsevista etika. Még a mai
elfásult ember idegzete is meg-megvonaglik a Pireneusi-félszigetről
jövő hírek hallatára.
Ehhez az etikához méltó a bolsevizmus vallástana. Mert van vallástana — a bolsevizmus nem vallástalan. E vallástan sötét alaptétele
az isteneszme szenvedélyes tagadása, A marxizmus megelégedett annak hangoztatásával, hogy a vallás magánügy, az Isten létének vagy
nem-létének kérdésével szemben elméletileg közömbös volt. A bolsevizmus ezzel nem elégszik meg: hadat üzen az Isten eszméjének. Harcos atheízmus, mégpedig olyan alakban, aminőt a vallástörténet alig
ismer. Nem intellektuelek kisebb-nagyobb köre, hanem milliós tömegek és — ami a legmegrendítőbb — gyermekek a támadók, A bolsevizmus az Istenben látja boldogulásának legfőbb akadályát — tehát
meg kell ölni az Istent, A madridi golyók, amelyek a hatalmas JézusSzíve-szoborba fúródtak, nem a szobornak, hanem az Istennek szól-

tak. A Paradicsomot, ha már az Istent megöltük, megteremtjük magunknak. Nem kérünk az Égtől Megváltót — a megváltás m u n k á j á t
is elvégezzük magunk. Tengernyi energia szunnyad még e Földön —
azokat mind fölébresztjük, gépeink, technikánk segítségével a magunk szolgálatára szorítjuk. Amit az evangéliumok csak ígérgettek,
mi azt megvalósítjuk: hegyeket emelünk át, a folyókat medrük megváltoztatására szorítjuk, a Föld színét megváltoztatjuk, hogy termékenységét egyre fokozzuk.
A démonikus vállalkozás egyik része sikerrel járt: milliók lelkéből kiveszett az Istenbe vetett hit. Nem hisszük, hogy az orosz
néplelket sikerül végleg elszakítani az Istentől. Berdjajew szerint
,,az orosz egyház veszít számbelileg, de nyer értékben". E mellett
azonban összeszorul a szívünk, amikor arra gondolunk, hogy milliókban halálra fagy minden Isten felé forduló lelkiség.
S milyen sikerrel jár a bolsevista evilági megváltás m u n k á j a ?
Elhisszük, hogy egyesek, talán kisebb-nagyobb csoportok is nagyobb
jóléthez jutottak. De dacára a vastag függönynek, amellyel az államhatalom birtokosai Európa tekintete elől a szerencsétlen országot
gondosan elzárják, biztos tudomásunk van arról, hogy a nagy, természeti kincsekben, termékenységben gazdag országból a nyomor ugyancsak nincs száműzve. Sok tanút vonultathatnánk föl, de csak néhányra
hivatkozunk. Az első a már említett André Gide. Rövidre fogott beszámolójában itt is, ott is ki-kicsúszik egy-egy mondat a tolla alól,
amely világosan igazolja, hogy az orosz ,,ígéret földjét" sok és vastag
árnyfolt borítja. Elmondja, hogy Moszkvában, a Vörös téren Maxim
Gorkij koporsója előtt „egy f á j d a l m a s asszonyokból, főleg gyermekekből, itt-ott aggokból álló tömeget" látott elvonulni. „Majdnem
mind rosszul voltak öltözve, egyik-másik nagyon nyomorultnak látszott". A föl vonuló sor nagyon hosszú v o l t . . . Másutt ezt í r j a :
„Szovjetoroszországban nincsenek társadalmi osztályok s ez érthető.
De vannak szegények. Sok is van belőlük, nagyon is sok. Pedig erősen reméltem, hogy ilyeneket nem fogok látni, vagy még pontosabban: azért mentem Szovjetoroszországba, hogy szegényeket ne lássak." A francia szénbányászok szakszervezetének egyik vezető embere, Kléber-Legay is megjárta Oroszországot. Nyitott szemekkel,
az igazságot keresve nézett körül. Tapasztalatairól egy cikkben számolt be. (Közölve a Korunk Szava f. é. márc. 1. számában.) Csak
néhány mondat a cikkből. „Miért titkolták el az Oroszországot járt
emberek oly régóta e nagy ország munkásainak pontos helyzetét?
Nem akarom ezzel azt mondani, hogy a forradalom semmit sem hozott a számukra . . . Azonban csodálkozva kellett megállapítanom,
hogy orosz barátaink messze, nagyon messze vannak azon állapottól,
amelyet nekünk l e f e s t e t t e k . . . V a j h a a mi munkásaink sohasem ismernék meg azt a mély szociális színvonalat, amelyen az orosz munkásság él." A legkeményebb a francia kommunisták egykori büszkeségének, a már említett Louis-Ferdinand Céline-nek ítélete, aki a
közelmúltban megjelent könyvének már címében (Mea culpa) is elárulja kiábrándulását. „Nem igaz, nagyon is nem igaz, hogy Szovjet-

Oroszországban nincs többé nyomor. Ellenkezőleg, igaz, sőt nagyon is
igaz, hogy nyomor uralkodik ott mindenütt, az élet kemény, sokkal
keményebb, mint nálunk." Az orosz Paradicsom is csak tragikus
délibáb...
íme, ez az embertípus nyomul a végtelen orosz rónák felől egyre
nagyobb lépésekben Nyugat felé. Hogy kerül közénk ez a torzult ember? Az orosz puszta szülötte, vagy a sokszor elnyomott, kiszipolyozott munkásság szenvedéseiben fogant? Óh nem! Embrióját évszázadokon keresztül az újkor hordozta méhében. Fejlődésének fázisai világosan fölismerhetők. Senkit ne zavarjon meg az a körülmény, hogy
e fázisok sokszor a közelmúlt történetszemléletének mérlegén súlyos
nevek mögött húzódnak meg, mint reneszánsz, fölvilágosultság, liberalizmus.
Az újkor démonja először meglazította, milliós tömegekben el is
vágta azokat a kötelékeket, amelyek a késői középkor embertömegeit
az Egyházhoz fűzték, s a féktelen individualizmus végzetes útjára
terelte a történelmet. Itt kapta Nyugat hajója az első léket. A következő sorsdöntő történelmi fordulónál a történelmi tényezők sorából
kiszorította négy evangéliumával együtt Krisztust, s helyébe a szuverén emberi Észt lopta. Ezzel sem elégedett meg: győzelmi mámorában végül detronizálta az Istent. Nyugat szekulárizálása ezzel be is
fejeződött: minden metafizika hitelvesztetté lett, az egyéni és tömegi
élet súlypontja a földi létben helyezkedett el. A teljes ímmanenciába
merült emberiség természetes erői több irányban nagyot alkothattak,
de ezek az alkotások sok esetben csak siettették azt a folyamatot,
amelynek végső fázisa a bolsevizmus. Kifejlesztettünk egy hatalmas
életapparátust, de letörtük azokat az etikai tényezőket, amelyek az
életapparátusunkban meghúzódó démonikus erők fékentartására
szükségesek lettek volna. Addig oldozgattuk, vagdaltuk a különböző
kötelékeket, amelyek az embert a kereszténységen keresztül az Istentől elgondolt létrendhez fűzték s e létrend harmóniáját biztosították,
amíg az ember valóban szabaddá lett, akit sem isteni, sem erkölcsi
törvények, sem állami, sem társadalmi kötelezettségek már nem kötnek. Vegyük a kor szélsőséges evilágiságához és teljes oldottságához
még hozzá azt a sokszor indokolt elkeseredést, ressentíment-t, amely
a XIX. század folyamán rohamosan szaporodó munkásosztályban a
polgári társadalommal szemben fölgyülemlett, s akkor nem fogunk
csodálkozni, hogy egész tömegeket elkapott a bolsevizmusból kicsapódó démonikus erők vihara. A bolsevizmus, B e r d j a j e w hasonlatával
élve, nem politikai kalandorok útszéli támadása az emberiséggel szemben, hanem azon alapok végső összeroppantása, amelyeken állva a
XVIII—XIX. század oly biztonságban érezte magát, A szellemnek,
amely a bolsevista életformát kitölti, Marx, Lenin legföllebb bábái,
de szülője maga az újkor. A bolsevizmusban az egész emberiséget
fenyegető katasztrófáért tehát nemcsak Moszkva felel, hanem felelnek azok az évszázadok ís, amelyek a kereszténységet oly következetesen aláaknázták.

Ezzel itt állunk a harmadik, legfontosabb kérdésnél: hogy védekezzünk ezzel a hosszú és mély harcvonalban fölvonuló ú j emberrel szemben? Mert védekeznünk kell, ha ezt a szerencsétlen világot
a végső katasztrófától meg a k a r j u k menteni.
A védekezés legfontosabb m ó d j á t sokan egy jelentős fegyveres
erő fölött rendelkező antibolsevísta szövetség megteremtésében látják. Egy előkelő német politikus szerint az előretörő áramlatot nem
lehet szenteltvíz-hintővel, imádsággal föltartóztatni, hanem csak tankokkal, tüzér-ütegekkel, repülőgép-rajokkal. Amennyiben a bolsevizmus ma már egy hatalmas hadseregre támaszkodó politikai tényező
is, a sikeres védekezés kétségkívül hadi erőket is igényel. Végzetes
tévedés volna azonban azt gondolni, hogy szuronyokkal, ágyúkkal,
bombavetőkkel erős sodrú eszmeáramlatot föl lehet tartóztatni. Eszmék, világnézetek harcában a fegyveres erő sokat lendíthet, vagy gátolhat, de a végleges győzelem titka, biztosítéka másutt keresendő.
Amiként a bolsevizmus veszedelmét nem politikai kalandorok, kézibombás terror-fiúk zúdították a világra, hanem az évszázadokon áthúzódó eszmei, világnézeti eltévelyedések sorozatának utolsó láncszemeként jelentkezik, úgy a veszedelemmel való végleges leszámolás
sem harctereken, hanem csak eszmei magaslatokon történhetik. Be
kell tömni azokat a forrásokat, amelyekből az újkor szelleme táplálkozott, s újra bekapcsolódni azokba az erőcentrumokba, amelyeket
a kereszténység hozott a világnak. Nyugat egész légkörének meg kell
tisztulnia, évszázados bálványoknak le kell dőlníök, tévedésekben
fogant filozófiáknak, ál-evangéliumoknak el kell némulniok, ha azt
akarjuk, hogy szebb napok virradjanak erre a szerencsétlen világra.
A bolsevizmusban fenyegető veszedelem elhárítását
mások
mélyrenyúló társadalmi és gazdasági reformok végrehajtásától várják, Sokat vétkeztünk ilyen vonatkozásban is. Mostohán, lelketlenül
bántunk sokszor a munkásosztállyal. A munkástömegek XIX, századi szociográfiája a kor örök szégyene marad, A magántulajdonjog
szentségének sáncai mögé húzódva nyugodtan néztük, a termelt javak elosztásában miként tombol egyre lelketlenebbül az önzés. Még
ma is hány milliót fojtogat a nyomor. Súlyos felelősségünk alól nem
oldoz föl az a tény sem, hogy a gyakorlatban a bolsevista szociáletika
sem különb a miénknél. Lehetetlen a mai gazdasági rendszer érintetlenül hagyásával gátat építeni a bolsevista áramlattal szemben, A
reformok szüksége a lét vagy nem-lét kérdésének súlyával nehezedik
a mai társadalomra.
Azonban végzetes tévedés volna azt gondolni, hogy a társadalmi
és gazdasági reformok keresztülvitelével a bolsevizmusban jelentkező gigantikus korprobléma meg ís van oldva, A legeszményibb gazdasági rendszer sem fogja önmagában immunizálni a világot a bolsevízmussal szemben, ha maga a korszellem nem változik el. Kezdjük
ott, hogy igazságosabb, emberibb gazdasági rendszer kialakulásának
is legelső feltétele a korszellem újjászületése. Ez az újjászületés a
jelen vonatkozásban nem állhat másban, mint azon erkölcsi erők fölszabadításában és érvényesüléshez jutásában, amelyeket az újkor

fokozatosan letört illetőleg az egyes életszférákból száműzött. Közülök egyre, minden erkölcsi erők királynőjére, a ,,suprema lex"-re külön is rá kell mutatnunk.
Ha még volt kétségünk abban az irányban, mi a bolsevista lélektannak alapeleme, az utolsó idők véres eseményei a kételyt ugyancsak eloszlatták, A végtelen orosz síkságról dermesztő hídeghullámok
törnek Nyugat felé, amelyeket ugyan nem mér higanyoszlop, mégis
megfagy tőlük az élet, A bolsevizmus a fékevesztett gyűlölet uralma.
Gyűlölet az Isten, a lélek, a proletáriátuson kívül eső embertömegek
ellen. E gyűlölet hamvasztja el ezrével a templomokat, semmisít meg
pótolhatatlan kul túr értékeket, gyilkolja százezrével az embereket,
gyalázza meg a holtakat. Az utolsó moszkvai pörök, az igazságszolgáltatás, a jogkultúra e szörnyű paródiái megmutatták, hogy ennél is
messzebb tud csapni: a legszorosabb eszmeközösségben élőkkel is kegyetlenül szembe tud fordulni, ha a hatalmi érdek úgy hozza magával. E gyűlölet pokoli lángjai lobognak a Sztálin—Trotzkíj-párbajban. Ezzel kapcsolatban egy, az antibolsevista küzdelem szempontjából döntő fontosságú gondolatot kí kell sarkítanunk,
A bolsevizmus a világtörténelem talán legnagyobb forradalma.
Amiket tőle eddig láttunk, azok legnagyobb részben merő negatívumok: vallásüldözés, az eddigi gazdasági, társadalmi, állampolitikai
rend íölborítása, évszázados jogok letörése, E negatívumok kiküszöbölése sohasem fog sikerülni más negatívumok fölvonultatásával. A
francia forradalom utáni idők legfenköltebb gondolkozójának, de
Maistre-nek van egy mélységes gondolata. Csak e gondolatban kifejeződő igazság alapján lehet a bolsevizmus elleni harcot végső, döntő
győzelemre vinni. ,,Une contrerévolutíon ne doit pas être une révolution contraire, mais le contraire d'une révolution", (Az ellenforradalom ne legyen egy ellentétes forradalom, hanem a forradalom ellentétje.) Forradalomra mi nem felelhetünk forradalommal. Negatívumokat nem lehet negatívumokkal kiküszöbölni.
De Maistre mély gondolata lebeg szemünk előtt, amikor a bolsevizmussal kapcsolatban a szeretet örök törvényét hangoztatjuk. Valljuk, hogy gyűlöletet nem lehet gyűlölettel letörni, A bolsevizmusban
fenyegető végveszedelmet az fogja elhárítani, aki ú j r a szeretni tanítja meg ezt a vesztébe rohanó világot, A Keletről előretörő hideghullámot csak egy erő tudja föl tartóztatni: szeretetet sugárzó hőhullám. Nyugat Krisztust semmiben sem kompromittálta annyira, mint
suprema lex-ének, szeretettörvényének megvalósításában. Ha valahol,
itt létföltételként jelentkezik a nagy jelszó: Vissza Krisztushoz!
Vannak-e Nyugatnak még pozitívumai, amelyek egyedül elég
erősek a véres pört a mi javunkra eldönteni?
Megdöbbenve olvassuk a nagy orosz gondolkozó, Berdjajew egy
megállapítását, „Nyugaton ma lehetetlen egy eszme nevében meginduló aktív mozgalom a bolsevizmussal szemben, mert Nyugat nem
vall egy közös igazságot, amelynek nevében talpraállhatna s egy kereszteshadjáratba indulhatna". Ez az orosz gnosztikus élesen lát:
csak egy közös eszme, közös gondolatvilág teremtheti meg azt az an-

tibolsevista frontot, amely a bolsevizmusban felénk dübörgő katasztrófát föl t u d j a tartóztatni. Ennek a világnak egyetlen nagy, felséges
pozitívuma van, amelyet a bolsevizmussal szembeállíthat: a kereszténység. A nagy korprobléma, amelynek megoldásától függ az emberiség jövője, így áll elénk. Két világ harcának tüzében állunk. A
harc t é t j e : a kereszténység aktív tényezője maradjon-e a történelemnek vagy pedig a kereszténység legkövetkezetesebb, legmerevebb tagadásából megszülető eszmevilág legyen az élet ura.
A harc végső sorsa nem kétes. Isteni biztosítékunk van arra, hogy
a történelem, e gigantikus dráma utolsó fölvonásában „Christus vincit" — Krisztus győz. Ez az isteni biztosíték a mi hallatlan fölényünk,
amelyben soha semmiféle bolsevizmus utói nem ér bennünket. De ez
a krisztusi biztosíték nem z á r j a ki azt, hogy addig, amíg a „Christus
vincit"-ig elvergődünk, hosszabb-rövidebb időre egy ú j pogányság
éjtszakája borítsa el Európát. Az igazság sorsa sokszor a keresztrefeszítés. Lehet, hogy az európai kereszténységé is ez lesz. Lehet, hogy
katakombás nemzedék leszünk. Az Evangélium biztosítéka nem ment
föl a nagy kötelezettség alól: „Vigilate et orate!" őrködjetek és
imádkozzatok, hogy Krisztus ügye veszendőbe ne menjen.
Nem kell hangsúlyoznunk, hogy annak a kereszténységnek,
amelynek ércfalán minden bolsevizmus meg fog törni, komolynak,
mélynek, élőnek kell lennie. Nem lehet neo-barokk kereszténység,
amely kimerül fényes ünnepek rendezésében, nagy szavakban, statisztikai délibábokban, de a szürke hétköznapok alatt már nem jut
szerephez. Nem lehet sekrestye-kereszténység, amely a hitéletet elárkolja a templomon kívül zajló élettől s ezzel az előbbi rásugárzását az utóbbira megakadályozza. Nem lehet kiskorú kereszténység,
amely a mindenkori államhatalom gyámkodásában, jóindulatában
látja létének legfőbb biztosítékát s közben életerői, belső ellenálló
képessége sorvad. Nem lehet szalon-kereszténység, amely a belvárosokat agyonpasztorizálja, de a munkásnegyedeknek csak morzsákat
juttat. Nem lehet merően eszmélődő, szemlélődő kereszténység, amely
futva menekül mindenünnen, ahol a kenyérért, a létért való harc
zajlik — elfelejtve, hogy isteni Alapítója szánta az éhező tömeget,
hogy a tevékeny felebaráti szeretetet, az irgalmasság testi cselekedeteit Evangéliumába iktatta.
A nagy keresztény pozitívum nem jelent sem határozott gazdasági, sem társadalmi, sem politikai rendszert, de jelent egy az örökkévalóság szemszögéből fölépített értékvilágot. Ez az értékvilág az
időbeli és térbeli abszolutum igénylésével lép föl. Az egyéni, társadalmi, gazdasági, politikai élet egészséges, nyugodt fejlődése annál
biztosabb, minél mélyebbre ereszti gyökérzetét ebbe a keresztény értékvilágba, A bolsevizmusban jelentkező gigantikus korproblémának
egy megoldása van: vissza az újkorban hűtlenül elhagyott keresztény
értékvilághoz! „E jelben győzni fogsz."

Harmion.
Dr. Jámbor Hike.

1918-ban, a német megszállás idején, jelent meg Belgiumban egy
elég terjedelmes könyv a lelki életről; a címe: Le Christ vie de l'âme
— Krisztus a lélek élete. Az első kiadás 2500 példánya 4 hét alatt
elfogyott. Egyik kiadás a másikat követte és a legutoljára megjelent
példány már az 120.000 jelzést viselte. Híre hamarosan átszárnyalta
a francia nyelvterületet. Az 1920-ban megjelent 9. kiadás XV. Benedeknek a szerzőhöz intézett dicsérő levelét tartalmazza, a következő
évben pedig magánkihallgatás alkalmával könyvére mutatva így szólt
a szentatya Marmionhoz: ,,Ezt használom lelki olvasmányul." Ugyanez a pápa Szeptickij 1 ember gi érseknek ezekkel a szavakkal tanácsolta ennek a műnek a tanulmányozását: ,,Olvassa ezt, ez az Egyház igazi tanítása." Eddig 7 nyelvre fordították le és mindenütt általános sikert aratott. Főpapok ajánlása kísérte megjelenését, a portugál prímás-érsek pedig 100 napi búcsút is engedélyezett egy-egy fejezet elolvasásáért, mivel ,,nagyon óhajtja a mű elterjedését", Magyarországon sem mondható ismeretlennek. A bencések nyilatkozatait nem számítva, 1 megemlíthetjük P. Szeghy Ernő dicséretét, aki
egyik 1931-ben tartott lelkigyakorlatán ezt a könyvet a lelki élet legnagyobb klasszikusai közé sorozta. A magasztaló kritikák egész
hosszú sorát lehetne idézni. A sok közül csak egyet említünk, P. Doncoeur nyilatkozatát, akiről külön hangoztatják, „hogy komolyan mérlegeli szavát és nem üres szóbeszéd az írása". 2 Ő Krisztus a lélek
élete c. művet az utóbbi évek legszebb lelki könyvének nevezte. 3
Ki ez az író, akinek művét ekkora siker kísérte? Marmion Kolumban, a belgiumi Maredsous harmadik bencés apátja.
1858-ban született Dublinban. Középiskolái végeztével a clonliffe-i szemináriumba lépett, ahonnan Rómába küldték tanulmányai
végzésére. Az örök városban szentelték pappá 1881-ben. Utána hamarosan a filozófia tanára lett a clonliffe-i szemináriumban. Egy maredsous-i látogatás alkalmával azonban felébredt benne a bencés hivatás szava és 1886-ban be is lépett oda szerzetesnek. A fogadalom
letétele után különféle rendi hivatalokban alkalmazták, 1889-ben az
újonnan alapított louvain-i apátságba került, ahol mint perjel és teo1
Ktihár F.: Hittudományi és hitbuzgalmi irodalom, a Katolikus
Szemle
1935. májusi számában.
2
V. ö.- Brémond: Introduction au Manuel illustré de la Littérature Catholique en France de 1870 à nos jours. Paris, 1925. LXVI. 1.; Thibaut: Un maître
de la vie spirituelle. 387. 1.
3
Études. 1921, nov. 5.

lógíai tanár működött 10 éven keresztül. 1909-ben maredsous-i
a p á t t á választották meg, és nagy tevékenységben eltöltött évek után
ott is halt meg 1923. jan. 23-án.
„Apátsága aránylag rövid időre terjed és csak közepes érdeklődést kelthet, Omnis gloria eius ab íntus: Minden dicsősége belülről
van," 4 Valóban nekünk, az utókornak, lelki életét eláruló müvei
m o n d j á k meg, ki volt Marmíon.
A már említett Krisztus a lélek élete c. müvén kívül még 3
munka jelent meg tőle: Krisztus az ő misztériumaiban
(Le Christ
dans ses mystères), Krisztus a szerzetes eszményképe
(Le Christ
l'idéal du moine) és Az Ige jegyese (Sponsa Verbi). Ide kell sorolnunk hűséges munkatársának, Thibaud Rajmundnak feldolgozásában
megjelent leveleit Az Istennel való egyesülés címen. (L'Union à
Dieu d'après les lettres de direction de Dom Marmion), 5 Aki Marmiont igazán meg a k a r j a ismerni, nem mulaszthatja el életrajzának
olvasását. Szintén Thibaud írta A lelki élet tanítómestere címen (Un
maître de la vie spirituelle). Ebben a könyvben megtaláljuk gondosan
megírt élettörténete mellett lelki jegyzeteinek, több levelének feldolgozását és lelki fejlődésének mesteri kézzel megadott rajzát. 0
A z I—IV. kötet alcímül: conférences spirituelles, a lelki életről
adott konferenciák, előadások megjelölést viseli. Mindaz, ami ezekben a kötetekben van, már jóval régebben elhangzott a lelkigyakorlatok és a kolostorban tartott előadások alkalmával. Marmion nem gondolt arra, hogy ezeket nyomtatásban is közzé tegye. Hallgatóinak
jegyzeteit egy maredsous-i bencés dolgozta fel és rendezte el egységes terv szerint, maga Marmion csak átnézte a munkát.
Mivel itt előadások gyűjteményéről van szó, lehetetlen volt elkerülni bizonyos ismétléseket, amelyek főleg az alapigazságok ú j r a
meg ú j r a való hangoztatásából erednek. De éppen ez biztosítja igazi
lélekbe vésődésüket is. Az előadás-jelleg azonkívül az egész munkán
végigvonuló meleg, közvetlen hang forrása. Az a körülmény, hogy
gondolatai megszövegezésében meghatározott közönséget kellett
szeme előtt tartania, csak előnyösen hathatott. A lelki élet többi nagy
klasszikus műveit is meghatározott olvasókör számára írták (Cassianus Konferenciái, Szent Bernát Beszédei, Szent Ignác műve, Timoteus, sőt a Krisztus követése ís). „Éppen ez az, ami tanácsaiknak
gazdagságát, pontosságát, erejét a d j a és belső értékét eredményezi
4
Capelle: La vie liturgique de D. C, Marmion. (Les questions liturgiques
et paroissiales. 1930. febr,)
5
1936 októberében Az élet igéi a misekönyvhöz
csatlakozóan (Paroles de
vie en marge du missel) c. kiadták Marmion legszebb gondolatait elosztva az
év mindenegyes napjára. Elsőrangú könyv azok számára, akik naponta akarnak
meríteni írásaiból.
8
Rövidség kedvéért ezeket a műveket az idézésben csak így jelöljük:
I. = Krisztus a lélek élete, II. = Krisztus az ő misztériumaiban. III. = Krisztus
a szerzetes eszményképe, IV, = Az Ige jegyese. V. — Istennel való egyesülés.
Th. = Életrajza Thibaud feldolgozásában. Az I.—IV. változatlan kiadásban jelenik meg; az V.-t a 2,, Th.-t a 3. kiadás alapján idézzük.

és valóban minden lélek számára jótékony hatásúvá teszi, mihelyt az
ember számot vet a különleges körülményekkel." 7
Az első műben (Krisztus a lélek élete) Marmíon kiindulásul az
Úristennek az emberrel való örök tervét fejtegeti, ,,Az Atya kiválasztott minket a világ teremtése előtt, hogy szentek és szeplőtlenek
legyünk előtte a szeretetben. Eleve arra rendelt minket, hogy fiainak
fogadtassunk Jézus Krisztus által, s így teljesedjék akaratának jóságos szándéka," {Efez. I, 4—5,) Szent Pál tanítása szerint tehát
szentségre hív minket az Űr a fogadott fiúságnak kegyelme által. Ez
a szentség pedig nem más, mint az az isteni élet, amelyet a Fiú közvetít nekünk. így Krisztus „valóban a lélek élete, mert ő a forrása
és a szétosztója ennek az életnek," (I, 8,) Krisztus nemcsak tökéletességünk mintaképe, hanem megváltásunk munkása egyrészt az Egyházban, másrészt a Szentlélek működésén keresztül. Hogyan t u d j u k
ezt az isteni életet magunkba fogadni? Az alap a Jézus Krisztusban
való hit, a szentség pedig, amelyben Isten fogadott fiaivá leszünk, a
keresztség. Ennek a szentségnek kegyelmében meg kell halnunk a
bűn számára és élnünk kell Istennek (V. ö, Róm, VI, 11.) Ez pedig
abban áll, hogy használjuk azokat a természetfölötti eszközöket, amelyek Krisztus erejének hatását eredményezik bennünk. A bűn számára meghalunk a bűnbánat szentségében, Istennek élünk, sőt növekedünk a szeretetben az Oltáriszentség és az imádság segítségével.
Ennek a szeretetnek meg keli mutatkoznia embertársaink iránt, és ez
a szeretet jut teljes kibontakozásra a mennyei dicsőségben.
A II. kötet (Krisztus az ő misztériumaiban)
,,az elsőnek logikus
folytatása", (II, Előszó.) 8 Krisztus élete számunkra misztériumaiban,
erényeiben és cseleketeíben mutatkozott meg. Ez az élet azonban
isteni élet, ezért az Isten-ember misztériumai nemcsak követésre adott
példaképek, hanem érdemmel és kegyelemmel gazdag értékek a hozzájuk hittel és szeretettel közeledő lelkek számára. Ezt az alaptételt
helyezi Marmion teljes megvilágításba a mű első részében, ahol
Krisztus személyéről beszél, A második részben következnek sorra
a misztériumok, a megtestesülés titkától kezdve a mennybemenetelig.
Ezt az összefüggő fejtegetést a Szentlélekről, az Oltáriszentségről,
Jézus Szent Szívéről és Krisztusról, mint az összes szentek koronájáról szóló fejezetek egészítik ki. Az egyházi ünnepkörhöz való teljes alkalmazkodás miatt ez a kötet méltán érdemli meg ,,a liturgikus
év dogmatikája és misztikája" elnevezést. (Th., 402.)
Krisztus a szerzetes eszményképe
c. kötet a szerzetes élet céljául a Krisztus nyomdokain való ,,Istenkeresést" jelöli meg. 9 Ezt a
célt a szerzetes a kolostor testvéri közösségében a k a r j a elérni az
7
Guibert S. J. ismertetése a III. kötetről, (Revue Ascétique et Mystique,
IV. (1923.) 78, I.)
8
Az itteni használatban: „A misztérium egy történeti eseménynek, egy
isteni életmegnyílvánulásnak jelenvalóvá tétele." (Szunyogh: A szentmise lelke.
Pannonhalmi Szemle, X. (1935): 204, 1,) Ez a gazdag íelentés érteti meg, miért
nem lehet a ,,mysteríum" szót magyarra egyszerűen titok szóval visszaadni,
6
V. ö. Regula. LVIII. fej.

Pannonhalmi Szemle

9

apátnak, Krisztus helyettesének való engedelmesség által. A tökéletesedés m u n k á j a megköveteli egyrészt a teremtett dolgoktól való elszakadást, mely a töredelem szellemének, szegénységnek, alázatosságnak és engedelmességnek gyakorlásában áll, másrészt törekedni
kell Istennel való egyesülésre, amelynek eszközei: a közös imádság,
az elmélkedés, a helyes buzgóság és Istenre való teljes hagyatkozás,
így azután Krisztus békéje uralkodik a szerzetes lelkében.
Az Ige jegyese bencés apácáknak tartott előadások gyűjteménye.
Gondolatindító volt ennél a kis műnél Szent Bernát magyarázata az
Énekek énekéről. Ez a szentírási könyv a misztikus értelmezés szerint „magasztalja az Ige egyesülését szent emberségével, Krisztus
egyesülését az Egyházzal és a lelkekkel," (IV, 7.) Az isteni és az
emberi természet egyesülése mintaképe az Ige egyesülésének a neki
szentelt lélekkel. Ennek az egyesülésnek feltétele, hogy mindent elhagyjunk, a szüzességben Krisztust kövessük hűséges szeretettel.
10 évvel halála után (1933-ban) jelent meg leveleinek gyűjteménye Az Istennel való egyesülés címen, őszintén megnyilatkozó
egyénisége, a lelkek nagy szeretete a d j a meg ezeknek a leveleknek
értékét a bőséges kézzel osztogatott lelki tanácsok mellett. A levelek
elrendezése nem időrendben vagy címzettek szerint, hanem egységes
gondolatkörök alapján történt. Amíg mások az Istennel való egyesülést a lelki élet fejlődésének végső fokául tüntetik fel és ennek megfelelően csak fejtegetéseik végén beszélnek róla, Marmion mindjárt
kezdetben megmutatta ezt a fenséges célt, 10 Ennek az egyesülésnek
Krisztus Jézusban kell megtörténnie a hűséges szeretet által. A lélek előrehaladásához szükséges a tökéletesség vágya és a lemondás
szelleme, hogy kíbontakozhassék a hit, remény és szeretet élete. Ennek az egyesülésnek tetőpontját a szemlélődő imádságban érjük el.
Utolsó fejezetként szerzeteselöljárókhoz intézett tanácsokat találunk összegyűjtve benne.
Amint a könyvcímek is sejtetik, Marmion gondolatainak
középpontjában Krisztus áll. ,,Ha megkérdeznék tőlem, hogy miben áll lelki
életünk, azt mondanám: Ez nagyon egyszerű, hiszen összefoglalható
ebben a szóban: Krisztus," (V, 53.) Vagy másutt: „Az a mélységes
meggyőződés, hogy Krisztus Isten és ö a mienk: magában foglalja
egész lelki életünket," (I, 173.) Egyik levelében kifejezetten írja, hogy
írásaival Krisztus ismeretét akarja nyújtani az embereknek, „Ha a
lelkek megértenék mindazt a gazdagságot, amit Jézus Krisztusban
bírnak; ha megértenék, amint megértették a mult századokban, hogy
a mi lelki életünk nem más, mint Krisztus élete bennünk; hogy ennek
a forrása az az isteni életszíkra, amit a keresztelés napján kapunk
Tőle: az életszentség mindenki számára elérhető lenne és bennünk
is épp olyan egyszerű lenne, mint őbenne," (V, 282.) A lelki életnek ez a krisztocentríkus beállítottsága a d j a írásainak hódító erejét
és nagy értékének titkát. „Krisztus nem eszköz lelki életünkben, Ő
a mi egész lelki életünk," (I, 79.) Ennek az állításnak mélységes
10
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igazságát Mercier kardinális is hangsúlyozta az I. kötethez írt előszavában. Amint a templom minden egyes köve, berendezésének minden apró részlete csak keret a középpontban élő Űr Krisztus számára, úgy Marmion gondolatépületének mindenegyes mondata, mindenegyes szava eleven erővel ható kifejtése ennek az igazságnak:
Krisztus él bennünk. (V. ö. Gal. II, 20.) Ez a gondolategység bizonyító erővel mutat arra, hogy itt nagy szellemi alkotással állunk
szemben.
Ha részletezve a k a r j u k vizsgálni, hogy mi magyarázza meg müveinek igazi időtálló értékét és nagy elterjedettségét,
a feleletet három tényező összhangjában találjuk meg. Az írások 1. egy kegyelemtől teljesen áthatott egyéniséget mutatnak; 2. a lelki élet nagy és
tudományos ismeretéről tanúskodnak; 3. a maguk egészében korszerűek.
1. Igazi meggyőződést sugárzó mű csak az elvekkel összhangzó
életből fakadhat. Sokszorosan áll ez az igazság az aszketikus könyvekre, Mercier, aki nagyon közelről ismerte Marmiont, hiszen belső
barátságban állt vele, így írt az első kötetről: ,,Ez a könyv imádságban, az oltárnál fogant és készült, mielőtt a nyilvánosság elé
jutott volna." (I, Előszó.) Nem is értjük meg teljesen gondolatait,
ha nem ismerjük lelki életét.
Még világi pap korából (1885-ből) való levelében találjuk a
következő sorokat: ,,Ha holnap szerzetbe lépnék, azzal a szándékkal tenném, hogy teljesen átadjam magamat elöljáróim kezébe, hogy
az isteni szeretet oltárán mint tiszta áldozat mutathassam be magamat." (Th. 42—43.) A teljes és tökéletes engedelmesség vágya vezette a kolostorba, amint ezt később ki is fejezte: „Elmélkedtem,
imádkoztam és megértettem, hogy csak akkor leszek biztos abban,
hogy Isten akaratát teljesítem, ha a szerzetesi engedelmességet gyakorlom. Megvolt minden eszközöm az önmegszentelésre, az engedelmességen kívül. Ezért az egyért elhagytam hazámat, lemondtam
szabadságomról, mindenemről." (Th, 40.) Életéből lehet látní, hogy
valóban gyakorolta a teljes engedelmességet. Mint louvain-i perjel
is teljesen a p á t j a irányítása szerint cselekedett, minden rendkívüli
munka vállalására előre kikérte az engedélyt. A p á t j a így nyilatkozott róla halála után: „Tíz évig volt perjelem és mondhatom, hogy
sohasem volt engedelmesebb szerzetesem őnála." (Th, 136.) Amikor
a háború után megalakult a belga bencés kongregáció, mint apát ennek prézes-apátjától kért beleegyezést minden lelkigyakorlat tartásához, jóllehet ebből a szempontból teljesen független volt. Műveiben nem is győzte eléggé dicsérni ezt az erényt. „Az engedelmesség magával hordja az Isten megtalálásának eszközeit. — Az engedelmesség a szerzetes számára a szentség legbiztosabb útja. — Szent
Benedek aszkézisének alaptörekvése, hogy a lélek alázatos legyen,
azután hogy engedelmességben éljen (ami az alázatosság gyakorlati
kifejezése), ez lesz számára az Istennel való benső egyesülés titka."
(III. 337, 354, 288—289.)

Méltán lehet mondani róla: „Hogy az Ür annyi áldással kísérte
apostoli buzgóságát, annak titka az, hogy ezen a téren mindent engedelmességből cselekedett. Ez a teljesen természetfeletti erény jellemezte minden munkáját és ez őrizte meg a belső élet egységét és
biztosságát az annyira tevékeny és látszólag szétszórt életmódban."
(Th, 98,) Az ő életében is igazzá vált az, amit az engedelmesség hatásáról ír: „Az a lélek, amelyik birtokában van az engedelmesség
hajlékonyságának, nagy dolgokat tud véghez vinnii. Mert ha tud
Istenben bízni, Isten is megbízik őbenne, biztos benne." (III, 365-)
Mivel megtanult emberek szavának engedelmeskedni, az Ür nagyon sok kegyelmi világossággal árasztotta el. Tudta, hogy gondolatai, indításai termő t a l a j b a hullanak. így ír egyik levelében: „Azt
ajánlom, hogy nagy hűséggel legyen a Szentlélek sugallatai iránt. Ha
megőrzi ezt a hűséget, lassanként ez az isteni Lélek lesz vezetője
és magával fogja vinni a mennyei Atya kebelére," (V, 5.) Marmion
egész életét jellemezte ez a hűség a kegyelem szava iránt. Naplójegyzeteiben már korán előfordul a nyert kegyelmi megvilágítás (lumière reçue) kifejezés, mint bevezetés egy-egy lelki életre vonatkozó
gondolathoz, elhatározáshoz- De későbbi is gyakran találunk ilyen
megjegyzéseket: „Éreztem a kegyelem erős h í v á s á t . , , , a jó Isten
megmutatta n e k e m . , . m a j d n e m állandóan érzem a hívást, hogy erről
elmélkedjem . . . szentmise után úgy tűnt fel nekem, hogy hallom az
Ür Jézus hozzám intézett szavát," Ezeket a kifejezéseket gondolatai
alakulásának egész során megtaláljuk. Az állandóan visszatérő igazság írásaiban, amelyre az-egész lelki életet alapozta: az istenfiúság
kegyelme. E r r e vonatkozólag feljegyezték róla, hogy novícius kora
óta minden elímádkozott. zsoltár végén a Gloria Patri-hoz ezt a fohászt fűzte: Mennyei Atyám, add meg nekem az ístenfíúság szellemét. (Th, 453—4,) És a mennyei Atya meghallgatta ezt a fohászt*
mert ennek a nagy kegyelemnek hirdetése az átélt igazság meggyőződését a d j a írásainak. Mindezek után egész természetesnek kínálkozik az állítás: Gondolatvilága
a maga egészében a kegyelem
műve.
„Krisztus Jézus bőséggel árasztotta szét szolgája lelkében az isteni
kegyelem világosságát, hogy misztériumainak hírnökévé tegye," (Th.
Előszó.)
Az Ür elvezette készséges szolgáját a lelki élet misztikái magasságai felé. Még 1878-ban történt, hogy hirtelen, minden készület nélkül kegyelmi világosságot nyert Isten végtelenségéről. Csak egy pillanatig tartott, de oly élénk és erős volt, hogy parancsoló szükségességgel merült bele Isten fenségének imádásába, (Th, 23,) Ez volt a
kezdete annak a sok-sok boldog pillanatnak, amikor lelke az Istennel való egyesülés örömét élvezte. így ír ezekről halála előtt néhány
hónappal: „Oh! Micsoda boldogság élni Jézus szent emberségének
értékes leplén túl a mennyei Atya közvetlen tekintete előtt."
(Th. 519.)
Lelki életét egyénien színezi a hit erényének
nagyrabecsülése
és a liturgia szeretete. Az erős értelmi életet élő lelkek közé tartozott és egyéni gondolatait szerves egységbe igyekezett fűzni a m á r

ismert igazságokkal. A lelki élet igazságainak forrása a hit. Műveiben valóban látjuk, hogy ez az erény minden megigazulás gyökere és
az egész keresztény élet a l a p j a . " Elég csak végiglapozni „Krisztus az
ő misztériumaiban" című kötetet. Ha ezeket a misztériumokat magunkévá a k a r j u k tenni, akkor első állásfoglalásunk a hit legyen. (29.)
Egyesülnünk kell Krisztussal magával „először is a hit által". (55.)
„Áz isteni irgalom tervszerűsége teljesen a hiten alapszik." (109.)
A z isteni gyermeket hittel kéli néznünk. (140.) A Szent Szűz egyik
legjellemzőbb erénye a hite. (190.) Krisztushoz hasonlóan a hit erejében leszünk sértetlenek a kísértéssel szemben. (214.) Csodáinak is
az volt a célja, hogy hitünket erősítse. (226—8.) Szenvedését hittel
kell néznünk (290,), és a feltámadás kegyelmét is a nagy hit a d j a
meg nekünk. (331.) így értjük meg ezeket a sorokat: „Egész természetfeletti életünknek és szentségünknek alapja a hit," (II, 226,) Ez
a hit azonban nem egyszerű értelmi szemlélés, „Amikor Isten tanúbizonyságához való vonzódás, amely hitre indít, értelmünkben és magatartásunkban annak teljes elfogadására vezet, akkor hitünk tökéletes, cselekvő hit és szeretetben nyilvánul meg," (III, 127,) El lehet
róla mondani, hogy „egész élete nem volt más, mint az élő és gyakorlati hitnek hímnusa." (Th, 59,)
Ez a hite nyilvánult meg abban a nagy szeretetben is, amellyel
a liturgia iránt viseltetett. Amint írja: „A hit érteti meg velünk, hogy
szerzetesi imádságos életünk a legkedvesebb munka Isten előtt és
a leghasznosabb a lelkek számára," (III, 127,) Isten előtt az imádásnak az a legtetszetősebb formája, amelyet az Egyház ír elő. Ez a
gondolat ismételten előfordul műveiben, két fejezet pedig egyenesen
ennek az igazolása. (I.: Vox sponsae, a jegyes szava; III,: Opus Dei,
az Isten dicsérete,) Gondolatgazdagságra és a hang melegségére
nézve szinte kiemelkedik a többi közül. Az egyházi év kegyelembőségét részletesen tárgyalja a II. kötetben. ,,Az Egyház minden évben
bevezet bennünket Krisztus lelkébe, már amennyire egy teremtmény
oda behatolhat, hogy megismerve benső érzelmeit, azokat magunkévá
tegyük, s így minél jobban egyesüljünk vele," (I, 389,) Az Istennel
való egyesülés a szerzetes számára a liturgián keresztül lehetséges.
Ez a gondolata az Opus Dei, az Istennel való egyesülés eszköze c,
fejezetnek. (III, k.) „Azok, akik áhítattal végzik a közös imádságot,
a Szentlélek kegyelmi megvilágításában bővelkednek, s néhány év
múlva könnyen t u d j á k végezni az elmélkedő imádságot." (III, 474,)
Ezért egyik levelében ezt írja saját magáról: „Ügy érzem, hogy a
közös imádság készít elő az elmélkedésre, a szemlélődésre," (Th, 172.)
2, Ha Marmíon műveit lapozgatjuk, hamarosan feltűnik, hogy
alig találunk oldalt, ahol a szerző ne hivatkoznék valamilyen aszke11
Ide lehet kapcsolni a következő megjegyzést: Ez a rendszerező értelmi
beállítottság eredményezi írásainak világos, áttekinthető szerkezetét, a gondolatainak logikus sorrendjét. Ha nem ís nyomja el a szív szárnyalását, ennek másodrendű szerepet juttat, Marmion elsősorban tanítást akart adni. Innen van az,
hogy akik nehezen tudják követni sokszor elvont fejtegetéseit, s akik inkább
érzelmi beállítottságúak, azok nem tudják annyira élvezni műveit.

tikus munkára, ahol ne adna egy-egy jellemző idézetet. Mindez
szinte tudományos jelleget kölcsönöz műveinek.
Természetesen legtöbbször a Szentírás szerepel. Szent Pál a leggyakrabban előforduló, igazán „kedvelt író" (Th, 159,), akit „Krisztus
misztériumai kiváló hírnökének" nevez! (IV, 8.) Pourrat, aki az aszketika történetének feldolgozásával tette ismertté nevét, éppen abban látja Marmion nagy érdemét, hogy Szent Pálnak a lelki életre
vonatkozó tanítását teszi mindenki számára hozzáférhetővé, 12
Mivel a liturgia a d j a elénk igazán alkalomszerű kiválasztásban a
szent szövegeket, egész természetesnek találhatjuk ezt a nyilatkozatát: „A liturgiában ismertem meg Szent Pált és az evangéliumokat."
(Th, 483.) Sok szentírási idézet ismételten is előfordul nála, de mindig igazi bensőséggel magyarázva. Ezt a liturgia hatásának tulajdonítja, „Ha a közös imádságot buzgósággal végezzük, a Szentlélek világosítja meg isteni fényességével a zsoltároknak vagy a liturgiának
egyik-másik szövegrészét; ez akkor különöskép megérinti a lelket és
Jézus Lelkének eleven, belénk hatoló és eredményes működése által
számunkra a világosság és öröm forrása lesz, ahol a lélek állandóan
elolthatja szomját, megújíthatja erőit, megtalálhatja a türelem és a
belső örömujjongás titkát," (III, 422—3.) Magukra a liturgikus szövegekre (orácíókra, antifónákra) is gyakran hivatkozik,
Ugyancsak a liturgián keresztül foglalkozott sokat a szentatyákkal is. Szent Ágoston fordul elő legtöbbször idézeteiben egy-egy bámulatos tömörséggel megfogalmazott eredeti gondolattal. Tractatus
in Joannem (Szt. János evangéliumának magyarázata), Enarrationes in Psalmos (Zsoltármagyarázatok) : azok a művek, amelyekre a
leggyakrabban hivatkozik Marmion, Szent Ágostont különben „Szent
Pál hűséges visszhangjának" is nevezi (I, 115,); ez is magyarázza a
hozzá való különleges vonzódását. Nagy Szent Gergely, Nagy Szent
Leó még az a két szentatya, akikre gyakrabban hivatkozik.
Nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy 10 évig volt Louvainben a dogmatika tanára. Számára a tudomány mindig „az áhítat
segítőeszköze volt". (Th, 18.) Egyik levelében írja: „A teológia, mint
a hit kifejlődése, rendes körülmények közt csak az imádságban művelhető." (Th, 144.) Egészen természetes, hogy teológiai oktatásában
sohasem hagyta el a kifejtett igazságok alkalmazását lelki életünkre.
Legismertebb tanítványa, a fiatalom elhúnyt, szentéletű Hemptínne
Pius életrajzában olvassuk, hogy a növendékek számára „a teológia
előkészítés volt az elmélkedésre. Csak akkor vélték tudni az igazságokat, ha már imádságban is feldolgozták. Mi befejeztük a Szentháromságról szóló fejezetet, í r j a Pius testvér, de még nem tudom a
szívemmel." 13
Mint a dogmatika tanára sokszor forgatta aquinói Szent Tamás
műveit; ítt találta meg Szent Pál tanításának tudományos, rendszerező feldolgozását. (Th, 138,) Gyakran ís hivatkozik rá, különösen az
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I. kötetben. Néha csak magyarázza Szent Tamás gondolatait, úgyhogy a híres német teológus, Grabmann szerint „aszketikus tanítása
az aquinói Doktor annyira szervesen felépített dogmatikájával való
hosszú és kitartó foglalkozás gyümölcse". 14
Szent Benedek hűséges gyermekeként nagy szeretettel forgatta
a Regulát is, amire a III. kötet a legékesebb bizonyság. A régebbi
bencés írók közül különösen a XVI. századi belga apát, Blosius, műveit „olvassa nagy lelki gyönyörűséggel". (V, 158.) A XIX. sz. eleje
óta oly szépen fellendült rendi irodalom munkásait is ismeri. Guéranger, Wolter, Delatte, Gasquet, Besse, Berlière, Festurgière, Morin,
Ryelandt műveiből idézeteket is találunk nála.
Sokat olvassa a nagy misztikusok (Keresztes Szt. János, Nagy
Szt. Teréz, Heftai Szt. Mechtild, Szt. Gertrud, Szienai Szt. Katalin)
könyveit. Ezeknek ismeretére szüksége volt egyrészt azért, mivel sok
apácának volt lelki vezetője (15 olyan kolostort lehet említeni, ahová
rendszeresen járt), másrészt, mivel mindenkinek meg akarta mutatni
a lelki életnek ezeket a magasságait, hiszen hirdette, hogy erre az
Istennel egyesült életre mindenki hivatalos. (III, 462.)
A mai korban általánosan elterjedt Szalézí Szent Ferenc tanítását is alaposan tanulmányozta, műveinek olvasását pedig ismételten
ajánlotta másoknak is. Az aszketikus irodalom egyik híres iskolájának, a XVII. századi „francia iskolának" tagjait (Bérulle, Olier,
Condren, Bossuet) is jól ismerte, de műveiben csak az utóbbitól (Bossuet) találunk idézeteket. Ennek az iskolának újabbkori művelői közül a XIX. századi francia püspök: Gay és az angol Faber írásaira
hivatkozik több alkalommal.
Mindezekből nemcsak kikapott gondolatokat akar elénk állítani.
Sokszor egész hosszú idézeteket ad vagy buzdít részletesebb tanulmányozásukra. így mikor Szent Ágoston egyik beszédéből idéz és
hozzáfűzi, hogy: „ezt az egész fejezetet érdemes elolvasni," (III. 431.)
Ez a gazdag olvasmányanyag azonban nem nyomja el eredeti
gondolatait. Hiszen láttuk, hogy ezeket az Ür kegyelme formálta ki
benne. Az említett művek tanulmányozásával ezeket csak „ébrentartani, díszíteni, tökéletesíteni akarta", 1 5 Meggyőződéssel hirdette: „Az
Ür megkívánja az őt kereső lelkektől, hogy hosszú ideig foglalkozzanak az isteni igazságok tanulmányozásával." (III, 467,) Ennek a
munkának indítóoka azonban „a szeretet legyen, amely keresi a szeretett tárgyat, hogy egyesüljön vele, az a szeretet, amely törekszik
a megismerésre, hogy még jobban szerethessen," (III, 468,)
De a lelki élet nagy ismeretét nemcsak ezekből a könyvekből
szerezte, hanem sokkal inkább tapasztalásból. Elsősorban saját lelkében élte végig mindazt, amit másoknak hirdetett. 16 Azután az a sok
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Bevezetés az I. kötet német kiadásához.
Ryelandt: Les sources de la doctrine spirituelle de dorn, Marmion. (Revue liturgique et monastique. 1930.)
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A lelki élet nehézségeiről is tud egyéni élmény alapján írni: „Szívembő'
együttérzek megpróbáltatásában, ismerem tapasztalásból, nagyon kínos dolog."
(Egyik leveléből: V, 167.)
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lélek, aki őszintén megnyilatkozott előtte, mindmegannyi eleven ismeretforrás volt.
j v. Itt lehet felvetni a kérdést: Kik voltak az említett írók közül igazán nagy hatással r á ? a lelki élet melyik iskolájához tartozott? Elöljáróban le lehet szögezni, hogy ennek a kérdésnek az aszketikus irodalom terén nincs nagy létjogosultsága. Aki itt igazán lelkét a d j a —
amint láttuk —, az elsősorban nem könyvekből meríti gondolatait, hanem az elmélkedésből, ahol az isteni kegyelem irányítását keresi.
Éppen ezért az egyes írók közötti gondolategyezések sem bizonyítanak feltétlen függőséget. ,,A kegyelmek ugyan különfélék, de ugyanaz a Lélek." (I. Kor, XII, 4.) Guibert Marmion több gondolatáról kimutatja, hogy teljesen hasonló Szent Ignác és a jezsuita írók tanításához, de mindjárt kénytelen hozzátenni: ,,Ezeket az írókat csak
kevéssé forgatta." 17
Akik a XVII. századi „francia iskola" aszketikus íróit ismerik,
azok azt állítják, hogy számukra nem sok ú j a t ad. Ennek az iskolának legkiválóbb ismerője: Brémond is ezt írja: „Hogy Marmion Szalézi Szent Ferenc hagyományának követője, ahhoz kétség nem fér.
De nem kevésbbé nyilvánvaló szoros kapcsolata a francia iskolával
is. Ez a hasonlóság szembeszökő." 18
Nem szabad azonban felejteni, hogy a lelki élet tanításának
örök forrása, az Újszövetség 1900 esztendős, s tulajdonképen ide
megy vissza minden aszketikus iskola. (Ezt Brémond a francia iskoláról is kifejezetten állítja. 19 ) Innen merít mindenki, aki a lélekhez
akar szólni. Igazán ú j a t adni Krisztus Urunk után, az apostolok igehirdetése után már nem tudunk. Mi szavunk csak „új ének a régi
titokról", amelyet olvasva az emberek nem azt mondják: Ezt még
nem írták, hanem: így még nem írták.
És éppen a régi gondolatoknak
ez az újszerű feldolgozása
Marmion legnagyobb érdeme.
Ismét csak Brémond-ra hivatkozunk. A
XVII. századi francia iskola íróinál „valami megmagyarázhatatlan,
nem nyugtalanító, hanem csak beavatottaknak való dolog érezhető.
Innen a feledés, amely őket m a j d n e m teljesen ellepte". Ennek az iskolának a tanítása újraéled a XIX, század folyamán. „De hogy ezeket a bizonytalankodó, elszórt mozgalmakat megkönnyítsék, siettessék, talán szükség volt arra, hogy egy nagy bencés apát a bencés
áramlat békés és megnyerő erejét kölcsönözze nekik , . , Nem hiszem,
hogy csalódom, amikor jelentős eseményként üdvözlöm a maredsous-i
apát kezdeményezését, aki saját irányához kapcsolta és ezzel bencés
szelleművé tette a lelkiség legmagasabb, de az ő idejéig igazán csak
a beavatottaknak való hagyományait." 20
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Ismertetés Thibaud könyvéről. (Revue Ascétique et Mystique. XI. (1930):
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de 1870 à nos jours. Paris, 1925. LX. 1.
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La Vie Cath. id. cikke.

Ez a „bencés szelleművé tétel" pedig egybehangzó vélemény szerint abban áll, hogy kimutatta a lelki élet tanításának egyszerűségét
az alapvető igazságok kiemelésével és hangoztatásával. 21 Hogy ez
bencés jellemvonás, ezt maga Marmion is hangoztatja, amikor ezt
í r j a : ,,A bencés lelkiség biztosságának éppúgy, mint egyszerűségének és általánosságának titka abban áll, hogy nem a mindig tévelygő
embertől, hanem az Egyháztól és a Szentlélektől kéri minden elemét
és kereteit, ami nem más, mint Krisztus életének utánzása." (III,
428.} Hogy napjaink egyik kiváló bencés íróját, a párizsi bencések
perjelét idézzük: „Ismeretes az evangélium egyszerűsége. Még egy
könyv van, ami ugyanezt a sajátságot m u t a t j a : Szent Benedek Regulája. Ha az evangélium egyszerű, a bencés lélek még hangsúlyozza
ezt a jellemvonást." 22 És ez a bencés szellem nem jelent valami különálló újszerűséget, Butler apát, ennek a szellemnek egyik kiemelkedő kutatója, ezt írja: „Nincs külön bencés iskola vagy lelki életi
rendszer: Szent Benedek, Szent Gergely és a többiek egyszerűen magukévá tették azt a tanítást, amely általános volt az Egyházban az
V—XII. századig," 23 így tehát a bencés aszkézis törekvése mindig ez
m a r a d : Nem ú j a t adni, hanem a hagyományt, de azt korszerűen.
Hogy Marmion a hagyomány embere volt, az a mondottak alapján
állítható, Most még csak azt kell igazolnunk, hogy műve korszerű
ís egyúttal.
3. Alig van nehezebb és kétesebb értékű feladat, mint egy szellemi irányzat korszerűségének megállapítása. Éppen ezért tekintélyként jelzett véleményeket akarunk itt felsorakoztatni, Guardini, a berlini egyetem kiváló kat. filozófusa, napjaink törekvéseit vizsgálva
korunk lelkiségének alap jellemvonásaként a realitás-keresést
jelöli
meg. „Nem cél többé sajátos eredetiségünkből valami eddig nem látott ú j a t előhozni, hanem a valóság tárgyi rendjének engedelmeskedve dolgozni," 24 Marmiont pedig éppen az jellemzi, hogy Isten
gondolatai alapján akarja a lelki élet törvényszerűségét megállapítani, tehát igazán a valóság alapján. Nagy tévedés áldozataínak
m o n d j a azokat, akik „az életszentséget saját értelmük ilyen vagy
olyan fogalmazásában látják." (I, 4.) Alapvető fejtegetéseiben sem
a k a r mást tenni, mint összeállítani azt a bámulatos természetfeletti
szervezetet, amelyet az Úristen nagy jósága és bölcsessége állapított
meg, hogy megvalósítsuk szentségünket. (V. ö. I, 312—3.)
Ezt a nagy valóságszerűséget olvasói is észrevették. A lelki
életnek az a feltárása, amit sok léleknek nyújtott a „Krisztus a lélek
élete": nem idegen országnak, hanem oly hajlék felfedezésének érzése volt, ahol élt, de amelynek gazdagságát nem ismerte. 23 Vagy
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Guardini: Liturgische Bildung, Rothenfels, 1923, 72. 1, (V. ö. Szunyogh:
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25
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amint egy magyar plébános mondta az I, kötet elolvasása u t á n :
„Ilyennek éreztem mindig a lelki élet rendszerét, de hogy valójában
ilyen, öntudatosan csak most látom,"
Általánosan ismert igazságnak hangoztatása, hogy napjainkban
nagyon sokan a lelki gyermekség útján akarnak közelebb jutni Istenhez. Hogy ez a törekvés igazán korunk igényét elégíti ki, pápai nyilatkozatok hangoztatják, XV, Benedek a lelki gyermekségben „az
életszentség titkát" látja mindenki számára, XI, Pius Kis Szent Terézt az Űr hozzánk intézett szavának nevezi, aki számunkra „az üdvösség biztos ú t j á t " jelzi. Éppen ezért óhajtja, hogy mindenki kövesse őt.
Világosan igazolni lehet ennek a törekvésnek és Marmion tanításának nemcsak hasonlóságát, hanem egyezését is, Ennek a tanításnak kiindulása: Az Ür szentté akar tenni bennünket. De hogyan valósítja meg akaratát? „Azáltal, hogy fiaivá fogad bennünket," (I, 17.)
Nekünk tehát nincs más feladatunk, mint alkalmazkodni az isteni
tervhez „a gyermek egyszerűségével", (I, 124,) Ennek a fogadott fiúságnak csodálatos volta akkora, „hogy az emberi értelem nem t u d j a
kimeríteni", (II, 152.) Éppen ezért az I, kötet vége felé, többszöri
ismétlés után a 14. fejezetben ú j r a előhozza az istenfiúság tanítását,
mert amint m o n d j a : „Ez olyan fontos pont, hogy ennél időzni akarok," (I, 366.) Az imádságot is így határozza meg: „Isten gyermekének szeretetből fakadó beszélgetése mennyei Atyjával - , . Imádságban Isten előtt gyermek mivoltunkban jelenünk meg; és ez a jellegzetességünk állítja be lelkünket lényeg szerint a természetfeletti
rendbe." (I, 400,)
A lelki gyermekség pedig nem más, mint ennek a tanításnak
gyakorlati, szinte azt lehet mondani, népszerű megvalósítása. Marmion 1911-ben X. Pius pápához levelet intézett, amelyben Lisieux-í
Szent Teréz szenttéavatásának megindítását kéri. Meggyőző erővel
hatnak sorai- „Ügy látszik, hogy ebben a korban, amikor kevés ember
érez hivatást az Úrtól, hogy a régiek nagy szigorúságának útján haladjon, az Ür kegyeskedett megmutatni, hogy a szeretet mindent tud
pótolni és a szeretetnek ez az ú t j a a tökéletesség legkönnyebb és legrövidebb útja. Nekünk úgy látszik, hogy a gyermek Jézusról nevezett
Teréz nővér, lísieux-í karmelita apáca ennek az igazságnak szembeszökő bizonysága, Ő saját magáról azt állítja, hogy Krisztus misztikus
testében a szív óhajtana lenni, mindent szeretetből tenni. És ez a
szeretet, minden erények anyja, megnyilatkozott benne minden kötelességek hűséges teljesítésében, az Ür tetszésére való tökéletes ráhagyatkozásban, a mennyei Atya jósága és szeretete iránt érzett határtalan bizalomban, ami a fogadott fiúság szellemének tökéletes
kifejezése:'
(V, 26—27.)
A z Űr szólni a k a r t a mai kor emberéhez, közelebb akarta hívni
magához. És terve megvalósításához kiválasztott egy egyszerű karmelita apácát, aki életével és egy tudós bencés apátot, aki tanításával messzehangzóan hirdeti az Ürnak hozzánk intézett szavát.

Ez a pár sor csupán bevezető szeretne lenni a művek olvasásához, melyet Mercier tanácsa szerint egyaránt kell végeznünk szívünkkel és értelmünkkel. (I, Előszó.) Ha nem egykönnyen értjük
szavait, tegyünk úgy, mint ő a j á n l j a az evangéliumi igékről: „Elmélkedjük át azokat imádságban; csak ott tudunk némileg belehatolni
titkaikba." (I, 47.) Jézus szavait igazán csak ,,<az alázatos és hűséges
lélek t u d j a meghallani." (II, 39.) Ha így, igazi gondolkodó lélekkel
olvassuk írásait, rávezetnek a lelki élet két főforrásának: a Szentírásnak és a liturgiának mélyértelmű élvezésére. Az Űr szava közvetlenül fog a lélekhez szólni. És ez a legnagyobb, amit egy aszketikus könyv elérhet. De bízhatunk Marmion személyes hatásában ís.
ő földi életében igazi krisztusi szeretettel akarta munkálni a hozzá
közeledő lelkek ügyét, azokét is, akikkel csak írás útján állt kapcsolatban. „Leveleiket figyelmesen olvasta Isten jelenlétében." (V, 124.)
„A lelkeket az imádság világosságában nézi." (V, 93.) Érezte az Űr
Jézus sürgetését, hogy egy lélekért sokat imádkozzék. (V, 143.) Nem
ritkán olvassuk azt is leveleiben, hogy „imádkozom önért minden
nap." (Pl. V, 130.)
Ez a lélek, akiről hihetjük, hogy már az Űr színelátását élvezi,
ma sem érezhet máskép. Ma is elmondja azt a könyörgést, melyet
apát korában a z Ür Jézus főpapi imájához kapcsoltan így foglalt
szavakba: „Atyám, a Tieid voltak, és nekem adtad őket, , , Nem kérem, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól . . . Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te Atyám énbennem és én tebenned . . . Hogy szereteted megmaradjon bennünk
és megadassék nekik egy napon Krisztusod dicsőségének élvezése,
hogy részesek legyenek a Te boldogító társaságodban szeretett Fiaddal és a közös Szentlélekkel együtt." (V. ö. III. 83; és Ján, XVII.)

KÖNYVEK.

Bölcselet.
J. Maritain: Religion und Kultur. Übertragen von J. Niederehe. Mit einer
Einführung von Dr. R. Grosche. Herder, Freiburg, 1936. VI + 104 1, Fűzve 1.40,
kartonban 1.60 RM.
A vallás, de különösen a kinyilatkoztatott keresztény vallás és a kultúra
kölcsönös összefüggésének kérdése ma is vitás, különösen, ha a kultúra eredetének és öntörvényszerűségének problémáját vetjük fel. Elméleti szempontból
lényegét tekintve a kultúra és civilizáció a természetes, ideiglenes rend körébe
tartozik és röviden szólva a tulajdonképpeni emberi életnek kivirágzása anyagi,
szellemi, erkölcsi téren. De gyakorlati szempontból nem lehet a kettőt teljesen
szétválasztani, függetleníteni a kinyilatkoztatás több-kevesebb befolyásától, megtermékenyítő és nemesítően alakító hatásától. Sőt, minél jobban aláveti magát
a kinyilatkoztatás irányításának, örökérvényű eszméinek, tehát a teljes igazság
vezetésének, annál kevésbbé fenyegeti az a veszély, hogy kivetkőzzék emberiességéből és elnyomja benne azt, ami igazán emberi, mint ez a teljes ideiglenességét, természetességét, az örökkévaló igazság befolyása alól elszabadult függetlenségét végletekig hangsúlyozó és megvalósítani akaró kultúrával történt. Nem
magában a vallásban és kultúrában található meg a kettő ellentétessége, hanem
a kettő kapcsolatát megvalósító ember egyoldalúságában. Az örök igazságokat
hűségesen megvalósító kereszténység ismeri az ideiglenes javaknak értékét is,
sőt emeli, fokozza azt, csak fattyúhajtásait nem engedi elburjánozni,
E mély gondolatokkal teli rövid könyvecske jó eligazítást ad, bár a vallás
és kultúra kapcsolatainak összes kérdéseire nem terjeszkedik ki. Inkább alapvetű jellegű. Fordítása gondos, mentes a fordítási íztől, Grosche viszonylagosan
hosszú bevezetése nemcsak Maritain gondolatainak tökéletesebb megértését célozza, hanem kiegészítésének is tekinthető.
Karl Anton Prinz Rohan: Schicksalstunde Europas, Erkenntnisse und Bekenntnisse. Wirklichkeiten und Möglichkeiten. Leykam-Verlag, Graz, 1937. 431 1.
Vászonkötésben 7.— RM, 14.— Sch.
Rohan nagytudású, széleslátókörű, sokat utazott, sokat tapasztalt politikus,
kultúrbölcselő és publicista. Művében a mai Európa változatos rétegződésű életének „impresszionista mérlegét" a k a r j a megadni, hogy azután megtalálhassuk az
egyenes irányú, biztosan kivezető utat a nem egyszer sorsdöntő, egész életünkre
kiható problémák össze-visszakúszált hatalmas tömkelegéből. Először is az európai kulturális szellem és tudat, más szóval az európaiság lényeges összetevő
elemeit foglalja össze. Ezek között legkimagaslóbb az európai ember istenfogalma
és az erre támaszkodó, ebben gyökerező személyiségfelfogásának sajátossága,
úgyhogy a személyes Istenben való hit, a személyes halhatatlanság és az istenfiúság boldog tudatában erkölcsileg kikristályosodott személyiség, imponáló jellem nélkül az igazi európai ember nemcsak el nem képzelhető, hanem a világuralom megtartására sem hivatott többé. Az első Európa története még ennek a
személyiségnek jegyében folyt le, A reneszánsz óta azonban mind jobban elfordult az égtől és a földre irányította tekintetét és szívét. Az Egyház és az állam
kapcsolata mindinkább meglazult, sőt a kettő egymással nem egyszer szembekerült, A természetfelettiség éltető légköréből önmagát száműző ész- és anyagelvűség, az óriási ugrásokkal száguldó technika a „mythos atheos" sivár révében
kötött ki, s olyan politikai mythos-okat termelt ki Önmagából, melyek a régi
theokráciáknál sokkal fokozottabb igényekkel lépnek fel és a személyiség ön-

cé lus ágának is iparkodnak megásni a sírját, A kereszténységre óriás feladat
hárul. De Európát újra kereszténnyé nem tudja tenni, amíg módszerét a támadás
jellege irányítja, s így mindig hátrányban marad, nem is számítva azt az egy-két
jelentéktelennek látszó, de kihatásaiban végeláthatatlan messzeségekbe gyűrűző
hibát, balfogást, mely nem ismeri a mai emberek lélektanát. Majd a személyiség-,
jellem- és életalakítás együtthatóit mutatja be apró, sokszor megkapó szellemességgel rajzolt képekben, A családnak pótolhatatlan fontosságát erősen kihangsúlyozza, A művészetek, ruházkodási mód, lakásművészet, kertészet, zene,
idegenforgalom, stb, jellem- és életíórmáló erejét is érdekesen megvilágítja. Az
utolsó részben a XX. század emberének és politikai életformáinak megnyilvánulásait, illetve vezető eszméit, hordozó alapgondolatait rendszerezi a jelenkor
politikai és szociális történetét — a szerző kifejezésével élve — típustörténetre
tagolva szét. Itt beszél a Quadragesimo anno konzervatív programmjárói, a bolsevizmus istentelenségéről, anyagelvű történetfelfogásáról, állameszméjéről és hatalmi eszközeiről, az ellenforradalmi jellegű fasizmus és nemzeti szocializmus
célkitűzéseiről, gyakorlati eljárásáról, a személyiséghez és katolicizmushoz való
viszonyáról. A háború megszüntetésének és keletkezésének alapjait, okait, lehetséges következményeit és megokolását is felfedi.
Rohan könyve sok eszmélődésre, elmélyedésre, meggondolásra ad gazdag,
változatos anyagot. Belőle nemcsak politikusok, publicisták és kultúrbölcselők
meríthetnek érdekes és értékes indításokat, életalakító eszméket, hanem szülők,
nevelők, művészek, szociológusok és papok is. Korunk vezető eszméinek, politikai és társadalmi irányainak bírálatában, mérlegelő boncolásában és felrajzolásában nagyon óvatos, inkább kevesebbet, mint sokat nyújt, sőt nem egyszer
mellőzi, úgyhogy igazi mérlegnek nem nevezhető. Erősen hajlik a nemzeti szociálizmus politikai, társadalmi és gazdasági felfogása felé. A személyiség kialakulását és jogait is biztosítva látja benne. Ennek igazolására közli Hitler nyilatkozatait, de nem merül bele mélyebben ennek a lehetőségnek sok szempont
felölelésére szoruló pro és kontra kifejtésébe. Ügy látszik, célszerűbbnek véli
az egyszerű állítást, mint a feltolakodó nehézségek útvesztőjében való se tőled,
se hozzád megtorpanást. A papság működését tisztán a lelkipásztorkodás terére
óhajtja szorítani, mert fél attól, hogy politikai téren is működve könnyen visszaélhet a lelkipásztori hatalommal. Mintha bizony csak a politizáló pap hajlanék
az eszközökben nem válogatós machiavellizmus felé, de más politikus nem! Nem
tudjuk megérteni, hogy miképpen biztosíthatja a nemzeti szociálizmus az európaiság fennmaradását, megszilárdulását, hisz a nemzeti szociálizmus a népiség,
fajiság, a vér mítoszának emlőin táplálkozik, él és teljesedik ki, míg Európának
alapirányzata Rohan szerint is a szeretet, hatalmának biztosítója a szeretetösztön. Abban, hogy a középkor kínzóeszközök használatával akarta a bűn bevallását kikényszeríteni, freudista szemmel az elnyomott és háttérbe szorított nemiség más irányú érvényesülését látja. Pedig sokkal egyszerűbb és igaz a középkori jogfelfogásból származó magyarázat, mely a bűn teljes bebizonyításához
megkívánta a bűnös vallomását is, s ezt a vallomástételt a bűnös erkölcsi kötelességének minősítette.
E néhány említett és még szaporítható kifogás azonban nem gátol bennünket
abban, hogy Rohan élvezetesen megírt könyvének olvasását és sok eszméjének
megszívlelését a legmelegebben ajánljuk.
Dr. Hegyi Dámján.
Blazovích Jákó O, S. B.: A nagy szfinx. Újkori emberarcok. Szent István
Társulat kiadása. 1936. 252 1.
Korunk szellemi életének egyik legsúlyosabb, legkínzóbb kérdése: Mi is
valójában az ember? —• vergődő kultúránknak úgyszólván minden zugából felénk
hangzik. Akár szociológiában, akár politikában, akár irodalomban, művészetben,
akár a bölcselet területén vizsgálódunk, ezzel az alapvető embertani problémával
feltétlenül találkozunk. Az ember-probléma nagyságát az mutatja legjobban, hogy
tökéletes megoldást csak Krisztusban talált; csak Krisztus személyében és Evangéliumában bontakozik számunkra teljesen az embernek azon ideálja, kiben az
egyéni és közösségi, természetes és természetfölötti szempontok egyszerre a legszebb harmóniában olvadnak össze.
Mindamellett szerzőnknek nem célja az, hogy az evangéliumi embertant

őszes részletkérdéseivel együtt kiépítse, hanem nagy felkészültséggel arra vállalkozik, hogy annak a gigászi harcnak legjellegzetesebb szakaszait elénk vetítse,
amely az egész újkoron keresztül a sokféle emberideálban bemutatkozott. Végigkíséri tehát az újkori embert a maga tragikus kultúrtörténeti fejlődésének útján,
egy-egy korfordulónál megáll, s egy-egy ember-ideáltípusban
összefoglalja az
illető kor sajátos értékrangsorát. így aztán a történeti hátterül és részben zsinórmértékül odavetített középkori emberből kiindulva a reneszánsz, barokk, felvilágosult, romantikus és modern ember színesen és élesen megfestett történeti képsorozata után napjaink embertípusait mutatja be, akiket a tömegemberben,
a
homo economicusban, a gépemberben és a mai emberben állít elénk, s akiknek
kibontakozását és lelki struktúráját a megelőző kultúrtörténeti vizsgálódások
segítségével érteti meg igazán,
E célkitűzés érintése után szóljunk valamit előbb szerzőnknek vizsgálódási
módszeréről, ezután kissé hatoljunk be ennek a sok tanulmánnyal és elmélkedéssel megírt klasszikus munkának tartalmi gazdagságába és értékeibe.
Ami tehát az előttünk levő munka módszerét illeti, elmondhatni róla, hogy
ez nagy öntudatossággal és hozzáértéssel alkalmazott szellemtörténeti módszer.
A szellemtörténeti kutató előtt egy-egy kor kultúrájának először csak objektív
eredményei állanak; egy-egy kor tudományát, művészi alkotásait, vallását, erkölcsét, jogát, technikáját, államrendjét, stb, mint történeti eredményeket veszi
számba. Azután mindezen kultúrtényezőkből magyarázni és rekonstruálni iparkodik azt az emberi tevékenységet, ill, lelket, amely ezeket az eredményeket létrehozta, Ezzel a feladattal a legszorosabb összefüggésben van a tevékenység, ill.
a lélek előtt lebegő sajátos értékrendszernek és -rangsornak, a szellemnek mint
ideálnak kutatása, amely egy kultúra különböző termékeiben objektiválódott.
Végül a szellemtörténeti vizsgálódó a rendelkezésre álló történeti anyagot nemcsak a történetileg jelentkezett értékhierarchia szempontjából kutatja, hanem az
örök szellemi tartalmak, értékek szempontjából is, amikor az a kérdés forog
szóban, hogy az időbeli mellett mi az időfölötti, változatlan, örök értékű a művelődési ideálokban.
Bár mindezen metodikai lépéseket szerzőnk bármelyik fejezetében nyomon
követhetjük, mégis itt a módszer kérdésénél két dolgot legyen szabad hangsúlyozottan is kiemelnünk. Az egyik az, hogy szerzőnk a kultúrtörténeti tények
megállapításában a legjobb, legmegbízhatóbb forrásokra támaszkodik; elég csak
Grabmann, Steinbüchel, Martin, Troeltsch, K, Joël, R. Guardini, stb. nevét említeni, akiknek adatait a legnagyobb tárgyilagossággal szemeli ki, mérlegeli, magyarázza és értelmezi- Egyáltalán bámulattal tölti el az olvasót annak a rengeteg értékes forrásanyagnak felhasználása, amellyel e könyv fejezeteiben a szigorú
eszmemenetbe szervesen beleépítve találkozik.
A másik megjegyzés szerzőnk finom kritikai érzékének szól. Mivel ez a
munka a kereszténység örök igazságainak a kor igényeihez simuló hirdetése is,
azért az olvasónak helyes eligazítása céljából igen fontos az egyes korok művelődési ideáljának, sajátos értékhierarchiájának helyes értékelése is. Hogy mi
ebben az értékrangsorban egyfelől a történeti egyéni feltételektől meghatározott,
és mi az időfölötti örök érték? — e kettőnek gondos szétválasztására, mind a
lelkek helyes vezetésénél, mind a világnézet alakításánál igen nagy szükség van.
Ezt szerzőnk is érzi, ki ezt a kritikai értékelést, kezében a kereszténység örök
igazságainak zsinórmértékével, minden egyes esetben a legnagyobb körültekintéssel és felelősségtudattal elvégzi.
Ami már most ennek a könyvnek gazdag tartalmát illeti,, hogy a rendelkezésünkre álló szűk keretben sokat mondhassunk, úgy hisszük, legcélszerűbben
járunk el akkor, ha kiszemelünk egy fejezetet és ezen keresztül mutatunk rá a
munka gazdagságára és értékeire. Vegyük pl. napjaink világából a tömegember
típusát!
A tömegember, a ma egyik legjellegzetesebb tünete, az egész lényében uniformizált ember, aki az egyéniség egyszerűségét megteremtő tulajdonságaiban
egyre szegényebb, akin egyre gyengébben, halványabban verődnek ki a családi,
faji, nemzetiségi, műveltségi, társadalmi, életkorbeli megkülönböztető vonások.
Kérdés: milyen tényezők működtek közre az újkori tömegember kialakításában? A külső tényezők között említi szerzőnk: a népesség rohamos szaporo-

dását, a földhözkötöttség megszűnését, az ipar és kereskedelem felszabadulását,
egyes történelmi osztályok előjogainak megszűnését, társadalmi rétegek kölcsönhatását és keveredését, a nagyváros-típus kialakulását, a technikát, a filmet, a
rádiót, sajtót. A belső tényezők közül hármat részletez: a demokrácia gondolatának előretörését, a materialista bölcseletet, az anyagi javaknak, főleg a pénznek, központi elhelyezkedését. Mindezen tényezők hatását, amelyeket mi csak
futólag érintettünk, szerzőnk természetese részleteiben kii'ejti és igazolja.
Ezután egy másik kérdés az: milyen a tömegember életstílusa és lelkivilága?
Már ruházkodásában is elárulja magát a tömegember. A ruházat valamikor
sokat mondott az ember nemzetiségéről, társadalmi hovatartozandóságáról, életkoráról, egyéniségéről. Ma mindez múlóban. Ugyanez az egyformaság jellemzi a
tömegembert lakásában is. A kollektív ház, a bérlaktanya térfoglalása a nagyobb
városokban igen jellemző reá nézve. A külső megjelenésében, felépítésében, tárgyalásaiban, társalgásában is bizonyos egyformaságot mutat, s e közben a különböző nemzeti, népi szokások, amelyekben sokszor évszázadok, egész nemzedékek lelke csapódott le, egészen elsorvadnak. Társadalmi életére jellegzetes,
hogy mindenkivel felveszi az érintkezést, aki szinte pillanatról-pillanatra elbírált érdekkörének valamely pontján előnyösen elhelyezhető, továbbá a nemek
közti határvonal gyors és gyökeres eltűnése. A tömegember már férfi és nő között nem akar különböztetni, s ezzel párhuzamosan tűnik a férfiban a nő iránt
érzett és tanúsított tisztelet.
Lelkivilágának pedig egyik legkiütközőbb vonása a befelé forduló, önmagában elmélyedő élet sorvadása, szegénysége. De ez a világ felé fordultság nem
lépi át azt a határvonalat, amelyen túl a transzcendens világa terül el. A tömegember énje és a metafizika közt húzódó keskeny sáv veretlen ura e lélekben
a gép. Az orosz tömegember már a gépimádásig süllyedt, — templomot sürget
tiszteletére. Ezeken kívül a mechanizálási és racionalizálási szenvedély, a pénzhajhászás, a szürke filiszterség életfilozófiája, az annyi áldozatot számláló modern betegség, az unalom — mind-mind a tömegember lelkivilágából való. Az
eltömegesedés legfőbb veszedelme éppen ebben a tömeglelkületben
rejlik.
Kérdés végül: Mit tud a katolicizmus a tömegemberrel kezdeni?
Természetesen meg sem kíséreljük, hogy a tömegembert mindenestül visszaszorítsuk a régi típusokba. A ma társadalmi és gazdasági fejlődésében félreismerhetetlen bizonyos kollektiválódási irány. Hogy a folyamat ne csapjon át
azokon a határokon, amelyeken túl már bolsevizmust, anarchizmust jelent, e
nagy cél szolgálatára senki sem hivatottabb, mint az Egyház, amely a tömegember sivár lelkivilágába új értékeket tud állítani, egyensúlyba hozva benne a
közösség eleven gondolatát az egyéniség értékével és tiszteletével, a természetes
életet a természetfölöttivel.
De mindez csak egyetlen fejezetből kiemelt halvány tükrözése annak a
színes stílusban, nagy átéltségben megírt mély, de mindamellett életközelségbe
hozott gondolatbőségnek, amellyel a kitűnő könyv többi fejezeteiben is találkozunk, Aki korunknak vajúdó problémáit a kat, világnézet éles megvilágításában látni és megérteni akarja, az forduljon eligazodásért szerzőnk e kiváló könyvéhez, mert benne a nagy szfinx, az emberprobléma helyes világnézeti megoldását megtalálja.
K. G.
Acta Pont. Academiae Romanae S. Thomae Aq. et Religionis Catholicae.
Anno 1935. Nova Series, Vol, II. Marietti, 1936. Nagyoktáv, 235 oldal. 10 líra.
Az Acta tartalmazza az Academia Romana S. Thomae Aq. nyilvános összejövetelein szereplő előadásokat, a zárt összejövetelek tárgyát alkotó tudományos
vitákat, továbbá az Academia életét érintő ügyeket és eseményeket. Az előadások
túlnyomó részben az Academia tagjaitól valók és a filozófia majd minden területét érintik. Sajnálandó, hogy bár a modern és más irányú filozófusok nevei
c
^ g gyakran előfordulnak bennük (Bergson, Le Roy, Laberthonnier, Blondel), a
szerzők inkább csak az eltérés megállapítására szorítkoznak, s így értekezéseikben, melyek ugyan sokszor ügyeseknek és mindig hasznosaknak mondhatók, eleve
lemondanak arról, hogy láttassák, hogy a szenttamási (és nem általában sko-

lasztikus) filozófia mint tartalmazza ezen filozófusok nagyon is sokszor helyes
nézeteit.
Különösen áll ez P. Parente és Garrigou-Lagrange cikkeire. Az előbbi
Quid re valeat humana de Deo cognitio címen ír, az utóbbi pedig Blondelnek
1934-ben megjelent legutolsó művével, La Pensée-vei foglalkozván csak azt állapítja meg, hogy kisebb, engedményszerű és inkább csak látszólagos módosítások
mellett régi nézeteit lényegileg nem változtatta meg. M. Browne De intellectu et
voluntate ín electione, F, Gaeani De verbo mentis, Gabriel a S. M. M. De unione
animae cum Deo ír, A. Grammatíco pedig F. Orestano epistemologiáját tárgyalja. Végül A. Gemellinek egy alapos és terjedelmes pszichológiai cikkét tartalmazza az évkönyv a perceptióról.
A. Pírotta O. P.: Summa Philosophiae Arístotelíco-Thomistícae, Vol. II.
Philosophia Naturalis, Generalis et Specialis. Marietti, 1936. Nagyoktáv, XXX,
820 oldal. 35 líra.
A jelen mű a szerző négy kötetre osztott tankönyvének második kötete.
Az első (Phil, Ratíonalis) 1930-ban jelent meg, ezután kell megjelennie a Phil.
Metaphysicalis-nak és a Phil. Moralis-nak. A szerző teljesen az Aristoteles kijelölte tárgybeosztást veszi át, módszer és tan szempontjából pedig Aristoteles
és a skolasztikusok tanítványa. Természetesen más nézeteket is szem előtt tart,
sőt teljességre látszik törekedni, mert figyelmét a legújabb nézetekre is kiterjeszti, A fizikai elméletekkel kapcsolatban jobb lenne ismeretelméleti alapon
azoknak szaktudományi és filozófiai értékét (mely utóbbi majdnem semmi) szétválasztani és akkor biztosabban és világosabban lehetne ítélni. Fölöslegesnek
tartjuk, hogy az egyes fejezetek elején igen sok egyéb skolasztikus tankönyv
parallel helyét megjelöli, különösen áll ez a már kissé régebbi könyvekre.
A kissé terjedelmes anyagból 156 oldalnyit, mint mellőzhetőt csillaggal
jelölt meg.
Prohászka
René.

Vallástörténet.
Kühár Flóris: Egyetemes vallástörténet. II. Nyugat és Kelet. Ó- és Újszövetség. (Szent István könyvek 125—6. sz.) Szent István-Társulat, Budapest,
1936. 398 1. Ára: 5,20 P.
Kühár egyetemes vallástörténetének befejező kötete a 10-oldalas irodalmi
áttekintésen, valamint a hosszú és gondos név- és tárgymutatón kívül három
könyvre oszlik. Az első könyv a görögök, rómaiak, kelták, germánok, szlávok,
ural-altáji népek, köztük természetesen a magyarok vallásának történeti kialakulását, hittartalmát, kultuszát és különböző vallási színezetű jelenségekkel
(ősök, hősök tisztelete, varázslat, állatkultusz, totemizmus) való kapcsolatait
foglalja könnyen áttekinthető rendszerbe, A második könyv Ázsia élő nagykultúrájú népeinek (arabok, hinduk, kínaiak, japánok) vallását tárgyalja az előbbi
könyv módszere szerint. Ehhez a könyvhöz csatlakozik Amerika egykori nagykultúrájú népeinek (aztékok, mayák, chibchák és inkák) vázlatszerű vallástörténete. Az utolsó könyv az Ó~ és Újszövetség vallástörténeti jelentőségét, az ószövetségi vallás fejlődését, Jézus Krisztusnak és vallásának a vallástörténetben
elfoglalt helyét mutatja be. Mindegyik részben először a tárgyalt vallás történetének forrásait vizsgálja és állapítja meg azután pedig vallási elemeinek eredetét nyomozza, hogy a különböző helyek és népek vallásainak összefüggését is
feltárhassa. Ebből a célból, bár nem akar összehasonlító vallástudományt művelni, egyes vallási elemek között párhuzamokat is von. De természetesen mindig
élesen kidomborítja a határvonalakat a hasonlóságok és származási összefüggések között. Nem követi tehát annyi vallástörténésznek megokolatlan eljárását,
mikor a párhuzamból, hasonlóságból mindjárt a kölcsönzésre, az átvételre következtetnek. Természetesen a vallásalapítók életének főbb mozzanatait is felvázolja. A vallások eszmetartalmának ismetretésében csak a jelentősebb pontokra
szorítkozik. Inkább ezeket emeli ki élesen, mert ezekben tükröződik legvilágosabban lényegük.
Nagyon helyesen állapítja meg Kühár, hogy a kinyilatkoztatott ó- és új-

szövetségi vallás is beleilleszthető a vallástörténet keretébe természet- és időíelettisége ellenére is, mert történeti időben és történeti alakban lépett fel, a
biblia a vallástörténet kulcsa és mintegy röviden összefoglalja a vallás változatos
történetét, sőt e változások lélektani okaira is rátapint. Amíg ugyanis hangsúlyozottan kiemeljük az ó- és újszövetségi vallás különleges, kinyilatkoztatott,
természet- és időfeletti jellegét, nem kell attól félni, hogy vallástörténetileg is
tárgyalva tisztán természetes történeti erők létesítette alakulatként jelentkezik.
Az is érthető, hogy a kinyilatkoztatott vallás egész eszmei tartalmát, kultuszának minden mozzanatát, intézményeinek sokféleségét nem vonultatja i'el előttünk,
mert ezekkel más tudományágak hivatottak foglalkozni. Amíg a többi vallások
egész történetét, tehát a belőlük kialakult szekták történetét is röviden felöleli,
ezt a kinyilatkoztatott vallás történetével kapcsolatban nem teszi, mert szerinte
ez az egyetemes egyháztörténetnek keretei között a szektatörténet körébe tartozik,
bár szerintünk az egyetemes vallástörténetnek ez is tárgya lenne, mivel a keresztény vallásból az idők folyamán kiszakadt szekták kialakulásában lélektani
hatóokokon kívül a történeti erők is döntő szerepet játszottak. De még abból a
szempontból is jó lett volna ezek vázlatszerű történetét megadni, mert e nélkül
Kühár könyvének olvasása után az egyháztörténetet nem ismerőben könnyen az
a benyomás keletkezhetik, mintha a világvallás jellegű kereszténységben az anynyira szükséges egység rovására nem történt volna semmi sem. Tisztán módszertani okból sem helyeselhetjük, hogy India vallásának tárgyalását egy fő- és
négy alpont helyett négy egyenlő és egységes jellegű fejezetben bonyolítja le.
Kétszer is említi, hogy a III. század végén Aurelianus császár rnár megkívánta
alattvalóitól, hogy „dominus deus"-nak címezzék. Tudtunkkal már az I. század
végén Domitianus császár is az önistenítés e nagyzási hóbortjában szenvedett.
E kötetben is hiánytalanul érvényesülnek azok a kiválóságok, amelyeket az
I. rész ismertetésekor folyóiratunk 1936. évfolyamának 3. számában kiemeltünk.
De viszont nem találkozunk azzal az áttekintő összefoglalással, melyet ugyancsak
az I. rész ismertetésekor a II. rész befejezéseül reméltünk. Kühár könyve azonban ennek ellenére is mindenképpen megérdemli, hogy minél szélesebb körökben
tanulmányozzák és útbaigazításul használják.
Dr. Hegyi Dámján.

Dogmatika.
Thomas Villanova Gerster! Infernus. Tractatus Dogmaticus. — E. Marietti,
Taurini, 1936, — 175 lap. Ára fűzve 7 líra.
P. Gerster több elméleti és gyakorlati hittudományi könyvvel gazdagította
már a szakirodalmat. Jelen munkájában a pokolra vonatkozó kinyilatkoztatott
hitigazságokat, a hittudósoknak és különösen szt. Bonaventurának tanítását ismerteti a szokott rövidséggel, világossággal és alapossággal. Az 1. fejezetben a
pokol létezéséről ír. Hosszabban ír a 2. fejezetben, a pokol helyéről, amit mi
nem tartunk annyira fontos kérdésnek. Azután a pokol lakóiról, szenvedéseiről,
a kárhozatról, a pokol örökkévalóságáról, a kárhozottak értelmi és akarati tevékenységéről tárgyal. Az összes vonatkozó kérdésekről megemlékezik. Papoknak
és szónokoknak jó szolgálatokat tehet e munka.
Ugyanattól: Sacramentum Extremae Unctionis. Tractatus Theologicus. —
E, Marietti, Taurini, 1936, 79 lap. Ára fűzve 4 líra.
Szerzőnk az utolsó kenet szentségéről szóló tudnivalókat hét fejezetben
tárgyalja, ír ennek a szentségnek lényegéről, kiszolgáltatójáról, alanyáról, szükségességéről, megismétléséről és hatásairól. Az általánosan hirdetett vélemények
mellett mindenütt ismerteti Szt. Bonaventura tanítását is. Aki szereti a rövid,
könnyen áttekinthető összefoglalásokat, annak kitűnő kézikönyv szerzőnk jelen
munkája.
— rsm —

Egyháztörténelem.
Bangha—Ijjas: A keresztény Egyház története. I, kötet, Bangha Béla S. J.
és Borbély István S, J.: Az ősegyház, II. kötet, Loschert Kázmér: Az egyházatyák kora. — Pázmány Péter irodalmi társaság, Budapest, 1937. — Egy kötet
fűzve 5.— P, a nyolckötetes sorozat egyszerre előre kifizetve, fűzve 32.— P.
Pannonhalmi Szemle

^

Nagyszabású, eddig ezen a téren egyedülálló vállalkozás, a keresztény Egyház történetét nyolc kötetben magyar nyelven adni a magyarul olvasó közönségnek, A íentjelzett két kötet már megjelent, a többi nem nagy időközökben
következik.
Az első kötetben az evangéliumnak, az apostolok cselekedeteinek eseményei
elvesztik történelmi távolságukat, a jelenben, mintegy szemünk előtt peregne^
le. A kereszténység megindulása, nagy küzdelmei, végül diadala a fő fejezetek,
de ezek keretében megjelenik az akkori világ embereivel, törekvéseivel; pontos
rajzát kapjuk a keresztények mindennapi életének, A történeti folytonosságba
beleszőve találhatók dogmatikai, biblikus, archeológiai, stb, adatok, a nélkül,
hogy az események egységes előadását megbontanák,
A második kötetben a kereszténység már mint államvallás jelenik meg,
minden téren hatalmas építő tevékenységet fejt ki. De a küzdelmek, a harcok
nem pihennek. A pogányság erőit felfrissíti, önmagát reformálja és tovább támad,
hogy a kereszténységet legyőzze. A kereszténységen belül is támadnak velleitások, melyek a keresztény eszméknek következetesen, egységesen felépített isteni
építményébe az emberi és pogány gondolatokat akarják becsempészni. De minden ellenállás hasztalan. Az egyházatyáknak életszentségben és tudományban is
felvértezett hősi csapata állja a támadásokat, nem engedi a lényegest kikezdeni
és viszi diadalra a keresztény eszméket az összeomló akkori római birodalom
helyére lépő, messze északról, keletről jövő népek lelkébe.
A két kötetet mintha egy szerző írta volna, oly egységes és e mellett világos a stílusa. A munka olvasása lelki és szellemi élmény. Az írók szélesterjedelmű és biztos tudásuk tárházából adnak. Természetesen nem céljuk önálló
történeti részletkutatáseredményeket adni, hanem az eddigi eredményeket a legjobb és legtudományosabb egyháztörténeti munkákból nyújtani. A szerzők közlik
azon auktorokat, kiknek műveire főkép támaszkodnak, A két kötetnek leírásai,
jellemzései rövidek, jellegzetesek, művésziek. Hogy csak egy példát említsek,
kitűnő Szent Pál portréjának megfestése. Az egyháztörténeti problematikát az
egész vonalon érintik, az olvasó feleletet kap kérdéseire, úgyhogy a munka apologetikus feladatot is tölt be. Mindez azonban nem száraz fejtegetések keretében
történik, hanem ezeket is mintegy a történeti élet szükséges élményeiként kapjuk, nem elveszve a részletekben, minek következtében a főeseménytől érdeklődésünket, figyelmünket, rokonszenvünket elvonni nem tudják. Nehéz helyeket,
mint Szt. Ágoston tanítása a kegyelemről, stb. világosan adnak elő. Érdekesen
világítanak rá az eretnekségek mögött sokszor meghúzódó emberien gyarló törekvésekre. A nagyközönség értékes nyeresége a két kötet, de szakemberek is élvezettel olvashatják. Örömmel és érdeklődéssel várjuk a többi kötetet.
Dr. Hermann
Ipoly.

Lelkiélet.
Prohászka: Méditations pour l'année liturgique. Traduit par Mme Bacsa
et Mme Genthon. Castermann, Paris, 306 1, 16 fr.
Egyik párizsi katolikus könyvkiadó e sorok írója előtt tette azt a kijelentést, hogy a komoly vallásos irodalomban nincs válság. A kijelentésre beszédes
bizonyíték volt az üzletbe bejövök nagy száma, kik mind komoly, vallásos könyveket kerestek. Abban a gazdag vallásos irodalomban, mit a külföld termel,
lassanként szóhoz jut a magyar vallásos-pedagógiai irodalom, még pedig nagyon
előnyösen. Akik megtalálták a módját, hogy legyőzve a nyelvi nehézségeket, az
idegen közönség elé vigyék munkájukat, nagyon szép sikereket értek el, és a
magyar névnek elismerést szereztek. Amit irodalomnak neveznek itthon, melynek külföldi missziójáról annyit hallunk hol reklámszempontból, hol pedig az
igazságnak megfelelően, bizony nagyon távol áll attól a hatástól, mit pl. Tóth
Tihamér művei elértek, miket az egész világon megtalálhatunk papoknál, nevelőknél, ifjúság kezében. ,,Az egyetlen magyar író, akit ismerek" — hallottam mondani. ,,A mulhause-i Salvator-cég főnyereményt ütött meg Tóth Tihamér könyveivel", mondta az egyik kiadó.
S most elindult hódító útjára Prohászka is elmélkedéseivel. Az adventi és

karácsonyi elmélkedések jelentek meg a karácsonyi könyvpiacon. Előzetesen a
katolikus egyetemen volt vele kapcsolatban irodalmi matinée.
Mit szóljunk a fordítás értékéről? Kétség se férhet hozzá, hogy a legjobb.
Aki nem laikus az ilyen kérdésekben, az tudja, hogy az ilyen fordításokat át
szokták nézni. Itt se maradt el. Louis Chaigne, ismert nevű katolikus kritikus
végezte el az átnézés dolgát. Merészség volna vizsgálni a fordítást. Ahol a magyarosság érződik rajta, azt Louis Chaigne így akarta. Az ő érdeme a munka
elindítása. Ha utolsó helyen emlékszünk meg a fordítókról, az nem azt jelenti,
hogy az ő érdemük a legkisebb. Érdemes, páratlanul nehéz munkát végeztek. A
magyarság háláját érdemelték ki azzal, hogy ilyen nehéz munkára vállalkozva,
egyik legnagyobb értékünknek tették lehetővé, hogy hódító útjára elindulhasson.
Erre a munkára csak azt mondhatom: On use noblement sa vie (Nemesen tölti
életét), aki ilyen munkát végez.
Szalay
Jeromos.
Katholisch-konservatives Erbgut. Herausgegeben von Emil Ritter. 12°, XIII
-f 407 I. Freiburg i. Br,, 1934, Herder. Ara fűzve 3.80, egészvászonkötésben 5.20 M.
A 19, század közepe táján a német katolikus gondolkodók egész sora foglalkozott az állam, a nemzet, a nép és a társadalom legfontosabb kérdéseível.
Teljes joggal, mert a kisebbségben lévő német katolikusokat egyfelől az állammindenhatóság, másfelől pedig az egyházellenes korszellem, a liberalizmus nyomása veszélyeztette. Ma hasonló a helyzet. Ezért célszerűnek látszott, hogy
Schlegel Frigyes, Müller Ádám, Baader, Görres József, Buss, Ketteier, Vogelsang
és más vezetőelméknek a liberalizmus ellen irányuló és ma is érvényes gondolatait kellő formában felelevenítsék. Ritter Emil és munkatársai sikerrel oldották
meg e feladatot, amennyiben rövid életrajzi bevezetés után mindig az illető gondolkodónak adják át a szót. A közölt anyag gondos kiválogatás eredménye.
Elsősorban a ma is hasznosítható írásokat közlik. A szerkesztő maga is tudta,
hogy a katolicizmus liberalizmus-ellenes arcvonala mellett még több más (pl.
abszolutizmus-ellenes) vonalvezetés is lehetséges, de ezekről a kötet egysége
érdekében lemondott. Valószínű, hogy a mai kényes helyzet is hatással volt ezen
elhatározására, A kitűnő tárgymutatóval és kellő irodalommal ellátott kötetet
mi, hasonló körülmények között élt, magyarok is nagy haszonnal olvashatjuk.
Karsai Géza.
Stonner, Anton: Heilige der deutschen Frühzeit. 2 kötet. 8°, XVI + 272 1.
és XI +< 270 1. Freiburg i. Br., 1934—35. Herder u. Co.
A nemzetiszocializmus által alapjaiban megrendített és létében veszélyeztetett német katolikus egyház a mélyre evez: a néphez és a történelemhez fordul,
hogy elsőszülöttségi jogát sikerrel bizonyíthassa. Ennek köszönhető lényegében
a vallásos néprajz tudományának szokatlan fellendülése és a szenttörténettel
foglalkozó munkák sorozatos megjelentetése is, Stonner Antal tudományos alapossággal és mégis élvezhetően megírt kétkötetes munkája is ebbe a sorozatba
tartozik. Az első kötetben 14, a másodikban pedig 9 német szent mesteri élet- és
jellemrajzát kapjuk a Karoling-kortól kezdve egészen a Hohenstaufokig. A szerző
tudatában van annak, hogy népének most van a legnagyobb szüksége katolikus
múltja világító oszlopaira és ezért szíve egész hevével, tudománya teljével írja
minden sorát. Elsősorban a lelkipásztorokra és a nevelőkre gondol, akik nem
mindig férnek hozzá a közvetlen forrásokhoz. Ezért a legnagyobb gonddal kiaknázza, sokszor szó szerint idézi a forrásokat, hogy azok a szószéken, az iskolában, előadásokban, stb. felhasználva a tárgyi dokumentum erejével hassanak.
Az egyes fejezetekben áttekinthetően tagolja, lényeges szempontok szerint csoportosítja az anyagot, hogy minden része azonnal felhasználható legyen. Nem
akarjuk elsorolni, hogy mely szentekről van szó, csak annyit említünk, hogy a
legjelentősebbek mind megtalálhatók e két kötetben. Sok szentet csak azért nem
vett fel a szerző, mert a róla szóló források nagyon gyérek és így modern
szempontból kevésbbé kiaknázhatók voltak. A gazdag anyagban sok a magyar
vonatkozás (pl, Sz. Ulrik, Sz. Farkas, Querfurti Brúnó, stb. életrajzában). A
szöveg komolyságához illő képek, az értékes jegyzetek, melyekben a legfontosabb
irodalomra és magukra a forrásokra utal a szerző, nagy mértékben növelik a
ig.
munka gyakorlati értékét és használhatóságát.

Szunyogh X. Ferenci Elmélkedések a Misszálé felett. I—II. Rákospalota,
1936. Szalézi Művek. 340 + 300 1.
A laicizáló irányzat hatása következtében mély szakadék keletkezett az
oltár és a mindennapi élet között. A nagy tömegek előtt érthetetlenné vált a
krisztusi élet misztériuma. Ezzel együtt feledésbe merült a misekönyvnek sok
drágagyöngye, amellyel az Egyház a legszentebb áldozat bemutatását kíséri és
körülveszi. Hála a liturgikus mozgalom apostolainak, a helyzet már kezd megváltozni.
•
Szunyogh Xavérnak ez az új munkája megint hatalmas lépéssel viszi előbbre
a liturgikus mozgalom ügyét, A szerző kezünkbe adja a kinyitott misszálét,
vasárnapról vasárnapra elmagyarázza a szent .mise szövegét, kifejti a történeti
vonatkozásokat, amelyek a megértéséhez szükségesek. Feltárja a misekönyv szépségeit, mindenekfelett pedig ráeszméltet arra, hogy a liturgia miképen lesz a
hívők részére megdicsőült jelen és kegyelemteljes
valóság.
De nemcsak különálló gyöngyszemeket mutogat, hanem rámutat az egyházi
év nagy összefüggéseire, az egyházi év kialakulására, és mozgató eszméire is.
Elviszi az olvasót a Kis Jézus kíséretébe, végigvezeti az egyházi év nagy lelkigyakorlatán, megérteti a kegyelmi élet alapvonalát, amely a keresztségből az
eucharisztián át halad az Ür dicsőséges megjelenése felé.
Az elmélkedések minden során ott lüktet a szerző vezérgondolata: a liturgia
nem csupán elmélet, nem történet, hanem a bővebb kegyelmi élet megvalósulása.
Életre, bővebb kegyelmi életre segítik ezek az elmélkedések a miséző, igehirdető
papot és az egyszerű hívőt egyaránt. Ezért szeretettel ajánljuk őket olvasóink
szíves figyelmébe.
A boldog esztendő. Gondolatok Szalézi Szent Ferenc műveiből. I—II, Lelki
élet kis könyvei XXI—XXII, Szalézi Művek, Rákospalota,
Szalézi Szent Ferencnek bájos, hangulatos, mindig korszerű műveiből állított össze a Kiadó az év minden napjára néhány sornyi lelki táplálékot. A
rövid kis elmélkedések gondolatmenete ügyesen alkalmazkodik az egyházi év
gondolatmenetéhez. Különösen nagy elfoglaítságú embereknek elsőrangú segítőeszköz ez a két kis könyvecske arra, hogy a mindennapi élet robotjában egy-egv
gondolattal felüdíthessék magukat.
Dr. Nemes Vazul.
Az Űr szolgálatában. Imakönyv és elmélkedések házialkalmazottaknak és
a Zita-Körök tagjainak, összeállították dr. Niszler Teodóz és dr. Pammer Odilo
pannonhalmi bencések, — Budapest, 1936, Kiadja a Kat. Háziasszonyok Orsz.
Szövetsége,
Imádságos könyvekben igazán nincsen hiány. És mi mégis örülünk, hogy
ismét megjelent egy ú j imádságos könyv. Különösen annak örülünk, hogy
éppen ez a könyv jelent meg. Egyszerű lelkeknek, vallásilag talán -nagyon is
elhanyagolt vagy vallási dolgokban teljesen járatlan lelkeknek akar ez a könyvsegítségére sietni a napnak megszentelésében. Istenhez akar vezetni és a jóban
való állhatatosságra nevelni olyan lelkeket, akiknél talán senki sincsen nagyobb
veszélynek kitéve. A szerkesztőknek sokévi tapasztalata, a gyakorlati élet iránt
való finom érzéke, az egyszerű lelkeknek kitűnő ismerete miatt a könyv célját
100°/o-ban elérte. Megtanít ez az imádságos könyv az első részben a napnak és
léleknek imádságok által való megszentelésére, a szentségeknek helyes fölvételére, A 2. rész a hónapnak minden napjára a lelkiélet különböző eszközeit kiaknázó elmélkedéseket hoz. Megtanítja az egvszerű lelket az elmélkedő imádságra is. Ez is igen nagy értéke a könyvnek! A 3. rész minden hónapra egy-egv
védőszentnek életét és példáját állítja elénk. És végül, mivel a léleknek Istenhez
emelésében igen nagy szerepe van az éneknek is, a 4. rész sok egyházi éneket
közöl, őszintén kívánjuk, hogy ez a kitűnőnek minősítendő imádságos könyv
lélekmentő hivatását minél szélesebb körben teljesítse! Ez lenne a szerkesztők
fáradságos munkájának legszebb jutalma.
— fm —
P. Bruno a Jésus-Marie 0 . C. D.: Keresztes Szent János életrajza. Franciából fordította P, Ernő a Sancta Teresia sarutlan karmelita. Kiadja a magyar
kármelita Rendtartomány keszthelyi zárdája, 1936, 393 1.

Több lelkiség után vágyódó korunk egyre nagyobb érdeklődéssel fordul a
misztika felé. Érthető tehát, hogy örömmel üdvözöljük a katolikus misztika Nagy
Szent Teréz mellett legkiemelkedőbb vezéralakjának, Keresztes Szent Jánosnak
első valóban teljes életrajzát. Annál is inkább, mert 1926 óta mint egyházdoktort,
mint a misztikának az Egyháztól is elismert tekintélyét tiszteljük. Korának mesterien rajzolt keretében jelenik meg előttünk az igazi misztikus szent és a terézánus reform fáradhatatlan munkatársa, akinek célja, hogy Rendje által magas
színvonalon tartsa az Egyházban a benső ima szellemét. Köszönet a fordítónak,
hogy a magyar közönség számára is hozzáférhetővé tette Keresztes Szent János
életét, a Kármelhegy útjának leghivatottabb kalauzát.
Szunyogh Xav. Ferenc O. S. B,: A szentmise kialakulása. — Szent István
Társulat, Budapest, 1936. — 98 lap.
A szentmise mai alakja hosszú történeti fejlődés erdménye. Megértéséhez
nemcsak hasznos, hanem sokszor szükséges is ennek a fejlődésnek ismerete.
Erre akar elvezetni ez a népszerű ismertetés. Elsősorban magukat a fennmaradt
szövegemlékeket szólaltatja meg. A zsidók étkezésnél és a húsvéti lakománál
használatos imádságainak, szokásainak közlése után a Szentírás-részletek bő közlésével hozza az utolsó vacsora leírását, majd az őskeresztény liturgia első kibővítéseit. A II, századból Justinus leírását, majd az Apostoli Konstitúciók miseszövegét közli teljes egészében. Külön fejezetekben tárgyalja az eucharisztikus
imádságot a III. században, a hittanulók miséjét, a hívek miséjét a IV—VII.
sz.-ig. Végül röviden összefoglalja a további koroknak inkább csak csiszolgatásra
szorítkozó munkáját. — Ajánljuk mindazoknak, akik közelebb akarnak jutni a
szentmise szellemének helyes megértéséhez,
Sz.
Dr, Paár István: A vasárnapi evangelíumí szakaszok homiletikus magyarázata és vázlatos feldolgozása. II. rész. Virágvasárnap tói adventig. A szerző kiadása. Győr, 1936. 352 1.
A néhány hete meghalt tudós szerző, aki hosszú éveken át volt tanára a
biblikumnak, természetszerűleg nyúlt a homiletikus beszédforma után s nagy
elmélyedéssel hozta a felszínre az evangéliumi szakaszok mélységeiben rejlő
igazgyöngyöket; történelmi megvilágítás mellett értékes magyarázatokat adott és
erkölcsi tanulságokat vont le. Jó beszédanyagot szolgáltat a könyv, mellyel szerzője még halála után is hirdeti az Ür dicsőségét.
Pau! Chauvin: Saint Benoît nous parle, Paris,

288 1.

Bloud et Gay, 1936. XIX -f-

Szent Benedek Regulája igazán nem nélkülözi a kiváló kommentárokat. (Az
elmúlt évtized is fel tud mutatni két francia munkát: B. Laure, marseille-i bencés apát Explication de la Règle de saint Benoît és G.-A, Simon La Règle de
saint Benoît à l'usage des Oblats c. művét.) Mégis érezhető szükséget pótol egy
olyan munka, amely elsősorban az oly szépen fejlődő oblátus-intézmény számára
nyújt bevezetést a Regula olvasásához. Ezt akarja nekünk adni P. Chauvin, a
párizsi bencés apátság perjele. Kifejezetten hangoztatja, hogy célja csupán: „Az
olvasó tegye meg a Regulát élete vezérkönyvévé, amint mások ennek teszik meg
az Imítatio Christi-t vagy a Philotheát". — Ezért önálló kis fejezetekben dolgozza fel Szt. Benedek tanítását a lelki életről, azután a bencés élet különféle
megnyilatkozásairól (imádság, munka, stb.) tárgyal. Műve a lelki élet íróinak,
a rendtörténelemnek, a különféle kommentároknak nagy ismeretéről tanúskodik.
A stílus szépsége külön vonzóereje a műnek.
Külön meg kell emlékeznünk az ismertnevű francia író és kritikus: Maurice
Brillant bevezetéséről, amely maga is egy kis tanulmány benyomását kelti bennünk, Szeretettel megírt sorai ékes bizonyságát adják annak a lelki gazdagodásnak, amit egy lelkes oblátus tud meríteni a Regula egyszerű lapjairól.
Dr. Jámbor Mika.
Dr, Szunyogh Xavér Ferenc O. S, B.: Kiáltás a mélyből — De profundis.,.
(A ma: idők imádságai). Palladis. Bp., 1936,
Sz. munkája fölsorakoztatja az újkor szentjeit és nagy embereit, hogy meg-

tanítsanak: hogyan kell testi-lelki nyomorúságunk mélységeiből Istenhez kiáltani.
Loyola Ignác, Xavéri és Szalézi Ferenc, Bonaventura, Ligouri Allonz, Paulai
Vince, Nagy Szent Teréz és Keresztes János azok a modern szentek, akiknek
imádságait összegyűjtötte Szunyogh Xav, Ferenc. De megtaláljuk a korszakos
könyvben, a szentek mellett, a kiváló nagy emberek és hithirdetők imádságait is:
Fénélon, Bourdaloue, Lacordaire, Dupanloup, Sailer, Newmann, Lucie Christine,
Lusueur, stb. fohászait, továbbá Dante, Petrarca, Savonarola, Dürer, Kolumbus,
Michelangelo, Beethoven, Prohászka, Bangha páter, Papini, a nádor Esterházy
herceg és mások könyörgéseit — míg eljutunk egészen napjainkig és megtanuljuk,
hogyan imádkozott XIII. Leó pápa, Lisieuxi Teréz, Galgani Gemma, Benigna
Consolata, stb.
Hangyaszorgalommal, a liturgikus irodalom alapcs ismeretével és hosszú
évek tanulmányainak során kifinomodott kritikai érzékkel válogatta össze Szunyogh a pompás kötetbe felvett imádságokat — és megvigasztalódik, aki együtt
imádkozik Isten választottjaival.

Liturgia.
1. P, Neumann: Die stimmliche Erziehung des Chores. Regensburg, Verlag
Pustet, 1936. 84 oldal. Kart. 1.80, kötve 2.25 márka.
2. Dr. L. Söhner: Die Orgelbegleitung zum gregorianischen Gesang. Regensburg, Pustet, 1936. 100 old. Kart. 2—, kötve 2.50 márka.
3. K. G. Feilerer: Der gregorianische Choral im Wandel der Jahrhunderte.
Regensburg, Pustet, 1936. 96 old. Kart. 2.—, kötve 2.50 márka.
A regensburgi egyházzenei főiskola jeles tanára, Karl Gustav Feilerer értékes egyházzenei sorozatot indított meg. Ennek első három füzetét ismertetjük
röviden.
Az első munka az énekkar hangképző iskolázásáról szól. Neumann, aki
ezen a téren szakember, egyszerű és szemléletes nyelven megírt kis kötetében
jó tanácsadója akar lenni azoknak a karoknak, melyek figyelemreméltó kórusmunkára törekszenek és zenei iskolázottságuk fontos velejárójának tekintik az
énekhang nevelését. A kis mű a következő instruktiv fejezeteket tartalmazza:
Lélekzésnevelés. Hangnevelés, -ápolás. Hangvizsgálat. Tanmenet a legszükségesebb gyakorlati ismeretekhez. A tanmenet praktikus beillesztése az énekórába.
A hangszerv „formába hozása" a kórusi éneklés előtt (különösen a kora reggeli
órákban) bizonyos éneklési gyakorlatokkal. Néhány gondolat a kórusvezető számára. Az énekkar (férfi-, női-, vegyes-, gyermekkar) és a szólisták. Egy-két
hygienikus figyelmeztetés. Dirigensek és énekkarok sok haszonnal forgathatják
e gyakorlati gondolatokban gazdag kis munkát,
A második tanulmányban Söhner áttekintést nyújt a gregorián ének és az
orgonakíséret viszonyáról a legrégibb időktől egészen napjainkig. Első két fejezetében 1600-ig, majd 1800-ig ismerteti a korális kíséretét, a következő két
fejezetben pedig a 19—20, század kíséreteit elemzi. Ez utóbbiak közül különösen
figyelemreméltók Mettenleiter elmélete, mely a régi egyházi hangnemek harmonikus kezelése módját úgy, ahogy a klasszikus A-capella-polyphonia korából
ismerjük, a Palestrina-renaissance hatása alatt először alkalmazta a korális kíséretében; továbbá Solesmesnek a ritmikus dallamegységekre épített kísérete és
Max Springernek azon nézete, hogy a kromát nem kell a kíséretből feltétlenül
kizárni, csak arra kell ügyelni, hogy azért a kroma mellett megőriztessék a kíséretben is a diatonikus dallamjelleg. Non in laudibus érdemel figyelmet Griesbachernek a gregorián kíséretét erősen kromatizáló iránya, melynek megokolását
Wtitől vette át. Külön fejezetben ismerteti szerzőnk a solesmesi iskola legújabb
kíséretét, melyet ritmus-tonalitás elméletére és a harmóniára épít (Desroquettes
és Potiron). Kritikai fejezetében Söhner a solesmesi kíséretnek ítéli meg a feltétlen elsőséget. Praktikus következtetései során azonban oda jut el, hogy a
gregorián kísérete nem szükséges, történetileg nem jogosult és nélkülözhető már
csak azért is, mert gyakran éppen a kíséret — még a leghalkabb is — elmossa

az előadott gregorián dallamok szépségét. Gregorián éneket kísérő orgonisták
sokat tanulhatnak Söhner összefoglaló kis művéből,
A harmadik dolgozatban Feilerer kilenc fejezeten át tárgyalja a gregorián
korális történetét, változásait a századok folyamán. Foglalkozik a korális nagy
szervezőjének, Nagy Szent Gergelynek alapvető munkásságával. Ismerteti a milánói, ó-gallikán és mozarab liturgia énekeivel szemben a római liturgia küzdelmeit, egységesítő törekvéseit, Leggyorsababn Anglia fogadta el a római liturgia
énekeit. Több nehézség volt Németországban; itt Mainz, Köln, Fulda, Triernek
voltak a rómaitól eltérő lokális zenei nézetei. Megismertet továbbá szerzőnk a
századok folyamán fellépő új formákkal, a tropusokkal és ezeknek egy külön
változatával, az alleluja-tropusozással a sequentiában. Kitér a történeti változások kapcsán a ciszterciták liturgikus dallamainak rendi szellemükhöz alkalmazkodó egyszerűsítésére, rövidítésére, A 13. századtól kezdve mindig nagyobbodik
az elleniét a gregorián és a figurális muzsika között, mely maga után vonja a
gregoriánnak teljes kiforgatását eredeti mivoltából (a dallamvonal szétdarabolása, megcsonkítása a tempo lassítás következtében, mely nem engedte a dallamvonalat mint egészet összefogni). A 16. század második felében és a 17. században
bár megindul ezzel szemben a reformmunka, e reformok azonban tönkretették
a korális tradícióit. A régi korálisból három századra alig maradt meg több,
mint a név. Az igazi korális restaurációt a 19. század második fele és a 20.
század hozta meg és ebben fő érdemük van a solesmesí bencéseknek. A szerző
az utolsó két fejezetben foglalkozik még a liturgikus énekeskönyveknek restaurációt késleltető regensburgi (Editio Medícaea) és a restaurált tradicionális korális egyetemes használatát előíró és biztosító vatikáni kiadásával. Az Egyház
hivatalos éneke, a Szentlélek muzsikája iránt érdeklődőknek nagyon ajánljuk
ezt az íigyes ki® munkát.
Linzer
Szilárd.

Irodalomtörténet.
Pukánszky Béla: A mai osztrák irodalom. Kisoktáv, 186 1, Budapest, 1936,
Franklin-Társulat,
Annyira hézagpótló és időszerű a magyar irodalomban ez a kitűnően megírt rövid összefoglalás, hogy csodálkoznunk kell azon, miért nem írták meg már
jóval előbb? Az viszont örvendetes, hogy éppen Pukánszky Béla vállalta magára
a feladat megoldását, aki talán legjobban ismeri nálunk a modern osztrák irodalmat, Pukánszky jó érzékkel alapvető kérdései szerint tárgyalja és selejtezi
az óriási anyagot. A táj- és a közösségélmény jellemzői által elhatárolt mai
osztrák irodalom mozgalmait, főbb képviselőit három nagy fejezetben foglalja
össze, melyeket legjobban e három szóval nevezhetnénk: Bécs, vidék, birodalom.
Az új osztrák költői nemzedék három irányra különíti el a bécsi irodalmat: az
egyik ,,európai", a másik katolikus, a harmadik pedig az osztrák földhöz és
hagyományokhoz közeledik. Ez utóbbival együtthaladva később a vidéki irodalom is felnyomul és helyet követel magának az első sorokban, A harmadik csoport íróira az osztrák közösségtudat különféle formáiért vagy azok ellen való
küzdelem jellemző. Különösen érdekes a nagynémet gondolatot képviselő írók,
köztük a Budapesten született, Karlsbadban nevelkedett és a Harmadik Birodalom előkészítésében nagy érdemeket szerzett Kolbenheyer Erwin Guido munkáinak és eszméinek színes jellemzése. Átolvasva ezt a lendületesen és nagy problémaérzékkel, élvezhetően és egyben tudományos lelkiismeretességgel megírt könyvet,
örömmel állapíthatjuk meg, hogy valójában a katolikus írók alkotják a helyes
értelmű modern osztrák irodalom gerincét. Egyedül az ő feltörekvő mozgalmuk,
illetőleg annak monarchikus és dinasztikus változata építi igazán az önelvű osztrák irodalmat és formálja meg Nagy Károly Ostmarkjának és a Habsburgok
birodalmának népét s annak új szellemi arculatát,
Karsai Géza.
Líteraturwíssenschaítlíches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft, In Verbindung mit Josef Nadler herausgegeben von Günther Müller. VIII, kötet, Freiburg
Í. Br., 1936, Herder u. Co, 8», 273 lap.
Háromévi szünetelés után végre ismét napvilágot lát a német katolikus

irodalomtudomány egyik legfontosabb időszaki közlönye, a Görres-Társaság irodalomtudományi évkönyve. A kötet tartalma méltó az előzőkhöz, sőt sok tekintetben gyarapodást, fejlődést mutat. A dolog természete szerint a katolikus
témák uralkodnak. Dyroff Adolf Görresnek, a heidelbergi professzornak mélyenható befolyását mutatja ki egyik fiatal hallgatóján, Eichendorffon, a későbbi
jelentős katolikus költőn. Rheinfelder János Lamartine-ről, a költőről és államférfiúról értekezik, A kötet egyik legértékesebb tanulmányát maga a szerkesztő,
Müller Günther írta: ismerteti benne a barokk áthajlását a felvilágosodásba.
Kiemeli a két irány, a kétféle humanizmus vallásos alapjait, vezérlő elveit és
hangsúlyozza az eddig mellőzött faji típusok vizsgálatának fontosságát a szociológiai, szellem- és problématörténeti szempontok alkalmazása mellett. Getzeny
Henrik a fordulat képzőművészeti megfelelőit iparkodik kimutatni kissé rövidre
sikerült tanulmányában, A Lohensteinről, Schlegel Frigyesről, Brentano Kelemenről és von Le Fort Gertrud „Letzte am Schafott" című novellájáról szóló
értékes cikkek mellett kiemeljük Woesler Richárdnak az angol irodalmi barokk
szellemtörténeti alapjairól szóló tanulmányát, valamint Hatzfeld Helmutnak a
francia „romantisme" lényegét és alapvető mozzanatait tárgyaló hatalmas értekezését, Ez utóbbi nagyfokú eredetisége, lényegrevilágító és összefoglaló jellege
miatt minden elismerést megérdemel,
Karsai Géza.

Irodalom.
Sigrid Undset: Ida Elisabeth. Ford. H a j d ú Henrik. 2 kötet, Franklin-Társulat kiadása, Budapest.
A regény hősnője, Ida Elisabeth, serdülő leánykorában áldozatául esik
fellobbanó szerelmi érzésének. Tapasztalatlanságából eredő ballépése mély szégyenkezéssel tölti el és ez megvédi a következő évek kísértéseivel szemben. A
fiú, aki elcsábította, később újra feltűnik Ida életében és a leány, elfelejtve régi
megaláztatását, feleségül megy hozzá. Férje, Frithjof Braatö, a házasságban is
olyan marad, amilyennek Ida már előbb megismerte: élhetetlen, férfiatlan, pipogya ember, tétlen álmodozó, aki nemcsak, hogy képtelen családját eltartani,
hanem természetesnek és magától értetődőnek fogadja el, hogy felesége gondoskodjék megélhetésükről, Ida női önérzetét mérhetetlenül sérti férjének e lelki
infantiiizmusa, de hiába küzd ellene: Frithjof nem változik meg akkor sem, midőn felesége gyermekekkel ajándékozza meg. Az asszony ezekben találja vigasztalását; lélekben már rég elfordult a férfiútól, de mivel gyermekeinek atyját
látja benne, viszariad a válás gondolatától. Midőn azonban Frithjof azzal tetézi
viselkedését, hogy a családért önzetlen áldozatkészséggel dolgozó asszonyt újabb
terhessége idején megcsalja, Ida Elisabeth megszakítja a házastársi közösséget és
más vidékre költözik, ahol keze munkájával teremt a maga és két fiacskája
számára kedvezőbb életlehetőséget.
Nyugodt és megelégedett helyzetében sokáig csak az anyaság feladatai jelentik számára a lét értelmét. Nagyobbik fiacskájának egy balesete alkalmával
azonban megismerkedik egy férfiúval, Toksvold ügyvéddel, aki feltámasztja benne
a megértő szerelem vágyát. De a gyermekek ösztönös féltéssel érzik az eddig
osztatlan anyai szív veszedelmét és Ida lelkében is gyötrő küzdelem támad
anyasága és szerelme között. És midőn értesül arról, hogy elhagyott férje halálosan beteg, megbocsátó szeretettel siet betegágyához és a szenvedő láttára nemcsak szerelmét áldozza fel, hanem az élet mélyebb értelmére is ráeszmél és
megsejti a földi léten túl reánk váró célt, amelyről eddig elfeledkezett,
Sigrid Undset művészete ebben a regényben is a női lélek mélységeit t á r j a
fel és az anyaság csodálatos misztikumát sejteti meg az olvasóval. Ida Elisabeth
lelke eleinte nagyon távol áll minden természetfelettitől, csupán a veleszületett
ösztönök vezérlik lépéseit, de önmegfigyelése rádöbbenti azokra a titokzatosan
működő belső törvényekre, amelyek csak egy felsőbb hatalom gondviselő akaratából eredhetnek és az embersorsnak magasabb rendeltetésére utalnak bennünket. Az a világszemlélet, amely Ida egyéniségében revelálódik, még nem katolicizmus, de szükségképpen oda vezet. A felejthetetlenül élő alakban elénk lépő
hősnő mellett számos élethű szereplő van a regényben, férfiak és nők, korosak

és gyermekek: ez utóbbiak különösen megragadják figyelmünket. A mese szálai
eltéphetetlen egységben szövődnek Ida alakja köré, a háttérben hangulatos északi
tájak, városok és falvak elevenednek meg előttünk.
A problémákban gazdag, minden ízében korszerű és a faji, nemzeti vonásokon túl általános emberi érdekű regény megérdemelte volna, hogy szerencsésebb fordításra találjon. H a j d ú Henrik tolmácsolása nem egyszer értelmetlen,
magyartalan és legkevésbbé sem mondható művészinek.
Dr. Bánhegyi
JóbMagyar versek könyve. Szerkesztette, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta:
Horváth János. Budapest, 1937. A Magyar Szemle Társaság kiadása. Nagy-8°.
X X V I + 592 1.
,,Nem igazi műveltség az, amely a maga gyökereit nem ismeri", írja e mű
bevezetésében Horváth János, a budapesti tudományegyetem nagynevű irodalomprofesszora. Gyökértelen az olyan irodalmi műveltség, amely nem alapul a mult
beható ismeretén, felszínes az az ízlés, amely csak a mai költészettel tart szellemi közösséget és idegenül, érzéketlenül áll a többszázados nemzeti irodalom
hagyatékával szemben, A Magyar Szemle Társaság irodalmi közműveltségünk
elmélyítésének, tudatosodásának érdekét kívánta szolgálni, midőn A Magyar
Szemle Klasszikusai címen új kiadványsorozatot indított, hogy a magyar szellemnek feledésbe merült, vagy már nehezen hozzáférhető, de ma is értékkel bíró
emlékeit a művelt közönséghez eljuttassa. A sorozat első számaként jelent meg
ez az antológia, amely nemcsak lírai költészetünk legjavát foglalja magában a
legrégibb magyar verstől Ady Endre koráig, hanem a verses epika termékeiből
is nyújt jellemző szemelvényeket. A kiválogatás szempontjairól bevezetés tájékoztatja az olvasót, aki a leghivatottabb mestertől nyer itt útbaigazítást költészetünk fejlődéstörténetéről. Rövid és mégis lényegében teljes összefoglalásban
n y ú j t j a Horváth János a magyar irodalomismeretnek azokat az igazságait, amelyeket minden művelt magyar embernek tudnia kell, és amelyeknek segítségével
megértheti a törvényszerű összefüggést költészetünk múltja és jelene között.
A gyűjtemény szerkesztője történeti sorrendben közű anyagát. Célja „lehető teljességgel továbbörökíteni költői emlékeinkből azt, ami a művelt magyarság köztudatában elevenen él, kiselejtezni a méltán feledettet, új fényre hozni a
méltatlanul mellőzöttet s örök értékek mellett a csupán fejlődéstörténeti érdekűekről sem feledkezni meg". Történeti szempontjából következik, hogy ma is
élő költők alkotásai már nem szerepelnek a felvett költemények között. Az
irodalmon kívüli költészet, az úgynevezett népköltészet termékeit is mellőzi.
Ellenben az irodalomtudós alaposságával és az esztéta finom érzékével válogatja
ösze minden korból és stílusirányból azokat a költeményeket, amelyekben legjellemzőbb módon bontakozik ki a magyar irodalmi ízlés alakulása. Mivel pedig
minden új áramlatnak lényege és belső értéke a költészet klasszikusaiban teljesedik ki, érthető, hogy Horváth János antológiájában is líránk legnagyobbjai
számára jut legtöbb hely A szerkesztő megbecsülhetetlen szolgálatot tett közműveltségünknek ezzel a mintaszerű kiadvánnyal. Bárcsak követné e kötetet egy
olyan antológia is, amely az Adyval kezdődő modern magyar líra színejavát
Dr. Bánhegyi
Jób.
nyújtaná hasonló ízléssel és szakavatottsággal.
Martín Rockenbach; Hausbuch des neuen deutschen Humors. 8°, XII -f380 1, Johannes Greferath rajzaival. Freiburg i. Br., 1935. Herder u Co. Ára
fűzve 480 M-, vászonkötésben 6.20 M.
Rockenbach Márton, az „Orplid" című katolikus folyóirat szerkesztője, a
német katolikus irodalom egyik irányítója, egy kötetre való szellemes tréfával
lep meg bennünket a mai sötétlátásra hajlamos időkben. A névtelen népi tréfáktól
kezdve egészen a művészi, irodalmi értékű anekdotákig, humoros versekig és
történetekig minden műfajt megtalálunk ebben a vaskos kötetben. Különösen
figyelemreméltó, hogy mennyi katolikus író szerepel humoros karcolattal, verssel
vagy egyéb rövid írással a 64 munkatárs között. A kötet végén, a humoros előszó ellentéteként, komoly és a katolikus álláspontnak mindenben eleget tevő
szellemes tanulmányban fejtegeti Rockenbach a humor fogalmát. A mű hatását
Greferath János sikerült rajzai nagyban fokozzák,
Karsai
Géza.

Hankís—Molnos-Müller: Anthologie de la Poésie Hongroise. 240 1. Editions du Sagittaire. Paris,
Hankís János és Molnos-Müller Lipót szerkesztésében, magyar és francia
fordítók közreműködésével jelent meg ez a szép kötet, mely minden jelentős
magyar írótól ad legalább egy költeményt, A magyar költészet első emléke, a
középkori Máriasiralom kezdi meg a kötetet, hogy azután Balassától kezdve
végig vezessen bennünket az egész magyar költészeten, nem hanyagolva el a
népköltészetet sem. Ez a kötet annak az érdemes munkának, mit a párizsi Magyar Intézet kiváló igazgatója folytat évek óta a tudomány és a magyar értékek
megismertetésében, egyik maradandó megnyilvánulása. A sok munkába, odaadásba
került és méltó sikert elért Liszt—Mécs—Prohászka estélyekhez méltóképpen
csatlakozik ez az antológia, melynek előzőjét Hankís János néhány évvel ezelőtt
adta már a Panorama de la Littérature Hongroise Contemporaine-ben. A jellemző, rövid, nagyon sikerült kis tanulmányok az egyes írók előtt a MolnosMüllertől írott 3 jegyzet kivételével Hankís Jánostól valók, aki a fordításokból
:s kivette a részét. Szerkesztők, fordítók egyaránt érdemes munkát végeztek.
s. y.
Voinovich Géza: Petőfi. (Kincsestár. A Magyar Szemle Társaság kis könyvtára 144. sz.) Budapest, 1936. 80 1.
Az óriási Petőfi-irodalom egy igazán művésziesen megírt kis könyvecskével
gazdagodott, Voinovich elsősorban nem az újdonságok, nem is az eredeti meglátások igézetével bilincseli le olvasóját, hanem írói, összefoglaló művészetével.
Ez a könyv művészi összefoglalása az eddigi Petőfi irodalomnak, de meglátszik
rajta, hogy szerzője nemcsak ismeri azt, hanem lelkének, egyéniségének kohójában egybeforrasztotta, sajátjává tette. Bármihez nyúl, bármit mond, mindig érezzük dobogni a nagy egyéniség minden értékéért lelkesedő, rajongó szívet. Könyvének anyagát Gyulai, Riedl, Horváth János, stb, műveiben megtalálhatjuk. De
míg ők az irodalommal bensőségesebben foglalkozó olvasókat tartották elsősorban
szemük előtt, addig Voinovich a nagyközönséget és a kezdő irodalmi munkásokat.
S ebben van könyvének nagy értéke: a rövidség ellenére teljesség, az egyszerűség
mellett művésziesség. Három fejezetben (Élete és kora, Költői egyénisége. Magyarsága) állítja elénk Petőfit; ebbe a három fejezetbe azonban belesüríti nemcsak életét és költészetét, hanem lelkét, faját, korát, földjét, a magyar és világirodalmat, amelyek élénkké, érdekessé teszik az előadást, megvilágítják Petőfi
költői fejlődésének minden egyes lépését s élénken érzékeltetik e hatalmas költői egyéniség csodálatos gazdagságát.
K. O.

Történelem.
A Kír. Magyar Pázmány Péter-Tudományegyetem története. IV. kötet:
Szentpétery Imre: A bölcsészeti kar története (1635—1935). 1935. 716 1. II. kötet:
Eckhart Ferenc: A jog- és államtudományi kar története (1667—1935). 1936.
728 1.
A Pázmány Péter-Tudományegyetem 1935-ben fényes ünnepségek keretében
ünnepelte meg fönnállásának háromszázados jubileumát. De a hála és kegyelet
méltóbb és maradandóbb kifejezést nyert akkor, amikor a jelenlegi vezetőség
gondoskodott arról, hogy az Alma Mater története múltjához illő monumentális
történeti műben legyen megörökítve. Már korábban is történtek ugyan kísérletek
ezen egyetem történetének megírására, de ezek ma már alig használhatók. Hisz
az utolsó ilynemű munka is (Pauler Tivadar: A budapesti Magy. Kir, Tudományegyetem története. Budapest, 1880.) már több, mint félszázada jelent meg, s
feladatát is csak részben oldotta meg, mert előadása 1806-tal megszakad. Pedig
a Pázmány Péter-Tudományegyetem története nemcsak az Alma Mater közelebbi hozzátartozóit — tanárait és tanítványait — érdekli, hanem mindazokat,
kik a magyar művelődés sorsát, fejlődését figyelemmel kísérik. Tudjuk ugyanis,
hogy évszázadokon át elsősorban ez az egyetem szolgáltatta azt az energiaforrást, mely a magyar kultúra hordozói révén áthatotta az egész nemzettestet és
annak alkotó elemévé vált.

A megjelenőben levő mű négy kötete az egyetem négy karának történetét
tartalmazza, s mindegyik kötetet az illető kar egyik tanára készíti. Elsőnek
Szentpétery
Imre készült el munkájával, a bölcsészeti kar történetével, melyet
négy korszakra tagolva tárgyal. Az első közülük a jezsuita korszak, mely a 3
évszázadnak majdnem a felét alkotja (1635—1773). A bölcsészeti kar ekkor még
közel sem tölti be az egyetemen azt a szerepet, mint napjainkban. Igazában még
csak átmenet a középiskola és az egyetem között, előkészít az egyetemi stúdiumokra, a teológiai, jogi és orvosi tudományok elsajátítására. De az is jellegzetes
vonása ennek a jezsuita egyetemnek, hogv a tanárok még nem specializálják
magukat egy meghatározott tudományágra, hanem az egyes ágak szerves kapcsolatát tartva szem előtt, sorba tanítják az egyes évfolyamok tantárgyait. Az
osztálytanításnak ez az elve ugyan jobban biztosítja a nevelés sikerét, mint a
szaktárgytanítás rendszere: a 18, sz.-ban, a pedagógiai reformok korában ez a
leifogás már mégis bizonyos maradíságot, a rendszer bizonyos megmerevedését
jelentette. Ezzel szemben viszont azt is hangsúlyozni kell, hogy a magyar jezsuita rend feloszlatásakor egészen kiváló tudósgárdával rendelkezett. így Sajnovics a magyar összehasonlító nyelvészet, Faludi a magyar irodalom, Kaprinai
Palma Károly, Pray György és Katona István a magyar történet, Horváth K.
János a fizika, Makó a matematika, Weiss Ferenc és Hell Miksa a csillagászat
terén szerzett halhatatlan nevet magának és dicsőséget rendjének.
A jezsuita rend feloszlatását a reformok, a két Ratio educationis (1777;
1806) korszaka követi. Az egész magyar közoktatásügy legerőteljesebb átalakítását az első Ratio educationis alkotja, melynek megteremtését Ürményi,
Tersztyánszky és Makó helyett elsősorban most már Kollár Ádámnak köszönjük.
Ezzel kapcsolatban Pázmány egyeteme Nagyszombatból Budára kerül és a bölcsészeti kar szervezete és tanterve is korszerű változásokon megy át. Az egyes
tanszékek ugyan most már állandó tanárokat kapnak, de ezek általában nem
érik el a nagy jezsuita tudósok szellemi nívóját, minek oka a nyugtalan politikai
viszonyokban is kereshető. De nagy eredménye e korszaknak az is, hogy a magyar nyelv ekkor lesz az előadások hivatalos nyelvévé, A harmadik korszak a
szabadságharctól a kiegyezésig tartó időt foglalja magában. Bár az abszolutizmus erélyesen és céltudatosan törekszik az összbirodalom kiépítésére és ennek
érdekében a bölcsészeti karon is germanizálni és uniformizálni igyekszik: a
Thun-féle reformoknak mégis nagy érdeme az, hogy a kart kiemeli eddigi alárendelt helyzetéből, A bölcsészeti kar ettől fogva már nem előkészítő tanfolyam
a másik három kar számára, hanem tőlük független és velük egyenrangú, melynek célja a bölcsészeti tudományok müvelése és a középiskolai tanárok képzése.
A kiegyezéstől napjainkig tartó negyedik korszak fejlődésének legjelentősebb
eredménye az egyes szemináriumok megteremtése. Mert a tanárok kollégiumai
tulajdonképpen csak a már kész ismereteket közlik és a hallgatók itt csak receptív munkát végeznek, szükségét érezték annak, hogy az egyes tanszékek mellett szemináriumok létesüljenek, melyekben a tagok a tanár elméleti és gyakorlati útmutatásai alapján elsajátíthatják a konstruktív tudományos munkálkodás
módszereit,
A jog- és államtudományi kar történetét a kar jogtörténeti tanára, Eckhart
Ferenc írta meg. Mert a nagyszombati egyetemen Pázmány Péter csak a teológiai
és a filozófiai kart alapította meg, müvét utódai, Lósy Imre és Lippay György
esztergomi érsekek fejlesztették tovább és az ő alapítványaikból nyílott meg a
harmadik, a jogtudományi kar 1667-ben. Történetének első évszázadát (1667—
1759) csak igen halovány vonásaiban ismerjük, mert a reá vonatkozó följegyzéseket tartalmazó protokollumot a kar egyik elmozdított civil tanára — Székely
Miklós — megsemmisítette. Ám ezen sajnálatos körülmény folytán csak növekszik a pannonhalmi könyvtárban található azon részint kéziratos, részint nyomtatott jezsuita sematizmusok (Catalogus Personarum et Officiorum Provinciáé
Austriae S, J.) értéke, melyek alapján szinte hiánytalanul összeállítható az egyetem 17. és 18, századi jezsuita dékánjainak és tanárainak a névsora. De ezek
alapján a jogtudományi kar homályban maradt első évszázadának történetéhez is
értékes adatokat nyerhetünk.
A kar történetének fejlődés szempontjából a legjelentősebb korszakát kétségtelenül Mária Terézia uralkodásának második fele (1760—1780) alkotja, A

monarchia életében ez a kor a jozefinizmus, a központosítás és a felvilágosult
abszolutizmus kialakulásának az ideje. Az Egyház kénytelen átengedni az iskolát az államnak. Az egyházjogot Bécsben a civil Riegger, Nagyszombatban az ő
tanítványa, a szintén civil Lakics György veszi át a jezsuitáktól és így megnyílik
a lehetősége annak, hogy mind a klérus, mind a jogászii'júság elteljék a jozefinizmus Róma-ellenes tanaival. Mert az államtanács nagyon jól tudja, hogy
céljait Magyarországon sokkal biztosabban elérheti megfelelő tanárok segítségével, mint erőszak alkalmazásával, azért tanácskozik, vitatkozik éveken át annyit
a magyar közjog bevezetéséről is. A magyar Festetich Pál nem ajánlja ezt, az
osztrák Borié Egyed viszont kívánja — természetesen nem a magyaroknál hagyományos szellemben. Végül is Borié felfogása érvényesül és a magyar közjog
1775-ben polgárjogot nyer az egyetemen, két év múlva pedig — a Ratio educat i o n s értelmében — az akadémiák jogi tanfolyamán is. De ugyanekkor szó van
már arról is, hogy a magyar jogtörténet is külön tanszéket nyerjen, de ez a
törekvés ekkor még nem tud megvalósulni (Staatsrat, 1775: 1203; v. ö. Eckhart,
97. 1,), A Mária Terézia-féle reformok következménye végül még az is, hogy a
jogi kar mellé, ha szerény formában is, ekkor társul az államtudományi kar.
A modern állam közigazgatásának és gazdasági életének elveit „Polizey und
Kameralwíssenschaften" címen Sonnenfels József 1763-ban kezdi hirdetni a bécsi
egyetemen; egy évtized múlva a magyar egyetemen is megkapják e tudományok
katedrájukat.
Az így kialakult jog- és államtudományi kar a következő évszázad folyamán (1780—1867) lényegében ezen keretben fejti ki munkásságát, amit azonban
a nyomasztó politikai viszonyok (II. József abszolutizmusa, Metternich kora, a
szabadságharcot követő elnyomatás) nagyon is megbénítottak. A nagyszabású és
szabad továbbfejlődés korszaka így csak a kiegyezéssel kezdődik és azóta szervezetében kiépülve, tanáraiban magas nívóra emelkedve szolgálja a jog- és államtudományok művelését és oktatását.
Ismertetésünk természetesen nem igyekszik kimeríteni az előttünk fekvő
kötetek gazdag tartalmát, A nélkül, hogy szóltunk volna pl. a kiváló tanárok
működéséről és azokról az eszmékről, melyek műveikben és tanításukban megnyilatkoztak, a háromszázados fejlődésnek csak egy-két lényegesebb mozzanatát
törekedtünk kiemelni. De talán ez is elég lesz annak érzékeltetésére, hogy mind
Szentpétery, mind Eckhart kötete nemcsak az Alma Mater iránt érzett köteles
tisztelet méltó kifejezése, hanem a magyar művelődéstörténetnek is igen értékes
gyarapodása.
,
Csóka J. Lajos.

Vegyes.
Polány István: Nyugatmagyarország néprajzi története. I, r. A Magyar
Nemzeti Szövetség kiadása. Különlenyomat a Vasi Szemle 1935—36. évfolyamából. 1936, Ára: 1 pengő,
Nyugat-Magyarország őslakossága a magyarság, amelynek számbeli fölénye
csak a magyar történelem későbbi századaiban semmisült meg ott. Nyugat-Magyarország a törökfajú és magyar népelemnek tipikus telepedési területe, amelynek
maradványai csak egyes nyelvszigeteken maradtak meg. Az avarok a VI. század
közepétől kezdve — történeti hitelességgel kimutathatólag — csak éppen itt tartották fönn magukat a honfoglalásig. Részletesen foglalkozik a szerző a nyugatmagyarországi székelységgel és a besenyőkkel.
Nyugat-Magyarországon a németek és horvátok, a magyarság által szívesen látott jövevények, A németek elei a honfoglalás után évszázadok múlva,
sőt többnyire a török hódoltság idején és után költözködtek be, a horvátok pedig a törökök elől menekültek utódai.
A németség és horvátság az őslakos magyarsággal mindig egyetértésben élt.
Náray—Berkó: Légitámadás! K, M. Egyetemi Nyomda. Bp. 1936. 8 P,
Vitéz Náray Antal alezredes és ifj. vitéz Berkó István százados Légitámadás című műve az első nagyszabású, szakavatott tájékoztató a művelt magyar
közönség számára a jövő háborújának legfélelmetesebb eszközéről: a küzdő seregek háta mögött békés polgárokra, védtelen tömegekre, vészes gyorsasággal le-

sújtó légitámadásról, a megrohanás várható eshetőségeiről, valamint a védelem
kilátásairól. Nincs ma kérdés, mely szívósabban, nyugtalanítóbban foglalkoztatná
a minduntalan történelmi órákat, robbanással fenyegető politikai válságokat élő
világ zaklatott képzeletét, mint a légi háború kérdése. Nincs probléma, mely mögött nagyobb volna a bizonytalanság, mint ennek tekintetében. A két kiváló
szerző valóságos missziót teljesít tehát rövid, tömör, szakszerű s mégis közérthető, eleven stílusú összefoglalásával.
Dr. Szunyogh Xavér; A szociális diák. (Eszmék és tettek.) — Budapest, 60 1.
Szerzőnk művét minden szempontból aktuális, időszerű műnek kell minősítenünk. Ezt a kérdést veti föl: mit tehet a tanuló és mit tehet ma a magyar
földért és a magyar népért. A könyv nem akar pusztán csak buzdítás lenni, hanem szerető kéznyujtás. Küzdelemre hívja a fiatalságot és harcra buzdítja a
magyar föld és a magyar nép ellenségei ellen. Nem a szomszédos népekre gondol, hanem az ezeknél is nagyobb ellenségeinkre: a tudatlanságra,a szegénységre,
a bűnre és a betegségre, mint a magyar nép és magyar faj gyengítőire. Küzdeni
kell a tudatlanság ellen, hogy a magyar újra magyar legyen. E fejezetben a szerző
a kultúra terjesztésének eszközeiről, a magyar ,,Afriká"-ról, a dalkultúráról ír.
— Küzdeni kell a szegénység ellen, hogy Magyarország a magyaroké legyen. Ebben a fejezetben a kis Jézus lovagjait mutatja be a szerző, a takarékosságról és
a szövetkezetekről ír. — Küzdeni kell a betegség ellen, hogy a magyar erős legyen. Itt a szerző a gyermekhalandóságról, tüdővészről, nemi betegségekről és
fajvédelemről tárgyal, — Végül küzdeni kell a bűn ellen is, hogy a magvar
nemes legyen. Ezek a bűnök pedig az iszákosság, az erkölcstelenség és az egyke.
— Az oktatás mellett Szunyogh mindenütt követendő és könnyen követhető tetteket is bemutat és ajánl. Csak a legnagyobb elismeréssel nyilatkozhatunk a jelen
könyvecskéről, amelyet meg kellene vennie minden magyar középiskolai és főiskolai tanulónak, minden serdülő ifjúnak és leánynak.
— Rs —
Dr. Radda Gyuláné, szül. Bernolák Anna: Az ökológiai tényezők hatása
növényeink proteintartalmára és a termés minőségére, különös tekintettel a
rozsra. Budapest,
Érdekes és értékes tanulmány hagyta el a közelmúltban fentebbi címmel a
nyomdát. A búza és tengeri után legnagyobb vetésterülete Magyarországon a rozsnak van és, mivel nagy kiterjedésű homokos földjeink kalászos főterménve is a
rozs, azért nagyon megokolt vele és termesztési viszonyaival bővebben is
foglalkozni.
Ez a nagyságára nézve is terjedelmes tanulmány tulaj donképen azokat a
hatásokat vizsgálja, amelyeket a termesztési viszonyok (időjárás, a vetés ideje és
módja, az elővetemény, a talaj stb.) gyakorolnak a rozstermés mennyiségére. Vizsgálat alá veszi az egyes hazai ú, n. paraszt és nemesített, valamint a nálunk is
ismeretes és termesztett külföldi rozsfajtákat- De a tanulmány legérdekesebb és
legnagvobb részét azok a vizsgálatok teszik, amelyek a morfológiai és biológiai
tényezőknek a rozsszemek minőségére és proteintartalmára való hatását igyekeznek megvilágítani. Nagyon tanulságosak a kalászok alakja, továbbá a szemek
nagysága és színeződése, valamint a használati értékük között levő kapcsolatokról tett megállapítások. A feldolgozott kísérleti anyag nagy tömege, az eredmények szigorúan tudományos módszerek szerint való felhasználása biztosíték
arra, hogy a tanulmány megállapításai valóban helytállók és azokból a gyakorlati rozstermesztésre is értékes tanulságokat vonhatunk le.
A m. kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem növénytermesztéstani intézete igen nagy szolgálatot tesz a gazdáknak, ha mentől több
H ven értékes tanulmányt segít napvilágot látni azzal, hogy tudományos apparátusát és gvakorlati útmutatásait a törekvő fiatal mezőgazda-jelöltek rendelkezésére bocsátja, A részletkérdéseket tudományosan letárgyaló ilyen tanulmányok
n a g v b a n elősegítik majd az egyes kultúrnövényekről megírandó monográfiák létrejöttét. Ezekre pedig — különösen főbb műveleti növényeinknél — a magyar mezőgazdasági előhaladás szempontjából nagy szükség van.
(Gin.)

RENDI HÍREK.

A kormányzó a vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesztésére dr. Serédí Jusztínián bíbornok-hercegprímásnak az egyházjog terén kifejtett és eredményekben gazdag tudományos munkásságáért a
magyar Corvin-láncot adományozta.
Harsányi Lajos és Mécs László, a két kiváló papköltő, látogatásukkal tisztelték meg jan 27—30-ig Pannonhalmát. Ünnep, igazi irodalmi esemény volt ez a látogatás a főmonostor minden lakója számára s emléke arany betűkkel lesz megörökítve nemcsak annaleseínkben, de szívünkben is.
Dr. Koller Píust, az örökléstan kitűnő kutatóját az edinburgi
Tudományos Akadémia tagjává választotta, A fiatal magyar bencés
különösen a sejtkutatás terén elért feltűnést keltő eredményeiért
nyerte el ezt a szép elismerést.
Szent Gellért nyomdokán . . . Szt, István ünneplésére készülünk.
Elvonulnak lelki szemeink előtt első királyunk nagy tettei és halhatatlan alkotásai s e közben megjelennek előttünk a háttérbe kívánkozó szerény munkatársak: Anasztáz, Asztrík és Mór apátok, kik
hamarosan mint érsekek és püspökök szolgálták az ezeréves államot
építő nagy király terveit, de nemsokára megjelenik közöttük a liliomos herceget nevelő velencei apát, a későbbi marosvári püspök, Gellért is. A magyar pogányság lelkének ugartörése a Dunántúlon indult
meg s csak miután a nemrégen még egész Nyugatot megremegtető
Lehel, Vérbulcsu és a Bizáncot megsarcoló Botond népe már Krisztus igájába hajtotta fejét, keltek át a hittérítők a Dunán, majd a Tiszán is, A gyula, a kende és a kabarok törzsének megtérítését főleg
Szt, Gellért vállalta magára, de munkájának részesei voltak a dunántúli kolostorok bencései is.
A bencések Szt. István óta főleg a dunántúli részek hit- és kultúraterjesztőí, de ezen feladatuk mellett nem feledkeznek meg a ma
bencései Szt. Gellért és társai követést parancsoló példájáról sem.
Szomorú esetekkel kapcsolatban vált világszerte hírhedtté pár
évvel ezelőtt Tiszazug és környéke, mely a török korszak előtt a garamszentbenedeki apátság birtoka volt. De azóta gazdátlanná vált,
gondozás nélkül maradt és igazi lelki ugarrá alakult ez a hajdan magyar televény föld, melyen aztán annyi gaz és bojtorján termett, A
szervezettség és irányítás nélkül maradt 7—8 község lelki gondozása
annyira hiányos volt, hogy az egyházi funkciókat nem egyszer a kör-

nyék protestáns pásztorai végezték. Hosszú idő után 12 éve fedezték
fel a bencések ezt a missziós területet, s az ő munkájukat támogatták és folytatják azt itt (Tíszaugon) megtelepült bencés apácák. Szt.
Gellért és a Tisza vidékén dolgozó társainak szelleme vezette ide
a bencéseket és ez hívta vissza az idei nagyböjtben is Budapestről
dr. Kühár Flórist és Havasi Lucíust, Pannonhalmáról pedig dr, Nemes
Vazult és Walient Hugót. Négy helyen (Bogaras-tanyán, Varjas-tanyán, Tíszaugon és Tíszakürtön) folyt a lelkigyakorlat és az evangéliumot éhező magyar nép zsúfolásig megtöltötte a kápolnákat és tanyai iskolákat. Kb. 1200-an végeztek szt. gyónást és járultak a szt.
áldozáshoz. A Tiszazugban felállított bencés misszióskeresztek (,,1937.
C. S. P. B." — Szt. Benedek atyánk keresztje) és a folyton erősödő
katolikus élet bizonysága annak, hogy az utódokban él és dolgozik
Szt. Gellért és társainak szelleme.
Szt. Benedek rendje azonban nemcsak a hit, hanem vele együtt
a keresztény kultúra elterjesztője is volt a magyar hazában. Az első
bencések a művelt Nyugat képviselői voltak és szt. királyunkat nemcsak a kat, egyház megszervezésében támogatták, hanem az állam és
a társadalom kereteinek kialakításában is. S a ma bencései ebben a
tekintetben is méltók akarnak maradni őseikhez. A Szt. Gellértről
elnevezett pannonhalmi főiskola tanári karának és a Pannonhalmi
Szemle írógárdájának 3 tagja kereste fel márc. 12—14-ig Debrecen,
Miskolc és Diósgyőr művelt keresztény társadalmát, hogy a hit és a
tudomány eszközeivel feleletet a d j o n a modern ember nagy kérdéseire. Debrecenben a piarista gimnázium díszterme, Miskolcon a Zenepalota, Diósgyőrött pedig a Keresztény Szoc. Munkásotthon volt az
előadások színtere. Az előadók közül Szalay Jeromos dr. a mai spanyol helyzet kialakulását ismertette és rámutatott azok céltudatos
aknamunkájára, illetőleg mulasztásaira, akik a mai polgárháború
borzalmait előidézték. Egy másik előadásában rámutatott a századforduló azon nagy francia nemzedékellentétére, melynek legtipikusabb képviselője az istentagadó Renan és hitvalló unokája, Psichari
Ernő volt. Bánhegyi Jób dr. Gulácsy Irén írói művészetét ismertette
és részletesen fejtegette azt a katolikumot, mely a legolvasottabb magyar írót a mi világnézetünk hirdetőjévé avatja. Diósgyőröíí. ugyanő
„Lélekalkat és jellemtípusok" címen tartott nagy érdeklődéssel hallgatott előadást, Vanyó Tihamér dr. Debrecenben a modern férfi vallásosságáról és annak gátlásairól beszélt és kívánta, hogy a politikaival párhuzamosan a vallásos életben is több ,,férfias"-ság érvényesüljön. Miskolci előadásában ,,Arc és lélek" címen a karakterologia legújabb eredményei alapján arra mutatott rá, hogy az arc vonásai miként árulják el a bennünk rejlő lelki adottságokat. A lelkes helyesléssel fogadott előadássorozatát Diósgyőrött a magyar honvédelem és
magyar kötelességek problematikájának tárgyalásával fejezte be
Vanyó Tihamér,
Szellemesen mondotta a diósgyőri előadást bevezető Csintalan
József esperesplebános, hogy a Nap Nyugaton kel fel és nyugat felől
k a p j a a keleti magyarság ís a kultúra napjának éltető melegét és vi-

lágosságát. Ennek a nyugati keresztény kultúrának hordozói és terjesztői Szt, István óta azok a bencések, kiknek szent Hegye, Pannonhalma, nemcsak a Dunántúlnak, de az egész szt.-ístváni Magyarországnak egyik legerősebb fellegvára.
Szt. Benedek-asztal Bécsben. A bécsi skót bencés apátság szegénygondozás céljára Szt. Benedek-asztalt állított fel a mult év novemberében, melynél naponként 100 középosztályú szegény kap ebédet csekély összeg fejében. A főzés és a kiszolgálás gondjait a bécsi
bencés obláták vállalták.
Bencések a keleti unióért. 1924-ben Szent Benedek ünnepén
XI. Pius pápa felszólította a bencés rendet, hogy vegyen részt a keleti
szakadárok egyesítésének a munkájában. Azóta Belgiumban, Amayban már vannak keleti szertartású bencések, akik az egyesülést előkészítik, Amerikában a Szt. Procopius apátság képez Oroszország
részére míssionáriusokat. Mivel azonban most Oroszország teljesen
hozzáférhetetlen a missiók részére, Oroszországtól nyugatra meg viszont egy széles orthodox öv húzódik (Lengyelországban 3.8 millió,
Jugoszláviában 6 millió, Bulgáriában 4.5 millió, Romániában 12 millió orthodox él, s Finnországban, Észtországban, Lettországban és
Litvániában is vannak orthodox hitközségek), az a gondolat merült
fel, hogy először ezekkel az országokkal kell felvenni a kapcsolatot,
itt kell előkészíteni az egyesülési munkálatokat, hogy mikor Oroszország majd megnyílik a missíók számára, nyugati peremén már az
egyesülési törekvések erős váraival találja magát szemben. Ez a gondolat vezette a niederaltaichi bencéseket, hogy felvegyék a kapcsolatot ezekkel az országokkal. P. Heufelder Emmánuel személyesen
járta be ezeket a helyeket s összeköttetéseket teremtett az egyesülés
gondolatával foglalkozó körökkel, lelkes fiatalembereket toborzott,
akik a missiós hivatásra készülnek, nagy gyűléseket tartanak Niederaltaichban a keletiek bevonásával, ahol az egyesülés elméleti és gyakorlati kérdéseit megvitatják, kölcsönös bemutatásra kerül a nyugati
és keleti rítus a maga eredeti szépségében. Közös lelkigyakorlatokon
igyekeznek elmélyíteni a barátságot és megértést. A bajor bencések
kongregációja már hozzá is járult, hogy Niederaltaich
uniós központtá legyen. Ügy hisszük, hogy ez a mozgalom nem lesz hatás nélkül a hívő protestánsokra és anglikánokra sem.
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é s Éghajlati Gyógyintézet
Egész évben nyitva !
Természetes szénsavas fürdői a gyenge, beleg szívnek legkiválóbb gyógytényezői.

Az Erzsébetszanatóriumban
nemcsak gyógykezelésre szorulók, hanem üdülő,
pihenő vendégek is nyerhetnek elhelyezést, akik csak a rendes szállodai
árat fizetik. Központi fűtés, hideg-meleg folyóvíz, lift a fürdőbe is. —
Szobák 5 pengőtől.
A Grand-Hotelben,
Ipoly udvarban hideg-meleg folyóvíz. Szobák 3 pengőtől.
A Stefánia udvarban szobák 2.50 pengőtől.
A főszezonon kívül 20°/o engedmény, két hétnél hosszabb tartózkodásnál 30°!o.
Étkezési napi penzióárak : a szanatóriumban 4.40-től, a vendéglőkben 3.30-tól.
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C A L D Ë R O I V I és T A R S A
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Ajánlunk legjobb minőségű pápaszemeket, orrcsíptetöket és lorgnetteket Zeiss-punktál Ultrasin üvegekkel. Különleges pápaszemek orvosi előírás szerint pontosan készítve. Hő- és lázmérők, aneroid
barométerek. Bor-, pálinka- és tejmérők. Fényképészeti készülékek és cikkek nagy választékban.
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C H I F F O N , V Á S Z O N , INTÉZETI S Z Ö V E T E K , F E H É R N E M Ű
RÖVIDÁRÚ, TEMPLOMI LEN-VÁSZNAK

SZERKESZTŐSÉGÜNKNEK MEGKÜLDÖTT KÖNYVEK.
Gyergyai Albert: A mai francia regény, 212 1. Franklin.
Mugnier: Roi, prophète, prêtre avec le Christ. 230 1. 12 fr. Lethielleux, Paris.
R. Wehrlé: La vie liturgique. 5 k. 180—200 1. à 12 fr. Mignard, Paris.
F, Charmot: Le sacrement de l'unité. 324 1. 12 fr. Desclée de Brouwer, Paris.
Van der Lugt: L'Action religieuse de Brunetière, 248 1. Desclée de Bouwer, Paris.
J. Aynard: La Bourgeoisie française, 518 1. Parrin, Paris.
Prohászka: Méditations pour l'année liturgique. 306 1. 16 fr. Castermann, Paris.
Günther Müller: Literaturwissenschaftliches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft.
Herder, Freiburg im Breisgau, 1936.
Emil Ritter: Katholisch-konservatives Erbgut. Herder, Freiburg im Breisgau, 1936.
Bíró Ferenc S. J.: A kommun'zmus és Jézus Szíve. Korda.
P. Pál: Matyi. Korda.
Alcaníz—Csávossy S. J.: Boldogság útja. Korda.
Horváth János: Magyar versek könyve. Magyar Szemle Társaság. Bp.
Müller Lajos: A kereszt iskolája. Korda, Bp.
Kocsis László: Két külön világ. Versek. Szt. István Társulat kiadása. Bp,
Ádám Éva: Hadak útján az Olt partjától a Piaveig. M. S,zépirod. Pártoló E, Bp,
Sámson Edgár: A magyar nyelv egyszerű gyakcrító képzői. Pannonhalma, 1936.
Török István: Luther-idézetek római katolikus kézen. Pápa, 1937.
Dr. Conrad Gröber: Gott. Herder, Fre'burg i. Br., 1937,
Dr. Takács József: A jezsuita iskoladráma (1581—1773). II. kötet. Bp., 1937.
Nikolai Berdiajew: Von der Würde des Christentums und der Unwürde der
Christen. Vita Nova Verlag, Luzern,
Dr. Huszár Elemé?.-: Vir dolorum. Nagyböjti szentbeszédek, Bp,, 1937.
L. Kösters S. J.: Die Kirche unseres Glaubens, Herder, Freiburg im Br,, 1936.
Liane von Gentzkow: Kön'gliche Frauen. Herder, Freiburg im Br., 1936.
Holler András: Provánszi költők. Birkás Géza előszavával. Pécs,
Fíorenzo Romita: lus musicae liturgicae. Marietti, Torino, 1936.
A. Coronata: Institutiones iuris canonici ad usum utriusque clerí et scholarum,
Volumen V, Index rerum et appendices. Marietti, Torino.
Beruttí: Institutiones iuris canonici. V, III. De religiosis.
Schlosser József: Földrajzi vezérkönyv, II. kiadás. Szombathely,
Katona Jenő: Magyar hitleristák. Cserépfalvi kiadás. Bp,, 1936. 1 P.
Dr. Halmos János: Mit kell tudnunk a szíről és a szívbajok megelőzéséről. Cserépfalvi kiadása. Bp., 1936. 2.80 P.
Wilhelm Sieber: Das frühgermanische Christentum. Verlag F. Rauch. Innsbruck,
Florio Banfi: F r a Giovanni Antonio Cattaneo in Ungheria. Firenze.
Revue des revues littéraires et scientifiques hongroises de l'année 1935. Paris,
1937.
Ortutay Gyula: Magyar népismeret. Magyar Szemle Társaság. Bp, ,
Haraszti Emil: A tánc története. Magyar Szemle Társaság. Bp.
Hetyey József: Fazekas Mihály. Kaposvár, 1936.
Hetyey József: Kaposvár, mint kultúrközpont, Kaposvár, Berzsenyi Társaság.
Mugnier: Roi, prophèt, prêtre avec le Christ, P. Lethielleux, Editeur. Paris, 1937.
Die Heilige Schrift für das Leben erklärt. Band XIV. Der Römerbrief. Die beiden
Korintherbriefe. Herder, Freiburg im Br,

PANNONHALMI
A pannonhalmi

főapátsági
doktorátusi

FÜZETEK.

Szent Gellért főiskola
értekezései
1926-tól

hallgatóinak

1. Koller Pius: Faj és haj. Budapest, 1926. — — — — —
2. Rados Tamás: Horatiusi nyomok Ausonius
költészetében.
Pannonhalma, 1928.
— — — — — — — — —
3. Herczegh Frigyes: Sopron vármegye a Hunyadiak
korában.
Pannonhalma, 1928.
— — — — — — — — —
4. Vanyó Tihamér: A katolikus restauráció Nyugatmagyar országon. Pannonhalma, 1928.
— — — — — — —
5. Kurzweil Géza: A forma, mint kifejezőeszköz
Klopstock
ódaköltészetében
(=Német Philologiai Dolgozatok XXXVII.
sz.) Budapest, 1928. — — — — — — — — —
6. Nagy K. Amadé: A Zala-Sárvíz csatorna szögének
földtani
viszonyai. Pannonhalma, 1928. — — — — — — —
7. Csóka Lajos: Sopron vármegye katolikus egyházi és tanügyi
viszonyai III. Károly és Mária Terézia korában. Pannonhalma, 1929, — — — — — — — — — — —
8. Kokas Endre: Az 1880-as évek irodalmi élete. Pannonhalma,
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Az egész mű ára vászonkötésben 340'— P, papirkötésben minden kötet
1 P-vel olcsóbb, az egész sorozat 326'— P.

Á modem katolikus férfi vallásossága.
Dr. V a n y ó

Tihamér.

Korunk erősen férfias vonásokat visel arcán. A világháború nagy
és különleges férfi-élményei folytatásra találtak az ú j politikai rendszerekben, amelyek kifejezetten hivatkoznak is a lövészárkok ú j világot, ú j eszményeket teremtő életére. Az akarat, az erő és a hatalom
imádata szállta meg az emberiséget. Az ököl, a sarló és kalapács, a
b á r d és vesszőnyaláb s a horogkereszt milliók lelkében ú j r a élesztik
az önbizalmat, az öntudatot és a közösségi eszmét. A sokezres
oszlopokban menetelő, döngő léptű, kemény fiatalemberek, a felhők
közt gépjüket mennydörgető, jóidegzetű, acélarcú repülők, a gépkocsik kormánykerekének és a beton versenyutaknak hősei, a sokszor
csiszolatlan, nehézkes vonalú labdarúgók és a mintaszerű testi adottságokat ragyogtató olimpiai győztesek: ezek a típusok hódították meg
korunk lelkét. Ennek az ú j férfíeszménynek hatása oly rendkívüli,
hogy még a női divat vonalai is alkalmazkodnak hozzá. Az utóbbi
győzelemmel a mai férfiú kétségtelenül bebizonyította eszményeinek
ható erejét és uralmának szinte korlátlanságát.
Ebben a világban, amely a test képességeit és jogait harsogja,
amely a vakmerő önbizalom, a megállást nem ismerő fejlődés és a
jónak született emberi természet tételeiből állítja össze hitvallását,
a vallás és különösképen a természetfölötti szemléletű kereszténység
„elhanyagolható mennyiség", és mostoha fogadtatásra talál. Ezer
alakban és helyen, mindig ú j r a és újra felüti fejét az a régi ellenvetés, hogy
a kereszténység férfíatlan,
idejét mult formája az istentiszteletnek és -imádásnak, nem felel
meg a férfiúi önérzetnek, szabadságnak és becsületnek; legfeljebb érzelgős lelkek, elsősorban nők kielégítésére való. Már Rousseau azt
mondotta: ,,Barátom, ne hajts térdet, így is elég kicsiny vagy! Dolgozzál! Koldulni nem illik sem Istentől, sem embertől." Kant pedig
arról beszélt, hogy a férfi szégyenkezik, szégyenkeznie is kell, ha
imádság közben meglepik. Nietzsche sokkal szenvedélyesebben szólott ,,a sok imádkozás elférfíatlanító hatásáról", ,,Szégyenletes dolog
magadért imádkozni.. , mindenképen rossz ízlés jele sokat kérni a
helyett, hogy sokat adnál," „Manapság többé nem érveink döntenek
a kereszténység ellen, hanem ízlésünk," Coudenhove-Kalergi
grófnál
ezt olvassuk: ,,A szent férfit Európában nőiesnek érezzük," Shaw
Bernát egyik színdarabjában egy római — bizonyára legalábbis any» «
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nyira a jelennek, mint a múltnak hangulataként — ezt mondja: ,,Én
nem vagyok keresztény, én férfi vagyok." Ezeknek a gondolatoknak
utolsó kicsendülése a bolsevizmuson kívül, amely egységesen, nyíltan
és teljes következetességgel az istentelenséget választotta, az új német pogányság képviselőinél található meg. Szerintük bűn nincs, kegyelemre pedig nincs semmi szükség, imára hasonlóképen: „Senki
sem segíthet rajtad, csak önmagad . . . Igazi férfiak a világon senki
előtt sem borulnak térdre, csak a tulajdon keblükben lakozó törvény
előtt." Az északi ember önmaga szerzi meg magának a kegyelmet, és
nem várja mástól. ,,Kell, hogy az embernek meg legyen az akarata
az önmegváltáshoz és az önkegyelemhez. Csak ebben az értelemben
lehet még keresztény a modern ember." Az alázat, irgalmasság és önmegtagadás tanítása érzékeny csapást mér a büszke és férfias északi
ember lelkére, szabad tevékenységében megbénítja, ezért elvetendő.
(L. bővebben az ú j német pogányságról írt tanulmányomban, e folyóirat 1935, 298. skv.)
A kereszténységről alkotott sok téves vélemény eloszlatására
írta meg Wöhrmüller Bonifác bencés apát mélyértelmű könyvét a
(Mannhaftes Christentum. München, Köselférfias kereszténységről.
Pustet, 1934.) ,,Az egész világ azt hiszi — írja, — hogy a kereszténység férfiatlan, nőies valami; hasznosságának és szépségének teljes elismerése mellett a világnak mégis az az érzése, mintha a kereszténység a férfiúnak — legalább is a legférfíasabbnak, az európainak
— nem állna jól és nem illenék hozzá." Könyvében, amelynek egyes
részeire még ismételten vissza fogunk térni, Wöhrmüller sorra veszi
a keresztény ember erényeit s a krisztusi tanításnak az életre alkalmazott elveit, és meggyőzően kimutatja a bennük rejlő sok hősies
elemet. De azért teljes őszinteséggel elismeri, hogy „talán legalábbis
az a kereszténység, amellyel az életben sokszor találkozunk, valóban nagyon is nőies, és ebből az okból következik a férfi lelkének
nyilvánvaló elidegenedése a keresztény vallásosságtól. Talán a kereszténységnek valóban sok képviselője abban, amit nyújt, és abban,
amit követel, túlságosan tekintettel van a női lélekre, mintha ez lenne
általában az emberi lélek". Zimmermann Ferenc úttörő könyvében
(Männliche Frömmigkeit. 2 Innsbruck, Tyrolía, 1936,) a férfi vallásosságának kérdését lélektani alapon elmélyítve tárgyalja, s mind az
okok kutatásában, mind az orvoslás módjában és eszközeiben igen
megszívlelendő eredményekhez jut. Vitathatatlan, hogy — nem a lényegben, hanem korok és ízlések hatása alatt is álló —
vallási életünk külső megnyilvánulásaiban sok a nőies vonás.
Vallásos cselekményeink
külső képén sok dicséretes és helyenkínt
nagy eredményeket felmutató katolikus férfi-mozgalmunk ellenére is
általánosságban a női jelleg az uralkodó: az istentiszteleken, a gyóntatószékek körül és az áldoztatópadnál, az egyesületi életben, a papok szűkebb segítőtársi körében és a jótékonykodásban. Gyakran
ugyanazok a nők három-négy egyesületben is tevékenykednek, és sok-

szor féltékenykednek, versenyeznek. Végighallgatnak akárhány szentbeszédet, ott vannak délelőtt és délután a templomban, s lehetőleg
külön lelkigyakorlatra is igényt tartanak. Mi papok sokszor olyan
földműveshez hasonlítunk, aki csak a háza melletti keskeny földszalagokat túrja föl ekéjével — de ezeket kész háromszor-négyszer is
átforgatni —, a nagy bírtok többi része pedig jórészt parlagon hever.*
Lassankint a pap is hasonul híveihez. Az alapokat ehhez sokszor a papnevelőben kapja: az alázatosságot és szelídséget annyira
egyoldalúan hangsúlyozzák előtte, s ennek legalábbis külső gyakorlását úgy ,,bevasalják" rajta, hogy nem egy életrevaló fiú önbizalma
megrendül, félénkké, bátortalanná, befolyásolhatóvá válik. Kikerülve
az életbe szívesen fogad minden segítő kezet, s erre akad is mindig
bőven jelentkező a női társadalom köréből. Ugyanaz a néhány,
egyébként jóindulatú és jámbor személy, valóságos élősövényként veszi körül a lelkipásztort, s egészen természetes, hogy öntudatos férfi
kerüli ezt a környezetet, nehogy beleütközzék töviseibe. A pap pedig a női munkatársak között egyre jobban hasonul hozzájuk, egyre
inkább elsajátítja a lelkületüknek megfelelő bánásmódot, és mindjobban elveszti a férfiasság külön igényei iránti érzéket. Panaszok
hangzanak el manapság a nőiesen agyonpítykézett és csipkézett egyházi ruhák ellen, sőt sok férfi a gyakran hajlott testtartású, oldalt
fordított fejű, az oltárnál édeskés gyengédséggel, ,,széplelkűen"
tevő-vevő külső papi magatartást sem nézi szívesen. Nem akarjuk
sorainkkal az egyoldalúan kemény és csiszolatlan papot eszményként elfogadtatni, csupán arra akarunk rámutatni, hogy a modern
katolikus férfit sokszor lelkipásztorának nőies egyénisége ís károsan
érinti. Az életben keményen küzdő férfivilág p a p j á b a n is szeretne valamit látni abból a hajthatatlanságból, erőből és lendületből, amelyre
a világi életben ma annyi beszédes példát találunk, s amely nélkül —
pusztán a régimódi nevelés fegyverzetével fölvértezve — nem lehet
sikeresen megvívni a harcot az Isten ügyének kérlelhetetlen ellenségei ellen.
A nőies jelleg sok helyen benyomult a templomba, érezteti hatását az ájtatossági irodalomban, az énekben, a szentbeszédben
stb.
Az oltárok díszítése olykor nagyon tömör, fülledt, agyonhalmozott,
* Ne értsen senki félre bennünket: mi nagyon is értékeljük a női egyesületeknek sok téren egyenesen nélkülözhetetlen munkáját és azokat az önfeláldozó
erőfeszítéseket, amelyeket a női társadalom egyes tagjai igazán önzetlenül
és
eredményesen végeznek. De véleményünk szerint ennek a női közreműködésnek
megvan a maga megszabott köre és egészséges mértéke. S még ezen a területen
is, mihelyt nem különlegesen női vonatkozású dolgokról van szó, alkalmazkodni
kell a keresztény tanításnak és gyakorlatnak értekezésünkben bővebben kifejtett
egyetemes szelleméhez és jellegéhez. Tárgyalásunkkal egyébként szükségképen
vele jár bizonyos — az igazság jobb kidomborítása és a tárgyalás egységes menete érdekében alkalmazott — egyoldalúság. Ámbár iparkodtunk mindkét nem
vallásosságának különbözőségeire és sajátos lélektani igényeire figyelemmel lenni,
mégis a női lélek és a női vallásosság kérdéseivel összefüggően és kimerítően
majd külön tanulmányban fogunk foglalkozni. Addig is női olvasóinknak szíves
türelmét kérjük,

sőt még játékos csecsebecsék is helyet kapnak az istenházában.
Bornewasser trierí püspök éppen nemrégen megtiltotta a pénzbedobás után gombnyomásra működő templomalakú automatáknak felállítását. (Nemzeti Újság, 1937. márc. 4.) Szentbeszédekben, imakönyvekben és jámbor írásokban gyakran találkozunk érzelgős dagályossággal, esztétikai szenvelgésekkel, kicsinyítő képzők gyakori
alkalmazásával. Templomi énekeink egy részének dallama is kifogásolható, szövegük pedig sokszor a verselés és nyelvhasználat oly
kezdetleges fokán áll, hogy művelt férfi aligha veheti őket ajkára
belsejének tiltakozása nélkül.
Még szomorúbb képet adnak a kereszténység férfiasságáról kegytárgykereskedéseink,
Pedig ezek — amint helyesen jegyzi meg egy
mai német író — a katolicizmus névjegyei az utcán. ,,Ezek sokszor
megszégyenítő szegénylelkűségről tanúskodnak. Eunuch-szerű szentek, jellegtelen gipszalkotások, mérgesszínű szentképek, bohó kis értekezések, stílustalan imakönyvek és mindenféle hitvány bádogportékáJk versenyeznek bennük a közönség tetszéséért." (Galen Kelemen.) A katolicizmus nagy eszményeinek eme kezdetleges elfajzásaí
még a jobbindulatú kívülállóknak is egy hajdan nagy, de az ú j világba beleilleszkedni nem tudó, erejét vesztett szervezet közeledő
csendes kimúlásáról látszanak tanúskodni,
A fonákul megnyilvánuló és elképzelt jámborságnak hű tükre
a vallásos embernek a művészetben
(színpadon, mozgóképeken, festményeken, szobrokon stb.) és az irodalomban kialakított
jellemképe.
A jámbor férfiak, a papok, sőt még a szentek is, nőies, félénk,
gyenge, beteges, piruló különcök, esetleg még a ravaszság adományával megáldva, de egyébként csupa szenvedőleges tulajdonsággal.
J ó példa erre Sz. Alajos és Sz. József ábrázolása. Az előbbiben egy
erőtlen, világfájdalmas ifjút ismerünk meg, aki szűzien gyengéd szeméremérzete miatt a gyónás közben elájul, aki még a n y j á r a sem
mer rátekinteni; a világi életre alkalmatlan gyengesége és érzékenysége a kolostorba hajtja, s ott önkínzással áldozza fel ifjú életét. A
történeti valóság — hála Istennek — nem felel meg ennek a nagyon is egyoldalú felfogásnak. Aki viszálykodó fejedelmi családok
között békét közvetített, aki testvére házassági botrányát eligazította,
akiben újonctársai a Jézustársaság jövendő generálisát látták, s
aki szigorú étrendjével nemcsak ,,észszerűtlen" önmegtagadást gyakorolt, hanem vele egyúttal — az akkori orvosi felfogásnak megfelelően — fájdalmas hólyagbaját is iparkodott gyógyítani: az bizonyára nem volt csak a felhőkben járó, gyámoltalan és félénk fiatalember. Sz. József rendszerint tehetetlen öregként szerepel Szűz
Mária oldalán. Holott halálakor nem lehetett sokkal túl az ötvenedik éven. Mégis már Krisztus Urunk gyermekkorában is ,.pátriárkái"
külsővel ajándékozzák meg. De az apostolok sem mentek az öreges,
tetterő nélküli, Szűz Mária a túlságosan is természetes-anyai, sőt
olykor mai ízléssel beojtott érzéki, Krisztus Urunk nőies lágysággal
és ábrándozással elképzelt, puha férfi-ábrázolástól.
A vallás külső megjelenésének nőies vonásai azzal a szomorú

következménnyel járnak, hogy a férfi lelke mindjobban elidegenedik a
természetének meg nem felelő jámborsági gyakorlatoktól, s ennek
mind a nő, mind a férfi kárát vallja. A nő vallási élete magára hagyatva egyoldalúan fejlődik, esetleg a lényeges elemek elferdítéséig
is; a férfi pedig végül is elveti magától a férfiatlan formákat, elszakad a vallástól, s ebbeli lelki igényeit művészi, politikai, technikai
vagy tudományos téren próbálja kielégíteni, és az elhagyott Isten
helyett megalkotja a maga bálványait. Mivel az életet a férfi alakítja, az Egyháznak mérhetetlen veszteségei vannak oly államokban,
ahol a férfiak jórésze távoláll a templomtól, bármennyire is buzgók
a leányok és az asszonyok. Egyrészt ezekre az áldatlan következményekre való tekintettel, másrészt a férfi sajátos vallási nehézségeinek és lélektani adottságainak, végül a keresztény tanítás természetének, Alapítójának, terjesztőinek, hőseinek figyelembevételével
mindenképen hangsúlyoznunk és szorgalmaznunk kell
a férfias kereszténység érvényesülését.
Igaz, hogy a kereszténység sem nem külön a férfié, sem nem a nőé,
hanem az emberi léleké általában. Annyi azonban bizonyos, hogy
ha nem is az egyes férfit, de a férfiasságot igenis előnyben részesíti. Erről tanúskodik tanításának roppant józansága, hivatalos istentiszteletének egész tartalma és menete, férfi-papsága, hittételeinek és
erkölcsi követelményeinek megalkuvást, alanyiságot nem tűrő, hajthatatlan jellege stb. Találóan mondta egy német misztikusnŐ: ,,Jól
tudom, hogy egyetlen nő sem juthat a mennybe, ha nem lesz előbb
férfivá. Ezt így értsétek: a nőknek férfiúi tetteket kell végrehajtaniok, és erővel teljes férfi-szívüknek kell lenníök, hogy önmaguknak
és minden bűnös dolognak ellenállhassanak," Az őskeresztények
erőslelkű asszonyai ámulatba is ejtették a pogány világot, úgyhogy
ez csodálattal felkiáltott: „Milyen nőik vannak a keresztényeknek!"
Természetesen a férfinak is tanulnia kell a nőtől, még vallásos
életében is, és jellemének bizonyos egyoldalúságait egyes női erények (jóság, szolgálatkészség, részvét, könyörületesség, bensőség
stb.) magában való fejlesztésével kell kiegyensúlyoznia. De itt hangsúlyozottan csak kiegészítésről lehet szó, mert az vitathatatlan tény,
hogy kicsinyes, félénk, rajongó, érzelmes lelkű férfiak, még ha jámborak is, nem egész keresztények. Nem akarjuk ezzel a férfi és a nő
személyszerinti egyenlőségét tagadni, sem pedig — a lényeges és
változhatatlan vallási alap teljes tiszteletben tartásával — a két
nem különböző formájú, a magtik módja szerinti vallásosságának jogosultságát és a maguk területén való egyenértékűséget kétségbevonni. Azt azonban határozottan le kell szögeznünk, hogy miként a
társadalomban, úgy a vallási közösségben is, a férfiút és a férfias
erényeket illeti meg a vezetőszerep. Erre a papnak egyházi ténykedésében különös figyelmet kell szentelnie. Legyen magatartása és
alapígazodása nemesen férfias, még akkor is, ha nők között működik,
hiszen a férfiasságban a nő számára mindig van valami vonzó, hívó-
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figyelmetkeltő, (Conrad Gröber: Der christliche Mann. Freii. Br., Herder, 1935,) A vallásos dolgokat női szempontból is
tárgyalni, a nélkül, hogy a férfias magatartást áldozatul kelhozni.
A modern léríí vallásosságának gátlásai.

A férfi vallásossága sokkal jobban veszélyeztetve van, mint a
nőé. A nő természeténél fogva a valóságos, érzékelhető dolgokra és
a személyi kapcsolatokra
van beállítva, míg a férfi az elvont eszmékre. Ezért a nő eleve személyként fogja fel Istent, és a vele való
személyes kapcsolat külső megnyilvánulásaiba, a vallásos formákba
is hamar beleéli magát. A férfi számára ellenben Isten sokkal inkább a megismerésnek tárgya, mintsem személy, s így Isten megismerése és az iránta való személyes kapcsolatot jelentő vallásos gyakorlatok között nála szakadék tátong, A férfinak társadalmi
helyzete is nehézséget támaszt Istenhez való viszonyában. Az életben való magatartása u. i. sokkal inkább adásban, alávetésben, uralkodásban áll, mintsem elfogadásban, engedelmeskedésben, szolgálásban, s ennek következtében az Istennek való alárendelés ellen is
könnyebben lázadozik. Ehhez járul még a jámborságnak nőies tulajdonságként való felfogása. A serdülőkorban, amikor az ifjú felébredő férfias hevületében minden nőies vonást elvet magától, a gyakran nőies külsőben jelentkező vallási gyakorlatok is erre a sorsra jutnak, s nagyon soknál ez a szakítás az egész későbbi életen át is megmar a d : a gyermekifjútól megúnt vallásos eszmények — részben elhibázott
vallásos nevelésünk következtében is — nem tudnak szerencsés lélektani alkalmazással átalakulni a férfiútól kívánt jámborsággá. Ennek
jele a vallásos cselekvényekkel kapcsolatban sokaknál jelentkező ideges félelem a nevetségessé válástól és valami sajátosan fonák, gátolt,
suta viselkedés.
A mai férfi és az Isten-eszme.
Az előbb említett általános akadályokon kívül ezzel különlegesen behatóan kell foglalkoznunk, mert a helyes Isten-fogalom minden vallásos életnek legfontosabb alapja, s korunk férfiánál éppen itt
fogunk komoly nehézségekre bukkanni. A zavarok e téren csaknem
mind a tudat körének megszükitéséhöl
fakadnak. Manapság a vallásos gondolat ki van zárva a mindennapi munkából, a legtöbb embernek nincs vele érintkező felülete, s ezáltal egyúttal ki is van dobva
és száműzve a mai világi felfogás szerint nagyra tartott értékek sorából. Helyét más, politikai, hivatás- és szakmabeli eszmék foglalták
el, s ezek legtöbbször egyedül a legmagasabb lelki értékeket megillető föltétlen és kizárólagos uralomra tartanak jogot. Sokaknál a
vallási és világi eszméknek egymást — az utóbbiak javára — kizáró
kérlelhetetlensége még nem jutott a teljes szakításig, s a lélekben
mindkettőnek megvan a maga helye, de egymástól teljesen elkülö-

nítve. Ez a ,.kettős igazság" esete, s ennek következménye a gyakran
oly megrendítő alakban nyilvánuló „kettős élet".
A helyes istenfogalomra végzetesen kiható tudatszűkítés
okai és
megnyilvánulásai
a következők. 1. A legáltalánosabb ok a férfi már
említett elvont gondolkodásának következménye: az istenfogalom eltárgyasítása. Isten ís hűvös távolságban álló, megvizsgálandó tárgygyá, dologgá, legjobb esetben okká válik. Ez a módszer elégséges
lehet valamely természeti folyamat megismeréséhez, de személy megismeréséhez sohasem. Ez u. i, föltételezi nemcsak a mi kétkedő kutatásunkat, hanem egyúttal megfelelő erkölcsi magatartásunkat is vele
szemben, hogy megismertesse magát velünk. A mai ember eljárása
ama kolduséhoz hasonlítható, aki a háziasszonyhoz így szólna: Az
úrnő maga, vagy a cseléd? Feleletre így semmiképen sem számíthat.
2. Az újkori ember világképe és természettudományos gondolkodása,
amely elvont törvényszerűségével és ennek alapján a természeten
való uralkodásával a férfira roppant hatást gyakorol, csak azt látja
és fogadja el igazságnak, ami rendszerébe beilleszthető. Isten azonban nem névtelen erőmező, nem gépies vagy villamos folyamat, nem
mérhető és osztható valami, s így nincs hely számára. Legjobb
esetben legfeljebb annyit engednek meg neki, hogy mint s a j á t teremtésének foglya, a természettörvények vaskövetkezetessége mögött
húzza meg magát, s árnyékszerű tehetetlenségben tengesse deista módon felfogott életét. 3. A természettudományos felfogás következménye az életnek túlságos elgépiesítése, amely nem tűri az önállóságot
és szabadságot (v. ö. az egyformásító parancsuralmi törekvésekkel!),
s hovatovább gólemet, önműködő gépet csinál az emberből. Ezekbe a
fogaskerekekbe nem illik be egy világfölötti, szabad, személyes Isten
működése, s ezért az emberi vallásos adottságnak még megmaradt
szikrája az aranyborjú helyébe lépett Gép előtt gyújtja meg hódolatának tűzét. (A tisztán emberi értékeknek, a fajnak, vérnek, arany'nak stb. bálványimádása.) 4. A természettudományos és gépies világfelfogás az embernek embertársához s ezen át a nagy közösséghez
való személyi viszonyát pusztán tárgyi kötelékké változtatja, a társadalom gépies szervezetté alakul át. Ezt jellemzően m u t a t j a társas
együttélésünk (utazáskor, nyilvános helyeken, a munkaadó és munkás viszonyában, a részvénytársaságokban, a hatósággal szemben)
névtelen jellege, úgyhogy az emberek a legszorosabb egymásmellettiség ellenére is a legidegenebbül állanak egymással szemben. Ez az
énre való irányozódást és a lelki közösségtől való elszakadást jelent.
Az önzéstől elkényeztetett lelkeknek e közösségében Isten számára
legfeljebb még mint a személyes boldogsághoz szükséges eszköznek,
mint életszükségletnek marad helye. Ahol az ember a közösségtől
elidegenedik, ott az Istennel való közösségnek is elvész az értelme,
„mert aki nem szereti felebarátját, akit lát, Istent, akit nem lát,
hogyan szeretheti?" (I. Ján. 4, 20.) 5. A nagyarányú
munkamegosztás miatt a legtöbb ember az életnek csak nagyon szűk körében mozog. Ezáltal látóköre, érdeklődése igen összezsugorodik, unalmas robotolással végzi feladatát, minden mélyebb lelki öröm és kielégülés

nélkül, legfeljebb az anyagi gyarapodás által sarkalva. A lelkiek
iránti érdeklődés megszűnik, az érzék eltompul, s Isten és a vallás
dolgai egészen valószínűtlen, játékos fogalmakká és hihetetlen csodabogarakká válnak.
Részletesen szóltunk azokról a külső és belső nehézségekről,
amelyek a mai férfit vallásosságában gátolják. De sem a külső körülmények, keretek megváltoztatása, sem pedig a helyes istenfogalomra történő rávezetés nem elegendő önmagában a vallásosság biztosítására, Ide belső átélésre, személyes kapcsolatra, tevékeny közreműködésre van szükség, A következőkben a férfilélektan állandó
szemmel tartásával a férfi gyakorlati jámborságának kérdésével fogunk foglalkozni,
A férfi vallásosságának magvát
Isten előtti föltétlen hódolatúban kell látnunk. Ez a férfilélek alapmagatartását jellemző őszinteségből fakad: öntudatos, férfias elismerése a nagy Istennek és palástolás nélküli bevallása saját kicsinységének, Ehhez a nagy következményekkel járó cselekedethez bátorságra van szükség. Az alávetettségnek és a függésnek elismerése a
férfinak hasonlíthatatlanul több áldozatába kerül, mint a nőnek, aki
ezt a férfihoz való vonatkozásban már amúgyis megszokta, s akinél
a vallásosság alapja inkább a jó Istennel bensőséges közösséget, közelséget kereső, szeretetben felolvadó, magát átadó áhítat.
A függésnek, a hódolatnak átélése szükségképen magával hozza a
múltra nézve hálálkodó és engesztelő, a jövőre nézve kérő lelkiséget: az imát. Az imádság nem szavak varázshatalma, sem nem koldulás, hanem lelkes természetünknek megfelelő elfogadása Isten adományainak, föltétele az isteni kegyelmek reánk áradásának. Sokan
ezt, különösen férfiak, személyi jellegétől megfosztott, túlságosan elvont ístenfogalmuk miatt nagyon emberszabású magatartásnak érzik,
megfeledkezvén arról, hogy a jámborságnak legfontosabb alapja a
jó Istenhez mint Atyánkhoz való viszonyunk, Tertullianus régi mondása szerint: ,,Nemo tarn Pater, tarn pius nemo": senki sem oly Atya,
senki sem oly kegyes, szeretettel teljes. (Grandmaison, Léonce: La
religion personelle. 4 Paris, 1927,)
A férfi és a vallásosság külső gyakorlása.
A belső vallásos élmények a lelkiéletre érvényes pszichomotorikus törvények szerint külső kifejezésre törekednek. Nem mintha tudatnunk kellene Istennel belső lelkiállapotunkat, hanem mivel emberi
természetünk szerint ez is hozzátartozik jámborságunk teljességéhez.
A kifejezési szükséglet nemzetiség, vérmérséklet, nevelés, nemi hovátartozás stb. szerint különféle erősségű, a nőben érzelmes lelki alkatának megfelelően erősebb, mint a férfiban, A férfinak a külső vallási gyakorlatok sokkal kevésbbé rokonszenvesek, mint a nőnek. A

férfiban az élményalaikítás a belső eszméből indul ki és számára a
külső megnyilatkozások nem sokkal többet jelentenek szemléltetésnél,
kifejező eszköznél. A nőben az élmény fordítva: kívülről befelé alakid. Első a forma, s ezen át jut el a belső élményhez. Vallási téren
ezért ,,tapad" annyira a nő bizonyos ájtatosságokhoz, imákhoz, jelképekhez, amelyek rá szinte varázzsal vannak, s még szent cselekményeknél is ezért annyira személyválogató. A férfit a serdülőkortól
kezdve fokozatosan rá kell nevelnünk a szokásos formáknak a maga
módja szerinti jelentőségére, azaz megmagyarázva ezeknek értelmét
és élményalakította jellegét rá kell vennünk, hogy önállóan alakítsa
őket. Arra azonban mindig nagy gondot fordítsunk, hogy gyakori ismétlődésekkel és elnyujtásokkal — amelyeket a férfi sokkal kevésbbé bír, mint a nő — meg ne utáltassuk vele a vallási gyakorlatokat. Legyen jelszavunk: inkább ritkábban, kevesebbet, de jól és
alaposan. Óvakodjunk vallási téren a csúcsteljesítmények és a túlságos számszerűsítés hajszolásától, Faber bölcs mondása szerint:
„Kétségtelen, hogy a számszerűség elvét mellőznünk kell. A súlyt
kell előnyben részesítenünk." Legfontosabb eszköz a férfi külső jámborságának ápolására
a közösség vallási gyakorlatai,
mert csak ezekben látja meg igazán a külső formák értelmét és értékét. Az ember a maga egészében, tehát társas mivoltában is le van
kötelezve Istennek, Vallásosságában társas adottságainak is meg kell
nyilvánulniok. A közösség rendkívüli jelentőségét mutatják világi téren: a közvélemény, a divat, az erkölcs és erkölcstelenség áramlatai.
Vallási vonatkozásban a közösség szerepe egyidős az emberiséggel.
(Papság, nyilvános istentisztelet stb.) Rendes körülmények között
Isten természetfölötti adományai a közösségen át áramlanak az egyes
emberre. (Megváltás, Egyház, szentek egyessége stb.) A közösségi
jámborság ügye manapság rosszul áll. A férfi a közösségnek külsőséges, üzemszerű szervezetekre való felbomlása miatt, amelyektől irtózik, legtöbbször — még hívő volta esetében is — elkülönülten, magánügyként ,,a rejtekben" gyakorolja vallását. E miatt a vallásos szervezetekben jórészt nők jutnak vezetéshez, s ezzel együtt jár a női
és gyermeki formák érvényesülése.
A férfit újra meg kell nyerni a természetének egyébként is megfelelő közösségi vallásosságnak. Az út ide legegyszerűbben a házi,
családi jámborságon át vezet. A családnak ő Istentől rendelt vezetője és papja. A jelenlegi gyakorlat sajnos azt mutatja, hogy ámbár
a férj, a feleség és a gyermekek egyenkint mind gyakorolják vallásukat, a családi közösség imájáról azonban többnyire még egy asztali áldás erejéig sincs szó. Bizonyos, hogy e téren imakönyveink is
hibásak, mert a közös, családi jámborságra igen kevés gondot fordítanak, s a férfi családi papságának nagy gondolatát nem szolgálják.
A vallási közösség eszméjének bomlása miatt a férfinak nemcsak családi, hanem templomi, egyházi vallásossága is válságos hely-

zetbe került. Míg más (pl. politikai) téren a közösségi eszme ma is
elevenen lobog benne, addig egyházi téren ez hiányzik, mert az Egyházat csak egyesületnek tekinti, s nem él benne az Isten
országának
tudata. Pedig a kereszténység az Ür akarata szerint nem az egyes
hívők magánügye, hanem kimondottan nyilvános, a Cívitas Dei értelmében vett „politikai" ügye a hegyre épült Városnak. A vallásos életnek ezt az oldalát eddig nem hangsúlyoztuk eléggé, ámbár éppen ennek külön vonzása van a férfiúra. A krisztusi világbirodalom polgárságának büszke öntudata és férfi mivoltának alkotóvágya egyszerre
felébred benne, amint az Egyházat nemcsak imádkozó, hanem cselekvő közösségként is megismeri. A közös, minden fiának együttműködésére számító tettek Anyaszentegyházáért folytatott alkotó tevékenység és harc e csodálatos szervezet szívéhez is közelebb fogja vezetni a férfit, a szentmiséhez, a szentségekhez és szentelményekhez,
Isten és az emberi közösség páratlan egyesüléséhez. Az Isten országának szempontja egyengetni fogja benne a megértést a vallási közösség eszméje és gyakorlata iránt. Ennek középpontjában áll a szentmise, amely a férfi természetnek megfelelően mindig közös és nyilvános áldozat, és kiváltságosán férfias cselekmény, amelynek ő meghívott együttbemutató ja.
Férfiakat az oltár köré!
/

A keresztény világközösség nagy áldozata, a szentmise és az
Egyház hivatalos szertartásai felelnek meg leginkább a férfilelkületnek. Ezek mind férfi-alkotások és férfias jellegűek. Nem a nőtől
kedvelt én-, hanem a férfiútól előnyben részesített
mi-imádságok;
nincs bennük semmi fülledt bizalmaskodás, mértéket nem ismerő,
mesterkélt érzelmekben való gyönyörködés, semmiféle szerelmesekre
emlékeztető gyöngéd beszélgetés, hanem a gondolkodó észnek megfontolt, öntudatos hódolata; a fenségnek, csodálatnak, kérésnek, hálaadásnak, alázatnak minden fellengzősséget kerülő, józan és maradandó érzelmei. S nem a templomsarkokban előszeretettel kiömlő
magánájtatosság, hanem az egész hívő közösség egymás hitét és áhitatát erősítő, emelő közös együttimádkozása, amelyen egy imádkozik
mindenkiért, és mindenki azzal az eggyel együtt. Mint egy hatalmas
hangverseny, ahol mindenki a karmesterre figyel, közös ütemre, közös
lelkesedéssel dolgozik az előadott zenemű minél tökéletesebb szépségén, nem pedig félrevonulva, magát elkülönítve f ú j j a a maga eltérő, kis cinege-dallamát. (V. ö. Bibel und Liturgie 1937. 344. skv.)
Ezen, a milliós Egyház lelkétől áthatott közös istentiszteleten a férfi
egész természetességgel fogja a számára egyébként talán értelemnélkülieknek és idegeneknek látszó külső formákat végezni, s így
ú j r a bele fog kapcsolódni oda, ahonnan elszakadt: a hívők nagy közösségébe, Ezért a liturgia a férfi vallásosságának
legjobb
nevelője.
Mivel azonban a férfi csak a benne megfogamzott eszmén át
t u d j a külső tetteit alakítani, nagyon fontos őt a liturgikus
formák

ismeretébe bevezetni. E téren nagy figyelemmel kell lennünk már a
serdülő ifjúra. Sok fiatalember azért szakít a vallásos gyakorlatokkal, mert nem tudja őket férfiasan alakítani. Ráadásul ebben a korban a fiút otthon rendszerint női kéz vezeti, s az ifjú — aki kívülbelül férfinak akar látszani — a nőies formákkal együtt a neki annak látszó vallást is elveti magától. Itt különösen fontos a serdülőkorban a férfias (édesapa, rokonok stb.) példaadás, s a gyermeki vallásosságból ügyes átmenettel a férfias jámborságba történő átvezetés,
A tettek útja.
A férfi-vallásosságnak két fő jellemvonását az eszmére és a közösségre való vonatkozásban jelölhetjük meg. Az utóbbiból következik az egyéni jámborságon tovamenő lelki igénye: alkotás a társadalomban. A férfias lelkülettől annyira kívánt tettek királyi papságának ú j útját nyitotta meg XI, Pius pápa a férfivilág előtt a
Katolikus Akcióban. Az Egyház nemcsak a papságé, hanem mindenegyes hívőé is. Mindenki meghívott harcosa az Isten országának. Az
első működési tér sajátmagunk megszentelése. De ez az öntökéletesítés nem reked meg önfegyelmező mélakórságban, amely első és utolsó
feladatát a saját lelki egészség gondozásában látja. Az Egyházban
az egyéni megszentelés egyetlen tette sem szigetelődik el a maga
egyedülvalóságában, hanem mindegyik kiárad a titokzatos test többi
tagjára ís, és mások megszentelésére ís szolgál. Mivel a jó saját kiárasztására törekszik, az egyéni vallásosság ís, különösen a férfié,
Isten országa javainak másokkal való közlésén fáradozik. A legnagyszerűbb feladatok egész sora vár itt megvalósításra: harc a tudatlanság, elfogultság, a vallásosság egyéni és társadalmi akadályai, a társas igazságtalanságok, az isteni törvényekkel ellenkező jogrendszer
stb. ellen, másrészt jószellemű népfelvílágosítás, keresztény jótékonyság, új társadalmi és gazdasági erkölcs érvényesüléséért való küzdelem. A Katolikus Akció szellemével telített férfi így tág lehetőséget
kap a tettek vallásának gyakorlására, alkotó erejének megvillogtatására, helyesen felfogott férfias dacra és kőszikla-keménységre a keresztény eszmékkel sokszor annyira ellentétes világgal szemben. Ez
a magatartás, ez a munka a legmagasztosabb értelemben vett férfias, hősi szellemet kíván és nevel, mert a legnagyobb hősiesség a
vallásból h a j t ki, miként Eucken Rudolf mondja: ,,Az életben feltalálható minden hősiesség legmélyebben a vallásban gyökerezik.
Semmi sem tudja az embert lelke legmélyéig megrázni, semmi sem
tudja teljes odaadásra bírni, csak az, ami vallásához kapcsolódik,
vagy ami nála vallásfélévé lesz,"

Az Eucharistia szimbolizmusa.
Dr. Kühár FIóris.

Az Egyház mai lelkisége úgy tekint a szentségi Jézus arcába,
mintha a szentségi „elemek" (kenyér és bor), az átváltoztatás után
a szentségi ,,színek" (kenyér és bor járulékai) fátyla nem takarná
el őt a hit látása elől; mintha nem velata facie (elfedett arccal), hanem revelata facie (felfedett arccal) volna a szentségben, ö t hívogatjuk a szentáldozás előtt mint a lélek édes Vendégét; az eucharisztikus királynak hódolunk körmeneteinken, a Melkizedek r e n d j e
szerint való Főpap áll előttünk a kereszt oltárán, Az isteni Orvos
r u h á j a szegélyét érintjük; a lélek Jegyesének csókját érezzük a j kunkon. Amikor a liturgikus mozgalom a hívek kezébe adta a Misekönyvet, sokan soványnak érezték annak szentségi imádságait, a
Secretát, Communíót, Postcommuniót, sőt magát a Kánont is; hisz
ezekben mintha hiányoznék a Praeparatío és Gratiarum actio imádságainak közvetlensége, misztikus szárnyalása, szívet melegítő lobogása. Az ősi római mísekánon mindjárt az átváltoztatás után úgy
mutat r á a jelenvaló Krisztusra, mint tiszta, szent, szeplőtelen Ostyára, mint az örök élet szent Kenyerére és az örök boldogság kelyhére. Nem mintha nem tudná, hogy kí és mi rejtőzik e misztériumban, hisz megmondja, hogy ez oltár közösségéből a hívek Krisztus
Testét és Vérét veszik magukhoz, de róla való beszéde mégis inkább az érzéki adottságokhoz, a szentségi adományokhoz tapad.
Hányszor mondják a Postcommuniók a szentségi Jézust egyszerűen,
tárgyiasan: sacramentumnak, mysterium-nak, donum-nak (adomány) t
munus-nak (ajándék, áldozat), sőt alimentum-nak (táplálék), kenyérnek. Ez a „tárgyi" szemléletmód jellemzi általában az ősi liturgia forrásait, a Leonianumot, Gelasianumot, Gregorianumot. Tudományos, dogmatörténeti vizsgálatuk kétségtelenné teszi ugyan,
hogy hitük az Ür Jézus reális jelenlétében ugyanaz, mint az apostoli egyházé; de a szentségről való beszédjük inkább a „sacramentum"-ra, a szentségi jelre irányul, mint a ,,res"-re, a szentségi jelben rejtőző valóságra, a szentségi Jézusra.
Az a szemléletmód, mely az Eucharístiában jelenvaló Jézusra,
az Istenemberre irányul, megvan ugyan már a Szentatyák korában
(Alexandriás Kelemen, Aranyszájú Szt. János, Szt. Ágoston), de
teljesen csak a középkor derekán, a Berengarius-féle viták után bontakozott ki. Berengariusnak egyoldalú szimbolizmusával és dinamizmusával szemben, mely a reális jelenlétet tagadta és a szentségben
csak jelet látott, természetes ellenhatásként jelentkezett az Eucha-

ristia személyes (personalis) szemlélete, mely a szentségi jelet, annak jelentéstartalmát az Eucharistia áhitatában mellőzte és közvetlenül a „sídnek" alatt rejtőző Krisztushoz tapadt, Aquinói Szt. Tamás, a „doctor eucharisticus" Summa Theol.-jának (III. 73. sk. articulusok) az Eucharistiáról szóló klasszikus fejezeteiben (és szentségi himnuszaiban, az Űrnap officiumában és miséjében) a hagyományos szentségtan elvei szerint fejti ki az Eucharistia elemeinek jelképes, szimbolikus tartalmát és a „Sacramentum efficít, quod figurát" elv segítségével mutatja ki a szentségi szimbolizmus dogmatikai
értékét. (V. ö. III. 73. a. 1. in corp.; III. 74. a. 1.; 74, a. 3; 74,
a. 4; 74. a, 5. (a bor szimbolizmusa!); 74, a. 6. (a borba kevert víz
szimbolizmusa.) De az utána következő korok dogmatikai tudománya
és hitbuzgalmi irodalma kevésbbé értékeli a szentség szimbolikus jelentéstartalmát, sőt sokan veszélyesnek is t a r t j á k a jelképes jelentés
hangsúlyozását. Attól félnek, hogy ennek kibontása ártalmára van a
reális jelenlét hitének.
Hogy ez az aggodalom alaptalan és hogy az Eucharistia szimbolizmusának kifejtése inkább segítségére van a megértést kereső
hitnek (fides quaerens íntellectum), mint kárára, azt legkönnyebben
a kérdés dogmatörténeti vizsgálata mutatja meg. Ennek fényében
világossá válik, mily mélységek, titkok bontakoztak ki az ősegyház
hívő látásában a szentségi elemek, a búzakenyér és a szőlőből sajtolt bor szimbolizmusában. Berengarius, Zwínglí, Kálvin, a modernizmus egyoldalú dogmatikai szimbolizmusával szembeállítjuk azt a
hívő szemléletet, mely a szentségi kenyér jelentésében ismerte fel az
Élet Kenyerét, a testet építő kenyérből Krisztus misztikus testét; a
szentségi borban az isteni szőlőtő értünk kiontott vérét.
Nagyon messziről kezdhetnők, ha az Eucharistia jelképes jelentésének szentírási forrásait mind fel akarnók tárni. Ott vannak az
ószövetségi előképek, melyek mint árnyképek (figura) előrejelzik a
„nagy szentség" valóságát és amelyekre az Eucharistia mint „Signum rememoratívum", emlékeztető jel visszautal. És hogy ezek nem
pusztán késői beleolvasások, betűntúli misztikus kitalálások, azt
nemcsak a „Lauda Síon" halhatatlr.n verse mondja:
. . . előképe már a
húsvéti bárány halála,
valamint Izsák oltára,
s hogy az égből manna szállt.

(Babits ford.)

Az Eucharistiát szerző Ür a húsvéti bárány elköltése után köti
meg saját vérével az új és örök Szövetséget és ezzel maga kapcsolja
bele az Eucharistiát az egész üdvtörténet dinamikájába úgy, hogy
benne beteljesedik minden ószövetségi áldozat. Az Eucharistia szimbolizmusának ezen visszamutató iránya a mísekánonban is érvényesül, hisz az is megemlít hármat az ószövetségi előképek közül: Ábel,
Ábrahám és Melkizedek áldozatát.

Hogy ezek az előképek a szentség dogmatikája szempontjából
is jelentősek, azt a zsidókhoz írt levél eléggé mutatja, mikor a Melkizedek r e n d j e szerint való főpapot jellemzi és az újszövetség áldozatának mibenlétét az ószövetségiekkel való szembeállítás alapján fejti ki. A gyökeres pietas, az igazi áhitat pedig a dogmából meríti mindig az élet vizeit; ez az áhitat azért nem fogja megúnní az
élet kenyerét, mert megérti benne, hogy ez több és jobb, mint a
manna, mit a pusztában vándorló zsidók hamar megúntak. Különben
az Eucharistiának ezt az előképét maga az Űr is említi kafarnaumi
beszédében (Ján, 6, 32; 6, 49.). Az égből szállott szent kenyér ízesebbé válik, ha arra gondolunk, hogy a mennyei Atya mily gonddal
készítette elő számunkra évezredek távolából, mennyire megkülönböztet bennünket ószövetségi választott népétől. „Atyáitok mannát
ettek a pusztában és meghaltak . . . Aki e kenyérből eszik, él mindörökké" (Ján. 6, 49, 51.).
Ha az előképek, a jövő „árnyképei" is fontosak az Eucharístia
hívő megértésére, mennyivel inkább az a kenyér és az a bor, melynek egész valója, állaga, lényege átlényegül az Űr testévé és vérévé.
Igaz, hogy az átlényegüléssel megszűnik a kenyér és bor állaga; de
a „színek", a járulékok ott maradnak az oltáron és Krisztus szentségi élete továbbra is hozzájuk kapcsolódik; amíg a járulékok ott
vannak, épek maradnak, Krisztus is ott van; amint megszűnnek,
megromlanak, Krisztus jelenléte is megszűnik. A járulékoknak ezen
metafizikai jelentőségét minden hívő elismeri, hiszen eucharisztikus
hitünk tartozékai; de a másikra, a járulékok, „színek" sacramentalis,
tehát lényege szerint jelképes, szimbolikus jelentőségére már kevesebben gondolnak. Pedig a járulékok metafizikai funkciója éppen
sacramentalis, szentségi jel-voltukban gyökerezik. Az Eucharistia
a consecratióval válik igazán szentséggé, tehát titkos tartalmú, kegyelmi hatású érzéki jellé, A kenyér és bor színei, járulékai az átlényegülésben is, az után is azért maradnak meg, hogy szentségi módon jelezzék a nagy misztériumot; azt a ,,res"-t, valóságot, mely itt
is, mint a keresztség vizében, a bérmálás jeleiben a szentségi jel
(anyagi és alaki részének együttes) hatásaként
van jelen, Sacramentum efficit, quod figurát. Az eucharisztikus „elemeknek" nemcsak emlékeztető, hanem rámutató és jövőt jelző jelentésük van. A
következőkben ezt a kettős jelentést fogjuk felkutatni.
Csalódnánk, ha azt gondolnók, hogy a kenyér szentségi jelentése pusztán a táplálkozás, amit természetes
jelentésével kifejez. A
szentségi jelnek hitünk forrásai szerint a természetes jelentést meghaladó, az isteni bölcseség által hozzáfűzött intézményes
jelentéstartalma is van. A vízbemerülés, a vízzel való leöntés természete szerint tisztulást jelent. A keresztségi jel azonban többet jelent: Kriszr
tus megváltó halálába való miszteriumos elmerülésünket és vele való
feltámadásunkat az új életre. Ezt Szt. Pál tanítja a Róm. 6-ban.
A kenyér (és bor) szentségi jelentését maga az Üdvözítő fejti
ki kafarnaumi beszédében. (Ján. 6, 26 sk.) Ez a beszéd a kenyérszaporítás csodájához fűződik. Az Üdvözítő szembeállítja az elvesző,

elpusztuló (természetes) kenyérrel azt a kenyeret, melyet ő ád, hogy
megmaradjon az örök életre. A kenyér természetes szimbolizmusába
beleoltja természetfölötti jelentését. Hogy égi eredetét hangsúlyozza,
párhuzamba állítja a mannával is. Majd kijelenti: Én vagyok az Élet
kenyere. Ezzel megadja a kenyérnek természetfölötti jelentését. A
kenyér Krisztusra utal, Krisztusra mutat. Ebből a jelentéséből fakadnak tulajdonságai. Az eucharistia a halhatatlanság kenyere.
Örök életet ád; mint táplálék úgy áthatja az embert, hogy Krisztus
él benne és ő Krisztusban. (Utalás a táplálék asszimilációjára!) Ahogy
Krisztus él az Atya által (görög szöveg: ôià, által, nem propter),
úgy él a szentségi kenyér élvezője Krisztus által.
Nemcsak a búzakenyér takar csodás, csak az Üdvözítő által felfedett titkokat, hanem maga a búzaszem ís. Mennyi mindent olvas ki
a búzaszem életéből az Isten örök Igéje, Logosza, akiről épp Szt.
János evangéliuma mondja, hogy minden őáltala lett. A teremtés
misztikus, titkos jelentését, a benne rejlő eszmei tartalmat ezért ismeri az Ige. Minden őáltala lett. Paraboláiban a búzaszem életének
misztikus jelentését tárja fel, mikor a magvetőről, a búzával együtt
növő konkolyról beszél. Hogy tanítványaival megértesse, hogy neki
meg kell halnia, mert csak így jöhet el megdicsőítésének ó r á j a : megint
a búzaszemből vett hasonlatot. H a a földbe vetett búzaszem meg nem
hal, csak maga marad. Ha meghal, bő termést hoz. Neki is, az ő híveinek is ez a sorsuk. Meghalni az örök életért, önmegtagadással megölni a lélek ellen támadó vágyakat, (Ján, 12, 24 sk.)
Amikor az utolsó vacsorán a tanítványok az Ür kezében látják
a kenyeret, hallják szavait: ez az én testem — emlékezetükben feltámadt a kafarnaumi beszéd, a búzaszemről szóló parabolák sok titkos tanítása. így néztek a kenyérre, ezzel a megvilágosodott hittel
hallgatták az Ür szavát. Az Eucharistia áldozata számukra mindjárt
a hit titkainak foglalata lett. Mysterium fídei, mint ahogy később az
egyház kifejezte.
Hitük tovább bontogatta e misztériumokkal teli kenyér titkait.
Szent Pál, az elhívott apostol, az Eucharistia kenyerében nemcsak
Krisztus valós testét látja meg (hogy mily híven tanúskodik Krisztus
jelenvaló testéről, azt I, Kor, 11, 22-ből látni), hanem az ő misztikus
testét, az egyházat is, ,,Mert egy kenyér, egy test vagyunk mindnyájan, kik az egy kenyérből táplálkozunk" (I, Kor, 10, 17.) Szent Pálnak ezt a meglátását fejti ki tovább a búzaszemeknek az a szimbolizmusa, melyet az ősegyház tanításában találunk meg.
Előbb azonban még a szőlőnek és a bornak újszövetségi
szimbolizmusát érintjük röviden.
Krisztus első csodája, az ő evangéliumának mintegy progr a m m j a : a víznek borráváltoztatása a kánai menyegzőn. Az Eucharistia csodájának, az átlényegülésnek ez a prológusa. A násznagy
szerint: előbb adják a jó bort, utána a rosszat. Az isteni üdvrendben
megfordítva: az ószövetség gyengébb adományaira következik az újszövetség menyegzője: Krisztusnak és az Egyháznak násza. Lakodalmas asztalán az örök élet kenyere és a boldogság kelyhe. Az

ószövetségben Izrael volt az Ür szőlője. Krisztus az Isten országát
rejti a szőlő képébe. Példabeszédei ugyancsak gyakran szólnak a
szőlőről, szőlőmívelésről, az Isten országának történetét szemlélteti
ezzel a képpel épp úgy, mint a szántóföldével. A szőlőtő és a szőlővesszők egymásbaszökő életéről beszél az utolsó vacsorán. ,,Én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők." (Ján, 15. 5.) Egyházával,
híveivel való közösségét az Eucharistia bora épp úgy kifejezi, mint
Szt. Pálnál; az eucharisztikus kenyér. Krisztus misztikus testének
életáramáról, a benne keringő vér közösségéről, maga az Ür ád felvilágosítást.
Az Eucharistia alapításában meghatározza és összefoglalja
mindazt a titkot, amit a szőlő és a bor az ő isteni szeme előtt revelált. Az ő vére valóban ital. Vérének kelyhe az ú j és örök szövetségé; általadott teste és a bűnök eltörlésére kiontott vére ennek a
szövetségnek örök áldozata.
Az Eucharistia kenyere és bora multat idéz, jelen titkokra mutat, de jövőt is jelez. ,,Nem iszom addig a szőlő terméséből, míg el
nem jön az Isten országa." (Lk. 22, 18,) Az Eucharistia asztala:
az örök boldogság, refrigerium előképe.
Az Eucharistia sokrétű szimbolizmusát az ősegyház liturgikus
szövegei és a szentatyák tanítása még behatóbban nyomozzák. Ez a
szimbolizmus segíti a szentatyákat abban, hogy a) a hitnek Krisztusra vonatkozó titkait, köztük a megtestesülést vele szemléltessék,
b) a híveknek Krisztus titokzatos testéhez való tartozását megmagyarázzák, c) a híveknek Krisztus életsorsával való közösségét hirdessék; d) az Eucharistia hatásait feltárják,
a) A kenyérnek Krisztus testévé való változását Nyssai Szt.
Gergely a megtestesülés titkával magyarázza, (Or, catech. 37,) Abból a tényből indul ki, hogy a kenyér evő embernek teste a kenyérből
alakul ki. Annak a testnek állaga, melyet az isteni Ige magáévá tett,
szintén a kenyérből keletkezett (a Szent Szűz méhében). A z Igével
való egyesülése által ez a test lett az Istenember teste. Ahogy a
megtestesülésben az Ige bennelakása által lett végeredményben a
kenyér testté, úgy történik ez az Eucharistiában is, midőn a kenyér
az Isten igéje és az imádság által Krisztus testévé lényegül át.
b) A híveknek Krisztus misztikus testéhez való tartozását a
búzaszemnek kenyérré való válása a l a p j á n szemlélteti már az I, század végén a Didaché, Csodálatosan szép titkot feltáró imádsága a 9.
fejezetben: ,,Ahogy ez a kenyér előbb el volt hintve a dombokon és
miután összegyűjtötték, eggyé vált, úgy gyűjtsd össze, Atyánk, a
föld széleiről egyházadat a te országodba." Szt. Pál egyenlete: egy
kenyér — egy test a Didachéban elmélyül, kitágul, A Didaché ezen
mondata szóról szóra visszatér Serapion thmuísi püspök (IV, század)
Eucholoquíumában, közvetlenül a kenyér átváltoztatása után (XIII.
3.) A liturgikus szöveg eszméjét Szt. Ciprián is hangsúlyozza: „Az
Eucharistia misztériuma népünk eggyéforradását nyilvánítja ki. Amiként a sok búzaszemből, ha összegyűjtik, megőrlik és tésztává gyúr-

ják, egy kenyér lesz, úgy kell Krisztusban, az égi kenyérben egy
testet tudnunk, kihez a mi sokaságunk kapcsolódik és benne eggyé
válik." (Cypr, Ep. 63. c. 13. ML. 4, 384.)
Szent Ciprián megrajzolja a búzaszem útját a kenyérig. Közbenső állomások: az őrlés és a tésztává gyúrás. Szt. Ágoston ezek
jelentését sem hagyja kihasználatlanul, Többször is visszatér erre a
képre. (Sermo 227; s, Denis III.; s. Denis VI., s. 272,} Ezekben a
hívek életsorsát rajzolja meg.
c) Szt. Ágoston 227. beszéde hitoktató beszéd, melyet 416. vagy
417, húsvétján mondott az újonnan megkereszteltekhez. Az Eucharistia szimbolikus tartalmát sehol másutt ily sokoldalúan megvilágítva nem találjuk,
,,Az a kenyér, melyet az oltáron láttok, miután az Isten igéje
megszentelte, Krisztusnak teste. Ezek által ajánlja nekünk az Ür
Krisztus saját testét és vérét, melyet értünk kiontott bűneink bocsánatára, Ha jól vettétek magatokhoz, ti vagytok, amit magatokhoz
vettetek (vos estis, quod accepistís). Az apostol így magyarázta meg
az Űr asztalának titkát: Egy kenyér, egy test vagyunk s o k a n . . .
Ezen kenyér arra int benneteket, mennyire kell szeretnetek az egységet, Vájjon ez a kenyér csak egy búzaszemből lett? Ugy-e, hogy
sok búzaszem kellett hozzá! De mielőtt a kenyérben egyesültek
volna, külön-külön voltak. Egyesítésükhöz víz kellett és összezúzás.
Ha a búzát nem őrlik meg lisztté, ha vízzel nem vegyítik, nem lesz
kenyérré. Titeket is a keresztség előtt megőrölt mintegy a böjt megalázkodása, az ördögűzés szertartása. Aztán jött a keresztvíz; meghintettek mintegy, hogy elnyerjétek a kenyér formáját. De a kenyérhez tűz is kell. Mit jelent a tűz (melyben a kenyeret sütik) ? Ez a
bérmálás, A bérmálás olaja a mi tüzünknek, a Szentléleknek szent
jele . , . Eljön hozzánk is a Szentlélek; tüzes nyelvek alakjában mut a t j a magát. Szeretetet lehel belénk, hogy az Isten szeretetére gyulladjunk, a világot megvessük; szénavoltunk elégjen, szívünk arannyá
tisztuljon." Szent Ágoston szerint a hívőt az Önmegtagadás, böjt, a
test sanyargatása, az ördög ellen való harc malomkövei őrlik tiszta
lisztté, a keresztség vize és a bérmálásban nyert Léleknek tüze alakítja élvezhető kenyérré, A Lélek által gyújtott szeretet kapcsolja
össze a híveket egy testté. Amit a kenyér szimbolizmusa mond,
ugyanazt fejezi ki másként a szőlő jelképe. Erről 272. sermoja szól.
,,Az apostol megmondta, mit kell hinnünk a kenyérről. Ezáltal
eléggé megmutatta, még ha nem; is beszélt róla kifejezetten, mit
kell értenünk a kelyhen. Gondoljatok csak rá, testvérek, hogyan keletkezik a bor, A fürtön sok szőlőszem; a szőlő nedvét összeöntik.
Krisztus is úgy akarta, mint e jelek mutatják, hogy mi hozzátartozzunk; a béke és egység misztériumát szentelte meg asztalán. Aki
magához veszi az egység szent jelét és nem őrzi meg a béke kapcsát, nem nyeri el benne a szentség kegyelmét, hanem bizonyságot
maga ellen,"
Ha az Űrnap miséjének mélyértelmű Secretáját meg akarjuk
érteni (ezt a misét Szt. Tamásnak köszönhetjük), Szt, Ágoston taPannonhalmi Szemle
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nítását kell emlékezetbe vésnünk. „Kérünk Úristen, add meg kegyelmesen Egyházadnak az egység és béke kegyelmét, mit ezen felajánlott adományok jelképesen kifejeznek."
d) Az eucharistia (és általában a szentségek) szimbolikája
nem néma, mint a még meg nem fejtett hieroglifák; egyszerű, áttetsző,
mindenki által érthető jelbeszédében a Teremtő beszél az ő megváltó
Igéje által.
Ha ez a szimbolizmus merő jelképes beszéd volna, akkor is a
magát kinyilatkoztató Isten nekünk szóló szava volna. De a szentségi jel nemcsak jel, hanem hatékony ok is; jelentése, szimbolizmusa
épp arra szolgál, hogy amit jelent, azt létrehozza" (efficit quod figurát).
Szt. Ágoston, aki az egyházatyák közül legmélyebben hatolt az
Eucharísztia jelképes beszédének felfogásába, a szentség hatásait is
kifejti, A szentségi jel az élet kenyerének, Krisztusnak a jelenlétét
hirdeti, ö t kell hittel felismernünk. „Testvéreim, — így szól Ágoston az emauszi jelenet magyarázatában — hol akarja magát az Űr
megismertetni? A k e n y é r s z e g é s b e n . . . Ha azt akarod, hogy életed
legyen, tedd mint az emauszi tanítványok, hogy felismerd az Urat.
Vendégül látták ő t , . . Az Ür megmutatta magát a kenyérszegésben.
Tanuljátok meg, hol keressétek az Urat; tudjátok meg, hol bírhatjátok, hol ismerhetitek fel: midőn magatokhoz veszitek," (S.
235, 2, 3.)
„Vegyétek és egyétek hát Krisztus testét, ti akik az ő (misztikus) testében tagjai lettetek. Vegyétek és igyátok Krisztus vérét.
Hogy szét ne hulljatok, egyétek azt, mi összetart (manducate vinculum vestrum), hogy magatok szemében ne legyetek semmitérők, igyátok váltságdíjatokat. Miként ez hozzátok hasonul, ha eszitek és iszszátok, ti is Krisztus testévé alakultok, ha engedelmesen és szentül
éltek." (S, Denis III. PL. 46, 827—28.)
„Krisztus lelkéből akarsz élni? Légy Krisztus testében! Nem
élhet Krisztus teste másból, mint Krisztus lelkéből. Ezért van, hogy
az apostol elénk állítva e kenyeret, azt m o n d j a : egy kenyér, egy
test vagyunk sokan , . , Ó szent jele a szent életnek; jelképe az egységnek; köteléke a szeretetnek! Aki élni akar, itt van, ahol élhet,
itt van, amiből élhet. Lépjen hozzá, híggyen, legyen testének tagja,
hogy életre t á m a d j o n ! " . . . (Jn. Joan 26, 13.)
Ma a kis kátéval azt mondjuk röviden: a szentáldozás Krisztussal egyesít minket. Szent Ágoston ugyanezt mondja: az Eucharistia Krisztus reális testének vételével Krisztus misztikus testében
tart meg minket. Jeruzsálemi Szt, Cirill fejti ki ezt legtalálóbban:
„A kenyér színében Krisztus testét veszed, a bor színében Krisztus
vérét, hogy mikor magadhoz veszed, Krisztussal légy egvtestűvé és
egyvérűvé (syssomos kai synaimos). így leszünk Krísztushordozókká
(Chrístophoroi), tagjainkba az ő teste és vére száll, így leszűrik Szt,
Péter szerint az isteni természet részeseivé" (Catech. myst. 4, 3.).
Krisztus szent és halhatatlan testével való egyesülésünk Nyssai Szt.
Gergely szerint a szentség, halhatatlanság csíráját ülteti el belénk,

hogy testünk részese legyen a romlatlanságnak. Az Eucharistiának
ezt a hatását Sz. Gergely abból a hasonlóságból magyarázza, ahogy
maga a kenyér átalakul a táplálkozó testévé; úgy a l a k í t j a a kenyér
színében jelenlevő halhatatlan Krisztusi test romlatlanná a mi testünket. Természetes, hogy ez a hatás csak a dicsőséges feltámadásban fog véglegesen kinyilvánulni. (Or. catech, 37.)
„Midőn pedig ez az élet elmúlik, nem keressük m a j d sem azt a
kenyeret, melyre a test éhezik, sem az oltáriszentséget nem vesszük
magunkhoz, mert ott együtt leszünk Krisztussal, kinek most (szentségi) testét vesszük . . . " (Szt. Ágoston. S. 59, 3, 6.)
A szentatyák tanítását foglalja össze Szt. Tamás az Űrnap miséjének Postcommuniójában: „Kérünk Üristen, tölts meg minket istenséged örökké való élvezésével: hiszen ennek előízét n y ú j t j a drága
szent Testednek és Vérednek e földönvaló vétele."
Tanulmányunkban készakarva beszéltünk keveset saját szavainkkal. Ugyancsak készakarva szólaltattuk meg a szentatyákat.
Tettük azért, hogy akik úgy hisznek az Eucharistiában, amint az Egyház tanítja, ne riadjanak vissza a szentségi színek titkos jelbeszédétől; a liturgiával és a szentatyákkal együtt általuk igyekezzenek eljutni a szentségi Jézus megértéséhez; akik pedig (mint a legtöbb
protestáns) az Eucharistiában csak jelképet, szimbolumot látnak,
azok értsék meg, hogy e szimbólum értelmét veszítené, ha titkos
valósága, Krisztus teste és vére, nem volna jelen a szentségi f; színek" alatt.

P. Gulácsy Irén regényei.
Dr. Bánhegyi Jób

Midőn évekkel ezelőtt a legnépszerűbb magyar írónőt, Gulácsy
Irént vendégül tisztelhettük " P ^ ï ï u i f e â l m a h , " m e g é r t ü k őt arra, mutatkozzék be a konvent és a főiskola hallgatói előtt mint előadó, hogy
az élŐsgó varázsán keresztül is megismerhesse mindenki azt a kiváló magyar írónőt, akit regényei, különösen pedig a Fekete vőlegények alapján már úgyis valamennyien ismertünk. Gulácsy Irén készséggeh'efegét tett a felkérésnek és így megtörtént az, ami a kilencszázesztendős főmonostor történetében még sohasem fordult elő:
Szent Benedek magyar fiainak az ősi monostor palotatermében egy
magyar asszony olvasott fel és ez az előadás maradandó élmény emlékeként él ma is mindazok lelkében, akik hallgatták; öregek és fiatalok szeme egyaránt fényesebben csillogott, amikor az írónő megpróbáltatásokban és szenvedésekben gazdag életének néhány megkapó epizódját elénk vetítve, meggyőzően szemléltette azt az örök
hítígazságot, hogy életünkben nincs véletlen, hanem Gondviselés van
és egy láthatatlan mennyei kéz jósága irányítja földi létünk alakulásának sorsdöntő fordulatait. ,.Véletlen volt?" — hangzott az írónő
kérdése mint valami r e f r é n az egyes életepizódok végén és mi, megindult lelkű hallgatói, papok és szerzetesek, talán mindenki másnál
jobban éreztük, hogy nem! Nem volt véletlen az sem, amikor a temperamentumos, féktelen életkedvű gyerekleányból lett fiatalaszszonyra néhány évi boldog házasság után elkövetkezett az élet kálváriája, hogy a szenvedés keresztjének súlya alatt ráeszméljen igazi
hivatására és egyéni boldogtalanságán a hit erejével felülemelkedve,
egyik leghatásosabb szavú vigasztalója és erőssége legyen a Trianon
utáni magyarságnak.
Midőn most a mai magyar irodalom (kiválóságai közül épen
Gulácsy Irén művészetéről kívánok néhány szót szólni, választásomban nem az a szándék vezetett, hogy az írónőt népszerűsítsem, hiszen erre neki van legkevésbbé szüksége. Tíz évvel a Fekete vőlegények megjelenése után a Fővárosi Könyvtár statisztikát készített arról,"milyen szépirodalmi műveket olvas legszívesebben a legnagyobb
magyar közkönyvtár hatalmas olvasóközönsége: a kimutatás eredményeként abban az „évben a Fekete vőlegények és a Pax vobis bizonyultak a legtöbbet forgatott magyar könyveknek. Messze mögöttük következtek Mikszáth, Gárdonyi, Herczeg, Zilahy Lajos, Móricz Zsigmond és a többi magyar szépírók java alkotásai. A nőíro
népszerűsége tehát meghaladta, felülmúlta a férfiakét. E kétségtelen

ténnyel szemben azt az ellenvetést lehetne felhozni, hogy a népszerűség magában véve még nem csalhatatlan bizonyítéka az igazi értéknek, Beniczkyné Bajza Lenke regényeit is a maga korában legalább annyian olvasták, mint Jókait, a legnagyobb magyar mesemondót, ma pedig, néhány évtizeddel később, jóízlésű ember még a
félpengős regényeket is többre becsüli Beniczkyné műveinél és ebben alighanem a nagyközönségnek van igaza. Jelentős különbség
azonban Bajza Lenke és Gulácsy Irén között az, hogy míg az előbbit csak a kisebb esztétikai igényű közönség kedvelte, a komoly kritika ellenben kezdettől fogva küzdött ellene, Gulácsy. Irén írói. hivatottságát a legilletékesebb irodalmi fórumok is méltányolják, legszebb történeti regényéi pedig a Magyar Tudományos Akadémia is
megkoszorúzta. Ebből természetesen nem (következik, hogy Gulácsy
Irénnek minden alkotása hiánytalanul teljes értékű és maradandó
jellegű irodalmíságot képvisel; a nagy művészek alkotásai sem
egyforma hatóerejűek, de midőn méltatást írunk róluk, legjobb műveik alapján szoktuk ítéletünket megformálni.
Mi a titka az írói népszerűségnek?
Nem hiszem azt, hogy a propaganda, vagy a szerencse, Az olvasóközönség idegenkedve fordul el
a hangos reklámmal feléje kínált könyvtől, ha nem találja meg benne
önmagát, a saját legbensőbb vágyainak és igényeinek kielégülését.
Ha tehát például egyik kimondottan pánerotikus világképű írónőnk
könyveit tízezrek fogyasztják mohó érdeklődéssel, ez a tünet inkább a közönségre jellemző, mint az íróra: azt jelenti, hogy a raffinált írói eszközökkel feltálalt, beteges erotománia korunk számos
hasonló lelkiségű olvasójánál talál megértő visszhangra. De ha az
irodalomszociológust lehangolja az ilyen látvány, mert szomorú következtetésekre kénytelen jutni az ízlés eltévelyedése miatt, másrészt megnyugvással látja, ha Gulácsy Irén két történeti regényét,
a Fekete Vőlegényeket és a Pax Vobís-t több mint húsz kiadásban,
tehát százezrek kezében látja forogni, mert joggal következtet arra,
hogy az idegen lelkiségnél és idegen ízlésnél hatalmasabb tényező is
van még a mai magyar irodalmi életben, és ez nem más, mint a magyarság tudatos ragaszkodása a nemzeti hagyományokhoz, történelmünk nemes eszményeihez, nagyjaink kultuszához, romlatlan erkölcsiségünkhöz és mindahhoz az etikai értékhez, amely egy évezred
viszontagságai alatt elpusztíthatatlan erőforrása volt a kereszténység által nyugativá nemesedett magyarságnak.
Gulácsy Irén írói művészetének küldetésszerű értelmét és jelentőségét épen abban látom, hogy a világháború és forradalmak
megpróbáltatásaiban hitét és eszményeit vesztett magyarság számára történelmi víziók ihlető erejével szuggerálja a nemzeti
öncélúság, a gondviselésszerű
küldetés tudatát és bátorító erejét. Gulácsy
Irén nem indult csupán szórakoztató írónak már akkor sem, amikor
az elszakított Erdély maroknyi írógárdájával megteremtette a s a j á t o s erdélyi irodalmat. Ezek az erdélyi írók nem gondolhattak a létért való keserves és véres küzdelem közepette arra, hogy önmagáért

való l'art pour l'art irodalom fényűzésével hivalkodjanak azon a
földön, amelyen egyik napról a másikra uralkodó fajból leigázott
és nehezen tűrt kisebbséggé lettek. És legkevésbbé gondolhatott erre
az a gyógyíthatatlan f é r j e betegágyánál hosszú évek álmatlan éjtszakáin tépelődő és gyötrődő fiatalasszony, akinek magyar nemes
ősöktől örökölt minden csepp vére a magyar föld és sors olthatatlan
szeretetének örökségét hordozta. Ez az ösztönös és rajongó f a j szeretet ihleti már első regényét is, a Förgeteget, amely szertelen túlzásaiban, naturalista eltévelyedéseiben is tiszteletreméltó fanatizmussal hirdeti a szociális agrárreform szükségességét. Földhöz kívánja juttatni a nincstelenek tömegeit, hogy a rögszeretet bilincseivel kösse a nemzeti eszméhez azt a réteget, amely a háborúban vére
hullásával szerzett érdemet ahhoz, hogy hajléka és emberhez méltó
élete legyen a hazai földön. F a j á é r t való remegése sugallta következő társadalmi regényét is, a Hamueső^ amely az elszakított erdélyi magyarság jövőjének kérdését szintén a magyar falu néprétegeinek sorsán keresztül fogja fel: rámutat arra a veszélyre, amely
a balkáni erkölcs fertőző hatását nyomon követi, ha erdélyi véreink
fajilag és társadalmilag összevegyülnek a megszállókkal és megrázó
tanulságul hirdeti, hogy csak a faji tisztaság és vegyületlenség elvén,
a lelkiismeret és keresztény erkölcs eleven erején épülhet fel az erdélyi magyarság boldogabb jövője. Gulácsy Irén látásmódját ezekben a regényekben kissé ikárosan befolyásolta Móricz Zsigmond és
Szabó Dezső pesszimista faluszemlélete: irányeszméje érdekében ő is
túlozza és torzítja a kétségtelenül meglevő bajokat, hogy megdöbbentsen és felrázzon, de idealizmusa, hite és a magyar f a j életrevalóságába vetett bizalma a legsötétebb fejezeteken át is előtör. Jellemző egyébként az írónő lelkiismeretességére, hogy később maga is
elhibázottnak tartotta e regények némely mozzanatát és kiadójának
kitartó sürgetésére sem engedte őket ú j r a kinyomatni, csak miután
átdolgozta és kirívó részleteiktől megtisztította őket.
E ikét időszerű magyar problémákból kisarjadó társadalmi regény, néhány drámai kísérlet és sok novella után jelent meg Gulácsy
Irén első történeti-regénye, amely az írónőt országos hírnévhez juttatta és amely ezideig is a legsikerültebb alkotása. Ebben a regényben találta meg az írónő a maga legigazibb hangját; talán a műnek
páratlanul lelkes fogadtatásából magyarázható, hogy szerzője ettől
az időtől kezdve egészen elfordult a társadalmi regénytől és azóta
csak a magyar történelem kimeríthetetlen anyagához fordul ihletért.
Pedig nehéz a helyzete a történeti regényírónak, különösen ha nőíró az illető. A női lélek alapvető jellemvonása az emóciónálitás, az
érzelmi beállítottság az élet jelenségeivel szemben és ez a psychofizikai alkatból eredő tulajdonság szinte leküzdhetetlen akadályokat
gördít a történelmi témák tárgyilagos meglátása és alakítása elé. A
múlt század magyar esztétikusai, köztük a történelmi epika nagymestere, A r a n y János is, nagyon helyesen állapították meg a történeti hitel követelményét, mint a széphatásnak nélkülözhetetlen ele-

mét. E szerint az író a történelem alakjainak és eseményeinek költői értékesítése közben nem térhet el önkényesen a történeti köztudattól; ha megteszi, vétséget követ el az igazság ellen, amely az esztétikában ís kötelező és úgy jár, mint legutóbb Kós Károly, a neves
erdélyi író, akinek Szent Istvánról szóló regénye, Az országalapító;
sok nagy értéke mellett mégis elhibázott alkotás, mert egészen hamis és kegyeletsértő jellemzést ad Szent Imre hercegről: mulatozó,
káromkodó és szeretkező fiatalemberként mutatja be a lelki tisztaságnak örök magyar példaképét. Gulácsy Irént írói felelősségérzeté
megóvta attól, hogy hasonló elrajzolásokat kövessen el. Midőn tör-^
téneti regényeit méltatjuk, ki kell emelnünk azt a példátlan lelkiismeretességet, amellyel a regény hátteréül szolgáló kornak, a szereplő alakoknak és eseményeknek tanulmányába elmélyed és a művészi koncepciót a forrásmunkák odaadó feldolgozásával alátámasztja, Többször is volt alkalmam az írónő műhelytitkaiba beletekintenem és meggyőződnöm arról a szinte emberfeletti szorgalommal végzett forrástanulmányról, amely Gulácsy Irénnek lenyűgöző
történelmi tudását megérteti, A túlhajtott erény azonban könnyen
válhatik más szempontból tévedéssé; a túlméretezett
kortörténeti
apparátus veszélyezteti
a regény érdekességét,
megakasztja, vontatottá teszi a cselekvény drámai mozgalmasságát, elvonja a figyelmet
a lényegről, megnehezíti a regényben sem szívesen nélkülözhető művészi egység, a belső forrna kiteljesedését, A Jósika aprólékos gondosságára emlékeztető kortörténeti díszletezés lassítja meg már a
Fekete Vőlegényeknek
szerkezetét is, ugyanazt érezzük a Pax Vobis barokk freskóinak egyébként pompásan festett sorozatában, a
Kállóí kapitányról pedig azt mondhatjuk, hogy regény helyett inkább
történeti novellába kívánkozott volna, olyan vékony a meséje, hogy
csak az aránytalanul széles háttér méretei miatt látszik regénynek.
És a túlhajtott erény káros következménye megismétlődik az írónő
legújabb munkájában is, a Nagy Lajos királyban — két kötetre való
anyagból három kötet lett, elolvasása nyomán bőségesen gazdagodtunk politikai és művelődéstörténeti tanulságokban, de az esztétikai
igényünket és várakozásunkat némí csalódás érte: nagyon sokat
kaptunk, de nem egészen azt, amit vártunk tőle, hanem történeti regény helyett inkább regényes korrajzot. És ez a korrajz is valahogy
külsőséges, mint Jósikánál; nem tudja éreztetni a történelem lelkét,
alig van hangulatkeltő ereje, hiányzik a sajátos atmoszférája, amely
mint valami megnevezhetetlen, titokzatos fluidum ömlik el körülöttünk, ha a legnagyobb magyar történeti regényírónak, Kemény Zsigmondnak epikáját olvassuk.
A másik veszély, amely újabban nagyon jelentkezik Gulácsy
Irén müveiben és zavarja az esztétikai összhatást, a túlságba vitt
psychologizmus.
A modern ízlés, amely a lélektani regény francia
és orosz mesterein nevelkedett, joggal támaszt igényt ezen a téren
a mai íróval szemben. Ráadásul napjainkban a karakterológia, individuál- és differenciálpsychologia és psychoanalizis fellendülésének
korát éljük, a nagyközönség is olvassa Freud, Kretschmer, Adler és

más szerzők munkáit, tehát a szépírótól is megköveteli a mély és
alapos lélekrajzot. A művészi Iélekláttatás azonban más természetű,
mint á indományos ; az analízis nem önmagáért van, hanem a szintézisért, nem felboncolt embereket akarunk látni a regényekben, hanem
lelki Röntgennel átvilágított élő jellemeket, amilyenekre a mi regényirodalmunkban megint csak Kemény Zsigmond nyújtott klasszikus
példaképeket, Gulácsy Irén a Fekete vőlegények két főhősében, Tomory Pálban és Czíbak Imrében megközelítette ezt az eszményt, de
a Nagy Lajos ikirálynak egyébként fenséges alakjában már erősen
eltávolodott tőle, Különben is kár, hogy a regény meséje a nagy
uralkodó országlásának csak utolsó szakaszát öleli fel; a regény
címe alapján a magyar történelem legfényesebb korszakának rajzát,
az akkori Európa legnagyobb uralkodójának, hadvezérének és diplomatájának bemutatását várná az olvasó és e helyett Jób királyt ismeri meg, a bélpoklosság irtózatos nyomorúságában szenvedő embert, akinek tündöklő pályafutása végén a legfájdalmasabb keresztviselés jut oszályrészéül, Az írónő művészetének minden erejét latbavetí ugyan, hogy legalább retrospektív módon éreztesse velünk
ennek az uralkodói múltnak egykori káprázatos fényét, de hiába,
Nagy Lajos egyéniségéből csak a hős szenvedőnek
alakja él bennünk a regény elolvasása után. Nemcsak a hatásos kontraszt követelte volna meg az előzmények behatóbb ábrázolását, hanem lélektani é r d e k is: Nagy Lajos és felesége egykori szerelmének és házaséletének ismerete nélkül indokolatlannak találjuk azt a viszonyt,
amelyben őket a regény bemutatja, érthetetlennek a király hallgatását, amellyel a forrón szeretett hítvestárs előtt betegségét eltitkolja, házastársi közösségüket megszünteti és így a hiúságában és
önérzetében vérígsértett asszonyban kétségbeesett bosszútervét megérleli. Nagy Lajos király betegségét a regény szerint csak hűséges
inasa és orvosa ismeri: a király nemzete és a külföld előtt egyaránt
meg a k a r j a őrizni a látszatot, mert attól fél, hogy testi hanyatlásának hírére csorbát szenved a királyi hatalom tekintélye és erőre kapnak azok a törekvések, amelyek birodalmának egységét veszélyeztetik. Ezért viseli el inkább a szeretteitől való elszigetelődés fájdalmát, ezért szenvedi el a szerelmében visszautasított hítvestárs szenvedélyes vádjait és gyanúsításait, ezért marad egészen magára a
megközelíthetetlen bálvány álarcában, amikor pedig szíve szerint
megértésre és szeretetre áhítozik. A z emberben önkéntelenül felvetődik a kérdés: szabad-e erre a lélektanilag
képtelennek
látszó
alaphelyzetre
egy egész regény
cselekvénysorozatát
felépíteni?
Van-e az írónőnek elég elhitető e r e j e ahhoz, hogy olvasóival ezt a
feltevést elfogadtassa? Hihető-e, hogy Nagy Lajos király, akit a regény a történelmi igazságnak megfelelően a keresztény ember és
uralkodó eszményképének rajzol, lelkiismeretével összeegyeztethetőnek t a r t j a , hogy felesége az ő érthetetlen hallgatása miatt megszegi
a hitvestársí hűséget, házasságtörő asszonnyá süllyed, meggyalázza
férjét és királynői méltóságát. Nem, erre a bűnrészességre Lajos király még birodalma érdekében sem vállalkozhatott, ez a vonás ösz-

szeférhetetlen az ő tiszta jellemével. A regénynek ez a motívuma
szerény véleményünk szerint olyan súlyos fogyatkozás a regényben,
amelyért a műnek számos szépsége sem tud bennünket eléggé kárpótolni.
E kritikai megállapítások után jogosan kérdezheti tőlem az olvasó: miért tartom Gulácsy Irént mindezek
ellenére mégis nagy
írónak?
Meg kell indokolnom álláspontomat. A katolikus kritika akkor áll hivatása magaslatán, ha elfogulatlanul és szigorú tárgyilagossággal közeledik még azokhoz az íróikhoz is, akik világnézetük alapján nagyon is közel állanak hozzá. Ezzel teszi a legjobb
szolgálatot az írónak és közönségnek egyaránt, így segíti elő a fejlődés útját, a műízlés tisztulását és tudatosodását. Ugyanakkor
azonban, midőn a kritikus öntudatosítja a közönség lelkében azokat
az okokat, amelyek a műalkotás átélése közben csökkentik a zavartalan széphatást, rá kell mutatnia azokra a tényezőkre is, amelyeknek révén az olvasó jobb emberré, nemesebbé és igazabbá alakult a
teremtő művész jóvoltából. Már pedig ki tagadhatná közülünk,
hogy
Gulácsy Irén történeti regényei mindig nemes élményt,
lelki
gazdagodást jelentettek
számunkra? Van-e mai irodalmunk kiválóságai
között valaki, akinek írásművészetében annyira éreznénk a komoly
erkölcsi felelősségtudatot, mint Gulácsynál? Ha méltán nevezhette
az irodalomtörténet Arany Jánost a lelkiismeret költőjének, akkor
ugyanez a dicséret a mi Írónőnkről is teljes joggal elmondható. És
ez a lelkiismeretesség, amely nélikül nincs igazi írói nagyság, Gulácsynál nemcsak kérlelhetetlen felelősségérzetében nyilatkozik meg,
amely arra indítja, hogy megalkuvás nélkül hű maradjon önmagához, lelke sugallatához és sohase szolgáljon tollával meggyőződésétől idegen érdekeket, hanem megnyilatkozik egész világképében is,
amely műveinek összességéből kibontakozik.
Gulácsy Irén világképe a mi katolikus lelkiségünknek
művészi
vetülete és a katolikus szellemű kritikának egy régi mulasztását
pótolom akkor, midőn most rámutatok erre a körülményre és meggyőződéssel vallom őt egészen a magunkénak. Miben mutatkozik
meg Gulácsynál a katolikus lelkiség? Nem abban, hogy történelmi
regényének főhősei majdnem kivétel nélkül katolikusok, hanem a
módban, ahogy az emberi életsorsot láttatja. A pozitivista-materialista világnézetű író csak mechanikai törvényszerűségeket lát a
világban, a vér és ösztönök rabságában mutatja be az embert, determinizmust emleget és elkerülhetetlen fátumot. Gulácsy emberhősei,
királyok és szolgák, nemesek és aljasak, igazak és elsodortak egyaránt erkölcsi lények, akiknek földi sorsa az érzékfeletti világ láthatatlan valóságain keresztül nyer értelmet és magyarázatot és akiknek
boldogsága vagy kárhozata attól függ, hogyan rendelik magukat alá
az Isten alkotta erkölcsi világrend törvényeinek. Az élet égi ajándék,
kéretlenül kaptuk, de hogy mit kezdjünk vele, azt nem magunk határozzuk meg; alázattal kell hozzásimulnunk a felsőbb rendeléshez, ha
áldozatokon és szenvedéseken keresztül vezet is bennünket örök cé-

lünk felé. Az Istenfiának megváltásunkért hozott keresztáldozata az
időtlen érvényű útmutatás. Ez érteti meg Tomory Pállal és Czibak
Imrével, a fekete vőlegényekkel, miért kell egyéni boldogságuk földies
igényeiről lemondva, vértanúságot vállalniok a testvérharc, gyűlölség,
önzés és erkölcsi romlottság bűneiben vergődő nemzeti közösségért.
E két gránitból faragott férfiú sorsa azonban nem tragikus sors, hiszen egyénileg tiszták a romlottság közepette, hanem katolikus
értelemben vett vértanúság, amelyet tudatosan és szabadakarattal vállalnak magukra, mikor az égi jelekből megértik Isten akaratát. Ez az
áldozatmotívum
gyakran visszatérő indítéka Gulácsy történelmi regényeinek. Áldozatot hoz P á l f f y Mária is, a Pax Vobis vonzó egyéniségű leányhőse, midőn vőlegénye életét és nemzetének sorsát látja
veszélyben — az ő önfeláldozása azonban csak bűn árán éri el célját és ezért az erkölcsi világrend értelmében bűnhődnie kell: épen
annak a szeretett lénynek szerelmét veszíti el, akinek életéért feláldozta női tisztaságát. Bűn és bűnhődés nyomon követi egymást
Gulácsy regényeiben mindenütt, az írónő sohasem glorifikálja, az
isteni törvény megszegését, az emberek drágán fizetnek a mámor pillanataiért, amelyekben megfeledkeztek magasabb
rendeltetésükről, A hűségesek lelkében pedig a hit vigasztalása és a lelkiismeret
tisztasága kíséri az ösztönök és szenvedélyek lázadó követelésein
aratott győzelmet, A katolikus házasság eszményét minden apológiánál szebben hirdeti a kállói kapitánynak és feleségének, Orsikának gyönyörű példája, akik egymástól esküvőjük napján elszakítva,
hosszú esztendők keserves megpróbáltatásai között is érintetlenül
őrzik meg egymás iránti szerelmüket és soha, még gondolatban sem
szegik meg a hitvestársi hűséget. És ami nőírónál egészen kivételes
jelenség, Gulácsy Irén regényeiben a szerelem hatalmas
mozgatója
ugyan az életnek, de nem uralkodó motívuma és nem a legfőbb
életérték. A szerelemnek is csak az isteni világtervbe való harmonikus beleilleszkedéssel van meg igazi értelme, ha pedig áttöri ezeket a korlátokat, tragikus bukás és boldogtalanság jár nyomában.
Gulácsy regényeinek tanúsága szerint a szerelemnél fontosabb java
az embernek a minden körülmények között, lemondások és áldozatok
árán is teljesített kötelesség.
Messze vezetne bennünket, ha még részletesebben rámutatnánk
Gulácsy Irén műveinek azokra az összetevőire, amelyek csak alkotójuk mélyen átélt katolikus életlátásából eredeztethetők, de meg
kell említenem legújabb regényének, a Nagy Lajos királynak egy
helyét, amelyhez fogható kevés van szépirodalmunkban, A nagy király utolsó napjainak leírására gondolok, midőn a haldoklót a sátán
megkísérti és hiábavalónak tünteti fel előtte életművét, áldozatait,
és szenvedéseit, s amidőn e belső sugallatokra az örökkévalóság
révpartjához közeledő embert egy pillanatra a kétségbeesés örvénye
fenyegeti, A segítő kegyelem egy páratlanul gyengéden, álomszerűén kinyilatkozó jelenés, Szent László király égi alakjában siet a
haldokló megerősítésére s a kísértés gyötrő feszültsége a közeledő
unío mystica, az üdvözülés előérzetének boldog mosolyában oldó-

dik fel, Gulácsy Irén művészetének katolikuma ezen a ponton éri el
legszebb kiteljesedését és megértem annak a nagyműveltségű és finom műérzékű papbarátomnak lelkesedését, aki úgy nyilatkozott
előttem a Nagy Lajos királyról, hogy ennél katolíkusabb regényt keveset olvasott.
Alig szóltam eddig Gulácsy Irén művészetének
magyarságáról.
De úgy éreztem, hogy erről a kérdésről magyar olvasóközönség előtt
egészen felesleges is beszélni, hiszen mindnyájan egyéni élmény
alapján győződtünk meg arról, mennyire a lelkünkből lelkedzetten,
izzóan és fanatikusan magyar író Gulácsy Irén, Jókaihoz, Arany J á noshoz, Kemény Zsigmondhoz és más nagy magyar epikusokhoz hasonlóan ő is csak hazai tárgyat választ, hazai környezetet fest, a
magyar élet és nemzeti történelem rendkívüli változatosságú alakgalériáját vonultatja fel regényeiben, nem azzal a szándékkal, mint némely kortársa, hogy történelmünk nagyjainak magánéletében erotikus
szenzációkat kutasson, hogy a saját elferdült lelkiségét vetítse viszsza régmúlt idők hőseire és durva kegyeletsértésekre pazarolja írói
talentumát, hanem hogy a szétdarabolt és elcsüggedt magyarságba
viszontagságos múltjának felemelő példájával és tanulságaival lelket öntsön, magabízó öntudatra nevelje és a szebb jövő kemény akarására bátorítsa. A nagy magyar írók nemcsak művészek, hanem miszszionáriusok is voltak nemzeti közéletünkben
és Gulácsy Irén, ez a
kivételes talentumú magyar asszony ebben a tekintetben is méltónak
bizonyult elődeihez. Egy ízben tréfásan panaszkodott nekem, hogy
legnépszerűbb elődje, a példátlanul termékeny Jókai mindent learatott előtte, ő már csak észre nem vett tarlóvirágokat talál a magyar történelemben, Olvasóim előtt azt hiszem nem kell bizonyítanom,
hogy erre a panaszra a legcsattanóbb cáfolatot az írónő maga adta
meg Jókaitól független szemléletű, újszerű és egyéni látásmódot reveláló történeti regényeiben. Szivárványos romantikában, szívet-lelket gyönyörű illúziókba ringató mesék szövögetésében csakugyan
nem versenyezhet Jókaival; kissé felelőtlen és önfeledt optimizmusában sem követheti a kiegyezés és milléníum korának varázslószavú
epikusát az elszakított Erdély és Csonka-Magyarország vérzőszívű
írója. De erős a hitem, hogy ha Jókai szelleme megjelennék ma közöttünk, szelíd tekintetű nefelejcskék szeme gyengéd szeretettel pihenne meg az íróasztala felett ú j magyar álmokat álmodó írónő
alakján és szívesen vallaná őt magyar hitben, rajongásban, f a j szeretetben egyik legigazibb lelki rokonának.

Áz elektromosság, sugárzás, élet.
Dr. Holenda Barnabás

Az égiháború fenséges színjátéka ismertette meg először az embert a természet hatalmas elektromos erőivel, de évezredek tapasztalatára, okulására volt szükség, amíg rájött, hogy az elektromosság
mindenütt ott rejtőzködik a körülötte levő tárgyakban, sőt saját testében is. Hogy a táplálkozáskor milyen hatalmas mennyiségű elektromosság jut az emberi testbe, azt jól megmutatja az étel csekély részét alkotó só elemzése. Ismeretes, hogy a konyhasó nátrium és klór
vegyülete. Ha a sót vízben feloldjuk, részben szét is esik nátriumés klóratomokra. Ezeknek elektromos töltésük van, ami megnyilvánul akkor, ha két fémpálcát — elektródot — mártunk az oldatba, és
az egyiket a villamos hálózat pozitív, a másikat pedig negatív sarkával kötjük össze, A pozitív elektród magához vonzza a negatív töltésű klóratomokat, a negatív elektród pedig a pozitív töltésű nátriumatomokat, létrejön az elektromos áram az oldatban. Egy gramm
konyhasóban sok trillió atom van, azért hatalmas mennyiségű
elektromosság tevődik! össze az atomok töltéseiből. Gondoljuk el,
hogy 1 m hosszú üvegedényben oldjuk fel az 1 gramm sót, ami teljes mértékben szakadjon szét nátrium- meg klóratomokra. A pozitív töltésű nátriumatomokat az edény egyik végében gondoljuk öszszegyüjtve, a negatív töltésű klóratomokat pedig az edény másik
végébe helyezzük, A kétféle elektromosság egymást vonzza, és a
vonzóerő nagysága képet ad az elektromosság mennyiségéről. A számítás azt mutatja, hogy a nátrium- és klóratomok elektromossága
között a vonzóerő 25 billió métermázsa lenne. Ezért kellett csak elgondolnunk a kísérletet, mert nem áll elég nagy erő a rendelkezésünkre, hogy a nátrium- és klóratomok leírt szétszakítását tényleg
végrehajtsuk.
Ez a hatalmas elektromosság még csak a z atom külső héján
mutatkozik; még nagyobb lesz az elektromos erő, ha az atom belsejébe próbálunk bejutni. Tudjuk, hogy az atom középpontjában van
a pozitív töltésű atommag, amelyet a negatív töltésű elektronok
vesznek körül. Az atommag pozitív töltése a közelébe került pozitív
töltésű részecskét eltaszítja, amint a puska csövéből is kitaszítja a
robbanó anyag feszítőereje a puska golyót. Egyszerű összehasonlítás
meggyőz bennünket, hogy az atom, a természetnek ez a kis puskája,
mennyivel erősebben dolgozik, mint az emberi kéz által gyártott
fegyver. Működését jól láthatjuk a rádióaktív anyagok atomjainál.
Ezekből repül ki az a sugár, amely pozitív töltésű hélium atommag-

ból áll. Ezeket az apró részecskéket az atommag pozitív töltése taszítja kifelé, és hogy ez a taszító erő aránylag milyen hatalmas, az
abból látható, hogy amíg a legmodernebb német gyalogsági fegyverből a puskagolyó 900 méter sebességgel repül ki másodpercenként,
addig az atommag által kitaszított részecske sebessége eléri a 20,000
km-t másodpercenként. Ha mi akarnánk ezt a kis részecskét ilyen
gyors mozgásba hozni, olyan elektromos berendezkedést kellene készíteni, amelyik 4 millió volt feszültséggel dolgozik. Ez még a mai
fejlett technika számára is megoldhatatlan feladat.
Az atom belsejében levő elektromos műhelyből nemcsak pozitív töltésű részecskék repülnek ki, hanem elektronok is, meg az
elektromos hullámoknak sokféle f a j t á j a . Mert a hő, fény és ultraibolya sugarak, a Röntgen- és rádiumsugarak mind épúgy elektromágneses hullámok, mint a rádió hullámai, csak a hullámhosszban
van különbség. Ezek a sokféle sugarak az atomok belsejében keletkeznek, magukkal visznek valamit annak elektromos energiájából, és
ha más atomhoz jutnak, ott ú j r a ki t u d j á k fejteni a maguk elektromos erőhatásait, ami által sokféle változatos jelenséget hoznak létre.
Az élő szervezetek
szintén atomokból épülnek fel, magukban hordozzák az elektromosságot,
a kívülről sugárzás alakjában jövő
elektromos hatások is érvényesülnek bennük, így elsősorban az
elektromosság közvetítésével jutnak kölcsönhatásba a környező természettel.
Régi tapasztalat, hogy az elektromos áram hat az élő szervezetre, sőt el is tudja azt pusztítani. A sejtek protoplazmájában elektromos töltésű részecskék, ionok vannak. Ezek az elektromos erő hatására épúgy mozgásba jönnek, mint a sóoldatban a nátrium- és
klóratomok. Ha nagyobb az elektromos erő, erősebb az ionvándorlás,
és ez olyan változást idéz elő a sejt összetételében, hogy abba belepusztul a sejt, sőt az egész élő szevezet. Ha azonban nem állandóan
egy irányban hat az elektromos erő, hanem gyorsan változtatja az
irányát, mint a szapora váltaikozású áramoknál szokott lenni, akkor
az ionok vándorlása egyik irányban sem lesz jelentős, hanem az
áram hatására hő keletkezik az élő szervezet belső részében. Ezt a
diatermiás orvosi kezelésnél sokféle betegség gyógyítására
fel is
használ iák. Különösen jelentős lett ez a gyógymód, amióta a rövidhullámú besugárzások hasznát felismerték,
Whitney Schenectadyban dolgozott, mint a General Electric kutató laboratórium igazgatója. Egy rövidhullámú adóberendezés is a
felügyelete alá tartozott, amelynek segítségével 15 m-es hullámhosszon sugároztak szét híreket a távoli vidékek számára. Az ilyen
hullámokat elektromos rezgőkörök segítségével termelik, ezekben a
rezgőkörökben másodpercenként 20 milliószor változtatja az ideoda futó áram az irányát, 1927-ben érdekes jelenségek mutatkoztak.
Ha a készüléket bekapcsolták, a közelben álló mérnököknek hamarosan a feje fájt, erősen melegük lett. Whitney lázmérőt tett az
egyiknek szájába és az 15 perc alatt 38° lázat mutatott, A jelenség

alaposabb kitanulmányozására külön kis készüléket állítottak össze,
ahol a rezgőkör egyik kondenzátorának két fémlemeze közé különböző készüléket lehetett állítani. Először tiszta vizet tettek közbe,
nem mutatkozott semmi. Ha azonban a vízben sót oldottak fel, akkor a víz hamarosan felforrott. Megértették, hogy ez a só alkotórészeit tevő pozitív töltésű nátrium- és negatív töltésű klóratomok
gyors ide-oda való mozgásának a következménye, ezeket pedig a
másodpercenként 20 milliószor változó elektromos erő rángatja ideoda. Ha élő lényt, pl. ebihalat dobtak a vízbe, ennek sejtjeibe
hasonló tünemény játszódott le, ezért az állat belső részei hamarosan annyira felmelegedtek, hogy az állat elpusztult. Azt is felismerték, hogy a kisugárzott hullámoik hosszának megváltoztatásával a
szervezetnek más és más részét lehet erősebben felmelegíteni. Akkor m á r ismeretesek voltak Wagner-Jaureggnek, a híres bécsi orvosnak a vizsgálatai, aki malária beoltással idézett elő mesterséges
lázat, amivel különösen a vérbaj gyógyításánál ért el jó eredményeket. Whitney kísérletei megmutatták a módot, hogyan lehet kevésbbé
veszélyesen a szervezet belső részeiben mesterséges lázat
előidézni,
és így sokféle betegséget gyógyítani. Németországban Schliephake
vezette be az orvostudományba először a rövidhullámú kezelést.
Esau (Jéna) tapasztalata vezette, aki észrevette, hogyha rövidhullámú adóberendezésének kondenzátorlemezei közé szúnyogok repültek, azok rögtön elpusztultak, Schliephake önmagát kezelte először, Orrfurunkulusa volt, ezért orrát többször a kondenzátor lemezei közé dugta és gyors gyógyulást tapasztalt. Ma már sokféle belső
gyulladásnál használják, tüdőgyulladásnál is jó, sőt úgy látszik, a
tuberkulózisnál is. Reuma- és idegfájdalmakat is gyógyítanak vele.
Elektromos erőket visznek a Röntgen-sugarak
is az emberi
testbe, de itt nem tudjuk fizikailag végigkísérni az elektromos erők
játékát, hanem csak a biológiai hatásokat állapíthatjuk meg, A Röntgen-sugarak annak köszönhetik nagy áthatoló képességüket, hogy
többezerszer kisebb a hullámhosszuk, mint a látható fénynek. A
Röntgen-sugár hullámhossza attól függ, mekkora feszültséget használunk a sugár előállításánál. Ha 4,000—12.000 volt a Röntgenlámpa feszültsége, akkor a sugár hullámhossza 1—4 A, (1 À a cm
százmilliomod része.) Ez a gyakorlatban használt legnagyobb hullámhosszúság, alaposabb vizsgálójáról Buckí-sugárnak nevezik. Áthatoló képessége elég kicsiny, 3 m m vastag bőrréteg már 88%-át
elnyeli, azért a test belsejében nem igen fejt ki észrevehető hatást,
inkább csak a lupusnál, bőrtuberkulózisnál, s hasonló bajoknál használják, Ha a Röntgen-lámpa feszültsége 60,000—150,000 volt között van, akkor a sugár hullámhossza 0,1—0.5 A, Ez a sugár már átszeli az emberi testet; akkor használják, ha az orvos át akarja világítani az embert, hogy a belső részek, szív, tüdő, gyomor stb, állapotáról meggyőződjék. Ha a Röntgen-sugarat belső gyógyításra akarják felhasználni, akkor már 200.000 voltos feszültséggel dolgoznak
a modern lámpáknál. Ennek a sugárzásnak 0.5—1 mm vastag réz
vagy cinklemezt tesznek az útjába, hogy ez a hosszabb hullámokat

elnyelje, és csak azok a sugarak maradjanak meg, melyek jóformán
gyöngítetlenül behatolnak addig az átlagosan 10 cm mélységig, ahol
az emberi testben gyógyító hatásukat ki kell fejteniök. Ezeknek közepes hullámhossza 0.15 Àt a legrövidebb 0.06 A. Hertwíg már 1912ben megállapította, hogy a test sejtjeinek legérzékenyebb része a
mag, de azért a protoplazmában is mennek végre kémiai változások
a Röntgen-sugár hatására. A megsérült mag szétesik, roncsai mint
különböző nagyságú magocskák találhatók a protoplazmában. Minél
fiatalabb a sejt, annál nagyobb az érzékenysége a Röntgen-sugárral
szemben; legnagyobb az érzékenység az osztódási stádiumban. E
miatt lehet a rákot is gyógyítani vele, a rákos sejteket elpusztítja. A
sugáradagot olyan erősnek kell választani, hogy az minden rákos
sejtet megöljön. A statisztika szerint kezdődő ráknál a besugárzás
egyenlő értékű az operációval, megnövekedett ráknál a besugárzás
előnyösebb, de ha már többfelé keletkeztek rákos leánygócok, akkor
sem az operáció, sem a besugárzás nem segít. Az egész testet nem
lehet kioperálni, de azt az erős besugárzást sem bírja el, amellyel a
test több helyén fellépő rákos képződményt el lehetne pusztítani.
A Röntgen-sugárhoz hasonlóan használják a gyógyításban a rádium sugarait is. Ügy látszik, ítt ú j r a segítségére tud jönni az orvostudománynak a fizika legújabb ága, amely az atomátalakítások közben rávezetett a mesterséges rádióaktivitásra. Ha valamely test
atomját sikerül telibetalálni egy nagyon gyorsan repülő részecskével, ez vagy hozzátapad az atomhoz, vagy le is szakít abból egy
részt és ezáltal másfajta atommá változtatja. Ha pl. a nítrogénatomot telibe találták a rádiumból kirepülő a részecskével, a nitrogénből oxigénatom lett és közben egy hidrogénatom kiszabadult belőle.
Ha a hidrogénatom magját — a protont —, amelynek pozitív töltése van, elektromos erővel gyors mozgásba hozzuk, az is tud ilyen
atomátalakítást létrehozni. A hidrogénnak vannak a legkönnyebb
atomjai, de megállapították, hogy ezek között az atomok között átlag minden 5000-edik kétszer olyan nehéz, mint a többi. Ezt a nehéz
hidrogént deuteronnak nevezték el, és ez nagyobb tömege miatt különösen alkalmas arra, hogy más atomba ütközve abban átalakítást
hozzon létre. Ha pl. nátriumatomba ütközik a többszázezer volt feszültséggel gyors mozgásba hozott deuteron, akkor a nátriumatom
magába veszi a deuteron egyik részét (a neutront), és ezáltal a természete gyökeresen megváltozik. Rádioaktivvá lesz, elektront bocsát ki magából. Ha egy nátrium-preparátumot ilyen módon deuteronnal besugározunk, utána az órák hosszat állandóan küldi ki magából a sugarakat és a tapasztalat szerint csak 15 óra múlva csökken le a sugárzása a felére, Lawrence olyan rádíoaktiv nátriumpreparatumot állított elő, amelynek a sugárzása 1 mg rádiummal
egyenlőértékű, de reméli, hogy még erősebbeket is kap. Ha ezt a
nátriumot klórral vegyítjük, rádíoaktiv konyhasót kapunk, amelyet
könnyen bevehet a beteg, hogy a sugárzás a belső részekben fejtse
kí a hatását. Az orvosok csak most kezdik tanulmányozni ennek a
mesterséges radioaktivitásnak a hatásait, de nem kétséges, hogy eb-

bői ís értékes segédeszköz lehet a betegségek ellen való küzdelemben.
A Nap sugarai csak hullámhosszban különböznek a Röntgensugaraktól, szintén elektromos erőt visznek magukkal; ezért érthető,
hogy ezek is jelentős változásokat idézhetnek elő az élő szervezetben, Ezek azonban nem tudnak a testbe annyira behatolni mint a
Röntgen-sugarak. Különösen az ultravörös hősugarakat és az ultraibolya sugarakat nyeli el már a bőr felületi rétege, valamivel mélyebbre hatolnak a látható sugarak, legjobban a vörös. Ez az oka
annak, hogyha összeszorított ujjainkon át a Nap felé nézünk, az
ujjak érintkezésénél vörös színt látunk. Biológiailag legnagyobb az
ultraibolya sugarak hatása, különösen a Dorno-sugaraké, amelyeknek hullámhossza 2 % és 313 m p közé esik. (1 m p a milliméter egymilliomod része.) Ezért kár, hogy az ablaküveg a 320 m/^-nál kisebb
hullámhosszúságú sugarakat már nem engedi át, és így ezt az értékes sugárzást kizárja a szobából,
A napfénynek, különösen az ultraibolya sugaraknak értékes
biológiai tulajdonságait néhány évtizede már felhasználja az orvostudomány, de minden vonatkozásban még most sem látunk tisztán.
Érdekes, hogy az ősszel született kisgyermekek átlagos hosszúsága
és súlya nagyobb a tavaszinál. Néhány évtized óta az emberek átlagos magassága is növekszik. Egyesek ezt is azzal hozzák összefüggésbe, hogy ma — a sport századában — a gyermekkortól kezdve
az emberek többet teszik ki testüket a napsugár hatásának, mint régebben. Persze mindezek még tisztázásra váró kérdések. Hogy milyen túlzások lehetségesek ezen a téren, annak érdekes példáját
említi Pfleiderer, a kíelí egyetem bíoklimatikus kutató intézetének
vezetője. Elmondja, hogy egy nagy tudományos munkában, amelyik
nemrég jelent meg Franciaországban, összefüggésbe próbálják hozni
a napfoltok változásával a zsidók bevándorlását Észak-Amerikába,
és a konzervatív-liberális kormányváltozást Angliában,
A világűrből érkezik hozzánk a kozmikus sugár, amelynek az
eredetét még nem sikerült tisztázni. Átszeli a Föld légkörét, és közben erőssége 150-ed részére gyengül. De a megmaradt rész olyan
nagy áthatoló képességű, hogy a tengerben még 700 m mélyen is sikerült kimutatni a jelenlétét, a földbe is behatolt 325 m mélyen.
Elektromos töltésű részecskéket és fényhez hasonló, de sokkal kisebb hullámhosszú sugarat lehet benne megfigyelni. Hogy a légkör
külső határára érkező sugár eredetileg igen kis hullámhosszú hullám-e, vagy elektromos töltésű részecske (elektron, pozitron), az
még nincs véglegesen eldöntve. Az amerikai fizikusok Millikannal
az élükön hullámnak tartják, az európaiak elektromos töltésű részecskék áradatának. Az áthatoló képességük oly nagy, hogy mesterségesen csak ezermíllió és egy billió volt közötti feszültséggel
tudnánk ilyen sugárzást létrehozni. Biológiai hatást közvetlenül nem
sikerült kimutatni, de mivel a felnőtt ember testét naponta kereken
100 millió ilyen gyors részecske szeli át, valószínű, hogy van valami
hatásuk, Kolhörster felvetette azt a gondolatot, hogy nem ezek-e az

élő organizmusok elöregedésének, elpusztulásának okai, akár direkt módon a sejtek szétrombolásával, akár indirekte valamiféle sajátos nekro (halál) -hormon termelésével. Az ellenőrző kísérletet nehéz volna elvégezni, mert vagy 100 m vastag acélpáncélra volna
szükség, ha egy élő szervezetet teljesen mentesíteni akarnánk ezeknek a kozmikus sugaraknak a hatásától. Mindenesetre érdekes gondolat, hogy valami távoli helyén a világnak, esetleg egy fényesen kigyulladó ú j csillagban dől el földi sorsunk; onnan indulnak el a
sugarak, amelyek testünk életének határt szabnak.
Itt már a találgatások világa kezdődik, és még ennél is bizonytalanabb területre jutunk, ha a varázsvessző hatásáról beszélünk, Ismeretes, hogy újabban mindig többen akadnak, akik a föld mélyében
rejtőzködő vizet, vagy az ásványi anyagokat azáltal próbálják felfedezni, hogy figyelik a hatást, amelyet ezek a rejtett testek a kézben tartott varázsvesszőre kifejtenek. A tapasztalat arra mutat,
hogy valami ilyen hatás tényleg van. Pl. a világháború alatt egy
Graeve nevű német őrnagy több helyen is vizet mutatott ki a sínai
félszigeten, és ezek alapján 1915—17 között egész sereg kutat fúrtak, Azonban a tapasztalat azt igazolja, hogy nem a varázsvesszőnek
van itt lényeges szerepe, hanem inkább egyes fogékony emberek
szervezete, idegrendszere reagál valami még ismeretlen hatásra.
Pontos, megbízható eredményhez jutni nehéz, A porosz földtani intézet 1920, dec, 8—13, között végeztetett kísérleteket önként jelentkező varázsvesszősökkel, de az eredmény teljesen negatív volt. Újabban Pohl határozottabb formában próbálta megadni a föld mélyéből
előtörő hatás természetét. Negatív földsugárzásról beszél, amely
függőlegesen fölfelé haladó elektronokból áll. Kiindulási helyük ott
van, ahol a föld mélyében különböző irányú vízerek egymást keresztezik, Nemcsak a varázsvesszőre hatna ez a sugárzás, hanem különféle betegségeket okozhat, elsősorban rákot, A varázsvesszős kutatók még a lakás helyét is megjelölik, amelyik ebből a szempontból
veszélyes, sőt védőberendezéseket ís készítenek. Ilyen pl. egy rézkatlan drótokkal, középen mágnestűvel. Gerlach — a müncheni
egyetem tanára — 1932-ben a fizikai intézetben végeztetett rendszeres kísérleteket ilyen varázsvesszősökkel. Az eredmény negatív. Az
egyes eredmények ellentmondók; ahol az egyik védőberendezést helyezett el, a másik éppen a fölött talált legerősebb sugárzást. Mindezek alapján a tudomány egyelőre teljesen várakozó álláspontra
helyezkedik ezekkel a jelenségekkel szemben.
Az élő szervezet maga is elektromos töltésű atomokból épül fel,
ezért szintén megvan a képessége elektromos sugárzás
kibocsátására.
Ennek néhány f a j t á j á t felemlítjük. Vannak élő organizmusok, amelyek látható sugarakat bocsátanak ki. Ezeknél vagy világító anyagot
termel a bőr némely sejtje, és ez a világító anyag borítja be a test
külső felszínét, vagy pedig magából a sejt belsejéből jön a világosság. Az alapul szolgáló kémiai folyamatot Dubois, Harvey és mások
tanulmányozták. Luciferin nevű anyag gyors oxídálása termeli a
fényt, lucíferase nevű katalizátor hatására. A természet nagyon kePannonhalmi Szemle
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vés anyagot használ fel; ugyanaz a kevés luciferin oxidálódik és
redukálódik újra. Hogy oxigén is milyen kevés elegendő, abból is
látszik, hogy hidrogén—oxigén atmoszférában csak akkor szűnt meg
a világosság, ha az oxigéntartalom 0.0007% alá süllyedt. Egyébként is érdekes példáját látjuk itt a teremtett világban uralkodó célszerűségnek. A tengerben élő állatoknál ez a saját fény rendesen
kékes színű, mert ezt engedi át legjobban a vastag vízréteg. A levegőben élő világító állatok színe többnyire zöldes, mert ennél a színnél a legérzékenyebb a szem. A tűzlégy (Photinus pyralis) által kibocsátott fény hullámhossza annyira megfelel az emberi szem érzékenységének, hogy az összes elhasznált energia 96%-a hasznosul a
látás számára. Ezzel szemben az Edison-féle szénszálas lámpánál a
hasznossági fok csak 4%, az ú j f a j t a gázzal töltött fémszálas lámpánál is csak 3.2%.
Blondlot, a híres francia fizikus, a 20. század fordulóján a párizsi akadémián tartott előadásában beszámolt arról, hogy megállapítása szerint az élő testek N-sugarakat bocsátanak ki magukból, A
lény halálakor a sugárzás megszűnik. Később ez a vélemény tévedésnek bizonyuult. Gurwitsch orosz kutató 1922-ben ú j f a j t a sugárzást észlelt, amelyet mitogenetikus sugárzásnak nevezett el. Ezek
indítják meg a sejtmag kettéosztódását, ami a kiindulása a sejtek
szaporodásának. Fontos ilyen sugárforrás a vér; oxidáció az előidézője. Öregkorban gyengül ez a sugárzás, majd teljesen megszűnik.
Hosszú éhezés, erős testi fáradtság, betegség is gyöngíti ezt a sugárzást, A hullám hosszát is megmérték, 190 és 250 mju között van. Sok
kutató fáradozik a sugárzás tulajdonságainak tisztázásán, bár az
eredmények sokszor ellentmondók, azért a végleges állásfoglalás
még késik.
Sokféle formában szerepel tehát a sugárzás az élet külső megnyilvánulásaiban, és mindezekben elektromos erők játszanak lényeges szerepet. Elmúlt már az az idő, amikor fizikai és kémiai erőkkel maradéktalanul meg akarták magyarázni az élet rejtélyét, de
kétségtelen, hogy minél többet tudunk meg az élet megnyilvánulásainak fizikai törvényszerűségeiről, annál inkább nő bennünk a megértés, és a szent tisztelet a világ nagy csodája iránt, amely akkor kezdődött, amikor Isten az életet beleteremtette a mindenségbe.

Á fajkérdés élettudományi és világnézeti vonatkozásai.
Hayer Szixtus

Az élettan, a biológia napról-napra kezd népszerűbbé lenni, az
élettudomány kezd az „élet" tudományává válni. Több olyan problémája van, mely ma már nemcsak a szakembert érdekli, hanem napjaink tudományos és világnézeti, szociális és politikai mozgalmainak
is legaktuálisabb témái. Ilyen mindenekelőtt a fajkérdés, mely sok
tekintetben korunknak vezető gondolatává lett. Fajkérdés, f a j gondolat, fajvédelem, fajnemesítés, faj egészségtan és hasonlók ma már mindennapi fogalmak, közszájon forgó jelszavak. Érdemes és szükséges
tehát vele foglalkozni a mi folyóiratunk hasábjain is, ha korszerűek
kívánunk maradni,
A fajkérdés azonban nemcsak a legaktuálisabb kérdések egyike,
hanem mint afféle vajúdó gondolat, a legnehezebbeknek, a legzavarosabbnak is egyike. Könnyen érthető ez abból a körülményből,
hogy a f a j kérdés, bár elsősorban és kiváltképen, de nem kizárólag
élettani kérdés, egyszersmind anthropológíai, szociológiai, kultúrtörténeti, vallási és világnézeti kérdés is. Ezért nagyon távol vagyunk
ma még attól, hogy ezen a téren biztosan megállapított végső eredményekkel rendelkezzünk, vagy akárcsak minden irányban tisztán
láthassunk is. Egyelőre alig lehet elképzelni, hogy ezt a kérdéskomlexumot valaki minden szempontból egyformán, helyesen áttekinthesse, annál kevésbbé egy cikk keretein belül, A következőkben
ezért mi is csak élettani szempontból vizsgáljuk a fajkérdés mai állását, tekintettel annak világnézeti vonatkozásaira. Az emberfajták
különböző szempontokból valói vizsgálata a legrégibb időkbe nyúlik vissza, A mai értelemben vett fajkérdés tulajdonképeni úttörőjének a francia M. Albert Gobineau tekinthető, aki a mult század
derekán megjelent ily tárgyú művében a különböző népek történeti
és kulturális fejlődését, illetőleg hanyatlását fajelméleti alapon magyarázta s ezen a téren arra a merész feltevésre jutott, hogy a történettudományok is a természettudományok körébe taroznak. Gobineau fajelméletének alapgondolata az volt, hogy az emberiség kulturális haladása s fejlődése, illetőleg a kultúrák megteremtése és fenntartása a f a j nemes, öröklődő állományától függ csupán s miután
ennek legtisztább birtokosai a legfelsőbb, más osztályokkal nem igen
keveredő társadalmi rétegek; a kultúrának is egyedül ezek a hordozói, A kultúrák hanyatlása, pusztulása pedig ezen társadalmi rétegek
öröklődő állományának a szerencsétlen, összeegyeztethetetlen vérkeverődés folytán bekövetkező romlásának eredménye, Gobineau

fajgondolata tehát teljességgel arisztokratikus volt, annyival is inkább, mert fennen hirdette a fajok különböző értékűségét és az egész
emberiség szempontjából a legértékesebb fajnak az északit vallotta.
A f a j tan ilyen arisztokratikus értelmezése miatt Gobineau a forradalom utáni demokratikus Franciaországban nem is talált megértésre, de annál inkább Németországban, mely azóta is a f a j gondolat
legbuzgóbb őrzője és továbbfejlesztője. Különösen hatott Németországban Gobineaunak a z északi f a j felsőbbrendűségéről vallott nézete s pesszimizmusa a z emberiség jövőjét illetően, ha az északi f a j
megcsappan vagy kipusztul. Gobineau politikus és filozófus volt.
Meglátszik ez elméletén is, mely tulaj donképen kul túrfilozófiai f a j elmélet, bár korának természettudományos-evolúciós gondolatvilágából sarjadt, mely szerint a fajok nem állandók, nem egyenlőértékűek, hanem változók, folytonosan ú j fajok keletkeznek, míg mások,
a kevésbbé értékesek, a csenevészek kipusztulnak. Mindamellett a
f a j gondolat fejlődése egyideíg még csak kul túr filozófiai vágányokon
haladt tovább. A fajgondolat hívei inkább csak annak statisztikai»
anthropológiai alátámasztásával foglalkoztak nem csekély eredménynyel, bár jól tudták, hogy minden fajkérdés alapvető kérdése: mi
is tulaj donképen a faj, hogyan t u d j u k a fajokat egymástól elhatárolni, mi a fajoknak ismertető jele, hogyan változnak a fajok s mi
ennek oka, törvényszerűsége. De azt is jól tudták, hogy mindezeknek
legfőbb kritériuma csak a tulajdonságok öröklődő-nemöröklődő volta
lehet. Ezek biológiai megalapozásához azonban még hiányoztak a megfelelő természettudományi ismeretek és bizonyítékok, nevezetesen a
külső sajátság és az átöröklött állomány közötti összefüggés s annak eldöntési lehetősége; mikor öröklődő illetőleg csak szerzett és
nem öröklődő valamely f a j i ismertető jellegnek vett sajátság- Ezért
jelentett a fajkutatás és a fajkérdés kialakulásában óriási haladást
és ú j korszakot a Mendel által fölfedezett öröklődést törvények bevezetése a természettudományokba, illetőleg a fajkutatásba, különösen miután sikerült kimutatni, hogy a Mendel-féle törvények az emberre s annak faji sajátságaira is teljes mértékben érvényesek. Ezzel a fajkutatás eddigi kultúrfilozófíai irányából teljesen természettudományi irányba lendült és ezt mindmáig megtartotta; az előbb
még inkább leíró természetű fajtanból immár kísérletí-élettudományi
szaktudomány lett: fajbiológia. Ennek az ú j fajtannak megalapítója
s eddig ís legkiválóbb művelője a német Eugen Fischer lett, nyomában pedig Egon v. Eikstedt, aki különösen fejlődéstani alapon tárgyalja a fajkérdést. Lényegesen ú j mozzanat az ú j köntösbe öltöztetett fajgondolatban az, hogy a f a j nemes jellege nem a felsőbb társadalmi rétegekben, a társadalmi állásban gyökeredzik, hanem a vérben, a faji hovátartozandóságban, Ezzel aztán a fajkérdés teljesen
elvesztette arisztokratikus jellegét és napjainkban inkább a népiségnek legfőbb alátámasztója s hordozója. Azóta vér és faj (Blut und
Rasse) egybevágó, együttjáró fogalmak és a jelenlegi faji mozgalmak jelszavai.

Manapság a fajkérdés körül hihetetlen harc folyik, melyben a
legszélsőségesebb irányok küzdenek egymás ellen. A fajgondolat famatikusai szerint valamely nép legnagyobb kincse kiváló nemes fajának vérében rejlő, öröklődő állománya. Ez a nép mindennemű kiválóságának, kultúrájának, sorsának és jövőjének a hordozója, miért
is ennek tisztán való fenntartása s fejlesztése a legfontosabb cél
mind az egyénre, mind az államra nézve. Minden effyéb érték, még
a vallás és erkölcsi élet is, ennek rendelendő alá. A másik oldalon
viszont teljesen tagadják a fajfogalomnak az emberre nézve való
realitását. Szerintük ezek a növény- és állatvilágból kölcsönzött fogalmak, melyeket nem lehet s nem szabad az emberre mint értelmes
szellemi lényre alkalmazni. Ugyanígy vélekednek az öröklődési törvényekről is, miután azok úgyszólván kizárólag az állatokon s főkép a növényeken végzett megfigyelések és kísérletek eredményei.
Ezért aki ezeket az emberre alkalmazza, az — szerintük — az embert állati nívóra süllyeszti le.
Mint ilyenkor mindig, a helyes utat most is valahol a középen
kell keresnünk. Józan ésszel senki sem tagadhatja, hogy az ember
mint a testtel is bíró lény az élettani törvényeknek is alá van vetve s
így az öröklődés törvényei, s a fajokra vonatkozó kutatások eredményei reá is érvényesek. A fajkérdésben az emberre nézve is súlyos szava van a biológiának, amint hogy nem vitatható el a pszichológia beleszólási jogosultsága sem, Egyébként akiknek nagyon
durva eljárásnak tetszik, hogy itt tényleg legtöbbször a növény- és
állatvilágban szerzett tapasztalatokat alkalmaznak az emberre, azok
gondoljanak arra, hogy az orvostudománynak senki által kétségbe
nem vont, az emberre nézve legáldásosabb fölfedezései is nagyobbrészt állatokon végzett kísérletek eredményei. Ugyanígy vagyunk az
öröklődési szabályokkal is. A Mendel-féle törvények pontos ismerete, kutatása s eredménye felbecsülhetetlen jelentőségű az emberre
nézve. Számos, igen fontos probléma — az emberfajták keletkezése,
keverődése, változása, emelkedése, süllyedése, pusztulása stb. —
általuk egészen ú j megvilágítást nyer, de gyakorlatilag talán legfontosabbak, a fajegészségtan szempontjából. Miután pedig ezek a problémák a fajkérdés biológiai alapproblémái, világos, hogy a fajkérdés
biológiai szempontból való vizsgálata nem más, mint annak a vizsgálata, hogy mikép érvényesül a mendelizmus az embernél.
Hogy a Mendel felfedezte törvényszerűségek, jóllehet növényeken és állatokon végzett kísérletek eredményei, minden módosítás
nélkül az embernél is érvényesülnek, azt komolyan ma már senki
sem tagadhatja, legalább is ami a testi sajátságokat illeti, legyenek
azok akár rendes, akár rendellenes sajátságok. Egészen más kérdés,
hogy a lelkitul aj donságok is alá vannak-e vetve ezen törvényeknek.
Tudjuk, hogy legfeljebb indirekt öröklődésről lehet szó, amennyiben a lélek működéseinél rászorul a testre, mint eszközre. De a testi
tulajdonságoknál nincs semmi kétség, föltéve, hogy öröklődő tulajdonságokról van szó. Ha egy tulajdonságról egyszer kitűnik, hogy
öröklődő, úgy egészen bizonyos, hogy szigorúan követi a Mendel-féle

szabályokat, amint ezt számtalan, pontosan tanulmányozott eset bizonyítja. Ámde annak eldöntése, hogy valamely tulajdonság tényleg
öröklődő-e az embernél, egyáltalán nem könnyű s egyszerű feladat,
még pedig azért, mert ennek eldöntése mindig csak kereszteződések ú t j á n történhetik. Ez azonban az embernél nem alkalmazható,
hanem csak a családfák gondos áttanulmányozásából nyert eredményeknek a növény- és állatvilágból nyert hasonló eredményekkel való
összevetése útján dönthető el.
Ám az öröklődő tulajdonság nem mindig egyszersmind faji jelleg is. Ehhez szükséges, hogy az embereknek csak bizonyos kisebbnagyobb csoportjára legyen jellemző. Sok olyan tulajdonságot ismerünk ugyanis, mely öröklődik, de az összes embereket egyformán jellemzik az összes többi organizmusokkal szemben, s így nem lehetnek f a j t a jellegek. Azonban ennek a biológiai ténynek is nagy jelentősége van világnézeti szempontból. Bizonyítja ugyanis az ember monofiletikus származását, vagyis hogy az emberiség egy közös törzsből eredt egyszer egy bizonyos helyen, nem pedig, mint azt a
fajelmélet szélsőséges származástani alapon álló hívei gondolják,
hogy bizonyos emberfajták egymástól függetlenül keletkeztek. E nélkül a feltevés nélkül ugyanis nehéz volna egyes fajták abszolút nagyobbértékűségét a f a j t á k szemmel láthatói változandósága mellett
komolyan állítani. Az olyan öröklődő sajátságok sem tekinthetők továbbá fajtajellegeknek, melyek ugyan az összes fajtákon belül előfordulhatnak, de egyes fajtáknál csak szórváyosan, mint pl, az albinizmus jelensége, vagyis a színanyagok teljes hiánya. Fajtajellegeknek tehát ezek után csak olyan öröklődő sajátságok tekinthetők, melyek csak bizonyos embercsoportra jellemzők, míg más csoportoknál
hiányoznak. Természetesen egy-két ilyen jelleg nem elegendő, hogy
az azokkal bíró embercsoportot külön fajtának tekintsük, hanem ehhez
a sajátságok kisebb-nagyobb számú, jellegzetes kapcsolata szükséges.
Egynéhány tulajdonságban a legkülönbözőbb f a j t á k tagjai is nagyon
hasonlíthatnak egymáshoz. Ezekkel aztán meg is adtuk a fajta ma
általánosan elfogadott meghatározását, mely így is meglehetősen
nehézkes, de laposabb biológiai vizsgálatoknál csakhamar újabb nehézségek támadnak, melyek az egész fajelméletet szinte illuzórikussá
teszik. Ez pedig az eddig állandóknak s rögzítetteknek hitt öröklődő
tulajdonságok látszólagos, átmeneti, vagy akár állandó elváltozása.
Csak a Mendel-féle törvények a l a p j á n vált lehetségessé az élő szervezeteken tapasztalható nagyszámú, legkülönbözőbb s folytonos elváltozások okait felderíteni s így azokat egymástól elhatárolni,
A mai öröklődéstani kutatás az ilyen változásoknak három csoportját különbözteti meg: a modifikációkat,
a mutációkat s a kombinációkat. Ilyen esetekben az öröklés nem tökéletes, hanem az utódok mind önmaguk közt, mind pedig a szülőktől különbözők, vagyis
variálnak. Lássuk ezeket egyenként.
Valamely szervezet külső megjelenési formája,
phaenotypusa,
nemcsak öröklődő állományától, gaenotypusától
függ, hanem az

mindig ez utóbbi és a környezet együttes hatásának eredménye. Az
átöröklődő állomány éppen nem merev valami, hanem bizonyos határokon belül megfelelően módosulhat; (modifikáció),
alkalmazkodhatik a környezethez. Egyenlő öröklési alkat mellett fellépő különbözőségek tehát, mindig a környezet hatásának tudhatók be. Innen
van az a tapasztalati tény, hogy az egypetéjű ikrek, — kiknek
egyenlő öröklési alkatához kétség sem férhet —, nagyon különbözhetnek egymástól, ha más-más viszonyok között növekednek fel.
Ezért nem közömbös az emberre nézve, milyen körülmények között
fejlődik, ideértve a születés előtti fejlődési szakaszt is, A munkától,
gondoktól gyötört, éhező, beteg anya minden bizonnyal kedvezőtlen
környezetet jelent szíve alatt fejlődő, egyébként egészséges öröklési
alkattal bíró magzatjára, A környezetnek ilyetén módosító hatását
legjobban a mérhető tulajdonságokon tapasztalhatjuk; ezeket éppen
ezért sohasem tudjuk egy határozott számmal megjelölni, hanem
csak változásának jellemző terjedelmével, amit az ú. n. variációs
görbe mutat. Legnagyobb számmal lesznek mindig a középérték körüli egyedek, s minél inkább eltérők, annál kisebb számúak. így az
emberi fajtáknál jellemző fajtajelleg a testnagyság, amennyiben bizonyos fajták általában kisebb termetűek, mások nagyobb termetűek, mint pl. a mediterrán, illetőleg az északi fajta. Ez azonban
nem jelenti azt, hogy ettől a leggyakrabban előforduló s ép ezért jellemző középértéktől eltérő kisebb vagy nagyobb egyének nem fordulnak elő, így látjuk, hogy ugyanazon fajtához tartozó egyének általában nagyobbak a síkságon, mint hegyvidéken; a magasabb társadalmi osztályok átlagos testmagassága valamivel mindig nagyobb a
középértéknél, A középértéktől eltérő egyedeket, amennyiben kisebb, illetőleg nagyobb mértékben térnek el attól, mínusz-, illetőleg
pluszvaríációknak nevezzük. Valamely sajátság annál értékesebb
fajtajelleg, minél kisebb a variációs terjedelme. Mint ilyen szerepelt
mindig az anthropológusok között a koponya hosszúság-szélességi
indexe. Az újabb koponyamérések azonban kiderítették, hogy ez
korántsem oly stabil jelleg, mint azt eddig hitték. Különösen az
Amerikába bevándorolt különböző f a j t á j ú s ép ezért különböző fejindex-szel bíró népek leszármazottjainál tapasztalták ezt, ahol
mindig az amerikai középértékhez közeledő eltolódást vettek észre.
Hogy aztán a környezetnek mily hatásai idézik elő ezeket a variációs változásokat: megváltozott táplálkozási, foglalkozási, éghajlati viszonyok-e, arról úgyszólván semmit sem tudunk. Bizonyos
azonban, hogy a megváltozott táplálkozási s ennek nyomában járó
anyagforgalmi viszonyok jelentősek ebből a szempontból, mert ezt
növényi és állati kísérletekkel igazolni lehet. Megjegyzendő továbbá,
hogy ezek a modifikációs változások maguk nem öröklődnek; öröklődni mindig csak az egyes fajtajellegek jellemző módosulási lehetősége, variációs terjedelme fog. Ezért aztán a fajok változásában
alig játszik szerepet, bár néha úgy megváltoztatja ugyanannak a f a j tának különböző viszonyok között élő csoportjai külső megjelenési
formáit, hogy ezek annyira elütnek egymástól, mintha csak két kü~

lönböző fajtához tartoznának, Nyilt kérdés azonban még, hogy az
ilyen modifikációs változások az állandóan s egy irányban ható külső
viszonyok következtében nem lépik-e túl az öröklődés által megszabott módosulási lehetőség határait, amikor új, öröklődő sajátság jön
létre. Ez esetben ugyanis nemcsak a külső megjelenési formában
történt nagymérvű elváltozás, hanem az átöröklődő állományban is,
mert csak olyan tulajdonságok öröklődhetnek, melyek az öröklődő
állományban rögzítve vannak. Az élőlények ilyen természetű elváltozásait mutációknak nevezi a biológia. Kétségkívül ezek a modern
élettani kutatásoknak legkényesebb, legnehezebb problémái, épúgy
a fajkérdésnek is, mert ezékkel függnek össze a fajták keletkezésére,
változására vonatkozó, világnézeti szempontból is rendkívül fontos
kérdések.
Miután a rendes öröklődési menetnél semmi ú j nem képződik,
csak mindig a már meglévő öröklődő állomány származik át s osztódik szét az utódok közt, világos, hogy monofiletikus származás
esetén az emberiség csupán öröklődés révén sohasem ágazhatott
volna szét fajtákra. Tiszta fajták beltenyészetéből származó utódoknak, — nem tekintve a környezet átmeneti jellegű, csekély módosító
hatását —, mindenben teljesen egyezniök kell, mindaddig, amíg az
öröklődő alkatban valami okból elváltozás (mutáció) nem történik,
ami aztán már öröklődik és az ú j elem többé-kevésbbé már állandóan megváltoztathatja az utódok képét. Az ilyen mutációs változások
hirtelen nagyon módosíthatják a Mendel-törvények megkövetelte
eredményt, de iha egyszer megjelentek, a továbbiakban már pontosan követik azokat. Az ilyen természetű változások, sokkal gyakoriabbak, mint eddig hitték, csakhogy legtöbbször nem veszik észre
azokat. Ilyen mutációk ugyanis nemcsak a külső sajátságokat érhetik, hanem általában minden öröklődő tulajdonságot. Legtöbbször oly kismértékűek, hogy még külső megjelenésük sem vehető észre,
vagy pedig lappangó, recessiv természetűek, azaz csak akkor jelennek meg észrevehető formában, mikor egy későbbi nemzedékben
két ugyanily változást szenvedett öröklődő állomány találkozik, s
így a meg nem változott megfelelő sajátság nem nyomja el, mint
egyébként történni szokott. A mutációk mindig az élet legtitokzatosabb rejtélyei közé tartoznak s nagyrészt még ma is. Újabban azonban alaposan áttanulmányozták őket az erre különösen alkalmas
szervezeteken (Drosophila légyen, Antirrhinum oroszlánszájon), sőt
sokat mesterségesen is előidéztek. Ezek épúgy, mint a természetes
mutációk teljesen esetlegesen, nagy össze-visszaságban lépnek fel s
legtöbbjük ú. n. veszteségi mutcáció, vagyis a kiindulóállapothoz viszonyítva veszteséget jelentenek. Fel kell azonban tételeznünk —
bár ezt kísérletileg igazolni épúgy nem tudjuk, amint a geológiai átalakulásokat sem —, hogy a mindig egy irányban ható, állandó, külső
hatások az esetlegesen fellépő mutációs változások közül némelyeket kiküszöbölnek, másokat viszont bizonyos irányban továbbfejlesztenek s így idővel az eredeti fajtától lényegesen elütő tulajdonságok
jöhetnek létre. Mivel a mutációs változásokat a külső viszonyok tar-

tós egyirányú hatása okozhatja, ezek pedig az egész emberiség számára különböző vidékeken mások és mások voltak: a mutációk is és
így ezek alapján a fejlődés is többféle irányú volt, ami a különböző
f a j t a jellegek kialakulását okozhatta. Az emberi különféle fajta jellegek létrejöttét is csak így t u d j u k jelenlegi természettudományi ismereteink alapján elképzelni.
Látszólag ellentmond ennek az elméletnek az a tapasztalat, hogy
egyrészt jelenleg aránylag ritkák az ú j fajtajellegek keletkezéséhez
vezető mutációk s így hihetetlenül hosszú időt kell felvennünk az
emberiségnek fajtákra való széthasadásához, másrészt pedig a mutációk legtöbbször veszteségi mutációk s így inkább degenerálódásra,
mint új fajtákhoz vezetnek. Ám ezek a nehézségek is megoldhatók,
ha jobban szétnézünk az élők világában. Azt látjuk ugyanis, hogy
egyáltalán nem egyforma mértékben mutál mindenegyes élőlény.
Vannak növények s állatok, melyek teljesen konstansaknak látszanak; alig tudunk pl, az egérnél, patkánynál elváltozásokat találni. Mások viszont oly nagy mértékben mutálnak, hogy szinte nem találunk
két teljesen megegyező egyedet, mint amilyen a növényeknél a hölgymái, Sőt egy és ugyanazon élőlény különböző szervei is különféle
mértékben mutálhatnak, A fák ugyanis nem nőhetnek az égig. Minden élő szervezet kialakulásának első szakaszában erősebb mutációs
hajlamot mutat mindaddig, amíg el nem érte fejlődésének tetőpontját. Ekkor mintegy egyensúlyi állapot jön létre a szervezet reakcióképessége s a környezet módosító behatása között. Az ezután fellépő mutációk legtöbbször már csak veszteséget jelentenek a szervezet szempontjából. A külső viszonyok ^ nagymértékű megváltozása
természetesen újabb mutálást válthat ki. Mutatja ezt a háziállatok
esete. Mihelyt egy vadállatot mint háziállatot az ember gondozásba
vesz, azonnal nagy mértékben kezd mutálni, mert számára lényegesen megváltoztak a körülmények, A vad állapotot a domesztikáció
váltotta fel. Hasonló domesztíkácíós állapotba került az emberi nem
kialakulása közben a tűz felfedezésével, mert ezzel lényegesen megváltozott a táplálkozása, ami feltétlen hatással volt anyagcseréjére
s ezen keresztül szervezetének alakulására. Ez viszont valószínűen
nagy mértékben járult hozzá az emberiségnek fajtákra való tagolódásához, bár ezt kielégítően megmagyarázni nem tudja. A mutációk
ugyanis mindig csak egyes egyedeket érintenek; ahhoz azonban,
hogy ú j fajta jöjjön létre, szükséges, hogy nagyszámú egyed egyidőben ugyanúgy változzék meg sajátságaiban. Ezt pedig elgondolni is
alig lehet, A szórványosan föllépő mutációs változások csak fokozatosan lehettek egy csoport közös sajátságaivá, még pedig a beltenyésztéssel kapcsolatos kombináció révén,
Allogám, vagyis idegen megtermékenyítéssel szaporodó élőlényeknél az utódoknak a szülőktől való elütését az eddig ismertetett
modifikációk és mutációk mellett még az ú. n, kombinációk is okozhatják, Kombináción értjük a szülők tulajdonságainak az utódokon
való különböző kapcsolódását. Miután a fenntebb ismertetett okok
miatt két élőlény örökítő állományában úgyszólván sohasem egyenlő,

homozygota,
hanem több-kevesebb tulajdonságban eltérő,
heterozygota, megtermékenyítéskor pedig a két élőlény öröklődő állománya
a Mendel-féle szabályok szerint a legkülönbözőkép kapcsolódik s
származik át az utódokra: az utódok egymásközt sohasem egyenlők,
hanem a szülők tulajdonságainak legkülönbözőbb keverődését mutatják. Mivel ez a folyamat nemzedékről-nemzedékre megismétlődik, az allogam szaporodásnál a különböző tulajdonságok kombinációinak kaleídoszkópszerű folytonos változása tapasztalható. Üj sajátság tehát a kombinációknál sem jön létre, csak a már meglévőkből különféle ú j kapcsolatok. Jelentőségük a fajok életében mégis
igen nagy, mert a mutációk a kombinációs folyamatok révén terjedhetnek szét s lehetnek ezáltal fajtajellegekké. A fajtaalakulás legfontosabb biológiai tényezői így tehát a mutáció és a kombináció,*
Ezeknek az emberiség fajtaalakulásában is kétségkívül jelentős szerepük volt, amikhez még mint fontos tényező hozzájárult az ember
vándorlási ösztöne. A vándorlás révén az ember mutációk folytán különbözőkép elváltozott s elszigetelt csoportjai egymással érintkezésbe jutottak s így egyrészt nagyszámú ú j kombináció jöhetett létre,
másrészt pedig ú j környezetbe jutva a mutációs változások is gyakoriabbak lettek, ami aztán újabb lökést adott a további fajták kialakulásának.
Az eddigiekben a fajtakeletkezésnek csak biológiai
problémáit
érintettük, úgy, ahogy azt mai ismereteink a l a p j á n tudhatjuk, A fajkérdésnek azonban van még egy másik oldala is és ez a pszichológiai. Ám jelen cikkünkben a fajkérdésnek csak biológiai megvilágításával kívántunk foglalkozni, azért az utóbbira csak röviden fogunk
kitérni.
Az emberiség faji tagozódását, népi kialakulását csupán biológiai alapon megmagyarázni ép oly egyoldalú, téves eljárás volna,
mint az ember értelmes szellemi mivoltát tagadni. Az ember testből
és lélekből álló valóság s ebben a dualizmusban a lelket illeti meg az
elsőség. A léleknek is megvan a maga külön élete, tevékenysége, s
bár ezekben függ a testtől, de nem oly értelemben, mintha az ember
szellemi megnyilatkozásai csupán a test és vér kihatásai volnának.
Akikor pedig lehetetlen az emberfajták sajátságos lelki alkatát —
amelyek vannak olyan fontosak, mint a testiek —, csupán az öröklési alkat változásaiból megmagyarázni. Biztos, hogy a lelki-szellemi
* Hogy csak szórványosan fellépő mutáció a mendelizmuson alapuló kombináció révén milyen gyorsan terjedhet el s lehet egy kisebb, vagy nagyobb csoportnak saját jellegévé, azt Baur a következő módon szemlélteti: ha feltesszük,
hegy az élőlények egy bizonyos csoportjában, populációjában, csak minden
10,000, egyed szenved ugyanolyan öröklődő elváltozást, pl. az embernél minden
10,000. gyermek mutáció következtében öröklődő cukorbajban jönne a világra, s
föltéve, hogy ugyanolyan életképességűek s szaporák volnának, mint a többiek,
a nemzedékeknek nem is olyan hosszú sora múlva úgyszólván az egész emberiség
csak cukorbajosokból állana és egészséges ember a legnagyobb ritkaságok közé
tartozna. Ha tehát a mutációkat valami kiválogatódás nem selejtezi ki, ami szerencsére a veszteségi mutációknál legtöbbször megvan, akkor aránylag csekély
mártákü mutálás is feltűnő elváltozást okozhat egy csoport örökítő állományában.

alkatnak van a biológiai tényezőktől
független, pszichikai körülményektől függő saját alakulása is. Amint meg kell engednünk azt, hogy
a testi öröklés szabályai közvetett hatással vannak a lelki sajátságokéra, épúgy, sőt fokozottabb mértékben kell azt is elfogadnunk,
hogy a léleknek is van alakító hatása a testre és hogy a szellemi hatások (pl. vallás, kultúra) is alakítják az emberfajtákat. El lehet-e
képzelni a mai európai népek f a j i arculatának kialakulását a kereszténység szellemi s erkölcsi hatásai nélkül? Vagy miként lehetne csupán biológiai alapon magyarázni azt a tényt, hogy a svédek, kiket
általánosan az egykor nagyon harcias wikingerfajta legtisztább utódainak ismernek el, ma határozottan békés hajlamú nép. Ha egyszer
az öröklési alkat úgyszólván semmit sem változott, akkor ezt csak
szellemi hatás idézhette elő. Ezek és hasonló dolgok kutatása nem
tartozik már a biológiai vizsgálódás körébe; a föntebbi biológiai
vizsgálatokból mégis néhány, világnézeti
szempontból
is
fontos
következtetést
vonhatunk le,
A mai biológia tanúsága szerint is nincs bizonytalanabb, változóbb
természeti valóság, mint a fajta. Ezt a legtöbb fajkutató vallja. Szerintük a fajtában nincs semmi állandó, biztos, meghatározott érték,
hanem az az öröklési állomány és környezethatás mindenkori kölcsönhatásának időszerinti eredménye. Mekenschlager
szerint a fajták a fejlődésnek útelemei, melyek sohasem lehetnek végcél. Scheidt
lehetségesnek tartja, hogy ugyanazon fajta a legkülönbözőbb eredetű
fajtákból más és más úton kialakulhatott volna. Eikstedt a fajtát
életegységnek tekinti, mely, mint minden élőlény, állandó átalakulásban, mozgásban van, Fridenthal azt vallja, hogy a fajtákká való differenciálódás a nép hanyatlását jelenti, miértis a tiszta fajta kitenyésztését lehetőleg meg kell akadályozni stb. Ezenkívül a fajták biztosan nem is körülhatárolható fogalmak. Ma — a technika, civilizáció következtében —, az emberiség erős, benső érintkezése, keverődése oly nagyfokú, hogy közöttük éles határt nem tudunk vonni.
Minden átmenet megvan, s csak viszonylagos különbségeket tudunk
tenni, hogy t. i, bizonyos jellegek egyes fajtáknál gyakrabban fordulnak elő, másoknál hiányzanak. Tehát látjuk, hogy még a biológia
szerint is a fajta a legváltozóbb, a legnehezebben
meghatározható
természeti értékek egyike, semmivel sem nagyobb emberi érték, mint
a kultúra, vagy a nyelv. Ezért ezt az egyes ember és egész népek
életének vezető elvéül, értékmérőjéül, vagyis világnézeti alapul megtenni nem lehet. Különösen önkényes eljárásnak látszik egy bizonyos fejlődési szakasznak a fajtaalakulását mint normát megállapítani s elfogadni, hisz sohasem lehet előre tudni, hogy egy következő
fejlődési korszak nem termel-e ki még sokkal értékesebb fajtát.
Ezen tények leszögezése azonban távolról sem jelenti azt, hogy
a faji értékek egy nemzet szempontjából csak közömbös dolgok.
Igenis elsőrendű, életbevágó fontosságú értékek, melyeket minden
népnek a legnagyobb gonddal, szeretettel, áldozatokkal kell ápolni
s őrizni, mint az ősök legnagyobb örökségét. A jog és kötelesség a

faji értékek fenntartására valamely nép számára akkor ís fennállna,
ha csupán testi tulajdonságokról, vitális értékekről volna szó; de ennél nagyobb értékekről is van szó, mert minden f a j különleges szellemi értékeknek, a faji léleknek a hordozója, ez pedig a különböző,
sajátságos, f a j i kultúrák formálója. Nagy, de nem egyedüli
érték,
miért is a fajgondolat, a fajtan nem lehet világnézeti alap. Ezek jelentősége más téren van s ez a nemzeti eugenika, a fajhygíénia.
A faj egészségtan vagy nemzeti
eugenika a fajokra vonatkozó
élettani kutatások eredményei alapján foglalkozik mindazokkal a
kérdésekkel, melyek valamely néptest sajátságos fajtajellegének,
előnyös s hátrányos elváltozásaival, megtartásával, megvédésével,
megújításával s fejlesztésével kapcsolatosak. Kutatja ezek okait s
ezek alapján azon eszközöket, melyek foganatosítása a fönntebbi célak elérésére szükségesek. Már ez a meghatározás is sejteti velünk
ennek vitális jelentőségét egy fajta, egy nép, egy nemzet szempontjából. Ezért oly aktuális napjainkban a fajkérdés, Gobineaunak is
abban van legnagyobb érdeme, hogy erre fölhívta a figyelmet, hogy
fölismerte s rámutatott arra az igen szoros összefüggésre, ami egy
nép faji jellege s az anyaföld között fönnáll. Ma is ez a fajhygiene
alapvető tétele, amihez az újabb élettani kutatások alapján különösen a vérkeverődés élettanából merített tételek járultak.
Az eddigiekből tudjuk, hogy egy nép sajátságos faji jellege
mindig két erőcentrumból kiinduló biológiai és pszichikai tényezők
kölcsönhatásának kiegyensúlyozott eredménye; az egyik centrum a
környezet, a másik az öröklési alkat. Mindaddig, míg ezek egyike
meg nem változik, a f a j t a mint ilyen is állandó marad. Ezek biztosítása tehát a legfontosabb f a j védelmi feladat.
A faji jelleg gyökere mindig az öröklődő állomány, mely mint
valami életáram áramlik nemzedékről-nemzedékre, vezetői az ivarsejtek. Hogy aztán az életáram milyen hatást fog kifejteni, milyen
életet fog alakítani, az függ annak az áramátalakítónak a szerkezetétől, melybe ez az életáram beleáramlik. Ez pedig a
környezet.
Tudjuk jól, hogy a környezetnek milyen fontos szerep jut a faji jelleg és lélek formálásában. Ugyanazon öröklési alkat nagyon különböző külső formát ölthet a környezet különbözősége mellett s megfordítva ís, különböző fajtákhoz tartozó népek nagyon hasonló jelleget ölthetnek ugyanazon környezetben. Gondoljuk itt az U. S. A.
népolvasztó kemencéjére. Hogy egy nép éppen olyan, amilyen, abban a környezetnek, mit kiváltó és fenntartó erőcentrumnak van a
legfőbb szerepe. Itt környezeten nemcsak a természeti környezetet
kell érteni, hanem mindazt, amit az ember a szülőföld, az otthon, a
haza, az édesanya, a hagyomány fogalmával köt össze s amit csak
érezni lehet, de nem kifejezni. Beletartozik tehát nemcsak a hazai
táj, erdeivel, mezőivel, hegyeivel, patakjaival, hanem odatartozik a
ház s annak környéke, sajátságos berendezése, a szokások, a nyelv,
a vallás a kultúra stb. is. Ezek megvédése minden idegen káros hatástól egyet jelent a nép, a nemzet megvédésével. Ezek biztosítása
egy nép legszilárdabb életbiztosítása.

De a leggazdagabb talajon is elpusztul a fa, ha gyökerén szú
rágódik s élősdiek szívják életnedveit. Gondoljunk itt az egészségtelen vérkeverődésekre, A vérkeverődés
még nagyon vitatott probléma a fajkérdéssel kapcsolatban. Ezen a téren még a legellentétesebb nézetekkel találkozunk. Vannak, akik mindennemű vérkeverődést öngyilkosságnak tartanak, s ebben látják a népek és nemzetek
pusztulásának okait. Mások viszont a korlátlan vérkeverődésben keresik a nemzetek felvirulásának, megújhodásának lehetőségeit. Pusztán élettani szempontból az igazság megint a középen van, amennyiben van élettanilag helyes s helytelen vérkeverődés. Mind a szigorú
beltenyésztés, mind a teljesen szabad, nem szabályozott vérkeverődés hibás. Az elszigetelt beltenyésztés az öröklési alkatnak hovatovább a megmerevedésére vezet úgy, hogy újabb fejlődésre képtelen,
Ezt láthatjuk a kínai népnél. De a nem szabályozott vérkeverődés
káros hatását is tapasztalhatjuk Dél-Amerikában, ahol — Ross
szerint — a fehérek és indiánok, a fehérek és négerek, valamint ez
utóbbiak és az indiánok keverékei; a meszticek, mulattok és zámbók
mind testi erő, mind betegségekkel szemben való ellenállás, mind az
életkor tartama, mind szellemi tehetségek tekintetében tisztavérű szüleik f a j t á j á t nem érik el. A félvérűek még seholsem teremtettek eredeti kultúrát, A beltenyésztés káros hatásának élettani oka abban
rejlik, hogy az öröklődő sajátságoknak ú, n. pauperációja következik be. Minél gazdagabb valamely öröklődő állomány egymást kiegészítő, egymással élettani összhangban lévő sajátságokban, annál
plasztikusabb, annál nagyobb variáló képességének terjedelme, ami
a f a j n a k nagyobb alkalmazkodóképességet ad s így fennmaradását
jobban biztosítja. Ezért tapasztalhatjuk sokszor, hogy bizonyos f a j ták kereszteződésekor az utódokon a szülők tulajdonságai fokozottabb mértékben jelennek meg, amit Iuxuriációnak
neveznek. Ezzel
szemben beltenyésztés esetében a fajnak elgyengülése, degenerálódása következik be az öröklődő alkat pauperációja következtében,
A beltenyésztésnek ugyanis — amint az a Medel-féle törvényekből
könnyen levezethető — az a következménye, hogy egy populációban
a homozygóták folyton gyarapodnak, a heterozygóták ellenben folyton csökkennek, mivel a homozygóták mindig tisztán tenyésznek tovább, ellenben a heterozygóták mindig újból tovább hasadnak összetevőikre, Ez nemcsak az öröklési alkat egyszerűsödését s így plaszticitásának csökkentését jelenti, hanem egyszersmind a
recessiv sajátságoknak a megjelenését, kimen del ezését ís, A beltenyésztés előtt a folytonos keverődés következtében homozygóták alig jelenhetnek meg, heterozygótákban pedig ép recessiv voltuk miatt nem
tűnhettek fel. Miután az embernél s általában a beteges sajátságok
recessivek, érthető a szigorú beltenyésztés hátrányos, sőt veszedelmes volta, különösen egyes ember, vagy kisebb csoportok számára.
Ezzel azonban máris érintettük azt a fontos körülményt, hogy ez a
veszedelem a mai, különösen az európai népeknél alig forog fenm.
A mai európai népek nem egyfajtájúak, hanem nagyon tarka,
de harmonizált fajtakeverékek, melyek legtöbbször már magukban

sem tiszta f a j t á k egész sorának kereszteződése révén alakultak ki,
történetük folyamán. így pl. a magyarság fölépítésében ugor, török,
alpin, dinári, balti fajták vesznek részt. Annak a föltétele azonban,
hogy valamely nép ilyen sajátságos összetételében állandó maradjon, először az, hogy ne történjenek idegen egyénekkel bekereszteződések, idegen vér bekeverődése, másodszor pedig, hogy a népet alkotó összes típusok egyformán legyenek szaporák, s ne nyúljon bele
valamely kíválogatódási folyamat. Inkább az a veszedelem fenyegeti a mai népeket, hogy a technika s civilizáció következtében
oly fajták is érintkezésbe juthatnak s keverődhetnek egymással, melyek sohasem harmonizálhatnak, amint azt a gyarmatokon látjuk a
fehérek és a színesek között. Hasonló veszedelem fenyegeti a népeket, ha az eredeti fajtakeverékben nem szereplő fajták — pl. az
európaiak számára a keleti f a j t á k — keverődnek bele házasságok
útján. Az ilyen házasságok semmikép sem lehetnek előnyösek még
akkor sem, ha egy-két tulajdonságban luxuriáció következik be, mert
a faji testi s lelki alikat nagymértékű egészségtelen elváltozásával
járnak. Ezeket tehát törvényes úton kellene megakadályozni, vagy
megnehezíteni. Ez természetesen nem jelenti az idegen f a j t a értékének alábecsülését, mely önmagában lehet akár kiválóbb is. A
f a j t á k között különben sem lehet tárgyilagos értékrendet felállítani;
ez mindig csak viszonylagos lehet, t. i. csak egy bizonyos fajta szempontjából lehet egy másik nagyobb vagy kisebb értékű, sőt határozottan káros vagy veszedelmes. Csak ilyen szempontból van fajta
és fajta között különbség s ezen egyik fajta sem ütközhetik meg,
hisz ez a követelmény mindegyik szempontjából fennáll. Még kevésbbé jelentheti ez az elv az idegen fajtának a köteles emberbaráti
szeretetből való kizárását. Az Egyház mindig a legnagyobb erőfeszítéseket tette misszióival a legtávolabb eső népek felemelésére, A
népi alkat állandóságát a honi házasságok biztosítják a legjobban.
Az eredeti fajtaösszetételt, mely a múltban a faji jelleg kialakulását okozta, mindenképpen biztosítani kell. A házasságok s a bevándorlások körül ezért az államnak fontos, létét érintő kötelességei
vannak különösen akkor, amikor a fajták testi-lelki tekintetben nagyon távol állanak egymástól.
Egy nép faji jellege eredetiségének s annak további biztosításának feltétele még az a követelmény is, hogy a néptestet fölépítő különböző elemek egyformán legyenek életképesek, szaporák. Egy bizonyos tarka mendelező keverék ugyanis — amilyen minden nép —
szabad belső, egyenletes keverődés (panmixia) esetében mindaddig
állandó marad összetételében, míg valamely kiválogató folyamat
meg nem indul, amely egyes kimendelező típusokat, eredeti összetevőket kiselejtezve, lassan lényegesen megváltoztathatja a faji alkatot. Élettudományi szempontból ilyen szelekciós folyamat okozhatta a régi kultúrnépek pusztulását s úgy látszik, a mai kultúrnépek között is ilyen folyamat veszedelmesen terjed. Ez pedig nem
más, mint az a szomorúan vészes tünet, hogy bizonyos kultúrfokon
egyes társadalmi rétegek önkényesen
szabályozzák
a
gyermekek

számát, még pedig különböző mértékben, a hangsúly inkább az utóbbi
körülményen van, mert a legkatasztrofálisabb e folyamatban az,
hogy az eltolódás a szaporaságban mindig a silányabb népelemek
javára történik, melyeknek pedig inkább a kiküszöbölése volna kívánatos. Látjuk, hogy az összes kultúrnépeknél a felsőbb társadalmi
rétegek a legkevésbbé szaporák; a szaporaság a társadalmi emelkedéssel arányosan fogy. Ugyanezt az aggasztó kíválogatódást végzi a
falusi nép legjobbjai közt a mai nagyvárosok népnyelő torka, s népemésztő gyomra. Azt látjuk ugyanis, hogy a faluról éppen nem a
legsilányabbak özönlenek a városokba, mert ezek itt úgysem boldogulnának, hanem mindig a legéletrevalóbbak, a legegészségesebbek.
S hogy itt azután felemelkedhessenek, szinte a legelső lépésük a
gyermekek számának nagymértékű vagy teljes csökkentése. Hogy
teljesen sötétre ne fessük a jövőt, meg kell állapítanunk azt is, hogy
egyrészt ez a folyamat elég lassú és szerencsére nem mindig a fajilag legértékesebb elemek emelkednek és szaporodnak a legkevésbbé;
másrészt viszont nem is a legértéktelenebb elemek a legszaporábbak. De a b a j megvan és a civilizáció e rákfenéje ott rágódik a kultúrnépek testén s az a nép, mint Baur mondja, amelyben ez a folyamat nemzedékeken keresztül zavartalanul végbemegy, megtartja
talán nevét, nyelvét, esetleg számát, sőt szaporodhatík is, de még
sem marad ugyanaz a nép, hanem széthull s örökébe mások lépnek.
Az öröklődéstan és fajegészségtan segítségével nemcsak egész
világosan látjuk a veszedelmet, hanem egyszersmind az utakat is,
melyek ebből kivezetnek; ezek pedig hogy az államnak minden rendelkezésére álló törvényes eszközzel s anyagi erőivel meg kell mutatnia azt, hogy igazi nagysága s gazdagsága nem a gyárakban és szántóföldekben, nem aranyban és részvényekben, valutákban és devizákban áll, hanem egészséges, szapora, munkabíró emberekben. Előnyben kell részesíteni és segíteni az olyanokat, akik az állam számára
ilyen embereket nevelnek, s akik ezzel a legnagyobb s legáldozatosabb hazafiúi kötelességet teljesítik. Legfontosabb mégis a népek e
nagy krízisének megszüntetésére a szellemi természetű megváltozás.
Az elfordulás a racionalista felfogástól s az élet metafizikai értékének, értelmének a meglátása, az egészséges, gyermekekkel megáldott
családi élet megszeretése. Ezt pedig elsősorban erkölcsi és vallási
erők foganatosítása eredményezheti.

FIGYELŐ.
Á ma embere egy regényíró tükrében.
Blazovích Jálcó.

Kierkegaard mondja egyhelyütt, hogy nincs félelmetesebb sors,
mint a nagy világban egyedül lenni. A nagy dán bölcselő megállapítása, amely mögött bizonyítékként ott komorlík az ő egyéni élettörténete, állandó kísérőnk, amikor a mai ember lelkivilágának sötét
szakadékait járjuk. Ennek az embernek végzete a teljes egyedül valóság. Addig idézgette történelmi életébe a féktelen szabadság démonát, amíg végre leoldva magáról a középkor minden megkötöttségét
nemcsak szabaddá lett, de egyúttal végzetesen magára is maradt.
Társadalma atomokra bomlott, amelyek elszigeteltsége meg'akadályozza az altruisztikus erők áramlását. Ez az ember megdöbbentően
aszocíálís. De átcsapott r a j t a s magára hagyta gazdasági rendszere,
technikája, tudománya, egész kultúrája is. A legvégzetesebb természetesen a metafizikai létszféra felé való elszigetelődés volt. Az újkor jellegzetes szellemi áramlataiban lappangó lazító, disszociáló
erők alapos munkát végeztek. A nagy bálvány, akinek oltárán anynyi értéket hamvasztottak el az utolsó századok: az egyéniség árvább, magára-hagyatottabb, mint valaha volt.
A mai ember tragikumának egyik legmélyebb örvénye, hogy szomorú magára-hagyatottsága
benne tudatossá vált. Az egyetemes emberi szellemtörténet nem ismer még egy kultúrkorszakot, amelynek
embere oly éles, átható tekintettel állt volna önmagával, életdrámájával szemben, mint mi. Nemcsak tudományos lélektanunk boncolgatja, elemzi bámulatos finomsággal lelkiéletünk különböző megnyilvánulásait, ereszkedik le lelkiségünk eddig ködtenger alatt meghúzódó mélységeibe, hanem a művészet, elsősorban a szépirodalom is
egyre nagyobb hűséggel, részletességgel tükrözteti a kor, az egyén
lelkivilágának kavargását, harcait. Ennek az elmélyülésnek közvetlen eredménye, hogy az élet drámai lüktetése, viharzása erősebben
hallik, szövevényessége, örvényei élesebben látszanak mint valaha.
Nem meglepő tehát, hogy teljes elszigeteltségünket, megdöbbentő
,,totus solus "-voltunkat is világosan látjuk.
A végzetes elszigetelődöttség öntudatosulásának természetes
reflexe a félelem. A neves német bölcselő, Karl Jaspers szavaival
élve a ma emberét még soha nem tapasztalt félelem (Lebensangst)
kíséri útjain. Ne vezessen félre bennünket, hogy ez az ember mozgalmas, hangos életet él, hogy milliók napi köszöntője a ,,Mut!'\

„Bátorság!" lett, Az életnek merő eseményekké, zajos történéssé
bomlasztása mögött csak úgy, mint e különös köszöntőben „Lebensangst", szorongó félelem lappang. A legújabb nemzedékben — amelynek embertípusát Schütz Antal jellemzően nevezte el antibourgeoísnak — ez a lélektani jellegzetesség talán kissé elhalványult, de végleges legyőzöttjét ennek a nemzedéknek céltudatos, erős dinamizmusában sem tudjuk látni. A ma embere fél. Az előző század gőgös
önbizalma, határtalan' kultúroptímizmusa már régen megroppant
benne s helyét elfoglalta a bizonytalanságból fakadó félelem szorongó érzése. Fél, mert ösztönszerűen érzi, sőt egyre sűrűbben tapasztalja is, hogy a fölidézett démonikus erők viharával nem bír —
egy metafizikai létszférából feléje sugárzó erők segítségében bízni
tört hitével már nem tud. Egymásután kioltotta azokat a világítótornyokat, amelyeket a kereszténység gyújtott ki, s a ráboruló sötétségben sem élet-, sem létszemléletileg tájékozódni nem tud. Nem
csoda, hogy elfogja a félelem. Tompán, ijesztően konganak bele ebbe
a sötétségbe napjaink legmélyebb hatású, legjellegzetesebb bölcselőjének, Heíddeggernek komor, lemondó szavai: „Das pure ,Daß es
ist' zeigt sich — d a s Woher? und wohin? bleibt v e r b o r g e n . . . Das
Dasein ist als Last offenbar geworden — warum, weiß man nicht!..
Csoda-e, ha a ma emberének tekintete félelemtől zavaros, mikor évszázadok titáni, büszke bölcseleti víaskodásaí után ilyen vallomásra
kényszerül ! ?
Ha e kordiagnosztikaí megállapításaink fedik a valóságot, akkor
ezeknek a különböző kultúrszférák alkotásaiban, életében is tükröződniök kell. Nem volna nehéz ilyen tükörképek kivetítése. Nemcsak
a kor bölcseleti viaskodásaiban találjuk meg korszemléleti igazolásunkat, hanem napjaink gazdasági, társadalmi, politikai kavargásában is.
De nem ezekben a körökben keressük e helyütt tanunkat, A tükörkép,
amelyet néhány vonással meg szeretnénk rajzolni, napjaink szépirodalmából való.
Egy francia regényíróról, Julien Greenröl van szó. Tudatosan
hozzuk tanunkat a regényírók sorából. A regényirodalomban a kor
problematikájának, életszemléletének egyik legjobb, legérzékenyebb
tükrét látjuk. Napjaink francia regényirodalmára vonatkozólag ez
utóbbi megállapításunkat különösen is hangoztatjuk. A mai francia
regény ezer meg ezer szállal kapcsolódik bele a kor földúlt életébe.
Időnknek alig van kínzó kérdése, amelyre a francia regényirodalom
felől valaminő válasz nem hangzanék.
Julien Green a mai francia regényirodalom egyik legjelentősebb
képviselője. Különös írásművészetéről a különböző francia irodalmi
szemlékben sok szó esik. A külföldi irodalmak figyelmét is egyre jobban magára vonja. De bennünket a fiatal regényíró e helyütt nem
irodalom-esztétikai vonatkozásban érdekel. A beszédes kortanúra
szeretnénk benne rávilágítani. (Részletes ismertetését 1. e sorok írójának a Magyar Kultúra 1937. máj. 20-i számában Julien Green címen megjelent tanulmányában,)
Panoonhalmi Szemle

Amikor Green regényköltészetében napjaink világnézeti tükröződését keressük, az első, amit hangsúlyoznunk kell, hogy nem a
valóság után másolt, hanem egy fantaszta-alkotta
világban
járunk.
Green nem naturalista. Világa szerencsétlen hőseivel együtt ,,entre
rêve et lá veille", a valóság s az álom közt lebeg. Green képzelete
sokszor oly merész, hogy messze maga mögött hagyja a valószínűség,
hihetőség határát is. De amiként hősei számára az igazság sokszor
víziókban, álmokban, rémlátomásokban revelálódik, úgy világnézete,
életszemlélete is a fantázia-alkotta különös világból sötétlik felénk.
Képzeletének szokatlanul erős nagyítóján keresztül sokszor a fantasztikusba torzítva jelentkeznek a kortünetek is. De bármilyen erős
is legyen a nagyítás, mindig érezzük, hogy az életből merített világot
nagyít. Még akkor is, amikor a nagyítás — amint e z . a greeni regényekben gyakori eset — lélektanilag már bántó méretezésű, Green
merész képzelete mellett is realista. Nagy hatásának titka jelentős
fokban az az erő, amellyel olvasóit kényszeríteni tudja, hogy az ő
szemével nézzenek-lássanak.
Green költészetének másik jellegzetessége, amit ugyancsak
hangsúlyoznunk kell, hogy a nagyítás sokszor párosul torzítással. Ennek legfőbb oka bizonyos lélektani fogyatékossága, így mintha szomorú világából "teljesen hiányoznának az akarati erők. Vak fátum
szövi sokszor megdöbbentő szeszélyességgel a greeni komor élettörténetet. Ezek az emberek még csak kísérletet sem tesznek arra, hogy
a sors kerekét megkössék. Green regényeit valami sajátos determinizmus köde üli meg, amelyben mintha még mindig a janzenizmus
kísértene, A regények világnézeti átvilágításánál, értékelésénél ezt
az adottságát sem szabad figyelmen kívül hagynunk.
Amikor Green embertorzóí — mert azok töltik meg fantasztikus
világát — elvonulnak előttünk, az első vonás, amely a szemünkbe
ötlik, az a teljes elszigetelődöttség, amelyben ezek az egész életen
át bukdácsolnak. Ezt a kortünetet, amelyről föntebb esett szó, merészebben, erősebben senki sem sarkította ki, mint Green. Összes hősei megdöbbentően
aszociálisok.
Mintha nem is tudnának arról,
hogy az ember nem történelmi fejlődés eredményeként, hanem ontologiai szükségszerűségből ,,ens sociale" — mégpedig nemcsak társadalom-morfologiaílag, hanem lélektanilag is. A vastag, kemény
szigetelőn, amely e regények úgyszólván minden szereplőjét körülzárja, még a szerelem sem tud átütni. Első hősnőjétől, az anyjával
élet-halálharcban álló Emilytől (Mont-Cinére) az utolsóig, az életbe
kitaszított árváig, Elisabethig (Minuit) Green) valamennyi szellemi
szülöttje e szigetelő mögött vergődik. Nincs egyetlen útjuk, egyetlen
kapcsolatuk embertársaikhoz, amelyen át egy kis meleg áramlanék
didergő életükbe. Gondjaikat, tépelődéseiket, szenvedéseiket magukba fojtva hurcolják egy egész életen keresztül — embertársaik,
hozzátartozóik előtt megnyílni nem tudnak. Szerelmük tárgyával
sem tudnak összeforrni. Adrienne (Adrienne Mesurât), Eliane
(Épaves), Manuel (Le Visionnaire) szerelemre gyulladnak, de a
szenvedély tüzében is egyedül maradnak. Szerelmük inkább a sa-

ját énjük elöl való menekülés, mint egy élettárs utáni sóvárgás, törtetés.
Nem nehéz elgondolni, ilyen lélektani adottságok mellett milyen
légkör tölti ki Green hőseinek családi otthonát. Mintha a családi
tűzhelyen a szeretet utolsó szikrája is kialudt volna, A legkomorabb
képekkel Green itt döbbent ránk, Emily ádáz gyűlölettel figyeli anyját, mint veszélyezteti ez utóbbi az ő apai örökségét. Adrienne kegyetlen tirannust lát atyjában, Mme Grosgeorge utálattal fordul el
férjétől, fiától, A szomorú sorozatot tovább folytathatnók. Ezek a
családok Green nyugodt, rideg rajzolásában úgy tűnnek föl, mint az
állandósult, rendszeresített gyűlölet pokla. Nem kétséges, hogy regényírónk e pontban is sokszor torzít. De ki merné tagadni, hogy
torzítva a család egyik legveszedelmesebb sebét mutogatja.
Greennek azonban nemcsak családi fészkeiből hiányzik a szeretet
melege; hősei e szomorú börtön falain kívül sem tudnak embertársaik
iránt fölmelegedni. Áldozatos karitász, az embertársak szerető megértése, önzetlen barátság — mindezek a nagy etikai értékek hiányoznak e szerencsétlen ember roncsokból. Talán csak utolsó regényének,
à Mínuitnek gondnoka, Lerat a kivétel, aki megható szeretettel veszi gondozásába az utcán bolyongó szegény árvát, Elisabethet. Egyébként minduntalan meg-megdöbbenünk, mekkora, milyen sötét gyűlölet fér el az emberi szívben. Sokszor valami félénk szadizmus t a r t j a
megszállva ezeket az embereket. Grosgeorge asszony „satisfaction
parfaite"-tel, jóleső érzéssel vesz tudomást Gueret (Épaves) gyilkosságáról. Ezt a sivár, kegyetlen női lelket sötét öröm tölti el annak
láttára, hogy sebeket tud másokon ütni — ,,faire de mal à son tour,
engendrer la souffrance", A gyűlölet, megvetés, káröröm démonja
t a r t j a fogva Green szörnyszülötteit.
Green a félelem,., a gyilkos ,,Lebensangst" döbbenetes erejű költője. Amit a mai ember lélektanáról ilyen vonatkozásban föntebb
mondottunk, azt a greeni regények sokszorosan verik vissza, E sötét regényvilág lélektanának legközpontibb, legaktívabb valósága a félelem. E valóság tompa, fojtogató erői hálózzák be az egész életet,
Green hőseit már ,,le seul fait de vivre", maga az élet puszta ténye
is félelemmel tölti el. Állandóan úgy érzik, hogy megsemmisítésre
törő erők viharában élnek, amelyek előbb-utóbb össze is törik őket.
Egy szörnyű igézet t a r t j a fogva őket, hogy egész életükkel tévútra
sodródtak, zsákutcába szorultak, más út mint a halál számukra nem
is nyílik. A greeni költészet az élettől való állapotszerű félelemből
fakadó tragikumának alaptétele, hogy az emberi exisztencia önmagában hordja veszendő voltának szörnyű tudatát, amellyel szemben
ellenerőket fölvonultatni nem tud, de nem is akar. Manuel (Le
Visionnaire) a félelemtől faszcináltan nézi, mint lopakodik egyre közelebb feléje a halál. A haláltól való félelem elől úgy próbál menekülni, hogy egy álomvilágot épít föl magának, de a halál sötét árnya
ezt az álomvilágot is elborítja. Elisabeth (Minuit) a félelemtől megszálltán tölti első napjait atyjának titokzatos házában, a Frontfroideban. Volna módja menekülni, de a félelem szeretete hozzáláncolja

az elátkozott várhoz, amelynek egyik ablakából veti m a j d magát a
halál örvényébe. Green lenyűgöző erővel t u d j a festeni ezt az állandó,
tompa félelem nyomása alatt vergődő lelkiállapotot, amelynek
egyetlen megváltója a szellemi vagy fizikai halál. Regényvílágát holttetemek borítják, Emily Fletscher (Mont-Cinére) magára gyújtja az
apai házat s úgy pusztul el. Adrienne (Adrienne Mesurât) megőrül.
Grosgeorge asszony (Leviathan) önkezével vet véget életének. Philippe Cléry (Épaves) csak abban a tudatban t u d j a hurcolni szürke,
üres életét, hogy az út a halálba mindig nyitva áll. Manuel (Le Visionnaire) fiatal életét a tüdővész töri ketté. Az ifjú, szép Elisabeth
(Minuit) atyja házának ablakából veti mgát a mélységbe. Green kísérteties regényvilágának minden pontjáról a halál réme ijeszt ránk.
Az életre mindenünnen leselkedő titokzatos romboló erők szülte félelem csak a halál k a p u j á b a engedi el szerencsétlen áldozatait.
De nemcsak az emberi életet az árnyék hűségével kísérő félelem s a halál gondolata teszi zordonná Green világát. Regényírónk
második művének, az Adrienne Mesurat-nak homlokára ezt a jeligét tűzte: „Hogyan van, hogy mi, akiket minden oldalról korlátok
szorítanak, szinte korlátlanok vagyunk, amikor a szenvedésről van
szó?" E jelige vonul végig összes eddigi alkotásain. Hősei úgyszólván kivétel nélkül a szenvedéssel vannak eljegyezve. Green tekintete még véletlenül sem akad rá az élet egy-egy verőfényes tisztására, Komor világából a humor, a mosoly, az öröm száműzve vannak.
Hősei életében a pátosztalan, tompa tragédiák örvényei egymást érik.
Valami egészen különös, hangtalan fájdalom fojtogatja őket, amely
azonban bennük sohasem objektiválódik. Ezek a vérző életsorsok
halkan, a megmásíthatatlan végzet hideg kegyetlenségével görgetik
magukkal szerencsétlen áldozataikat a szakadék felé, amelyben
végre halálra zúzódnak,
Green kortanúsága legmegdöbbentőbb világnézeti vonatkozásban, Hőseinek világnézeti problematikájuk
nincsen. Mindenestül az
immanencia rabjai. Sehol egyetlen kísérlet e szörnyű börtön falának
áttörésére. Világképük távlattalan, életszemléletük egyetlen ponton
sem emelkedik ki a földi élet síkjából. Ezek a sebekkel elborított, a
pusztulással el jegyzett emberek úgy rovogatják életüket, mintha
kínzó, metafizikai kérdések soha az emberiséget nem ís foglalkoztatták volna, Csak az utolsó regényben, a Minuitben jelentkezik gyenge,
félénk metafizikai derengés, de az is hamarosan elsötétedik. Nem
kell hangsúlyoznunk, hogy ebből a metafizikátlan légkörből, a vallási életerők, eszmevilág száműzve vannak, A greení hősök legnagyobb része teljesen vallástalan. Csak szórványosan találkozunk
egyénekkel, akiknek a vallási gondolatvilággal némi kapcsolatuk van.
Néhány szereplője vallási életet is él, de rideg, torzult, inkább taszító, mint vonzó alakban. A „Diesseitsmensch", az evilági ember
tragikus képe bontakozik ki ezekből a regénykötetekből, Green megrázó erővel igazolja, hogy annak az életnek, amely a transzcendencia felé vezető összes utakat elzárta maga elől, össze kell roppannia.

Hogy regényírónk kortanúságát helyesen tudjuk értékelni, néhány szóval rá kell mutatnunk az egyénisége s költői alkotásai közti
viszonyra. S itt egy különös jelenségbe ütközünk. Green már írói
pályájának legelején egy föltűnést keltett röpiratban (Pamphlet
contre les catholiques de la France) keretében nyiltan vallomást teti
a katolicizmus mellett. Ügy tudjuk, meggyőződésén a röpirat megjelenése óta sem változtatott. Nem kétséges tehát,"""hogy regényeinek
tragikus sorsú hősei nem a regényíró egyéni életszemléletének, világnézetének hirdetői. Green az irodalom nagyjainak tárgyilagosságával áll a mával szemben. Hatalmas intuitív erői az idő gomolygó
káoszából megfélemlítő tárgyilagossággal emelik ki a ma emberének
tragikus képét. Nem tudjuk, vájjon Green ismeri-e a Heidegger-féle
Existenzialphilosophie komor gondolatvilágát, de kétségtelen, hogy
regénykötetei mint e bölcselet szépirodalmi tükröződései jelentkeznek, hatnak. Láttuk, hogy a regényvilágának hátteréből felénk sötétlő emberkép nem ment a torzításoktól. De a torzításokon keresztül is élesen látszik a mai ember sokörvényű tragikuma.
Green költészetén sokszor fönnakadunk. Minden kötetét eiborultan tesszük le, A sötét képért mégis hálások vagyunk. J ó néhanéha letekinteni, ha szédülés árán is, abba a szakadékba, amelyben
embertanunk vergődik. Csak kár, hogy Green éles tükrével még véletlenül sem vetődik olyan tájakra, ahol az élet nemcsak tengelytörésekből áll, hanem akárhányszor eredménnyel magaslatokat is
ostromol. Az élettől nemcsak félni van okunk — győzni is tudunk!
Vajha regényírónk eljutna ennek a magaslatokat ostromló embernek
ábrázolásához is.

KÖNYVEK.

Bölcselet.
C. Boyer S. J.: Cursus Philosophiae.
Brouwer, 1936; oktáv, 598 lap; 25 frank.

Második kötet. Paris, Desclée de

A Szent Ágostonról írt három értékes munkájáról neves szerző, aki a római Gregorianum tanára, szemináriumi használatra írta a jelen filozófiai tankönyvet. A második kötet tartalmazza a psychologiát (a vegetatív életről szóló rész
kivételével, mely az első kötetben kapott helyet), a metaphysika egy részét és
az ethikát. A metaphysikának azért csak egy részét, mert a szerző úgy véli,
hogy noha a kritikát és metaphysikát teljes egészükben csak a többi után szabad
tárgyalni, bizonyos ismeretekre előbb is szükség van, amiket is ennek megfelelően már az első kötetben tárgyalt. Eljárása ellen, tekintetbe véve tisztán pedagógiai jellegét, nincs semmi kifogásunk. Ellenben doktrinális szempontból nem
értjük meg, hogy a kritika abban a mivoltában, ahogy a szerzőnél a második
kötetben szerepel (adaequatio, evidentia, az akarat szerepe, az ismeret sorsa az
idealistáknál), miként kerülhetett a transcendentalis igazság kérdésével egy
helyre. Ez az eljárás alkalmasnak látszik arra, hogy mind a kettőt, különösen
az utóbbit teljesen félreértesse. — Annál nagyobb örömmel látjuk, hogy a theodiceát nem választja el a metaphysikától, igaz ugyan, hogy az összekapcsolást
nem valósítja m e g . , , a beosztáson, a fejezetek címzésén túl. Annál inkább sajnálandó ez, mert az összekapcsolás lehetősége a lényeg és lét (létpotentia és
létaktus) reális kettősségéről írt articulusban meg lett volna.
A tárgyalás módja ügyes kézzel megszabadítja a problémákat minden felesleges elemtől, hasonlóképen minden álfilozófiai problémától, A status quaestio>nisban mindig sikerül a szerzőnek egy-két sorban a legvilágosabb oldaláról megragadni a kérdéseket, a továbbiakban azonban részben a gondolatok tömörsége
miatt, melyben csak a hozzáértő veszi észre a ki nem fejezett alludálásokat, részben pedig , , , épen a kiindulási nagy világosság következtében bizonyos kétértelműségek is akadnak, melyek azonban — így tapasztaltam — sajátságos módon
inkább váltanak ki készséges reflexiót, mint sem különösebb kielégületlenséget.
A könyv nagy eruditiót árul el az aktuális nézetek és nézetárnyalatok terén.
Dicséretére szolgál, hogy ezeknek szerepeltetése sehol sincs a gondolategység és a
világosság rovására; inkább olyan természetű, hogy az értelmesebb tanulókat további elmélyedésre fogja ösztökélni. Hasonlókép erre alkalmasak az egyes articulusok végén lévő, főleg francia nyelvű szemelvények, többnyire jelenkori filozófusoktól.
Eltekintve attól, hogy a kritika nevén tárgyalt kérdések kifogásolható elhelyezést kaptak, bátran állítható, hogy e könyv a skolaszikus tankönyvek legjobbjai közül való.
Prohászka René.
Franciscus Erdey; Ethica seu philosophía morális. Budapest, 1936. 321 1.
Erdey latin Ethica-ja megkezdett SynopsLsának 6. kötetét alkotja. Jól felépített kisebb fejezetekben tárgyalja az erkölcstan fogalmát, történetét, irányait,
módszereit. Foglalkozik az erkölcsi rend alaki és anyagi összetevőivel: az erkölcsi normával, az emberi cselekedetekkel, az erkölcsiség mibenlétével, a lelkiismerettel, a törvénnyel. Elsősorban az iskola igényeit akarja kielégítani, ezért

egyszerű, világos, jól tagolt, skolasztikus módszerrel dolgozik. Örömmel állapítjuk meg, hogy a magyar erkölcsbölcseleti irányokat (Böhm, Pauler, Horváth
Barna, Brandenstein) is szóhoz juttatja. Történeti áttekintése (11—37) elmosódott; a primitív népek erkölcsiségére vonatkozólag W. Schmidtnek és társainak
értékes kutatásairól nem vesz tudomást,
— rf —

Valláslélektan.
Henri Bremond: Was würde Christus tun? Religiöse Charaktere. Übertragung
aus dem Französischen von Rudolf von der Wehd und Helmut Bockmann, Herder, Freiburg i, Br, 1936, 316 1. Ára 2.80—3.80 RM.
A valláslélektan egyes legfőbb, legáltalánosabb kérdéseinek kivételével még
nagyon sok részletmunkára szorul, mielőtt megnyugtató, ha nem is teljesen végérvényes feleletet adhat problémáinak messze szerteágazó területén, A vallás
ugyanis legmélyebb mivoltát tekintve, mindig emberi egyedek lelkében, tehát
a bensőben játszódik le, A benső folyamatok külső kifejezései pedig nem mindig,
sőt — azt mondhatjuk — sohasem tárják elénk kimerítően, ami a lélek, a szív
mélységeiben élményszerűen megtörténik. Még a saját magunk alkotta lélekrajzok
sem mindenben fedik a megelemezve körvonalazott élményeket. Annál kevésbbé
mondhatjuk el ezt a mások végezte élménymegrajzolásokról. Ezeknek a kitölthetetlen, eredendő hiányoknak következménye, hogy a valláslélektan egyes kérdéseinek vizsgálatában az egyéni színeződésű anyag a még egyénibb színeződésű
értékelés kapcsán annyira ellentétes arányokban sugározza ki megállapításait.
Ennek dacára még sincsen más mód, mint minél több, részletekre kiterjedő anyag
vizsgálásával, mérlegelésével levonni a közös és általános értékűeknek számítható
jelenségcsoportokat, előidéző okokat, megtermékenyítő alapelveket és nézeteket.
Ez a gondolat irányította a kiváló valláslélektaní kutatót, Bremond-t a jelen műben összegyűjtött hat valláslélektaní és kultúratörténeti értekezés megírására.
Newman szentéletű anglikán barája, John Keble, bár nem követte barátját a
katolikus Egyház kebelébe, erősen megragad bennünket személyiségének nagyvonalúságával. Igen érdekesen tárul elénk egy XVII. századi francia polgár, Jean
Maillefer bensőséges lelkiéletének csodálatos egyszerűsége és mélysége. Szinte a
legközvetlenebb élményszerűséggel rajzolódnak elénk a híres híttudós, Broglie abbé
megtérésének indítékai. Vonzó képet fest Bremond az eredeti és jámbor angol
nevelő, Eduard Thring nevelési munkájának lelkületéről, módszereiről, csalódásairól és hatásairól. Az oberammergauí passiojátékok szereplőinek vallási, lelki
mélységei, melyek játékuk őszinteségének, hatásának magyarázó tényezői, szinte
lüktető elevenséggel vonulnak el előttünk. Az utolsó fejezet pedig egy amerikai
szekta hirdetőjének vezető gondolatában: Mit tenne Krisztus? fedi fel a vallásos
keresés és irányzódás hatóerőit. Az egyes fejezetek nemcsak a bennük közölt
anyag, hanem igazán avatott tollra valló megírásuk folytán is mindvégig lebilincselnek és sok világosan kidolgozott valláslélektaní adalékkal gazdagítanak.
Dr. Hegyi

Dámján.

Dogmatika.
Rég Garrigou-Lagrange: La Prédestination des Saints et le Grâce. 434, 1.
20 frank,
A dominikánus teológia egyik legnagyobb képviselője hosszú évek tanulmányozása után nyúl a molínísták és tomísták között már annyiszor vitatott kérdéshez, Aki a kérdést el akarja mélyíteni, nem találhat Garrigou-Lagrange munkájánál alaposabb, elfogulatlanabb munkát. A munka gazdagsága egész tanulmányt
kívánna ahhoz, hogy behatóan ismertethessük, amit folyóiratunk célja nem engedhet meg, de nem mehettünk el az értékes könyv mellett megemlítés nélkül.
J, Tycíak:
2.50—3.20 RM.

Christus und die Kirche.

Fr, Pustet, Regensburg. 149 1. Ára

A keresztény kinyilatkoztatás szerint az emberiség Istentől eleve megállapí-

tott megváltási és üdvözítési rendjében Krisztusnak igazi középponti helyzete
van. Az ősegyház kedvelt kifejezésével élve Krisztus az alfa és ómega, a kezdet és a vég, általa áramlik ki belénk a megváltás minden kegyelme és beléje
kapcsol bennünket minden üdvösséget munkáló tényező, ő az út, melyen elindulunk, járunk és az örök boldogság révébe eljutunk. Nélküle nincsen meg bennünk az örök élet csírája, virága és gyümölcse, lendítő és mozgató ereje, ö az
oltóág, amellyel beleágyazódunk a háromszemélyű egy Isten titokzatosan fenséges és örökké boldogító szentséges életébe, abba a nagy családba, melyet a
Szentháromsággal együtt az Isten képmására alkotott és Krisztus testvéreivé
megváltott emberiség alkot. Krisztus a keresztény életnek lényege: Krisztusból,
Krisztusért, Krisztussal magát Krisztust kell élnie mindannak, aki az istenfiúság
jegyével lelkén a mulandóság szűk határain át akar lendülni az örökkévalóság
végtelenbe kimagasló ormaira. Krisztus kiteljesedése az Egyház, Az Egyház szentségei, hittitkai útján alakul ki az az új ég és új föld, amelyről Szent János beszél
s ezen az úton jut el az emberiség a Szentháromság örök kapcsolatába, abba az
örök eredetbe, ahonnan mintegy epizódszerűen kirándult a mulandóság arasznyi
földi életébe- Erről a középponti jellegű igazságról tárgyal Tyciak könyve, A racionalizmus sivatagi talaján elszáradásra ítélt ember bizonyára örvendve kap e
könyv után, hogy lelke kiolthatatlan szomjúságát a misztikus magasságok üdítő
forrásai után kielégíthesse. De természetesen csak szürcsölve, kis adagokban lehet a maguk teljes valóságában és értékében egyszerre élvezni a keresztény kinyilatkoztatás e középponti igazságforrásának végtelenül sokfelé szétfutó éltető
erecskéitJ, Tyciak: Gottesgeheimnisse der Gnade. Fr. Pustet, Regensburg. 130 1,
Ára 2,10—2.80 RM.
Tyciak azok közé a hittudósok közé tartozik, akik az isteni kegyelmen
felépülő isteni és istenes életnek misztikus mélységeibe akarnak nemcsak sokat
sejtető, de keveset mondó bepillantásokat nyújtani, hanem egyszersmind meg is
akarják és meg is tudják azokat szerettetni velünk, Scheeben követője a misztikus igazságok értékelése és értékesítése terén. Ezért lépten-nyomon alkalmazza
üdítő forrásokként a Szentírás nem egyszer már eléggé ismert, de még többször
alig ismert s még kevésbbé megfelelően megvilágított és egészen új világosságokat
adó helyeit. Különös szeretettel támaszkodik a misztikum felé erősen hajló keleti
szent atyák irataira. Általában mindenütt tág teret enged a misztikusok gondolatainak, sokkal többet, mint amennyire a hittudósoknál eleddig rendesen szokásos volt. így aztán magának a Szentháromságnak végtelenül gazdag életéből táplálkozó kegyelmi életnek szerves összefüggéseit és megragadó szépségeit nem a
kívülálló elméleti tudós hideg boncolgatásával, hanem a beleélő és átélő lelkesültségével, ihletettségével és közvetlenül megragadó erejével t u d j a elénk rajzolni.
Ennek megfelelően nyelve is mindig az emelkedettség duzzadó vitorláin szárnyal
tova és szinte magával sodor bennünket. De mivel soha nem látott mélységekbe
visz és magasságokba emel, olvasása bizony sokszor nehéz elgondolkodásra, megfontolásra kényszerít, mert egyébként a gondolat nagyszerűsége könnyen elveszti
éltető erejét a szemléltetésre használt kifejezések, hasonlatok túltömöttségében.
Ezért csak lassan, az egyes részleteket újra meg újra átolvasva és megfontolva
lehet előrehaladni olvasásában. De feltétlenül sok hasznot merít belőle lelki életének fejlesztésére és kiszélesítésére, aki nem sajnálja az elmélyedés fáradságos
óráit.
Dr. Hegyi Dámján.

Egyházjog.
M. Conte a Coronata: Instítutiones iuris canonici. V. Index et appendices.
Taurini, Marietti, 1936.
A kiváló szerző kódexkommentárjának zárókötete. Az index nagyban megkönnyíti a szerényen institutíonesnek nevezett részletes kommentár használatát.
A bibliográfiát részletes kronologikus tagolás használhatóbbá tette volna, a betűrend feláldozásával is; szerző csak kódex előtti és utáni műveket különböztet meg.

A függelékként közölt dokumentumok közül különösen a relationes dioecesanae
és a szerzetesek quinquennális jelentése, valamint a szentelési skrutiniumokról
szóló instrukciók vétettek fel célszerűen; tanulságosak a Rota normái is.
Christoph. Berutti: Institutiones iuris canonici. III. De relígiosis

Marietti,

1936.
Szerző a freiburgi (svájci) egyetem tanára; művét elsősorban növendékeinek
szánta. Gondosan végigtárgyalja a kódex anyagát, megtartva annak sorrendjét.
Tanulságos a potestas iurisdictionis és dominativa párhuzama, az exemptio korlátozásainak fölsorolása; utóbbi sokkal részletesebb és átfogóbb, mint a kódex
(Ojetti-féle) indexe. A könyv értékes anyaga nagyobb szisztematikus elmélyítést
érdemelne.
L. Fanfani O, P.: De iure parochorum. Marietti, 1936. XXIV + 558 1. 20 líra.
Nemcsak a kánonjogi kódex megfelelő részének kommentárját adja, hanem
összegyűjti és röviden magyarázza az egyházi törvényhozás minden ágának a
plébánosokat némiképen érintő határozatait (anyagiak kezelése, szentségek kiszolgáltatása stb.). Részletesen tárgyalja a kódexnek a plébánosok adminisztratív
úton való elmozdítására, ill. áthelyezésére vonatkozó részét; a bírói eljárással történő elmozdítás tárgyalását a perjogi szerzőkre hagyja (szívesen vettük volna
legalább az ilyen eltávolításra okot adó delictumok felsorolását és rövid elemzését). A könyv hasznát nagyon növelik a gyakorlati életből vett
dubium-ok,
továbbá a függelékben adott formulárék,
M, Conte de Coronata: Le Tiers-Ordre franciscain, Marietti, 1936. VII +
484 1,
A ferences harmadrendekre vonatkozó egyházi törvényhozást tárgyalja. A
„világiakról" szóló rész az egyházjogi kódex egyik legnehezebb része; ismételten
merülnek fel kétségek a társulati ruha viselése, precedencia stb.-re vonatkozóan.
Az illusztris szerző — napjainknak mondhatni legtöbbet olvasott kánonjogásza
— biztos útmutatást tud adni a legbonyolultabb kérdésekben, így pl, a társulatok jogi személyi jellegére vonatkozó jegyzetei még tisztán elméleti szempontból
is igen tanulságosak. A harmadrendek természete, tagfelvétel, kötelezettségek,
kormányzat részletes tárgyalásán kívül a számukra engedélyezett búcsúknak és
egyéb lelki javaknak is kimerítő ismertetését adja. Nem felejti el megemlíteni,
hogy a harmadrendek előde a monasztikus rendek (bencések stb.) oblátus-intézménye volt. Viszont az obláciák jogi megítélésben ma nagy segítségünkre van
a harmadrendek részletesebben szabályozott jogi helyzete.
Dézsányi

Lóránt.

Egyháztörténet.

E. Jarry: L'Eglise contemporaine. 2 k. 178 1. + 220 1. 12 fr. Blond et Gay,
Paris.
Az utolsó évtizedekben nagyon fellendült francia egyháztörténetírásnak a
terméke ez a két nagyon jól sikerült kötet, melyek a XIX. század elejétől egészen
napjainkig kalauzolnak bennünket az Egyház küzdelmein, A politikai történelem mellett a szellemi áramlatok, melyek az Egyházzal kapcsolatban vannak és
voltak, mind megkapják megfelelő helyüket, A munkáskérdés, Egyház és állam
viszonya bőséges megvilágítást nyernek. Aki pedig még jobban el akarja mélyíteni
ismereteit, a könyvészetből tájékozódhatik a megfelelő munkákról,
A mi szempontunkból egy fogyatékossága van a munkának: Rólunk nincs
szó benne. A mi eseményeinkről, a mi munkánkról nem vehet a külföld tudomást,
mert nincs rá illetékes tényező, ki a komoly anyaggyűjtéssel járó ismertetést a
szükséges helyeken elvégezze. Egyének és közösségek, kis helyre helyezettek és
nagyok egyaránt felelősek ezért.
s. y.

Liturgia.
Aertnys—Dankelman: Compendium Liturgiáé Sacrae juxta Ritum Romanum
in Missae celebratione et Officii recitatione. Ed. 10. Marietti, Taurini, 1936. —
VII -fi 196 lap. Ára fűzve 10 líra.
A szentmise és papi zsolozsma szertartását, összes rubrikáit 3 részben ismerteti ez a könyv. Az első rész a mise ritusát, a misében előforduló vagy a misével esetleg kapcsolatos ténykedéseket tárgyalja. A második rész a misekönyvnek,
míg a harmadik rész a zsolozsmának általános rubrikáit magyarázza. Különösen
is kiemeljük a fogadalmi-, kiváltságolt- és gyászmisékről szóló fejezeteket. Gyakorlatiassága, fontossága és kiválósága miatt minden leendő vagy már fölszentelt papnak melegen ajánljuk. A könyvnek kiváló tulajdonságait hirdeti az a
körülmény is, hogy már a tizedik kiadásban teljesíti magasztos hivatását,
—

lm

—

Lelkiélet.
Hynek—Czékus: Krisztus kínhalála
Bpest, Korda, 117 1. Ára fűzve 2.20 P.

a

modern orvostudomány

világánál,

Az idei könyvpiac egyik legértékesebb és legkeresettebb újdonsága Hynek
orvos könyve, melyet Czékus Géza fordított magyarra. A mű megjelentetését
Krisztus valódi arcmásának lelledezése tette indokolttá, A turini szentlepel ugyan
kezdettől fogva a köztisztelet tárgya volt, mert az apostoli időkig visszamenő hagyomány mindig Krisztus Urunk halotti leplének tartotta, mely az emberiségért
kiontott szentséges vércseppeket felfogta. Ez a tisztelet azonban csak fokozódott azóta, hogy 1898-ban lefényképezték és a fényképező gép lemezén nemcsak a vércseppek jelentek meg, hanem a Megváltó testének összes körvonalai is
kibontakoztak. Ezen meglepő felfedezéssel kapcsolatban természetesen megindult
a vita és a kutatás, melynek egyik legkiválóbb eredményét Hynek jelen könyve
tárja a hívő és hitetlen világ elé, A kiváló konvertita orvos a szt. lepelről készült
fényképfelvétel alapján vizsgálja és magyarázza a Megváltó kínszenvedésének és
kereszthalálának a problémáit. A korbácsolás, tövissel való megkoronázás mellett kifejti a szerző, hogy miként folyt ki vér és víz a szt, szívből, s hogy m'ért
nem kellett megtörni az Üdvözítő lábait. A könyv olvasása közben szinte átéljük a Golgota szörnyű tragédiájának egyes jeleneteit és szemünk előtt látjuk,
hogy miként halt meg a tetanikus merevgörcsök és a fulladás következtében
az emberiség Megváltója, aki rettenetes szenvedései közepette is teljes öntudatánál volt.
Cs. L.
Nazíre Faivrei Jésus lumière et amour. 280 1. 12 fr. Paris, Lethielleux.
Az első kötete ennek a munkának az Ür Jézus elrejtett életével, gyermekségével kapcsolatos eszmefuttatásokat tartalmaz, a második rész a nyilvános
élet egyes eseteihez kapcsol mélyértelmű megjegyzéseket, elmélkedéseket. A kilenc fejezet címe eleget mond a tartalomról: Jézus személyisége. A Megváltó
keresztsége. Jézus a pusztában. Az első találkozások (Szt. János, Zacheus). A
kánai menyegző. Az első húsvét, Nikodémus éjjeli beszélgetése, A szamariaí
asszony. A kafarnaumi ember fiának meggyógyítása. Adjuk hozzá, hogy elsőkézből való forrásokra támaszkodó, lelkiismeretes, Lethielleux nemes hagyományaihoz méltó munka.
P, Mandocnet: Dante le Théologien. 332 1. 15 fr, Desclée.
A
szellem
nyok, a
külföldi

párizsi Desclée cég néhány év óta, azt mondhatjuk, a francia katolikus
legelső irányítójává küzdötte fel magát. A lelkiélet, az egyházi tudomátársadalmi kérdés, nevelés mind megkapták sorozatukat, A francia és
tudomány legkiválóbb képviselői gyakorolják szellemi apostolkodásukat

az in dubiis

libertás,

in omnibus

Caritas

alapján.

A jelen kötet a Bibliothèque d'Histoire című sorozatának tagja. Mandonnet
dominikánus atya, a középkori bölcselet történetének egyik elsőrangú kutatója,
alkalmatos volt arra, hogy Dante és a teológia viszonyának ismertetéséhez hozzájáruljon. A könyv elolvasása után megállapíthatjuk, hogy az újabb idők Danteirodalmának egyik legértékesebb kötetével gyarapodott a francia kat. irodalom.
P. Vallée: La volonté de Dieu. 242 1. 10 fr. Desclée, Paris.
Tulaj donképen az egyházi évhez a dominikánus lelkiség szellemében alkalmazott elmélkedések sorozata a könyv. A negyven rövid elmélkedés problémáival,
útmutatásaival egyháziaknak, világiaknak alkalmas lelkitáplálékot nyújt.
y. s.
F. Mauriac: Nagycsütörtök. Fordította Dr. Sprenger M, Mercedes. Szalézi
Müvek itidása.
Az immár világhírű francia regényíró, Mauriac tollából hat évvel ezelőtt
„Le jeudi-saint" cím alatt egy különös könyv jelent meg. A kis kötetben Mauriac
csodálatos egyszerűséggel, átlátszósággal és alapossággal összefoglalja az Oltáriszentségre vonatkozó kat. tant. A könyv egyetlen új gondolattal sem gazdagít
bennünket. Maga a szerző figyelmeztet, hogy aki szorgalmasan tanulta a katekizmust, semmi újat sem talál könyvében. Csalódik az is, aki művészi, esztéta
kézzel, omló színekkel megfestett hangulatképet vár. A könyvön ugyan átsuhannak az író ifjúkori nagycsütörtöki emlékei, de nem e szubjektív szakaszokban
rejlik a munka igazi ereje és bája,
Mauriac mindent tanulmányozott, ami a legszentebb Titokra vonatkozik:
Szentírást, zsinati határozatokat, liturgiát, dogmatikát — a kat. tant megkapó
tisztaságban kikristályosodva birtokolja. E tanulmányok gyümölcse azonban nem
az emberi ész viaskodásain, erőfeszítésein keresztül szűrődik le a kis könyvbe.
E könyv olyan egyszerű, átlátszó, őszinte és meleg, amilyen csak a gyermeki hittel koronázott katolikus lélek tud lenni: hittel, szívvel, lélekkel s egy nagy
író tollával íródott.
Amikor évekkel ezelőtt folyóiratunk hasábjain fölhívtuk olvasóink figyelmét
a szóbanforgó Mauriac-könyvre, sorainkat e megjegyzéssel zártuk: „Valaki, akinek meleg a lelke, finoman, puhán, halkan sikló a tolla, fordítsa le a könyvet
s a magyar értelmiség vegye, olvassa." Sprenger Mercedes így fordított. Most
már csak az az óhajunk, hogy a magyar értelmiség valóban vegye, olvassa. Az
eucharisztikus Kongresszushoz való előkészületre kevés könyv alkalmasabb.
B. J.
A Breviárium himnuszai. Latin-magyar szöveggel, I. rész. Lelkiélet
könyvei XXIII. Szalézi művek, Rákospalota. 190 1. Ára: 1.— P.

kis

A papizsolozsma himnuszaiban a kinyilatkoztatás történetébe és igazságaiba
belemerült lélek imádságos érzései kelnek szárnyra. Bennük színpompás költői
jelképekben megelevenedik az Istennek szentelt egyházi év és minden nap csodálatos természetfeletti világa. Mindegyikük alkalmas arra, hogy az újra meg
újra elimádkozóban szintén kiváltsa a himnuszos lelkesedés és odaadás szívet
nemesítő érzéseit, nevelő, tökéletesítő, Istenben gyönyörködő gondolatáramokat
indítson el. Szerencsés pillanat gondolata volt a latin nyelvű himnuszok magyar
nyelvű fordítása, mert így a latinul nem tudók is könnyebben bele tudnak kapcsolódni az Egyház zsolozsmaimádságának szépségeibe és még több indítékot nyernek az új színárnyalatokban megnyilatkozó isteni szeretet, jóság és nagyság magasztalására. A névtelen fordító inkább az eszmei gazdagság, mint az alaki szépség visszaadására törekedett. Törekvését legtöbbször megfelelő siker is koronázta, sőt nem egyszer a formai kifejezés, a klasszikus verselés terén is kiválót
alkotott. Azonban kár, hogy többször az eredeti gondolat megkapó szépsége és
szimbolikája elsikkadt az átültetés közben, pedig néha szinte felkínálkozott az
eredeti árnyalat, jelkép, ellentét költői kifejezése, különösen a jambusos formájú

himnuszokban. Ezen nem is csodálkozhatunk, hisz a magyar nyelvet nagy költőink gyönyörűen kicsiszolták a klasszikus versformák gazdag változataiban.
Egyet szerettünk volna kiegészítésül: megfelelő magyarázó bevezetést, illetve áttekintést a zsolozsma himnuszainak eszmei tartalmára és ennek a tartalomnak
az egyházi évvel, a héttel és a nap különböző szakaszaival való kapcsolódására
vonatkozóan, Mert csak így érthető, miért fordul elő annyiszor ugyanaz a gondolat annyiféle jelképváltozatban,
Dr. Hegyi Dámján.
Joseph Heiler: Gottgeheimnis im Sein und Werden. Kösel—Pustet, München.
Egy fényes istenkép marad annak lelkében, aki e kis, mindössze 43 oldalas
munkát elolvassa. — A skolasztikus filozófia és teológia nyomán haladva tárgyalja az imádságos lelkű, alapos filozófiai és teológiai felkészültséggel rendelkező szerző a panteizmus és teizmus tanításait,
Következetesen, világosan bizonyítja be a panteizmus félútonmaradásait, nehézség-elsikkasztásait, következetlenségeit, hogy annál jobban kidomborodjanak a
teizmus szép, lelket megnyugtató észszerű tanításai.
A kis könyv meglehetős metafizikai és teológiai jártasságot tételez fel és
így inkább a szakemberek, mint a nagyközönség számára íródott.
Der Sendbote des göttlichen Herzens Jesu. Feuer vom Himmel. 73- Jahrg. 1.
Verlag Felizian Rauch, Innsbruck—Leipzig, 1937, Előfizetési ára egy évre 4 P.
Az ima- és a Jézus Szíve-apostolkodás havi folyóirata az új évben új
köntösben jelent meg. Az évi programmot kifejtő előszót követik az aszketikus (A
férfi és a nő kötelességei stb,), gyakorlati (A laikus apostolkodás eszközei), és
időszerű (A francia atheista mozgalom) kérdéseket tárgyaló cikkek. A folyóirat
értékét emeli a sok könyvismertetés is.
— vk —
Spirago Ferenc: A Boldogságos Szűz. Fordította: Mojzes Ferenc és Németh
Antal. Budapest, 1936, 8-r. 274 1, A Szent István Társulat kiadása.
Az Istenanya rejtett földi életét írja meg a szerző hívő lélekkel és képzett
elmével. A Szentírás szűkszavú tudósítását kiegészíti a magánkinyilatkoztatásokból (Emmerich Katalin, Agreda Mária stb.), A szebbnél szebb fejezetek mély
gondolatokat rejtegetnek az elmélyedő számára és lelki épülésére szolgálnak minden olvasónak. A fordítás jó, de nem kifogástalan.
— yl —
Donatus Haugg: Vom Geheimnis der hl. Messe. Verlag Joseph Kösel und
Friedrich Pustet, München (1936), 155 lap. Ára fűzve 2.80 RM,, kötve 4 RM.
Haugg könyve a szentmise szépségét, jelentőségét, értelmét és értékeit tárja
föl előttünk emelkedett, lendületes nyelven 32 fejezetben, melyeknek majdnem
a fele a szentmise liturgiáját magyarázza. Haugg nem tudományos oktatást vagy
száraz fejtegetést ad, hanem elsősorban érzelmeinkre akar hatni. Értelmünkhöz
is szól, de első célja ezáltal is akaratunkat indítani, érzelmeinket fölgyújtani,
hogy a szentmise nagyságát, magasztosságát, gazdagságát megértvén és átlátván,
minél buzgóbban vegyünk azon részt, minél több lelki hasznot, minél bőségesebb
kegyelmeket nyerjünk belőle s a szentmise áldásthozó gyümölcseit kivigyük magunkkal az életbe s ezzel a mi életünket, de másokét is megszépítsük, megnemesítsük.
— rs —
Au Service de Jésus Prêtre. Notes intimes tirées des écrits de chère Louise
Marguérite Claret de la Touche. Vol III, Les Oeuvres de Dieu, In-8, 1936. pag.
X X + 420. Frs 12.— Casa Editrice Marietti. Torino (118),
Jézusnak, a Papnak szolgálatában élt és írt a Szent Szív kiválasztottja (De
La Touche) Lujza Margit Anya, a vizitációs-nővérek Vische-i zárdájának alapítója. Alig 21 éve halt meg és már a harmadik kötet jelenik meg misztikus élet-

hivatásáról, a Szent Szív óhajának valóraváltásáról: ,,Mondd meg papjaimnak,
hogy Szívemet adom nekik. — Nyisd meg számomra lelküket, hogy végtelen
szeretetemet rájuk áraszthassam és általuk az egész világra." —• Időrendben öszszegyüjtött levelei igen hasznos lelkiolvasmányok különösen apácák számára.
P. Fischer Hermann: Jézus végső akarata. Fordította Faust Antal. K. M.
Egyetemi Nyomda. Bp. VIII + 222 lap.
Az Ür Jézus megváltói életének természetes következménye volt végső akarata: a missziósparancs, amely a világot átfogó istenországot tűzi ki célul a tanítványok elé. Hogyan fogták fel ezt a feladatot az apostolok, az Egyház, a
pápák? Ezekre a kérdésekre válaszol a szerző, hogy rávilágítson az igazi miszsziósszellemre. Bemutatja a katolikus világmisszió nagyszerű céljait, ennek a
feladatnak fenségét, hogy annál jobban előtűnjék a mai kor nagy kötelessége.
Természetesen rámutat a megfelelő eszközökre is. Különösen az utolsó fejezet ad
gyakorlatias útmutatást, ha az olvasóban felvetődik a kérdés: Hogyan állok én
a missziós kötelességgel? — Ez a könyv, amely már jónéhány nyelven igyekszik
elérni célját, a missziós gondolat megismertetését és megszerettetését, értékes
nyeresége a magyar nyelvű missziós irodalomnak.
V. Sz.
Csávossy Elemér S. J.: Kereszt és Feltámadás. Lelkigyakorlat. Budapest,
1936. Korda R. T. kiadása.
A kiváló szerző ezen újabb műve szervesen kapcsolódik a már megjelent
,,örök Igazságok" és a „Nagy Király nyomdokain" c, elmélkedő könyvéhez, de
magában véve is önálló lelkigyakorlatot ad 42 beszédben, melyeknek alapgondolata: „Per crucem ad lucem, a kereszt útján a megdicsőüléshez Isten szeretete
által." A beszédek 12 napos lelkigyakorlat anyagául szolgálnak, öt nap a Kereszt árnyékában, négy nap a Feltámadás dicsőségében, egy nap a Szentlélek
tüzében és egy nap befejező elmélkedések. A könyv végén az elmélkedések beosztását adja a szerző 8—5—3 napos lelkigyakorlatra, A tapasztalt lelkivezető
szeretetével és bölcseségével megírt munkát melegen ajánljuk civilek, szerzetesek és papok számára,
P. Hugo Lang O. S. B.: Der Engel des Herrn. Neuen Betrachtungen über das
Geheimnis der Menschwerdung des Herrn. 108 Seiten. Kart. RM. 2,20, Geb.
RM. 3.40, Verlag Jos. Kösel & Fr. Pustet, München.
A könyv azokat a prédikációkat tartalmazza, melyeket az ismertnevű bencés 1936-ban a müncheni dómban mondott el májusi ájtatosság alkalmával. A
beszédeket életközelség, világosság, könnyen érthetőség, átéltség jellemzi. A régi
hitigazságokat új keretbe állítja és szép példákkal világítja meg. Lelkiolvasmánynak is nagyon alkalmas.
—ró.
Coudenhove I. F. grófnő: Beszélgetés az életszentségről. Fordította: Báró
Szentkereszty Erzsébet. Szent István Társulat. Bp. 1936.
C- könyve a háború utáni német kat. irodalom egyik legkiválóbb terméke.
Szent Erzsébet életének keretében párbeszédes formában vázolja az életszentség
lényegét. Az életszentség nem rombolja le bennünk az embert, hanem ellenkezőleg a bennünk rejlő lelki képességek kibontakoztatásával emberiebbé tesz bennünket. „Nem vagyunk eléggé emberek ahhoz, hogy szentek lehessünk." Ezt az
igazságot maga Szt. Erzsébet igazolta emberfeletti és mégis annyira emberi életével, Az Egyház egyik legnagyobb szentje és mégis mennyire ember. Milyen odaadással szereti férjét és mennyire szomorú, midőn az távol van. Gyönyörűen
ecseteli Isten és a szent közt fennálló bensőséges kapcsolatot. Szinte érzi már
az Isten ölelő közelségét, amellyel egyszer örökre magához vonja őt, a semmiséget. „Quoniam voluisti me." Tudja, hogy az Isten végtelen, hogy ő ennek
a gyönyörű világmindenségnek alkotómestere, ő azonban benne mindig csak a

jóságos mennyei Atyát látja, nem is tud mást tenni, mert ő gyermek. C. könyvében sok nehéz kérdésre ad ügyes, teljesen helytálló feleletet. Minden sorából kiérezzük az ő nagy tudását és felkészültségét.

Irodalom.
Molnár Józse! Árpád lírája. Űj hárfán felzengő dalok.
1920—1932. Budapest, 1935, 8'-r. 93 lap.

Versek.

I, rész.

Az igazi költők küldetésnek érzik hivatásukat, de kevesen vannak közöttük,
akik annyira át volnának hatva feladatuk magasabbrendűségének tudatától, mint
Molnár József Árpád. Szinte azt mondhatnánk, hogy túlzásba is megy ezen a téren, Mert ritka az olyan prófétai erejű költő-vátesz, akinek szavára százezrek,
vagy akár csak tízezrek is figyelnének. Költőnk magatartása pedig néha egy kissé
emlékeztet a mikrofon előtt álló Führerek és Ducek gesztusaira; talán onnét van
ez, hogy csakugyan egytestvérnek érzi magát az ismeretlen embermilliókkal és
szeretné a lelküket áttüzesíteni azokkal az eszményekkel, amelyek az ő ideális
lelkét hevítik. Szeretné a modern Mammonimádókat Krisztus Királyhoz elvezetni,
lobogó lelkű sereget toborozni az örök Vezérnek, Isten stafétája lenni az új pogányság közepette, Életét Jézusnak a j á n l j a és jutalmát is egyedül Tőle várja;
hűséggel viseli keresztjét, lantja az Ő szolgálatában áll mindenkor. „Mindig a
lelkem dala voltál, mindig is az maradsz nekem, s mielőtt elmennék is: Jézus,
Te légy a hattyú-énekem!" Férfias és bátor hitvallása mellett a felebaráti szeretet hirdetését is legszentebb kötelességének érzi; fájdalommal tölti el az a sok
bűn, amelyet ma a világban az igazságosság és szeretet erényei ellen elkövetnek, elkeseredetten ostorozza az önzést, érdekhajhászást és képmutatást. A magyarság sorsa megindító elégiákra ihleti; vérző szívvel siratja el a számkivetésben elhalt vértanú-királyt és új Csabaként várja vissza az árva fiút, a nemzet
reménységét, Megújhodásunk feltételének a nagy magyar költőelődökhöz hasonlóan ő is a tiszta erkölcsökhöz, a hithez és önzetlen hazaszeretethez való visszatérést tartja.
Költőnknek mindenkor nemes és emelkedett szellemű lírája azonban — sajnos — súlyos formai fogyatkozásokkal kedvetleníti el az olvasót. Állandóan magas feszültségű ihlete nem párosul szerencsés alakító ösztönnel és így kristályos
alakzatok helyett formatöredékekre hull szét az egységbe kívánkozó vers. Alig
van olyan költeménye, amely tiszta és teljes belső formát mutatna. Egyik versében az igénytelenséget és egyszerűséget vallja elvéül: „Versem, mint a léleköröm fája, Nem aggattam sallangot, díszt r á j a " — de a gyakorlatban ennek ellenkezőjét kell tapasztalnunk. Szertelen képzelete valóságos tűzijátékot rendez a
legkülönösebb szó- és szólamvirágokból, képösszhang helyett egymást érik a
furcsa képzavarok. Bajza követői, az almanachlirikusok, Lisznyay Damó Kálmán
és az irodalomtörténetben „sallangosok" néven elkönyvelt poéták szerették az olyan
magyartalan, hibás képzésű és dagályos szavakat és kifejezéseket, amilyenek e
verseskötetben, a huszadik század negyedik évtizedében igazán korszerűtlenül hatnak. Fiatal költők számára titalomfául idézek belőlük néhányat: égdal, égszó,
égremény, égáldás, égcsend, égderű, búköd, bírvágyó, élvhajhász, télfagy, dics,
üdvvilág, fényreggel, bűverős, élvmámor, bűvérzés, kínorgia, oltártűz-patak, daltavasz lélek, ősnyomor-orkán, őslombdísz, létzivatar, léthinta, örökszívchorál, szívjaj-szimfónia, lángtilalom-fárosz, tűz-lángóceán.., A költő: „az Űr szívének lánghúrja", „dalos szívtenger",. , Még Petőfinek sem állna jól az ilyen nagyítás:
„Antikrisztust feszít, Istent lángol a dal, S világba robban, mint új-lélekdiadal."
E fogyatkozások ellenére sem vonjuk kétségbe Molnár József Árpád költői tehetségét és hivatottságát. Témáinak belső megérlelésével, több mérséklettel és
egyszerűséggel zavartalanabb hatású lírikumot tudna teremteni. Fejlett érzéke
van a ritmus és dallamosság iránt, versalakjai is változatosak, de egyelőre még
nem tudott egészen egyéni stílust teremteni, még keresi a maga igazi hangját.
Dr. Bánhegyi

Jób.

„Hírhedett zenésze a világnak..." Egykorú versek Liszt Ferenchez, öszszegyüjtötte, bevezette és magyarázatokkal ellátta dr. Csekey István és dr. Diósi
Géza. Szeged, 1936. Juhász István kiadása. 90 lap.
Juhász Gyula: Liszt Ferenc emlékezete című ódája vezeti be a Liszt Ferenchez életében intézett magyar és idegennyelvű költemények gyűjteményét. A gyűjteményhez bevezetőt és rövid Liszt életrajzot írt Csekey István. A költeményeket jegyzetekkel és irodalmi utalásokkal Diósi Géza látta el. Az ifjúság érdeklődésének felkeltésére különösen alkalmas s Liszt-ünnepélyek rendezésénél különösen hasznos lehet e gyűjtemény.
Gál Geláz.
A magyar sors tragédiája. A Záh nemzetség pusztulása. Drámai korrajz. 1936.
1330-at írtak, amikor beteljesedett Csák Máté egykori nádorán, Záh Feliciánon és családján „a magyar sors tragédiája". Ezt a tragédiát jeleníti meg e
„drámai" korrajz korhű keretek között. Drámaiság azonban vajmi kevés benne.
Oka ennek az a nagy anyag, amelyet a szerző felölelt. Nézetünk szerint azonban
nem is drámai alkotás volt a szerző célja, hanem inkább a korrajz s ezen keresztül, hogy „fogyó, pusztuló fajomat visszatartsam a testvérharcoktól". Nem
vérbeli író. Ezt maga is elismeri: „író nem vagyok, de van érző, alkotni akaró
lelkem", s ez a lélek vitte őt e próbálkozásra, hogy e korrajzzal „egy jobb jövő
felé mutasson utat".
Pável Ágoston: Felgyújtott erdő. Versek. Szombathely, 1936. A Nemzedékek
kiadása. 104. 1.
Második verseskötetének gondolatvilágát maga a szerző foglalja össze: Láthatatlan gyökerek, napbanéző sudarak, madárfüttyös terebélyek, morajlik, zúg a
rengeteg, didergő, zúzmarás avar. Halk húrokat pengető vándora a város utcáinak, akit szíve-lelke visszahúz a természet szépségei közé, akinek részére, bár
élete a városban folyik le, mindig idegen marad a házak rengetege. Gondolatai
és érzései sokszor burkoltan gomolyognak a lelkében, inkább sejteti velünk, amit
mondani akar. Az események szemlélője és nem résztvevője, mikor feje fölött
csillagvilágok omlanak. Ezt az érzést kelti az olvasóban is, a szomorú melancholiát. Az illusztráció ízléses munkáját Csebi Pogány István és Andor Lóránd végezték.
Sümegh Lotár.
Timár Kálmán: Dunántúli magyar kódexek sorsa. Pécs, 1936. Pannónia
Könyvtár 29. sz. 48 1. Ára 2 P.
A dunántúli eredetű kódexek életrajzát nyújtja Timár K. értékes könyvében (Keszthelyi—Kulcsár—Lányi—Pozsonyi—Festetics—Czech—Peer-kódex és Peerkódex Csíziója). Műve a nagyközönségnek is érdekes, de a régi magyar irodalommal foglalkozóknak szinte nélkülözhetetlen segédeszköz. Érdeklődve várjuk a mű
megígért folytatását (Dunántúli vonatkozású kódexek sorsa). Külön kiemeljük,
hogy nagyon szépen méltatja a bencések kódexírói működését.
G. E.
Rozman József versei és novellái. (Keresztes hősök. Költemények. Szombathely, 1936, Boldogok a békességesek. Novellák. Szombathely, 1936.
A szerző a magyar katolikus szépirodalomnak régi, érdemes művelője. Mintegy három évtizeddel ezelőtt tűnt fel az Élet és Nagyasszonyunk c. folyóiratok
hasábjain s azóta szorgalmas munkatársa katolikus irodalmi orgánumainknak.
Most megjelent két kötete verseinek és elbeszéléseinek legjavát foglalja magában
és ezekből rokonszenves emberi és írói egyéniség vonásai bontakoznak ki előttünk.
Lírája a magyar papköltők hagyományos témakörében mozog. Tartalmi tekintetben magáévá tette és egyéni átéléssel újította meg az elődök nemes eszményeit: a hitet és hazafiságot. E két indíték nála is a legbensőbb harmóniába
olvad. Az Oltáriszentség boldogító közelségében élő, hivatásának szeretetében kiegyensúlyozott lelkületű pap csendes és meleg áhitata sugárzik elő vallásos költeményeiből. Lelkének békés derűjét a Mesterhez való hűség boldogító tudata biz-

tosítja. A küzdő Egyház frontján a vértanúk és keresztes vitézek szellemében
áll őrhelyén és harco-l a reá bízott lelkekért Krisztus ellenségeivel szemben. Hódolattal fordul pártfogásért az égi királynőhöz és különösen meleg gyengédséggel
zengi korunk legkedvesebb szentjének, Kis Szent Teréznek dicséretét. Egyéni
szerzésű költeményeken kívül lefordította és verseskötetében közli a kis Szent
tiszteletére írt legszebb francia költeményeket is. Ezek a versek a legtisztább áhítat és igazi gyönyörűség forrásai az olvasó számára.
A vallásos és hazafias indítékokon kívül a természet szeretete, a fiúi és
testvéri kegyelet, a falusi élet képei és alakjai ihletik Rozman József fogékony
lelkét. Lírai mondanivalója mentes minden ideges komplikáltságtól. Eszméi és érzései egyaránt az egészséges lelkű férfiember vallomásai önmagáról és életlátásáról, Teremtő ösztöne is egyszerű és természetes: önerejéből alakult egyénivé,
nem éreztet irodalmi hatásokat. A zárt formák kedvelője; biztos érzékkel alkalmazza a nemzeti versidom mellett a sapphói és alkaiosi strófákat, gyakran és
sikerrel műveli a szonettet, de még ezekben sem követ el soha vétséget a szabályos magyar mondatszerkesztés rovására.
Novellái a magyar regionális epika körébe tartoznak, Tárgyukat többnyire
a vasmegyei falu életéből veszi, ritkábban a történelemből vagy a mai nagyvilági
életből. Természetes meseszövése, folyamatos előadása hívatott és kellemes elbeszélővé avatja. Történeteit átszövi a keresztény életbölcseség vonzó igazságaival, nemcsak szórakoztat, hanem tanít is, de sohasem válik kenetes prédikátorrá
vagy száraz és unalmas erkölcstanítóvá. Élesszemű megfigyelő, alakjait néhány
jellemző vonással plasztikus elevenségben tudja megjeleníteni, falusi embereinek
párbeszédeiben jellemzően tükröződik a dunántúli, pontosabban vasi magyarnak
sajátos eszejárása. Életlátását az Evangéliumban gyökerező nemes eszményiség
hatja át, hangja is gyakran emlékeztet a szentírási példabeszédekre, valami nagy
és mélyről jövő, melengető és vigasztaló jóság árad belőle,
Rozman József sem verseiben, sem novelláiban nem tartozik a merész újítók
közé. Az elindulása óta eltelt időhöz képest nem nagyarányú írói és költői termékenysége, de amit írt, ízléssel és műgonddal hozta létre; alkotásaiból nemes papi
lélekre és igaz magyar emberre ismerünk,
Dr. Bánhegyi Jób.
Ádám Éva: Hadak útján az Olt partjától a Piaveig. 328 1. Magyar Szépirodalmat Pártolók Egyesülete kiadása, Á, fűzve: 3,60 P.
Nehéz meghatározni, hogy mi ez a könyv. Regény? Nem. Talán napló? Az
sem. Harctéri tudósítás húsz év után. A szerző három képben (Erdély, Galícia,
Olaszország) vetíti elénk személyes élményeit és a háború rideg valóságait. Számok, adatok felsorolása mellett meleg női szív és lélek bukkan elő a sorok közül.
Néha vers, vagy tréfa töri meg a fájó emlékeket, sebeket feltáró lapokat. Élénk
és színes az oláh betörés és nyomában járó pusztítás leírása, A galíciai képnél
lendületesebb és költőibb az olasz front bemutatása: a piavei ütközet, mint gyorsan pergő film fut le előttünk. Talán ebből magyarázható ez a kevésbbé meg nem
értett kitétel is: ,,Az istenség szenved" (250, 1.). Nem szerencsés a következő fogalmazás sem: „Katolikus vallású betegek kezdették, akik háború előtt is egyezkedtek (!) Szent Antallal" (269. 1.). Könnyen félreértésre ad alkalmat.
Különben elfogulatlan és mindenkiről van néhány kedves, megemlékező
szava. Elszoruló szívvel olvassuk azokat a sorokat, melyek a felbomlás szörnyű
képét rajzolják meg (árulás, forradalmasítás). Értékes részlet-munka a felhalmozódott sok háborús emlékű könyveink között is,
-ks.
Vitéz Faragó Ede: Tarlótűz, Tábortűz. Azbej Imre rajzaival. Könyvbarátok
kis könyve. 282 1, á. 3.80 P.
Galgóczy Gergely, a fiatal cserkészparancsnok, a világháború kitörésekor fela j á n l j a szolgálatát a nemzetnek. Rövid kiképzés után az orosz gőzhenger feltartóztatásában szerez felbecsülhetetlen érdemeket. Bátorsága rettenhetetlen. Az a hír
járja, hogy nem fogja a golyó. A legnagyobb pergőtűzből — bár oldala mellől mindenki elhull, sértetlenül kerül ki, Katonái rajonganak érte, Tud is velük bánni: a

cserkész mult és tapasztalat, a tábortüzek lelket formáló melege, életté lesz benne,
S amikor a tarlótüz lángja átcsap a magyar határon, az oláh megjelenik Erdély
hegyein, ott küzd Gergely emberfeletti erővel és megállásra kényszeríti az alattomos ellenséget. Legendák szállnak róla, A kommunizmus leverésénél, a csehek viszszaszorításánál ott van Gergely is. Ez utóbbinál éri jobb karját egy lövés. Azóta
alig használhatja. De ez nem akadályozza meg abban, hogy szívvel-lélekkel dolgozzék a cserkészetért. Erős meggyőződése, hogy a nemzetet cserkészet-nevelte fiai
menthetik meg. A szerző gondolatai és érzései azonban sokszor küzdenek a
nyelvvel.
./cs.
Holler András: Provánszi költők. Pécs. 77 1,
Birkás Géza egy. tanár biztatására fogott hozzá a fordító a provánszál nyelv
elsajátításához és a költészettel való foglalkozáshoz. Több évi tanulmányozásnak,
szerető elmélyedésnek és lelkesedésnek a gyümölcse most ez a szép füzet, amely
Európa első műkő Ítészeiének születési helyére, Provance-ba vezet bennünket és
megismertet bennünket a trubadúrok XIX, századi utódaival, a félibre-ekkel, főkép pedig Provance legnagyobb fiával Mistrallal. Rajta kívül megszólal a lelkesen katolikus és ügyesen szervező Roumanille, a tüzes temperamentumú Aubanellel
együtt. Az élő költőket Jóuse d A r b a u d képviseli, A kötet végén két középkori
trubadúr énekli el legjellemzőbb dalait: a legőszintébb Bemart de Ventadorn és
a „legbolondosabb" Peire Vidal, A fordító minden dicséretet megérdemel. Nemcsak azért, mert olyan műveket ismertet meg, amelyek eddig nem részesültek műfordítóink részéről kellő méltánylásban, hanem azért is, mert a felsorolt költők
legszebb, legjellemzőbb darabjait nyújtja pompás, gondosan kidolgozott, nagy
verselőképességről tanúskodó, művészi formában és sima, hajlékony, könnyed magyar nyelven.
Ternyey Árpád: Halálos szélben. Versek. Budapest, 1936,
Az ízlésesen kiállított kötet tehetséges és rokonszenves költői egyéniséget
mutat be, aki azonban magán viseli még a nemrég-elíndultak jellemző vonását,
a kiforratlanságot és a saját-hang keresését. Mondanivalója felszínes és nem
meggyőző. Nincs igazi mély élménye, ép ezért hangulatai is gyökértelenek. Lelke
nyugtalanul csapong és szívesen pihen meg általános filozofálgatásban vagv megmarad a jelenségek felszínén. Formáiból még kiütköznek a tanult elemek. Simulékony tanulékonysága, hajlékony lelki világa és nem utolsó sorban ügyes formaérzéke azonban arra mutatnak, hogy ha lesz mély, egész lelki világát átjáró, megrázó, nagy élménye és szembe mer azzal nézni, jó költő lehet belőle,

-le
Wiseman—Haudek: Fabiola vagy
István Társulat, 351 lap.

a Katakombák Egyháza. Budapest, Szent

Az őskeresztény századok életének e kedves rajzát nem kell bemutatni olvasóinknak. Jelen kiadásban több változtatást eszközölt a kiadó a régebbi kiadásokkal szemben. Itt-ott a hosszabb mondatokat rövidebbre fűzte, a stílus régiességét átalakította, s több helyen egy-egy szakasz, vagy néhány sor is kimaradt s
ezzel az elbeszélés folyása könnyedébb lett, Wiseman munkája megérdemelné
egy új és átdolgozott fordítás kiadását, mert a Haudek-félének nyelve még az
eszközölt változtatásokkal is több helyen elavult, itt-ott néhány hiba is kijavításra
szorulna.
— sd —
Bene István! Karácson Imre élete és művei, (1863—1911,) Különlenyomat
a Győri Szemle 1936. évf.-ból, Győr, 1936. 37 1, 3 képpel,
A tudomány egyik vértanújának szerető gonddal összeállított életrajzát kapjuk e füzetben. Karácson Imre a győri püspöki kisebb papnevelőintézet rektora
volt, amikor 1907-ben a magyar kormány Konstantinápolyba küldötte, hogy az ottani levéltárakban felkutassa és összegyűjtse a Rákóczi-emigrációra vonatkozó okleveleket, Négy évig tartó fáradhatatlan munkával meg is felelt feladatának, Munkájának gyümölcsét nyomtatott alakban azonban ő már nem láthatta, mert kutatásai közben szerzett vérmérgezésben 1911 elején elhúnyt.
15
Pannonhalmi Szemle

Bene István értékes munkát végzett a lelkiismeretesen és szépen megírt életrajzzal. Karácson irodalmi munkásságának ügyes összeállítása mellé azonban nagy
örömmel vettük volna még a vele foglalkozó irodalomnak és a szerző saját forrásainak felsorolását is.
K, 0.
Hajnal Ernő: Maurus. Színjáték három felvonásban, 10 képben. Pécs 1936.
Pannonhalmi Szent Mór pécsi püspök 900 éves jubileuma alkalmából kiadott
Szent Mór-könyvből külön lenyomatban jelent meg ez a kis munka. Vonzó, színes
képekben, érdekes megvilágításban jeleníti meg a nagy püspök életének fontosabb
mozzanatait. A hatást szerencsésen fokozza az a költői beállítás, amellyel az író
Maurust, a kereszt e nagy harcosát a lázadó Koppány unokájává és a pogányságért
utolsó elkeseredett harcot vívó Vatha pártjának Krisztushoz szelidítőjévé teszi meg.
Szép, érdekes, a Maurus-kultusz terjesztésére igen alkalmas alkotás,
-sc.
A, M. Miller: Klaus von der Flüe. Der Retter des Schweizer Volkes. Erzählung. J. Kösel und Fr, Pustet, München. 1936. 126 1. Ara 3.60 RM.
Flüelii Miklós nemcsak magánéletének csodálatos nyugodtságú és egyszerűségű szentségével, hanem Isten szeretetébe beleedzett hazafiságával is örök példaképe marad a nagyrészt az ő befolyása és vezetése alatt eggyé kovácsolódott
svájci népnek- Igazán eszményi politikus volt: magát soha semmiben és semmiképpen sem kereste, mindig az ideiglenes hazának az örökkévalósággal összehangzó
érdeke lebegett Isten kegyelmétől megvilágosult és vezetett lelke előtt. Miller
nem életrajz, hanem elbeszélés alakjában vonja meg Flüelii Miklós mélységes alázatosságában kikristályosodott személyi nagyságának legjellegzetesebb kontúrjait.
Maradandó irodalmi értéke mellett lelki, nevelő értéke és ereje is élesen kivillan.
Kedves fametszetekkel ékített iniciáléi művészi ízlést árulnak el. A nép vezetői
sokat tanulhatnának az élete végét szent remeteségben töltő Flüelii Miklóstól önzetlenség, alázatosság, áldozatosság, lelkeket megértő tapintatosság és nagyvonalúság terén.
Dr. Hegyi Dámján.

Irodalomtörténet.
Dömötör Tekla: A passiójáték. Összehasonlító tanulmány a német irodalom
köréből (Minerva-Könyvtár 104). 8°, 96 1. Budapest, 1936.
Dömötör a vallásos színjátszás legismertebb műfajának, a passiójátéknak rövid életrajzát és fejlődéstörténetét nyújtja ebben a nagy irodalomismerettel és
erős kritikai érzékkel megírt dolgozatban. Az eddigi kutatás eredményeinek összefoglalása, a műfaj fejlődésének részletes bemutatása, a műfaji sajátságok, a tartalmi és a formai mozzanatok elemzése a legfőbb erősségei a nagy odaadással és
körültekintő munkával készült összehasonlító tanulmánynak. Néhány hiányt leszámítva a külföldi anyag eléggé teljes, a magyart azonban egész részletesen kellett volna tárgyalnia. Reméljük, hogy a szerző a népi passió játékok részletes feldolgozása kapcsán a régebbi és az újabb magyar anyag teljes bemutatására ís módot talál.
Alte Weihnachtspiele, gesammelt in Niederösterreioh. Herausgegeben von
Leopold Schmidt, 8°. 76 I. Wien, 1937, Deutscher Verlag für Jugend und Volk.
Ára fűzve 4.97 schilling, 2.60 márka.
Schmidt Lipót, a német népszínjáték egyik legtöbb érdemet szerzett kutatója,
22 régi karácsonyi népszínjátékot közöl szűkebb hazája, Alsóausztria területéről,
melynek az alpi tartományokéhoz hasonló népi játékkultűrájárói eddig csak nagyon keveset tudtunk. Schmidt gyűjteménye is azt igazolja, hogy Alsóausztriában
főleg a karácsonyi játékok voltak divatban, A történeti adatok ugyan a vallásos
színjátszás más műfajaírói is beszélnek, de ezek közül egynek a szövege sem maradt reánk. Világi népszínjáték vagy mimikus szokás is alig maradt fenn. Annál
gazdagabb azonban a karácsonyi játékok anyaga, amelyet részben a kéziratokból,
részben pedig nehezen hozzáférhető folyóiratokból és más nyomtatványokból közöl

a szerző. A bevezetésben röviden szól a kutatás történetéről, ismerteti a fennmaradt régi játékadatokat stb. A szövegeket mintaszerűen közli. Érdekes, hogy a játékok fele háromkirály játék. Az egyes játékok közelebbi adatait és a rájuk vonatkozó irodalmat a kötet végén lévő magyarázó jegyzetekben találjuk. A nagy
szeretettel és gonddal összeállított gyűjtemény megérdemli, hogy a kiadó célja, a
karácsonyi játék kultuszának megújítása, az igazi népi forrásokhoz való visszatérítése, a közölt régi szövegek révén minél előbb megvalósuljon.
Karsai Géza.
Zimándi Pius: Kazinczy véleménye kora irodalmáról. Budapest, 1936,
Kazinczy korának magyar íróival szemben tanúsított állásfoglalását nagyon
befolyásolta a német klasszicizáló irány, amelynek pepecselő fínomkodása teljesen
uralma alá hajtotta lelkét. Az a nagy az író szemében, aki legjobban tükrözi művében ezt az ízlést. Ebből egyenesen következik erős szubjektivizmusa. Pazar bőkezűséggel szórja a babért csak szikrányi tehetséggel rendelkező, nem ritkán tehetségtelen íróknak ís, ha céhbeliek, ,,felekezetéihez tartozók, míg ellenkező esetbea
a legtehetségesebbekkel szemben is fukar. Zimándi tanulmányában ügyesen fogja
össze mindazt az anyagot, amely K. műveiben kora irodalmára vonatkozóan rendelkezésére áll. Helyesen mutat rá arra, hogy K. hibái ellenére is mily fontos és
nagy alakja az irodalomnak és feltárja azokat a forrásokat is, amelyekből e hibák
érthetőkké válnak.
-le.
Szabó Miklós: Kispapok és a magyar irodalom. Budapest, 1936. 64 1.
A magyar irodalom kispap munkásainak eleddig csak szórványosan tárgyalt
működését foglalja össze a szerző dicséretes munkájával. A cím után az olvasó
azt gondolhatná, hogy ez az összefoglalás a magyar irodalom egész területére kiterjed. Valóban azonban csak azt a kort tárgyalja, amelyben a kispapok munkája
irodalom- és nyelvmentő tevékenységgé jelentősödik (1783—1800), Ehhez kapcsolja
néhány évtizeddel visszamenőleg az előzmények és a 19. sz. végéig a kikapcsolódás történetét. A pozsonyi és pesti seminarium generale-k irodalmi életét túlnyomólag és nagyon helyesen az egykori feljegyzések, levelezések, folyóiratok és újságok alapján ismerteti. Részletesen jellemzi az egyes vezető egyéniségeket (Fejér,
Dayka), akik körül kialakult társaságok nemcsak saját kebelükön belül vették át
azok aktivitását és nagy terveit, hanem tőlük kiindulva s mégis rajtuk keresztül
az ország kulturális fejlődésére is nagy hatással voltak. Nagyon helyesen fejti ki
a szerző, hogy,,ők voltak a felvilágosodástól nem érintett papi írók (Molnár J á nos, Baróti Szabó D.) és a felvilágosultak (Révai, Verseghy, Virág stb.) között a
harmadik, legnagyobb jelentőségű tényező: az új nemzedék, mely aránylag legkönnyebben hidalta át a még különben sem nagy szakadékot hagyományos és ú j
irodalom között". Részletesen foglalkozik a kispapok munkásságával a dráma terén. Az iménti idézethez kapcsolódva azt mondhatjuk, hogy — legalább is véleményünk szerint — ezt az áthidalást főképpen ezzel a munkásságukkal valósították
me
g- Ügy gondoljuk, hogy itt nemcsak az egy-hivatású nemzedékek közötti szakadékot hidalták át, hanem az egyetemes magyar irodalmat gazdagították olyan mértékben, hogy munkásságuk, propagandájuk nyomán zökkenő nélkül megtörténhetett az átmenet az iskola-drámából a világi drámába. A seminarium generale-k
1790-ben megszűntek. A kispapok az egyházmegyék szemináriumában folytatták
munkájukat. A vezető szerepet természetesen az 1804-ben Pestre került központi
papnevelő növendékei vitték. A legszebb emléket Berzsenyi verseinek kiadásával
állították maguknak. A 19. sz. első felében azonban az irodalom, amelynek fejlesztésén annyit fáradoztak, gyors iramban elhagyta a kispapokat, akiket a papnevelés szigorúbb iránya is visszatartott már, A világi irodalom azóta halad a
maga útján, az egyházi irodalom viszont értékes munkásokat nyert a kispapokban.
Meg kell dicsérnünk Szabót szép és alapos munkájáért, de nem hallgathatjuk el, hogy a lényeget nem mindig tudta kellőképen kiemelni, az egyes esetekből nem tudta mindig határozottan megfogalmazni a végső következményt, A felhasznált irodalomban éppen néhány újabb mű hiányzik (pl, Waisbecker Ede: Pázmándi Horváth E n d r e . . . , Péos, 1927.).
K. O.

A Szent Istvánról nevezett esztergomi ősrégi papnevelő intézet Magyar Egyházirodalmí Iskolájának 1935—36. évi munkássága. Esztergom, 1936.
Magyar Umbria. 1926—1936. Jubileumi szám. Gyöngyös, 1936.
Kispap írásokat tartalmaz a két füzet. Két kedves, bájos csokor. Az egyiket
a Magyar Sión ormán kötötték, a másik jubileumi csokor Assisi Szentjének lelkes
fiaitól. Mindkettőt azonos kapocs fűzi össze: Prohászka lelkének ihletése. Ettől
eltelve merülnek el a theológía mélységeibe és ugyanakkor biztos kézzel bogozzák
ki a mindennapi problémák sokszor nagyon is bonyolult csomóit, Beleöntötték
lapjaikba gazdag szívüknek kincseit, lelkük szépségét és tudásuk mélyét. Ragyog
rajtuk az új idők papi nemzetségének fegyvere: Kereszt és tudomány.
Jacques Madaule: Le Drame de Claudel. 360 1. 18 fr. Desclée de Brouwer,
Paris.
Jacques Madaule Claudel egyik legalaposabb ismerője, A jelen köteten kívül már néhány évvel ezelőtt megjelent tőle a Le Génie du Paul Claudel, a jelen
kötet pedig kizárólag Claudel drámaköltészetében akar útmutató lenni. Mert abban a csodálatosan gazdag és mélyértelmű költészetben, mely Claudel nevéhez
fűződik, igazán van szükség útmutatóra, vezetőre. És mindjárt ki is mondhatjuk,
hogy alaposabb, kimerítőbb ismertetőre a jelenben nem is találhatnánk, mint
Jacques Madaule, Talán szemére vetik egyesek, hogy nála semmi sem vitás
Claudelben, de ennek eldöntésére főkép az idő hivatott, A költői technika, Claudel
szimbolizmusa, kereszténysége mind hivatott magyarázót kaptak Jacques Madauleban, A munkához maga Claudel írt előszót,
y. s.

Történelem.
Dr. Kertész János: Báthory István az irodalomban. A Báthory István Emlékbizottság kiadása. Budapest, 1936. 20 1,
A füzet egyrészt gazdag irodalmat nyújt azoknak, akik Báthory I, személyével foglalkozni akarnak, másrészt a magyar-lengyel kulturális élet megnyilvánulása is, Külön sorolja el betűrendben a régen és újabban megjelent könyveket és
cikkeket, amelyek magyar, német, olasz, francia nyelven itthon és külföldön napvilágot láttak. A cím szabatosan így hangzik: Báthory István. Egy kérdés
irodalma.
— yl. —
Hóman Bálint és Szekfű Gyula: Magyar Történet 2 . V. kötet. Kir. Magyar Egyetemi Nyomda, Bp,
A magyar szellemi életben nagy feladat várt erre a műre, amely 15.000 példányban forog kézen, A háború utáni, szinte új államalakulás történeti szellemét;
a tradíciókon és a multak tanulságain újra épülő Magyarország magatartásának
irányvonalait kellett megmutatnia. A Magyar Történet betöltötte hivatását. A művelt magyar közönség a legnagyobb megértéssel, tanulásra hajlamos lélekkel fogadta a két kiváló tudós életművét.
A most megjelent utolsó kötetben, melyhez a Név- és Tárgymutató is csatolva
van, Szekfű Gyula Mária Terézia halálától a világháborúig írta meg a magyarság
történetét. A politikától, háborútól és belső bajoktól súlyos időket Szekfű mindenkor a tárgyilagosság kemény mérlegével méri; a hibáknak és történéseknek
rejtett okaira is rámutat. A kormagyarázatban az egyéniségeken túl a szellemi
mozgalmak erejét is vizsgálja. Az Istentől elhivatott és kirendelt vezér helyett az
ember lép előtérbe az újabb századokban és a tömeg jut mind fokozatosabb szerephez. Ez a belső történet Magyarország igazi története és ezt Szekfű Gyula a
tudós páratlan mélyrelátásával és hívatottságával rajzolta meg.
Bedy Vince dr.: A győri székesegyház törtenete. Győregyházmegyei Alap
Nyomdája, Győr.
A Szt, István-jubileum egyre komolyabban megfogja a lelkeket. A szent
király alapításai megmozdulnak, A győri püspökség története az egyházmegye leg-

kiválóbb erőit foglalkoztatja s ime az első megnyilatkozás. A püspök úr áldozatos
lelke a d j a hozzá az anyagi alapot. Dr. Bedy Vince hosszas kutatásainak eredményeképen a legapróbb részletekre kiterjedő figyelemmel megírta a székesegyház
történetét, a megújítások hosszú sorát egészen a legújabb restaurálásig. A kápolnák, sírboltok, felszerelések és műkincsek, oltár javadalmak mind részletes megvilágítást nyernek, A székesegyházat művészeti szempontból dr, Somogyi Antal
szakavatott tolla elemzi s valóságos esztetikai élménnyé tesz mindent. Biztos tudással, finom érzékkel méri le az egyes korok alkotásait, a Héderváry-kápolna
architektúráját, Szt, László hermáját, Zichy püspök nagyszabású XVIII. századi
alkotásainak magyaros szellemét, a barokk művészet vallásos mélységeit, ragyogó
egyházias pompáját, áldozatos gazdagságát. Nagyszerű teljesítmény e munka, melyet sok szép kép díszít, és egyben nagy igéret is,
Joseph Aynard; La Bourgeoisie française. 518 1. 18 fr, Paris, Perrin.
Néhány sorban lehetetlen lenne összefoglalni ezt a gazdag tartalmú, tanulságos könyvet, mely a Franciaország gerincét alkotó társadalmi osztály, a polgárság történetét m u t a t j a be, kialakulásától kezdve a jelenkorig. A bourgeoisie,
mit a magyar polgárság szó nem fejez ki a maga teljességében, nem valami rokonszenves fogalom a jelenkori Franciaországban, Bourgeoisie és kapitalizmus a
legtöbb ember szemében egyet jelent. Van már bourgeois erkölcs, sőt még kereszténység is lesajnáló értelemben, mit nálunk a gazdagok kereszténységének neveznének. J. Aynard munkája nem egyszerűsíti le a kérdést, hanem amint végig vezet bennünket a gallo-román időktől kezdve a jelenkorig a bourgeoisie történetén,
előttünk állnak ennek a Franciaország nagyságát alkotó tipikus társadalmi osztálynak fejlődése, elvei, lélektana.
Érdekes, eszmemozdító, tudós lelkiismeretességgel írt könyv. Az idegen
olvasó is megtalálja benne, ami őt érdekli, mert az író bőségesen foglalkozik
azokkal a polgári elemből kiemelkedett történeti alakokkal, kikkel minden középiskolát végzett magyar ember megismerkedik, mint Turgot, Colbert,
Van der Lugtí L'action religieuse de Ferdinand Brunetière. 248 1.
„Meglátja, kedves barátom, mikor már nem leszek, a külföld fog nekem igazságot szolgáltatni", írta Brunetière b a r á t j á n a k Wyzeva Tivadarnak, A jóslat csak
félig teljesedett be, Brunetière olyan ügyet képviselt, mely ezer és egy ok miatt
alul maradt a századvégi és századeleji küzdelemben, legalább is látszólag. Természetes, hogy az ellenség hallgatással mellőzi, de hatása él, emlékét ápolja nemcsak a Revue des Deux Mondes, melynek szerkesztője volt, hanem a franciák és
a külföld is, Curtius német munkája óta egymásután jelentek meg róla francia
művek, mint pl, Giraud V., Nanteuil J . szép munkái. Ezekhez méltóképen csatlakozik ez a könyv, mely mindazoknak nagy szolgálatot nyújthat, kik a katolicizmus szociális vagy politikai hatásával foglalkoznak.
y. s.
Szabó István: Ugocsa megye. Bp,, 1937, M. T. Akadémia.
A Magyar Tudományos Akadémia népiségtörténeti kiadványsorozatot indított. Régóta érzett hiányt hivatott ezzel pótolni. A kiadványsorozatot Hóman Bálint és Domanovszky
Sándor közreműködésével Mályusz Elemér szerkeszti. A sorozat a „Magyarság és Nemzetiség"
címet viseli, s mint már ezt kifejezi, a magyarságnak és a történeti Magyarország területén az idők során megtelepedett
nemzetiségeknek megtelepülési körülményeit, egymáshoz való viszonyát, népi
erőik veszteségeit és gyarapodásait, valamint a népiségnek és a társadalmi, gazdasági stb. viszonyokkal való összefüggéseit kívánja a modern népiségtörténeti
módszerrel feltérni. A sorozat tehát a népet nem az állammal való kapcsolatban,
hanem önmagában, mint önmagából megújuló történeti képződményt teszi vizsgálat tárgyává. A módszert Szabó részletesen ismerteti, majd kifejti, hogy a honfoglaláskor lakatlanul maradt Ugocsa megye területén a XII—XIII. század fordulója körül elsőnek a magyarság telepedett le, némi szász telepes szórványt fogadva magába, melyet hamarosan teljesen fel is szívott. A magyarság azonban csak
a sík vidéket ülte meg, a hegyvidék benépesedése másfél század múlva, a XIV.

száfead derekán indult meg, két idegen népelem, a hegyek lejtőin beljebb hatoló
ruténség és oláhság rajainak megjelenésével. Az általuk megtelepített falvakban a
megye jobbágylakosságának még a XVI, század második felében is csak 14%-a
lakott. A következő két század alatt azonban nagy népi eltolódás következett be.
A síkvidéket sorozatos csapások, török-tatár dúlások és más ellenséges inváziók
sújtották, melyek nagy vérveszteséget idéztek elő. A hegyvidéki falvak a nagy
csapásokat lényegesen csekélyebb veszteséggel élték át és a síkvidéken elpusztult
magyar jobb ágy telkekre is rutének ültek, de a síkvidék még ezután is elsősorban
magyar maradt. Szól az író a birtokos és a kisnemesség, valamint a jobbágyság
társadalmi és vagyoni szintjéről © az e téren előállott eltolódásokról is, A 600 oldalra terjedő kötetnek az első fele nyújtja az összefoglalást, második felében pedig községenként már a korai időktől kezdve a személy- és földrajzi nevek egész
sora foglal helyet. A sok vázlat, grafikon és kimutatás szemléltetővé teszi az előadást.
Faller Jenő: A Szt. Ferencesek elpusztult várpalotai rendházának története.
Veszprém, 1936,
A rendház a XVI. században pusztult el, annyira, hogy Karácsonyi János
szerint is egészen nyoma veszett. Helyét csak a közelmúltban sikerült fölfedezni.
Ez az értékes kis tanulmány a szerzőnek 1935. ápr, 25.—máj. 1, e helyen végzett
ásatásainak eredményét foglalja magában,
Buda és Pest 1686. évi visszafoglalásának egykorú irodalma. 1683—1718.
A fővárosi nyilvános könyvtár budapesti gyűjteményének bibliográfiai munkálatai szinte nélkülözhetetlenek mindazok számára, akik tudományosan akarnak
valamely kérdéssel foglalkozni. E mostani kötet Buda visszafoglalásának egykorú
irodalmát n y ú j t j a 1618 mű pontos felsorolásával. Az értékes előszó rámutat
arra a változásra, amelyen — az egykorú irodalom tanúsága szerint — a hazánkról alkotott külföldi felfogás a visszafoglalás körüli időkben keresztülment
és értékes adatokat is szolgáltat magára a visszafoglalás tényére és körülményeire vonatkozólag.
—sc.
Molnár Ernői A nagyjenő-tüskevári páloskolostor. Egyházmegyei nyomda,
Veszprém.
„A veszprémi egyházmegye múltjából" című sorozat 5. kötete e csinos kiállítású könyv. A nagyjenő-tüskevári pálos kolostor életrajzát adja. Azt a csaknem 500 éves életet, amely azonos a környék, sőt mondhatnók az egész nemzet
500 esztendejének történetével. A kolostort 1310—1321 között alapította Miklós
győri püspök. Nemsokára a jótevők egész sora gazdagította a gyorsan fejlődésnek
indult új kolostort. Mindent megszüntetett azonban a mohácsi katasztrófa. Halott lett minden. Buda felszabadítása után az általános reorganizációs mozgalom
érezteti hatását a pálosokon is. 1717-ben visszatérnek a szerzetesek, csakhamar
azonban újabb 10 évi szünet következik. 1741-ben végleges a visszatérés és ú j
gyors fellendülés következik, amely után II. József rendelete máról-holnapra odatette a pontot, hogy megsemmisüljön a rengeteg, keserves munka és önmegtagadás
által szerzett érték. A könyvet a gondos anyaggyűjtés és ennek biztos kezelése
mellett értékben emeli a szép kiállítás és a sikerült felvételek a kolostor művészeti emlékeiről.
Sármándi

Sándor:

Dollfuss,

Ausztria

mártírkancellárja.

Budapest, 1936.

112 1.

Sármándi magyar nemzeti kötelességet teljesített akkor, amikor megírta e
művét. Mert a „kis kancellár" nemeseik hazájáé, hanem közös kincse a keresztény emberiségnek és különösképen a Dunavölgy keresztény államának. Élete a
mi fajtánknak is áldása volt, vértanúhalála pedig beláthatatlanul súlyos következményektől szabadította meg hazánkat. Az emléktemplom, amelyben nyugszik,
közös szentélye mindazoknak a népeknek, amelyeknek a Tízparancsolat a politikában is törvény, s a méltányosság, igazságosság és szeretet a nemzetek közötti
viszonyban is ugyanolyan követelmény, mint az embertestvérrel szemben az egyéni

életben. Ez a nemes keresztény humanizmus és hamisítatlan katolikus történetszemlélet beszél Sármándi könyvének minden sorából. Kiárad belőle a személyes
meggyőződés ihlete és a szeretet fuvallata. De azért e mű nem holmi édeskés,
kevés tartalmú, híg és bőlevű anyámasszony-olvasmány, hanem egy határozott
világnézetű és politikailag jól tájékozott férfiúnak értelmileg gazdagító, érzelmileg felemelő vallomása. Művének széles alapot vetett, hősének újító tetteit sikerülten beleállította a világháború utáni Európa és főként Közép-Európa mozgalmas életébe.
Vanyó Tihamér dr.
Horváth Jenő: Világtörténelem. Szt, István-Társulat kiadása, Bp., 1936,
356 1.
Az emberiség többezeréves történetét egy 356 lapos kötetbe összezsugorít
tani, nem csekély feladat. A szerző erre a nehéz feladatra vállalkozott, amikor
háromévtízedes munkájának gyümölcseként megírta egy kötetben a világtörténelmet, Az anyag terjedelméhez viszonyítva elég részletesen foglalkozik az őstörténettel és a keleti népek történetével is. Azután nem lépve át túlságosan a
középiskolai történettanítás kereteit, tárgyalja a görögök, rómaiak, majd a
középkor, és végül az újkor történetét, amelyet három részre oszt. Mindenütt
igyekszik a fejlődés felfelé, vagy lefelé ívelő vonalát szem előtt tartani, mégis
nem annyira modern értelemben vett szellemtörténet, hanem inkább csak pozitivista irányú politikai történetet ad. Az egyes korszakok végén nyújt egy kis
műveltségtörténeti áttekintést is. Mivel eseménytörténetet ad elsősorban és ezt
rövide<n kell elmondania, és mégis sokat akar elmondani, ezért stílusa tömör, mondatai zsúfoltak, A munka végén 46 1, terjedelmű irodalmi áttekintést nyújt, ahol
a világtörténelem legkiválóbb munkáit sorolja fel. Ez nagyban emeli a mű értékét.
A művelt középosztály mindenesetre haszonnal forgathatja e munkát és megtalálja
benne a továbbképzés irányait is.
Faller Jenő: Várpalota története az Újlakiak és Podmaníczkyek idejében.
60 1. Egyházmegyei könyvnyomda, Veszprém, 1936.
A munka első részében az elterjedt tévedéseket cáfolja. Kimutatja, hogy
tévesen azonosítják egyesek Palotát Balatonkővel és Ó- vagy Puszta-Palotával.
Ezután tér át a vár történetének tárgyalására és tárgyalja egész addig, amíg
magánkézben volt. A XVI. sz. közepén királyi vár lesz és védvár a török ellen.
Erről, amint mondja, majd egy másik kötetben ír.
Szelecz Arnold: Matto Grosso brazil úttörői. 12 1.
A szerző ebben a ki® füzetben újabb tanújelét a d j a annak, hogy lelkében
az ősi bencés misszionáriusok lelkülete él, akik kereszttel és könyvvel a kezükben tették kereszténnyé és kultúrterületté Európát. A Matto Grosso-nak „A
nagy erdőnek", Brazília nagy fennsíkjának a kikutatását mondja el. Maga a
név valószínűleg R. Villartól ered, aki 1786-ban járt ott. Bár már sokan bejárták
ezt a területet, mégis rejtelmes világának és mérhetetlen kincseinek a kiaknázása még mindig a jövő feladata. A M. Gr. felfedezésében, mint általában a
brazil történelemben, fontos szerepet játszottak a bandeirok. Ezek 50, 100, vagy
1000 emberből álló csoportok, amelyek egy zászló alatt egy parancsnok vezetésével mentek szerencsét próbálni, kincset kutatni és így lettek új tájak felfedezői. A szerző azután ismerteti az újabb expedíciókat is, különösen Rendon mintaszerű vállalkozását. A vidék őslakóiról is ad rövid áttekintést,
Dr. Jánosi

Gyula.

Életrajz.
Theodor Bogler O, S. B.í Soldat und Mönch. Ein Bekenntnisbuch, Köln,
Bachem. 360 1,
Ez a munka lélektörténetnek, egy megtérés történetének indul, a szerző
protestáns környezetből kerül az iskolába, hol az új pogányság bontogatja szárnyait. Onnét vonul a harctérre, a háborúból a házasságba. Feleségének felborult
lelkivilága, majd halála rádöbbentik a lélek mélységeinek megérzésére, Kato-

likus lesz; 1927-ben jelentkezik Marialaachban. Könyvének további részében hoszszasan ismerteti a kolostori benső életet, úgy ahogy azt megtapasztalja, vagy tanulmányai alapján látja. Könyvét nem szánja apologiának, de minden során érezzük, hogy célja a szerzetességnek, a bencés rendnek a mai német ellenáramlatokkal, ferde beállításokkal szemben való védelme. Ez a könyv nem oly kellemes és
derűs olvasmány, mint Oer-nek Ein Tag im Kloster-je. Megtérésének rajzát elmélyíthette volna, de nem adatott meg neki Verkade művészi tolla, mely egyéni
életből lélekregényt alakít. Amolyan német munka. Alapos, részletező; nehézkes
és élettelen.
Kühár
Flóris.
Míhelícs Víd: Modern katolikus lejek, 247 1. 4,80 P.
Ennek a kötetnek 18 tanulmánya a példáknak és tanulságoknak kimeríthetetlen kincsesbányája. XIII, Leó, Mercier bíboros, Prohászka, Szolojov, Ferrini,
Ozanam, Don Bosco, Sonnenschein, De Mun, Harmel, Seipel, Batthányi László,
Pecchi, Lisieux-i Szt. Teréz, Ledochowska grófné, Lenz, Psichari, R. Bazin életében láthatja a közönség, mi az igazán katolicizmusukat élő emberek ereje és
nagysága. A mesteri tollakkal írt tanulmányok nagyon jó szolgálatot tesznek.
Hasznos olvasmányok lesznek idősebbeknek, valóságos kinyilatkoztatás a fiataloknak. Egy kifogásunk van. Ez sem a kötet értékét illeti; Miért nincs a kötetben
több magyartárgyú. Itthon élve, készpénznek veszünk minden vita alkalmával elhangzott vádaskodást. A könyv hősei körül sem volt mindig egyhangú vélemény.
Nem lehet elnyomni azt a véleményt, hogy mi hálátlanok vagyunk nagyjaínkkai
szemben s nem engedjük, hogy haláluk után is hassanak példájukkal, Zichy Nándor pl. épen úgy megérdemelte volna helyét a kötetben, mint Albert de Mun vagy
Léon Harmel.
Sz. J.

Korrajz.
Katona Jenő: Magyar hitleristák. Bpest, Cserépfalvi-kiadás, 1936. 100 1.
Arfa 1 P.
Katona Jenő legtehetségesebb és legtöbbet ígérő közíróink egyike. írásait a
kartársainál ritka és szokatlan elmélyedés, hatalmas tudás s még ennél is kiterjedtebb olvasottság, valamint lendületes, de túltömött és idegenszerűségekkel teli
stílus jellemzi. Mindeme tulajdonságokhoz ebben a könyvében még metsző gúny
járul és a színfalak mögötti politikai fonákságoknak olyan beható ismerete, hogy
egyes célzásai a kevésbbé beavatottak előtt nem is világosak. Mint újságírói és
szerkesztői működését, akként ezt az írását is az olvasók rokonszenve kíséri
azért a rendületlen bátorságáért, amellyel a nemzeti sajátságainknak idegen és
veszélyes barna szellem magyar akarnokait ostorozza. Könyvével kapcsolatban
nem hallgathatunk el két szerény óhajt: nagyobbra hivatott tehetsége e ,,múló
jelenségek" és fonák árnyképek karcolata után maradandó nemzeti kérdések megvilágításával ajándékozza meg irodalmunkat, és álljon be egész szívvel-lélekkel
a magyaros mondatfűzést és szóhasználatot terjesztő íróink sorába.
V. T.

Útirajz.
William B. Seabrook: Utak a dzsungelben. Fordította Szerb Antal. Révai
kiadás. Budapest. 270 1.
A cím egy kissé megtévesztő. Hisz nem a dzsungel buja, párás életét rajzolja meg, hanem a francia nyugatafrikai jafouba, gueré, mossi és habbe törzsek
vallási és egyéb szokását vázolja nagy vonásokban. Nem akar tudományos rendszerű néprajzot adni; sőt egy helyen hosszasan fejtegeti annak alkalmatlanságát
a szimbolikus értelmű szokásokba burkolt meggyőződések, igazságok feltárására.
Inkább könnyed, sokszor jóízű humorral és tréfás megjegyzésekkel fűszerezett
szórakoztató olvasmány. Az író nem kívülről nézi a vázolt szokásokat. Részt
vesz bennük, fétisáldozatokat is bemutat, még a kannibálok emberhúsevésétől sem
riad vissza abban a reményben, hogy ennek folytán az egyébként zárkózott lelkek megnyilatkoznak előtte. Mégis mintha sokszor inkább az író lelkületének ala-

kulásait látnók mondatokba sűrítődni, mint az említett törzsek érzületének, lelkiségének titkait. A fétisimádó törzsek és a kereszénység vallási szokásai között
odavetőleg vont párhuzamai épp a jelképek alá rejtőzött igazságok nemismeréséből származnak, gúnyosságuk miatt bántók,
Dr. Hegyi Dámján.
Erdősi Károly: Múmiák és minarétek. Szent István Társulat, 1937. 238 1.
60 káp.
Erdősi Károly három egyiptomi útjának gazdag tapasztalatait, mély és élénk
benyomásait foglalja össze művészi és tanulságos útirajzában. Nagyszerűen tudja
a tájak hangulatát, a természet arcvonásait festeni; ugyanily érzékkel jár a
romország emlékei közt. Benyomásai nem forgácsolódnak szét tündöklő mozaikszemekké, hanem összeolvadnak egységes képpé, mely az egyiptomi kultúra szellemét tárja elénk. Ez a mű nemcsak alapos megfigyelésből, hanem Egyiptom
műveltségének, életének, vallásának, művészetének mélyreható tanulmányozásából
született meg. Tollában megelevenedik az évezredes mult, a piramisok, sírvárosok,
királysírok beszélnek Egyiptom másvilághitéről; a nagyszerű templomok, a múzeumok nem úgy érdeklik, mint szemeket csábító remekművek, hanem mint az
ősi lélek reflektorai. Ahogy Egyiptom régi kultúráját tudja érzékeltetni finom beleéléssel, ugyanígy lopja bele olvasójába Egyiptom keresztény múltjának és mohamedán jelenének plasztikus képét, Erdősi a Nilus völgyében úgy utazik, hogy
nemcsak a földrajz, hanem a történelem távlatait is szemléli. Utiképein nincs
Baedecker-íz, a megjelenítés, elképzeltetés akkor is tökéletes volna, ha nem díszítené a munkát 60 gyönyörű kép. Megkapó ennek az útirajznak a befejezése.
A heliopoliszi obeliszk eljut Rómába a Szent Péter-térre, Erdősi utána megy,
róla olvassa le Krisztus győzelmét a múmiák és minaretek kultúráján.
Kühár

Flóris.

Dr, Wild Lajos: Tizenöt év Brazíliában, Arad, 1936.
Az „Ordem e progresso", a rend és előrehaladás országa tárul elénk színes vidékeivel és mégszínesebb életével a brazil földet, annak minden viszonyát
és élete minden mozzanatát ismerő magyar orvos leveleiből, melyeket most az
aradi „Vasárnap" adott ki könyvalakban. Az író tapasztaltsága, érdekes, kedves
s mégis tárgyilagos közlésmódja érdemes helyet biztosítanak a könyvnek a magyar könyvpiacon oly gyorsan szaporodó Braziliával foglalkozó munkák között.

Földrajz.
Kogutowicz Károly: Dunántúl és Kís-Alföld írásban és képben. II. k. Szeged, 1936. 352 1. -+- 96 oldal kép, M. Kír. Ferenc József Tudományegyetem Földrajzi Intézete.
A földrajztudomány külföldi eredményeit és fejlődését tekintve meg kell
állapítanunk, hogy a nemzeti művelődésnek e roppant fontos tényezője nálunk
sem tudós világunkban, sem az iskolában nem tudott arra a korszerű magaslatra
emelkedni s azon az átalakuláson átmenni, amit az idők szava és földrajzi helyzetünk megkövetel. Földrajztudományunk még nagyon is elvont, elméleti légkörben lebeg, másrészt még mindig túlontúl csak a földet kémleli vagy pedig a szónoki romantika formáiban éli ki magát, nagyon „pozitivista" és szűkkeblűen
öncélú. Módszertanban és korszerűségben Teleki Pál nagyszerű működése mellett
Kogutowicz Károlynak kell megadnunk a bátor és önfeláldozó kezdeményezés
dicsőségének pálmáját. Az ő szegedi földrajzi intézete a modern földrajztudomány szíve. Jelentősége nemcsak abban áll, hogy határozott célkitűzéssel és
kitartással azonos földrajzi szemléletű fiatal gárdával ajándékozta meg az országot, hanem ama nehezen elérhető cél megvalósításában is, hogy a vidéki művelt
osztályt is szép számmal a honismeret fáradságos nemzeti feladatkörébe vonta
bele. Föld és Ember című folyóirata egy évtizeden át hintette az új földrajzi
szemléletnek magvait a lelkekbe. Megismertette és megszerettette a hazát. Korszerű módszeresség és a kor kívánta nemzeti szellem egyesült benne. Ugyanezt
a célt szolgálja Dunántúl és Kis-Alföld c. két páratlanul szépen kiállított köte-

íével. Ebben a méltán híres munkájában elsőnek vállalkozott a magyar tájak
összefoglaló leírására, még pedig olymódon, hogy a tudományosság megóvása
mellett mennél szélesebb rétegekbe vigye bele hazánk földjének és népének ismeretét, Kogutowicz évek nehéz munkájával a szépséges dunántúli magyar tájnak
szerelmese és vándora lett, az iskolázott szem és a fajszeretettől izzó szív nagyrahivatott tudósává. Könyve az egész magyar társadalomnak szól, a szakembert
is gazdagítja, oktatja és a laikust is gyönyörködtetve kielégíti. Müve mérföldkő
a haza tudományos megismerésében és öntudatos megszerettetésében, A Gondviselés adjon neki erőt a Kárpátok koszorúzta minden talpalatnyi magyar rögnek
hasonlóan alapos és átlelkesített feldolgozásához!
Vanyó Tihamér dr.

Néprajz,
A magyarság szellemi néprajza, I- kötet (A Magyarság Néprajza, III. kötet).
Népköltészet. — Stílus és nyelv, Budapest, 1935, 472 I. 59 képpel és 9 térképpel.
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda,
A Magyarság Néprajzának
első két kötetéhez örömmel vesszük ezt a harmadikat, amelyben a néprajzi kutatások szellemi anyagának összefoglaló feldolgozását kapjuk.
A Bevezetőt Viski Károly írta, A tárgyi és szellemi néprajz kapcsolatát
fejtegeti és ez utóbbinak alapfogalmait világosan ismerteti, A
Tájékoztatóban
Solymossy
Sándor a népköltészet eredetét fejtegeti lélektani, élettani és etnológiai alapon, A költészeti hagyomány megszólalásának alkalmairól (közös munka,
közös élet) és okairól, továbbá a műfaj fejlődésnek nehéz kérdéseiről ír rendkívül ügyesen és új meglátásokkal.
Legművészibb és talán legértékesebb is a népdalról szóló fejezete. Az éneklés ősformáin — a kardalon és magánéneken — keresztül a népdal, a műdal
és a népies műdal összehasonlítása után a népdalszövegek versalakjának ismertetéséhez jut el. Ennek kifejtésében részletesen tárgyalja a ritmus eredetét, a
magyar nemzeti verselés alapformáját, amely szerinte az ősi nyolcas. Különös
figyelemre érdemes az a szellemes fejtegetése, amellyel a népdalszövegek kezdőképeit magyarázza és ad elfogadható választ az össze nem függő első sorok
kérdésére. Részletesen foglalkozik szerzőnk még a nép természetszeretetével, a
népdalokban jelentős szerepet játszó rímmel, stb. Végül a változat-típusokat állítja össze — sajnos, elég röviden! — és az eredet és foglalkozás szerinti egyes
népdalcsoportokat jellemzi. Kár, hogy anyaga kiválogatásában kritikája nem mindig kielégítő.
Népballadnink
ismertetésénél a nagyobb számú előtanulmány miatt már
könnyebb talajon mozgott.
A népmondákat történeti és helyhez fűződő 2 nagy csoportra osztva ismerteti; itt is, mint előbbi fejezetében, előszeretettel támaszkodik szerzőnk az összehasonlító népköltészeti módszerre. Az addigi kutatások eredményeinek körültekintő, gondos felhasználásával, rendkívül szellemes elemzésével világos képet
nyújt tárgyáról. Hibája, hogy az igazán népi anyagra alig tér ki,
Az anekdotáról annak legkiválóbb ismerője, György Lajos, szól. Ismertetése a népi anekdótagyüjtések nagy hiánya miatt majdnem teljesen az irodalmi
anekdotára szorítkozik. Kár, hogy a történeti felsorolásban Kovács Márkot, a
mult század egyik legjobb ízű anekdóta-íróját, akitől Vas Gereben Ís sokat átvett, ö sem ismeri.
Egyik legsiikerültebb fejezet Berze-Nagy Jánosé, aki a népmesével ismerteti
meg az olvasót. A mintaszerűen módszeres feldolgozás során megismerkedünk a
magyar népmesekutatás irodalmával, a magyar mesetípusokkal, a mesék formai
és tartalmi elemeivel (világkép, mesevilág társadalma stb.), a mesékben megtalálható ősvallási maradványokkal és meséink szerkezetével. Berze-Nagy
nemcsak
kiváló mesegyűjtő, hanem a népmesekutatás irodalmának alapos ismerője Ís
egyszersmind.
Viski Károlynak a drámai hagyományokról
szóló értekezése a már csak

drámai nyomokat tartalmazó „alakoskodásokat" és a szorosabb értelemben vett
népszínjátékokat ismerteti.
A Népköltészet
résznek utolsó fejezetét Oktató és alkalmi
hagyományok
címen Szendrey Zsigmond írta meg nagy hozzáértéssel. Az életkorokhoz, alkalmakhoz és foglalkozásokhoz fűződő rigmus-költészetet ismerteti.
A kötet második részében három fejezetet találunk. Tolnai Vilmos népi
szóláskincsünket
mutatja be (meghatározás, elmélet, szólás és közmondás közötti
különbség stb..,), Zlinszky Aladár a népi előadás stílusáról értekezik. Fejezetéből néhány gondolat kiemelése megfelelő képet nyújt alaposságáról, sokoldalúságáról: A nyelv egocentrikus beállítottsága, Á gondolkodás és lelki tulajdonság
kifejezései, Szimbolumnyelv, virágnyelv s t b , . . A nyelvjárásokról
Horger
Antal,
a szegedi egyetem tudós tanára, a nyelvjárások legkiválóbb ismerője írt.
Ismertetésünkben igyekeztünk a kötetnek gazdag tartalmát vázlatosan, de a
szokottnál bővebben bemutatni. Célunk az volt, hogy felhívjuk olvasóink figyelmét, mily hatalmas az a szellemi anyag, amelyet népünk termelt és termel, s
hogy ezzel is hangsúlyozzuk, mily fontos munka ezeknek az értékeknek összegyűjtése, feldolgozása,
K. O.
Pável Ágoston dr.í Őrségi képek. Vasi Szemle könyvei 74. szám, 1936.
Háromnapos őrségi út néprajzi észleleteit tartalmazza e füzet. A néprajzosok fényképező gépe megörökít mindent, ami érdekes, jellemző és figyelemre
méltó. Ezek a képek nagyban emelik az egyébként is kitűnő tanulmány értékét,
amely teljes képet nyújt a néprajz iránt érdeklődőknek az őrség jellegzetességeiről,
—l. r.
Polány István: Nyugatmagyarország néprajzi története. I—II, 1936.
Mindkét füzet tartalma először a Vas vármegye helytörténetének és Dunántúl kulturális problémáinak szolgálatában álló Vasi Szemle hasábjain látott napvilágot. Az említett célt szolgálja e tanulmány is, amely az Ausztriával határos
határvidék néprajzi történetét nyújtja. A rengeteg anyag, amely átfolyik a szerző
keze alatt, nem marad kaotikus tömeg, hanem arra szolgál, hogy a felmerült
problémákat elvigyék a biztos megoldásig. Nagy lelkiismeretesség, szorgalmas
anyaggyűjtés, világos és biztos elrendezés biztosítanak értéket e munkának,
—l. c.

Szociológia.
N. Czike Gábor: A magyar termelőtársadalom megszervezése.
A szerző „Nemzetszervezés" című sorozatának első füzete ez a figyelemre
méltó tanulmány. Nagy lelkiismeretességgel, hihetetlen munkabírással dolgozza
át a vonatkozó irodalom nagy tömegét, hogy keresse a nemzeti újjáéledés gazdasági vonatkozásait és a „Quadragesimo a n n o , , . " szellemében rátaláljon a kibontakozás útjára. A legégetőbb követelés, a keresztény gazdasági reformterv
alaptétele: a munkabérmozgalom. A körlevél e követelményének megfelelően Czike
G. azt igyekszik alapos számításokkal kimutatni, hogy mennyinek kellene lennie
annak a munkabér minimumnak, amely a munkásnak a közterhek viselése mellett a jogos emberséges megélhetést biztosítaná. Ezt a 6.82 P napszámot elérhetőnek mondja az árak emelése nélkül is oly módon, hogy a tőkekamat 2.5%-ra
csökkenjen, a vállalkozói nyereség pedig ne legyen több a termelt áruk árának
3%-ánál. A mai állapotok mellett a kezük munkája után élő emberek többsége
tehát a kellőnél háromszor kisebb bért kap.
A tanulmány második része a termelőtársadalom hivatásrendi megszervezésének szükségességét mutatja ki és foglalkozik azokkal az alapelvekkel és feltételekkel, amelyek a nemzetgazdaság egyensúlyának megteremtéséhez annyira
szükségesek, mert a nemzetgazdaság egyensúlyát sem a magán nagytőke, sem az
állam nemcsak, hogy megteremteni, de fenntartani sem képes.
P. F.

Nevelés.
Dr. Bittenbinder Miklós: A Szent Orsolya-rend leánynevelés! rendszere.
Budapest, 1936, 12 1.
A tanulmányban rövid elemzést kapunk Szent Angela szellemalkatáról. A
szent Alapítónő szelleme élteti és teszi rugalmassá az orsolyarendi nevelést, —
Dicséretreméltó az a méltóságteljes hang, mellyel a szerző mondanivalóját előadja,
DNV.
Gerely Jolán: Ki vagyok? Kiadja; Korda R. T. Budapest, 1936. 8°., 287 lap.
A szerző ,,a Teremtő örök elgondolásában élő női eszmény megtestesülésének, a szeplőtelen Szűznek és Anyának, Máriának" ajánlja könyvét, amelynek
megírására a legnemesebb szándék késztette: a mai leányifjúságnak lelkébe
akarja gyökereztetni az örök eszménykép szeretetét és követését. Célját nem elvont oktatásokkal közelíti meg, hanem a szépirodalom eszközét használja fel:
egy fiatal leánynak naplóalakban elbeszélt életalakulása szemlélteti az olvasóval,
hogyan lehet a leány a mai bonyolult életkörülmények megpróbáltatásai és válságai között is hűséges követője a Szűzanyának és valósíthatja meg a lelki tisztaság birtokában az igazi boldogságvágyat. A stílusában is vonzó, Márton Lajos
művészi rajzaival díszített könyvet szeretettel ajánljuk a leányok, anyák és nevelők figyelmébe.
b. /

Fajkutatás.
Hermann Muckermann: Grundriss der Rassenkunde. Paderborn, 19352, Ferdinand Schöningh, 8°, 128 1. és 4 képtábla. Ára fűzve 2.50, kötve 3.50 M.
A fajkutatás hihetetlenül megduzzadt modern irodalmából, melyben a legkülönbözőbb világnézetű, célzatos és hitetlen, alapos és felületes munkák váltják
fel egymást, hálás dolog kiemelni egy olyan megbízható katolikus munkát, minő
Muckermann előttünk fekvő rövid bevezetése. A híres eugenikusnak a már egyéb
műveiből is ismert nagy tudományos felkészültsége, világos előadásmódja és legfőként mély hite már eleve biztosítja az olvasót arról, hogy ebben a könyvben
megbízható összefoglalást kap a faj kutatásnak súlyos problémákkal és bizonytalan feltevésekkel telt tudományáról,
A fajkutatás történetét ismertető rövid első fejezet után Muckermann azonnal a lényegre, a faj élettani alapjainak, főként az átöröklés törvényeinek tárgyalására tér át a második fejezetben. Részletesen ismerteti Mendel törvényét és
annak az emberre való alkalmazhatóságát, az átörökléskutatás módszereit és főként a fajkeletkezés és a fajfejlődés eddig felismert törvényszerűségeit, A következő fejezetekben az emberfajok történeti fejlődését tárgyalja, a legrégibb leletektől egészen a jelenkorig. A német nép faji összetételéről szólván nyomatékosan hangsúlyozza, hogy ma már szó sem lehet a németeknél az egyfajúságról,
sem pedig a tisztafajúságról, éppen úgy, mint más népeknél sem. Már a történelmi idők elején vegyesek voltak a fajok- Határozottan elutasítja továbbá azt a
kísérletet, hogy a fajkülönbség lelki alapjainak megállapítására kritériumokat
vegyenek fel. Ilyen lelki jegyek nincsenek, vagy legalább is ma még ismeretlenek. Hangsúlyozza a szerző azt is, hogy minden faj egyenlő értékű, s ezért elveti a különböző szempontú faj értékelési feltevéseket. Az északi faj manap anynyira hangsúlyozott és dicsőített erényei, pl, a kezdeményező és az alkotó készség, más fajokban ugyanúgy fellelhetők. Hogy a testi tulajdonságokkal együtt a
lelkiek mily mértékben öröklődnek és a fajra mennyire jellemzők, azt ma még
nem lehet megállapítani.
Az egyes fajtípusok világos ismertetése után az utolsó fejezetben mesteri
módon tárgyalja Muckermann a fajkutatás és a nemzeti eugenika összefüggéseit és megoldásra váró nagy kérdéseit: az örökölt adottságok és a szellemi
lélek, a környezet és az életkörülmények, a haza és az anyanyelv, a vallás és a
műveltség egymásrahatását. Ez a fejezet, bár tulajdonképen nem más, mint a
szerző egyéb műveiben részletesen tárgyalt eugeníkai kérdések rövid összefoglalása, Muckermann írásainak a legjavához tartozik és nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy ez a könyv a hasonló rövid bevezetések közül magasan kiemelDr. Karsai Géza.
kedjék!

T e r m é szeí tudomány.
Lambrecht Kálmán: Az ősvílágí élet. 210 lap. Képekkel, évszám nélkül.
Franklin-Társulat kiadása.
Az ősélettudományba nyerünk érdekes bepillantást elhúnyt neves őséletkutatónk vezetésével. Tulaj donképen két könyvet olvashatunk egyszerre Lambrecht
munkájában: a földtörténet korszakait és az őséletkutatók, a „kövületvadászok"
életét. Népszerűsítő munka. Könnyű, de lebilincselően érdekes és tanulságos olvasmány.
Gaál István: Amit rosszul tudunk. Természettudományi koholmányok és
balítéletek. 438 lap. Képekkel, évszám nélkül (1936), Egyetemi Nyomda kiadása.
A természettudományi koholmányok elleni harc megindítója Dalmady Zoltán volt „Mende-mondák a természettudomány köréből" című könyvével. Az ő
munkáját folytatja Gaál István nagy lelkesedéssel és hozzáértéssel. Kiterjeszkedik az állattan, a növénytan, a geológia és a földrajz körében felburjánzott baltételekre egyaránt. Gaál István könyve népszerűsítő irányú, de egyben szakszerű
is lévén, rendkívül tanulságos, különösen geológiai részében.

Művészet.
A Magyar Művészet-ben Ybl Ervin tanulmánya ismerteti Sidló Ferenc
szobrászművész legújabb alkotásait; Herman Lipót egy-egy Szinyei- és RipplRónai-kép nyomán érdekes útbaigazításokat ad a képélvezés módjához; Bényi
László Csontváry ismeretlen leveleit közli; Csánky Dénes a besztercebányai oltár
dátumához fűzi értékes művészettörténeti megállapításait; Csapláros István pedig
Gautiernek Madarász Viktorról írt kritikáit gyűjtötte össze, — Elek Artúr a
most elhúnyt kiváló festőnek, Tornyai Jánosnak művészetét méltatja, Schoen
Arnold Budapest ikonosztázisait ismerteti, Jajczay János Buda visszafoglalásának művészeti emlékeiről ír, Rózsafí'y Dezső a Szépművészeti Múzeum három
új Munkácsy-festményét mutatja be, Mihalik Sándor az esztergomi kincstár új
szerzeményét közli, Csatkai Endre pedig egy ismeretlen Lenbach-rajzot tárgyal,
mely Liszt Ferencet és barátait ábrázolja, — Hermann Lipót Iványi-Grünwald
Béla kiállítását ismerteti, Fényes Adolf romantikus képeiről ír és megemlékezik
Balló Ede haláláról, Ybl Ervin Kövesházi Kalmár Elza művészetét méltatja, dr.
Pígler Andor a Szépművészeti Múzeum tulajdonában lévő most felfedezett Altdorfer ismeretlen műveit mutatja be, ífj, Csemegi József antik díszítő elemekről
ír, Boros Ferenc pedig ismeretlen adatokat közöl Gulácsy Lajosról, — Horváth
Henrik dr. mélyreható tanulmányban rajzolja meg a régi Buda és Pest művelődési hátterét, amint az a Nemzeti Szalonban kiállított képek tükrében nyilvánul
meg, Kopp Jenő dr. pedig világos és tárgyilagos cikkben ismerteti a magyar
művészeti törekvéseket egészen napjainkig. — Oltványi-Artinger Imre tanulmánya
gazdag képanyag kíséretében ismerteti nagysikerű kiállítása alkalmából DienerDénes Rudolf művészetét; Genthon István Szent László feleségének remekmívű
keresztjéről ír magvas esszét, Csánky Miklós pedig a lőcsei Vir dolorum-oltár
mesterét állapítja meg.

RENDI HÍREK.

Dr. Kiihár Flórís az „Egyetemes vallástörténet" című kétkötetes művét a nunciatúra útján felajánlotta a szentatyának, XI. Pius
pápa Pacelli bíboros államtitkár ú t j á n köszönte meg a szerzőnek az
apostoli szt. szék iránt tanúsított ragaszkodását és kívánta, hogy
munkája az igaz hitnek és vallásnak javára szolgáljon. Egyben apostoli áldását is küldte a tudós szerzőnek.
Dr. Szúnyog Xavér ,,A liturgia Krisztusképe" címen tartotta
meg márc, 5-én székfoglalóját a Szt. István Akadémiában, A tartalmas és mélyenszántó felolvasást szokatlanul nagy közönség hallgatta
végig. Az egyetem rektora és az akadémia osztályelnöke, Pataky Arnold köszönte meg az előadást, aki a szerző munkássága mellett különösen a Szt. Benedek-rend liturgikus érdemeit méltatta.
Dr. Koller Pius tudományos eredményei. Koller P, biológus,
kit az edinburgi tud. akadémia (Royal Society of Edinburgh) ez év
februárjában választott tagjai közé, különösen a sejttannak az öröklődéssel kapcsolatos terén, a kromoszómák struktúrájának és mechanizmusának kutatásán dolgozik rendkívül jelentős eredménnyel. Nagyobb dolgozatainak száma meghaladja a harmincat, melyek a legtekintélyesebb nemzetközi szakfolyóiratokban jelentek meg. Eredeti
megállapításainak nagy tudományos jelentőségét mi sem bizonyítja
jobban, mint az a körülmény, hogy a most megjelent, e téren legjelentősebb szakmunkában — a sejtöröklődéstan legújabb tudományos eredményeit ismertető: C, D. Darlington, Recent Advances In
Cytology-ben, — az újabb dolgozatai közül kilenc van fölvéve. Ez
azt jelenti, hogy az ezekben ismertetett eredményeket a nemzetközi
tudományos fórum mint új felfedezéseket ismeri el. De egyébként
is számos helyen hivatkozik reá és hozza eredeti mikrofotografiáit
is. Tudományos érdemeinek nagy elismerését jelenti továbbá az is,
hogy ismételten be kellett mutatnia eredményeit Oxfordban, Cambridgeben, Manchesterben, Londonban a különféle szakkörökben,
mire aztán megbízást kapott az angol öröklődéstani Társaság idei,
június 26-án tartandó évi nagygyűlésének a tudományos megszervezésére. Ez három napig fog tartani és előkészítője lesz a jövő évi
internacionális genetikai kongresszusnak. Hogy ez a körülmény mily
nagy tudományos elismerést és kitüntetést jelent, ez akkor világlik
ki legjobban, ha meggondoljuk, hogy a nagy angol nemzet, — mely
a tudomány ezen ágában az amerikaiakkal együtt messze előtte jár

minden más nemzetnek —, bíz meg egy idegent, egy magyar bencést e fontos feladattal. Az edinburgi akadémia különben teljesen
egyenrangú a londoni tud. akadémiával. Ugyanazok a kiváltságai
vannak, de természettudományos téren talán még nagyobb a tekintélye. Első titkára Hume, a nagy filozófus volt. Jelenlegi kiválóbb tagjai Haldane, Hogben a kiváló szociálbiológus, Kendall kémikus, Galton Charles Darwin, unokája Darwinnak, Bayliss a fiziológus, Wittaker, elsőrendű matematikus, Sir Arthur Keith anthropológus, Niels
Bohr Nobel-díjas kémikus, Einstein és Zeeman Nobel-díjas fizikusok,
Morgan Nobel-díjas genetikus. ,,Non cuivis homíni contingit adire
Corinthum."
Bencések Ausztráliában. An angol bencések meghívást kaptak
Canberából, Ausztrália ú j fővárosából, hogy ott megtelepedjenek. A
bencés telepítési mozgalom élén az ausztráliai míniszterelnük áll,
aki maga is buzgó katolikus.

Oblátus és obláta szövetségeink.
Az 1936, év október 6-án tartott közgyűlés óta nem adtam beszámolót szövetségeink működéséről. Most is csak röviden jelzem
az azóta történt nevezetesebb eseményeket. De még mielőtt ezt
is elkezdeném, arra szeretném kérni a Szövetséget, bízzanak
meg a testvérek közül valakit, aki havonkínt pár sorban jelzi a szövetség életének eseményeit. Még ha más nem volna is, mint az, hogy
a gyűlésen miről tárgyaltak, hasznos lehetne a beszámolójuk a közösség szempontjából.
Mire e sorok a Szövetségekhez jutnak, mindenfelé elhangzott
már a kettős szentévnek kihirdetése. Azt szeretném, ha az egyes
Szövetségeink is kivennék a részüket a helyi ünnepségek rendezésében is, de az egész oblátus intézmény is tanúságot tenne arról, hogy
a kettős szentév reá nézve ú j erőgyűjtés és a hála külső jele is lesz,
A jelentések intézésével megbízott testvér arról is számot adhatna
jelentései kapcsán, hogy milyen munkát vállalnának,
Kecskemétről
rendesen megérkezik a munkáról szóló jelentés.
Örömmel állapítom meg, hogy nagyon tervszerű és következetes
munka folyik. A maguk lelkének megszentelésére szeretettel tanulmányozzák Szent Benedek Atyánk Reguláját. A helyi igazgató sokat fárad, hogy Szent Benedek Atyánk szellemét minél jobban megismerjék a testvérek. Ezen kívül a jótékonysági munkát is folytatják. Mint vezetők szerepelnek a népmisszióban, egyesületek vezetésében. A Máriakertvárosi templom építése ügyében tovább folytatják a munkát, Oblációt tettek: Dunai Jánosné és Bucskó Sándorné.
Celldömölkön novemberben az Oblátaszövétség nagyon kedves megrendezésben ünnepelte fennállásának tízéves évfordulóját. Jándi
Bernardin apát úr meghívására a központi igazgató mondta a szentbeszédet és a hálaadó szentmisét és fogadta az új tagok oblációját.

Az ünnepségbe belekapcsolódott az Oblátusszövetség is. Budapesten
a Szent Skolasztika Szövetség is a megállapított és közgyűlésen elfogadott tervezet szerint dolgozik. Igen örvendetes a tagok számának
gyarapodása, Dr. Strommer Viktorin tihanyi apát úr szeretettel vezeti a Szent Gellért Szövetség életét és dolgozik most a Szent Asztrík Szövetség megalakulásán is. Kőszegen május 16-án tették le az
oblációt a következő jelöltek: Dömötör Gyula, Kelemen Antal oblátusok, Pálmay Ilona, Ponesz Lajosné és Schmidt Margit obláták.
Kettőt pedig a próbaévre vett fel a helyiigazgató. Mohácson az oblátaszövetség jogilag is teljesen megalakult, miután a pécsi püspök
úr a megalakuláshoz engedélyét adta. A szövetség helyiigazgatója
Tihanyi János pápai kamarás, belvárosi plébános. Az első obláció
zászlószenteléssel egybekapcsolva szeptember 12-én volt, A szertartást a központi igazgató végezte, Gy őr szentmárt ónban már készülnek az első obláció letevésére. A r r a a hírre, hogy a kecskeméti obláták elzarándokolnak Pannonhalmára és ott kétnapos lelkigyakorlatot tartanak, a győrszentmártoní obláták vezetője, Kocsis Mihályné
nagy buzgósággal gondoskodott elhelyezésükről. Lelkigyakorlatot a
két szövetség együtt tartott. A helyiigazgató segítségére az obláták
ügyvezető igazgatójává Linzer Szílárdot nevezte ki a Főapát Ür.
Szarvason nagy buzgósággal gyűjtik a tagokat úgy, hogy az ősszel
külön szövetséggé alakulhatnak. A központi igazgató fogadta Füzek
Ilona Margit, Kasnyik Mária Ágnes, vitéz Orbán Lászlóné oblációját. Pilisvörösvárról Budapestre mentek és ott a központi igazgató kezébe tették le az oblációt vitéz Sínka László és felesége. Ugyanekkor
leányuk Sinka Ibolya novítiává lett.
Dr. Niszler
Teodóz,
központi igazgató.

10910 Sárkány Nyomda r.-t. Budapest, VI., Horn Ede-utca 9. Telefon: 221—90.
Igazgatók: Dr. Wesielv Antal és Weasely József.
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.SZERKESZTŐSÉGÜNKNEK MEGKÜLDÖTT KÖNYVEK.
Merény O.: Berzsenyi Dánuel költői müvei. Bp., 1936.
Pénzes Balduin: Az úgynevezett „Almanach líra". Pannonhalma, 1937.
Schreiber G.: Deutsche Bauer-irömmigkeit.
Hynek—Czékus: Krisztus kínhalála a modern orvosi tudomány világánál. Bp.,
Korda.
Plus—Gálfy: Krisztus testvéreinkben. Bp., 1937. Korda.
Brocke K.: Die Kirche im Glaubenskampí. Paderborn, 1936. Schöningh.
Adrian-Schmidt: Geistliches Volksschauspiel ifn Lande Salzburg. Salzburg—
Leipzik, 1936. Pustet.
Card. Leplicier: La plus belle ileur du paradis. Paris, 1936. Lethielleux.
Card. Beruhe—Ervin: A lelkivezetésről. Bp., 1937. Korda.
Soubigou L.: Moise et nous. Paris. Lethielleux.
Weiser—Beluscsák: Alpesi fény. Bp., Korda.
Gindele-Loebenstein: Der gregorianische Choral im Weseii und Ausführung. 1936.
Székely L.: Mindennapi imádságok. Rákospalota. Szalézi művek,
Alkant. Szt. Péter: Imádság, elmélkedés. Rákospalota.
Nieremberg—Nagy: Vezérelvek, tanácsok, gondolatok. Rákospalota.
Herwegen I.: Väterspruch und Mönchsregel. Münster in Westfalen.
Zimándi P.: Kazinczy véleménye kora irodalmáról. Bp., 1936.
Tenk B.: A vízszabályozás Tolna megyében a 18. sz.-ban. Pécs, 1936.
Csalogits J.: Tolna vm. múzeumának újabb szerzeményei. Pécs, 1936.
Bomm U.: Lateinisch-deutsches Messbuch. Einsiedeln-Köln. Denzinger.
Buck: Rev. mére Angeles Sorazu. Paris. Desclée de Brouwer.
Nemesné Müller Márta: A családi iskola. Bp., Studium.
Kapossy—Radisics: Szmrecsányi Miklós Eger művészetéről. Bp., 1937.
Regettieri Th.: L'evangil. eucharistique. Turin—Rome, 1936. Marietti.
Carbone C.: Circulus Philos, vol. III. Cosmologia. Taurini, 1937. Marietti.
Batzill H.: De usu et abusu matrimonii. Taurini, 1937. Marietti.
Oppenheim Ph.: Introductio in literaturam liturgicam. Taurini, 1937. Marietti.
Csák L.: Vér és láng között. Bpest, Korda.
Pécsi T.: Tüz és kard fölött. Bpest, Korda.
Csávossy E.: Szt. Ignác kilenced. Bpest, Korda.
Lintelo—Müller: Ima és hivatás. Bpest, Korda.
Lintelo—Müller: Nem tudjátok sem a napot, sem az órát. Bpest, Korda.
Vandeur—Szirmai: Adoro Te. Rákospalota.
Gerely J.: Gyermekeink boldogságáról van szó. Rákospalota.
Breitenstein D.: Begegnung von Kirche und Welt. Hildesheim.
Baníi Fl.: Fra Niccolo de Mirabili. Firenze.
Nogues D.: Mariologie de saint Bemard. Paris, 1935. Castermann.
Faivre N.: Jésus, lumière-amour. Paris, 1936. Lethielleux.
Zsámbéki L.: Magyar művelődéstörténeti kislexikon. Szeged, 1937.
Huszár Gy.: Bölcselet. í. Logika. Bpest, 1937.
Weissenberger P.: Baugeschichte der Abtei Neresheim. Stuttgart, 1934.
Jancsó E.: Nyelv és társadalom. Cluj, 1937.
Turóczi-Trostler: Keresztény Seneca. Bpest, 1937.
Donát J.: Cosmologia. Oeniponte, 1936.
Donát J.: Psychologie. Oeniponte, 1936.
Donát J.: Critica. Oeniponte, 1937.
Donát J.: Vocabularium Philosophicum. Oeniponte, 1937.

PANNONHALMI
A pannonhalmi

főapátsági
doktorátusi

FÜZETEK.

Szent Gellért főiskola
értekezései
1926-tól

hallgatóinak

1. Koller Pius: Faj és haj. Budapest, 1926. — — — — —
2. Rados Tamás: Horatiusi nyomok Ausonius
költészetében.
Pannonhalma, 1928.
— — — _ _
—
3. Herczegh Frigyes: Sopron vármegye a Hunyadiak
korában.
Pannonhalma, 1928.
— — — — — — — — —
4. Vanyó Tihamér: A katolikus restauráció
Nyugatmagyarországon. Pannonhalma, 1928,
— — — — •— — —
5. Kurzweil Géza: A forma, mint kifejezőeszköz
Klopstock
ódaköltészetében
(=Német Philologiai Dolgozatok XXXVII.
sz.) Budapest, 1928.
— — — — — — — — —
6. Nagy K, Amadé: A Zala-Sárvíz csatorna szögének
földtani
viszonyai. Pannonhalma, 1928. — — — — — — —
7. Csóka Lajos: Sopron vármegye katolikus egyházi és tanügyi
viszonyai III. Károly és Mária Terézia korában. Pannonhalma, 1929, — — — — — — — — —
8. Kokas Endre: Az 1880-as évek irodalmi élete. Pannonhalma,
1930, — — — — — — — — — — — — —
9. Brunner Emőd: A francia felvilágosodás és a magyar katolikus hitvédelem. (^Bibliothèque de l'Institut Français à
l'Université de Budapest, 14. sz.) Pannonhalma, 1930, —
10, Monsberger R, Ulrik: A hazai német naptárirodalom
története 1821-ig. (=Német Philologiai Dolgozatok XLVI, sz,)
Budapest, 1931.
— — — — — — — — — —
11, Kelemen Atanáz: Keresztély Ágost herceg katolikus
restaurációs tevékenysége a győri egyházmegyében. 1931. — —
12, Jámbor Mike: Prohászka Ottokár természetszemlélete.
Pannonhalma, 1932,
— — — — — — — — — —
13, Piszker Olivér: Barokk világ Győr egyházmegyében
Zichy
Ferenc gróf püspöksége alatt (1743—1783.). Pannonhalma,
1933,
— — — — — — — — — — — —
14, Tardos Vida: Térgörbék szinguláris pontjairól. (Közlemények
a Debreceni Tisza István Tudományegyetem Mathematikaí
Szemináriumából, IX. f.) Pannonhalma, 1934. — — —
15, Juhász Gergely: Klopstock magyar utókora. (Minerva-könyvtár, XLVIII.) Budapest, 1935, — — — — — — —
16, Nemes Vazul: Tertullianus görög műveltsége. Pannonhalma,
1935.
— — — — — — — — — — — —
17, Jánosi Gyula: Barokk hitélet Magyarországon a XVIII. sz.
közepén a jezsuiták működése nyomán- Pannonhalma, 1935
18, Kelemen Szulpic: Újabb vizsgálatok a szénmonoxid
molekula
IV. pozitív sávrendszeréről. Pannonhalma, 1936, — — —
19, Pénzes Balduin: Az úgynevezett
„almanach-líra".
Pannonhalma, 1937.
— — — — — — — — — — —
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INHALT.
Aufsätze. P. Dr. Tihamér Vanyó: Die Religiosität des modernen kath, Mannes, —
P. Dr, Flóris Kühár: Die Symbolik der Eucharistie. — P, Dr. Jób Bánhegyi: Die Romane von Irén Gulácsy, — P, Dr, Barnabás Holenda: Elektrizität, Strahlung, Leben, — P. Szixtus Mayer: Die biologischen und weltanschaulichen Beziehungen des Rassenproblems.
Umschau. P, Jákó Blazovich: Der Mensch von heute in der Beleuchtung eines
Romanschriftstellers.
Besprechungen.
Benedictina.

REVUE DE PANNONHALMA.
No. 3. le 15. juin 1937.
XII-ième Année.
Organe catholique d'intérêt général publié par l'Archiabbaye
bénédictine de Pannonhalma,
Directeur: D. Dr. V. Strommer, secrétaire de rédaction: D. Dr. Ernő
Mihályi. — Paraît cinq fois par an. — Rédaction et administration:
Pannonhalma, Győr vármegye, Hongrie. — Abonn. 6 P. par an.
SOMMAIRE.
Études. Dorm Tihamér Vanyó: La religiosité de l'homme catholique moderne, —
Dom. Flóris Kühár: Le symbolisme de la sainte Eucharistie, — Dom. Jób
Bánhegyi: Les romains de l'écrivain Irene Gulácsy. — Dom, Barnabás Holenda: Electricité, radiation, vie. — Dom. Szixtus Mayer: Les rapports
du problème de race avec la biologie et avec la vue du monde.
Revue des idées et des laits.
par un romancier.
Livres.
Benedictina.

Dom, J á k ó Blazovioh: L'homme d'aujourd'hui vu
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Főszerkesztő: Dr. Strommer Viktorin, tihanyi apát.
A szerkesztőbizottság tagjai: Dr. Sárközy Pál, Dr. Kocsis Lénárd, Dr. Klemm
Antal, Dr. Kühár Flóris, Dr. Hegyi Dámján, Dr. Holenda Barnabás, Dr. Szalay
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A folyóirat csekkszámlája a Győri Első Takarékpénztárnál 4474 P, Sz,

A Pannonhalmi Főiskola Évkönyvei 1910—1917.
Ára évfolyamonként, fűzve 4 P.

Szent Gellért
Ifjúsági hitszónoklati folyóirat.
Húsz (1898—1918) évfolyam. Ára évfolyamonként fűzve 4, kötve 5 P.

A Pannonhalmi Főiskola Könyvei.
1. Dr, Sárközy Pál: A differenciálegyenletek elméletének elemei. Pannonhalma,
1932, 107 1. Ára 5 p.
2. Dr. Vanyó Tihamér: Püspöki jelentések a magyar szt, korona országainak
egyházmegyéiről, 1600—1850. Pannonhalma, 1933. 488 1. Ára 10 p.
3. Dr. Vanyó Tihamér: A bécsi nuncíusok jelentései Magyarországról, 1666—1683.
Pannonhalma, 1935, 108 1. Ára 2.50 p.
4. Dr, Sárközy Pál: Bevezetés a differenciálgeometriába. Pannonhalma, 1936.
247 1, Ára 10 p,
5. Dr, Csóka J. Lajos: Mária Terézia iskolareformja és Kollár Ádám. Pannonhalma, 1936, 328 1. Ára 7 p.
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Az aritiintellelctualizmus sodrában.
Blazovích Jákó.

A bölcselők ezídeí IX, nemzetközi kongresszusa Párizsban zajlott le, A megnyitó ülés egyik előadója, Lord Sámuel foglalkozott
időnk szellemi, lelki állapotával. Ilyen vonatkozásban a kor jellemző
sajátosságát a ,.confusion de l'esprit"-ben, szellemi életünk zűrzavarában látja. Ebben a zűrzavarban egyre erőszakosabban tör magának utat a különböző életszférákba egy veszedelmes áramlat, Antiintellektualízmusnak nevezhetnők. Az áramlat elfordul az értelemtől, merő intuícióra támaszkodik s ezen az alapon merészen állít
a nélkül, hogy bizonyításra kötelezve érezné magát. Az áramlat lelke
valami sajátos ,,laikus miszticizmus". Lord Samuel úgy látja, hogy
az áramlat révén ,,une barbarie primitive", ős-barbarizmus tör be az
eszmék világába.
Vájjon nem az összeroppant racionalizmus egy késői siratója
mondja-e el itt a maga keserű panaszait, aki nem tud megnyugodni
az Ész királynőjének detronízálásában?
Nem ismerjük Lord Sámuel előadásának teljes szövegét, de a
rendelkezésünkre álló kivonat alapján nem mernénk a kérdésre
igen-nel felelni. Egyébként pedig, az előadó világnézeti, bölcseleti
hitvallásától teljesen elvonatkozva, magukat a vádakat az élet igazolja, A vádakban adott kordíagnózís nem is ú j . Az utolsó években
egyre sűrűbben találkozhatni vele. Hogy csak egy tanút vonultassunk föl Lord Samuel mellett, a holland Huizínga ugyanúgy lát. Az
,,Im Schatten von Morgen" című munkájában, amely a kor lelkiszellemi arculatáról szokatlanul éles, nyugodt kézzel megrajzolt képet ad, a következőket í r j a : ,,A Mythos kiszorítja a L o g o s t . . . Az a
rendszeres, bölcseleti és gyakorlati antíintellektualízmus, amint a
mai életben mutatkozik, az emberi kultúra történetében valami újnak látszik , , , Ha régebbi szellemi áramlatok az értelemtől megtagadták a hűséget, akkor az mindig az értelem-fölötti javára történt.
Az a kultúra, amely m a hangadó akar lenni, nemcsak az értelemtől
tekint el, hanem magától az érzékfölöttitől (vom Intelligiblen) is,
még pedig az értelemalattí, a hajlamok, ösztönök javára. Az akarat
javára optál , . , Barbarízálódás indul meg, mikor egy régi kultúrában, amely sok évszázad alatt megteremtette a gondolkozás, a fogalmak átlátszóságát, tisztaságát, a mágikus és fantasztikus az izzó
ösztönök ködgomolyában kezd fölemelkedni s a fogalmakat elhomályosítani", Huizínga sem az előző századok racionalizmusát siratja
vissza, ,,Az erőszakosan uralomra juttatott racionalizmusból míndPannonhalmi Szemle
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n y á j an különbség nélkül már régen kinőttünk" — állapítja meg nyugodtan.
Hogy Lord Samuel—Huizinga vádjai, gondolatai az életszemléleti, világnézeti kérdések iránt érdeklődő komoly közvéleményt is
élénken foglalkoztatják, annak beszédes jele az a meleg fogadtatás,
amelyben Huizinga munkája részesült, A könyv 1935 óta három
kiadást ért s ma mégis a könyvpiacon alig fölhajtható. Elsősorban e
munka alapján kíséreljük meg a kordiagnózis részletezését.
Mindenekelőtt tisztázzuk a fogalmakat. Az íntellektualízmusantiíntellektualízmus ellentétpárról nem könnyű szabatos meghatározást adni, A két fogalmat tágabb körrel vesszük, nem szorítjuk
csak a bölcseletre. Ezzel a fogalomköri tágítással íntellektualizmuson értjük azt a szellemi irányzatot, amely a z egyetemes kultúrélet
súlypontját az értelemben, az értelem tevékenységében keresi, A
kultúrélet alanya, hordozója az egyéni és kollektív lelkiség. Az intellektualízmus a kultúrmunkában elsősorban e lelkiség szellemi, értelmi erőire támaszkodik. Ezzel szemben az antiintellektualizmus a
tiszta ész háttérbe-szorításával lényünk érzelmi, akarati, képzeleti,
ösztönös erőit állítja munkába. Nem elméletek, rendszerek építése,
hanem maga az élet az eszménye. Értékskálájának csúcsán nem az
igazság, hanem az élmény áll. Az intellektualízmus-antiintellektualizmus ellentétben rejlő poláris feszültség helyes korlátokkal bíztosítve, a kultúrának élettani szükséglete, A történelmi kereszténység
nagy gazdagságának beszédes jele, hogy volt Szt. Ágostonja s volt
Aqu. Szt. Tamása. „Minden egészséges életfolyamat voltaképen poláris ellentéteken, mint gyújtópontokon szerkesztett ellipszis. Amíg a
két ellentétel a maga gyújtópont-körzetében marad, addig az életáramlás normális; amint kitör ebből a körzetből, kezdődik a probléma; és amikor ezt áttörte és elnyeléssel fenyegeti az ellenpólust,
megjelenik a válság" (Schütz A,: őrség 216. o.).
Huizinga szerint az utóbbi eset következett be kultúréletünk jelenlegi fázisában. Az antiintellektualizmus olyan méreteket kezd ölteni, hogy egész kultúránk életveszedelméről kell beszélnünk. Alig
egy emberöltővel előbb Prohászka az intellektualizmus túlhajtásairól vádolta joggal a kort, s ma komoly korfígyelők aggodalommal nézik, miként sodródik egyre nagyobb lendülettel egész kultúréletünk
az antiintellektualizmus szélsőségébe. „Der Mythos hat den Logos
verdrängt". Sajátos neoromantika sodrába kerültünk, amely egész
Nyugat jövője szempontjából komoly veszélyeket r e j t magában.
A kultúrprobléma, amelyet röviden jeleztünk, sokkal szövevényesebb, szétágazóbb, hogysem egy tanulmány keretei közt kimerítően széttagolható volna. Meg kell elégednünk azzal, hogy néhány
pontról világítjuk meg.
Az antiintellektualista fordulatnak a történelmi dialektika szükségszerűségével be kellett következnie. Az ész tírannikus uralma ellen, amely főleg a XVII. századtól kezdve egyre nagyobb súllyal nehezedett az újkorra, magának az életnek föl kellett lázadnia. A for-

radalom első szele a bölcselet felöl már a XIX, század közepe táján érezhető. Az ú j irány a túlzó intellektualista életszemlélettel
szemben követeli az érzelmi világ, az akarat, a képzelet, az ösztön
jogait az élet alakításában. Nem hajlandó a száraz fogalmak, sémák,
típusok holt világába zárkózni, hevesen tiltakozik az élet merő intellektualizálása ellen, az életértékek rangsorában helyet követel az
egyéni, az ösztönös, az érzelmi és érzéki számára is. A valós élettől
elszakadt, légüres térbe kisodródott bölcselettel szemben, amely számára a valóság az észben, a létezés a gondolkodásban merül ki, maga
a konkrét, eleven, színes, irracionalitásokkal sűrűn behálózott élet
lesz eszmélődésének, vizsgálódásainak tárgya. Feszült figyelemmel
szegeződik tekintete erre a misztikus történésre, boncolgatja egyes
jelenségeit, hogy így férkőzzék titkaihoz, elmélyítésének, gazdagításának módjaihoz. A megismerésben, az igazság kutatásában nem elégszik meg az Aristotelesre támaszkodó logika fölszerelésével, hanem
ilyen vonatkozásban is ú j utakat keres. Kierkegaard, Nietzsche,
Dilthey, Bergson, Eucken az ú j irányzat legkimagaslóbb alakjai.
Azonban az antiintellektualísta színezetű bölcselet évtizedeken
át magára az életre alig tud hatást gyakorolni. Kierkegaard heroikus
vívódásai, amelyekből annyi mély gondolat született, alig keltenek némi
visszhangot, Nietzsche egész életén át az ,,Insel der Einsamkeit", a
magára-maradottság tragikus foglya, Dilthey, Eucken s főleg Bergson
körül már lelkes tanítványok csoportosulnak, de maga az élet alig
vesz tudomást róluk. Az élet továbbra is az intellektualízmus vizein
törtet előre. Tudomány, politika, gazdasági élet, világnézeti irodalom
mind az intellektualízmus szellemével van telítve. Ez a szellem ölt
testet a XIX. század uralkodó embertípusában, a bourgeoísban. Nem
lesz érdektelen a továbbiak szempontjából sem, ha ennek az embertípusnak vázlatos képét ide iktatjuk. A vázlat elkészítése ma, amikor
a bourgeois történelmi ellenfele és leváltó ja is már egyre élesebben
látszik, nem ütközik nehézségbe,
A bourgeois a fölvílágosultság emlőin nevelődött, nagykorúságát véres önkényességgel a francia forradalomban önmaga kiáltotta
ki. A XIX, századnak ő az ura, a politikai, társadalmi, gazdasági,
kulturális élet m a j d minden szála az ő kezében fut össze, ízig-vérig
intellektualista, de intellektualízmusából már hiányoznak a XVIII.
század fölvilágosultságának metafizikai kapcsolatai. Metafizikai vonatkozások, kérdések nem nyugtalanítják, könnyedén lesz nagy tömegekben atheistává. Az ő hódolata a gyakorlati észnek szól. Kikapcsolódva teljesen a metafizikai szférából ráveti magát az anyagi, érzéki világra, annak törvényei, erői után kutat, hogy a maga szolgálatába állíthassa őket. A világ értékelésében, az élet célkitűzéseiben és
alakításában lelkiségünk egyetlen erejére, az észre támaszkodik, —
Egyházról, Kinyilatkoztatásról, teológiáról hallani sem akar. Egyetlen bálványa a tudomány, — tőle v á r j a rendületlen bizalommal összes
problémáinak megoldását. E mellett szélsőséges individualista, A közösségi élet minden középkori keretét széttöri, vagy végzetesen meglazítja, Társadalmát a minden irányban szabaddá tett egyénből ki-

indulva akarja megépíteni. Szociális érzéke nincs, A rohamosan szaporodó munkásságban fölgoimolygó problematikát nem látja, illetőleg
amikor már kikerülhetetlenül, fenyegetően áll eléje, csendőrrel-rendőrrel megoldhatónak véli. Politikailag lelkes liberális, aki vakon bízik parlamentarizmusában. Gazdasági életében egyre szenvedélyesebb és kíméletlenebb kapitalista, aki hova-tovább minden értékét a
pénz közös nevezőjére hoz. Legszörnyűbb világtörténelmi teljesítménye a négyéves világháború. E teljesítményének lett áldozata önmaga is: a világháború áldozatainak szomorú névsorát a bourgeois
z á r j a le.
Amikor a véres vihar elvonult s a szellemi élet a szörnyű lidércnyomás alól fölszabadulva legalább némileg normálisabban kezdett
lüktetni, csakhamar nyilvánvalóvá lett, hogy Nyugat ú j csillagzat alá
került. A bölcseleti, világnézeti irodalomban új, vagy legalább azelőtt
ritkán hallott szavak lesznek otthonosak: „das Heilige", „das Ewige",
Irrationale, Mythos, intuíció, surraison, alogisch, Wesenschau stb.
Kierkegaard és Nietzsche szinte máról-holnapra az érdeklődés homlokterébe lépnek. A világnézeti, vallási kérdések körül hatalmas, lelkes munka indul meg, amelynek z a j a fölveri még a misztikának a
XIX, század folyamán kihaltnak vélt világát is. De nemcsak a bölcseleti, világnézeti szférában szorul egyre jobban vissza az előző
idők fölényes intellektualizmusa, ez a sorsa más kultúrszférákban is,
így politikai szülötte, a liberalizmus is halálos sebeket kap. Az államéletben ú j ideológiák, ú j mitológiák születnek, amelyek tudatosan, nyiltan helyezkednek szemben az intellektualizmussal. Még gazdasági hajtása, a kapitalizmus is, amely pedig szédítő erők fölött
rendelkezik, támadások pergőtüzébe kerül, alapjaiban megrendül,
Hova-hamar a nagy szellemtörténeti átalakulás nyilvánvaló: Nyugat
kultúrája — Huizinga szavaival élve — írracíonalizálódík. Az előző
század túlzó intellektualizmusa a történelmi dialektika keménységével átcsap tudatos antiintellektualizmusba.
Hogyan verődik ki ez a szellemi áramlat a ma életén?
Kérdésünkre talán a legszemléletesebb, legplasztíkusabb feleletet úgy kapjuk, ha az irányzatot embertípusba sűrítjük. Az áramlat
dinamizmusára jellemző, hogy ez a vállalkozás nem is túlzottan merész. Még egy emberöltőre sem volt szükség, hogy az antíintellektualizmus megteremtse a maga embertípusát. "A bourgeois még nem
szorult le a ma színpadáról, de a vezető szerep már sok helyütt kiesett a kezéből. A XX. századnak már nem ő az ura, hanem az antiintellektualista áramlatból született ú j ember — az antibourgeois.
Az antibourgeoísban az ifjúság erői feszülnek. Elsősorban az
1900 körül született nemzedékből toborzódik. Külső megjelenéséről
sikerült pillanatfelvételt ad Reynold, „Itt egy ú j embertípus alakul,
még testi tekintetben is. Találkozunk vele Moszkvában és Párizsban,
Rómában és Berlinben, az Egyesült-Államokban és Svájcban, Nézzétek meg jól: fiatal surbankó, borotvált arccal, kalap és kabát nélkül, színes ingben, kemény, egyenes tekintettel: sietve és dübörögve
tör magának utat a tömegben autójával, vagy mótorbiciklijével. Tudja

mit akar: erősnek érzi magát, övé a világ, vagy legalább az övé lesz.
Ha kell, erőszakkal szerzi meg" (Schütz A. fordítása).
Ami az antibourgeois lelkivilágát illeti, annak kialakulására az
antiintellektualizmus mellett elhatározóan hatott a világháború. A
háború borzalmait vagy a lövészárkokban szenvedte végig, vagy az
iskola padjaiban apján, testvérein keresztül.
A négy éven át tartó vérdagály elsöpörte a bourgeois m a j d minden bálványát. Az antibourgeois egy világ düledezése közben érlelődött férfiúvá. A romok közt mindenekelőtt kialudt benne a XIX. század nagy optimizmusa. A lövészárkokkal és katonasírokkal fölbarázdált Európa döbbenetesen igazolta, hogy a tudomány, a liberalizmus,
a kapitalizmus megváltó erőibe vetett hit tragikus tévhit volt. A nagy
kiábrándulás első visszhangja a hontalanság, bizonytalanság, félelem
érzete volt. Sok szó esett a világirodalomban a háborút követő első
évek e jellegzetes tünetéről. Tudat alatt ma is az antibougeois egyik
lélekalkatí eleme a ,,Lebensangst", De tudatéletének síkjáról leszorította azzal a daccal, elszántsággal, sokszor heroizmussal, amely
ugyancsak jellemzője. Lélektanában ez a bátorság, elszántság lépett
a bourgeois optimizmusának helyébe. Nem ijed meg a veszélytől.
A k á r gépet vezet, akár politikai eszményeiért küzd, akár világnézeti
harcok tüzében áll, az élet kockáztatásáig merész tud lenni. Lelkivilágát elszánt dinamizmus feszíti. Az új világ kialakítását magának
követeli s ezért bátran vállalja a felelőséget. Különben lelkületét bizonyos primitivizmus, akárhányszor puerilizmus jellemzi. Szereti a
természetet, rajong a sportért, primitív szórakozásokért, eszménye az
erő; ez utóbbinak habozás nélkül föláldozza a jogot. Sportjában, szórakozásaiban durva tud lenni.
Az antibourgeois nem gyújt tömjént történelmi elődjének legbüszkébb bálványa, a tudomány előtt. Antiintellektualizmusa e ponton érződik legerősebben. Jellemzi az „indifférence à la vérité", a
tudományos igazság iránti közömbösség, Huizinga ,,Niedergang des
Wahrheítsbedürfnisses"-t, az igazság igénylésének hanyatlását állapítja meg benne. Egy Trierben tartott filológiai kongresszuson hangzott el a kívánság, hogy a tudománytól nem igazságokat, hanem ,,kifent kardokat" várunk. Az antibourgeois nem a tudomány, hanem a
tett, a cselekvés embere. Embereszménye nem a tudós, — a ,,szemüveges, könyvmoly, író és vitázó mtellektuelt" megveti —, hanem az
aktivitástól sugárzó hős, A heroizmus különben is egyík leggyakrabban használt szava, büszkén vallott életelve, ,,A fasizmus elve a heroizmus, a polgárságé az egoizmus" — hirdette Mussolini 1934-es választási plakátja, Huizinga megjegyzése szerint ez a sokat emlegetett hősiesség ugyan sokszor nem egyéb mint „Hemd- und Hang-Heroismus", de kétségtelen, hogy az antibourgeois, akár forradalmi, akár
ellenforradalmi zászlóra esküdött — mind a két fronton találkozhatni vele! — hősies áldozatra kész.
Amennyire közömbös az antibourgeois a tudománnyal szemben,
oly lelkesedéssel fordul a tudomány gyakorlati vívmányai, a gép, s
technika felé, A ,.technika világának e csavargóját" a gépben nem

az emberi ész győzelme k a p j a meg, hanem a belőle kisugárzó erő.
Pontosan tudja, hány lóerős a gépe, de nem érdeklik azok nevei,
munkája, akik megteremtették. A mótor közelebb áll hozzá mint az
eszmék — benne találja meg sajátmaga legbeszédesebb szimbólumát.
Lélektanának nem egy sajátossága a gép reflexe.
Szenvedélye a kollektívum. Tudatosan tömegember. „Csapatba,
csoportba, közösségbe tartozni, legalább bandában lenni, neki életszükséglet." Kabátjának gomblyukából nem hiányozhatik az egyesületi jelvény. Ez az erős szociálizálódási h a j l a m is elsősorban a világháború visszhangja benne. A véres esztendők alatt ezerszer tapasztalta, hogy csak tömegben érvényesül. A bourgeois egyéniségkultuszát megveti. Nem a hadvezérnek, hanem az ismeretlen katonának állít szobrot. Előtte csak egy szent: a közösség érdeke. Ezért
minden áldozatra, ha kell életének odadobására is kész. A z egyén
legfőbb föladatát abban látja, hogy társadalmi funkcióját jól végezze.
Igénye, hogy erőskezű vezér alatt álljon. Vezéréhez, a közös akarat
e letéteményeséhez rendületlenül hű tud lenni, még akkor is, ha vele
szemben egyénileg fölényben van. Nem önmaga, hanem ,.helyette a
vezér gondolkodik, tépelődik, tervel és intézkedik; s ő vak hittel,
rendíthetetlen hűséggel, magátólértetődő és nem szavaló hősiességgel engedelmeskedik" (Schütz A.).
Ez a szenvedélyes kollektivista természetszerűen a totalitär tekintélyi állam híve. Az államban látja az emberközösség legfontosabb alakját. ,,Az egyénnek csak annyiban van létjogosultsága,
amennyiben államban él s az állam szükségleteinek alárendeli magát" (Mussolini). Elvetve a bourgeois állameszméjét, a jogállamot,
megteremtette az ,,Einparteistaat"-ot. A hatalmat birtokló pártot akkor is az állammal azonosítja, ha az a valóságban kisebbséget képvisel, Természetesnek találja, hogy az állam lassan-lassan mindent a
s a j á t hatalmi körébe vonjon, szocializáljon, A bourgeois az államban
ellenségét látta, akivel szemben a maga egyéni jogait védelmeznie
kell. Az antibourgeois természetesnek találja az állam hatalmi körének állandó tágítását, mélyítését. Antiintellektualista lélektanának
megfelelően örömmel, lelkesedéssel látja, mint szövődnek az állameszmébe különböző mitoszok. Még ha tudja is, hogy ezek az állammitológiák a komoly tudomány szemében tarthatatlanok, vagy legalább is gyanúsak, akkor is lelkesedéssel teszi őket magáévá. Az állam istenítésében oly messze megy, hogy az erkölcsi világrenddel
szemben is szuverénnek látja. Az amorális állam eszméjét nem az
antibourgeois vetette bele Nyugat életébe, de ily leplezetlenül, következetesen még egy kor sem vallotta. „Es wäre falsch zu glauben,
man könne Politik machen auf Grund einer gewissen Gerechtigkeit,
Man sollte Schluss machen mit der lächerlichen Phantasie, daß etwas anderes als die harte Notwendigkeit der direkten Machtsicherheit des Staates die Gerechtigkeit bestimmen könne. Die E r d e gehört
dem Heroischen, nicht dem Dekadenten" — jelentette ki a közelmúltban egy előkelő német jogász.
Az antibourgeoisnak a világháború fergetegében bőven volt al-

kalma ráeszmélni ,,le sens tragique de la vie"-re, az élet tragikus voltára. Nem meglepő, hogy ,,a kockázattal és halállal vérszerződést kötött". Leszámolt az élet teljes bizonytalanságával. De ez a leszámolás
nem jelent f á r a d t életpesszimizmust. A z életet a legteljesebben
igenli. A jelenben, a jelennek él. A mult iránt nincs érzéke, de a
jövő sem izgatja. A halottakat könnyen felejti, érdeklődését az élők
kötik le, akiknek hajlandó szobrot is emelni, róluk utcákat, tereket
elnevezni. Amit az élet kínál, az után két kézzel kap, de ha lemondást követel tőle, arra is elég erős. Nem igénye a csend és magány,
— minél nagyobb zajjal, nagyobb hullámokkal jön az élet, annál értékesebb, Nem a hosszadalmas tépelődések, tervezgetések embere,
szereti a gyors elhatározást. Ami fölött a bourgeois napokon, esetleg
heteken át tépelődött, tanácskozott, azt ő egy telefonnal, vagy sürgönnyel intézi el. Közel sem. annyira r a b j a a pénznek, a vagyonnak
mint volt a bourgeois, A parancsolni-tudást, a munkateljesítményt
magasabbra értékeli mint a vagyont, gazdagságot, A polgár megszüntette a középkori feudalizmus előjogait, az antibourgeois azon
az úton van, hogy a vagyon-, a birtokéit semmisítse meg.
Társadalmi élete ís erős elváltozásokat mutat a múlttal szemben. ,,Er ist ein Nomade: wechselt vielmals Wohnung, Freundschaft,
Bekanntschaften", A nemek közti határvonal jogosultságát tagadja,
könnyedén túl is teszi magát rajta, de a korok köztit annál élesebben
vonja meg. Az élet eszményét a fiatalságban látja, az idősebbek
iránti tisztelet-kegyelet lelkivilágából kiveszőben van, A potestas paterna, a szülői jog körét állandóan szűkíti, a szülők iránti tisztelet
megadásában sem bőkezű, gyengéd lelkületű.
Alapjában vallásos lelkületű, megveti a bourgeois vallási cinizmusát, színtelenségét. Tud buzgó, meleglelkű keresztény lenni, de
hite antiintellektualista voltának megfelelően nem annyira ,,obsequium rationabile", észszerű hódolat, mint inkább érzelmi és akarati
világának kisugárzása, Szeretete, hűsége nem a dogmák rendszerén
fölépült, hanem az életté vált kereszténységé. A dogmák előtt gyermeki lelkülettel tud meghódolni, de az egyéni halhatatlanság igazsága előtt sokszor megtorpanik. Amilyen könnyen hisz fajának, eszméinek maradandóságában, oly nehezen a saját egyéni halhatatlanságában, Sorsának tragikuma, hogy a kereszténységtől jelentős tömegekben elszakadóban van, vagy már el is szakadt, A kereszténységet
mítoszokkal, parareligiosus eszmékkel, intézményekkel helyettesíti.
Ilyen vonatkozásban hite szomorúan nagy teherbírású. Vallásos hittel tud hinni a vér, a f a j mítoszában, ,,Wir lehnen ab den heiligen
Geist, und anerkennen nur das heilige Blut". Egy másik szomorú kereszténység-pótlója a történelmi materializmus. Vallásos hittel hisz
a proletáriátus messiási elhívatásában, az osztálymentes, boldog társadalom fölépítésében,
íme, az antiintellektualizmus sodrából ez az embertípus emelkedik ki. Az egészen rövid vázlat is mutatja, hány pontról fenyegeti
életveszély ezt az új embert. Valóban az övé lesz a jövő, vagy pedig csak átmeneti típus — ki tudná megmondani!? Egyet kezdünk

látni: azt a szellemi áramlatot, amely a vázolt embertípust megteremtette, amely a ma hajóját hordja, gátak, sáncok közé kell szorítani — különben zátonyra viszi a hajót. Nem lesz fölösleges, ha a
fenyegető veszélyt nemcsak az embertípusban szemléltetjük, hanem
más pontokról ís vetítünk rá világosságot. Kérdésünk tehát az, vájjon a ma életén verődnek-e ki olyan vonások, amelyek az antiintellektualizmus túlhajtásaiban gyökerező bajokat sejtetnek. Természetesen csak néhány tünetre szorítkozhatunk.
Lázasan folyik az ismeretterjesztés, az emberiség művelésének
munkája. Az analfabéták száma esik, az átlag-ember ismeretköre
állandóan tágul, A különböző iskolákban szoronganak a tanulók, a
tanítás munkája gyorsuló ütemben, különböző módszerekkel tör optimális eredményekre. Nemcsak idehaza, hanem Európaszerte lázas
didaktikai kísérletezések szemtanúi vagyunk. Űj lendületet vett a
felnőttek oktatása. Képvetítés, mozgó-színház, rádió mind belekapcsolódnak a munkába. Különböző tanfolyamok, nyári egyetemek fáradoznak az egyetemes kultúrnívó emelésében. Vájjon a fokozott
munka meghozza-e a várt gyümölcsöket?
Huizinga ilyen irányú vizsgálódásai a r r a a megállapításra vezetnek, hogy az ismeretterjesztés munkájának rohamosan növekvő
extenzívitás kártékonyán hat annak íntenzivitására. ,,Der allgemeine
Unterricht und die moderne Publizität, statt regelrecht zur Erhöhung
des Kulturniveaus beizutragen, bringen im Gegenteil in ihrer Auswirkung gewisse Schwächung mit sich," A régi klasszikus jelszó:
,,Non multa, sed multum" a mai gyakorlatban átváltozott „Non
multum, sed multa"-vá. A tömegek hihetetlenül megnagyobbodott ismeretanyaghoz jutnak, de annak szerves fölszívódása körül már nagyok a hiányok. Nevezetesen az ismeretanyag növekvése nem hozza
meg a tömegek szellemi életének kibontakozását, tökéletesedését.
„Allgemeine Schwächung der Urteilskraft", „Trübung des kritischen
Vermögens", „Niedergang des Wahrheitsbedürfnisses" — az ítélőképesség általános gyengülése, a kritikai készség megzavarodása, az
igazság igénylésének csökkenése, szellemi életünkben egyetemes tünetek, Értelmi tudatéletünk satnyul. Az exakt, tárgyilagos, finoman
különböztető gondolkozás tűnőben van. A logikai, esztétikai és érzelmi tudatélmények közt a határvonalak elmosódnak. Érzelmi világunk az értelmi tiltakozása nélkül, sőt vele tudatos ellenkezésben követel s kap döntő szerepet olyan ítéletek magalkotásában, amelyek
szellemiségünk értelmi fóruma elé tartoznának. Kikiáltjuk intuitív
úton nyert igazságnak azt, amit értelmünk igazolni nem tud, de érzelmi világunk követel. Mitológiai, vagy legendái elemek kezdenek
történelmi tények r a n g j á r a emelkedni, stilisztikai szóképek valóságokká vedlenek. Elég csak azokra a merész következtetésekre, elméletekre hivatkozni, amelyek a vér, a f a j mítoszára, vagy idehaza a
turáni álomvílágra támaszkodnak.
Ezek a jelenségek, amelyek mögött az egyetemes kultúrélet sokkal nagyobb veszélyei lappanganak, mintahogy a felületes korfígyelő
gondolná, nem kis mértékben a kor antiintellektualísta hajlamában

gyökereznek. Az ismeretterjesztésben, a képzésben veszedelmesen
kezdenek túltengeni a vizuális és akuisztikus módszerek. Nem becsüljük alá egy-egy igazság megismerésében, az egyetemes képzésben a
szemléltetés fontosságát, de egész kultúréletünk szempontjából veszedelmesnek t a r t j u k azt az irányzatot, amely a szorosan vett intellektuális munka kikapcsolásával szinte kizárólag szemléleti úton
akarja akár az iskolában, akár a felnőttek oktatásában az ismeretanyagot elsajátíttatni, illetőleg fokozni. Könnyítsük meg minden
eszközzel az igazságok, ismeretek birtokba-vételét, de csak addig a
határig, amíg ez az egyén szellemi életének harmonikus, szerves fejlődését nem veszélyezteti. Szellemi életünk teljességének lényegi feltétele, hogy a szorosan vett intellektuális erők (fogalom-, ítélet-alkotás, logikai következtetések stb.) is kifejlődjenek Amennyire igaz,
hogy csak logikai apparátussal a természet, az élet, a lét teljes ismeretéhez nem juthatunk, épp annyira igaz az is, hogy ez apparátus
kikapcsolásával sem. Az Aristotelesre támaszkodó, évezredeken át
fejlesztett logikai apparátus az egyetemes kultúrának olyan kincse,
szerve, amelyet a jövő sem nélkülözhet, Kultúránk egészséges fejlődése csak akkor van biztosítva, ha szellemi biológiánk óvakodik minden egyoldalúságtól, ha az összes szellemi erők, tehát a szorosan vett
intellektuálisak is harmonikusan fejlődnek. Ezt biztosítani akkor is
kell, ha csak fárasztó munkával megy. A csak passzív kitárulásra
alapozott ismeretterjesztés, a kultúrának szinte játékszerű továbbplántálása — az élesebb szemű figyelő az utóbbiból is láthat a ma
didaktikájában — szellemi életünk olyan elsekélyesítésére vezet,
amelynek egy-két tünetére föntebb rámutattunk. Nemes kultúra csak
a szellem erőfeszítéseiből, viaskodásaiból, vajúdásából születhetik,
A túlzó antíintellektualizmus káros hatásai nemcsak az ismeretterjesztésben, hanem magában a tudományos munkában is mutatkoznak. A tárgyilagos kritikai és ítéletalkotó készség hanyatlása a tudományos világban kaput nyitott az ötletességnek. Különösen a nemexakt tudományokat fenyegeti ez a veszély. Egy-egy szellemes ötletre, amelynek igazság-tartalma kétes, tudományosan nem igazolható, merész kultúrbölcselők egész rendszereket építenek föl. Napról-napra találkozhatunk kultúrtörténeti, kultúrelméleti munkákkal,
amelyeknek — minden tudományos, szakszerű színezetük mellett —
több közük van a kultúrfantáziához mint a kultúrtörténethez.
Jellegzetesen, szemléletesen verődnek ki az antíintellektualizmus túlzásai a legújabb festészeti irány, az expresszionizmus alkotásain. Jól tudjuk, hogy a művészet hivatása elsősorban esztétikai s
nem intellektuális tudatélmények keltése. Mindazonáltal lehetetlen
minden racionális elemet a művészettől száműzni. Ez lélektanilag
annyit jelentene, mint lelkiségünk egységét megtörni, lelkivilágunkban a logikai, esztétikai és érzelmi szférákat egymástól elszigetelni.
Az expresszionizmus, úgy látszik, erre vállalkozik. Az expresszionista festő alkotásainak tárgyát a maga legmélyebb lényegében a k a r j a
megláttatni, mégpedig közvetlenül, az értelem interpretálása nélkül.
A vászonról maga az élet sugározzék le a szemlélőre, úgy, amint a

művész látja. Ezért elveti a régi arístotelesi elvet: „Ars imitatur
naturam" (a művészet utánozza a természetet), a valóságtól elszakadt formanyelven beszéli el a maga lelki élményét. Aki látott egy
Kandinsky-, Picasso-, vagy Chagall-képet, csak az tudja, milyen nagy
ez az eltávolodás. Chagall egyik képe ,,Én s a falu" címet viseli. Van
ezen a képen egymáson keresztül-kasul hányva minden, ami a falura emlékeztet: templom, játszó gyermek, virág, tehenet-fejő aszszony stb. Mintha az emberi testről úgy festenénk egy képet, hogy a
testet különböző tagokra daraboljuk föl s azokat egymásra halmozzuk. Ideiktatunk Chagall művészetének ismertetéséből egy kis részt,
mert benne élénken kifejezésre jut, amit föntebb mondottunk. „Tudom: sokak előtt Chagall művészete probléma. De lényegében ez a
művészet probléma-mentes, közvetlenül az élet csodálatából, az élet
mítoszával az értelem közvetítése nélkül kötött frigyből fakad. Vallásos érzelmi háttere van. Forrása a szívben, vagyha úgy tetszik a
vérben, az élet misztériumában van , . . Van mágikus erőkkel rendelkező művészet is, amelynek van mondanivalója nem ugyan az értelem, hanem mindannak a számára, amit csak szegényes fogalmakkal
tudunk megközelíteni". Mintha csak az antíintellektualísta életbölcselet szavát hallanók,
A túlzó antiintellektualizmus megrendítette az igazság szentségébe vetett hitet. Ez a rombolás annál könnyebben ment, mert m á r
a XIX, század pragmatizmusa az igazság relativálásával a t a l a j t
ugyancsak előkészítette. Az igazság abszolút értéke a kor tudatéletében másodrendűvé, nem egyszer kétségessé lett. Hanyatló kultúra az,
amely az igazság szentsége előtt nem áll hódoló tisztelettel, S mi,
nem utolsó mértékben az antiintellektualizmus hullámaitól sodortatva ebben az irányban tartunk, A legnagyobb veszély onnan fenyeget bennünket, hogy ez a szellem kezd beszivárogni az etika világába is. Tekintsünk el attól a kérdéstől, vájjon az antibourgeois és
korának erkölcsisége a bűnözés mérve szempontjából süllyedtebb-e
más korokénál, A kérdés megválaszolása különben ís nem könnyű.
Ami a kort terhelő bűntömegnél is veszedelmesebb, az az etikai normák, az erkölcsi világrend-törvényeinek, illetőleg a kötelező voltukba
vetett hitnek megrendülése. Nem tartunk még mindenestül „Jenseits
von Gut und Böse", de a keresztény erkölcstannak nem egy pontját
az antibourgeois már oda utalta át. Ez a sorsa pl, egyre nagyobb
tömegeknél a keresztény szexuáletikának. Szociológusok „Entspannung des Geschlechtseros"-t, a nemi feszültség csökkenését állapítják meg. Talán igazuk is van. De ezzel szemben egyre nagyobb tömegek a nemi életet a házasságon kívül és belül egyaránt erkölcsileg
közömbösnek tekintik.
Egy pillanatra sem állítjuk, hogy az erkölcsi világrend ilyetén
aláaknázásáért mindenestül az antiintellektualizmus felelős. De hogy
a felelősség egy jelentős részét ennek a szellemi áramlatnak kell
viselnie, az kétségen kívül áll. Egy társadalomban, amelynél az ítélőerő, az igazság igénylése, tisztelete napról-napra hanyatlik, az erkölcsi normák megrendülésének is be kell következnie. Az igazság rela-

tiválása szükségszerűen vonja maga után ,,die Relativierung der Mor a l " ^ s ezzel az erkölcsi világrend aláaknázását.
Az antiíntellektualista irányzatnak van két kiágazása, amelyeket
az erkölcsi értékvilág relativitásáért súlyos felelősség terhel. Az
egyik a történelmi materializmus, a másik a freudizmus. Az előbbi
szerint az erkölcsi világrend nem egyéb, mint egy-egy kor gazdasági
szerkezetének szellemi fölépítménye (Überbau). A gazdasági élet
megváltozásával megváltozik az erkölcsi értékelés is — a morál a
gazdasági rendszer függvénye, A freudizmus a maga pánszexualizmusában az erkölcsi normákat a nemi ösztönök, a kéj érzet (libido)
elnyomásából illetőleg azok szublimálódásából vezeti le. Az erkölcsiség nemi ösztönösségünk szülötte, tehát ugyancsak nem abszolút
értékvilág. Kiszámíthatatlanok azok a károk, amelyeket a két irányzat, az utolsó években különösen a freudizmus a kor erkölcsiségében
okozott. A két irányzat csak olyan társadalomban, olyan kultúrfázisban válhatott a lelkiélet szomorúan jelentős tényezőjévé, amikor
értelmiségünk legelemibb jogai sem tudnak érvényesüléshez jutni,
amikor a logicumot elfojtják esztétikai, érzelmi tudatelemek,
A túlzó intellektualizmus az életből száműzni akarta az irrationalet. Azt hitte, hogy az értelem hálójával kifogja az élet, a lét
minden titkát, hogy az ész erőível megépíti a boldog világot. Fölényesen elsiklott az embert, a világot, a történelmet behálózó antinómiák, ellentétességek, irracionalitások fölött. A fordulatnak be kellett következnie, Nietzsche büszkén hirdeti: ,,Wír haben uns vor der
Furcht vor der raison, dem Gespenst des 18-ten Jahrhunderts emanzipiert: wir wagen absurd, kindisch, lyrisch zu sein". Az ú j bálvány
az élet lett. Az élet ködös, titokzatos, örvénylő mélységei nyűgözik
le a kort. E mélységekbe azonban nem az értelem mécsesével ereszkedik le, hanem antiíntellektualistává lesz, az élet lényegének, titkainak közvetlen meglátásáról álmodozik. Végletből végletbe sodródik.
Hogy az élet írracionaléít birtokába vehesse, ellöki magától az ember lelkiségének ugyancsak lényegi velejáróját, a racionálét. Futólag,
a maga embertípusában s kultúréletének néhány konkrétumában láttuk, hogy e merészségével milyen veszélyeket idézett föl.
Milyen prognózisra jogosít a vázlatos diagnózis?
Minő sors vár az antibourgeoisra?
Hová-merre sodorja a kort az antiintellektualizmus egyre erősödő á r j a ?
A fölvetett kérdésekre napról-napra hallunk feleleteket, A feleletek széles sávon mozognak: a legsötétebb pesszimizmustól a legverőfényesebb optimizmusig. Eltekintünk fölvonultatásuktól s csak néhány megjegyzésre szorítkozunk.
Akinek a tekintete a fönti vázlatban adott szimptómák mögé
tud fúródni, az látni fogja, hogy az antiintellektualizmus nem futó
szellemtörténeti divat, amely a felszínt fölborzolja, talán föl is korbácsolja, de a mélységeket érintetlenül hagyja. Az antibourgeois az
egész kultúréletet hullámzásba hozó áramlat hírnöke, szülöttje. Nyugat sorsa azon fordul meg, vájjon az antiintellektualizmus árvizeit

sikerül-e visszaszorítani a helyes embereszmének megfelelő intellektualizmus medrébe.
Az antibourgeois tragikuma, hogy torzult embereszmét testesít
meg. Nem tekintve ama tömegeit, amelyek a legdurvább materializmusban elmerülve az ember szellemiségét tagadják, a lelkiség irányában fordultak is az emberi szellem lényegét érintő végzetes tévedés
áldozatai. Nevezetesen lelkiéletünkben tagadják az értelem elsőbbségét az akarati és érzelmi világgal szemben. Láttuk, a jelszó: nem
tudni, érteni, hanem cselekedni, élni akarunk! ,,Das Wesen unseres
Geistes liegt nicht im rein intellektuellen Erkennen, sondern in seiner biologischen Funktion als Mittel zur Erhaltung des Lebens" (szellemiségünk lényege nem a tiszta értelmi megismerésben van, hanem
ama élettani funkciójában, amelynél fogva az élet fönntartásának
egyik eszköze) — állapítja meg az irányzat egyik jelentős bölcseleti
képviselője, R. Müller-Freienfels. Ezzel szemben a keresztény anthropologia sarkalatos tétele Aqu. Szt. Tamás fogalmazásában: „Secundum se et simpliciter intellectus altior et nobílior voluntate" — az
értelem magasabb rangú, előkelőbb, mint az akarat. A tételt a mai
német katolikus irodalom egyik büszkesége, Theodor Haecker így
írja körül: „Der Intellekt ist der Lichtkern des Geistes . . . Der klassische Terminus einer natürlichen Anthropologie ist und bleibt, daß
der Mensch sei das animal rationale, des Menschen Würde und Auszeichung ist sein Denken". (Az értelem a szellem fénymagva . . . A
természetesí embertan klasszikus ember-fogalma mindig az marad,
hogy az ember értelmes állat, az ember méltósága és kiválósága a
gondolkozás.) Ez az értelem természetesen nem lehet abszolút monarcha, nem lehet az élet tirannusa, hanem bele kell illeszkednie a
Lét Isten-megalkotta rendjébe. Zátonyra fut mindannyiszor, ahányszor a Léttől teljesen elszigetelődik, nem a valós Létet, hanem
önmagát szemléli, amikor — Haecker szavaival élve — „önmagát s
nem hűen a Létet, mégpedig az egész Létet, nemcsak annak logikai
vagy matematikai szféráját, hanem magát a konkrét Létet tükrözteti".
Legnagyobb veszedelme a gőg, amikor a maga gyengéit, szegénységét, a Létben, annak ezer pontján meghúzódó irracionálékat, misztériumokat tagadásba veszi, amikor a hittel szemben a természetes,
avagy természetfölötti rendben forradalmat szít, amikor a Kinyilatkoztatás történelmi tényétől ridegen, szkepszissel, talán annak még
lehetőségét is tagadva elfordul.
Az antíbourgeoíst kultúrájával egyetemben csak az ész Istenadta jogainak visszaállítása mentheti meg. Egész ember, életerős,
nemes kultúra csak az emberi lelkiség összes erőinek harmonikus
fejlesztéséből, növekedéséből születhetik. E jogvisszaállítás természetesen nem jelentheti az Ész királyságának restaurálását, nem jelenthet túlzó intellektualizmust. De még az egészséges intellektualizmus
sem fog egymagában a nagy káosz fölött úrrá lenni. „Rückehr zur
Vernunft hilft nicht aus dem Wirbel heraus", A fölényes intellektualizmus és szenvedélyes antiintellektualizmus végzetes veszélyeivel
szemben ember és kultúra biztosítása csak a legmagasabb etikai és

metafizikai értékek világában lehetséges. Viszont, e világ birtokbavétele a hit erői, fénye nélkül lehetetlen. S itt adjuk át a szót Huízingának. ,,Különös időket élünk. Az ész, amely valaha a hitet támadta, annak megsemmisítésére tört, ma, hogy összeomlását elkerülje, a hitnél kényszerül menedéket keresni. Mert csak az eleven
metafizikai tudat gyengítetlen és rendíthetetlen alapján talál védelmet az ösztönös életfolyam erősödő sodrával szemben az abszolút
Igazság a maga szükséges következményeivel, nevezetesen a szigorúan kötelező erkölcsi normákkal s az igazságossággal egyetemben."
A ,, gyengíteti en és rendíthetetlen alap" újraépítése kizárólag Annak
kezében van, akinek isteni személye a Logos és Mythos felséges szintézise, aki a világnak így mutatkozott be: „Én vagyok az út, igazság
és élet".

Gyakorlati elvek és eljárások a lélektani diagnózisban.
Dr. Várkonyi Hildebrand.

Egy előbbi tanulmányban rámutattunk a „konkrét lélektannak"
egyik fontos feladatára: az emberismerés tudományos megalapozására. Említettük, hogy az önismeret és mások megismerése többékevésbbé azon fordul, mily sikerrel tudjuk értelmezni a személyiség
életnyilvánulásait, vagyis azokat a jeleket, melyek rávezetik a szemlélőt valamely „benső"-re: jellemnek, jellemvonásnak, személyi életnek, képességnek, lelkiállapotnak stb. felismerésére. E mellett kiemeltük a lélektani diagnózisnak azt a szükségszerűen hozzátapadó jellegét is, hogy bizonyosságí foka sohasem emelkedhet túl az erkölcsi
bizonyosság, vagy nagy valószínűség színvonalán, mert minden, jelből kiinduló lélektani értelmezésben van valami irracionális és intuitív elem, és ez az elem sohasem válik teljesen szabatossá, exakttá
és észszerűvé.
A lélektani diagnosztikának azonban még számos más kérdése
van a fentieken kívül is. A nélkül, hogy teljes rendszerességre törekednénk, e további kérdések közül jelen tanulmányunkban csupán
egy kérdéssel kívánunk tüzetesebben foglalkozni a sok közül. Példákkal szeretnők megvilágítani azt az utat, amelyet a lélektani diagnosztika követ akkor, mikor bizonyos „jelekből", „szímptomákból",
„kifejezésekből", vagy „alkotásokból" kiindulva valamire
következtet. Éppen ez a „valami", a következtetés végcélja az a kérdés, melylyel e helyen foglalkozni fogunk; felvetjük a kérdést: vájjon a diagnosztikai jelekből, testalkatból, arckifejezésekből, járásból, írásból,
mozdulatokból, viselkedésekből mily lelki mozzanatokra
lehet következtetni a tudományos jogosultságnak valamely igazolt valószínűségével? Más szavakkal: most nem a „miből", hanem a „mire" történő
következtetésnek, vagy diagnózisnak kérdését vetjük fel s keresünk
reá feleletet.
A diagnózis célja többféleképpen tűzhető ki, a megismerésnek
természetes irányulásai szerint: irányulhat a teljes személyiségre
(„összszemélyiségre"), vagy annak csupán valamely részletére, öszszetevőjére, mozzanatára. A legmagasabb, legszebb cél, amelyet minden emberísmerés valaha is kitűzött maga elé, valamely személyiség végső lényegének megragadása volna, a szentágostoni szó szerint:
„Noverím Te, noverim me." Klages, ez a hatalamas erejű diagnosztikus is a lélek lényegarculatáról („Wesensausdruck") beszél, mikor
a karakterológia feladatait összegezi. Valamely személyiségnek legalapvetőbb, lényeges vonásaiban való ezen szemlélete és megraga-

dása nem tartozik a könnyű sikerrel kecsegtető feladatok közé, és a
gyakorlati életben is inkább más célok felé szokott fordulni diagnosztikai érdeklődésünk és érdekeltségünk, A legmagasabb értelemben
vett történetírásnak szoktuk átengedni pl. az olyan feladatokat, mint
aminők VII, Gergely, vagy Nagy Frigyes, Goethe, vagy Don Bosco
„jellemrajzainak" megalkotása. Az általános gyakorlatban inkább a
velünk érintkezésben álló, bennünk érdeklő személyiségek valamely
jellemvonását, vérmérsékletét, jellegzetességét, cselekvéseinek állandó indítékait, diszpozícióit, képességeit, hajlamait, abnormitásait,
hibáit, vagy pedig egyenesen csak külső viselkedéseit szoktuk vizsgálni, — és csupán ezekre a személyiségi részletekre
vonatkozóan
törekszünk megnyugtató következtetéseket vonni. És vájjon miért
elégszünk meg a részletekkel az egész helyett, — miért állapodunk
meg rendszerint valamely jellemvonásoknál, vagy viselkedésformánál, akár magunkról, akár másokról van szó? A magyarázat egyszerű: azért, mert bennünket a lelki diagnózisban is a gyakorlati érdekek vezetnek, nem pedig a „végső", „metafizikai" megismerésnek
vágya, vagy szükséglete, A nevelőt pl. az érdekli, ami növendékének
viselkedésében szembeötlő, és megváltoztatásra szorul; a közélet emberére nézve az a fontos embertársai személyiségében, aminél fogva
őket mozgathatja és irányíthatja; a lelkipásztor azt a részt keresi a
hívő lelkében, melyen keresztül a felvilágosítás és irányítás kegyelmeit beléje öntheti stb, A gyakorlati célok elsőbbsége a pusztán elméletiek felett: ez a mindennapi élet karakterológiájának vezető
elve. De ugyanez az elv uralkodik az elméleti emberismerésben is,
amelyet szintén a részletek érdekelnek elsősorban és csak azután a
személyiség lényege, vagy annak végső alapjai. Az első válaszunk a
fentebb felvetett kérdésre tehát ez: mind az elmélet, mind a gyakorlat egyaránt, elsősorban inkább a személyiség egyes részleteit, öszszetevőít törekszik vizsgálni, és csak kivételesen foglalkozik az összszemélyiség problémájával,
A jelekből kiinduló következtetések és intuitív megismerésének
élén a személyiség „lényegének" megragadása áll. Ha ezt a célkitűzést most nem elemezzük tovább, hanem egy fokkal lejebb ereszkedünk a személyiségmegismerés hierarchiáján, akkor a típusokra
találunk, A lélektani diagnózisnak céljául azok a legfőbb típusok kínálkoznak második helyen, melyekbe minden emberi személyiség
besorozható és amelyek a diagnosztizálásnak kitűnő eszközei. Mikor
valamely személyiség megnyilvánulásait, kifejező mozgásait, viselkedéseit szemléljük, nemcsak azt a kérdést vethetjük fel vele szemben: vájjon mi ennek az egyénnek ,,legbensőbb (karakterológiai) lényege", hanem megelégedhetünk annak az igénytelenebb kérdésnek
feltevésével is, mely a típusra irányul. Mily típusba kell sorozni az
illető személyiséget? Mily típusra engednek következtetni azok a
szimptómák, melyeket r a j t a s benne észleltünk? És az előbbi kérdések következményeképen: mily cselekvések várhatók az illető személyiségtől? — ezek a tipológiai irányú kérdésfeltevések nem kisebb
fontosságúak, mint a lényegmegragadás, sőt gyakorlati szempontból

talán még fontosabbak is amannál, hiszen a gyakorlat céljait jobban
szolgálják, mint a ritkán adódó lényegísmerés. Ha egy tanulót, lelki
irányításra szoruló személyiséget stb. valamely típusba sikerült (érvényesen) besoroznunk, akkor módunkban áll lelki szerkezetének
rejtettebb részleteit is megismernünk és gyakorlati irányításokkal
szolgálni. Ebből azonban az következik, hogy a ,,miből-mire" irányban haladó lélekismerésnek és a konkrét pszichológiának elsősorban
azokat a valóban fennálló lényegtípusokat
kellene felsorolnia, amelyek lelki életünket formákba öntik és amellyel minden kétséget kizáróan, valóban alapformái a személyiségi életnek. H a a lélektan
elérkezett már arra a pontra, ahol teljesen igazolt lélektani típusokról szólhat, akkor a diagnosztikának csupán az a feladat marad hátra,
hogy megállapítsa, mily testi-lelki jelekből lehet ama megállapított
típusok valamelyikére következtetést vonni.
Kretschmer típusairól szép tanulmány jelent meg folyóiratunkban (Bánhegyi Jób dr. tollából), mely megvilágítja a lélek megismerésének egyik legjelentősebb és újabb időkben népszerűvé vált útját.
Kretschmer típusainál azonban nem állhatunk meg, bármily alapvető
ismereteket nyújtanak is a lelki diagnosztika számára, A tudomány
valóban tovább is haladt és rámutatott arra, hogy a Kretschmer-féle
típusok összetevőit bírálat alá kell vonni s a típustannak más, végsőbb lelki jegyek felé kell tájékozódnia, így keresett új lelki jegyeket pl, Pfahler is, mikor az emberi típusok végső jegyeit az életenergiában (vitális aktivitásokban), az érzelemkeletkezésben, a figyelemnek és megtartásnak sajátosságaiban találta, úgy, ahogyan ezek poláris (sarkalatos) ellentét szerint mutatkoznak az egyes személyiségekben. Ez a kritikai állásfoglalás is mutatja, hogy nem állapodhatunk meg Kretschmernek két típusánál (cyclothym és schizothym) és
nem elégedhetünk meg ezen típusok lelki összetevőivel, hanem mélyebbre kell hatolnunk és az emberi személyiség végső lelki jegyeiből (v. ö, Boda István: ,,A személyiség végső bíopszichés jegyei." M.
Psych. Szemle. 1934, 61. kk. 11.) kell kiindulnunk. Az a helyes típustan, mely a személyiségnek végső összetevőire épít és ezek sarkalatos ellentéteinek hálójába fogja a megismerendő személyiséget,
így azonban oly sok szempontot és poláris ellentétet nyerünk, hogy
a gyakorlati diagnózis nehézkessé válhat; azonfelül az egyes személyiségekben bizonyos végső jegyek nem egyforma súllyal oszlanak
el, hanem vannak uralkodó, domináns jellegek is bennünk. E nehézségek azonnal világossá válnak, ha a Boda-féle személyiségelméletnek részleteire egy pillantást vetünk. Beszélhetnénk, ezen elméletnek megfelelően nagy és kis energiájú, gyors, vagy lassú pszichés
tempójú, egyenletes, vagy egyenetlen lelki ritmusú személyiségekről;
besorozhatjuk az egyént a fogékonvak, vagy tompák, jó, vagy rossz
emlékezőképességű, benyomásaikat teljesen lereagáló, vagy megőrző (perszeverációs) típusokba; lehet a személyiség, kit vizsgálunk,
gazdag, vagy szegény lelkiéletű, bonyolult, vagy egyszerű szerkezetű,
kiegyensúlyozott, vagy kiegyensúlyozatlan, koncentrált, vagy széteső
lelkiséggel bíró; további típusalkotó szempontok: milyenek a beállí-

tódásaí, alkalmazkodóképessége, uralkodó céljai, érdeklődésiránya,
alaphangulata; mily típusba tartozik valamely személyiség érzéklései, értelme, érzelmei, figyelme, kifejlődése normális vagy abnormís
sajátosságai szerint stb. A teljes és kimerítő tipológia a fentebbi
szempontokon végighaladva, meg tudja rajzolni valamely személyiségnek „tipológiai profilját", azaz be t u d j a sorolni őt mindegyik
fentemlített kategóriába s így eleget tud tenni a típusos lélekísmerés
igényének, — a nélkül, hogy a személyiség végső lényegébe hatolni
képes vagy kénytelen volna. Ha azonban a feladat a típus megismerésében és alkalmazásában van, akkor a lelket megismerni és vezetni
vágyó lélekbúvár teljes sikerrel hasznosíthatja a tipológia fentebb
elsorolt fogalmait. Csupán egy nehézség marad hátra: Kiválasztani
a szempontok sokaságából azokat, amelyek legfontosabbak, — megjelölni azokat a végső lelki jegyeket és erőket, melyekből a többiek
erednek, vagy amelyekből emezek értelmezhetők,
így kísérletet tehetünk arra, hogy két, polárisán ellentétes típusba foglaljuk össze azokat a legjelentősebb személyiségi végső jegyeket, amelyek a gyakorlati diagnosztika számára is fontosak s
íáy egy lépéssel tovább mehetünk a Kretschmer elméletétől vont határoknál. így a következő táblázatot nyerjük:
A schizothym egyéniség egyúttal hajlik az öncélúságra (egocentrizmus), magábazárkózásra ; inkább alkalmazó, mint alkalmazkodó; ,,Spannungsmensch", kinek lelki szerkezete sztatikus, kiegyensúlyozott, nyugodt; figyelme erősen koncentrált; a schizothym egyéniség „kereső", kutató jellegzetességének megfelel a szúrós, megfigyelő tekintet („verhängtes Blick"), és a viszonylagosan csekélyebb
felfogási kör; viszont elmélyedő természet, kinek tudati organizációját jellemzi a csekélyebb erejű átváltás (Umstellung), merev személyiségi szerkezet és csekély kivetítő képzelet; gondolkodásra erősen
deduktív irányú, a formai helyességet kereső, szigorúan kritizáló, elveket ridegen alkalmazó elméleti idealista és fanatikus, benső tudathasadásra hajlamos, desíntegrált; nagyfokú perszeverácíós, megtapadásos, érzelmes képzetek tartós kialakulását és kínzó hatását elősegítő, lassú lereagálásra ösztönző hajlam; elemző munka-forma és szilárd, hajthatatlan akaraterő jellemzi; érzelmi világ hideg; szenvedélyesség felé hajló; körültekintő, de önmagában bízó, nehézségektől
vissza nem riadó, sőt azokat szándékosan is kereső harcos, vezér és a
tettek embere; lelkí tempója gyors, ritmusa egyenletes; testalkata
aszteníkus; arca keskeny, hegyes áll, hosszú orr, inkább lassú, mint
gyors járás tartoznak a schizothym egyén külső képéhez,
A cyclothym személyiség jellegzetességei: inkább „kifelé", a világba néz, bár ezt is egocentrikus indítóokból teszi, mint „befelé,
magába", szoros kapcsolatban van a külvilággal és embertársaival;
önátadásra, önfeláldozásra hajlamos, „társas" konciliáns lény; személyiségi szerkezete nem oly szilárd, mint a schízothymé, bár nagyfokú benső egység jellemzi, ami onnan van, hogy lelki egyensúlya hamar helyrebillen; könnyen „vált" (Umstellbarkeit) ; kerek, lágy fiziognómiája kapcsolatos a „nyilt", „őszinte" tekintettel; figyelme
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sem koncentrált, hanem inkább szétoszló s ezért nem tartozik a „keresők", hanem a „találók" csoportjába; felfogási köre nagy, de nem
mélyed el semmibe: könnyen kielégíthető, felszínesebb; nagy objektiváló fantáziát, színekben s az érzéki jelenségekben való gyönyörködést induktív gondolkodással, erős realitásérzékkel köti össze, és
nem a formai, hanem az anyagi igazságot keresi; nem hajlik a perszeverációra, azaz nem tapadnak benne a benyomások és indokolatlanul nem alkot mélyen nyugvó és kínzó „komplexeket"; könnyen alkot s nem elemző, hanem mindent egészében-látó; lelki tempója inkább lassú és kényelmes; érzelmi világa meleg, húmorra hajló, kedélyes; akarata befolyásolható; benyomásait könnyen és teljesen lereagálja; a nehézségeket kerüli és a praktikus, gyors, határozott megoldások, kompromisszumok híve; szívesen közvetít; külső jellegzetességeit Kretschmer és mások részletesen leírták; járása élénk, inkább
gyorsaságra hajló. 1
Miután így megállapodtunk azokban a típusokban,
amelyeknek
valóságos jelenlétére
következtetnünk kell egyes esetekben, következik a diagnózis kérdése: mily jelekből s hogyan lehet ily következtetéseket vonnunk?
A felismerések útjait a tudományos törekvések mai állása szerint a következőkben jelölhetjük meg:
1. Első utat, melyről részletesebben nem szólunk e helyen,
Kretschmer jelölte meg; ez a testalkatból következtet a „jellemre".
Ez az út a legismertebbek közé tartozik és becses diagnosztikai ismereteket nyújt; csupán egy-két megjegyzéssel tartozunk e módszer alkalmazásának hívei számára. így pl. nem szabad megfeledkezni arról, hogy a testalkatból nem mindig „jellemre", hanem csak
oly „személyiségi" vonásokra lehet következtetni, melyek nem tartoznak hozzá a jellemhez, A jellem és személyiség, valamint a, vérmérséklet fogalmait élesen szét kell választani egymástól. Kretschmer
nagyérdemű munkásságának egyik nagy fogyatkozása abban áll,
hogy e fogalmakat nem választja külön teljes határozottsággal, és a
vérmérsékletről, valamint a „pszichesztéziáról" homályos és határozatlan képet n y ú j t .
2. A koponya alkatából is lehet bizonyos, helyüket jól megálló
következtetéseket vonni a vizsgált személyiség személyiségi szerkezetére vonatkozóan, Böhle (Die Körperform als Spiegel der Seele.
1929) és Märker (Typen, 1930. — Autokraten und Demokraten.
1
Mint látható, e két fő típus rajza a következő vizsgálatok lényeges elemeinek összeegyeztetéséből jött létre: megtartottuk Kretschmer elnevezéseit és
tanának legfontosabb részleteit; Boda felfogásából (Bericht üb, d. 15. Kongr. für
Psych. Jena 1936.) átvettük a lelki organizáció, a lereagálás és az „érzelmesszenvedélyes" ellentét gondolatait; Lersch kitűnő áttekintéséből (Ber, üb. d. 13,
Kongr. f, Psychol. 1933.) Jaensch, Pfahler és más elméletek értékelését merítettük, A típus fogalma Erdmann után legjobban és maradandó érvénnyel W. Sternnél található (Differ. Psychol. VII. fej.): A típus fogalmi jegyeit ezekben állapítja meg: „uralkodó diszpozíciók", melyek egy embercsoportot jellemeznek, de
nem egyenlő mértékben, és a nélkül, hogy éles határvonalat vonnának más embercsoportokkal szemben.

1930. — Pansymbolismus. 1930.) művei szolgálhatnak bevezetésül e
téren azok számára, kik a lélektani diagnózisnak ezt a ú t j á t kívánják
járni. Ha Böhle és Märker műveit tanulmányozzuk, az a benyomásunk támad, hogy ime Ga//-nak, a mult század „kronioszkopusának"
annyiszor kigúnyolt törekvéseit az idő s az újabb kutatások sok tekintetben igazolták és bebizonyították, — több-kevesebb valószínűséggel —, hogy a koponyaalkatból a személyiség lelki szerkezetére
vont következtetések nem teljesen légvárak s nem puszta álmodozások. Ma Piderit és Gall törekvéseinek s eredményeinek reneszánszát
szemlélhetjük a konkrét lélektan területén, aminek oka az, hogy
mind a két tudós szigorú empíriával gyűjtötte nagyszámú adatait.
Egy példa megmutatja, hogyan jár el a koponyaalkat viszonyainak
ismeretéből kiinduló lélekbúvár. Märker (Typen) a koponya legfelső
részét (Mittelhaupt) oly jelnek tekinti, melyből a vizsgált személyiségeknek gazdag sejtő és hívő szellemi világára, metafizikai hajlandóságaira lehet következtetni (Weltahnung), A sejtelem, a bensőséges
hit és metafizikai „végsők" felé törekvő egyének, a kozmikus költészetnek, a plátói vílágérzésnek hasznot adó szelíd, idealista, sokszor
álmodozó személyiségek tartoznak ide s ezeknél széles és magas koponyatetőt találunk. Tétele megvilágítására Märker Szalézi Szent
Ferenc ismeretes arcképét közli. Böhle hasonló elvet állít fel: a boltozatos, ,,magas" koponya (Hochschädel) az illető személyiség „eszmevilágának" fejlettségét jelenti, és egyúttal passzív és kontemplativ hajlamokat árul el. Ez a fejforma főképen „theológusoknál, esztétáknál, művészeknél és tudósoknál" található [Böhle, i. m. 109. 1.
és 103. 1.). Mellőzve e példáknál azt a folytonosan előtérbe nyomuló
kérdést, vájjon mily fokon áll ennek a megállapításnak bizonyossága
vagy valószínűsége, inkább azokra az értelmező szabályokra mutatunk itt rá, amelyeknek a jelzett személyi tulajdonságokra való következtetésekben zsinórmértékül kell szolgálniok. Ilyen szabály az,
hogy sohasem szabad egyetlen jelet (itt a koponyatető alakját) egymagában, elszigetelve kiinduló pontul vennünk, hanem mindig összefüggésbe kell hoznunk azt az illető személyiségnek más idetartozó
szimptómáival, sőt egész személyiségével is, A magas koponyatető
ugyanis egyéni változatokat mutathat fel a szerint, hogyan fejeződtek ki a koponya csontozatának egyéb részei, így a magas koponyatetőhöz rövid és fejletlen alsó koponyarész (tarkó), alacsonyabb
homlok, és a fülek t á j á n laposabb koponyaalkat csatlakozhat: ebben
az esetben az ,,Ahnungsmenschnek" legtisztább típusával állunk
szemben, akiben a hit és sejtelem lelki tevékenységeit a legfejlettebb
alakjukban feltételezhetjük. Viszont a csatlakozó, fentebb érintett koponyarészletek erősebb fejlettsége lerontja a sejtelem és hit lelki
összetevőinek tiszta és nagyfokú érvényesülését s azt kombinációba
hozza az érzéki, konkrét, az életfenntartás gyakorlati értékeit felkaroló, valamint a cselekvésre irányuló hajlamok jelenlétével. Ugyancsak egybe kell vetni a koponya alkatát az arc fiziognomikájávai és
kifejező mozgásaival is, továbbá a járás, mozgás jellegzetességeível
stb, A legtöbb emberi személyiség nem „tiszta" típus, hanem a kü-

lönböző diagnosztikai összetevőknek „keveréke"; a következő megismerésnek ennélfogva mindig az egymásra-vonatkoztatás, a szinopszis elvét kell követnie. — Ezen fontos alapelv szigorú szemmeltartása mellett felvetődik még az a kérdés is, vájjon hogyan illesztjük
bele az így nyert jellemvonást (az „Ahnungsmensch" jellegzetességét) abba az átfogó típus-képbe, amelyet tanulmányunk előző részében megrajzoltunk. Kérdés: a „sejtő-hívő ember" a cyclothym, vagy
schizothym típusba fog-e tartozni? E r r e a kérdésre ismét csak más
személyi tulajdonságoknak együttes
szemlélete, közös mérlegelése
a l a p j á n lehet helytálló választ adni. Annyit azonban kezdettől fogva
feltételezhetünk, hogy a hitnek és sejtelemnek embere, a (nem-induktív, hanem plátói) „metafizikus" elme mintegy a schizothym típushoz való tartozásra van eleve alkotva, azonban csak akkor, ha más
lelki sajátosságok is hozzájárulnak a metafizikai érzékhez, aminők a
kritikai hajlam, és a tudatban valamely „szakadást" előidéző öntudatosság, aminek jellegzetes ismertető jele a homloknak fejlettebb
alkata, — Az itt elemzett példát sorozatosan követhetnék mások is;
tanulmányunknak célja azonban nem lehet az, hogy kimerítő diagnosztikát nyújtson s azért tovább haladunk a megkezdett úton, keresve azokat a külső jeleket melyekből a „bensőkre" rátalálhatunk.
3. Az arckifejezés
íntuíciós és elemző megismerése egyik legősibb forrása a lélekísmeretnek. E helyen csak az elemző megismerésről szólhatunk, melynek egyik legértékesebb vezérfonalát Lersch
adta (Gesicht und Seele. 1932.), Az arc kifejezésmódján két jelenségcsoportot értünk: egyfelől az arcalkat és csontozat, valamint a
hozzátartozó izomzat „sztatikus" (mozdulatlan) képének, másfelöl
az arcnak „dinamikus" (mozgó) játékának jelentését. A karakterológia munkásai mind a két irányban nagy haladást tettek s remény
van arra, hogy hamarosan kiépül a fiziognómika tudományos értékű
rendszere, melynek feladatait Lersch (26. 1.) a következőkben foglalja össze: el kell érni „az összes lehető kifejező jelenségek tapasztalati megismerését, pontosan és tárgyilagosan meg kell határozni, és
exakt szabatossággal megformulázní és alapelveiben megállapítani
diagnosztikai
jelentésüket, illetőleg többes jelentésüket." Lorsch különösen hangsúlyozza az arc jelenségek tudományos értelmezésének
feladatát, ami abban áll, hogy az arc alakját, valamint jelentő, kifejező mozgásait lelki okaira kell visszavezetni. Az arc „sztatikus"
szemléleténél a következő kiindulópontok szolgálnak a karakterológusnak: az arc nagysága, viszonyítva a koponya nagyságához, pl, az
arc sokkal nagyobb, mint az agy, akkor az érzéki-plasztikai ábrázolóképességre lehet következtetni; ha a viszony fordított, akkor a nagyobb öntudatosságnak és a szellem és eszmék uralmának az esetével állunk szemben (pl. Gandhi); ha a két alkotórész egyenlőképen
ki van fejlődve, akkor az említett lelki erők és képességek harmóniájára vonhatunk következtetést (pl. Gerhard Hauptmann),
megjegyezve mindig, hogy valamennyire érvényes ítéletünk csak akkor
fog keletkezni, ha az első benyomást és szempontokat
együttesen
vizsgáljuk az összes részletkérdésekkel, vagyis ha a személyiségébe

illesztjük részletmegfigyeléseinket. Az arc további elemzése kiterjed
annak alsó és felső részére, szélességére, hosszúságára, a homlokra
(ez a fíziognómikának különösen kedvelt területe, 1. Märker), a
szem, a szemöldök, az orr és a száj nyugvó alkatára stb. — Az arc
játéka, dinamikája szintén ősi vizsgálatok és ábrázolások tárgya.
Duchenne, Darwin, Piderit tették le az arcisme tudományos a l a p j a i t
Hogy ez a tudomány miképen jár az értelmezésben, arra szép példákat találunk Lersch említett művében, melyből kiragadjuk a nevetés
értelmiségtanát (130. kk. 11.). A nevetés különböző fajtáinak értelmezésében két alapra támaszkodunk: az egyik az arc izmainak, és
beidegzésüknek anatómiai ismerete, a másik az utánzó élmény, mely
egyedül adhat felvilágosítást arról, milyen a nevetés természete. Általában két alaphangulatnak, vagy érzelemnek ad kifejezést a nevetés: a vidámságnak (Heiterkeit) és a komikumnak, vagy mulatságosságnak (Lustigkeit). E két hangulat közeli rokonságban van ugyan
egymással, mégis nagy az eltérés közöttük. A ,,vidám" ember tartózkodóbb, koncentráltabb, mértéktartóbb, nyiltabb, társasabb érzésű
lény, mint a pusztán mulatságot kereső; a vidám jóságosabb, húmorra hajló, megértő az emberek iránt; jókedve az én mélyéből sugárzik a világra, A „mulatságos" nevetés állandó szokása oly személyiséget árul el, aki beleveti magát a világba, nem tartózkodó, hanem
önmagát pazarló, mértéktelenségre hajló; önzőbb, mert azt kívánja,
hogy a külvilág szórakoztassa őt, nem pedig megfordítva; önzése
könnyen egocentrizmussá válhatik. A fent körülírt két típus megkülönböztetése, mint láttuk, első sorban a „beleérzés" dolga; a lélektan
azonban igyekszik további elemzéseken alapuló megkülönböztetésekre is. Egybevetve a nevetés fiziognómikáját pl. a szem játékával,
azt találjuk, hogy a vidám egyéniség tekintete nyugodtabb, míg a
mulatságosé élénkebb és csapongóbb; ez utóbbi a gyorsabb és gazdagabb felfogásnak a jele lévén, arra enged következtetni, hogy az ilyen
egyéniség felszínesebb mint a másik, mert érdeklődése inkább a realitások felé vonja és lelki élete a dolgokkal érintkező rétegben folyik
le. A „mulatós" nevetésnek a karakteorológiai helye tehát, ha a
cyclothym-schizothym típusok ellentétében keressük, minden bízonynyal a cyclothym lelki szerkezetben van. Ugyanilyen elemző és értelmező munkát lehetne végeznünk a gyászos és szomorú, a félő, aggódó, rettegő, lelkesedő, csodálkozó stb, arcjátékok vizsgálatában is,
hogy a karakterológiai megismerés eredménye gyanánt meghatározhassuk, mily lelki szerkezetben vannak természetszerűleg „otthon" —
és hogyan értékesíthetők az emberismerésben.
3, A kranioszkópia az emberi koponya szilárd és mozdulatlan
jellegeiből von következtetéseket a személyiség lelki arculatára.
Ugyanígy jár ez az „arcisme" ós „kézisme" is. Ezek a megismerő
módszerek a valószínűség skálájának nagyon eltérő lépcsőfokain helyezkednek el. Az arcismeret már fejlettebb, a nyugvó kéz diagnosztikája azonban sokkal fejletlenebb a gyakorlati lélektan mai állása
szerint, mint a fiziognomika. Ez utóbbinak tudományos alapjait legújabban K. Bühler vizsgálta meg (Ausdruckstheorie. 1933.), de az

arcismeret ismeretközlő értéke nem annyira a tudományos alapvetéstől függ, mint inkább a megegyező tapasztalati adatok nagy tömegétől; azt kideríteni ugyanis, hogy pl. a „keskeny arc" (alsó állkapocs)
miért jelenti az illető személyiség tartózkodó, zárkózott voltát, nemgyakorlati, nem-cselekvésre hajló, esetleg „distingvált" fellépését, az
életrevalóság hiányát, ügyetlenségét, vagy bensőségét, mély érzésre,
gondolatokra való hajlamait stb,: e kérdésre észszerű feleletet
adni nem tudunk. Itt a mi állásfoglalásunkat csak a tapasztalati adatok nagy száma, tehát az analógia döntheti el; „nagyon sok esetben
így volt, tehát ebben az esetben is így lesz" (empirikus-lélektani szabályszerűség), — Ami a kéz külső, alaki jellegzetességeit és ezeknek
kifejező erejét illeti, az újabb értelmező törekvések (Giese) két irányb a n haladnak: az egyik a „művészi", a másik a „munkás" kezet veszi
szemügyre és az így mutatkozó jelekből von karakterológiaí következtetéseket, Ezek a törekvések nem azonosíthatók a chiromantiával,
vagyis a kéz, a tenyér vonalaiból „jósló" művészettel; ez utóbbi is
törekszik ugyan megfelelő tapasztalati anyagot gyűjteni a saját igazolására, de a valószínűség magasabb fokára még korántsem jutott el,
bármily meglepők is némely eredményei, A kéz sajátossága annyiban határozza meg helyét a karakterológíai értelmezések rendszerében, amennyiben arra utal, amit s ahogyan a kéz alkot, (nem pedig
arra, ami a kéz önmagában). A „lassú, nehéz" kéz, szemben a „gyors
alkalmazkodó, játékos" kézzel, mind a művészi, mind a dolgozó kéznél bizonyos további személyiségi, vagy jellem-, vérmérséklet-vonásokra enged következtetést. A különböző zeneeszközök könnyed, vagy
művészi kezelése közvetlenül rávezet bennünket az illető személyiségnek lelki szerkezetére, s ebben helyet foglaló egyes lényeges, középponti vonásokra. Itt volna alkalom arra, hogy a kézből s ennek
jellegeiből kiindulva megalkossuk „a művész" általános lelki r a j z á t
körülbelül úgy, ahogyan Utitz megkísérelte könyvében (Der Künstler
1925). A „művészi kéz" m u n k á j á t összefüggésbe kell hozni a művész egyéniségének egész teljességével; más személyiségi vonásaiból
meg kell állapítani azt, vájjon a kéz művészi tevékenysége minek kifejezésére szolgál: vájjon csak formai, technikai ügyességről van-e
szó, amely nincs összefüggésben a művész benső életének, én-jének
mélységeivel, — v a g y pedig a külső technika által a művész „kifejezi"
gondolatait és világszemléletét s így a kéz munkája mintegy kifejezési
eszköz gyanánt szolgál, — vagy végül a műalkotás a művész benső
kényszeréből fakadó adekvát megnyilatkozása, mintegy „kinyilatkozt a t á s a " annak, ami benne él, vagyis a mű nem más, mint a világnak értelmezése
a művész személyiségén keresztül (Michelangelo,
Beethoven). Mindezekben a lehetőségekben a „művészi kéz" is közrejátszik, de még fontosabb az a szempont, melyből a kéz „kikristályosodott, fixált mozdulatait" tekintjük és találjuk meg a műalkotásban.
4. Hogy az ember írásából megbízható következtetéseket lehet
vonni személyiségének lelki összetevőire, már régóta ismeretes. A
grafológia, az írásértelmezés tudománya és művészete, széles körben

ismert és (sokszor dilettáns módon) gyakorolt személyiségértelmező
módszer; körülbelül akkora a népszerűsége, mint Kretschmer típuselméletének, A grafológia tudományos alapja az a tétel, hogy az
írásban voltaképpen állandóan visszatérő megszilárdult „gesztusokkal" s ezek kifejező erejével van dolgunk. Mióta Klages és Crépieux
—Jamin ennek az értelmezésnek tudományos alapjait megvetették,
általánossá vált az a módszertani irányító elv a grafológiában, hogy
nem csak egyes elszigetelt jelekből kell következtetéseket vonni egyes,
hasonlóképen elszigetelt személyiségi, vagy jellemvonásokra, hanem
mindig az összes jelek egybehangzó összbenyomására, különösen pedig az ú. n. „írásszínvonal" és az írásban rejlő benső „dinamika"
megismerésére kell törekedni. Hogy ez az elv mennyire összhangban
áll az egész személyiségértelmezésünk többi alapelveivel, a r r a nem
kell külön rámutatnunk. De különös jelentőséget nyer az íráselemzésnél és értelmezésnél az a régi fiziognómiai elv is, mely szerint a
„fent" és „lent", az „előtt" és „után", minden kifejező jelenségcsoportban, tehát az emberi testalkatban és annak egyes részeiben (pl.
az arcban), leginkább pedig az írásban azonos jelképes jelentéssel
Charakterdeutung auf gestaltanalytischer
bír (v. ö. F. Weinhandl,
Grundlage 1931. 40. 1.): „Az alakhoz kötött és az alaktól függő hangulati értékek és hangulati különbségek a „fent" és „lent" között, alkotják azoknak a tiszteletreméltó hagyományoknak hátterét, amelyekben kifejeződik a különbség a nagy mindenség (makrokosmos) és
az ember kis benső világa (mikrokosmos) között." Ez a metafizikába
átnyúló megjegyzés is mutatja, hogy az írás értelmezése mennyire
rokon minden más értelmezéssel; mindegyik a metafizika sajátos világába vezet és szellemtudományi természetű,
*

A fentebbi rövid megjegyzések azt a célt szolgálják, hogy kidomborítsuk a lélektani diagnosztika eljárásainak közös jellegzetességeit. Nem meríthetik ki tárgyukat, inkább csak a gyors és röpke illusztráció a feladatuk és az, hogy mintegy rámutassunk arra a fokozatra, melyet a diagnosztikai egyes módszerek a tudományos haladásnak lépcsőin elfoglalnak. Következő közleményünkben most már
részletesebben kívánunk foglalkozni a „nagy" módszerekkel, melyek
a személyiség ismeretét az előbbiekkel együtt szolgálják, de még mélyebbre kívánnak előhaladni.

Áz anyag ősi építő kövei.
Dr. Holerida Barnabás

Az örök gyermeket látjuk a kis rombolóban, aki szétszedi a játékát, hogy meglássa, hogy mi van ott belül, ami az egészet mozgatja.
Pedig talán inkább örök emberiről kellene beszélnünk. A gondolkozással egyidős az emberben a vágy és a törekvés, hogy ne csak a
felszínén ismerje meg a világot, hanem meglássa azt is, amit a függöny eltakar: bepillanthasson abba a titokzatos műhelybe, ahol azok
a hatalmas erők működnek, melyek a látható világ belső gépezetét
mozgatják. A mítoszok homályába vész az emberi elme első próbálkozása, csak a görög bölcselők elgondolásairól van határozottabb képünk, de még ez is üres spekulációnak látszik sokszor. Az emberi
ész merész játéka, amely a tapasztalás ú t j á t nem használja elég
komolyan. Ebben, a nézetben azonban sok igazságtalanság is van a
részünkről. Már Hoppe, a fizika történetének ismert német kutatója
hangsúlyozza, hogy a görög természetfilozófiai tanok mögött sokkal
több tapasztalat, sőt kísérleti eredmény rejtőzik, mint első pillanatra
gondolnók. Hogy Archimedes és Heron híres kísérletezők voltak, az
eléggé közismert. De értékes kísérleteket végeztek Demokritos,
Aristoteles, és Anaxagoras kozmodógiájában is csak akkor érthetjük
meg a centrifugális erő nagy szerepét, ha föltételezzük, hogy alapos
kísérletek segélyével ismerte meg ennek az erőnek a természetét.
Az anyagelméletek sem szakadtak el a tapasztalattól. Már
Empedoklesnél
szerepel a 4 alapelem: a föld, víz, levegő, tűz. Ezekből tevődik össze minden anyag, csak a keveredés módja más és más
a különböző testeknél. Még jobban kialakul ez a tan Aristotelesnél
és Piatonnái. Az utóbbi pl. a Timaiosban így ír: ,,Ügy hisszük, hogy
a víz sűrűsödés által kővé és földdé ilesz, ritkulás által széllé és levegővé. A levegő köddé alakul, amely vízzé folyik szét," Naiv beszédnek látszik ez előttünk, de azért egész a 18. századig uralkodtak
hasonló nézetek. Ezt azzal szokták egyszerűen elintézni, hogy századokon át hiányzott az önálló gondolkozás és a természet követlen
megfigyelése. Annyira a régi tekintélyek hatása alatt állottak, hogy
szajkó módjára ismételték azoknak a nézeteit a helyett, hogy magát
a természetet kérdezték volna meg. Az emberi gondolkozás természete azonban lényegében nem változik. Mindig voltak és lesznek
emberek, akik önálílótlanul mennek a leghangosabban hirdetett tanok
nyomában, de akadnak minden korban olyanok is, akik nem szeretik
a régen kitaposott utakat, hanem elég merészek újakat keresni.
Aránylag kevés, amit közvetlen források alapján tudunk az Aristo-

teles és Galilei közötti korszak természettudományáról. Hiszen egész
kinyilatkoztatás gyanánt hatott, amikor Duhem hatalmas kötetekben
feldolgozta a párizsi egyetem mechanikai kéziratait és kiderült, hogy
sok újabbnak gondolt mechanikai ismeret a XIV—XV, század gondolkodóinak eredménye. Sok szerencsés kutatás szükséges még ahhoz, hogy tisztán lássunk a régiek természetismeretéről, de annyi biztos, hogy nem Galileivel kezdődik a modern kísérleti természettudomány. Voltak régebben is, akik világosan látták, hogy a természet
megismerésében a tapasztalat és a kísérlet mondja kí a döntő szót.
Ezt hirdette pl, Al-Kindi, a IX. századbeli híres arab tudós, és érdemes elolvasni, amit az anyag átalakulásáról ír: ,,A Föld felületén
is megfigyelhetjük, amint a levegő nagy hideg hatására vízzé alakul
át. Vegyünk erre a célra egy üvegpalackot, töltsük meg hóval, és
zárjuk el gondosan; m a j d határozzuk meg a súlyát. Tegyük ezt most
egy nagyobb edénybe, amelynek fala a palack felületéhez közel haladjon, A palack felületén a levegő átalakul vízzé, és cseppekben
jelentkezik rajta, mint a nagy agyagkorsókon, úgy hogy lassanként
jelentékeny mennyiségű víz gyűlik össze a külső edény belsejében."
Ma persze tudjuk, hogy ilyenkor nem a levegő, hanem annak csak
egyik alkotórésze, a vízgőz alakul át vízzé.
Nem egyszerűen a megfigyelés és a kísérlet hiányzott tehát régebben, hanem sok kutatónak összefogó, határozott terv szerinti munk á j a a jól feliszereit laboratóriumokban. Jól m u t a t j a ezt a német
példa is. Néhány évvel ezelőtt egy nemzetközi fizikai konferencia
alkalmával büszkén állapíthatták meg, hogy más nemzetek hatalmas
előretörése ellenére is az abban az évben megjelent fizikai cikkek
több mint fele német tudósokra esik. Nem olyan régen van ez így,
Az 1800-as években a francia és angol fizika még megelőzte a németet, és pl, még az 1870-es német-francia háborúban is csak szerencsés véletlennek köszönhette Németország — amint Vírchoff egyik
beszédében említi —, hogy a hadsereg optikai eszközei számára szükséges finom üveget beszerezhették; hiszen ekkor még francia és angol gyárakhoz voltak kénytelenek fordulni, hogy a tudományos eszközök jobb optikai tulajdonságú üveganyagához hozzájussanak, A
mult század hozta csak meg lassankint a fordulatot, amióta a német
egyetemeken és kutató intézetekben mindig jobban megszervezték a
tervszerű munkát, Hatalmas anyagi segédeszközök is kellettek ehhez, Auerbach említi Abbéról — a jénai Zeíss-művek tudományos
megalapítójáról — szóló nagy életrajzában, hogy manapság a jenai
egyetem fizikai intézete egy hétre k a p akkora anyagi támogatást,
mint amennyi az egész évi általánya volt a mult század közepén. Ehhez hasonlót sok tudományos intézetről lehetne mondani, A külső
körülmények kedvező alakulása tette lehetővé a kutató emberi elme
számára, hogy oly mélyen bele tudott pillantani az anyag belső szerkezetébe, Hisz éppen az anyag belső titkainak ellesése annyira nehéz feladat, hogy nemcsak a régi századok tanítása látszik előttünk
naivnak, de még néhány évtizeddel ezelőtt is sok volt a téves nézet
az atomelméletben.

Mai tudásunk szerint a testek végső építő kövei nem az atomok,
hanem a proton, neutron, elektron, pozitron és neutrino. Ötféle ősrészecske mutatkozik tehát, amint ötféle őselemről beszélnek már a
Mahábhárata, a nagy hindu eposz bevezető sorai is: ,,E legjelesebb
műből születnek a költők gondolatai, amint a világ az 5 alapelemből
keletkezett". De a modern elmélet 5 alapelemét egyetlen ősanyagra
próbálják visszavezetni, mint később látni fogjuk. Mielőtt azonban
néznők, hogy ezekből az ősrészecskékből hogyan keletkezhettek a különböző elemek atomjai és az egész látható világ, előbb ezeknek az
alapelemeknek
a természetét
próbáljuk
megvilágítani.
Legismertebb az elemi részecskék közül az elektron. Ez a negatív elektromosság atomja, Millikan közvetlen kísérlettel mérte meg a
töltését, aminek nagyságát az elektrosztatikában szokásos egységekben olyan szám a d j a meg, ahol a tizedespont után először 9 zérus
jön és utána ez a szám: 48, Tömegét is meg lehet mérni, ha a repülő
elektront mágneses és elektromos erőkkel eltérítjük útjából. Hasonló
ez a módszer ahhoz, ahogy a kezünk is elárulja nekünk, hogy az
előttünk egyforma sebességgel repülő két golyó közül melyik a könynyű gumi labda és melyik a súlyos vasgolyó? Csak meg kell próbálnunk a repülő golyót kézzel félreütni a pályájáról. Az elektront nem
kezünkkel, hanem elektromos és mágneses erőkkel térítjük ki a pályájáról, és így észlelhetjük a tömegét, amely oly kicsi, hogyha grammokban akarjuk kifejezni a nagyságát, a tizedespont után először
27 zérust kell írnunk, azután jön a 9-es szám.
Az elektron golyó nagyságáról a közvetlen kísérlet csak azt t u d j a
megmutatni, hogy jóval, többezerszer kisebb még az atomnál is, hisz
annak belsejét könnyen á t j á r j a . Elméleti meggondolás vezet közelebbi adathoz, A relativitás elméletének megfelelően azt mondhatnók, hogy minden elektron tulaj donképen végtelen nagy, de a sűrűsége a legtöbb helyen elenyésző, A relativitás elmélete szerint ugyanis
a tömeg és energia csak különböző megjelenési formája ugyanannak
a dolognak. Már pedig az elektron körül éppen elektromos töltése
miatt kialakul az elektromos erőtér, amely elvileg a végtelenig terjed. Ha pedig az elektron mozog, áram lesz belőle, ezért mágneses
ereje is van. Maxwell elmélete szerint pedig az elektromágneses tér
mindenütt energiával van tele, ahogyan a megfeszített rugó is rugalmas energiát hordoz a belsejében, amely pl. hosszú időn át mozgásban t u d j a tartani az óra szerkezetét. Amint szinte a végtelenig tart
e módon az elektron energiája, épúgy tömegének sincs tulaj donképen határa. Ha az elektron körüli tér egységnyi térfogatában levő
energiát elosztjuk a fénysebesség négyzetével, akkor kapjuk meg az
elmélet szerint a tömeg sűrűségét. Az elektron kis energiája miatt
ez a sűrűség persze majdnem mindenütt elenyésző csekély, csak az
elektron középpontja közelében kezd — valószínűleg egész hirtelen
— nagyobb értékűvé lenni. Ezért az elektron tömegének nagy részét
kis golyóba gondoljuk egybesűrítve. Ha feltételezzük, hogy az ott
belül levő energia egyenlő nagyságrendű a kívül kialakult tér összes
elektromágneses energiájával, akkor számítással meg tudjuk hatá-

rozni az elektrongolyó sugarát. Ha ezt cm-ekben akarjuk kifejezni,
akkor a tizedespont után először 12 zérust kell írnunk, azután jöhet
csak egy értékes számjegy.
Az elektron középpontjától számítva eddig a kis távolságig egészen más törvényeknek kell uralkodni, mint amelyek az elektromosság közönséges viselkedését megszabják. Már Coulomb megállapította nemcsak azt, hogy az egynevű elektromos töltések egymást taszítják, hanem azt is, hogy mekkora erővel hatnak egymásra. Hogy
ezek a törvények az elektrongolyóban összesűrített elektromosságban
nem érvényesülhetnek, a következő meggondolás mutatja. Gondoljuk
el, hogy sikerülne oly kis golyót készítenünk mint egy elektron és
azt ellátnók egyetlen elektron töltésével, amelyik Coulomb törvénye
szerint ennek a golyónak a felszínén helyezkednék el, A számítás
szerint az elektromos feszültség ezen a kis golyón másfélmillió volt
lenne és a negatív töltések egymásra való taszító hatása megfelelne
100 trillió tonna nyomásnak, A kis golyónak szét kellene ennek hatására robbannia, amint a szappanbuborék is széttágul, ha elektromos töltést adunk neki, éppen a még aránylag csekély töltés feszítő
ereje következtében.
Még más oldalról is megvilágíthatjuk ezt a dolgot. Képzeljük el,
hogy valaki felfedezné, hogyan lehetne az elektromosságot nagyban
is hasonló viselkedésre bírni, mint ahogyan az elektrongolyóban az
megmutatkozik. Ekkor hihetetlen mennyiségű elektromosságot lehetne
kis helyre összezsúfolni. Egy cm sugarú rézgolyócskára pl. összehordhatnánk annyi elektront, aminek az összes tömege már egy grammot tenne ki. Ezt könnyen a mellényzsebbe lehetne dugni és így a
legveszedelmesebb pusztító anyagot vihetnők magunkkal. Ha ugyanis
egyszerre visszaállna az elektromosság szokásos viselkedése, egyszerre 1500 trillió volt lenne a feszültség a kis golyó felszínén. Ennek a jelentőségét bizony csak nagyon halaványan tudjuk elképzelni.
Összehasonlításul nézzük a következőket, A bánhidjai centráléban
110.000 volt a feszültség, és ezt is méteres szigetelővel kell minden
mástól távoltartani, mert 60 cm-es közeledés már halál veszélyt jelent az emberre, A villámcsapásnál 10—100 millió volt közötti feszültség rombol. Elgondolhatjuk, mi lehetne a hatása 1500 trillió volt
feszültségnek, ha az szabadon érvényesülhetne.
Az elektron tehát, bármennyire jelentéktelen kis részecskének
látszik, és bármennyire megszokott fogalma a mai elektromos elméleteknek, még bőven ad elgondolkozni vallót. Csak éppen megemlítjük,
hogy az újabb években Born dolgozott ki egy olyan matematikai elméletet, amely legalább ellentmondás nélkül t u d j a leírni a pontszerű
elektronoknak ismert tulajdonságait. Végső szónak persze ezt sem
tekinthetjük. Az elektronnak a szerepe pedig nagyon fontos a földi
berendezkedésben. Hogy a vasatomok pl, olyan szilárd, kemény
tömbbé tudnak egyesülni, amelyet csak nagy erővel lehet szétszakítani, azt az elektronjaiknak köszönhetik. Sőt még többet is mondhatunk. Rosny fantasztikus regényt írt a Föld haláláról. Elpusztul e
szerint a földről az élet, mert eltűnik a föld felszínéről az éltető víz.

A regény szerint hatalmas földrengések okozzák, hogy a víz a felszínről a föld mélyébe menekül az ember elöl. Ugyanilyen pusztulás
lenne azonban az ember sorsa akkor is, ha az elektron tűnne el a
földről. Az oxigén- és hidrogénatomok ugyanis csak elektronjaik révén tudnak összekapcsolódni vízmolekulává. Ha hiányzik az elektron,
hiányzik a víz is.
Az elektron társa a pozitron, bár sokkal később ismerték fel a
létezését. Tömege oly nagy mint az elektroné, töltése is, de pozitív
előjelű. Nagy áthatoló képességű sugár — amilyen pl. a kozmikus
sugár — elég hatalmas ahhoz, hogy kitermeljen egy elektron-pozitron
párt. Keletkezésüket magyarázza Dírac kissé különösen hangzó elmélete, amelyet ő különben m á r néhány évvel a pozitron felfedezése
előtt állított fel. Ez az elmélet azt mondja, hogy az elektron két lényegesen különböző állapotban létezhetik. A közönséges eset az, amikor a megszokott tömege és ennek megfelelően pozitív energiája van.
Lehetséges azonban az ís, hogy oly sokat elveszít energiájából, hogy
összes energiája negatív lesz, épúgy, mint negatív az eladósodott ember vagyona is, h a nemcsak a birtokát pazarolja el, hanem e mellett
még ugyanakkora adósságot is csinál. Ilyen negatív energiájú állapot meghatározott számmal lehetséges az anyagvilágban, és ha mind
be van töltve, akkor a negatív energiájú elektronokból semmit sem
veszünk észre. Ha az eladósodott birtokos kétszer annyit örököl, mint
amennyi az adóssága, nemcsak adósságától szabadul, hanem régi birtoka is visszakerülhet és visszajut ú j r a a birtokos emberek sorába.
Hasonló történhetik a negatív energiájú elektronnal is. Nála az örökséget egy hatalmas sugárzási kvantum energiája pótolhatja. Ez a sugár a maga nagy energiájával betöltheti a negatív energia által jelzett hiányt, és e mellett elláthatja az elektront még megfelelő pozitív energiával ís, ami által közönséges, megszokott elektron lesz belőle. De a közönséges elektron feltűnésén kívül más is történik. Az
eladósodott negatív energiájú elektronok sorából egy eltűnt, és ezt a
hiányt mi is észrevesszük. Mivel itt negatív-töltés hiányzik, úgy látszik, mintha pozitív töltésű részecske — pozitron — jelentkezett
volna ugyanott. A z ilyenkor mutatkozó pozitron tehát nem önálló
létező; csak hiány, lyuk a negatív energiájú elektronok sorában.
Ezért nem is maradhat meg sokáig. Egy közönséges elektron belehullhat ebbe a lyukba, szétszórt energiája mint sugárzási kvantum
repül tovább. De az új sugár keletkezését azzal fizetjük meg, hogy
eltűnik maga az elektron — hisz a betöltött negatív energiájú állapotot nem tudjuk észlelni —, de eltűnik a pozitron ís, mert a lyukat,
ami az ő lényege, a belehulilott elektron kitölti.
Az elmondottak szerint kétféle jelenséggel kell számolnunk. Az
elsőnél fény tűnik el, s helyette pozitron-elektron pár lép fel, a másodiknál pedig éppen fordított az eset. Az első jelenséget Anderson
figyelte meg először (1932), amikor a kozmikus sugárzás hatását vizsgálta, és a Wilson-féle ködkamra görbe pályájában először figyelte
meg a sugár által kiváltott pozitron létezését. Az ellenkezőt pedig
Crane és Lauritsen állapították meg (1934), amikor megmutatták,

hogy minden az anyagi rétegbe hatoló pozitron a saját élete árán két
sugárkvantumot termel. Mindez a fény és az ősanyag további szoros
kapcsolatára utal, és nem hiányzik olyan felfogás sem, hogy itt tényleg a fény alakul át elektromos részecskévé, és megfordítva. A fény
és árny játéka tehát nemcsak külső szépsége az életnek, hanem a
fénynek sötét tömeggé dermedése és ennek ú j r a fénnyé való szétolvadása a létezés mélyebb törvényszerűségét is jelenti.
Az elektron s a pozitron inkább csak az elektromosság alkotórészei, bár grammokban kifejezhető tömegük is van; a nehéz anyag
tulajdonképeni építő kövei a proton és a neutron. A proton hidrogén
atom magja, pozitív töltése megegyezik a pozitron töltésével. Ha alkalmazzuk ugyanazokat a meggondolásokat, amelyek az elektron sugarát megadták, azt kapjuk eredményül, hogy a proton sugara még
az elektronénál is ezerszer kisebb. Kicsisége miatt még fokozottabb
mértékben jelentkeznek a nehézségek, ha az elektromosság közönséges Coulomb-törvényeit akarnók alkalmazni a pozitív töltésére. M a j d
másfél milliárd volt lenne a feszültség a felszínén, azért itt is más
törvényeknek kell uralkodni. Egyáltailán az egész modern fizika kialakulása azt mutatja, hogy a mikrokozmoszban, a legkisebb építő
kövek világában egész más törvények uralkodnak, mint amelyekhez
a mi tapasztalati világunkban hozzászoktunk. Még ha fel is lebben
néha a fátyol, ami ezeknek a parányoknak az életét takarja, akkor is
nehéz szemléletessé tenni az ott uralkodó törvényeket, mert a megszokott tulajdonságok, sőt sokszor a fogalmak is csődöt mondanak,
és szinte ú j nyelvet kell megtanulnunk, ha ennek a világnak a berendezkedéséről akarunk beszélni,
A proton társa a neutron, amelynek tömege — talán nagysága
is — alig különbözik a protonétól, de nincs elektromos töltése. Ezért
volt olyan nehéz felfedezni. Mai ismereteink szerint az anyag kölcsönhatásában az elektromos erőknek van döntő szerepük. Ahol
hiányzik az elektromos töltés, ott hiányzik a kifelé való intenzívebb
erőhatás, azért a mi figyelmünk elől is rejtve marad a dolog. Amióta
ismerjük a neutront — akkor vették észre először, amikor a rádium
a részecskéi a berilliumból egy ú j f a j t a sugárzást váltottak ki — ez az
ú j f a j t a részecske nagyon hasznos segédeszköznek bizonyult az atom
magjának az átalakításánál, A kísérletek azt mutatják, hogy a
neutron részecske és az atommag között csak akkor mutatkozik kölcsönhatás, ha a kettő kb. tízbilliomod cm-re közeledik egymáshoz. A
neutron és az atommagban levő proton között érvényesülő ez a vonzó
erő nem egyszerű elektromos vonzás, és az ú j atomelmélet is csak a
matematika nyelvén tud róla beszélni a nélkül, hogy kézzel fogható
képet tudna nekünk adni a természetéről. Pedig nagyon fontos ez az
erő. Ezzel tudjuk megmagyarázni, hogyan épülnek fel az elemi építőkövekből a különböző anyagok atomjai.
A mai tudomány majdnem egy millió fajta különböző kémiai vegyületet ismer, de ezeket 92 elem különböző kapcsolataiból építi fel.
Azt is tudjuk azonban, hogy egy elemnek, pl, a vasnak atomjai nem
mind teljesen egyformák, különösen a súlyuk lehet eltérő. Az oxi-

génatom súlyának 16-od részét szokták itt egységül használni. Ebben
kifejezve a vas atomjai között vannak 54, 56 és 57 egységnyi súlyúak,
bár nem egyforma arányban. Az atomok 90% 56 egységnyi súlyú.
Ilyen eltérések legtöbb elemnél vannak, és ezeket figyelembe véve
vagy 350 különböző atomról beszélhetünk, A modern atomelméletnek
ezért az a további feladata, hogy megmagyarázza, hogyan jön létre
a néhány őselemből ez a sokféle atom. Csak az atommag szerkezetét
kell tisztázni, mert azt már néhány évtizede tudjuk, hogy az atom
belseje túlnyomólag üres; a középpontjába van az anyaga összpontosítva az atommagba, ezt veszi körül aránylag nagy távolságra anynyí elektron, amennyi az atommag pozitív töltésének közömbösítésére szükséges.
Heisenberg elmélete szerint az atommag protonokból és neutronokból épül fel. Az egész atommagnak a benne levő protonok miatt
pozitív töltése van, de ez a töltés csak kifelé működik a közönséges
Coulomb törvények szerint. Elektromos töltésű részecskéket röpítettek nagy sebességgel az atommag felé, és ezeknek eltérüléséből állapították meg, hogy az atommag középpontja körül mekkora sugárral
kell gömböt gondolnunk, amelyen kívül már Coulomb megszokott
törvénye érvényesül. Pl. az oxigén atommagjánál ennek a gömbnek
a sugarát úgy írhatjuk le cm-ben, hogy a tizedespont után 12 zérust
írunk, utána jön ez a szám: 45. Ez az a határ, ahol az atommag
külön világa következik. A nagyobb súlyú atomoknál az atommag ís
nagyobb, még pedig a tömeg a sugár harmadik hatványával arányos.
Ebből néhány érdekes dolog következik.
Amikor a mült század végén Lénárd először járta át elektronsugaraival az atomok belsejét, az első nagy meglepetés az volt, hogy
ott sokkal több az üresség, mint az anyaggal kitöltött tér. Ez a gondolat ragadta meg erősen a beteg Móra képzeletét is (Daru utcától
a Móra Ferenc-utáíg II, k. 261, 1.) : ,,Most jutott eszembe, mi rémített meg Jeans könyvében. Az élet üressége. Atomjaimban a protonok körül ijesztő távolságban kering az elektronok naprendszere. A
csillagok közt oly sivár ürességek tátonganak, mintha a bazilikában
4 darázs repülne a 4 vílágtáj felé . . . " Az anyagnak ezt a kíüresítését most még tovább folytathatjuk. Az atommag kívülről tekintve hihetetlen sűrűségű anyagnak látszik, mióta azonban kezdünk belelátni a belsejébe, ott is több ürességet találunk mint anyagot. Ha az
oxigén atommagját úgy megnagyítanánk, hogy 1 m sugarú gömb legyen belőle, a benne levő 8 proton és 8 neutron még csak 1 mm sugarú golyócska lenne, a nagy gömb többi része pedig üres. Ügy látszik, minél mélyebben tekintünk bele az anyag belső világába, annál kisebb hely marad a mindenségben az anyag számára, és mindig
jobban uralkodóvá válik a dermesztő üresség.
Az atommag apró protonjai és neutronjai minden atommagban
— bármiféle anyagról legyen is szó — egyforma távolságra helyezkednek el egymástól. Ezt mutatja az, hogy ha nagyobb az atom tömege, — több a protonja és a neutronja — az atommag is nagyobb,
még pedig épen a szerint a törvény szerint, ahogyan az egyenletes

sűrűségű anyag nagysága megnő, ha mindig többet veszünk belőle.
Ez megfelel annak, hogy az összetartó erő — a proton és neutron közötti vonzóerő — oly kis távolságra hat, hogy minden proton csak a
szomszédos neutronokat vonza erősebben, a távoliakat már nem. Ezért
nem lépnek fel az atommagban csomósodások, sűrűsödések, hanem
egyenletes sűrűségű lesz mint egy vízcsepp.
Az atommagban új, más világ kezdődik, de azért tudunk némi
modellszerű képet rajzolni a berendezkedéséről. Gondoljuk el, hogy
homokból lassú emelkedésű kerek dombot készítünk, amelynek a csúcsain elég meredek kráterszerű mélyedés van. Ez képe az atommagnak, különösen, ha az erőhatásokat is figyelembe akarjuk venni. A
kráter fenekén vannak a protonok és neutronok mint kis golyócskák,
és ide kell kívülről újabb golyót begurítanunk a domb lejtőjén kereszetül, ha atomunkból más atomot akarunk készíteni.
Az atomok mesterséges átalakításának története Rutherford kísérletével kezdődött (1919), aki először hasított le nitrogén atomból
hidrogén atomot azáltal, hogy a rádium-atómból kirepülő a részecskével bombázta. Atomrombolásról szoktak beszélni, pedig inkább
atomátépítésről van szó. Az atommagnak pozitív töltése van, ennek
taszító erejével kell szembe repülni az ugyancsak pozitív töltésű a
részecskének. Ezért volt szükség az a részecske kereken 20.000 km
másodpercenkénti sebességére, amint a domb tetejére is csak úgy tud
felgurulni a golyó, ha elegendő nagy kezdősebességgel indítjuk meg.
A Rutherford kísérletében szereplő nitrogén magjában 7 proton és 7
neutron volt eredetileg, és mivel az a részecske 2 protont meg 2 neutront hoz magával, mindegyik fajtából 9 lenne az ú j atommagban, A
beeső új részecskék azonban egy protont kitaszítottak és a megmar a d t 8 proton és 9 neutron az oxigénatom egyik — bár ritkábban előforduló — f a j t á j á t hozta létre.
Néhány évi kutatás után rájöttek, hogy nemcsak egész a részecskéket, hanem különálló protonokat és neutronokat is be lehet lőni az
atommagba, A proton részecskéknek elektromos úton adtak nagy sebességet, a neutron pedig már keletkezésénél — amikor pl. a rádióaktív sugárzás kitaszítja a berillium atommagjából —, megkapja a
szükséges sebességet. Különösen értékesnek mutatkozik a neutronnal
való atomátalakítás. Ha a homokdombra gondolunk, megértjük, hogy
annál nehezebb a kráterbe begurítani a golyót, minél magasabb, meredekebb a domb, és minél nehezebb a golyó. A domb magassága a
tényleges atommagnál a pozitív töltésnek felel meg. Minél nagyob ez,
annál több taszító erővel kell a berepülő részecskének megküzdeni.
Az atommag pozitív töltése pedig a benne levő protonok töltéséből
tevődik össze. De ha a protonok száma nő, a neutronok számának is
növekedni kell, A protonok ugyanis pozitív töltésük miatt taszítják
egymást, ezért csak úgy alakíthatnak állandó atommagot, ha elegendő számú neutron társul hozzájuk, amelyik a protonnal szemben
való vonzóerejével ellensúlyozza a taszító erőt. Ezért amíg pl, az
alumínium atommagja 13 protont és 14 neutront tartalmaz, addig az
a r a n y atommagjának 79 protonjához már 118 neutronra van szük-

ség. Ezek szerint tehát a nagyobb pozitív töiltésű atommagok a súlyosabbak, és kezdetben épen ezeknek az átalakítása nem sikerült,
mert nem tudtak olyan nagy sebességet adni a protonnak, hogy a
nagy taszító erőt legyőzze. Csak akkor lett eredmény, amikor a
neutron sugarakat kezdték felhasználni erre a célra. Akármilyen magas is a domb, könnyű felgurítaní rá a golyót, ha ez nagyon könnyű,
szinte súlytalan. így a nehéz atommag nagyobb pozitív töltése sem fog
visszatartani olyan részecskét, amelyen nem fog a taszító ereje. Ezért
amíg a protonokat csak kevés protont tartalmazó könnyű atommagokba lehetett belőni, addig a nehéz arany atom átalakítása m á r csak
akkor sikerült, amikor a taszító erővel szemben közömbös neutronrészecske repült magjába.
Amikor az atomok átalakításáról, protonokból és neutronokból
való felépítéséről beszélünk, első pillantásra kissé furcsának hangzik, hogy ehhez hatalmas elektromos berendezkedésekre, komplikált
készülékekre van szükség. H á t akkor maga a természet hogyan segített magán? Mindenesetre a mindenség egész felépítése ráutal a
látható világ mögött rejtőzködő végtelenül bölcs rendezőre, de nem
szabad azt gondolnunk, hogy neki is szüksége van a mi mesterkélt
eszközeinkre. Az anyag egyik ősi tulajdonsága pótolja ezt. A teremtett anyagi világ állandó mozgásban van. Nem a csillagok száguldozására gondolunk itt, hanem a legkisebb részecskék folytonos mozgására, amit mi hőnek érezünk. Szoba hőmérsékleten is 1700 m másodper cenkínti sebességgel röpködnek a hidrogén atomjai, és a hőmérséklet növelésével ez a sebesség is nő. Néhány millió foknál már
akkora ez a sebesség, hogy elegendő az atommagok felépítéséhez.
M á r pedig pl. a Nap középpontjában mai tudásunk szerint a hőmérséklet eléri a 40 millió fokot, más álló csillagokban még ennél is nagyobb az értéke. Rendelkezésre áll tehát az egyszerű eszköz, amelynek segélyével ma is épülhetnek az újabb és újabb atommagok a protonok és neutronok halmazából.
Az atommagot a domb mély kráteréhez hasonlítottuk, amelyben
együtt vannak a protonok és a neutronok, A kráter mélysége kereken 10 millió voltnak felel meg. Ez annyit jelent, hogy 10 millió
volt feszültséggel kellene mozgásba hozni a kráter fenekén pihenő
protont, hogy ki tudjon repülni a kráterből, kiszabaduljon az atommagból, Ezért érthető, hogy azok a protonok és neutronok, amelyek
egyszer már összekerültek pl, egy vasatom megalkotásához, együtt
is maradnak; a vas a t o m j a a kohóban való megolvasztásakor sem
változtatja meg a természetét. Van azonban anyag — ilyen pl. a rádium — amelynek atomja nem ilyen állandó, hanem minden külső
beavatkozás nélkül hirtelen részecske szabadul ki belőle, A kirepülő
részecske — 2 proton és 2 neutron együttese — a helium atommagja,
és a megcsonkult rádium már nem viselkedik fémszerűen, mint eredetileg, hanem gáznemű ú j anyaggá lesz, aminek emanáció a neve.
A legérdekesebb az, hogy nem tudunk közvetlen okot megadni, ami
ezt a szétrobbanást előidézné. Ha a legpontosabb vizsgálat sem mutat
különbséget két rádium atom között, mégis megtörténhetik, hogy az

egyiknél már a következő másodpercben bekövetkezik a robbanás, a
másiknál pedig csak 1000 év múlva, Gamow dolgozta ki a rádium
atomok átalakulásának elméletét, de ez is csak valószínűségi törvényeket ad meg, amely a tapasztalattal megegyezik, a jelenség közvetlen mechanizmusát azonban nem fedi fel. Persze az ú j természetfelfogás szerint ilyen közvetlen hatóokról való beszédnek nincs is
értelme: a valószínűségi törvények már a végső szót jelentik a külső
világ jelenségeinek a leírásában.
Nem beszéltünk még az ötödik alapelemről, a neutrínóról. Ezt
közvetlenül még senki sem észlelte, csak az okoskodás vezet r á a
létezésére. Elsősorban a rádióaktív anyagok elektron-sugárzása kívánja a felvételét. Az ilyen sugárzó atom mint valami finom, pontosan működő szerkezet szokott dolgozni. Az egyfajta atomból kirepülő
a részecskék pl. valamennyien ugyanazzal a sebességgel száguldoznak, A kirepülő elektronoknál azonban nyoma sincs ilyen szabályos
viselkedésnek, a legkisebb sebességtől kezdve egy maximális értékig
mindenféle sebesség előfordul. Az elektron kirepülése azonban valami
változást hoz létre az atommagban, azért a különböző sebességű elektronok kirepülése után az atommagoknak ís különféle állapotban kellene hátramaradníok. Ilyen különbség azonban sohasem mutatkozik.
Ezért gondoltak egy ú j f a j t a részecskére, a neutrínóra, amely az
elektronnal együtt repül ki az atommagból. Minél kisebb az elektron
sebessége, annál nagyobb a neutrínóé, úgyhogy az egész leadott
energia minden esetben ugyanaz. A neutrínónak nincs elektromos
töltése, azért rejtőzködik el a megfigyelés elől. Lehet, hogy tömege is
csak addig van, amíg repül. Ha elveszti mozgási energiáját, semmi
sem marad belőle.
Az atommagból a rádíóaktív testeknél elektronok ís repülnek ki,
azért a r r a gondoltak régebben, hogy az atommagban a protonok mellett a kész elektronok is ott vannak. Ma azonban máskép kezdünk
gondolkozni, A neutronnak valamivel több a tömege mint a protonnak, azért el lehetne képzelni, hogy a neutron keletkezésénél egy
protonhoz megfelelő nagy energiájú elektron tapad, lerontja annak
pozitív töltését, és egy semleges, közömbös alakulatot hoz létre. De
a kísérletek nemcsak azt mutatják, hogy a neutron protonra, elektronra és neutrínóra bomolhatik, hanem ismerjük a proton átalakulását is neutronná, pozitron és neutrino kibocsátása mellett. Ilyenkor
tehát úgy látszik, mintha a proton lenne összerakva neutronból és
pozitronból. Ezért az a nézet kezd elterjedni, hogy a proton és
neutron ugyanannak az ősrészecskének csak különböző állapotai, az
elektron, pozitron és neutrino pedig ebből az ősrészecskéből szakadnak ki, de nem úgy, mintha már előre is készen lettek volna, hanem
csak az állapotváltozáskor keletkeznek. Amint a sugárzási kvantumok sincsenek előre készen az atomban, hanem csak a fény kibocsátáskor keletkeznek. Tehát az ötféle alapelemet egyetlen ősrészecskére próbáljuk visszavezetni. Még az ősrészecskék számát is megbecsülhetjük, hogy mennyi kellett belőle a mindenség kialakulásához. Eddington pl. a r r a az eredményre jut, hogy a 14-es szám után
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78 zérót kellene írnunk, hogy megkapjuk az ősrészecskék számát,
amelyekből az egész csillagvilág a maga sok billió csillagával felépült.
Amikor az anyag ősi építő köveiről beszélünk, még mindig sok
hely jut a tapogatózásnak. Első pillanatra úgy látszik, hogy a képben, amit rajzoltunk, nagyon sok az önkéntes feltevés. Pedig több évtized laboratóriumi kutatása szolgáltatta az anyagot, amiből ezek az
elméletek kialakultak. És ez a munka nem is hiábavaló. Csak akkor
leszünk igazán urai az anyagnak, ha ismerjük a legkisebb részeit, és
látjuk az erőket, amelyek dolgoznak, amikor ezekből az elemekből
az anyag a maga sokféle formájában felépül. Persze nem állhatunk
meg az atomok felépítésénél, hanem tovább kell vizsgálnunk, hogy
alakul ki az atomokból az a több százezerféle molekula, amelyeket a
látható világ elemzésénél felismertek. Még messze vagyunk attól,
hogy az atomokat tetszés szerint csoportosíthassuk a molekulák megalkotásához, de hogy milyen jelentősek az eredmények, azt egyetlen
példával szemléltetjük. Az indigót már az ókortól kezdve használták
kék festék gyanánt, anyagát alkalmas növényekből nyerték. 1879-ben
majdnem 100 millió P-t vett be britt India ilyen növényi eredetű
indigó kiviteléből. Bayer 1880-ban mesterségesen építette fel az indigó molekuláját, és így megvetette a hatalmas német festékipar
alapjait. Mindenesetre vagy 20 millió M-t emésztett fel ez a vizsgálódás, kísérletezés, de néhány év m u n k á j a gazdaságossá tette a termelést, és a német indigó kivitel 1896-tól 1911-ig 8 millió P-ről már
évi 50 millióra nőtt, Indiáé pedig leesett 5—6 millóra. Még nagyobb
gazdasági lehetősége lehet az atom belső energiáján való uralomnak,
sőt az élet titkait is ezen az úton tudnók megközelíteni. Tudjuk, hogy
a fejérje — amely az élet tulaj donkép eni hordozója — hatalmas tömegű, komplikált összetételű molekulákból épül fel. Amíg pl. a víz
molekula súlya a szokásos egységekben 18, addig az egyszerűbb fejérjéké is 35.000, az összetetteké, pl. a vörös vérsejtben levő haemoglobiné 70.000. Fischer Emilnek sikerült 18 aminosav molekulát öszszerakni és így 1213 egységnyi súlyú olyan molekulát kapott, amely
hasonló volt a fejérje molekulák törmelékéhez. Innen még messze
az út a tényleges f e j é r j e molekula kialakulásáig, amely több mint
500 aminosav molekulát tartalmaz. Csak úgy remélhetjük, hogy
előbbre jutunk, ha mindig alaposabban megismerjük azokat az elsősorban elektromos természetű erőket, amelyek az atomvilágban uralkodnak. Nem várhatjuk ugyan akkor sem, hogy a fizika teljesen kimeríti az élet rejtélyét, a nagy kérdőjelek továbbra is megmaradnak.
De ez talán nem is baj. Az égbenyúló bérctető mindig jobban felgyújtja a felfelé törekvő ember tetterejét, mint a könnyen meghódítható domboldal. A harc az ideálért, a küzdelem a szinte megközelíthetetlen magasságban lebegő igazság birtokáért a gondolkodó ember
számára mindig az élet egyik fő értelme marad.

Pannónia római úthálózata Győr környékén.
Dr. Lovas Elemér.

Tudományos kutatásaink időnként eljutnak arra a fokra, hogy az
eredmények megállapításának idejét elérkezettnek látjuk. A pannóniai római úthálózat megállapítására való törekvésről azonban jogosan elmondhatjuk, hogy korábban kezdődött, mint hogy sikerrel járt
volna. A kérdés teljes megoldásának forrásai: 1. a római kor Itinerariumai és a Tabula Peutingeriana; 2. a római milliariumok és egyéb
leletek a telepek rendjének bizonyságára; 3. az ásatások eredményeként előbukkanó római úttestek; 4. az Árpád-kori oklevelek via antiqua, via magna stb. néven nevezett útjai.
Mikor a berlini porosz kir, akadémia megkezdte a római feliratos emlékek kiadását, számba véve az Itinerariumok, a Tabula, a mérföldkövek és egyéb feliratos emlékek tanúságát, megkísérelték a pannóniai úthálózat térképezését. Nem is lett volna addig baj, míg a
rendelkezésükre álló adatok alapján a biztosan megállapítható utak
kitűzésével megelégedtek volna. Nem lett volna teljes képünk a
római utakról, de az adott kép biztos lett volna. Sajnos, a biztos
talajról letérve találgatásokba merültek. Ilyen találgatás volt Rómer
Flóris kísérlete is a Nemzeti Múzeum Feliratos Köveiről szóló kötetben. Nem volt sikeresebb Kuzsinszky térképezése sem a Szilágyiféle Magyar Történet I. kötetében. Domaszevski a beneficiariusok
sírköveiről alkotott elmélete alapján kísérelte meg a pannóniai úthálózat megrajzolását. Finály Gábor 1903-ban Domaszevski cikke
kapcsán szólt a kérdéshez. Végül legújabban Graf András foglalta
össze a Pannónia ókori földrajzára vonatkozó kutatásokat, a Dissertationes Pannonicae, Ser. I. Fasc. 5. sz.-ban. ő az eddigi irodalom minden adatát értékesítve jobban támaszkodott a források közül a nem feliratos emlékekre és feltárt úttest-adatokra, mint elődei,
de azért ő sem meríti ki az összes forrásokat. így nem használja
fel eléggé az Árpád-kor okleveles adatait. A régészeti lelőhelyek
teljességét meg fel sem használhatta, mert csak az irodalomban
ismertté vált adatok álltak rendelkezésére.
Nem mondjuk, hogy mindezek a munkálatok kárba vesztek,
mert hiszen a későbbi kutatást előkészítik még akkor is, amikor a
tudós kutatók tévedtek vagy találgattak. De állítjuk azt, hogy kísérleteik nem lehettek teljesértékűek, minthogy egész Pannónia területét tették tanulmány tárgyává akkor, amikor nem ismerhették a régészeti lelőhelyek teljes sorozatát. Ez a hiány, Pannónia régészeti
kataszterének hiánya pedig még mindig akadékul szolgál a sikeres

kutatásban. És ezt a hiányt nem t u d j a megszüntetni más, csak az
egyes múzeumok szakembere. Minden múzeumnak magának kell elvégeznie a kutatása körébe eső terület lelőhelyeinek teljes térképezését, talán épen a nem publikált régészeti anyagra való nagyobb
figyelemmel. Ezt a munkát múzeumon kívül álló ember elvégezni
nem t u d j a . Mert tételezzük fel, hogy az egyes múzeumok a kutató
rendelkezésére bocsátják a múzeumi anyag átvizsgálását, de ez a
munka egy embertől rengeteg időt, fáradságot és költséget igényel.
Mindegyik múzeumnak magának kell elvégeznie ezt a részletmunkát, ha ugyan már elég régóta folyik a körzetébe eső területen a
kutatás és így elegendő anyag áll rendelkezésére a siker érdekében, De még azt is m e r j ü k mondani, hogy az így nyert ismeretek
birtokában meg kell kísérelnie vidékenként az úthálózat rekonstrukcióját a vidéken ismerős embernek, mert csak ő ismerheti körzete
domborzati és vízrajzi viszonyait, csak ő tudhatja, merre nem mehetett sohasem út.
A részletmunkák összegezése vár aztán arra a szakemberre,
akinek a felkészültsége garanciául szolgál arra, hogy a részletkutatások helyes megállapításait meglátja, az esetleges találgatások
ellen mondásaiban megtalálja az egyetlen biztos megoldást,
A Győri Bencés Rómer Flóris-Múzeum nyolcvan kutatási évre
tekinthet vissza, tehát ezen az alapon a siker reményével nyúlhatunk a részletkérdés megoldásához. Történt már ilyen kísérlet 1874ben, és annak eredményét a Fehér Ipoly szerkesztésében megjelent
Győr megye és város egyetemes leírása c, kötetben Sztachovics Rémig publikálta is. De nemcsak a római utak vizsgálata, illetve megállapítása volt tanulmányának célja, hanem megrajzolta a vármegye
régészeti és Árpád-kori térképét is ugyanazon a lapon. Az akkori
adatok hiányossága, a történeti kritika és egyéb szükséges előtanulmányok hiánya nem eredményezhettek tökéletes munkát. Még ma
sem merünk abban hinni, hogy a munka teljes sikerrel végezhető
el ebben a körzetben, mert hiszen a régészeti kataszter hiányát a
szomszédos körzetek érintkező pontjain mi sem tudjuk leküzdeni.
Ma mégis több sikerrel kecsegtet a munka. Bizonyára nem lesz kárbaveszett tanulmányunk, mikor m a j d az összes adatok birtokában
levő szakember megrostálja adatainkat s következtetéseimből felhasználja azokat, amelyek a síkeres rekonstrukcióhoz felhasználhatók.
A z Itínerariumok és a Tabula szerint Arrabonán vitt keresztül
az az út, amelyik Carnuntumból halad felénk a Duna jobbpartján
és Brigetío-Aquincum irányában vonul tovább. Ebbe az útba Győrött
torkollott bele az Itineraríumokban és Tabulán is feltüntetett, Sabaria—Arrabona közt húzódó és a Balaton északi partvidékén át Sopianae-ba vívő út. Más utakról a régi forrásokban nem esik említés.
Az ezekre az utakra vonatkozó ismereteket összegezte Graf, Mi csak
egy-két pontban térünk ki rájuk, amennyiben ú j adatok ezt szükségessé teszik, vagy Graf földrajzában tévedés merül fel. Tanulmányunk egyébként kiterjed arra a területre, mely a Magyaróváron és

Komáromon át húzott függőleges vonalak, illetve a Duna és Pápa
közé esik. Maga Pápa azokban csak északi vidékével szerepel tanulmányaikban.
Á) Győrött találkozó útvonalak.

I. A Carnuntumból Győr felé futó dunamenti főútnak Ad Flexum (Magyaróvár) és Győr közé eső szakasza esik a tanulmányom
körébe vont területre. Erről az útszakaszról két írásos értesülésünk
van a rómaiak idejéből. Egyiket az It, Ant,-ban találjuk. Szerinte
i Ad FlexumíőX XXII MP-ra fekszik Arrabona, s köztük in medio
van Quadrata, A másik forrás a Peutinger-tábla, Ez arról értesít,
hogy Ad Flexumtól Staílueo statio távolsága XIII MP, és Staílucotól Arrabona távolsága XII MP, Mindenek előtt arról kell döntenünk, hogy melyik adatot vegyük helyesnek. A 22 mp távolságot
mindenhogyan kénytelenek vagyunk elejteni, mert önmagában ugyan
nem lehetetlen a két város közt légvonalban kimérhető távolságot
(28 km) 33 km-es útvonalon áthidalni, de a valóságban ilyen rövid
útvonal sohasem volt és nem lehetett a két város közt; másrészt nem
volt ilyen út római régiségekkel meghatározott helyek mentén. De
bajban vagyunk a 25 mp távolsággal is. Az ennek megfelelő 37 km
távolság ugyan jobban megközelíti a mai úton mért 38 km-t, de
mégis meg kell találnunk az egy km-nyi különbözet magyarázatát.
Üjabb probléma, hogy Quadrata és Stailuco azonos helyeket jelölnek-e, vagy két különböző telepről, illetve castellumról kell-e beszélnünk, Végül azt is meg kell állapítani, hogy hol feküdtek ezek
a helyek, ha nem azonosak, vagy hova helyezendő a két különböző
néven nevezett hely, ha a nevek azonos helyet jelölnek.
Lássuk először az út hosszát. Az bizonyosnak látszik, hogy a
római út vonalának Magyaróvártól a mai országúton kellett haladnia
Lébény vonaláig, sőt ha pontosabb térképpel kezünkben bejárjuk a
vidéket, azt látjuk, hogy az útvonalak azonossága egészen Öttevényig nem vitatható. Az egy km-t kitevő különbségnek tehát Öttevény
és Győr közt kell megtalálni a magyarázatát. 1936 augusztus havának végén személyesen jártam a vidéken. Ki kell jelentenem, hogy
nem az útra vonatkozó megfigyelés volt utam célja, de annál inkább
meglepett, mikor Öttevényben egy öreg magyartól azt az értesülést
hallottam, hogy a határban egy nagy követ találtak. A kőoszlop
most a falu szélén levő kereszt mellett fekszik. Méreteiben és anyagában teljesen megfelel a Győrött talált, de most Hédervárott őrzött milliariumnak. Emberem azt mondta, hogy a szántásban félig
eldőlt állapotban találták, a l a p j a is volt. ő k valamilyen szentkép
oszlopának tartották és ezért helyezték el a kereszt mellé. Elvezettettem magamat a kő előfordulásának helyére. Feltűnt, hogy egy
hosszan elhúzódó kiemelkedés volt ez a hely. Mikor aziránt érdeklődtem, hogy nem nagyon kavicsos-e a szántás, azt a választ kaptam, hogy az erős kavicskeveredés miatt adókedvezményben részesülnek a kiemelkedő részek tulajdonosai. Végül azt kérdeztem,
hogy hallott-e arról, hogy azon a magasabb földvonulaton valami-

kor út vitt végig. Bizony nemcsak hallott róla, hanem járt is rajta.
Iránya a már említett kereszttől toronyiránt a Pillinger-pusztára
mutat. Öregjeitől azt hallotta, hogy ez volt Mátyás király hadíútja,
amelyiken Bécs ellen vonult. Ez az út még használatban volt akkor
is, amikor a mai országút már készen volt. Egy birtokomban levő
XVIII. századvégi térképen a mai országút van feltüntetve és Győrből nagy kanyarodóval Abdán át vonult Öttevényre. Térképem azonban nem jelez semmiféle utat Győr és a Pillinger-puszta közt, míg
a Pillinger-puszta és Öttevény közé eső útszakaszt még 1869. évi
térképeken is megtalálom. Áradások és ú j tagosítások következtében került ez a régi út szántó alá a mult század hetvenes éveinek
első felében, A milliaríumnak tekinthető öttevényi kő ma már olyan
rossz állapotban van, hogy r a j t a nem lehet semmiféle írást sem látni;
anyaga ugyanis laza, lemezekre bomlik és a líbapásztrok játékosan
ütögetik, mert érdekesnek találják a kő lemezes lepattogzását. Méreteiről csak hossza és a lemezeket haránt metsző oldala ad felvilágosítást, A felől azonban nem lehet kétségünk, hogy római mílliarium fekszik előttünk. Ki tudja, mikor került a föld alá ennek a
régi útnak Győr és a Pillinger-puszta közé eső szakasza? Pedig ezen
az útvonalon járva behozható volna az egy km-nyi útkülönbség, és
így megkapjuk a római XXV MP-nak megfelelő távolságot Győr és
Magyaróvár közt. Graf idézett tanulmányában (87. 1.) azzal vélte
ezt a kérdést megoldottnak, hogy Győr és Magyaróvár egymástól
való távolságát 37 km-nek vette 38 helyett. Győrbe az út Pinnyéden
és Győrszígeten át jutott be. A város területén talált leletek inkább
a győrszigeti vonulásnak bizonyítékai. A Rába torkolata körül feküdt a híd, mely azután a Belváros területére közvetítette a forgalmat. Itt feküdt ugyanis a római város és castellum, A mai országút újvárosi vonalát a Rábca meder régi nagy kanyarodása idézte
elő. Akkor, amikor a Rábca még nem torkollott a győri Káptalandomb alatt a Rábába és vele együtt a Dunába, rövidebb úton jutott
ki a Carnuntum felé haladó utas Győrből, mint a mai út. A különbség nem nagyobb 1 km-nél. Az biztos Oláh Miklós Hungáriájából és
Gregorianczi Pál Bél Mátyás Adparatusában (104, 1.) közölt jegyzeteiből, hogy a Rábca a XVI, sz. első felében, pontosabban 1558ban is, nem a Káptalandomb a l a t t torkollott, hanem a várostól nyugatra, Győr és Abda közt, egy sziget alatt. Ez a sziget az Árpádkori oklevelek Abda-szigete, most már szárazföld, de a Holt-Duna
még ma is elárulja fekvését. Az biztos azonban, hogy Abdánál már
az Árpádházi királyok idejében is vámot szedtek, tehát az országút
érintette Abdát. Viszont Újvárosban hiányoznak a római sírok, de
Győrsziget területén feltalálhatók.
Az a kérdés, hogy Quadrata és Staíluco nevével azonos telepet
jelöltek-e meg a rómaiak, már nehezebben eldönthető. Stailuco neve
minden esetre ősibb, barbarikusabb és így azonosítható volna a ró2 mai Quadrata nevével. De a kérdés némíképen elfogadható megoldása csak a települési viszonyok vizsgálatával közelíthető meg. Az
bizonyos, hogy Barátföld-pusztán nemcsak a római település álla-

pítható meg, hanem a castellum minden külső ismertető jelei is megvannak. A bécsi es. kir. Zentralkommission mult század második
felének elején végzett felmérései azonban a hely megjelölésében már
pontatlanságot követtek el. A lébény-mosonszentmiklósi vasútállomás közelében levő cukorgyártól nem messze levőnek mondja a jelentés a halmot. Ez az így meghatározott halom azonban sokkal
inkább lehet a Jánosháza mellett elterülő és a katonai térképeken
Római-halom néven megjelölt domb, mint a másfél kilométerrel távolabb eső barátföldi castellum. Mert Barátföld-pusztára érthető
viszont a leírás minden adata, a 100 ölnyi sánc felmérése, a sok
terméskő, mész és vakolat előfordulása. Az itt talált római sírmezőről tesz említést Graf is más irodalmi adatok alapján. Az országút szélén és a castellum északnyugati határvonalán még most is felismerhető az erődítmény minden jellegzetes sánckíképzése. Itt tehát
feltétlenül volt római castellum, amit a mult hetek ásatásai igazoltak. Minthogy pedig castellumként említi a Not. Dign. occ. is Quadratát, másrészt Quadratának Ad Flexumtól való távolsága így név
szerint is meghatározottan, sehol nincs adva, csak egy lehetőség áll
előttünk, hogy t. i. Quadrata Barátföld-pusztán keresendő. Stailuconak Ad Flexumtól való távolsága ismeretes lévén és az nem ide
esik, csak egy magyarázat lehetséges. Ez az, hogy Quadrata és
Stailuco nem azonos helyek, Stailucot ennek megfelelően Győrhöz
közelebb kell keresnünk, A régészeti térképek egy része is, az irodalom is a múltban Öttevényt tartotta Stailuco telephelyének, Öttevénynek Győrtől való távolsága azonban a mai úton 15.5 km, a feltételezett rövidebb római úton 14—14,5 km. Ez a két távolság
semmiképen sem hozható összhangba Stailuconak Arrabonától való
12 mp-nyi távolságával. Nem hiányoznak Öttevényben
a római
település nyomai, sőt magában a faluban is megtalálhatók, de ez
épen úgy nem lehet mégsem Stailuco helye mint az országút mentén
Magyaróvár irányába eső másik római lelőhely, Öttevénytől két
kilométer távolságra. Ezt a lelőhelyet Gergőhoma néven ismerik és
ma a Nits-család birtoka. Stailuco helyeként csak két lelőhely
jöhet számításba. Egyik Sándorháza-pusztától délre, közel az országúthoz fekszik, a másik a jánosházi Római-halom.
Sándorháza
közelében a Duna partján fekvő Honvéd-pusztánál is látható egy
romépítmény, A nép Romváriak,
Kőnek, Toronyvárn&k és Leányvárnak nevezi ezeket a romokat. Közvetlenül a Duna p a r t j á n áll.
Sándorháza-pusztától délre, kb, 1200 m-re, egy ma már száraz vízmederre támaszkodó hossznégyszögű emeltebb felületen párkányos
téglatöredéket, imbrex-téglát, terméskövet és jellegzetes római
vakolatot vet fel az eke. Ennek a helynek a távolsága Óvártól pontosan megfelel a római adatoknak. A Római-halom Jánosházapusztán is tele van párkányos téglákkal, terméskövekkel. Itt találtak római kriptasírt is. A távolsági nehézségek szólnak csak az ellen,
hogy ide tegyük Stailucót, Egy ásatásnak kell azt a kérdést eldöntenie, hogy a Római-halom vagy a sándorházai „orom" volt-e
Stailuco. Különösnek csak azt találtam útamon, hogy a lakosság

nem nevezi Római-balomnak a jánosházi halmot. Ezt a nevet az
engem informáló és a római kriptasírt kiásó öreg magyar a tudósoktól kitalált névnek mondotta. Igazi neve Kosaras-domb,
Graf tanulmányában a mai u t a t véve azonosnak a római úttal,
külön probléma m a r a d Quadrata-Staíluconak Győrtől való távolsága.
Igaz ugyan, hogy ő 37 kilométernek véve Győr és Magyaróvár
egymástól való távolságát, ezt a nehézséget nem vehette észre, de
nem hanyagolható el egy kilométeres távolság sem akkor, mikor egy
római telep helyét a k a r j u k meghatározni, olyan telepét, amelyik
egyik kiinduló ponttól 13, a másiktól 12 mp-ra esik. Épen a csekély
eltérés miatt fontos itt minden számítási különbség,
6
Győrbe a Carnuntumból jövő út a Rábán valószínűen a torkolat közelében vitt át, A Káptalandombra feltételezett castellum lábánál, a mai Király-utcán és Rákóczi Ferenc-utcán vonult végig. Ezt
abból a körülményből kifolyóan m e r j ü k feltételezni, mert ennek az
útnak mentén találták a város területén a legtöbb feliratos és domborműves síremléket. Az itt fekvő temető a római út és a Duna
közt terült el, és minden bizonnyal a katonaváros lakóinak temetkező helye volt. Ugyanitt, a Claudius Novanus dipl. hon, missionisa
folytán híressé vált Lloyd-épület sarkánál kellett előkerülnie a ma
Hédervárott őrzött győri míllariumnak ís. Ez ismét az útvonal itteni vonulása mellett bizoinyít. Az út további részében, a mai vagongyár t á j á n jutott a polgári városba. Itt, a Schwarzenberg-utcától
kezdve kerültek elő római házakra vonatkozó leletek, így pl. kisebb
Íratlan cippusok, talán a Príapus-kultusz emlékei, azután kisebb
oszlopláb. Közelebb is fekszik ez a terület a katonavároshoz, mint
a nádorvárosban feltételezett polgári város; 1 bár ez nem z á r j a kí,
hogy ott is volt egy telep. Tény azonban az, hogy a nádorvárosi
részeken sohasem kerültek még elő római háznyomok, A régi Homokgödörszeri részen, az általunk feltételezett polgárvárosban ís
kevés az építészeti emlék ahhoz, hogy biztos állítást kockáztassunk
meg. De figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy a katonaváros
keleti határán ásták a XVI, százaban azokat a hatalmas várárkokat,
amelyek Győr várát körülvették. Ekkor semmisülhetett meg az
itteni lakótelep legtöbb emléke.
Az így megadott városi úttól délkeletre feküdtek az irodalomban ís említett és Gráfnál ís felvett római házak. Ezen a részen, a
Rába partján, ott, ahol a mai közlekedési főútvonal hídja átszeli a
Rábát, állítólag amphítheatrum ís állott valamikor. Száz évvel ezelőtt
írtak egy itt fekvő nagy épületromról, és erről tételezték fel, hogy
1
Graf, i, m, 88, lapján a Nádorváros területére helyezi a polgári várost.
Állításában olyan forrásokra hivatkozik, amelyek legfeljebb egy általános elgondolásnak adnak kifejezést. Börzsönyi és Pleidell idézett helyeiken a nádorvárosi
emlékkövet tudják csak Arrabona és Geur fekvésének meghatározására felhozni.
Ezt az emlékkövet 1874-ben építették az egyik kálváriái stáció falába. De az
emlékkő azon kettős állításának, hogy itt volt a hajdani Arrabona és Geur, csak
az adott alapot, hogy a régészkedés megindulásakor ezen a részen kerültek elő
az első leletek. Háznvomok azonban, főként a római időből, sohasem kerültek
itt elő.

az amphitheatrum romja. Az bizonyos, hogy a birkózók közismert
felszerelése, a strigilís nem ritkaság Győr rómaikori leletei közt.
Egy dolog azonban feltűnő. A város utcáinak gyakori csatornázása
alkalmával sohasem akadtak a városon átvonuló római út nyomaira.
Méry Etel bencés múzeumőr a mult század hetvenes éveiben azt
hitte, hogy a mai vagongyárnál ezt találták meg és t á r t á k fel 25
méter hosszúságban. De részletes leírása, az úttestet alkotó kövek
finom kidolgozása, mérete és a feltárt rész hegyesszögű záródása
kizárja azt, hogy itt úttestet találtak. Nem volt ez más, mint a győri
vár Montecuccoli-féle építésekor készült, előretolt ágyúállások mellvédje, A vár régi térképein csakugyan arra a helyre esnek ezek az
ágyúállások,
Arrabona és Bígetio közt két statio nevét jegyezték fel a római
írott források. Ezek egyike Ad Statuas, a mai felfogás szerint Gönyűnél, a Bakony patak torkolatánál feküdt, A másik statio, Ad
Mures helyére vonatkozóan már eltérnek a vélemények, A Vaspusztára való helyezés bizonyítékai előttem ismeretlenek. Másik
feltevés szerint Ácsnál kell keresnünk az utóbbi erősséget. Itt két
helyről lehet szó. A mai község területéről és a Concó-patak torkolata mellett fekvő helyről. Az említett két helynek Brígetíotól való
távolsága sem írott emlékekből, sem mérföldkövekről nem ismeretes.
Csak azt tudjuk, hogy Brigetio és Arrabona egymástól XXX MP-ra
feküdt. A mai útvonalon a két hely távolsága 46,5 km, nagyjában
megfelel a római távolságnak. Éppen azért bátorkodunk meghatározni mai mértékkel Gönyünek és Ácsnak Győrtől való távolságát,
mint a római távolságnak megfelelőt. Gönyü Győrtől 19 km-re, az
ácsi dunapartí erőd pedig kb ettől 10—11 km-re fekszik. Itt elhajlik
a mai út a Duna partjáról és bevezet Ács községbe, bár azt nem mernénk állítani teljes biztossággal, hogy ez a rómaiak idejében is így
volt. Ezen az útvonalon több római lelőhely fekszik. Ezeket Győrből kiindulva említjük. Győr közvetlen szomszédságában találjuk
7 Likócs-pusztái.
Teljes bizonyossággal innen került gyűjteményünkbe
egy Augustus, egy Crispus és egy Valentinianus. Közülük csak a
Críspus lelőhelye ismeretes. A Duna p a r t j á n találták a fürdőzők.
Állítólag Likócsról hordták a XVI. század második felében Győr
falainak építéséhez a földet. Ha ez igaz, akkor az itt eltemetett római halottak mellett feküdtek Vespasianus, Domitianus és Caracalla
azon pénzei, amelyeket a győri bástyák lebontásakor a vakolatban
és a Bécsi-kapu emeletén befalazva találtak. Másik lelőhely a Budai8 országút azon pontja, ahol az Újmajorba vivő út az országútból kiágazik, Itt egy kis lapos halmon római temető van, Ezideig még
nincs feltárva. Vénekkel szemben fekszik a következő római lelő9 hely. Itt a véneki révház és a Szombathelyi-major
(Károlyháza) közt
közel egymáshoz két kisméretű kiemelkedés látható a Duna jobbp a r t j á n húzódó magas parton, A révházhoz közelebb eső kiemelkedés csupa római téglatörmelékből áll. A másik, a majorhoz közelebb
eső kiemelkedés pedig egy nem nagy terjedelmű, de elég vastagfalú
négyzetalapú épület alapjai fölé borul. Itt is római téglatörmelékek

teszik bizonyossá a római származást. A téglák felirata LEG XIIII
G M V. A major épületei alatt korábban, az építés idején csontváz
zakat találtak, de a mellékleteket nem ismerem. Gönyüről szokatlanul kevés római emléket őriznek a múzeumok. Szokatlannak kell
mondanunk ezt azért, mert a római statioból többet kellett volna
remélnünk. Összevissza csak a CIL. III. 13442. sz, feliratos köve és
néhány, a Duna medréből kikerült apró régiség beszél arról, hogy
itt rómaiak éltek. Annál több emléket ismerünk Ácsról. Innen került ki M. Antonius III. VIR leg IUI. feliratos (Babelon 107. sz.)
ezüstdénárja, az erdőben találtak Lupicinus-bélyeges téglákat, római
faltörmelékekkel együtt egy csonka Juppiter-oltárt. A Dunához közel
eső szántásokban és közvetlenül a Duna vizétől mosott parton is
sok apró római t á r g y és pénz kerül kézbe, A pénzek közül ismerem
a m á r említett M. Ántonius-félét és 2 db. IV. századi darabot. Az
erdővel és a Duna-menti szántóval összefüggő terület a szőllők területe. Itt, a Felső- és a Pápísta-szőllőkben másfél méter vastag
alapfalakra bukkant Gyulay Rudolf és Berkovícs mérnökkari százados 1886 t á j á n . Az alaprajz „ferdényded" alakot mutatott. Egyik
oldalán lenyúlt a Dunáig annyira, hogy a víz elmosta a parti részletet. Ezt a Duna felé eső hézagot 140 lépés hosszúnak, az ezzel párhuzamos déli falat 25 (!), a keletit 266, a nyugatit 200 lépésnyinek
mérték. Egy 1871-ben publikált leírás arról beszél, hogy a szőllőkben „mythologiai istenszobrokat" találtak. A nép még ma is beszél
a földben található szobrokról. De találtak itt hypokaustum-csöveket és fűtőkemencét is. Voltak régiségek a falu területén is. A ref.
templom közelében fekvő Matesz-kertben IV. századi pénzekkel
datált csontvázakat találtak, másutt, egyik ház udvarán pedig pénzek nélkül apa, anya és gyermekük sírja került elő.2
A fentebb ismertetett úttal párhuzamosan a Dunától távolabb is
találunk római lelőhelyeket Győr és Ács között. Nem mernénk állítani, hogy ezen a vonalon is vezetett volna római út, bár egy ilyen
belső út létét a középkorban ki lehet mutatni. Sokkal valószínűbb,
hogy ezek a lelőhelyek a délebbre fekvő főút és a Duna mentén húzódó főút összeekötő mellékútjai mentén feküdtek. Mégis itt említjük meg ezeket a lelőhelyeket. Hecsepuszta
fekszik Győrhöz közelebb, a Budai-országúttól délre. A puszta és az országút között alacsonyabb dombhát húzódik, melyet Heese felé az ú. n. Andrásvár
zár le. Itt, közvetlenül az Andrásvárral érintkező részen kerültek
elő római sírok. Mellékleteik mécsesek, edények, párkányos téglatöredékek és pénzek voltak. A pénzek közül legrégibb egy Memmiafamiliaris ezüstdénár. A II. századot Faustina Mater és M. Aurelius, a III. századot Probus, a IV. századot N. Constantinus fiainak
pénzei képviselik. De lehetséges ettől a helytől független másik lelő2
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hely is a puszta közelében, ennek fekvését azonban közelebbről nem
ismerjük. Tőle keletre, közvetlen szomszédságában fekszik Győrszentiván, hol a középkor Győrből ide irányuló kettős ú t j a egyesült
és tovább haladva Gönyünél torkollott be a brigetioi útba. A falu
határában talált pénzek Nérótól Valensig terjednek. Pontos lelőhelyüket sohasem jegyezték fel. Legvalószínűbben a községet északról határoló dombok vidéke lehet az a hely, ahonnan kikerültek.
Nagyszentjános-pusztán
csupán csak egy Marcianus aranyat találtak. Vas-pusztán szintén emlegetnek római régiségeket, de azokból
semmit sem ismerek. J . Eisner elfogadja Finály Gábor állítását,
hogy az Ad Mures statio itt állott, nem Ácsott. 3 Ezt Graf is lehetségesnek tartja. (I. m. 89—90. 1.)
Lássuk most, hogy a középkor tesz-e valamilyen formában említést a Duna p a r t j á n húzódó útvonalról. Akárhogyan vélekedjünk
is a pannonhalmi alapítólevél hitelességéről, az minden esetre bizonyosnak látszik, hogy Szent István Koppány ellen Esztergomból a
Duna p a r t j á n húzódó útvonalon ment Győrig és itt fordult a szintén római korban készült veszprémi útra. A Duna mentén húzódó
út volt Bouilloni Gottfríd és Barbarossa Frigyes keresztes hadainak
felvonulási útja is. Oklevelek ís tesznek említést az úttestről, bár
nem említik, hogy tudatában volnának az utak eredetének. Öttevénynél említik az utat többször is, sőt azt a látszatot keltik az adatok,
mintha maga az Öttevény szó magára az útra vonatkoznék, esetleg
magas, mesterséges töltésút-jelentésben. Az Üjszőnyből Győrig húzódó szakaszról Báthori István országbíró 1435-ben, mint Kwesuthról emlékezik meg. Valószínűen ennek az útnak Gönyü és Üjszőny
közé eső szakaszát említi IV. Béla 1268, évi oklevele és Szepesi
Jakab 1384, évi oklevele győri nagyút néven, A középkor ismeri
Abda és Öttevény vámjait és említi az utat Mosonszentmiklósnál
II, András 1208. évi, Kímlénél 1210, évi oklevele. Ezen az útvonalon
történt 1233-ig a sószállítás Esztergomból. Ekkor azonban már
veszíteni kezd jelentőségéből, mert a Beregi-egyezmény eltereli a
sóforgalmat erről az útról. Még jobban csökkent a Győr és Esztergom közé eső útvonal jelentősége, mikor a t a t á r j á r á s után a királyi
privilégiumok Budát kezdték Esztergom elé helyezni épen kereskedelmi kérdésekben. Ettől kezdve az Ausztriából hazánk belseje felé
irányuló forgalom áttolódott egy délebbre fekvő útvonalra, mely
Győrnél vált el a dunamentí úttól és rövidebb volt a régi útvonalnál. De, amint m a j d látjuk, ez az útvonal is már a rómaiak idejében szükségszerűen ismeretes volt.
Arról az útról, mely Győrből kiindulva Győrszentivánig és innen tovább Gönyüíg vezetett, szintén van említés a középkori oklevelekben. Szól róla a győri káptalan 1467, évi és a budai káptalan
1471, évi oklevele, mint ,,víam publicam kezepwth nomínatam, per
quam de civitate Jauriense itur a d díctam possessionem Zenthiwan",
3
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illetve „aliam viam publicam felsewth appellatam, per quam de civitate Jauriense iretur ad dictam possessionem Zenthiwan". Glaser
úgy véli, hogy az út két ágban ment Győrtől Szentivánig, és ezzel a
két úttal szemben a dunamenti út lehetett az ,,alsóút". Ezt a kettős
utat még feltüntetve látjuk Győr vármegye 1869. évi térképén.
Győrszentivántól tovább keletre is vonul ez az útvonal, de már
egyesülve a két Szent János-pusztán és Vas-pusztán át az ácsi erődig, Vas-puszta különben már 1273-ban emlegetett telep is volt, 4
Lássuk végül, sikerült-e valahol rátalálni magára az úttestre a
régészeti kutatások folyamán, A Győrtől Magyaróvárig t e r j e d ő útszakaszon sehol sem ismerünk erre vonatkozó ismertetést. Ezt azonban még nem csodálnók. Sokkal különösebb, hogy magában Győr
városában sem találtak rá sehol az úttestre. A város utcáinak csatornázási munkálatai alkalmával mindenkor figyelték a győri régészek az ásatásokat, de az évtizedeket betöltő munka eredménye
mindenkor negtív volt. Nem vehetjük úttestnek azt a kb, 10 cm vastag réteget, melyet 1935 nyarán a Széchenyi-tér északi sarkában
találtak. Szerkezetében ugyan megfelelt volna a vidékünk más
pontján megállapított útszerkezetnek, de annyira vékony, gyenge
volt a réteg, hogy úttest semmi szín alatt sem lehetett. Méry Etel
is tévedett, mikor a mult század hetvenes éveiben a Homokgödrökben végzett ásatásoknál az úttestet vélte megtalálni. Az a terméskövekből készült építmény a Montecuccoli-féle várépítés egyik előre
tolt sáncerődje volt. Végül Gyulay Rudolf értekezik arról, hogy
megtalálta Ácsnál a római úttestet. Ezt í r j a : ,,Az ácsi erdő felső
része és a homoki szőllők mellett a völgybe megy le az ácsiak által
komárominak nevezett római út; átmegy a Czonczó p a t a k j á n és az
ácsi felső és pápista hegy szőlleín visz keresztül." Az úttestnek ez
a része a katonai térképeken megtalálható mint forgalomban levő
út. Sajnos, Gyulay nem hoz fel semmi bizonyítékot arra nézve, hogy
miért gondolja ezt az útszakaszt római útnak. 5
II. Győr és Scarbantia-Sopron
közt semmiféle római útleírás
vagy térkép nem említ utat. Pedig kellett ilyennek lennie, ha nem
is volt olyan jelentős, mint a dunamenti út. Itt említjük meg azt is,
hogy ezen vidéken a régészeti kutatások csak Babótnál és Balfnál
mutattak ki úttestet. 6 Szokatlan jelenség ez, mert a Hanság mocsaras
területei legalább is néhány helyen kényszeríthették a lakosságot
szilárdabb útépítésre. Ennek csak az lehet a magyarázata, hogy a
rómaiak idejében készült út még ma is használatban van, és így
nem volt alkalmuk a kutatóknak arra, hogy megfigyelhessék az utat
olyan helyen, ahol annak jelenléte feltűnő lett volna. Az útépítő
mérnökök szintén nem tanúsítottak esetleges útjavitó munkálataik
közben elég érdeklődést a korábban készült úttesttel szemben.
4
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Annak bizonyosságára, hogy Győrből Sopronba csakugyan vitt
út már a rómaiak korában, továbbá, hogy a rómaiktól használt út
azonos a maival, legalább is Kapuvárig, szolgálnak a mai út mentén
sűrűen előforduló római lelőhelyek. A Bécs felé vezető útból ma
Abda előtt, a Rábca jobb partján szakad ki a soproni út. Lesvárnál,
Szentkereszt-pusztánál
már római lelőhely fekszik. Tovább haladva
Enesénél találunk újabb római telepre, A sírokban talált pénzek
közül II. századiakról van tudomásom. Kóny a harmadik római
lelőhely ennek az útnak a vonalán. A faluból több irányba vivő
utak mindegyike mellett kerültek elő római régiségek: terra sigíllata
tál, pénzek, mezőgazdasági szerszámok stb. Csorna bizonyára nagyobb számú leleteiből egy köztársasági Victoriatusról és egy Néróról tudok teljes bizonyossággal. Az út további vonala már kívül esik
azon a területen, amelyet közelebbről megfigyelhettem, azért csak
név szerint sorolom fel a további lelőhelyeket Sopron irányában.
Ilyenek: Babot, Kapuvár, Fertőszentmíklós, Sopronszécsény és Pereszteg, Balf és végül, mint végállomás Sopron. Lehetséges, hogy
a mai úttól északra Fertőendrédnél egy másik útvonal ís vezetett
Sopron felé, Eszterházán, Fertőbozon és Balfon át. Graf említi ezt
a részt.
A középkor is ezt az útvonalat használta, amint azt Glaser
megállapította említett tanulmányában. A buda—bécsi útból az
ikrényi vámnál ágaztatja ki. Sajnos, az okleveles utalásokban nem
találunk semmi adatot sem az általunk megfigyelt területre vonatkozóan. Glaser adatai 1274-ben és 1374-ben Fertőszentmiklósnál,
1327-ben Peresztegnél, 1281-ben és 1331-ben a homok—soproni
szakaszon közölnek adatokat utunkról. 7
De hiába is keresnénk ezen a vidéken más útvonalat, amely
azonosítható volna a régi római úttal. A talajviszonyok miatt a mérnöki szempontból lehetséges minden megfontolás még ma sem tudná
más irányba vezetni a legrövidebb és legkevesebb költséggel létesíthető és fenntartható utat, mint a fenti vonalon. Csak egy-két rövid szakaszon lehet az útirányt tökéletesebbnek elgondolnunk,
A Rába és Duna közé eső vidék közlekedéspolitikai szempontból szinte teljesen elkülönül Győr környékének többi vidékétől. A
Rába elég széles jobb p a r t j a ugyan bizonyos részben egyezést mutat
vele, de mégis különbözik tőle, mert egy irányban nemcsak egy útvonal építését teszi lehetővé, amint azt látjuk m a j d a továbbiakban.
A Sokorói-dombvidék hosszanti völgyei megint határozott irányt
szabnak az útépítők elé. Ezen dombvidék és a komáromi Dunaszakasz közt fekvő terület adott legtöbb lehetőséget az utak irányának kitűzésére és ez meg is látszik az úthálózaton ma is, de érezhetőnek kellett lennie az ókorban is. Itt van a középkor legtöbb bizonytalan útvonala vidékünkön. Ebben a tekintetben hasonlít a P á pától északra fekvő vidékhez.

III. Az Arrabona és Sabaria közt húzódó útvonalat már említik
a római Itinerariumok. A két végállomáson kívül még két statio
neve ismeretes az út mentén. Egyik Bassiana, Sabariatól XVII—
XVIII MP távolságra, a másik Mursella, Bassianatól XXXIII MP-ra,
Győrtől XX MP-ra, Az egész távolság e szerint kb, 107. km. Ha megfigyeljük a mai útvonalat Győrből a Rába jobbpartján kiindulva,
akkor érdekes egyezést találunk az úttest hosszában. Figyelembe
véve azt, hogy a lehető legrövidebb úton akarunk eljutni Szombathelyre, legalkalmasabban Árpásnál kelünk át a Marcalon és a Rábán. Árpás Szombathelytől a mai útvonalon kb, 78 . km-re fekszik.
A római távolság fennmaradó részére tehát olyan útvonalat kell
találnunk, amelyik Győrből 30 km hosszúságban visz Árpásra, Nem
fontos számunkra az Árpástól Szombathelyig t e r j e d ő útszakasz,
mert a mai állapotoktól függetlenül is megkapjuk Mursella és Győr
távolságának a 30 km-t a XX MP-ból, Csak véletlen egyezés lehet
az út további szakaszánok fentebbi összege, és nem a k a r j u k vele
azt állítani, hogy a rómaiak ú t j a is pontosan ugyanazon az úttesten
haladt.
Mursella helyét a múltban többfelé keresték, Mommsen egy
feliratos kő (CIL. III, 4267) előfordulása alapján Lovászpatonára
tette. Nem is számítva, hogy Lovászpatona nagyon is kiesik a Győr—
Szombathely útvonalból, a távolság is gondot okoz. A mursellai
XX MP-ot 36,5 km-rel kellene egyezőnek mondanunk. Mások a hasonló hangzás alapján Marcaltőnél keresték Mursellát. Marcaltőnek Győrtől való távolsága 40 km, s még azért is el kell ejtenünk
ezt a feltevést, mert Marcaltőn ezideig nem találtak semmiféle római
régiséget. Ez nem lehet véletlen. Végül voltak, akik Gyarmatot
azonosították Murselával. Itt ugyan fordultak elő római régiségek,
Győrtől való távolsága is jobban megközelíti a XX MP-ot, az oda
vezető útirány is kedvezőbb az eddig említetteknél, mégsem tartjuk
Mursella helyének, Mursella csak a mai Árpás és Mórichida közé
24 eső Kisárpás, vagy Dombiföld néven ismeretes telep lehetett.
Már Rómer Flóris és az ő köréhez tartozó néhány régész Kísárpáson kereste, helyesebben ide helyezte el Mursellát. Nem említjük itt fel azt a sok régiséget, a házalapfalakat, temetőket teljes
részletességgel, amelyet a mult század hatvanas évei óta állandóan
feltárnak, csak magára az itt átvezető útra vonatkozó adatokat ismertetjük. Rómer a mórichidai prépostság történetében a következőket írja erről az útról:
„Az urasági majorból kijővén délnyugot felé, főleg ott, hol a
földek fel vannak szántva, csakhamar ráakadunk a 4—5 öl szélességű útra, melynek domborodásaj messze kivehető, anyaga pedig,
t. i. a kavics, az árkokban rétegesen, a földeken pedig az eke által
elszórva világosan látható. Ezen vonal jó darabig nyugoti irányban
halad az eszterónak nevezett töltésnek északi oldala mellett; a nagy
tónak, melynek közepén az apáca-domb emelkedik, északi oldalánál a töltést keresztül hasítván, magában a tóban északnyugoti kerek kanyarodásban délnek indul, míg nyoma a tóban magában el-

vész. A régi vasmegyei térkép szerint ezen út, római út neve alatt,
Szombathelyről kiindulva Vépen, Bögötön át, hol igen jól kivehető,
keletnek Sárvárig terjed, honnan északkeleti irányban Kemenest átszelvén Sopron megyében Ostfiasszonyfán, Csöngén, Kenyerin, Pápóczon áthúzódván — ezen utolsó négy helyben és a nép száján
öttevénynek hívatván — a vaághi erdőben ú j r a tökéletesen látható,
és a mi vonalunkkal valószínűleg összekapcsolható lészen,"
,,Ezen utat a majorságtól délkelet felé lehet követni, az úgynevezett Földváron keresztül, azon helyen, mely a bakonybéli apátság malmától egy puskalövésnyire esvén malomdombnak neveztetik,
átvonul és a római maradványokkal ellepett földeken, és a kőhídnak nevezett helyen át a Marczalt átszeli,"
1927-ben ismét megtaláltuk az utat a temetőtől délre eső magasabb helyeken. A z augusztusi hőségben kisült a növényzet azokon a helyeken, amelyek alatt az úttest húzódott. Ez az elég széles
hosszú szalag hívta fel rá figyelmünket, Paulovics István múzeumőr
társaságban egyrészt a Kőhíd-dűlő fölött emelkedő domboldalig
megállapítottuk az út volanát, másrészt egy helyen átvágtuk, hogy
szerkezetét megismerjük. Nem volt az úttest olyan széles, amilyennek Rómer mondota, de hiszen ő csak a domborulatból és a kavicsnyomokból állapította meg a méreteket. Az 5—6 m szélességű út
anyaga folyóágyi kavics, homok és oltatlan mész-konglomerátum,
valóságos öntvény volt. Közepén kidomborodott és ennek megfelelően
itt kb, 40, két szélén pedig 30—30 cm vastag volt, 8 Graf Kisárpásnál
sem gondolja, hogy az út átment a Rábán, Felveszi annak lehetőségét, hogy a Marcal völgyén folytatódott tovább. Pedig az út biztosan átvonult a Rába balpartjára, tovább Egyedre, Páliba, és innen
Pápócnál jutott vissza a Rába jobb partjára, arra az úttestre, amelyről Rómer fentebbi sorai szólnak.
Külön vizsgálatot igényel az a kérdés is, hogy Győrből milyen
vonalon vezetett az út Mursellába, Győrtől Csanakig nem kétes az
útirány. Csanaktól a legjobb út ma Győrszemerén, Téten és Móríchidán át megy Kísárpásra, Ezt az utat veszi fel Gráf (i. m, 88—9, 1.)
A z biztos, hogy a rómaiak idejében nem ezt az irányt követte.
Legrövidebb útnak kell tartanunk azt a vonalat, amelyik Csanaktól
Koroncóra, innen pedig Szarkavár-pusztán és Ferencházán át visz
Mórichidára. Ez az út hosszával is megfelel, szinte gyanúsan pontosan, a XX MP-nak. De mégis azt hisszük, hogy Csanakról nem a
legrövidebb vonalon ment a rómaiak útja Koroncóig, hanem talán
21 Csanakra be sem jutva már előtt letért Gyirmótra. és onnan haladt
a Marcalhoz közeleső pontokon koroncóig. A bizonyítékul szolgáló
lelőhelyek mindegyik irányban megtalálhatók, d e a gyirmóti irányt
Ebenhöchnek az úttestre vonatkozó megfigyelései alapján kell valószínűbbnek tartanunk. Ezeket írja Ebenhöch:
„Ezen bábotai telep annál emlékezetesebb, minthogy egyik
8
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iránypontját jeleli meg az Arrabonából Semproniumba (!) vezető
római útnak. Ugyanis a gyirmóthi határ nyugoti részében, a rábameder partján, hol az ismeretes m a j d egy ölnyi átmérőjű körtvélyfa
áll, s mely t á j a t a nép ínaestheticus néven „seghegy"-nek nevez, tíz
év előtt (1864) a partban öntött-mívű. . ,, ettől ismét nyugotnak
szintén a partban néhány év előtt más, hasonlag római alapfalakra
akadtak," Azután szól a Koroncótól délre eső Zsédely és Kutyordom (a téti határban mindkettő) gazdag római leleteiről és így
folytatja:
„Hogy a semproníumí útra térjek vissza, az a Bábotában létező
teleptől felső Koroncónak vette irányát a templomig, honnét délnek
kanyarodván a temető szélében ugyanazon irányban folytatólag a
Bőszedomb mellett kanyarodott nyugotnak a téthi határban létező és
előbb említett római telep felé." 9 Az út további részén
Mórichidát,
Kisárpási és Árprist (a Rába balpartján) érintette. Onnan vonult
tovább Egyedre és Páliba, a már fentebb mondottak szerint.
Eltekintve attól, hogy Ebenhöch itt a győr—soproni útra vélt
rátalálni, biztos tényként kell elfogadnunk azt a megállapítását,
hogy Gyirmótnál a Rába p a r t j á n két helyen is rátaláltak a kísárpásihoz hasonló öntöttmívű úttestre, és ezzel eldöntötte azt a kérdést,
hogy merre kellett a Győrből kiinduló útnak Mursella felé vonulnia- Nem említ Ebenhöch az általa jelzett további útvonalon hasonló
úttestet, az azonban bizonyosnak vehető, hogy útkitűzése keveset
tévedhet, mert a Bábota Koroncótól északra olyan lelőhely, amelyik
mellett a római útnak el kellett vonulnia, sőt itt már a kelták korában ís kellett lennie útnak. Ezt a feltevésünket támogatja az a
Bábota közelében feltárt kerek toronyszerű épületalap, amelyiknek
őskori eredetéhez kétség nem férhet, sőt ebből a szempontból tanulm á n y tárgyává volna tehető Rábaszentmiklós kerek templomának
a l a p j a is,10 Rábaszentmiklós is római lelőhely. Magában a községben, a templom közelében és tőle keletre a szőllőkben találtak római régiségeket, Gyirmót szintén sok római régiséget adott már a
kutatóknak.
Árpástól nyugatra a Szombathelyre vivő útvonalból kiesik Szany.
Itt találtak római régiségeket, és határában is van elhagyott úttest,
melyről Rómer is szólt már, A szanyi telep egy Csornától Pápa felé
vezető út mentén elképzelhető, jóllehet az elhagyott úttest északkelet—délnyugati irányú.
Az útnak Győr felé eső felén most nem tárgyalom Csanakot,
mert feltevésem szerint nem ment keresztül rajta a szombathelyi
út. így közvetlen Győr határába jutunk a Kálvária-dombnál, Erről
tudnunk kell, hogy kelta temetőt, római kolumbáriumos és kriptasírokat találtak r a j t a és környékén. 11 A városba a Kálvária-utcán
9
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végig vonulhatott be a római út és a Rába partján, a vízhez egészen
közel torkollott be a már tárgyalt carnuntum—arrabonai útba.
Glaser tárgyal a Győrből Szombathelyre vivő útról is a középkori utakról szóló tanulmányában. Harcol Borsiczky ellen, ki P á p á n
át vezette a szombathelyi utat, de ő maga is hibába esett, mert a
térképet figyelembe sem véve úgy látszik a rövidebb út elve alapján az Ikrény—Szovát—Szili—Beled vonalat jelöli meg útiránynak.
Idézi is a XIV, századi oklevelek ezekre vonatkozó adatait, de tudnunk kell, hogy az ilyen okleveles adatok emlegetnek ugyan utakat,
de mindig csak kis szakaszon, és épen a Győr és Rábaszovát közt
feltételezett útrészletre egyáltalán nincs adata, de nem is lehetett.
Vitt ugyan Ikrénybe út Győrből, de ennek Rábapatonán, Mérgesen, Rábacsécsényen — ide Fud mellett Eneséről és Kónyból is
jöttek utak — Rábaszentmíhályon és Rábaszentmiklóson át kellett
Mórichidára vezetnie, mint egyetlen lehetséges útirányon. Hozzátehetjük, hogy a fenti helyek mindegyike római lelőhely és közülük
több nem illeszthető be a főutakat összekötő mellékutak vonalába. 12
A Glaser által közölt adatokból azonban nyilvánvaló, hogy a
szombathelyi út rábacsanak—szombathelyi mai szakasza már a XIV.
században meglevő úttest volt. Rábacsanak pedig Egyedtől nyugatra
az első község és így csábít az a feltevés, hogy a Kísárpásnál megtalál utat Pálin túl is ebben az irányban folytassuk. Ezt mégsem
merjük megtenni, mert Rómer fentebb említett adatain kívül viszszatart az 1403. évi pápóci csata ismerete is. Nem lehetett véletlen,
hogy a Zsigmond ellen készülődő s Nápolyi László p á r t j á n álló dunántúli főurak itt gyűjtik össze seregeiket. Csak a támadás céljait
szolgáló út magyarázza ezt az itteni gyülekezést, mikor a támadásnak egyenes célja épen Győr, Komárom és Esztergom elfoglalása
volt. A hadfelvonulásra alkalmas útnak kellett itt lennie Kísárpás
irányában,
IV. A telepeknek egymás után következő sora jogosít fel bennünket arra, hogy Győrből Pápa felé vivő útvonalat is feltételezzük
már a rómaiaknál. Feltevésünkben megerősít bennünket annak ismerete, hogy a most következő utak mentén fekvő telepek szinte
egytől egyig az Árpádok-korában is lakott helyek, tehát nem nélkülözhették a közlekedés céljait szolgáló utakat, vagy helyesebben a
régi telepek helyén a régi utak szabták meg az ú j telepek fekvését is.
Győrből a már említett Kálvária mellett vezetett az az út is,
amelyik, elválva a Gyirmótra vivőtől, Csanakra, Ménfőre, majd Nagyszentpál-pusztát
kissé oldalt hagyva Győrszemerére,
Tétre,
Gyarmatra és Takácsiba visz. Innen tovább nem t u d j u k követni irányát
a rendelkezésünkre álló adatok alapján, de biztosan érinti Pápát és
tovább vonul a Somlyó vidékén áthúzódó útig. A fentebb említett
helyek mindegyike római lelőhely, így tehát nincs más bizonyságunk
az itt vezető római út mellett, mint a mellette fekvő telepek római
leletei.
11
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A Sokorói-dombvidék Csanaknál és Ménfőnél kezdődik és olyan
jellegű, hogy a múltban is felhívta magára a figyelmet. Ügy képzeljük, hogy nemcsak egyszerű lakóhely létesült ezen a két helyen,
illetve határukban, hanem nyaralók is épültek ott. Ennek bizonyságára szolgálnak a ménfői földeken talált faragott kőemlékek, melyek
minden bizonnyal gazdagabb és nagyobb kultúrigényű lakosságra
vallanak. Sajnos, ezek a kövek szinte kivétel nélkül mind másodfekvésben, de még római sírokban kerültek napfényre. A IV. század
lakossága szívesen dúlta szét az elődök sírjait, semmisítette meg a
pogány oltárokat, legalább is abban a formában, hogy sírjai építésére felhasználta őket. Ezt tapasztaljuk Győr területén is, ahol pl.
az Opitz-utcában talált IV. századi kriptasír szinte teljesen pogány
feliratos kövekből készült. A kegyeletlenségnek magyarázata lehet
a talán erősen barbár ú j lakosság érzéketlensége, de előidézhette
ezt az eljárást a keresztény eszmék elterjedése is. Csak az a különös, hogy pozitív keresztény emlék alig kerül elő vidékünkön.
30 Nagy szentpál-puszta
földje szintén rejtett magában feliratos követ
(CIL. III. 11081.), kőkoporsót, sőt itt találták a győri bencés Römer Flóris-múzeum bronzból készült Apis-fejét is. A pénzek ezen
a vidéken Vespasianus óta egészen Valensig teljes sorozatban ke31 rülnek elő. Győrszemere római párkányos téglái bizonyára sírokból
kerültek elő. A római pénzek Titus óta sűrű egymásutánban fordul32 nak elő egészen 378 tájáig. Téten a mult században Takács-tag néven ismert birtoktest és a Gyömöre felé húzódó homokdombok a
római régiségek lelőhelyei. Míg a pénzek a III—IV. századból
valók, a tűzben olvadt üvegcserepek az első és második század
emlékei lehetnek, amikor vidékünkön a halottégetés divatja sűrűbb
33 volt, mint a későbbi századokban. Gyarmatot mint III. századi pén34 zek, Takácsit mint római edények lelőhelyét említhetjük meg.
Glaser erről az útról édes-keveset beszél, mintha az útirányra
vonatkozó adatok nagyon is világosak volnának, A római útirány
ismeretében csakugyan világos, de nem úgy, ahogyan azt Glaser
képzeli. Szerinte ,,Patona városába is vitt Győrből egy ú t . . . Szemere t á j á n ágazott el ettől a Pápa városába vivő nagyút." 13 így
teljesen téves az utak rajza, mert itt a főútvonal a P á p á r a vivő volt.
Ebből az útból Győrszemerétől északra kelet, helyesebben délkeleti
irányban út ágazik Felpéc—Kajár, Ménfőtől Tényőfalu—Sokorópátka irányában, de ezek egyike sem visz Lovászpatonára, A győr—
pápai útból Győrszemerétől délre ágazik ki ugyan Lovászpatona felé
út, de ez az út sohasem lehetett olyan értelemben vehető út, amelyből kiágazott volna a pápai. Egyebekben is több tévedést követett el
az itt vezető utak ismertetésénél Glaser, de ezekre a tévedésekre csak
a főutakat összekötő mellékutak ismertetésénél térünk ki. A római
úttest a győr—pápai vonalon a csanaki és ménfői állomások közt, a
mai úttesttől néhány méter távolságban, a házak udvarán került
napvilágra.

V. Győrből Veszprémvarsány
táján át vonult az az út, amelyik
Olaszfalun és Kádártán keresztül közelítette meg a Balaton északkeleti vidékét, Ezt az utat említik a római Itineraríumok és állomáshelyekként Crispianaí találjuk Győrtől XXV M P távolságra, tovább
pedig Címbrianat, Itt nem tárgyaljuk Cimbrianat, mert már kívül
esik a megfigyelésünk alá vont területen.
Ha a lelőhelyeket tanúságul felhasználjuk, megállapíthatjuk,
hogy ez az út a győr—csanaki út fele távolságában ágazott el Kisbaráti alura.. Kísbarátfalu a Sokorói-dombok lábánál már a csiszolt
kőkorszakban lakott hely volt és azóta állandóan folyt itt az emberi
élet, A római kor emlékei aránylag csekély számmal fordulnak elő,
de Alexander, Philippus és a IV. század uralkodóinak pénzei bátorítanak arra, hogy itt telepet és az út mentén temetőt tételezhessünk fel. Nagybarátfalu
hallstatti tumulusaíról és azok oldalában talált római sírjairól vált nevezetesebb lelőhellyé, A faluból a
major felé vivő út p a r t j á b a n római csontvázak pénzek kíséretében
találhatók, Hadrianus és Sabina pénzei közöttük nem a legrégebbiek,
de mindenesetre az állandóbb római település bizonyságai. Egy cserép-praefíxum előfordulása lakóházra enged már következtetni,
Nyulfaluból
is kerültek a győri bencés Rómer Flóris-múzeumba
római pénzek, Vespasianussal kezdődően. Ezek lelőhelye is a dombok alatt elterülő határrész, ahol legkevésbbé volt az út kitéve az
esetleges elmocsarasodás veszélyének. Nagyécsfaluból
mégis sokkal több római emlék került ki. Itt a Petkevárnak nevezett dombon,
illetve a dombtetőt borító erdőben voltak nevezetesebb és figyelmet
érdemlő régiségek. Legrégibb római emlék egy Plotia-familiaris
dénár, legértékesebb az erdőben talált Diploma honestae missionís
(CIL. III, 105, sz,). A kisécsi szőllőkben, az úthoz közel eső területen Sztachovics Rémig rómaí kolumbáriumos temetkezést talált.
De tovább is a dombok alatt vitt a rómaí út, Ravazdnál
hosszan
elterülő, vagy több egymáshoz közel eső telepet kell felvennünk, A
Packalló-völgyben római épületek, a falu belsejében római sírok kerültek elő. Itt egyébként is széles terület árulja el a római korbeli
sűrű lakosságot, À Szent Víllibald-domb régi templomának romjaiban találták azt a feliratos követ, amelyet ma a pannonhalmi könyvtár bejáratával szemben látunk a falban (CIL, III. 4375.), Voltak a
határban a leg I. adíutrix bélyegével jelölt téglák, itt találták a környékünkön ritkaságszámba menő Zabasíos-kezet, a kelta pénzeket
szinte közvetlenül felváltó római pénzek egész sorozatát. A telep
Tarján-puszta felé is érintkezésben volt egy újabb teleppel, de ez
már a völgy északkeleti lejtőjén végighúzódó út mentén feküdt,
amely út Győrasszonyfát érintette és a veszprémi úttal párhuzamosan
fekvő telepeket kötötte össze egymással. Erről később külön szólunk.
Az út további részében még Bakonypéterden
haladt át, Valószínűen
rómaí pénz volt az az 5368 db.-ból álló pénzlelet, melyet a Nemzeti
Múzeum szerzeményeként az Arch, Ért. 1892., 187. és 287. lapjain
említve találunk, Veszprémvarsány, Sikátor határába jutva 38 km
távolságban vagyunk Arrabonától, A X X V , M P távolságnak ez a vi-

dék szinte pontosan megfelel. Ezen a tájon kell tehát keresnünk
Crispianat. Sztachovícs Rémig és Rómer Flóris csakugyan itt helyezi
el. Sztachovícs ezt í r j a : „Arrabona erődcsoportozatának.. . Cimbriana (Veszprém) gyűlhely felé kitűzött visszavonulási ú t j a a varsányi hegyszoros Crispíana erőd (25 mp) mellett volt, amely a varsányi és rédei völgyet zárta; állott pedig a h a j d a n Manch-hegynek
déli lejtőjén, a rédei Németmajor átellenében, a hegyről jövő patak
jobb partján. Bizonyítékul szolgálnak a római romok, és az ott talált
tabulae honestae missionis, mely példány a síkátorí rektor által
Bécsbe került," 14
Sajnos, nem tudtam megtalálni sehol a fentebb nevezett római
romok ismertetését, és így nem őrizhettem ellen Sztachovícs megállapítását, Az általa említett diploma a sikátori. Még pénzleletről tudok Sikátorral kapcsolatban: Traíanus, Hadrianus, Antonius Pius és
Faustina Mater pénzei ismeretesek innen. 15 Az mindenesetre bizonyosnak látszik, hogy itt útkereszteződés volt a rómaiak idejében ís.
A lelőhelyek nemcsak északról déli irányban, hanem kelet—nyugati
irányban ís egyenes sorban erre vallanak. Itt tehát, figyelembe véve
a Győrtől számított távolságot is, valószínűen feltételezhető egy római stáció, még pedig Crispíana,
Graf í, m. 123. l.-ján ennek a vidéknek irodalmi adatait a környék ismeretének hiányában összezavarta. Pl. kereste Szent Imrét,
melyről, mint római sírok, pénzek lelőhelyéről ír Sztachovícs, és a
Győrszentmárton és Ravazd közt fekvő Szent Imre-majort találta.
Pedig Sztachovícs másik Szent Imréről szól, mely a térképen jelzettől
légvonalban ís 5 km távolságra, Pázmándfalutól ény.-ra esik. De nem
találhatta meg Graf ezt a pázmándi Szent Imrét, amelyen a XIV. sz.
óta a pázmándíak plébánia-temploma állott és minden valószínűség
szerint 1683-ban semmisült meg. Ezt a pontot még a mai lakosság
sem t u d j a pontosan megmutatni, mert csak dűlőnévből ismerik a régi
nevet. Helyszíni lejárással sikerült a Szent Imre-templom, és így
a: római sírok és pénzek lelőhelyét pontosan meghatároznom (L.
Pannonhalmi Szemle, 1937. 29—30. 1,, térképezve is.). Ezen a dombon volt az a Gráfnál Imre-major, Packalló-völgy területére helyezett 60 X 40 • öles, és nem négyszögméteres területet bezáró fal.
Sztachovios nem római építményként említi a régi templomot és
körülötte levő temetőt körülvevő falat, hanem azért, mert benne római téglák szerepeltek. Ezek azonban a római sírokból kerültek valaha elő és az utóbbi, de semmi esetre sem római időben épült falhoz szolgáltattak építőanyagot, így aztán elesik a Graf-féle castellum
(Kastell) feltevése ís.
De téves Imre-major és a Packalló-völgy egybevonása ís. Imremajorban is volt ugyan római kriptasír és edénylelet, melyben halászó-készségek voltak, de a fűtőcsövek, vízvezetékek, lakóházak a Packalló-völgyben kerültek feltárásra. Viszont a Packalló-völgy egybe14
15

Fehér I,: Győr megye és város egy, leírása, 1874, 384, I, — CIL, III. 9, sz.
Num. Közi. XIV. 98. L

járatú, könyökhajlásos zsákvölgy, amelyen soha nem mehetett és nem
ment végig országút. A régi római út is, miként a mai, a zsákvölgy
bejárata előtt, a Pánzsa-völgyben vonult. Még a helye is azonos a
két útnak. Imre-major a Packalló-völgy római telepétől légvonalban
1,5 km távol esik,
A Sztachovics által említett útnyomok a Romand, Ravazd és
Nagyécs fölött húzódó erdőben, melyről alább szólunk, nem azonosíthatók a Győr—Crispiana közt húzódó római úttal, bár Sztachovics
az útra vonatkozó egyéb adatokkal nem törődve, így említi őket. A
Vasas-földön átvezető út sem a főúttest része, hanem egy esetleges
mellékút kis részlete. 16
Crispianat a Bakonyszentkirály és Csatka közt fekvő Hajmáspusztával épúgy nehezen lehet azonosítani, mint Bakonyszentlászlóval. Nem hinném, hogy a régészeti kutatás ezeken a helyeken akkora
fokú lett volna, amekkora kell ilyen azonosítás kimondásához.
Amennyiben csak egyszerűen római tárgyak előkerülése és az Itin,ban adott távolság szolgál Crispiana helyének meghatározására, anynyíban a Sikátor-féle kombináció talán még alaposabb a többinél.
Erről az útról Glaser a következőket írja: ,,A győr—veszprémi
út Szentmárton város és Vámhegy vámján, valamint Zircen át haladt.
Említi a pannonhalmi konvent 1426. évi, a győri káptalan 1443. évi,
Barátnál Henrik nádor 1220. évi, ugyanott a győri káptalan 1261.
évi, ugyancsak Barátnál Henrik nádor 1265. évi és a pannonhalmi
konvent 1423. évi, Nagyécsnél Nagy Lajos 1325. évi, Péterdnél Miklós nádor 1346. évi és ugyanott a győri káptalan 1516, évi oklevele," 17 Általában via magna és Chordauth néven emlegetik az
oklevelek.
Lássuk most, van-e valami ásatási adat magára az útra vonatkozóan. Azon az útvonalon, amelyet a fentebbi lelőhelyek felsorolásával és a mostani úttestben való római úttest sejtésével ismertettünk,
sehol sem keresték tudatosan a régi út nyomait. Véletlenül sem találtak rájuk. Itt említjük meg azonban azokat a Ravazd fölötti dombokon hosszában és széltében húzódó töltéseket, amelyekről elődeink
azt hitték, hogy római utak, Győrött a régészkedéssel foglalkozók
közt az a hiedelem t e r j e d t el, hogy Győrből Veszprémbe a rómaiak
úgy jutottak el, hogy a ménfő-csanaki domboknál e dombtetőn végighúzódó úton haladtak Románd felé. A hiedelemnek egyedüli alapja
az említett töltések voltak. Lássuk, mit ír róluk Sztachovics, aki ezeket a töltéseket tanulmányoza,
„. . . a visszavonulás útja, — a fegyveres erőt értve, — nem a
Pánzsa völgyében volt, hanem a tényő—sokorói hegyháton Romándnak irányult. Ennek számos és biztos nyomai vannak az écsi, ravazdí
és romándi e r d ő k b e n . . . s úgynevezett töltésekben, melyek nagyrészt most is kocsí-út gyanánt szolgálnak. Ezen töltések a földszín16
Lásd bővebben a helyszínrajzát a Pannonhalmi Szemle 1937, 1. füzetében
Pannonhalma környékéről írt tanulmányomban.
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hez mérve 1 / 2 —4 láb magasaik, s egy — olykor két kocsiút (8—16')
szélesek, — oly tömörek, hogy azokon fa meg nem ered, bokor gyökeret nem verhet, s oly rendesen készültek, hogy az újabb századok
készítményei alig lehetnek. Harmadfél láb felásatásánál erősen vert
agyagot találtunk keverve kevés homokkal, valamint ez az egész
hegység t a l a j á b a n előfordult. A vidéki homokkövét porhanyóssága
miatt, a kavicsot pedig hiánya miatt nem használhatták. A 45 foknyi oldallejtő szintén oly erősen vert, mint a többi rész; miért is tartós esőzések sem hagynak sarat, legfölebb az egy hüvelyknyi mély
kerékvágásokban."
Sztahovícs tehát római útrendszer maradványainak tartotta ezek e t a töltéseket, még hozzá célját is kijelöli az útnak, a Veszprém
felé való seregvisszavonulásban. De érdeklődött a vidéken lakó öregembereknél a felöl, hogy mit tudnak ők ezekről a töltésekről. Az
öregek vízduzzasztó gátaknak mondták őket. Azt hisszük, hogy római útra komolyan is gondolhatunk, de ha vízgyűjtő gátaknak készültek ís ezen a vízben nagyon szegény vidéken, közlekedési célra
csakugyan alkalmasak, bármikor készültek is.
Szoros értelemben n e m tartozik ide, de a hasonlóság miatt itt
említjük meg a környéken két másik, útnak tartott nyom ismertetését ís. Sztaehovícsnál olvassuk a következőket:
,,Római út vezetett Szent Imre-dombjától (Pázmánd északi határában) Kapuköznek, innen déli irányban a völgyön föl a Fehérképhegynek, a pannonhalmi várkert déli részét átmetszvén, az Illokerdőnek délnek irányzott átlóján a szántóföldekre; itt az útnak vonalát adja a két öl széles fehér vonal, mely a Lakatos-rétnek Sabaria őshelyét éri. Alkatrészei apró kavics, tégla és bögretöredékek,
nemkülönben tiszta homok, tömött alapon két-három hüvelyk vastagon terítve. A z út egy öl széles volt,"
„Tarjántói nyugotnak a veszprémi országútnak tartott szintén
egy másik római út, mely minthogy süppedékes völgyön ment keresztül, azért alkatrészei, az előbbi utakétól különböznek, t, i. kova,
tégla, vashulladék és zúzott vas-salak keverve, mely anyagoknak
összefüggése szívósabb bármi kövekénél. Az útnak részeit az eke
szétszórta ugyan, de a szétszórt részek irányából az útnak irányát
2000 lépésnyire bizton követhetni. Ezen dűlőt a nép Vasasföldnek
nevezi, mert a kövek vas-alkatrészét a nép felismerte. Lehetne a már
most kártékony kövekből vagy hetven szekérrel összeszedni," 18
Meggyőződésünk, hogy ezen Sztachovics által ismertetett vonulatok egyike sem származik a rómaiak korából. Mégsem akartuk
mellőzni elődeink kutatásának eredményeit, mert talán más időben
és más célú tanulmányban felhasználhatók lesznek, és az utakkal
való későbbi kapcsolatuk elvitathatatlan,
VI, A gyár—fehérvári
útvonalat szintén biztos lelőhelyek sora
határozza meg. Az Itinerariumok erről már nem szólnak s így csak
18
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a leletek tanúságára és a középkori adatokra támaszkodhatunk az
útirány vizsgálatánál.
Győrből a mai fehérvári úton indult ez az útvonal, A Budára
vivő útból ágazott ki a Homokgödör i római temetőnél, de a fehérvári
út kezdeténél is megtaláljuk az útmenti római temetőt az ú, n. Hilbert-tagon. Győrszabadhegy római telepét északról érintette, aztán
itt elágazva Táplány, Pér felé vitt az út, Győr szabad hegy római régiségei inkább csak sírokból kikerült római pénzek, de ha külön telepet nem vennénk is fel ezen a helyen, a sírok előfordulása elárulja
az utat. Táplány-pusztán
L. Verus és II. Constantinus pénzeit találták, Pernél már több biztossággal lehet a telepet felvenni, minthogy
itt, a Kerítés-dombon, közvetlenül az országút mellett 1865-ben kő 1
koporsót is találtak, ez pedig éppen súlya miatt a helybeli lakos eltemetésére szolgálhatott. De sűrűen találtak a község határának más
pontjain is római sírokat. így Csimadia József birtokán, a Gede-tagon, a Felső-tagon és végül a község északi szélén folyó patak partján nyitott kavicsbányában. A pénzek a II. századtól kezdődően egészen a IV. századon át tartanak, sőt folytatódnak a népvándorlás
korában is, ami bizonyára egy régebbi telep fennmaradásának a jele.
Mezőőrsről semmi biztos római emléket nem tudok felemlíteni, csak
annyi biztos róla, hogy itt is került napfényre római régiség. Annál
híresebb lelőhely Ászár. Különösen híres az ászári kincs néven ismeretes lelet, amely Atta diploma honestae miss ionisât is magában
foglalja Kr. u. 148-ból (Arch. Ért. 1899. 74. 1.). A győri bencés Römer Flórís-múzeumba került római pénzek lelőhelye az ászári szőlőkben van. Kisbérről fibulán kívül IV. századi pénzek kerültek a
gyűjteményekbe. Az út további részében Móron át vonult Fehérvárra.
A győr—fehérvári utat egyetlen ponton sem t á r t a fel sem tudatos ásatás, sem véletlen rábukkanás, Glaser ezt í r j a tanulmányában
erről az útról; „Fejérvártól Móron át Győrig meglehetős biztos az
útvonal, . ." Mikor azonban ennek az útnak a részét látja a veszprémi káptalan 1361, évi oklevelének következő szavaiban: víam magnam, per q u a m . . . Zent Peter Olup itur, téved. Az itt említett út
vagy az északabbra vonuló útra vonatkozik, mely Tata felé megy
Győrből, vagy még valószínűbben egy, a fehérvári utat az északabbra
fekvővel összekötő útra. 10 Sokkal fontosabb azzal a lehetőséggel való
számolás, hogy a keresztes-hadjáratok idején a forgalom útja nyugatról Győrig a Duna mellett vivő főút, Győrtől tovább keleti, vagy
délkeleti irányban a győr—sikátor—kádártai, vagy még inkább a
győr—fehérvári útvonal volt. Ez a lehetőség újabb kutatással volna
bizonyossággá érlelendő,
VII. A Győrből Tatára és innen tovább keletre vivő út létét szintén csak a régészeti lelőhelyek sora és a középkori adatok bizonyítják. Kezdete Győrszabadhegyig összeesik a fehérvári úttal. Itt elválik tőle és Sashegy-pusztát
érintve Örkényre visz. Sashegyen Nero,
Traíanus és Hadrianus pénzeivel datált sírokat ástak ki. Örkény-

pusztáról Traianus és Iulíanus császárok pénzei ismeretesek. Az Örsi kény és Bőnyrétalap közt fekvő földekről került a győri bencés Römer Flóris-múzeumba a CIL, III, 4363 = 11079, sz, feliratos oltárköve,
melyet ugyanott már 1516-ban látott Megyericsei J á n o s kolozsi főesperes. Közeléből származik egy másik, női mellképet mutató sírkő52 töredék is, Bábolna római pénzeket és egy libatio-jelenetes római
53 sírkövet adott a gyűjteményeknek. 20 Nagyigmánd rómaí lelőhely. A
középkori oklevelek szintén ismerik ezt az utat, Igmánd mellett és
Csanak-puszta mellett 1235-ben és 1257-ben. 21
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Azok után az utak után, amelyek Győrt távolabb fekvő nyugati,
déli és keleti vidékekkel összekötötték, áttérünk azokra az utakra,
amelyek szintén sugárirányban, de mégis közelebbi vidékek összekötésére szolgáltak, illetve egyes telepsorokat belekapcsoltak a Győr
körül elvonuló utakba és arra szolgáltak, hogy azoknak a forgalmát
Győr felé lehetővé tegyék.
VIII. A Szigetközben,
a győri Duna-ág balpartján volt néhány
római telep, Ezeknek a sora legfeljebb csak azt a lehetőséget engedi
54-56 meg, hogy Győrből vitt egy út Győrújfalun,
Dunaszentpálon
és Rárón át Magyaróvár közelébe. Glaser is említi ezt az utat és a Bécs
és Győr közé eső úttal való kapcsolatát az öttevényi réven át sejti. 22
Még bizonytalanabbak azok az útvonalak, melyek Győrből a
57—58 Nagy-Duna partjára vittek volna a Szigetközben, A sárási és bácsai
rómaí sírok magyarázatot találnak a Győrhöz való közelségükben,
bár nincs kizárva, hogy ezek a medvei dunaátjáróhoz vivő út mentén
is feküdtek, A Sárás-pusztán át Medvére vivő útról ugyanis tudnak
a középkori oklevelek, miként az óvár—kisbodaki utat is ismerik, 23
IX, Győrtől Mórichidáig Ikrényen keresztül is vitt egy út. Ezt az
utat már érintettük néhány szóval Glaser középkori győr—szombathelyi útjával kapcsolatban- Itt felsoroljuk az út megléte mellett szóló
59 adatokat. A mai bécsi úton, abból délre kanyarodva jutunk Ikrénybe.
Már 1867 óta ismeretesek római pénzleletei. Csak legújabban sikerült a római pénzek pontosabb lelőhelyét megállapítanunk: fekszik
pedig Győr város és Ikrény határvonalán az a homokdomb, amelyiken IV. századi sírok ma is bizonyítják a hely lakottságát, A domb
60 a Rábától kb, 500 méternyíre van. Az úton tovább haladva Rábapatonára jutunk, Hadríánus pénzén kívül is került elő római régiség,
de ezeket szokatlan nemtörődömséggel a legritkább esetben őrzik
61 meg, vagy a d j á k be gyűjteményekbe. Fúd-pusztára
már 1859 t á j á n
felhívták Rómer Flóris figyelmét. Ennek köszönhetjük a lelőhely tulajdonosának, Argay Józsefnek a buzgalmán kívül, hogy a puszta
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lakóházzal beépített dombja mint gazdag őskori és római lelőhely ismeretes. Mérges-pusztán
1896-ban nagyobb római pénzlelet került
napfényre. Ezek Heliogabalustól Galliennsíg uralkodó császárok
pénzei. Rábacsécsény
fibulák, gyűrűk, gyöngyök, ,,porcellán-erősségű edények" és Lucilla pénzének lelőhelye. Itt a Rába balpartjáról átvezetett az út a jobbpartra és rögtön bevezet
Rábaszentmihályra.
A falu közepe t á j á n faragott kőből épült IV. századi római kriptasírban egy I. század végéről származó feliratos sírkövet találtunk. Másodfekvésben volt. Nem ismerem azokat a feliratos köveket, amelyek
ugyanabban az udvarban már korábban előfordultak és most a házba
beépítve nem láthatók. Ugyancsak a falu területén találták L. Verus
caesar, Aurelíanus, Constantinus Max. és Licínius pénzeit. A Mórichída felé tovább vivő út mellett feküdt végül Rábaszentmiklós,
melynek kerek templomát már említettük. 24 A templom és a Marcal közt
fekvő keskeny területen római sírok, a falutól délre, az út mentén,
a 124-es magassági pont és a Marcal közt római épületek alapfalait
találták a lakosok.
Ennek az útnak Győrhöz közel eső, a Rába balpartján húzódó
felét tette meg Glaser a győr—szombathelyi út egy részének, miként
azt már előbb említettük. De amint látjuk, az általa említett útrész
a Rába balpartján, tehát éppen a Glaser által feltételezett irányban
csak Rábacsécsényíg ment s tovább a Rába jobbpartján folytatódott.
Igaz ugyan, hogy Szombathely felé vitt, de nem ez az út volt a Győrből Szombathelyre vivő út kiinduló szakasza.
X. A győrszemere—lovászpatonai
út Győrszemerétől nem meszsze, tőle délre ágazik ki a pápai útból. Először Hali-pusztát éri. Erről csak általánosságban említik, hogy római sírok lelőhelye. Gyomorén a községtől kissé távolabb, a Bakonyér völgyét nyugatról szegélyező Gyűrháton találtak római sírokat Hadríánus és Lucilla pénzeivel. Lovászpatonát
tekintjük ennél az útvonalnál végső pontnak,
mert itt beletorkollik az út egy később ismertetendő útvonalba, mely
a pápai—győri utat lelőhelyek során át Gicnél kapcsolja bele a pápa-bánhidai útba. Lovászpatona régészeti szempontjából a múltban
annyira fontos lelőhelynek tűnt fel, hogy Mommsen ide helyezte Mursellát. Lovászpatonán az erdő Kömörd-nevű részén, az Udvarnokipuszta szomszédságában találták a CIL. III. 4267. sz. feliratos követ,
mely Mommsent Mursella ide való helyezésére csábította. Nem említik a feljegyzések a patonai határnak azt a pontját, ahol freskódíszes
falmaradványok és római sírok kerültek napfényre már 1836-ban.
Sok volt a sírokban szokásos melléklet is. Minden jel a r r a mutat,
hogy a feliratos kő lelőhelyén fordult elő a többi emlék is,
XI. A győr—pápai útnak Ménfőnél van egy elágazása, mely keresztezte a kisbarátfalusi—győrszemereí utat és ott Felpéc felé fordult. Felpéc szintén római sírok lelőhelye. Sírjait Domitianus, Valens
és Valentianus pénzei datálják, Felpécről Kajárra visz útunk, ahol
nagyszámban találtak római téglákat, sírokat és a sírokban a szoká24
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sos mellékletek közt M. Antonius III. VIR-t, Hadríanust, Commodust és IV. századi pénzeket. Egyedül a Hadrianus pontos lelőhelye
ismeretes. A ka j ári és gyömörei határon fekvő dombvonulatban sírban találták. Még Nagy Theodosíus pénzét említjük meg az itteni leletek közül, mert már a népvándorlás idejének emlékét látjuk benne,
annál is inkább, mert a Hunyoros-nevű területen népvándorlási szíjvégek is voltak találhatók. Nagydémen keresztül kapcsolódott ez a
szárnyút a fentebb már említett takácsi—gici útvonalba.
Nagydém
is római lelőhely. Kevés emléke közül ismerek Gallienustól és
Constantinus Maxímustól származó pénzeket.
XII. Ménfőt az előbbi út kiinduló pontjánál Tényőfalu és Sokorópátka határával is összekötötte egy út és szintén a takácsi—gici
útvonalban ért véget. Ez az út annak a do-mbláncnak a délnyugati
lábánál fut Tényőfalu felé, amelyiknek északkeleti lábánál a győr—
veszprémi úttestet találtuk, Tényő határában a Szárhegy és a Baglyashegy oldala, különösen azonban a régi temető területe rejtett
magában sok római régiséget, A Magyalosi-erdőalj szintén bővelkedett bennük. A pénzek Nervától kezdődően Valens és Valentiníanus
pénzeiig nagy számban kerültek elő földjükből. Ügy látszik, éppen
Tényőfalunál vágott át az út az előbbi domboldal aljából a völgyet
délnyugatról záró dombok alá, ahol az előbb említett lelőhelyek is
feküsznek, A további lelőhelyek is ebben az irányban folytatódnak.
A Harangozó-hegy
Sokorópátkával szemben nagyon sok római tégla
és egy barbarikus bronz-Ámor lelőhelye. Tovább délkeletre ez az út
is Gic t á j á n kapcsolódik be a már előbb megnevezett útba,
XIII. Győrből vitt ki egy út abban az irányban is, amerre ma a
Veszprémi-út vezet. Ez Győr szabadhegy déli oldala mellett Kismegyer északi határában vonult el. Győrszabadhegyet, mint római régiségek lelőhelyét, már érintettük. Kismegyeren is találtak római sírokat, de biztosan csak az itt előforduló pénzekről van tudomásunk.
M. Antonius III. VIR pénzeitől kezdve a IV. század utolsó negyedéig
uralkodó császárok pénzei igazolják a hely lakottságát, és az útvonal
irányát. Az út Sághalomalj ár a visz tovább. Itt a Bercel-szőlőben már
ismételten találtak római pénzeket, főként tömegleleteket a III. századból. Pázmándfalu határa szintén gazdag római leletekben. A Szent
Imre-dombon régi falakból nagyon sok római téglát bontottak ki a
mult század második felének elején. A sírok és pénzek sem hiányoztak. A pénzek közül legrégebbi volt Nerváé, a legutolsók voltak
Valens és Valentínianus pénzei. A Sztachovics által itt talált útnyomokról már korábban szóltunk. A Pázmándtól délre, Pannonhalma felé eső részeken is voltak római edénycserepek a szántásban.
Sok IV. századi pénz került elő a falu délkeleti szélén is, a Nyalka
felé vivő út mentén. Voltak emlékek a Míndszentpusztára menő útban, az ú. n. Gyánti-dűlőben is. Pázmándfalu és Nyalka közt a
homokdombok
déli lejtőin találták a római emlékeket, de ezek hiányoztak magában Nyalka falu területén. Ugyanezen útvonal további
részén még Tápot és Tápszentmiklóst kell megemlítenünk. Tápon a
templomtoronyból a közelmúltból vettek ki egy Iuppiter-oltárt. Most

Pannonhalmán őrzik. Tápszentmiklóson
a Halomszerdülőben római
kriptasírt ástak ki. Az itt talált pénzek legnagyobb része a IV, századból való. Tápszentmiklóst elhagyva az út Lázi és Bakonybánk
között kapcsolódik be a Pápa és Bánhida közt húzódó útba,
XIV, Az előbbi útból Sághalomaljánál egy út ágazik ki és
Győrság on keresztül felkapaszkodik a pannonhalmi dombra. Itt a
lejtős rész kezdeténél fordultak elő római régiségek. Faustina junior
és II, Constantius pénzeit korhatározás szempontjából kell megemlítenünk, de ideszámíthatjuk a Bercel-szőllőben talált III, századi
pénzeket is, amennyiben az út meghatározására alkalmasak. Sághalomalja és Győrság közt szögben fordul az útirány és ott fekszik
Ság-puszta. Győrság és Ság-puszta közt a temető mellett fekvő kis
erdőben edényeket és ,,égető-kemencéket" találtak. Erős a gyanúnk,
hogy ítt is kolumbáríumos temetkezés szerepel, mint az innen nem
is nagyon messze levő Kisécs-hegyen, Pannonhalmán,
a Boldogaszszony-kápolnától nyugatra eső lejtőn találtak római sírokat. Azt nem
jegyezték fel, hogy honnan származnak azok a feliratos római kövek,
amelyek a kolostor falába voltak régente beépítve és restaurációs
munkák alkalmával kerültek ú j r a szem elé. Ezek egyike a templom
oldalába már a középkorban beépített háromalakos római sírkő,
melyben elődeink szívesen látták Szent Benedek, Maurus és Piacidus képét. A faluban fazekas kemencék álltak a nagyvendéglő és
zsidó imaház közti területen, A falunak meg nem határozott pontjáról származó pénzek Tíberíustól Valens koráig terjednek, A pannonhalmi dombról az út levitt a völgybe és Szentimre-major
felé
vonult tovább. Itt a vasút építésekor téglából és terméskövekből
készült kriptasírt ástak ki. Tovább haladva eljutunk Tarján-puszta
szántóira. Már az Illaki-erdő is római emlékeket szolgáltatott, de a
Lakatos-rét
volt csak igazán gazdag lelőhely, A különféle római
edénycserepek közt gyakori volt a terra sigillata cserép ís, A pénzek
pedig Vespasianus korától Valensig terjedő idő lakosairól beszélnek, Annyira gazdag volt leletekben ez a hely, hogy Sztachovics
Remíg ide helyezte Szent Márton püspök születési helyét és abban
a hitben volt, hogy a római kor Sabariáját megtalálta. Helyi hagyományokra támaszkodott első sorban az a felfogás, hogy Szent Márton a mai Pannonhalma közelében született; minthogy pedig szülőhelyének nevét ismerték, szívesen adták egy leletekben gazdag helynek ezt a nevet. A hagyomány bizonyítékainak elég bőséges irodalma 25 van ma már, bár sok m a r a d t közülük kéziratban, Sztachovics itt találta azt az állítólagos római úttestet is, melyet már korábban ismertettünk. Az út további részében Győrasszonyfán
keresztül Bakonypéterdnél a győr—veszprémi útba torkollik. Győrasszonyfa római emlékei téglasírok és egy állítólagos római ház
alapjai. A téglák egyikének felirata állítólag: COH III,
A Pannonhalmától nyugatra elvonuló utakról ezt írja Glaser:
,,A győr—veszprémi út egyik. ága elkerülte Szentmártont, Pázmán

és Nagyréde vámjain áthaladva Vámhegy körül érte el a fenti (győr
—veszprémi) utat. Említi Pázmán mellett Selyemcsuk-pusztánál
Nagy Lajos 1358. évi és mint „somogyi nagyutat" Tarján-majornál
a győri káptalan 1235. évi oklevele . . , Erdélyi ezt Móron át vezette
Somogyba," 20 Glaser tehát szigorúan csak az okleveles előfordulás
alapján mert az útvonalra következtetni, holott ő is többet és biztosan következtethetett volna az Árpád-kori telepekből, helyesebben
azok egyedül lehetséges vonalakon való közlekedési kapcsolatainak
megfigyeléséből,
C) À főutakat egybekötő útvonalak.

87
88
89
90
91
92
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XV, A bécsi, soproni, szombathelyi főutakat egymással több út
kötötte össze. Legfontosabb elágazásnak látszik az, amelyik Barátföld és Jánosháza között indul ki Lebenybe, onnan tovább vonul
Győr sövényházára.
Itt kétfelé ágazott ez az út is. Egyik Fehér tón
és Kónyon át vitt közvetlenül Rábacsécsénybe
és innen Mórichídára,
a másik Enesén és Rábacsécsényen
át ugyanoda. Kónyból északnyugáti irányban lehetett bekapcsolva az útvonalakba a
markotabödögei és a tárnokréti római telep. De Markotának Fehér tóval is lehetett összeköttetése és azon keresztül Győrsövényházával. Az öttevényi útkiágazás talán csak Mosonszentmiklósra.
vitt. Tárnokrétitői (91) Bormászpusztáig
húzódó hansági töltésút római eredetét
Kovács István magyaróvári főmérnök legújabb kutatásai bebizonyították, Az útnak a Duna mentén húzódó fűútvonalba való bekapcsolódását ő ismerteti a közel jövőben.
Ezen a területen azt a töltést, amely a mosonmegyei Bormásztól
a győrmegyei Tárnokrétiig visz, Sztachovics is római eredetűnek tartotta. Az bizonyos, hogy már 1226-ban megvolt, Iztra-Eszterhó néven nevezték és kocsiközlekedésre is használták. Fontosságát hadi tekintetben a török háborúk idejében is felismerték. Hossza egy 1740
körül készült mosonmegyei térkép szerint hétnegyed mérföld, a bécsi katonai földrajzi intézet térképe szerint hatnegyed mérföld.
(Fehér I, i. m. 385. 1.)
A fentebb említett helyek mind római lelőhelyek, és mikor az
általunk jelzett utak meglétét a római korban is feltételezzük, az az
elgondolás vezet bennünket, hogy egy telep sem állhatott és élhetett
a többiekkel való kapcsolat nélkül, másrészt a földrajzi adottságok
által lehetséges rövid úton történt a közlekedés,
Glasernak az ítt húzódó utakra vonatkozó adatai kevésszámúak,
a hozzájuk fűzött következtetések pedig annyira zavarosak, hogy
fentebbi útkijelölésünk után feleslegesnek tartjuk a velük való további foglalkozást,
XVI, A győr—soproni utat a győr—szombathelyivel még Csorna
közelében kiágazó út Dörön (kelta pénz lelőhelye) és
Rábapordányon át kapcsolta össze. Ügy látszik, az utak Egyednél történt találkozása után is folytatódott az előbbi útirány és a Rába közelé-

ben Soboron át (— ezideig nem ismertünk innen római emléket —)
2 vitt Szcrnyba, római lelőhelyre és talán Vág táján ment át a Rába
jobbpartjára és így jutott el a Rómertól említett pápóci római útra.
Ennek az útnak csórna—egyedi szakaszára vonatkozik Glaser cikkében az a magna via, que ad occidentem possessionem Pardan, ad
orientem vero possessionem Zoatli distingueret, 27
23.32
XVII. Mórichida és Tét közt felvesszük annak lehtőségét, hogy
a középkorban meglevő út már a rómaiak korában megvolt. Tétnél
66 keleti irányban kétfelé szakadt szét az út, egyik Halipusztán
át
69,67,70 Felpécig, a másik Gyomorén
át Kajárig vonult. Glaser is említ ezen
a részen középkori útvonalat, de mikor azt Fehérvár felé elágazónak mondja, kevésbbé pontos útirányt jelöl meg, Lovászpatonának
ebbe az útba való bevitele nagy kitéréseket tételez fel. 28
34
XVIII. A győr—pápai útból Takácsinál indult keleti irányban
az az út, amelyik Glaser szerint Fejérvár felé vonul, és amelyet
Glaser pápa—esztergomi
út'ya. Gicnél érint. Ő ugyan külön útnak
veszi és épen azokban a vonulatokban gondolja idézettnek más-más
okleveles helyeken, ahol a mi vidékünkön feltétlenül egyesült útként
találkozunk vele. Takácsi után az első római lelőhely ennek az út95 nak a mentén Vicse-puszta,
második Lovászpatona
(68), harmadik
Nagydém (71), a negyedik Gic. Itt egyesül a Pápáról jövő úttal
(Bakonytamási ennek az útnak egyik római telepe) és közös úton
haladtak a rómaiak a két irányból egészen Tatabányáig,
XIX, A pápa—tatabányai
ú/nak vidékünkre eső szakaszán római
96-99 lelőhelyek: Bakonytamási,
Gic, Lázi, Bakonybánk,
Bakonyszombatíoo-ioi hely, Kisbér, Vérteskéthely,
Császár és Bánhida. Belőle ágazott ki
Gicnél egy út Bakonyszentlászló és Vínye-puszta felé, a Cuha102 völgybe. Más kiágazások voltak: Láziból Sikátorra,
Bakonybánkról
103 Rédén át Zirc felé, Bakonyszombathelyről
Ácsteszéren
át arra az
útra, mely Pápáról Dióspusztán, Bakonybélen, Nagyesztergáron, Csetényen, Szápáron át Csákvárra vitt, hogy csak a biztosan római lelettel meghatározott telepeket említsük.
XX. A győr—tápszentmiklósi és győr—veszprémi utakat kötötte
össze egy eddig nem említett vonal, mely Táp és Tápszentmíklós
közt szakadt ki a m á r ismert útvonalból és délnyugati irányban
86,4i Győrasszonyfán
át Bakonypétérdnél
előbb a veszprémi, aztán Ro104 mándon keresztül a pápa—bánhidaí utat keresztezte.
48
XXI. A győr—fehérvári út fontos csomópontja Kisbér, Innen a
12 már említett utakon kívül Ács felé is vitt egy út. Keresztülment ez
47,105,53 Ászáron, Vasdinnye-pusztán
és Nagyigmándon.
Az az út, amelyik
Ács és Nagyigmánd között délkeleti irányú, tovább is folytatódott
Nagyigmándon túl Szentmihály-pusztára
és bizonyára még azon túl
is egészen a pápa—bánhidaí útvonalig,
15
XXII, A győr—budai és győr—tatai utat Nagy szentJánoson
át
kötötte Össze még egymással egy kisebb jelentőségű út,
" Arch. Ért, 1903. 167. 1. és Finály térképe.

50
XXIII. A győr—tatai és győr—tápszentmiklósi út közt Örkény,
45. 107. 45 Pér, Selyemcsuk-puszta
és Sághalomalja
vonalán volt kapcsolat.
XXIV. Ugyanebben az irányban halad, de Győrtől távolabb az
51.107,46 az út, amelyik Bönyr ét alapon, Rétalapon, Mezőőrsön, Nyalkán át vitt
82 Pannonhalmára. Táp és Mezőörs között Tápipuszta volt az átvezető
telep. Kissé merész Glaser Vasi-puszta és Bábolna közt felvett
útja. (154. 1.)
52.99
XXV. A győr—tatai és pápa—bánhidai utakat Bábolna és Bakonybánk között kötötte össze egy szárnyút. Az Ácsról Bábolnára
108,109 vivő utat Bábolnától
délre Ölbő-pusztán
(Glasnernél, Száz, 1929.
156, 1,), még délebbre Bársonyoson és a régi Árpád-kori Káton is
megtaláljuk. Ezen az utóbbi helyen is voltak római tégla- és edénycserepek, Bakonybánktól délre való kapcsolatait már láttuk. A
tőle nyugatra, egy részben párhuzamosan húzódó útvonallal Mező46,51 Örsnél és Bőnyrétalapnál volt kapcsolata,
76. no
XXVI, Pázmándfalu
és Mindszentpuszta
közt ma is van út, de
ennek meglétét fel kell vénünk a rómaiak alatt is, mert a két hely
közt, azon a ponton, ahol az Árpádkori Gyánt is feküdt, római
épületek nyomaira bukkant Sztahovics Rémig, A hypocaustum-csövek töredékei voltak ennek a telepnek legbiztosabb tanúi.
Végül még néhány olyan összekötő útról kell megemlékeznünk,
amelyek ma is használatban vannak, de a rómaiak korában is használt utaknak kellett lenniök. Ezek a természet által alakított, az
ember által csak használhatóbbá tett mélyutak azon a többszörös
dombsoron át, mely az arrabona—crispíanai úttól délnyugatra, vele
párhuzamosan húzódik, vonulnak. Az arrabona—crispianai út mentén
lakók, ha át akartak jutni a Rába menti telepekre, nagy kerülővel
Csanak és Ménfő felé, vagy a pápa—bánhidai római úton tehették
volna ezt. Minthogy a vízmosásos horgok a természet alkotásaiként
lehetővé tették a dombsorok közé való behatolást, sőt a rajtuk való
átkelést, az ember ezt meg is tette, legfeljebb jobban járhatóvá alakította a vízmosást.
35,31
Ilyen mély út vonul Kisbarátialu és Győrszemere
közt. Ezt be
is rajzoltuk térképünkre, mert a mélyút mentén római épület nyo36 maira akadt Börzsönyi. A Nagybarátfalunál
a hegybe nyomuló mindkét mélyút is római sírok közt húzódik át az első gerincen túlra.
Nyúlfalunál (37) is van az első dombláncon belül, a mélyút mentén
38 római telep nyoma. A Nagyécsfalunál
a hegynek vivő horgos út mentén nem fordult elő római régiség, de használata azért bizonyítottnak
40 vehető. Épen így a RavazdnéX felvivő mélyút sem adott eddig római
emlékeket, E két utóbbi helyen a dombsorok közt már bizonytalan
az útirány kijelölése emlékek hiányában. Az biztos, hogy Tényőfalu
és Ka jár lejtőire vittek át.
A Sztachovicstól feltárt hegyvidéki sáncutak (szaggatott vonallal) a mai úthálózat részei. Minthogy azonban római eredetük kétséges, csak jeleztük, a nélkül, hogy római koriaknak állítanánk őket.

Két olyan útvonalról kell még szólnunk, amelyeket Domaszevski
feltételez, de meglétük leleteink a l a p j á n nem bizonyítható. 29 A szántódi réven át felvett sopianae—arrabonai út Tótvázsonyon keresztül
csak azzal a módosítással volna elfogadható, ha Tótvázsonyból Tapolca felé vagy Veszprémbe visz közvetlenül, innen pedig Pápán,
illetve Pápán vagy Zircen át közelíti meg Arrabonát. Az Itin. is
Cimbríanán és Crispianán át vezeti ezt az utat, tehát nem említ
külön útvonalat Győr és a szántódi rév között. — Domaszevski másik feltételezett útja Tapolcafőről Sikátoron át Tatára, régészeti leletekkel csak a tapolcafő—homokbödöge—dióspusztai szakaszon igazolható. Innen valószínűen átvágott északra a bakonytamási—gíc—
lázi—bakonybánk—bakonyszombathely —kisbér—vérteskéthely—császár—komlód—tatai vonalra, ha mégis megkívánjuk, hogy római leletek tanúskodjanak egy út feltételezése mellett. Csak így képzelhető el Domaszevski említett útvonala, másként nem. Az általunk
említett vonal minden pontját leletek igazolják.
Tudatában vagyunk annak, hogy tanulmányunknak nem minden
állítása állja majd ki a próbát a későbbi kutatások kohójában. Ha
mégis állítottunk néha nem elég a d a t alapján, a telepek egymással
való érintkezésének szükségét érezve tettük azt. Másrészt a megadott útvonalakról nem szabad azt képzelnünk, hogy a római klaszszíkus úttesteket valaha ís megtalálhatjuk. Még a főbb utak sem
versenyeznek nálunk a Via Appiával, mint ezt Kisárpásnál láttuk
De hogy folyt élet a felsorolt vonalak mentén, azt épen a holtak, a
sírok bizonyítják.
Függelék: Térképjelek: B az Itinerariumokban és Tabulán jelzett telepek.
• lelőhelyek, legtöbbször azonban nem földrajzi pontosságú jelzéssel, hanem a
mai falu helyén,
_ _ _ Az Itin. és Tab. útvonalai.
===== Egyéb főutak.
Mellékutak.
Feltételezett útvonalak.
Sztachovics sáncai.
1.
2.
3.
4,
5.
6,
7.
8.
9.
10,
11.
12,
13,
14,

Magyaróvár (Ad
Flexum)
Barátföld-puszta
(Quadrata)*
Sándor háza, Leányvár (Stailuco? )
Gergőhoma
Öttevény,
Győr
(Arrabona).
Likócs-puszta,
Üjmajori temető.
Véneki csárda.
Gönyü (Ad
statuas).
Ácsi Duna-part lelőhelye.
Acs község (Ad
mures?).
Hecse-puszta.
Győrszentiván.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Nagyszentjános.
Vas-puszta,
Lesvár.
Enese.
Kóny,
Csorna.
Gyirmót.
Koroncó.
Mórichida,
Kisárpás
(Mursella).
Árpás.
Egyed.
Szany.
Csanak.

* A jelzéstől távolabb (7.5 mm-re) Óvár felé helyezendő.

29,
30,
31,
32,
33,
34,
35,
36,
37,
38,
39,
40,
41,
42,
43,
44,
45,
46,
47,
48,
49,
50,
51,
52,
53,
54,
55,
56,
57,
58,
59,
60,
61,
62,
63,
64,
65,
66,
67,
68,
69,

Ménfő,
Nagyszentpálpuszta,
Győrszemere,
Tét.
Gyarmat.
Takácsi,
Kisbarátfalu.
Nagybarátfalu,
Nyúlfalu.
Nagyécsfalu.
Kisécs (Szőllőhegy).
Ravazd (Packalló-völgy és
Villebald-domb).
Bakonypéterd,
Sikátor
(Crispiana?)
Győrszabadhegy.
Táplány-puszta.
Pér,
Mezőőr®,
Ászár,
Kisbér,
Sashegy-puszta,
Örkény-puszta,
Bönyrétalap,
Bábolna.
,
Nagyigmánd.
Győrújfalu.
Dunaszentpál,
Ráró,
Sár ás-puszta,
Bácsa.
Ikrény,
Rábapatona,
Fud-puszta.
Mérges-puszta,
Rábacsécsény,
Rábaszentmihály.
Rábaszentmiklós,
Hali-puszta,
Gyömöre,
Lovászpatona.
Felpéc.

70. Kajár.
71. Nagydém.
72. Tényőfalu.
73. Harangozó-hegy.
74. Kismegyer.
75. Sághalomalja.
76. Pázmándfalu.
77. Nyalkai homokdombok,
78. Táp,
79. Tápszentmiklós.
80. Győrság.
81. Ság-puszta.
82. Pannonhalma.
83. Szent Imre-major.
84. Illaki-erdő.
85. Lakatos-rét.
86. Győrasszonyfa.
87. Lébény.
88. Győrsövényháza.
89. Fehértó.
90. Markota-bödöge.
91. Tárnokréti.
92. Mosonszentmiklós.
93. Dör.
94. Rábapordány.
95. Vicsepuszta,
96. Bakonytamási.
97. Gic.
98. Lázi.
99. Bakonybánk.
100, Bakonyszombathely.
101, Vérteskéthely,
102, Réde,
103, Ácsteszér,
104, Románd,
105, Vasdinnye-puszta,
106, Selyemcsuk-puszta.
107, Rétalap.
108, Ölbő-puszta.
109, Bársonyos.
110, Mindszent-puszta (Gyánt),
111, Bormász-puszta,

FIGYELŐ.
Áz eucharisztikus kongresszus felé.
Dr. Szalay Jeromos.

A magyar katolicizmus és vele Magyarország a jövőévi eucharisztikus kongresszussal kapcsolatban a világérdeklődés középpontjába kerül. A magyar katolicizmus, és hisszük, vele az egész ország,
készül a egész világról ide sereglő katolikusok fogadására. Hozza
vendégeinket a hit, a buzgóság, de hozza őket a kíváncsiság is. Egyiknél ez, másiknál amaz lesz a kíváncsiság tárgya, de legyünk meggyőződve, hogy a legtöbben katolicizmusunk iránt fognak érdeklődni.
Nem kételkedünk abban, hogy a körmenet nagyszerű lesz, Budapest fekvése, a Duna nagyszerű keretet ad hozzá. A mi népünk
tud körmeneten viselkedni, A másvallásúak hidni fogják a tissztességet, hogyan kell viselkedniük, A hatóságok részéről nem lesz hiba a
rendezés körül való segédkezésben. De mindezt a szabadkőműves Benes is megcsináltatta két évvel ezelőtt.
Nálunk kívánatos volna, hogy valamivel több maradjon meg vendégeinkben, mint egy tündéri szépségű körmenet elhalványuló emléke, gyönyörű egyházi énekeink elhaló, megható melódiája. Tegyük
nekik lehetővé, hogy megismerhessenek bennünket, intézményeinket,
a maguk valósdiságában, minden szépítés nélkül, mert minden propaganda, mely nem az egész igazságot adja, rossz, mondja Péguy,
francia író.
A Jóisten a megmondhatója, hogy mivel nem távoznak el tőlünk még jóindulatú idegenek is, mert nem állanak rendelkezésükre
olyanok, kik józanul, értelmesen, minden propagandacélzat nélkül
az ő fogalmaikra t u d j á k fordítani a mi viszonyainkat. Mert hát itt
igazán áll, hogy aki nem tud arabusul, az ne beszéljen arabusul. Sajnos, az általános iskolakötelezettség bevezetése óta — úgy látszik —,
mindenki mesternek és doktornak érzi magát minden téren, tehát a
vallás terén is. Pedig! Emlékszem, néhány évvel ezelőtt külföldi érdeklődött bizonyos mozgalmunk iránt. Négy vezetőemberhez mentünk el érdeklődni, A legnagyobb pozitívum volt az egyiknél jelenlevő fiatalember meghívása: J ö j j ö n el a bálunkra, ott m a j d meglátja
működésben egyesületünk életét. 1
A dolog természeténél fogva előbb tanulnia kell annak, ki másokat tanítani akar, azután benne kell élnie az Egyházban, részt kell
1
Hasonló jóakaratú, kompromittáló tény a pesti deákbálok, deákteák elnevezése: Bencés tea, ciszter, piarista bál stb, nem helyes elnevezés. Egy kis
rosszindulattal idegenek visszaélhetnének vele.
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vennie intézményei életében. Nem illetékesek tehát ítéletmondásra
még azok se, kik esetleg Mauriac, vagy más katolikus regényből tanulták a kereszténységet és eljárnak a szagos misékre. Nem illetékesek azok se, kik származásuknál, vagy neveltetésüknél fogva más
nyelven szokták dicsérni a Üristent s nem értik meg, hogy a magyar
nyelv az Üristen előtt éppen olyan udvarképes, mint teszem azt a
németnyelv. Franciául beszélő elnöknők, női egyház doktorok ,,Az a
baj náluk, tetszik tudni" bekezdésű értekezései se sokat viszik előre
a kérdést. Szociológusok, világreformátorok elkeseredett megjegyzései se sokkal érnek többet. Ezek a magyar katolicizmust csak akkor
értékelnék, ha világmegmentő terveik megvalósítására szentelné magát tekintélyével, vagyonával, kegyelmi szereível és ellenségeiknek
kiközösítésével.
Igazság és jogos önérzet vezessen bennünket felvilágosító munkánkban. Áludvariasság, hízelgés nem indíthat bennünket arra, hogy
megokolás nélküli, alaptalan hízelgésekkel halmozzunk el idegen formákat, katolicizmusokat. (Mégha legalább ismernénk őket!) Igen hamar elhiszik ám ezeket a hízelgóseket és hamarosan csak annyira
értékelnek bennünket, amennyire elmondhatják, hogy függvénye vagyunk az ő katolicizmusuknak. Csak olvasnák kissé többet itthon azokat a beszámolókat, miket nálunk járt conférencier-ek közölnek útjukról, a nagy hivatásról, mi nekik nálunk osztályrészül jutott! Nem!
Mi katolikusok vagyunk, ami azt jelenti, hogy általános, mindenre
kiterjedő. Minket nemzeti hiúság nem akadályozott meg, hogy átvegyük a katolikus elnevezésnek megfelelően mindenhonnan azt, ami
jó, de szolgailag függvénye senkinek sem vagyunk.
Idegenekkel való hosszas érintkezéseim, a párizsi világkiállítás
katolikus pavillonjának szemlélése után alakult ki bennem az a meggyőződés, hogy mi önmagunknak is, az idesereglő zarándokoknak is,
nagy szolgálatot tennénk két dologgal: a magyar katolicizmusról idegen nyelveken írt kisebb munkával egyrészt, másrészt egy magyar katolikus kiállítással. Kezdjük először a magyar katolicizmusról írandó
munkával.
Ma minden propaganda, vagy ellenpropaganda tárgya. Ellenségeink éppen elég sanda célzást tettek a háború óta katolicizmusunkra
is, ami eléggé bizonyítja annak vitalitását. Történtek kisajátítások is,
1927-ben járta végig mgr. Herbigny a Balkánt és írt az ottani keresztény vallásokról színes beszámolót. Az erdélyi katolicizmusról
nagyon elismerően ír, de egy szóval sem említi, hogy ami Erdélyben
katolicizmus, az magyar is. Állítólag ugyanez történt a vatikáni sajtó
kiállítás román beszámolójában is, hol az író kanonok úr elfelejtett
különbséget tenni görög és római katolikusok között. Nem is szólva
arról, amit a románok egyik „legkiválóbb" egyháztörténelemírója elkövetett, aki szükségesnek tartotta, hogy a Magyarok katolicizmusa
címen (Le Catholicisme des Hongrois) közöljön Franciaországban
egy pamfletet, mit úgy látszik csak kiváltságos címekre küldenek
meg, mert könyvkereskedők útján lehetetlen megszerezni. Mi nem
ilyen másokat gyalázó munkára gondolunk, de természetesen kidom-

borítanánk, mit jelentett a magyar katolicizmus a Duna völgyében,
hogy az utódállamok katolicizmusai abból élnek, amit a magyar katolicizmus biztosított magának, a jelenlegi konkordátumok mind lehetetlenek lettek volna a háború előtti magyar törvényhozás és joggyakorlat nélkül.
A mi könyvünk kezdődnék egy kis történeti áttekintéssel, ahol
felvilágosításul azt is megmondanánk, hogy mi nem vagyunk szlávok.
A magyarság megtérése után hamarosan a d t a a szentek seregét,
résztvett a pogány népek megtérítésében. A ránk maradt kevés adatból is tudjuk, hogy magyar hithirdetők elözönlötték a kúnok lakta
területeket, munkájuknak a tatár invázió vetett véget. Se szeri se
száma azoknak, kik idegenekkel mentek misszióba, mint később is a
századok folyamán, főkép a XVIII—XX. századokban. Gábriel Asztrik kutatásaiból megtudjuk, hogy a középkor szellemi életében menynyire vettek részt a magyarok. A külföldi egyetemek és szerzetesrendek doktorai között mennyi volt a magyar, a nálunk munkálkodó
teológusokon kívül voltak, kik idegenbe szakadtak, mint pl. a XVI.
század egyik legnagyobb teológusa, Joannes a Sancto Thoma, kiknek
több hatalmas fólió kötetét a jelenben a d j á k ki a solesmes-i bencések.
A török pusztítás következménye, az ellenreformáció, a XIX. század küzdelmei, a kommunizmus viszontagságai mind helyet találnának ebben a részben. Főkép itt az utolsónál találunk bizonyítékot a
mi katolicizmusunk életerejéről. A magyar katolicizmust az a tömeg
mentette meg, melyet nagy kegyesen egyes külföldiek nekünk engedélyeznek, mondván nem kis megelégüléssel, hogy nálunk azonban
az elit van. Ez a megkülönböztetés, főképp akkor, ha valakinek előnyére propagandacélzattal, vagy önigazolási célzattal történik, nem
állja meg a helyét, igazságtalan, S ki merné mondani, hogy az elit
nincs nálunk olyan számban képviselve a gyakorlati katolikus életet
élők között, mint teszem azt, Franciaországban, Eretnekséget súroló,
széthúzást ápoló, egyházatyai méltóságra törekvő, vagy legalább is
annak elfogadott íróink nincsenek. Nem is kellenek! Azonban van
elitünk is, de főkép tömegünk, melyről a kommunizmus alatt el lehetett mondani, hogy hitük tanúságtétel által igazoltatott.
A második kérdés, amire nagyon kíváncsiak a külföldiek, az
Egyház és állam viszonya, a status legális. Egyike rájuk nézve a legérdekesebb fejezeteknek. Meg lehet említeni a közoktatásügyi miniszter nyilatkozatát, hogy nálunk a világnézetek harca eldőlt, kétségbe
se lehet vonni, hogy a magyar állam keresztény alapon áll, A gyakorlati megvalósítása az Egyház és állam közti viszonynak szintén
szenvedélyesen fogja érdekelni a külföldieket. Meg lehet mondani,
hogy törvényeink kissé túlságosan az állami mindenhatóság elvén állnak, de ezeknek nagyrészéből semmi kára nincs a katolicizmusnak.
Vannak kellemetlenségek néha abból a körülményből, hogy másodosztályú, vagy még alantabb lévő képviselői az államhatalomnak néha
túlságosan azonosítják elgondolásaikat és önmagukat az állammal.
Mint érdekes dolgot megemlíthetjük, sőt meg is kell említenünk
a katolikus autonómiai mozgalmakat, de jól vigyázzunk, mert ilyes-

miről a külföldieknek fogalmuk sincs. Ami nálunk nem sikerült és
eltemetődött örökre, az nagyon szépen működött és működik Erdélyben a Katolikus Státus formájában.
A z első két lényeges fejezet után következhetnék Magyarország
egyházi földrajza: egyházmegyék felosztása, plébániák száma, papság létszáma, arányszáma híveikhez, más országokéhoz, plébániák
alapítása statisztikákkal. Itt is csak az igazságot. Van egyházmegye,
hol az utolsó püspök 21 plébániát alapított. Ahol nem alapítottak
annyit nagyobb anyagi erőkkel, h a d d lássák, hogy mulasztásokat is
elkönyvel a történelem, mely lassanként kezdi a panegyrist kihagyni
a m ű f a j o k közül s hagyja azt a szűkebb környezetnek és az ünnepi
szónokoknak.
Az Egyház anyagi eszközei, teljesítményei adatokkal alátámasztva tárgyalandók. Miből t a r t j a fenn magát az Egyház? Birtokai,
hitközségi, patronátusi hozzájárulás példákkal mutatandó be. Az
egyházi vagyon terhei, templomok, iskolák, szemináriumok fenntartása szükséges és tanulságos fejezet lesz.
A katolikus iskolák kérdése egyike azoknak a nagy kérdéseknek,
melyek XI, Pius p á p á t a legtöbbet foglalkoztatják. Mi nagyon meg
lehetünk elégedve iskola-rendszerünkikel. Elődeink, ha sokban mulasztottak is, ebben a kérdésben hajthatatlanok voltak, nem riadtak
vissza az áldozattól. Ezen a téren minden lemondás árulásszámba
ment volna. Lehetséges ennél az iskolarendszernél jobbat is elgondolni, mint amilyen pl, az angol katolikusoké, vagy a hollandiai, de
a mienk etatízmusa bőségesen kárpótolva van azzal, hogy a vallástanítás minden fokon kötelező. Kellemetlen lehet az állami mindenhatóság elve nem egyszer, főként ha alantasabb közegek túlságosan
a führerprincipium alapjára helyezkednek, Tantervcsínálási láz, reformok mind elég bosszúságot okozhatnak, de a törvények mindig
gondoskodtak arról, hogy az ezen a téren lehetséges visszaélések
orvosoltassanak. Az Egyházon áll, hogy olyan embereket delegáljon
az illetékes szervekbe, kik világosan látnak, ismerik ezeket a kérdéseket és megfelelő formában helyes megoldásokat javasolhassanak.
Aki ezt a fejezetet megírja, természetesen óvakodni fog attól,
hogy a középiskolákra vonatkozó 1934. XI. törvénycikket valami
nagy vívmánynak fogja fel. E helyett sokkal jobb, ha megírja, hogy
mi nagyon jónak tartjuk, ha van egy szerv, mely intelligens ellenőrzést gyakorol, mely jótékony hatású lehet. A magyar katolikusoknak
pl. könnyű volt elfogadni a diploma kényszert, mert hogy csak egyet
említsünk, a legelső tanítóképzőt is az egri püspök állította fel. Nagyon érdekelni fogja a külföldi katolikusokat az is, hogy Magyarországon a püspökök, jórészt alapítói a kat. középiskoláknak, ezeket
úgyszólván teljesen ráhagyták a szerzetesekre, de megtartották saját személyes felügyeletük alatt és saját terhükre a tanítóképzőket.
A z egyesületi élet, az actio catholica elmaradhatatlan és tanulságos fejezete lesz a könyvnek. Miféle hitbuzgalmi egyesületekre támaszkodik a vallásos élet, milyen népnevelő, ifjúságot megtartó intézményeket termelt ki a magyar katolicizmus. Vannak-e olyan ín-

tézményei, melyek az iskolában kapott nevelést folytatják? Van-e
ezeknek középponti irányítása, mint van a francia katolikus ifjúsági
mozgalmaknak? Okvetlenül kell szólni a katolikus legényegyesületekről, mik a múltban olyan nagy szolgálatot tettek. Nem kellene-e
valamit hozzájuk adni a francia ifjúsági mozgalomból? Legalább is a
tervszerű lelkíéletre való irányítást, a szociális képzést középpontból irányítva. A Katolikus Népszövetség valamikor nemzetnevelő
volt. Hol vannak a jelenben intézményei? A képviselőség után való
vágyakozás valamennyi titkárt kortesútra csábított volna az egyesületben való csendes, érdemszerző munka helyett?
A szociális téren, a szegénygondozás terén kifejtett tevékenység
se maradhat említés nélkül. A különféle megoldási formák ismertetése nem lenne érdekesség nélkül. Nagy szegénységünk ellenére sem
hiányzott az anyagi áldozatkészség és az odaadás.
A katolikus irodalom szintén kaphatna néhány lapot. Szépirodalom, gyakorlati irodalom egyaránt szerepelhetne. Elmondhatjuk azt
az érdekes tényt, hogy a magyar irodalom legsikerültebb katolikus
regényét a kálvinista Kemény Zsigmond írta meg (Özvegy és leánya).
Egyébként a modern katolikus regény megszületése még várat magára. Állítólag már útban is van. De a lírai költészetben igazán nem
panaszkodhatunk, A lantot pengetők között vannak igazi nagy tehetségek, Közülök Mécs László neve már elindult a hír országútjára is.
A gyakorlati irodalomból Tóth Tihamér nevével a zarándokok nagyrésze mint ismerőssel találkoznék stb.
íme néhány gondolat, mit erről a munkáról ide vetettünk. Szent
a hitünk, hogy egy ilyen munka nagy szolgálatot tehet itthon is, de
még nagyobbat külföldön. Ez a munka nem lehet propagandacélzatú,
nem úntathatja vendégeinket a mi bajunkkal. Nem ezért jönnek. De
azért több szolgálatot tehet a magyar ügynek, mint a különféle propagandaszervektől drága pénzen kiadott és nagyon, de nagyon kevesektől olvasott könyvek. Ennek a könyvnek nem szabad propagandapénzen készülnie. Nem lehet áradozást adni, mert a külföldiek azt
fogják mondani, amit mondtak a Szent Imre-év alkalmával kezükbe
nyomott füzetekről, hogy nem történelem, hanem szépirodalom.
Igazsággal, adatszerűséggel ís megférhet az eleven, lendületes előadás. A mi fogalmainkat, viszonyainkat érthetően kell áttenni idegenre.
A munkának nem szabad terjengősnek lennie. Az utazás alatt el
lehessen olvasni. Természetesen nem díszmunkát értünk. Utolsó
megjegyzésünk, Jiogy ennek a munkának nem szabad a r r a rászorulnia, hogy akár hazai, akár külföldi nagyságoktól előszót kelljen koldulnia. 2
Annyi viszontagsággal kezdődő és máig sem befejezett párizsi
katolikus kiállítás előtt már élt e sorok írójában, hogy valamiféle
2
A cikkünk által sürgetett munka már készül is. Kiadó is van rá. A magyarországi illetékesektől csak annyit óhajtanak a szerzők, hogy anyaggyűjtésükben
rendelkezésükre álljanak.

kiállítást is kellene rendezni a kongresszus alkalmával, hol szemléletesen bemutathatnánk pl, hittanításunkat a használt könyvekkel,
szemléltető eszközökkel, iskoláink statisztikáit, egyházművészetünket, pl. a háború óta alapított plébániákat, az ú j templomokat, a katolikus könyvtermelést. A párizsi katolikus pavillon még jobban megerősített ebben a felfogásban, A francia katolicizmusnak páratlan alkalom kínálkozott, hogy száz- és százezreknek, kik nem vennének
róla tudomást, bemutassa teljesítményeit, önmagának is számot adjon arról, amije van, a külföldnek is megmutassa életerejét. Minek
nevezzem? Jól sikerült katekizmus leckének, vagy prédikációnak,
mely százezrekhez ér el? Mindenesetre szép, felemelő, tanulságos és
maradandó, amit a francia katolikusok annyi nehézségek közt létrehoztak. Utánozhatnék példájukat, 3

3
A francia katolikusok hatalmas, a befejezéstől még távol álló pavillonja a
pavillon pontifical, pápai pavillon nevet viseli, A franciák invitálták a külföldi
katolikusokat is, hogy az elnevezés címén vegyék ki részüket a költségekben és
a kiállításban. Franciaország vazallusai: lengyelek, csehek, osztrákok meg is csinálták az ő oltárukat, meg a német birodalom állami költségen, hogy bizonyítsa,
hogy Németország nem vallásellenes ország, A magyar kormánybiztosság, miután
biztos forrásból meggyőződött, hogy a pavillon nem pápai pavillon, m i n t . a név
hirdeti, nem volt hajlandó, főkép fedezet hiányában, beállani a kórusba. A mindenképen nagyon sikerült magyar pavillon megnyitása óta katolikus szempontból
nemcsak panaszra nincs okunk, de jogos büszkeség tölthet el bennünket annak
láttára, hogy ilven helyet és jelentőséget kapott a magyar katolicizmus a párizsi
kiállításon.

RENDI HÍREK.

Bencés hír a spanyol frontról.
Érdekes levelet kaptunk a spanyol frontról. Egy montserratí kispap, a római bencés egyetem hallgatója írta. Most a hegyi tüzérség
egyik gépfegyver-osztagában harcol a katolikus és nemzeti Spanyolországért, Barcelonából szökött a télen, Rómában néhány hónapra
újra látogatta az egyetemet, húsvétkor azonban Franco tábornok hívására haza utazott, hogy kivegye részét hazája megmentésében. Sokan voltak így spanyol kispapok. Húsvétkor levizsgáztak, aztán mentek haza: kí a frontra.
A mi kis bencésünk leveléből legmegkapóbb az a rész, ahol jelenlegi lelkiállapotáról ír. ,,Bízom az Úristenben és tudom, hogy
győzni fogunk. És magam miatt sem aggódom, mert semmi sem választhat el Krisztus szeretetétől, sem szenvedések, sem nélkülözések,
egyáltalában semmiféle teremtmény. És ezzel már győztem is a magam részéről," íme, így nevel férfi lelkeket az Isten kegyelme, Fáradtságban és piszokban, a halállal szembenézve Krisztus szeretetéről ír, s aztán arról, hogy az istenfiúság gondolata élteti. Itt eleven
életté vált újra az Evangélium!
Brazíliai hírek, Szelecz Arnold, a brazíliai magyarok apostoli
lelkű missziósa, júniusban tette meg körútját Buriban, Eug, Maiaban,
Itararéban, Brazília belső részében, a fővárostól 3—400 km-re, ahol
egy évvel előbb missziós társa, Horváth Anzelm járt. Érdekes tapasztalatokat tett, A magyarság szívesen ott hagyja a gyárakat, hogy
az ország belsejében bérletet szerezzen, vagy telket vásároljon részletfizetésre. Ha a gyapottermés jól bevág, rövidesen gazdagodnak s
addig nem nyugosznak, míg 120—130 hold földet nem szereznek.
Eleinte csak rőzseházuk van, kívül-belül besározva ; fehérre meszelve.
Csak mikor már a törlesztés megtörtént s a gazdasági felszerelés is
megvan, akkor kerül a sor a cserepes, téglából épült házra, Buriban,
Itararéban nem egy család 3—4 év alatt tette meg ezt a fejlődést.
Egy-egy tanya 1 / 2 órára van egymástól s a vidék olyan, mint Dunántúl, Most próbálkozik Szelecz az iskolázás megszervezésével, — Az
anastációi templom mellé paplakot tervez. Most nyomják az első magyar imakönyvet. Lelkük már a budapesti eucharisztikus kongresszuson jár, melyre vendégeket jelentenek be. Eljön a S, Paulo-í perjel,
Mauro van Emel en Esteväö Michel kíséretében.
A rengeteg munkát végző két rendtársunknak nagy öröme lesz
még az ősszel, mikor Markos János újmisés rendtársunk személyé-

ben nagy munkabírású s nemes, eszményi lendületű, apostoli lelkületű segítőtársat nyernek. A hősi lemondásnak, az áldozatos istenszeretetnek, a hitnek s a lelkiéletnek egyszerű, alázatos munkásaira,
akik nemes elhatározással vállalkoztak az 50.000 kat. magyar lelki
gondozásával foglalkozó misszionárius nehéz és mégis boldog életére,
szívből kívánjuk Isten áldását,
A magyar bencés tanárok nemcsak a brazíliai magyarság lelkipásztorai, hanem a magyar nemzeti kultúra hivatott őrei és terjesztői
is az idegen világban,
A mult év elején alakult meg a Brazíliai Magyarok
Országos
Revíziós Bizottsága, mely azt tűzte ki maga elé célul, hogy felvilágosító kultúrmunkával, az igazságos propaganda legtisztább eszközeivel küzdjön a trianoni békediktátum igazságtalanságai ellen. Ennek
a célkitűzésnek első eredménye az a szépen kiállított, 210 oldalas
könyv, a Justiça para Hungria, mely portugál nyelven ismerteti
Magyarország múltját és jelenét. Részletesen tárgyalja az országcsonkítás által létrejött tűrhetetlen viszonyokat, külön fejezetben
foglalkozik a szentistváni magyar állam szerves egységével, történeti hivatásával s a cseh, román és szerb megszállások körülményeivel és azok következményeivel, A második részben idegen írók
ismertetik a magyar nép hazaszeretetét, jellemrajzát, irodalmát és
történetét s befejezésül a magyar kivándorlók viszonyait San Paolo
államában,
A Revíziós Bizottság azonban nem állt meg feladata feleútján.
Nemcsak arról gondoskodott, hogy ez a mű napvilágra jöjjön, hanem
kötelességének tartotta azt is, hogy megismertesse vele a 45 milliós
Brazília, sőt Uruguay, Argentina és Csile művelt közönségét is és
eljuttassa ezen országok politikai és társadalmi vezetőinek íróasztalára, S ez a magában véve is nagyszabású vállalkozás csak nyer
még jelentőségében, ha meggondoljuk, hogy már most is, de különösen a jövő év folyamán az egész keresztény kultúrvilág figyelme
csonka hazánk felé irányul,
S hogy a brazíliai magyarság ezen nemes, igazi hazaszeretetből
fakadó törekvésében mily irányító szerepet játszanak az ott dolgozó
bencések, arra vonatkozólag legyen elég a ,,Délamerikai Magyar
Hírlap" május 15-í számának egyik részletét idézni, „Szelecz
Arnoldot, a Revíziós Bizottság fáradhatatlanul
agilis főtitkárát illeti az
érdem és elismerés, hogy a ,Justiça para Hungria' megjelenhetett,
ő válogatta össze és dolgozta fel a nagy mű anyagát, kérte fel a
munkatársakat az írás, a fordítás és korrigálás nehéz munkájára, ő
tárgyalt minden oldalon a kiadókkal, munkatársakkal. Ha a Revíziós
Bizottság munkája valóban sikerrel fog járni, akkor ebben Szelecz
Arnoldot, a magyar kolónia fáradhatatlan magvetőjét oroszlánérdem
illeti,"
A brazíliai magyar bencések kettős missziót végeznek. Szolgálják Krisztus egyházát és Szt, István országát, de mindkettőt a
messzeszakadt véreink boldogulására.

Bognár Cecilt a vallás- és közoktatásügyi miniszter a pécsi egyetem pedagógiai tanszékére nyilvános egyetemi rendkívüli
tanárnak
kinevezte. A kinevezést nagy irodalmi tevékenység és értékes pedagógiai gyakorlat előzte meg. Legutóbb a budapesti bencés gimnáziumban tanított. Bognár a természetfilozófiai érdeklődés után a
pszichológia, gyermekpszichológia és a pedagógia felé tájolódott. De
sohse maradt egyoldalú. Esztétikai és irodalmi érdeklődése is emeli
nagy szellemi kultúráját. Ehhez járul jó előadókészsége. így lesz
valóságos élménnyé minden írása, minden előadása. Önálló munkái:
A fizika alapfogalmainak és alapelveinek ismeretelméleti vizsgálata.
1911. — Okság és törvényszerűség a fizikában, 1919. — Logika. 1922.
— Értékelmélet. 1924. — Tanulmányok a gyermeki lélekről. 1925, —
Pszichológia. 1935.
Gazdag termékenységű szelleme bőven árasztotta az értékes tanulmányokat is. Filozófiai, pedagógiai, természettudományi tanulmányokat írt az Athenaeumba, a Magyar Pedagógiába, a Magyar Psychológíaí Szemlébe, a Katolikus Szemlébe, a Pannonhalnji Szemlébe,
a Gyermek és Ifjúságba stb.
Irodalom-lélektani, esztétikai, társadalmi és politikai cikkeket írt
az Uj Magyar Aurórába (Pozsony), Prágai Magyar Hírlapba, Budapesti Hírlapba, Nemzeti Újságba, Magyar Minervába (Pozsony),
Komáromban a csehek alatt a Jókai Egyesület Irodalmi Osztályának elnöke volt.
Előadásokat tartott a Rádióban, tudományos társulatokban.
Az egyetemen 1921 óta természetfilozófiát, gyermekpszichológiát, pszichológiát adott elő. Több év óta mint megbízott előadó. Az
iskolaorvosokat és egészségtantanárokat képző orvosi tanfolyamon
pedagógiát adott elő. Hosszú és értékes tudományos működést jutalmazott meg az egyetemi tanári kinevezés.
Aug. 30-án az Országos Református
Lelkész-egyesület
székesfehérvári kongresszusának befejeztével a kongresszus egy tekintélyes csoportja elzarándokolt Pannonhalmára, az országalapító és
országépítő szent királyunk alapította főmonostorba. A csoportot
Balogh Jenő, volt igazságügyi miniszter, a rend kiváló tanítványa,
református egyházkerületi főgondnok vezette. A résztvevők közt volt
Balogh Gyula dr. kormányfőtanácsos, a debreceni egyetem gazdasági
hivatalának igazgatója, Benedek Zsolt dr. kormány főtan ácsos, konventi tanácsos, Győry Elemér egyházkerületi főjegyző, győri lelkész,
Szász Imre dr. debreceni esperes, Hetessy Kálmán dr, kecskeméti
lelkész és számos más előkelő református lelkész és presbiter. Az
elhangzott üdvözlő beszédekből bizton megállapíthatjuk, hogy a fogadtatás melegsége, Pannonhalma nevezetességeinek megtekintése,
900 éves kultúrájába való betekintés, a genius loci ihlete mély nyomokat hagyott a zarándokok lelkében,
A pannonhalmi székesegyház régi védőművének, az ú, n, gyilokfolyosónak
kápolnává való átalakítási
munkálatai már nagyjában

készen vannak- A haraszti mészkőből készült 6 oltár már áll. Csupán az oltárok domborműves díszítése van hátra. A domborműveket
Zászlós István szobrászművész készíti. A kápolna kerek ablakát művészi üvegfestmény díszíti, mely Szt. Mór apátot ábrázolja, amint
négy fiát, Lénárdot, Fülöpöt, Henriket és Contiust elküldi Csanádra,
hogy Szt. Gellértnek segítségére legyenek a térítés munkájában.
Üj bencés települések. A hatalmasan fejlődő rendi élet jele, hogy
a francia Píerre-qui-Virre apátság a párizsi missziós társaság felkérésére három felszentelt rendtaggal letelepedett Indochínában (Annám), az 1500 m magasságban fekvő Dalaiban, ahol nagyon jó életlehetőségek ígérkeznek számukra. — A belga St. André missziós
apátság a déllengyelországi Rabkában Szt. Benedek-intézetet nyitott
egyelőre 26 növendékkel. — A bencés apácák pedig a kanadai Sainte
Marie de Deux Montagnesben telepedtek meg, 20 km-re Montreuíltől. Ez a bencés telep a bencés oblátaintézményből indult ki, melyet
négy bencés apáca rendes kolostori életté fejlesztett.
Ötvenéves papi és tanári jubileum. Serédi Dénes c. igazgató
esztergomi tanár most töltötte be papi és tanári működésének 50.
esztendejét. A ritka jubileum alkalmából meleg ünneplésben részesítették az aranymisés c. igazgatót volt növendékei, tanártársai és a
város egész társadalma.
A pécsi m. kir. Erzsébet Tudományegyetem az 1937—38. tanév
folyamára Klemm Antal dr. egyetemi tanárt a bölcsészet-, nyelv- és
történettudományi kar dékánjává választotta.
Alapkőletétel Tíszaújlalun. A tíszaúj falusi bencés nővérek zárdatemplomának alapkövét júl, 11-én, Szt. Benedek ünnepén áldotta
meg Kühár Flóris dr. bencés házfőnök, aki a nagyszámban összegyűlt
tanyai nép előtt kifejtette az épülő templomnak jelentőségét az alföldi tanyavilág vallásos megújulásában.
Július hó folyamán már tizenkettedszer gyűltek össze a kúriai
bírák Pannonhalmán
lelkigyakorlatra. A lelkigyakorlat vezetője
Strommer Viktorin dr. tihanyi apátúr volt, aki előzőleg budapesti
urak számára is tartott itt lelkigyakorlatot.
A szokásos évi zirci-pannonhalmi
látogatás a két testvérrend között, a Szent Benedek atyánkban való közös testvériségnek ez az
ápolása az idén is megvolt május hó folyamán.
A Nemzetközi Katolikus Sajtószövetség Állandó Bizottságának
tagjai jún, 20-án meglátogatták Pannonhalmát, ahol a rend ünnepies
fogadtatásban részesítette őket. Magyarországi útjuknak utolsó állomásáról nagy elismeréssel nyilatkoztak.
A tihanyi Jézus-szívezarándoklat. A balatonfüredi esperesí kerület papságának tavaszi gyűlése elhatározta, hogy a hitélet mélyí-

tésére felújítja a XVIII. századi Jézus Szíve-zarándoklatot Tihanyba.
Vajda Sámuel szentéletű tihanyi apát már 1765-ben monumentális
nagyságú és ritka szépségű rokokó oltárt emelt Jézus Szíve s a Boldogságos Szűz fájdalmas szíve tiszteletére. Külön szentmisét és
zsolozsmát is mondhattak a tihanyi bencések a Szent Szív tiszteletére. Sőt XIII. Kelemen pápa teljes búcsút engedélyezett mindazoknak, akik Jézus Szíve ünnepén ott meggyónnak, megáldoznak és a
pápa szándékára imádkoznak. 100 napi búcsút pedig mindazoknak,
akik Jézus Szíve tiszteletére ott bármikor meggyónnak, megáldoznak
s a Szentatya szándékára imádkoznak. Ezt a XVIII. századi vallásos buzgalmat van hivatva felújítani a hívek lelkében az évi Jézus
Szíve-zarándoklat, mely az idén június 13-án fényes eredménnyel
folyt le. Tihany szerencsésen egyesíti magában a földrajzi fekvés
szépségén, geológiai érdekességén kívül a vallási és nemzeti jelentőséget is, hiszen ott nyugszik I. András király, a magyar katolicizmus
megújítója és megvédője Szt. István után és hozzá fűződik IV. Károly királyunk tragikus emléke is.
Egykor a pécsváradí bencés apátsághoz tartozó
búcsújáróhely az idén ülte 800 éves jubileumát.

Mária-gyűd

Szent Gellért nyomában. Ezzel a jelszóval indultak kispapjaink
augusztus 9-én a bakonybéli cserkésztáborba, hogy ott Szent Gellért
remetemagányának helyén készüljenek nevelői hivatásukra. Az a
gondolat sürgette őket, hogy még igen sok liliomos lelkű Szent Imre
hercegre volna szükség, de ilyenek, csak az Isten szabad ege alatt,
a természet keménységével való küzdelemben, az imádságos csendben megérett Szent Gellértek keze alatt formálódnak. Tudták, hogy
királyi lelkek nevelésére csak az vállalkozhat, aki jól fölkészült és
maga is azzá válik.
Az élet sokszor megcsúfolja a terveket, de ez alkalommal a
várakozásokat is fölülmúlta. Mintha Monte Cassino bálványromboló,
kolostorépítő szerzetesei keltek volna új életre. Aki látta a táborépítő munkát, az megérezte, hogy itt le vannak döntve az elfínomult
modern ember bálványai, A szellemi élet egyoldalú túlhajtása, a
testi munkától való irtózás, a magának élő önzés, a kényelemszeretet, a huszadik század emberének álarcos játéka, itt csak rossz emlékként éltek, A magasra emelt csákányok, a feszülő izmok, a verejtékesen ís mosolygó arcok és tiszta szemek, egészen mást mutattak.
Szent Bonifácok és Szent Ágostonok világhódító ereje csírázott bennük, Kitisztították a kis forrást, hogy Szent Benedek kis Placidjai
mindig friss vizet meríthessenek, és ettől kezdve mintha a kegyelemforrások is tisztábban fakadtak volna, A táborkereszt pedig áldást
osztva terjesztette ki karjait a kolostorsátrak fölé.
A tisztán, vidáman csobogó patak, mely körülölelte a tábort,
már reggel a mosakodásnál is olyan sok mindenre tudott figyelmeztetni: ,,Amplius lava m e . . . Még jobban moss meg bűnömtől engem,
és bűneimtől tisztogass meg engem" (50. zs.). Mindenki tudta: Ilyen

tisztának, vidáman tovacsobogónak kell lennem í Azt tanultuk a Regulában, hogy Isten a jókedvű adakozót szereti. Nem számít az
akadály, a kemény sziklák, nem számít, hogy mennyi szemetet szórnak reám, kivetem, mint a kis patak és rohanok tovább a nagy óceán,
Isten felé. így tudok majd másokat is felüdíteni és jókedvre deríteni.
Hamarosan a mosdás után, már ott áll a csapat a kereszt előtt,
breviáriummal a kezében. Most a zsolozsma minden szavának különös szép értelme van: Ragyogva fénylik már a nap, az Ürhoz szálljon énekünk. . . Két nap ragyog előttünk: a hegyek mögül lassan
emelkedik az áldásthozó, éltető, melegítő tüzes gömb, mely körül az
egész világrend kering és szembe velünk, egészen közel hozzánk, a
természetfölötti világrend áldástosztó n a p j a : a kereszt. Crux sacra
sít mihi lux! Erős volt az elhatározás, hogy soha el nem szakadunk
ettől a naptól és minél több lelket hozzákapcsolunk. Olyan szép volt,
amikor kedden reggel megfogadta a természet a bíztatást:
„Örvendjetek az Űrban minden földek
Énekeljétek nevének fönségét
És dicsérjétek dicsőségét!" (65, zs,)
Kikívánkozott belőlünk a zsoltár folytatása: „Jertek ti jók, halljátok, elbeszélem, mily nagy dolgokat tett az Isten vélem!". Valóban
nagy dolgokat tett ott a lelkekkel az Ür, akivel az elmélkedésben
még bensőségesebben találkoztunk, — Az elmélkedés anyagát Szent
Benedek Atyánk Regulája kínálta. Mintha innen vették volna a cserkésztörvényeket, csak új fiús köntöst adtak rájuk. Lelket a d j Uram
szálegyeneset! — mondottuk a zsoltár szavával, amikor az első cserkésztörvénnyel kapcsolatban a szerzetes-egyszerűségről elmélkedtünk.
Másnap észrevettük, hogy az „Ora et labora!" titka rejlik a második
törvényben, a harmadik pedig az apostoli lélek segítení-akarása. A
testvéríességre és lovagiasságra sokszor figyelmeztet szent Regulánk,
hiszen Krisztus titokzatos testénék vagyunk tagjai, A hatodik törvény természetszeretetét az erdőket és hegyeket kereső őseinktől
kaptuk örökségül, a hetedik, kilencedik és tizedik törvény pedig a
három kemény szerzetesi fogadalom, gyerme'kruhában. Már csak egy
van hátra, de ez még a többinél is jobban reánk illik, mert a bencés
p a x kívírágzása csak a nyolcadik törvény vidámsága lehet.
Ezekkel a gondolatokkal indultunk Szent Gellért magányának
helyére, a közeli kápolnába. Néma c s e n d b e n . , . legalább így látszott, Pedig tele voltak a szívek vággyal, szeretettel és csöndes suttogással, mert egészen közel érezték azt, akivel beszélgetni kell az
elmélkedésben, A szentmíseáldozat erőforrás volt, Jézus pedig kitárt
szívekre és erőtől duzzadó lelkekre talált a szentáldozásban,
A délelőtti kemény munkát az imádság és lelkiolvasmány öröme
váltogatta. A szakácsok a Szent Benedekről gondoskodó Romanus
áldozatkészségével gondoskodtak róla, hogy a testvérek hiányt ne
szenvedjenek valamiben, A többiek ezalatt készültek a jövő nagy
munkára, A kerteskőí és a kőríshegyi kirándulások, az éjszakai harcí-

játék, a vidámság és erőpróba napjai voltak, de a legmélyebb nyomokat a lélek és a csend meghitt percei hagyták. A tiszta patakmenti szentgyónás, a pannonhalmi testvérek jelenlétében tartott
Szent Gellért ünnepély, a Nagyboldogasszony előestéjén rendezett
lampionos fölvonulás, felejthetetlen emlékek. Éreztük a Szűz Anya
mosolygását, amikor a magas sziklán álló szobrát megvilágítottuk
és a kis ünnepély után lábai elé térdelve mondottuk a lorettói
litániát.
Van valami megmagyarázhatatlan abban, hogy a sötétség és a
csend megnyitja a szíveket- A tábortűz úgy tudta segíteni a szeretetlángokat és egybeforrasztotta a lelkeket. Nagy elhatározások és vidám tréfák fakadtak itt a tűz mellett, A közös élet boldogító ereje
tartott fogva ítt mindenkit. Az utána következő esti imánál éppen
fordítva voltunk: mindenki érezte, milyen jó Jézussal négyszemközt
maradni a táborkereszt tövében. Nem láttuk egymást , . , csak a
sötétben hangzott Szent Benedek Atyánk Regulája a másnapi parancs bevezetéseképpen, A confíteor ís olyan szívbemarkoló volt, a
háromszoros mea culpa pedig mély férfias bánatból fakadt. A feszülő
energiák még többet a k a r t a k . . . Utána valami ujjongó érzés vett
erőt a megtisztult lelkeken, amikor a Szűz Anyát dicsérő ének hangjai mellett vontuk le a magasból a nemzeti színű zászlót. Azután
csendben letérdeltünk és fogadtuk az áldást: ,,A mi Urunk Jézus
Krisztus kegyelme és Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal!" Mi pedig ráfeleltük: „És a távollevő testvérekkel! Amen."
Az őrség f ö l á l l t . . . és őrködött a sötétben a tábor és a tűz
fölött. Eljött a világ világossága „és a világosság a sötétségben világít, de a sötétség azt be nem fogadja", (Ján, 1, 5.) A sötétbe borult
világ és a világosságot hozó kereszt tövében őrtálló bencés szerzetes
a nagy hivatás jelképe, melyre forró vággyal készültek kispapjaink
Szent Gellért oltalma alatt.

HALOTTAINK.
t Gallik Oszwald Ödön.
1856—1937.

Augusztus 6.-a, Urunk színeváltozásának napja, rendi novíciusaink beöltözésének ünnepe. Rendünk életében örömünnep szokott
lenni. Ezt az örömet szomorúsággá változtatta a késő esti órákban
érkezett gyászhír: Oszvald rendtársunk, a zalavári apátság perjele
nincs többé köztünk. — 1856, szept. 19-én született Zalaapátiban, a
Rendbe lépett 1874. szept. 8-án, áldozópappá szentelték 1880. július
7-én. 1880—86. tanár Pápán, 1886—87. tanár Győrött, 1887—88. egyetemi tanulmányokat végzett Budapesten, 1889—95, főiskolai tanár
Pannonhalmán, 1895—1901. gimnáziumi igazgató Komáromban, 1901
—1903. gimn, igazgató Sopronban, 1903—10. tanár Győrött, 1910—
1914. jószágkormányzó, m a j d egyúttal főiskolai tanár Pannonhalmán,
1914—18. jószágkormányzó és fürdőigazgató Balatonfüreden, 1918
—31. perjel Tihanyban, 1931-től 1937. aug, 6-án Keszthelyen bekövetkezett haláláig perjel Zalaapátíban. — A megboldogultnak közismert szerénysége tiltakoznék az ellen, hogy vele hosszabban foglalkozzanak, erényeit magasztalják. Az ünnepeltetést annyira kerülte,
hogy aranymiséje idejéről még legközelebbi rokonai és a vele egy
házban élő rendtársai sem tudtak, A szerető rendtárs, az atyai jóakaró és lelkívezető iránt érzett hálát és ragaszkodást azonban még
ő sem tudja elnémítani. Szerzetesi és papi életét ebbe a jellemző
sírfeliratban foglalhatjuk össze: ,,Erat enim sacerdos!" Szent Benedek Atyánk lelki fiaitól imádságos, tökéletességre törekvő lelkületet,
a munkát szerető és áldozatokra kész életet kíván. Megboldogult
rendtársunk megértette és megszívlelte az Atyának ezt az akaratát,
Akik mellette élhettek, azok épülve látták és csodálták, milyen komolyan vette a Regula intelmét: ,.Nihil Operi Dei praeponatur," Amikor már élete utolsó napjaiban betegség folytán végkimerülésig fáradt teste nem engedte, hogy a papi zsolozsmát olvasva végezze, másoknak kellett a breviárium szövegét felolvasniok, hogy így hallás
után mondja el a legszebb papi imádságot. Hogy egész életén át milyen nagyra becsülte szerzetesi és papi hivatását, azt a legjobban
azok bizonyíthatnák, akik lelki fiai voltak és akik a jó Isten után
éppen őneki köszönhetik, hogy hivatásukhoz hűek maradtak és hitükben hajótörést nem szenvedtek. Az ,,oboedientía sine mora" elvétől még akkor sem tudott eltérni, amikor súlyos, sőt halálos betegsége miatt fölmentve érezhette volna magát. Kitartó munkaszeretetét
hirdetik a kovamoszatokról külföldi és hazai folyóiratokban megjelent cikkei (pl. „Balatoni diatomaceák" az Archívum Balatonicum

1926. évf. 1. számában; ,,Ennmeratío Díatomacearum in thermis
Hajdúszoboszló inventarum" az Archiv für Protistenkunde Bd. 76ban, 1932; ,,A Navicula crucícula..
Pannonhalmi Szemle 1935.
évf, 1. számában) erről a tárgykörről már az 1885/86. évi pápai gimnáziumi értesítőben és a Természetrajzi Füzetek 1892, évi 15. kötetében is írt). Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy a halál vette ki kezéből a tollat, A példaadó életet élő papot és szerzetest; a jószívű, lelkiismeretes, pontosságot kedvelő és szigorú kötelességteljesítésről általánosan ismert embert, tanárt és jószágkormányzót, a soha senkit
nem bántó rendtársat és elöljárót ismerőseinek, tanítványainak,
rendtársaínak és rokonainak hálája, szeretete és imádsága kíséri az
örökkévalóságba.

t Hőgyészi Ámand Pál.
1870—1937.
Melegszívű, jó testvért veszítettünk el benne. Tolna vármegyében Hőgyészen született 1870. május 17-én. Középiskoláinak elvégzése után 1889-ben a Rendbe lépett, hogy Istentől kapott tehetségét
az Egyház és a Haza szolgálatában mint bencés tanár kamatoztassa.
Pappászentelése után Esztergomban, Pannonhalmán, Kőszegen és
Komáromban nevelte és tanította az ifjúságot. Tanítványai évtizedek
múlva is hálával gondoltak rá és ha alkalmuk volt, mindig szívesen
felkeresték. De Hőgyészi sem feledkezett meg róluk. Plébánoskodása
alatt is gondosan őrizte tanári emlékeit, amelyeket most már húmorral fűszerezve újított fel volt tanítványainak. Azonban bármennyire
is szívesen működött a tanári pályán, életének javát mégis mint plébános töltötte el. 1911-ben Csácsbozsokon, majd 1912-től 1934-ig
Aszófőn lelkészkedett. Ez utóbbi adta neki a legtöbb gondot, ami lassan felőrölte életerejét, megviselte a szívét. Négy község lelki gondozása tartozott hozzá, Pasztorációs munkája szépen indult. Még a
háború kitörése előtt renoválták az aszófői templomot és plébániát.
Közben a szívbaj hatalmasodott
el rajta. Sziporkázó szellemessége,
lelkének vidám derűje azonban nem engedte, hogy mások is lássák
baját. Bajba jutott hívein tehetségéhez mérten mindig segített, bár
sokszor hálátlanságot kapott viszonzásul. Lelkének természetes jósága s kedves humora nagyon sok jóbarátot szerzett számára. Betegen, csendben, ünneplés nélkül vonult vissza a tihanyi apátság ősi
falai közé, hogy ott pihenjen a nyugalom éveiben. De az Űr másként
gondolta. Magához szólította, örök nyugalomra. Hogy hívei mennyire
szerették, mutatta temetése, amelyre szinte az egész hitközség felvonult körmenetben. Buzgó tanár, hűséges lelkipásztor, jó szerzetes,
jutalmazzon meg az Űr örök békével, világossággal és végtelen boldogsággal jóságodért és szeretetedért.

t Novak Ödön József.

1900—1937,
J a v a férfikorában ragadta ki ravazdi hívei közül a halál, akiket
rövid féléves plébánoskodása alatt magához bilincselt barátságos modorával, katonás kötelességtudásával, lelkiismeretes buzgóságával.
Élete javát az iskolában töltötte, szíve, lelke, lelkiismeretes munkássága elsősorban az iskoláé, a diákságé volt, Tanárkodott szülővárosában, Kőszegen, m a j d Esztergomban és Pápán, Lelkiismeretes, szigorú, de jóakaró, melegszívű tanár volt, kit diákjai szerettek, tiszteltek. Lelkes, komoly történelmi magyarázatait értelmes, szabatos feleletekben kérte számon, ö volt az intézet és város ünnepi szónoka.
Hét évi pápai működése alatt az Emericana krónikása és a Kat, Kor
főtitkára volt. Tisztelői a komoly, megfontolt, katonás férfiú eszményképét látták benne, A világháborúban szakaszvezető volt s valóban
a kemény magyar katona szíve dobogott keblében utolsó leheletéig.
Férfias hallgatagsággal viselte súlyos szenvedését, pedig mélyen átérezte fiatal élete elvesztését. A z ősi tihanyi apátság temetőjében
v á r j a értékes rendtársunk a feltámadás dicsőségét.
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Angolkisasszonyok Intézetével szemben
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C H I F F O N , VÁSZON, INTÉZETI S Z Ö V E T E K , F E H É R N E M Ű
RÖVIDÁRÚ, TEMPLOMI LEN-VÁSZNAK

SZERKESZTŐSÉGÜNKNEK MEGKÜLDÖTT KÖNYVEK.
Tóth Tihamér: La religion et la jeunesse. Paris, 1937. Casterman.
— La chaste adolescence. Paris, 1937, Casterman.
— L'educatore spirituálé del giovane. Yenezia, I93ó.
— LI joven creyente. Madrid.
— De lijdende Christus. Averbode, 1936.
— De zegevierende Christus. Averbode, 1937.
— Wierze w zycie wieczne. Krakow, 1937.
— O malzenstwie chrzescijanskiem. Krakow, 1936.
— Vlastnosti bozi. Praze, 1937.
Sztrókay Kálmán: A természet titkai nyomában. Bp., Egy. Nyomda.
Orbán Dezső: Az én földem, típ., Egyetemi Nyomda.
Tower Vilmos: Amit Napoleon életrajzai elhallgatnak. Rákospalota, Szalézi művek.
Vincke Joh.: Volkstum und Recht. Düsseldorf.
Justica para Hungria. S. Paulo, 1937.
Csávossy Elemér S. J.: Az újjászületés szentsége. Bp., Korda.
Lakos Eta: Középen. Kaposvár. Berzsenyi Társas, kiadása.
Gredt: Elementa Philosophiae Aristotelico-thomisticae. Editio septirna recognita.
I—II. Freiburg im Breisgau, 1937. Herder.
Dr. Thewrewk-Pallaghy Attila: Három osztrák kancellár. Bp., 1937.
Málnási Ödön: A magyar nemzet őszinte története. Cserépfalvi kiadása.
Dr. Révai József: Levelek a világnézetről. Szeged, 1937.
Gömöri Jenő Tamás összegyűjtött és válogatott versei (1920—37): Van ember,
aki tudja, ki vagyok? Bp., 1937.
Komoróczy György: A mai Lengyelország. Magyar Szemle Társaság. Bp.
Keresztury Dezső: Arany János. Magyar Szemle Társsaág. Bp.
Szt. Benedek élete és szelleme. Pannonhalma, 1937.
Csávossy Elemér S. J.: A szeretet nagy titka. Korda, Bp.
A Berzsenyi Társaság Évkönyve. Kaposvár, 1937,
Az esztergomi papnevelő intézet magyar egyházirodalmi iskolájának 1936—1937.
évi munkássága. Esztergom, 1937.
Dr. Galla Ferenc: Harminckilenc kiadatlan Pázmány-levél. Vác, 1936.
Dr. Bisztray Gyula: A magyar könyvtárosok és levéltárosok egyesületének
Évkönyve. I. 1935—37. Bp„ 1937.
Revue des revues littéraires et scientifiques hongroises de l'année 1935. Paris,
1937.
Gamási Lázár István: Ha a rőzselángok kialszanak. Kaposvár. Berzsenyi Társaság.
Radnóti István: A magyar mezőgazdaság világmárkái. Magyar Szemle Társaság. Bp.
Rudolf Kriss: Die schwäbische Türkei. Schwann. Düsseldorf.
Dr. Timár Kálmán: Az önképzőkör mai feladatai. Kalocsa, 1937.
Georg Schreiber: Die Sakrellandschaft des Abendlandes. Schwann. Düsseldorf.
Ioannis a Sancto Thoma O. P. — Reiser O. S. B.: Cursus Philosophicus Thomisticus. Nova editio. Tomus 3. Naturalis Philosophiae. Taurini. Marietti.
Divéky Adorján: A magyar-lengyel érintkezések történelmi tanulságai. Bp., 1937.
Vaczulik Margit: A török korszak kezdetének nyugati történetirodalma a 16.
században. Bp., 1937.
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TANULMÁNYOK.
És az Ige testté lőri.

Városaink fényes ivlámpái és falvaink pislákoló mécsesei fölött
nemsokára megkondulnak a karácsonyi harangok, hogy — egy másf a j t a fényesség köré hívjanak, mely lelkünkben villan fel először, s
onnan áramlik ki földi fényeken elfáradt szemünkbe. A betlehemi
jászol lelkünknek világit elsősorban és lelkünkben zúg tovább a karácsonyi harang fönségesen egyszerű, térdrehulló csodálkozása is:
„És az ige testté lőn, és miköztünk lakozék." Velünk egy test és egy
vér: testvérünkké lett és felütötte sátorfáját közöttünk — a Szentírás görög szövege szerint — az a titokzatos Lény, akit Szent János
egyszerűen Lógósnak, szónak, régi magyar nyelven Igének nevez.
Csodálatos sátorütése annak, aki mindenek kezdetén már volt és
az Istennél volt — jtqôç tôv ©eóv — az Istenhez, az Isten felé fordulva, És ő maga is Isten volt! (Ján. 1, 1.)
A végtelenül messze és titokzatosan homályos Isten, akinek
többszemélyű fönségét revelálja a kóválygó sas méltóságával lendülő
verseiben a Teologus — ahogy Szent Jánost a hagyomány nevezi —
az az Isten egyszerre hozzánk jön és közénk állítja ezt a titokzatos
Igét, hogy szalmán feküdjék és Édesanyja szemébe mosolyogjon,
hajléktalanul vándoroljon poros útaínkon és Jákob kútjánál élő vizeket fakasszon nekünk, ételünkül és italunkul a d j a magát és szomjúhozva lehelje ki lelkét a kereszten.
Kicsoda hát ez a titokzatos Lény, kicsoda ez az isteni Logos, aki
mint gyenge csecsemő lép történelmünkbe a betlehemi éjtszakán?
Szent János evangéliuma azt feleli, hogy az Isten Fia. A második
személyű Isten tehát. Olyan egyszerűen hangzik ez a felelet, s mégis
olyan végtelenül érthetetlen. A szem hogyan fogadhatná be a júliusi nap tündöklő izzását és a teremtett intelligencia hogyan érthetné meg a teremtő és egész lényegében intelligencia (íntellígere subsistens) Istent? Pedig a szem a fényre nyílik, s az értelmet az Isten,
a végtelen érthető elégíti csak ki, hiszen az ő megismerésére teremtetett. De hogyha értelmünk megtompult fényével természetes rendeltetésének sem tud eleget tenni, mit szóljunk akkor, amikor Szent
János elénk göngyölgeti hatalmas prológusában az isteni élet titkait
és arról hallunk, hogy szemben az Atyaistennel létezik egy másodikszemélyű Fiúísten is? Itt a hit leborul — tudom, kinek hittem — és
a szeretet felkel és egyesülést keres. A hittől megvilágosított értelem
pedig megindul a szeretet nyomában: látni akar, hogy jobban szerethessen! így lép a földi hit és a mennyei színről-színre való látás
Pannonhalmi Szemle
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közé a teológia, mint a hívő értelem elemierejű látásvágya.
Az őskeresztény apologéták az elsők, akiknek értelme megindul
szeretetük nyomában. Utánuk a szentatyák és teológusok hosszú sora.
És kérdezik, hogy kicsoda a Logos? Szent János ugyan megfelelt már
rá, hogy az Isten Fia, de őket a név, ez a többjelentésű és még titokzatosabb értelmű Logos név izgatta. Mert a Logos jelent szót és beszédet, de jelent értelmet és észt, fogalmat és okot is. Ami pedig
értelmét illeti, érezték, hogy ez a szó a Fiúnak az Atyához való viszonyáról kell, hogy mondjon valamit. Mivel a szentatyák a Logosszal kapcsolatban az első természetes jelentésre, a kimondott szóra
gondoltak, egyszerre világos lett, hogy amint a kimondott szó elröppent az ajkakról, de valamiképpen kimondójában is megmarad,
ugyanígy az Ige kilép az Atyaistenből és mégis benne marad a legteljesebb és legszorosabb egységben.
Később Szent Ágoston nyomán a skolasztikus teológia pszichologikus elméletével teljes tökéletességre vitte ezt a magyarázatot.
Az Igének az Atyaistenből való születése hasonló a fogalom keletkezéséhez az emberi értelemben, A fogalom, s benső szó végeredményben az emberi értelem tökéletessége, és ha elvonatkoztatunk a létrejöttével kapcsolatos értelmi változások tökéletlenségeiről, analóg
képet kapunk arról az öröktőlvaló Isten-születésről, melynek titkait
az isteni élet kikutathatatlan mélységei fogják rejteni mindörökre.
Valami mégis elveszett ebből a skolasztikus elméletből, A régiek
csak képet és érzékelhető hasonlatot kerestek és a Fiút nemcsak az
Atya Szavának, Lógósnak, hanem Nevének és Meghatározásának, azután Szent Pál nyomán Képének, Formájának, dicsősége Fényének
és Kinyilatkoztatásának is nevezték. És nemcsak a történelmi Krisztust, hanem a történelmen kívül álló, öröktől való Logost is így. Ennek a csodálatos képgazdagságnak gyökere az, hogy őket az embernek az Istenhez való viszonya érdekelte elsősorban: hogyan jutunk
az Istenhez, aki végtelenül fölötte áll minden teremtménynek és megközelíthetetlen fényességben lakik? A megoldás számukra a Logos
volt, aki által egyszerre közelié, rokonná, mi-Atyánkká válik az
áyvojorog ©eóg, az ismeretlen Isten. „Istent soha senki nem látta: az
egyszülött Fiú, ki az Atya kebelén vagyon, ő jelenté ki," (Ján. 1,
18.) De ennek a kijelentésnek gyümölcse nem valami önmagáért való,
holt tudás, hanem fény és élet: a szeretet nyomában induló értelem
misztikus Istennel-telítődése. Ebben a felfogásban benne zúg a keresztény élet egész dinamizmusa, mely a Logoson keresztül a Szentháromság-Isten végtelen életáramába kapcsolódik. A skolasztika elmélete tudományosabb tehát, és az analógia lehetőségei szerint meg
is közelíti az isteni valóságot, de nélkülözi ezt a hatalmas dinamizmust.
Ha eltekintünk a külső és belső szó közötti különbségtől, összefoglalva mondhatjuk, hogy az Ige az Atyának öröktőlfogva, az Istenség mélységes csendjében kimondott Szava, aki — az Istenben minden szubsztanciálís lévén — önálló személy. Egész lényegét kimondotta Benne az Atya, s ez a kimondott Szó, mint hatalmas himnusz

zúgja vissza Isten-létét az Istenség ősforrására: az Atyára.
De az Ige az Atyaistennek felénk kimondott Szava is egyúttal,
aki bennünk, a teremtett létben is fel akar csendülni, hogy Isten-léte
hatalmas himnuszának árjával sodorjon az ő A t y j a és a mi Atyánk
színe elé.
íme a Lógósnak Atyjához és hozzánk való viszonya. Ezenkívül
azonban magához a teremtett világmindenséghez ís külön szálak
fűzik.
Szent János szerint ,,Mindenek ő általa lettek és nála nélkül
semmi sem lett, ami lett." (Ján, 1, 2.) A Logos volt a teremtő Isten
ideája, elgondolása, terve, szóval a teremtés architypusa, A görög
atyák ebből közvetlen azt a tanításukat vonták le, hogy a természet
és az egész világrend logikus, a Logosszal teljes, amit alig fejez ki a
magyar ,.észszerű" szó (logos észt is jelent), ők a gnosztikusoknak
az anyagról, mint az ősi rossz elvéről és az ezzel kapcsolatos kaotikus zűrzavarról szóló tanítását gyűrték le ezzel.
Ma, a materialista természettudomány korában, amikor az anyag
nem az ősi rossz, hanem az Isten-pótló, ősi jó, éppen ellenkező oldalról kell kezdenünk okfejtésünket.
Az utolsó évszázad szinte évről-évre meglepetéseket hozott, a
makro- és mikrokozmosz felkutatásában csodálatos, ú j jelenségekre
bukkant a kutató szem és meglepő törvényszerűségeket bogozott ki
a lényeget tapogató ész. Az ember azonban megszédült ekkora eredmények láttán, s a benső okok és törvényszerűségek lázas kutatása
közben elveszítette helyes tájékozódó képességét a világmindenségben: megfeledkezett a külső okról. Pedig a benső törvényszerűség és
észszerűség nemcsak a kívülálló Isten rendező és törvényhozó működését követeli, hanem hangos szóval beszél magáról a Lógósról is, A
teremtés ugyanis nem elvont, csak fílozófok agyában létező Isten
műve, hanem az élő és igaz Istené, aki Atya, Fiú és Szentlélek, Az
Atya a Fiú által a Szentlélekben teremtette a világot, így a teremtett
világ magán viseli a Szentháromság kezenyomát, elsősorban pedig a
Logosét, aki az Atya terve és, ha szabad ezt a szót használnom,
eszköze volt a világ megteremtésében. Ha tehát a kutató elme a sejtek életének mechanizmusában, az elektromos rezgések hullámzó világában, vagy a naprendszerek keringő rohanásában, mindenütt csodálatos harmóniára és meglepő arányra bukkan, a Logos harmóniájára és arányaira talált, mert a Logos isteni tökéletességét tükrözi
minden teremtmény.
Ez a Logoson keresztül a Szentháromság Istenbe torkolló természettudomány azonban feltételezi a megváltottságot, A bűnbeesés
által ugyanis eltört az emberben a Szentháromság képe, melyet ő
viselt magán a teremtmények közül legtökéletesebben. Az Isten képére és hasonlóságára csak természetfeletti úton, a testté lett Logosban, az Istenemberben való hit és a keresztségben Vele vállalt halál
és ú j élet-közösség útján juthat el az ember újra. Más út az Istenhez és így a teremtett világ helyes megismeréséhez: a teljes és a
valóságnak megfelelő természettudományhoz nincs, A legnagyobb

tudás ís csak torzó és a legnagyszerűbb felfedezés is csak részletdarabka, ha nem illeszkedik az egyetlen létező, a természetfeletti
világképnek a Szentháromságból eredt és Belé torkolló teljességébe.
íme a sokat emlegetett és a mondottakból következően annyira
szükséges katolikus egyetem alapgondolata: ismerni és tudni Krisztusban! Mi nem a k a r j u k Krisztust a templomba zárni, sem pedig
csak mint a morális élet törvényhozóját ismerni, ő az egész élet
Királya és az egész mindenség Ura. Öt kell hát az ú. n. profán tudományainknak is a maguk módján megtalálniok, hiszen minden értékes tudás Róla van, aki mindeneket magában foglal és akiben „minden bölcseség és minden tudomány kincsei rejlenek".
Mikor éjféli misére hívnak m a j d a karácsonyi harangok, és megjelenik lelkünkben a szalmán fekvő kis Jézus bájos képe, ne feledjük el, hogy ő az egész világmindenség világossága, aki mindenütt
és mindenkinek világítani akar!

Á Szentlélek zenéje.
Linzer Szilárd.

Huysmans, a híres konvertita író megtérése Űton c. regényében
elvezeti Durtalt, aki maga a regényíró, egy trappista kolostorba s ott
hallja a szerzetesek imádságos ajkáról felhangzani a Salve Regina
gregorián dallamát. Szívébe markol az égbetörő ének és elkáprázva,
könnyes szemekkel szól Durtal: Az egyszólamú zene igazi megteremtője, az ismeretlen szerző, aki elvetette az emberi agyban a gregorián ének csíráját, maga a Szentlélek,
De a keresztény hagyomány is, mely Nagy Szent Gergely pápát,
az Egyház liturgikus zenéjének megszervezőjét és reformátorát úgy
szokta ábrázolni, amint a Szentlélek galamb képében fülébe súgja,
sugalmazza az egyházi dallamokat, Sanctissimus namque Gregoríus
— mondja a hagyomány — cum preces effunderet ad Dominum, ut
musicum tonum ei desuper ín carmíníbus dedisset, tune descendit
Spiritus Sanctus super eum in specie columbae et illustra vit cor eius;
et sic demum exorsus est canere, ita dicendo: Ad te levavi. . . (Hozzád emeltem. . . így kezdődik az egyházi év első éneke, Advent első
vasárnapjának introitusa.)
A katolikus Egyház, mely oly kérlelhetetlen szigorúsággal hangsúlyozza vallásának változatlan hitigazságait, a művészetek terén
utat enged a változónak, szerepet juttat a történelemnek. Érvényesül
az Egyházban is a művészi szabadság, de bizonyos korlátok megjelölésével, az alapul vett egyházias momentum sérelme nélkül. A katolikus Egyház idők folyamán szemlét tartott a művészeti stílusok
különböző alkotásai fölött s végítéletet mondott, hogy melyiknek van
legtöbb egyházias tartalma.
Az Egyház ezen eljárása mindenesetre jogosult, de talán legjogosultabb az egyházzenei művészet terén. Itt nemcsak elfogadta a
művészetek pozitív eredményeit, hanem egyikét le is foglalta. Errő!
a legegyháziasabb zenéről, a gregorián korálisról, mely kizárólagosan
egyedül lehet az oltár zenéje, talán nem lesz fölösleges e folyóirat
keretében is megemlékeznünk, hogy célkitűzéseit a zeneművészet
szempontjából is szolgálhassuk.
X. Pius pápának 1903. nov, 22-én kiadott ,,Inter pastoralis officii sollicitudínes" kezdetű Motu propríoját őszentsége az egyházi
zene törvénykönyvének jelenti ki: ,,Nostram hanc Instructíonem —
mondja a pápa — edi curavimus, cui tamquam codicí musicae sacrae
iuridíco ex plenitudine auctorítatis nostrae apostolicae vim legis tríbuí volumus, nostro hoc chirographo dílígentíssimam eius observan-

tiam omnibus praecipientes." Fejtegetéseink folyamán erre a zenei
törvénykönyvre támaszkodunk, de figyelembe vesszük jelenleg uralkodó Szentséges Atyánknak, XI. Pius pápának 1928, dec. 20-án megjelent ,,Divini cultus sanctitatem" kezdetű apostoli Constitutioját is
„De liturgia deque cantu gregoriano et musica sacra quotidie magis
provehendis."
X. Pius Motu proprioja szerint ,,az egyházi zene, mint az ünnepélyes istentisztelet kiegészítő része (solemnis liturgiáé pars necessaria) osztozik annak általános céljában, mely nem más, mint az Isten
dicsősége és a hívek megszentelése és épülése. Hozzájárul az egyházi
szertartások díszének és fényének emeléséhez. És mivel főrendeltetése abban áll, hogy a hívek értelme elé tárt istentiszteleti szöveget
megfelelő dallamba öltöztesse, azért különös célja az, hogy a szövegnek nagyobb hatást kölcsönözzön és ezáltal a hívek könnyebben
gyulladjanak áhítatra és alkalmasabbakká váljanak a kegyelem
mindazon gyümölcseinek befogadására, melyek a szent titkok ünnepléséhez vannak kötve."
Ezen utóbbi gondolatot hangsúlyozza és s a j á t életének egyéni
tapasztalatával alátámasztja Szent Ágoston is, aki a Vallomások X.
könyvének 33. fejezetében a következőket í r j a : „Megfigyeltem, hogy
a szent igék ének formájában bensőbben és igazabban lendítik, tüzelik lelkemet a jámborságra, mint ének nélkül; továbbá, hogy lelkünk különféle érzéseinek más-más kifejező módja van hangban és
énekben s ez a mód valami titkos rokonság erejében az érzelmeket is
elő t u d j a idézni. B a j azonban, — folytatja a szent — hogy az érzékek élvezete, amelynek pedig nem jó a lelket kiszolgáltatni, mert
elgyengíti, gyakran rászed engem. Nem akar ugyanis türelmesen egy
fokkal hátrább, a gondolat után következni, hanem előre igyekszik s
ő akar vezetni (ez a b a j nálunk is), pedig csak a gondolat kedvéért
kapott bebocsátást. Mikor megesik velem, hogy lelkemet inkább elfoglalja az ének, mint az, amit énekelnek, azonnal látom, hogy vétkeztem és büntetést érdemlek."
Az egyházi zenének a Motu proprio szerint fokozottabb mértékben kell bírnia mindazon kellékekkel, melyek az istentiszteleti szertartások tulajdonai, nevezetesen bírnia kell a formák szentségével
(sanctitas formae), tökéletességével, művésziességével (bonitas formáé) és az egyetemességgel (universítas).
Szentnek kell lennie az egyházi zenének, azaz távol kell állania
minden világiasságtól, elsősorban felépítésében. Tartózkodnia kell az
érzékies hatásra törekvő eszközöktől, az érzelgős dallamvezetéstől,
ennek eszközétől, a félhangmenetektől, kromatikától és a színházias
hatást vadászó nagy hangközök alkalmazásától; de távol kell lennie
előadásmódjában is a világias, induló- és táneszerű zenétől.
Művészinek kell lennie mind felépítésében, mind pedig előadásában, mert különben lehetetlen, hogy a hallgatók lelkére olyan hatással legyen, amilyent az Egyház elérni óhajt, mikor a hangok művészetének helyet enged a liturgiában.
Végül egyetemesnek kell lennie az egyházi zenének, vagyis a

sajátos nemzeti formáknak úgy kell beleilleszkedniük, hogy azok más
nemzetbeli hallgatóra kellemetlen hatással ne legyenek.
Mindezen tulajdonságok a Motu proprio szerint a legnagyobb
fokban a gregorián énekben találhatók meg, mely ennélfogva, a katolikus Egyház sajátos éneke. Ez az egyedüli ének, melyet az atyáktól örökölt, melyet ősrégi szertartási kézirataiban, kódexeiben a századok folyamán féltékenyen megőrzött, melyet egyenesen mint sajátját állítja a hívek elé, melyet a szertartások egyes részeiben kizárólag követel meg és amelyet az újabb kutatások (Solesmes) oly
szerencsésen állítottak vissza eredeti épségébe és tisztaságába.
Szent a gregorián, mert valóban távol áll minden világiasságtól. Felépítésében nem kromatikus menetű, hanem diatonikus, azaz
sohasem következhetik egy irányban két félhangköz közvetlen egymásután, Hangközeit tekintve a tritonus, vagyis a bővített quart már
ritka benne; még ritkábban fordul elő a tonus cum diapente, azaz a
nagy sext. Huysmans Durtaljának szemében is a színházi és a világi
zenének legmagasztaltabb műveinél magasabban állónak látszott ez
a régi egyszólamú ének, ez a lapos és pőre dallam, mely égies és
síri egyszerre; ez a szomorúságok ünnepi szava és az örömök büszke
kiáltása, az ember hitének hatalmas himnusza, mely a katedrálisokból buggyant elő, mint el nem tömhető gejzír a román pillérek tövében, Ez az ének — mondja Durtal — nem szivárog át a bűn rétegein, Ez a hús szolgaságából kiszabadult lélek felszökellése, a túlfeszített szeretetnek és a tiszta örömöknek kirobbanása; ez a beszédmódja, a nyelve is az Egyháznak, a zenei Evangélium, mely a legkiműveltebbeknek és a legegyügyűbbeknek is hozzáférhető, mint
maga az Evangélium, Díatonikájának köszönheti, hogy Szent Jusztin
szerint lecsillapítja a test csábításait és gerjedelmeit „affectiones et
concupiscentías carnis sedat". Lényeges tulajdonsága ennek az éneknek azonban még az is, hogy sohasem vonja el a hallgatót az oltártól, a szent cselekménytől, amint ezt sokszor a modern zene teszi.
Sohasem lesz tolakodóvá, hogy miatta elfeledkezzék az ember a liturgiáról, Jól emlékszem arra az esetre, amikor egyszer meghívták
budapesti diákkórusunkat a Mátyás-templomba, hogy hallgassa meg
egy híres zenekari mise előadását, A gregoriánban már jól iskolázott kis diákjaink végighallgatták a misét és hazafelé menet egyik
jó énekes kis diák ezt a kijelentést tette: ,,Mint zenemű nagyon szép
volt ez a mise, igazán lehetett élvezni, de engem nem kapcsolt az
oltárhoz; hangversenyteremben éreztem magamat," Ezzel szemben
viszont egy Pannonhalmára látogató pap, amikor meghallgatta a kórus gregorián énekét, így fejezte ki érzéseit: ,,Ez az ének imára kulcsolja az ember kezét és oltárhoz köti a lelkét,"
Szent a gregorián előadásában is, ha egyenletes, szabályosan
ritmikus menetével kerüli az induló- és táncszerű előadásmódot, bár
ez utóbbi hibába meg egyszer beleesnek egyes kórusok a syllabikus
himnuszok éneklésénél (pl. Adventben).
Ami a gregorián művészi értékét illeti, az elvitathatatlan tőle,
A gregorián dallamvilágába kapcsolódik az európai műzene egész

kialakulása és épen művészi erejénél fogva az európai népek dalos
képzeletére, dalkincsére — mondja egy tudós magyar zenetörténész
— oly hatásai volt, mint a nevelőszülő a gyermekére. Peter Wagner
freiburgi egyetemi tanár szerint is, aki a solesmesi bencés Don
Mocquereau mellett a legújabb kor legnagyobb gregorián tudósa, a
gregorián ének mint a nyugati keresztény zene legősibb művészeti
formája, alapjává lett a zeneművészet minden későbbi fejlődésének.
„Jobban le vannak neki kötelezve a mai művészek is, mint azt sejtik
— mondja Wagner; élvezik mindazon eredményeket és gyümölcsöket, melyek a gregorián talajából nőttek ki." A gregorián tanulmányozása nélkül Wagner szerint lehetetlen dolog a zenének a végső
alapokig menő megértése. Ezért a nem katolikusok is, akik a zenetörténetet tanulmányozzák, meleg érdeklődést tanúsítanak iránta. A
protestáns Thibaut „Reinheit der Tonkunst" című munkájában a gregorián éneket magasztos éneknek, mennyei zenének nevezi, amely az
Egyház fénykorában lángelme által alkotva és a művészet által tökéletesítve mélyebben áthatja a lelket, mint korunk nem egy, hatást
vadászó alkotása. Kade Ottó, a Luther-kódex kiadója pedig 1871ben ezt írja műve bevezetésében: ,A gregorián ének, vagyis a tágabb
értelemben vett korális — vox verbi divini — mindazon alkotások
között, melyeket az Egyház létrehozott, a legönállóbb, legsajátságosabb, legbensőbb, legnagyszerűbb alkotás! Semmi a világon nem
pótolja ezen jellegzetes éneknek kiváló értékét, melynek tökéletesítésén az Egyház egy évezreden át munkálkodott. Semmiféle zene
nem közelíti meg hatásos motívumait; ez a legtitokzatosabb dalbeszéd, mely a világon létezik, ez a legdrágább kincse a communitasnak, mely a dallamok nagy változatosságában megtalálja ama középpontot, amelyben a művészet az Egyházzal találkozik. Ez a zenében kifejezett Szentírás." Ambros híres zenetörténész szerint is alig
gondolhatunk el a katolikus rítus minden követelményének ennél
jobban megfelelő s célszerűbb ima-éneket. „A művészettörténelem a
maga álláspontjából az Egyházban szokásos gregorián dallamoknak
csak magas méltóságára, egyszerűségére és lélekemelő erejére utalhat." (Ambros: Musikgeschichte.) Witt Ferenc, a német Cecilia
egyesület megalapítója szerint pedig a cantus gregoriánus összfoglalata és legfőbb, legragyogóbb szüleménye azon művészeti korszaknak, melyben dallamokat szereztek a nélkül, hogy azoknak összhangzatos kíséretére még csak gondoltak volna is. Ez a természetes zenei
szavalás halhatatlan s a maga nemében utolérhetetlen remeke, (Witt:
Musica sacra 1868.) És amikor Wagner Richard megköveteli az egyházi zenétől, hogy az csak vokális zene legyen, akkor a gregoriánt
állítja a muzsikusok elé az egyházzenei művészet mintaképéül, mert ez
a legvokálisabb zene. „Egyedül az emberi hangot, az Isten igéjének
kifejezőjét — í r j a a Gesammelte Schriften 2. kötetében — illeti
meg az elsőség a templomban és nem a cicomás hangszerelést, annál kevésbbé a triviális hegedülést, amint ez korunk legtöbb egyházi
darabjában észlelhető; és ha az egyházi zene vissza a k a r j a nyerni
eredeti tisztaságát, kizárólag a vokális zene terére kell lépnie," De

nem ismeretlen előttünk az a tény sem, hogy ő és más zenei nagyságok is, mint Liszt Ferenc, vallásos és egyházi zeneműveikben nem
egy helyen szólaltatják meg a gregorián dallamokat,
Mindezen művészek és tudósok nyilatkozatai csak megerősítik
nem e sorok írójának, hanem a kérdés híres specialistájának, P.
Wagnernek megállapításait a gregorián ének művészi értékéről.
Wagner szerint a dallamgazdagság mellett nagy értéke a gregoriánnak az egész zenetörténetben egyedül álló formák gazdagsága is. Végigjárja ez a zene a dallamkifejezésmód mindenegyes fokát a legegyszerűbb és legszerényebb recítálástól kezdve az érzések leggazdagabb lírai kifejezésformáííg (graduale, alleluja), Sokban közülük
bizonyos művészeti ősegészség, őserő rejlik, mely alkalmas arra, hogy
lecsillapítsa a modern zene izgató szenvedélyességét. Méltán mondhatta Mozart, hogy minden dicsőségét odaadná, ha csak egyetlen egy
praefatíonak lehetne a szerzője,
A gregorián énekben megvan továbbá az igazi egyházi zenének
harmadik tulajdonsága is, az egyetemesség. Legyen bár egyik vagy
másik dallama római, milánói, francia, spanyol vagy német iskola
alkotása, általában véve tartózkodik mindegyik iskola az olyan nemzeti formák erősebb érvényesülésétől, melyek az idegen hallgatóra
kellemetlen, zavaró hatással volnának. Egyetemes a liturgia, mert
egyetemes az Anyaszentegyház és a nyelv, melyen kifejezésre jut a
liturgikus imádság, így a gregorián korális imádság is. Egyetemes ez
is mindenben. Nem nemzeti művészet és nem szubjektív érzelmek
nyilvánulnak meg benne, hanem nemzetfölöttí és általános, kollektív;
benne minden a vallás egészét szolgálja, a közös Egyház hangja és
szíve, ,,Míly nagyszerű és fölemelő érzés az — mondja Ambros —
ha a katolikus lélek tudja, látja és hallja azt, hogy a legtávolibb, legidegenebb helyen is templomba lépve az istentiszteletet olyannak
találja, mint hazájában," Ezért is foglalkoznak a misszionáriusok
mindenhol behatóbban a gregoriánnal, hogy vele az egyetemes Egyház s a j á t j á t vigyék az új keresztények közé, és imádságos életük
egyik megszentelő eszközéül használják közös anyjuk, az Egyház
énekét.
Mivel az egyházi zenének szent, művészi és egyetemes jegyeit
a gregorián bírja legnagyobb fokban, azért ezt tekintették minden
időben a legtökéletesebb mintaképnek, úgyhogy a Motu proprio szerint teljes joggal lehet a következő általános szabályt felállítani:
Egyházi szempontból bármely zenemű annál szentebb és líturgíkusabb, mentől jobban megközelíti menetében, ihletében és ízlésében a
gregorián dallamot, de viszont annál kevésbbé méltó a templomhoz,
mentől távolabb áll ezen legfőbb mintaképtől.
És ebből a szabályból kiindulva állíthatjuk azt is, hogy a gregorián ének művelése a legjobb, legbiztosabb módja és eszköze az
igazi egyházzenei ízlés kifejlesztésének,
A gregorián éneken nevelődött egyházzenész tisztelettel adózik a
szintén diatonikus menetű klasszikus polifóniának, Palesztrínának
és iskolájának és amennyiben mód és lehetőség kínálkozik, igyekszik

ezt a rokon zenei stílust is felkarolni, műveit a Motu proprio szellemében legalább ünnepélyesebb alkalmakkor énekeltetni. Felengedi
kórusára a Palesztrinát követő új, egyházias éneket is, a Cecilia
egyesületek komoly egyházias szellemében készült zeneműveket, és
örömmel üdvözli, elősegíti a nemzeti népének terén is mindazon tisztító és javító törekvéseket, melyek az Egyház szándékai szerint, az
említett szabály szellemében történnek; szívesen énekeltet olyan régi
népénekeket is, melyek a gregorián talajából nőttek ki.
De viszont elvileg és gyakorlatban ellene van a világias zeneművek templomi használatának, melyek, bár néha zenei nagyságoktól
származnak, de világi muzsikájukat öltöztették nem egészen egyházias
szellemű, szabású köntösbe; amilyen általában bizonyos kivételekkel
a 18. század egyházi zenéje. Ez a zene ugyanis már alig más, mint a
mindent átölelő világi zenegyakorlat egyik gazdag ága, melynek kontrapunktja csak ritmikus figuráció és harmóniaérzésből fakad, de nem
a szólamok önálló életéből, mint az igazi polifóniában, Palesztrina
zenéjében. Vokális jellege is háttérbe szorul, mert uralkodik benne
a zenekar. Nem fogadhatja el pl, egyházi zeneműnek a nagy Mozart
kedvelt Ave verumját sem, amely igazában korára jellemző valódi
világias zene, hangszeres stílusú darab, a magasra fejlesztett tánczenéből származó harmóniákkal és sorvégi periódus zárlatokkal.
Nem lehet híve a jó egyházzenei ízléssel bíró muzsikus a 19. századi
olasz színházias és táncszerű zenének sem, úgyszintén a kromatikát
kedvelő, érzelgős műveket komponáló újabb zeneszerzőknek sem. Népénekeiből is igyekszik kiszorítani az erősen kromatikus jellegűeket,
amilyenek a sokszor túlságosan érzelmes, egyes zárdákban kedvelt
énekek,
X, Pius pápa Motu proprioja a gregorián ének ismertetése után
hangsúlyozza, hogy ezt az ősi hagyományos éneket vissza kell állítani az istentiszteleti szertartásoknál, S ha kívánja, elsősorban azon
területektől és intézményektől várja ezt, ahol a latin nyelv nem akadálya az istentiszteleti szent szövegbe való elmélyedésnek; így elsősorban a káptalanok és szerzetesi konventek ünnepélyes istentiszteletein, a vasár- és ünnepnapi káptalani és konventmiséken. De megvalósítható ez kellő odaadással és intézményes irányítással a latin
nyelvben jártas középiskolai ifjúságnak legalább néhány iskolaévi
ünnepélyes szentmiséjén is.
A r r a is kell továbbá törekedni — mondja a Motu proprio —
hogy a gregorián ének újból visszatérjen a nép gyakorlatába s így a
hívek ismét tevékenyebb részt vegyenek az istentiszteletben, úgy
mint az hajdan szokásban volt. Nem akarunk ebben a kérdésben gyökeres újítóknak látszani, akik fejjel mennek a falnak, amikor azt
állítjuk, hogy ennek a legfőbb helyről jövő kívánságnak megvalósítása — szintén csak egyes ünnepélyesebb alkalmakkor — keresztülvihető, Nagyon szép és felemelő példákat látunk ezen a téren külföldön, nemcsak a román nyelvű országokban, hanem a németek
között és nálunk ís. Ehhez természetesen nem kis önfeláldozás és
odaadó munka szükséges. Amint a liturgikus nevelés általában, a

prédikációban és keresztény tanításokkal kapcsolatban nem könnyű
feladat és sokszor talán több készülést kíván, mint más irányú szentbeszédek, épúgy a híveknek és elsősorban gyermekeiknek bevezetése
a gregorián énekbe sok türelmet, kitartást, tervszerű munkát és nagy
ügyszeretetet kíván, ha azt akarjuk, hogy az az egyszerű lélek értse
is azt, amit énekel, méltó formába t u d j a öltöztetni Isten dicséretét
és szívét-lelkét öntse énekébe. Az egyszerű hívő, ha megértetik vele
a latin szöveget, nem idegenkedik tőle úgy, ahogy mi azt sokszor
gondoljuk. Többször tapasztaltam már, hogy a gyermekek, ha értik
az ének latin szövegét és tudják azt magyarul is énekelni, választásukra bízva a szöveg kérdését, a latin mellett döntenek,
XI. Pius pápa apostoli Constítutíoja is előírja, hogy a híveknek
az istentiszteleteken való tevékenyebb részvétele végett a gregorián
oly mértékben, amennyire az népénekre alkalmas, a hívek énekgyakorlatába vísszaállíttassék és ezért mindkét klérus tagjai törekedjenek arra, hogy a híveket vagy személyesen, vagy megfelelő szakemberek útján liturgiái és zenei oktatásban részesítsék, lehetőleg a hitoktatással kapcsolatban. És ez úgy valósítható meg könnyen — mondja
a Constítutío — hogy először az iskolákban, m a j d jámbor társulatokban (kongregációk, Credo egyesületek, Oblátus-szövetségek) és egyéb
egyesületekben a liturgikus zenéről előadásokat tartanak, Nagyon
szép sikereket ért el Németország sok plébániáján az ú. n, tömegkorális terén egy beuroní bencés, P, Schwake, aki e kérdéssel egy külön könyvben foglalkozik: Das Volk lernt gregorianischen Choral.
Fejtegetéseink végén ismét csak Peter Wagnerhez térünk vissza,
amikor vele együtt megállapítjuk, hogy az az ellenszenv és idegenkedés, melyet az emberek sokszor Egyházunk hivatalos énekével, a
gregorián korálissal szemben tanúsítanak, kényelmességből, a gregor i á n mibenlétének, lényegének, történetének, liturgikus és művészi
értékének nem ismeréséből származik, továbbá az egész lényükkel
csak a világnak élő keresztények tehetetlenségéből, akik befelé élni
nem tudnak. Egy gyorsan és könnyen élő nemzedék nem fogja örömét találni a gregoriánban, mert az komolyságra és összeszedettségre
kényszeríti a lelket,
X, Pius pápa egyházzenei törvénykönyve elején megállapítja,
hogy ebben a kérdésben bizonyos állandó hajlam észlelhető ama
helyes szabálytól való eltérésre, melyet maga a cél szab meg,
Ennek okát pedig a zeneművészet változékony természetében, az
ízlésnek és szokásoknak idők folyamán mutatkozó fokozatos átalakulásában, a világias és színházi művészetnek az egyházi művészetre gyakorolt káros hatásában, a zenétől közvetlenül előidézett
gyönyör keresésében és végül azon számos előítéletben keresi, melyek ily dolgokban igen könnyen lábra kapnak s amelyekhez azután
még illetékes és buzgó egyének is szívósan ragaszkodnak.
Motu proprio ja végén melegen a j á n l j a azért a szent pápa a karmestereknek, énekeseknek, a papságnak, szemináriumok, egyházi nevelőintézetek és szerzetesrendek elöljáróinak, a lelkészeknek és
templomok főnökeinek, a társas- és székeskáptalanok kanonokjaínak,
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mindenekelőtt pedig az egyházmegyék főpásztorainak, (akik legtöbbet tehetnek az ügy érdekében), hogy egész buzgóságukkal karolják
fel a gregorián szempontjából is régóta várt és mindenkitől egyértelműleg kívánt reformokat, nehogy magának az Egyháznak tekintélye
szenvedjen csorbát, mely azokat már ismételten követelte és most
újból meghagyja.
őszintén megvallom, hogy magam is, ha vallásos műélvezetet
keresek, szívesen hallgatok többszólamú egyházzenét, nagy szerzőktől írt egyéni mesterműveket, de ha imádkozni akarok Anyámmal,
az Ecclesia oranssal, akkor szívesebben hallgatom és éneklem anyám
énekét, legyen az egyszerű vagy kevésbbé sikerült dal, de anyám
dala; énekeljék azt bár gügyögő gyermeki ajkak, de anyám a sajátját hallja. Érezze meg, hogy szívem az ő szívével dobban, hogy szeretem Őt és akkor énekem igyekszik szent és művészi imádság lenni.
Cantate Domino canticum novum! Üj ének zendüljön fel tehát
ajkunkon, Nagy Szent Gergely éltető szelleme szálljon vissza a Szentlélek templomának oltárára, az emberi szívekbe, hogy ismét Isten
dicsőségére és a hívők épülésére szólaljon meg a Szentlélek zenéje,
a gregorián korális.

Á vallásos néprajz világfávlaiai.
Dr. Karsai G é z a .

A vallásos, a szentségi elem nemzetek, népek felett álló hatalom, mely egyfelől testvérként kapcsolja össze a népeket, másfelől
viszont segíti azok egyéni vonásainak kialakulását és alapvető ösztönzéseket ád nemzeti és népi műveltségük megalkotására. A szentségi
elem egyénítő és egyben egységesítő jellegének köszönhetjük, hogy
a vallásos néprajz új tudományának keretei egyre jobban bővülnek
s az egyedi, népi, nemzeti és kontinentális kép lassanként az egész
keresztény világra kiterjedő hátteret, a szó szoros értelmében vett
vílágtávlatot nyer. Meglepő az is, hogy ez a nagy időbeli és térbeli
kiterjedés nem törli el az egyéni és a népi vonásokat, hanem éppen
azok révén fejti ki legjobban az erejét, A zsidó, olasz, spanyol,
francia és német lelkiség is elsősorban a nagyfokú népi színeződése
által tudott idegen talajban gyökeret verni és ott új, bővebb életet
kezdeni. Csak természetes, hogy nem mindegyiknek jutott egyforma
szerep osztályrészül. Az egyes nemzetek míssiós hite, vallásos életének feszítő ereje, kedvelt szentjeinek külföldi népszerűsége nagyon
különböző volt. Vallásos motívumaik hatását más népek, az egész
keresztény világ lelki életére s főként népi vallásosságára éppen
ezért csak alapos részletkutatások után lehet lemérni,
Schreiber
György, a vallásos néprajz legjelentősebb jelenkori művelője és irányítója, vállalta ezt a feladatot és hatalmas monográfiát írt a spanyol vallásos motívumok elterjedéséről. 1 Elsősorban ugyan Németországra van tekintettel, de e mellett bőségesen ismerteti az egész
nyugati szentségi műveltség íbero-amerikai elemeit is,
A spanyol vallásos motívumok beözönlése Európa többi országaiba már a korai középkorban megkezdődött. Saragossai Sz. Vincével (f 303) kezdődik a spanyol szentek hódító útja az európai kontinensen. A középkor virágzó szakában elindul Montserratból a
szenthegy-motívum is, melynek fejlődésében szentírási analógiák
játsszák a főszerepet, A Grál- és a szent Vér-tisztelet is erős indításokat nyer spanyol földön- Az ibériai hatás aranykora azonban
mégis a 16,—17, század, A Habsburg-királyok etikettje, udvarának
szelleme, Nagy Sz, Teréz és Keresztes Sz. János misztikája, Calderon barokk világszínháza és főként a spanyol vallásos hősieszményt
1
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híven tükröző jezsuitarend századokra egyetemessé tette a spanyol
ízlés, formaérzék és stílus hatását a lelkíéletben, A jezsuitaszentek,
főként Sz. Ignác és Xavérí Sz, Ferenc kultusza egész Európát megmozgatta és lendületet adott a bencés, domonkos, ferences, karmelita
és mercedárius szentek tiszteletének. Ezek révén a legkülönbözőbb
kultuszformák és -tárgyak lepik el Európát, s a régi és új szentségi
kapcsolatok szálai elnyúlnak egészen a jelenkorig (Limpíász- és Sz,
Fátíma-tísztelet), Az időbeli távlatok mellett a térbeliek is jelentősek, A spanyol és portugál hithirdetők ráirányítják az európai népek
figyelmét a két India szentségi tereire. Feltárul előttük Kuba, Paraguay, Goa és Kanton lelkiélete, A nagy spanyol hittérítő és rendalapító szentek mellett a harmadrendí Limai Róza szerény alakja is
kultuszra talál, A spanyol szerzetesrendek és vallásos társulatok ú j
szentségi utakat építenek az európai szárazföldön és ezzel pótolják
Cluny, Cíteaux lelkiségének megromlott útjait az egykor nagyjelentőségű ágostonos (Alsó Rhone-vídék) és prémontrei (Északfranciamedence) lelkiség hanyatló útjaival együtt. Ilyen alapon, művelődésbölcseleti és geopolitikai szempontból, a rómaiak és az angolok mellett az ibérek lesznek az imperialista eszme legfőbb hordozóivá.
A spanyol vallásos motívumok átvétele nem jelentett idegen
anyagot a többi európai nép számára, hiszen már maga a hitanyag
is, melyet azok megtérítésük idején átvettek, sok spanyol elemet
tartalmazott. Korai keresztény elemek vannak például a Sz. Vínceés Sz. Pirminius-ájtatoságokban. A középkor végén fellendülő Compostela-zarándoklatok, melyekben a többi európai néppel együtt a
magyarság is élénk részt vett, egyformán közölték mindegyikkel a
spanyol vallásos motívumokat. A mór-motívum később teljesen öszszenőtt a török-motívummal az egyes népek költészetében és vallásos életében. A spanyol indítások a legkülönbözőbb területeken érezhetők és legtöbb esetben gyorsan alkalmazkodnak az egyes fajok és
nemzetek jellemző sajátságaihoz. Ez a hasonulás már belső szükségszerűségből is bekövetkezett, mert a kérdéses elemek legfőbb terjesztői, az egyes spanyol eredetű szerzetek, aránylag gyorsan felvették az illető nemzet sajátságait. Ma már senki sem érzi, hogy például
a misztika sok vonása, a rózsafüzér és a skapuláré spanyol eredetű.
A spanyol lelkiség indításai nyomán sok helyen feléledtek a gót
és a barokk vallásosság eltemetett elemei, A Megváltóban való hit,
a kínszenvedés, a szent Vér kultusza spanyol indítások nyomán másutt is önálló és szemléletes formákat öltött. A montserrati Madonna
és számos spanyol szent tisztelete könnyen meghonosult Európa többi
népénél, mert mindig akadt valami régebbi hazai vonatkozás, ami
megkönnyítette az átvételt.
Schreiber hihetetlen mennyiségű érdekes adatot közöl velünk
ebben a nagy munkában, s majdnem minden lapon ú j lehetőségekre,
eddig még fel nem kutatott területekre irányítja a figyelmünket. Kiemeli például, hogy a spanyol Montserrat-kultusz felhívta a figyelmet az egyes országok szent hegyeire (Andechs, Pannonhalma),
utóbb pedig szent forrásaira, Ferreri Sz, Vince, Loyolai Sz, Ignác,

Xavérí Sz. Ferenc és más nagy spanyol szentek tisztelete erősen
gyarapította a többi nép áldásait. A spanyol szentek díszítő jelzői
divatbajöttek és más szentekre is átmentek. Az egyes hivatáscsoportok (parasztok, iparosok, kereskedők, hajósok stb.) mind megtalálták
a maguk spanyol védőszentjét és azt a régiekkel együtt tisztelték. A
nagy nyilvános megpróbáltatások, a pestis és a háború, elhárítói között is találkozunk spanyol védőszentekkel. Egyik hatásréteg a másikat éri, ha közelebbről vizsgáljuk a dolgokat. A régebbi szülési
védőszent, Sz. Margit, mellett ott találjuk Sz. Ignácot az öv-ereklyével és a palásttal. Az érvágás régi védőszentje, Brindisii Sz. Lőrinc
mellé Xavérí Sz, Ferenc, a régi ískolavédszent, Sz. Gergely mellé
pedig Sz, Ignác lépett. A névadásban, a vallásos társulatokban és a
népi élet sok más apróságában is megtaláljuk a spanyol jámborság
nyomait,
A hatás természetesen nem mindig volt közvetlen, A nagy francia monostorok, mint megbízható kultuszközéppontok, sok spanyol
elemet közvetítettek virágzásuk idején. De lassanként kimerült a
francia szerzetesség összekötő ereje és Olaszországon, az olasz monostorokon át áramlott be Közép-Európába a spanyol szakralítás.
Nagyon termékeny volt Hollandia szerepe is, különösen a fontosabb
könyvkiadócégek, pl, Plantins tevékenysége révén. Megfelelő közvetítéssel sok szentségi elem kerül Európába a spanyol délameríkai és
középamerikai országokból is. Limai Róza, a montserrati misszionáriusok, Solanus Ferenc és Bertran Lajos alakja érdekes példája a
visszavándorlásnak. Az indiánus hittérítő típusa is Ibéro-Amerikából
való. Ázsiai spanyol motívum Kína és J a p á n térítőjének, Xavéri Sz,
Ferencnek alakja. De nemcsak spanyol földről, hanem Portugáliából
is indult néhány vallásos hőstípus Európa többi részének meghódítására: Bona Erzsébet királynő és Istenes Sz, János, a kórházak
apostola, a Tejo torkolatánál született. Az európai népek szentkirály-kultuszának spanyol elemeire sok példát említ Schreiber, Figyelemreméltók művének azon részei is, amelyek a spanyol jelképtudomány európai hatásáról szólnak. Hiszen például a barokk szellemi
arculatát, lényegét legjobban a képszerűség jellemzi. Nem véletlen,
hogy a spanyol szellemi és lelki műveltség egyetemes, szinte kötelező
jellegű európai hatása egybeesik a barokk korral, Az említett képszerűség azonban nemcsak a festészetre vonatkozik — Cysarz nagyon
téved, amikor a katolikus képbarokk és a protestáns szóbarokk ellentétéről beszél —, hanem a szó művészetére is, A példabeszédes
szentbeszédek új, barokk módja Spanyolországból származik, A jelképes beszéd- és írásstílusnak, amint például Nagy Sz, Teréz és Keresztes Sz, János misztikus irataiban látjuk, igen nagy hatása volt
az európai lelkiélet megújításában. Bizonyítja ezt az is, hogy a spanyol vallásos irodalom remekeit hamarosan a legtöbb európai nyelvre
lefordítják. Sajnos, ma már nem lehet a maga egészében felbecsülni
ezt a spanyol hatás alatt keletkezett épületes irodalmat, mert a
„felvilágosodott" rendfeloszlatók, a kolostori könyvtárak likvidálói
hulladékpapírként adták el az ilyen iratok legnagyobb részét, —

A spanyol szimbolizmus nagy hatással volt a barokk színház, templom- és házdíszítés, a figurális körmenetek fejlődésére is (pl. a spanyol-kereszt, Jakab-bot, zarándok-kagyló, az IHS apotropikus jele
stb,). Nyomát mindenütt megtaláljuk, ahol az annyira tevékeny Jézustársaság csak működött. A jezsuiták könyvtáraiban és levéltáraiban igen sok anyag van a jezsuita szentek és a spanyol eredetű lelki
motívumok népi kultuszára is. Ezeket még Schreiber sem tudta teljesen kiaknázni, mert nem volt módjában közvetlenül hozzáférni az
osztrák-magyar rendtartomány gazdag anyagához,
Nem száraz adatok és tudós elmefuttatások tárháza ez a mű. A
pontos részletelemzések során mindenütt előtörnek az alapvető gondolatok: szinte kézzelfoghatóan látjuk, hogyan fut végig az egyes
európai nemzedékek során változó, de meg nem szakadó lendülettel
a spanyol vallásos gondolat. Annyi szempontot érint, annyi adatot
hoz és annyi fontos kérdésben foglal állást Schreiber, hogy könyvéből könnyűszerrel össze lehetne állítani a vallásos néprajz egész elméletét. A könyv általános érvényű eredményeiből érdemes néhányat
megemlítenünk. így például mindvégig szilárd az a hitünk, hogy a
közölt jelenségek tényleges, eleven és gyorsan ható vallásos élmények
leszűrődései, A kis magból minden esetben elemi erővel tör elő a
szár, a levél, a virág és a gyümölcs, s lesz bonyolult szövődménnyé
a nélkül, hogy a mag életereje megromlanék. Sokszor magát Schreibert is elragadja a nagy távlatokat nyújtó anyag sodra, úgyhogy
egészen újszerű, technikai jellegű lesz a stílusa. Beszél szentségi
sínpárokról, szerzetesi kábelállomásokról, váltó- és átalakítóhelyekről, lelki leadókról és relékről stb. Újszerű meglátásait, eredeti
gondolatait ezzel a stílussal meglepően szemléletessé t u d j a tenni.
Csak így válik lehetővé, hogy a spanyol vallásos hatás sokrétű továbbfejlődését, a már meglévő vallásos hagyományokkal való összefonódását és átalakulását, az egész óriási anyagot mi is szerves egységben lássuk. Lényegében minden vallásos motívum csak arra szolgált, hogy az emberré lett Igét közelebb vigye a nép szívéhez. Ez
fontos megállapítás, hiszen a felvilágosodás a barokkot épen a díszítő és jelképes motívumainak buja gazdagsága, látszólagos öncélúsága miatt iparkodott lejáratní és hitelét aláaknázni.
Érdekes tanulsága továbbá Schreiber művének az is, hogy az
állandó vallásos mag mellett a külső formák nagyon változnak. Néha
egész hirtelen ú j kultuszformák, ájtatosságok lépnek fel, azután megint eltűnnek és hosszú időn át lappanganak, hogy kedvezőbb körülmények között megint előtérbe kerüljenek. Pedig az ember hajlandó
volna azt hinni, hogy a népi vallásosság motívumai nagyon is állandóak, s hogy csak erőszakkal lehet ú j dolgokat meghonosítani a nép
körében, Schreiber műve azonban másra tanít: a nép vallásos életének alapvonásai nagyjában ugyan állandóak, de megnyilatkozási formáik annál jobban változnak, minél erőteljesebb és sokoldalúbb
maga a népélet. Kihalt kultuszokat, szokásokat nem lehet feltámasztani, A nép szívét kell megdobogtatni, arra kell hatni elsősorban, de nem száraz és elvont, hanem élettől duzzadó, szemléletes

és egyszerű motívumokkal. így tett a katolikus restauráció kora is,
amikor eleven hittel és főként példaadásai megújította a régi vallásos motívumokat, s ezenfelül új hithősöket, új ájtatossági formákat
adott a népnek. A katolikus barokk lelkisége fel tudta lendíteni a
nép hitéletét, mert megfelelt a változott időknek s egyben kielégítette az örök népi, emberi hajlamokat is.
Az a vallásos szokásanyag, amelyet Schreiber bemutat, idegen
földről, idegen nép köréből való. Még mór és indián elemek is vannak benne. Tökéletlen magyarázat volna, ha az emberi természettel,
a közös katolikus vallással magyaráznék gyors átvételét. Schreiber
minden dolognál külön kifejti, hogy a nép úgy asszimilálja a külföldi vallásos motívumokat, mint az élő test az idegen tápanyagot.
Első tekintetre talán nemzetietlennek, idegen befolyás alatt görnyedőnek tűnnek fel az ilyen nagyszabású anyagbeáramlások korszakai.
Ámde minél egészségesebb a test, annál gyorsabban állítja a maga
szolgálatába az idegen anyagot, s teszi elevenen hatóerővé. Fontos
tanulsága Schreiber könyvének az is, hogy a vallásos szokások fejlődése nem kiokoskodott törvényszerűségek szerint történik, hanem
lélektani tényezők, egy elemezhetetlen belső kényszerűség szabályai
szerint alakul. A nép nem annyira az esze, mint inkább a szíve és
ösztöne után megy. És ez a szív alapjában véve vallásos: a „keresztény hős" nagyobb hatással van rája, mint a legjobb államférfi vagy
tábornok. A magas politika ma sem érdekli igazán a népet, de vallásos eszményekért bármikor szívesen ontja a vérét is, ha kell.
Lelke egész hevével érdeklődik irántuk, különösen ha ízlésének megfelelő formában közlik vele őket. Csak az emelheti fel és vezetheti
népét igazán, aki szabaddá teszi és kielégíti annak vallásos igényeit,
erőit. A nemzeti öntudat is a vallásos eszmekörben fejlődik, tisztul
és erősödik legjobban.
A vallásos néprajz nagy távlatai természetesen Schreiber legújabb műveiben is kirajzolódnak és egyre határozottabb alakot öltenek. A német paraszti jámborságról írt munkája 2 minden részletessége és német vonatkozása ellenére is felülemelkedik a szűk nemzeti kereteken és általános érvényű elveket hangsúlyoz. Schreiber
áttekinti és bírálja benne a vallásos néprajz eddigi irodalmát és állástfoglal minden fontosabb elméleti kérdésben. Kiemeli, hogy még
nem jött el a népi vallásosság egész körét felölelő összefoglalások
ideje, nem lehet mérleget felállítani, hiszen az eddig közölt anyag
nagyon különböző, sok esetben elavult szempontok szerint van feldolgozva és még a legfontosabb alapfogalmak is (pl. a néphit, népi
vallás, népi jámborság, népi kultusz, a „primitív" és a ,,naív" elem
szerepe stb.) pontos elhatárolásra, megkülönböztetésre szorulnak. A
jelenségek tarka tömkelegének lelkiismeretes rögzítése és magyarázata fontos ugyan, de a kutatónak mégis elsősorban e jelenségek közös alanyát, a nép lelkét kell keresnie, a népi vallásosság dinamiká2
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ját, élettörvényeit kell megragadnia. A kötet részletelemzései közül
kiemeljük a török-motívum népi felkarolásának sikerült rajzát, mely
megérdemli, hogy magyar szempontból alkalomadtán fontolóra vegyük. Értékes tanulsága továbbá a kötetnek a barokk szentkultusz
népeket összefogó erejének hangsúlyozása,
A népi vallásosság szétágazó jelenségeinek térbeli összefogására Schreiber szerencsés ötlettel megalkotta a szentségi t á j
(Sakrallandschaft) keretfogalmát, s egyik legújabb tanulmányában 1
mindjárt be is mutatja Nyugat-Európa főbb szentségi tájait, a Pyreneusok, a R a j n a és a Duna vallásos motívumokat kisugárzó vidékét.
Rendszerint valamely népszerű szent, kiváló kegykép, zarándokhely
vagy ereklye és az őket körülvevő meleg, népies elemekben gazdag
kultusz alapozza meg valamely táj szentségi jellegét, melynek hatása azután messze vidékekre kiterjed, Compostela, Montserrat,
Assisi, Loreto, Aachen, Máriacell, Lourdes és sok más zarándokhely
vagy kolostor idők folyamán egy szinte áttekinthetetlen kiterjedésű
szentségi tér középpontjává lett. Hasonló, bár az említetteknél szűkebb szentségi tér alakult nálunk Székesfehérvár, Szent jobb, Nagyvárad, Báta, a nevesebb Mária-zarándokhelyek stb, körül. Ha tekintetbe vesszük azt, hogy Magyarország 1526-ig Európa egyik ereklyékben leggazdagabb országa volt, még a töredékes emlékekből ís
kí tudjuk következtetni a régi magyar szentségi tájak körvonalait. A
Schreiber által említett szentek (Eulalia, Cucuphatius, Geronai Félix, Narcissus, Oldegar stb.) nálunk alig szerepelnek: hatásuk nem
ért el idáig. Annál nagyobb szerepe volt hazánkban Sz, Márton, Sz.
Benedek, Sz, Miklós és az árpádházi szentek tiszteletének, Sz, István és Sz, László főbb kultuszhelyei például meglehetősen tág
szentségi teret tudtak kialakítani maguk körül, A magyar szentségi
terek felkutatása s a r e á j u k vonatkozó írásos, mondai és tárgyi emlékek egységes képbe való összefogása, amint azt Szent István király tiszteletének megírása közben állandóan éreztük, 4 a fáradságos
és sokoldalú forráskutatás ellenére is szép eredményeket ígér.
Hasonló eredmények várhatók a Szűz Mária-, az Oltáriszentség- 5
és a vele kapcsolatos Szent Vér-tisztelet magyar anyagának részletes feldolgozásától is,
A vallásos néprajz nagy távlatai természetesen nem maguktól
adódnak, A feldolgozás ú j szempontjai mellé széleskörű forrásismeret, eddig nem méltányolt anyagcsoportok felhasználása is szükséges, Régi, ritkaságszámba menő vallásos aprónyomtatványok, népi
iratkák, könyvek, metszetek, képek és szobrok mellett fel kell használni az értékes anyagot nyújtó népi kéziratokat (pl. az eddig alig
méltányolt ,,csodakönyveket", melyek az egyes zarándokhelyeken
3
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történt csodás eseményeket foglalják össze), a püspöki és a plébániai
levéltárak néprajzi szempontból még alig hasznosított feljegyzéseit
is. A plébániai levéltárak anyagának néprajzi szempontú kiaknázására Büchner Xavér6 a d j a az első használható mintát és elvi összefoglalást. Büchner kilenc évet szentelt az eichstädti püspökség 200
plébániai levéltárának átkutatására. A szorgalmas munkával összegyűjtött anyag, melyet a püspöki levéltár regísztraturájának adataival is kiegészített, majdnem hét évszázadnyi távlatban tükrözi az
egyes plébániák s az egész püspökség vallásos népéletét. Büchner
ebben a könyvben csak a hosszú gyűjtőmunka tanulságait foglalja
össze, magát az anyagot más helyeken közli. Négy szempontra hívja
fel a figyelmünket. Kiemeli, hogy a gyűjtőnek és feldolgozónak különös gonddal kell ügyelnie a plébánia területén, a hivatalos plébániatemplom mellett virágzó népi kultuszhelyekre, az egyházi liturgia
mellett soha nem apadó erővel buzgó népi kultuszra, az egyházi szokások népi átalakulására és a régi törzsi szokások egyházi lecsapódásaira, Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a népi vallásosság
az egyházi liturgián kívüleső formákban virágzott legjobban, hanem
csak arra utal, hogy ezeket a legtöbbször üldözött és babonának minősített népi jámborságí formákat több figyelemre kell méltatni.
Legjobb forrás reájuk a közvetlen szemléleten kívül a plébániai levéltár, melynek naplóiban, okleveleiben, anyakönyveiben, agendáiban, társulati és egyéb irataiban tudományos szempontból is értékes
megfigyelések, történeti adatok rejlenek,
Űj, sokszor meglepően értékes vallásos néprajzi anyag rejlik
az egyes szaktudományokban is, A hittudomány egyes ágainak néprajzi vonatkozásait és lehetőségeit más helyen már kifejtettük, 7 Itt
csak arra utalunk, hogy a népi gondolat újabban egyre jobban érvényesül az egyházi és a világi jog területén, A jogtudomány és a népr a j z összefüggéseinek már egész irodalma van, de jobbára csak részletkérdések kerülnek benne megvitatásra, A főbb problémák összefoglalását, az eddigi előmunkálatok és elért eredményeik elfogulatlan, katolikus szellemű bírálatát Vincke Jánosnak 8 köszönhetjük,
Vincke ugyan elsősorban a katolikus egyházjog szemszögéből nézi a
népi jogszokásokat, de azért sok esetben utal a protestáns egyházjog
és a világi jog népi vonatkozásaira is. Hangsúlyozza, hogy az egyházjog és a népiség sem a múltban, sem pedig a jelenben nem választható el egymástól. Kapcsolatuk lehet időnkint s némely vonatkozásban közömbös vagy ellenséges, de lényegében mégis kölcsönösen segítik és emelik egymást. Még az erősen egységesítő ú j egyházB
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jogi kódex is sok teret enged a józan népi jogszokások érvényesülésének. A konkordátumok és hasonló egyezségek részleges jogát, a
korábban megszerzett kiváltságokat és felmentéseket, melyekről külön nem rendelkezik, érvényben hagyja és általában nagyon előzékeny a népi szokásjog tárgyalásában, nem akadályozza meg az új'
szokások keletkezését. Vincke jellemző példákat hoz fel az egyes esetekre és kiemeli, hogy a népiség, a népi kisebbség alapvető jogainak
védelmezésében több érdem illeti meg az Egyházat mint az egyes
államokat. Érdekesek azok a párhuzamok is, melyekkel Vincke a
germán népjogok és az egyházjog egymásra való hatását iparkodik
bemutatni.
A népi vallásosság egyes motívumainak állandóságát és nagy
elterjedését Kriss Rudolfnak a baranyai, tolnai, somogyi és a bácskai
németségről írt könyve 9 ú j adatokkal világítja meg, Kriss elsősorban
a vidék elhárító és védő varázslásainak, áldásainak közlésére szoszítkozik. Az anyagot legnagyobbrészt maga gyűjtötte, nem kevés
fáradsággal és lélektani felkészültséggel. Mint a nagy tudással megírt módszertani jellegű bevezetésből kitűnik, ezen a területen csak
az egyénkutatással lehetett eredményt elérni. A népi orvoslás és varázslat manapság már csak egy-két emberre, főként öregasszonyra
szorítkozik. Ezek a javas- vagy kuruzslóasszonyok három jól megrajzolt típusban elevenednek meg előttünk Kriss könyvében. „Tudományukhoz" nehéz hozzáférkőzni, s éppen ezért Kriss nagy hálára
kötelezett bennünket, amikor jó lélektani érzékkel felépített gyüjtőés beleérző módszerét is leírta könyvében, A közölt anyag nagyrésze
régi áldásgyüjteményekből ered, de sok olyan elem is van benne,
amit eddig még senki sem jegyzett fel a szájhagyományból. A közölt
típusok azonban Európa majdnem minden népénél megvannak. Itt
ugyan kézenfekvő lett volna a megfelelő magyar hagyományokkal
való összehasonlítás, de ezek jórészt még nincsenek kiadva, csak töredékeket közöltek belőlük, úgyhogy Kriss nem férhetett hozzájuk.
Pedig hogy mennyi kapcsolat van e vidék németsége és a körülötte
lévő magyar falvak népi orvoslásai között, az abból is kitűnik, hogy
a kötet III. részében közölt népmondák és elbeszélések tekintélyes
része utal a magyar falvak javasaira és orvoslóira. A vidék búcsújáróhelyeiről rajzolt színes kép magyar szempontból erős kiegészítésre és átjavításra szorul. Elég, ha arra útalunk, hogy a szerző csak
az alig kétszáz éve betelepített németség szemszögéből nézi a dolgokat, jóllehet például Mária Gyüd kilencszázéves múltra tekinthet
vissza. Hasonló a helyzet a többi zarándokhely és község vallásos hagyományainak tárgyalásánál. A németség betelepítése előtti és utáni
magyar néphit és népszokás hatásának ismertetése mélyebbé és igazabbá tette volna a németség babonás ráolvasásairól rajzolt képet.
A vallásos néprajz világtávlatai — mint fentebb láttuk —, már
9
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a legkisebb kultikus, jogi vagy orvoslási mozzanatnál is fel-feltűnnek. Az a hatalmas anyag, melyet Schreiber és iskolája a nyugati
vallásos motívumok elterjedéséről eddig felhalmozott és a maga
szempontjából kitűnően kiaknázott, magyar részről még igen nagy
mértékben gyarapítható. Csak rajtunk áll, hogy régi kultuszaink, zarándokhelyeink, babonáink, népi imádságaink és vallásos népköltészetünk emlékeinek alapos összegyűjtésével és színvonalon álló feldolgozásával a magyar néphitet is beleillesszük a fenti távlatok keretébe és így általános elismerést, megbecsülést szerezzünk neki.

Áz Oltáriszentség az élet kenyere.
Dr. Juhász Gergely.

Szent Pál apostol az Areopagus előtt tartott beszédjében meggyőző erővel magyarázta meg az athénieknek, hogy az Isten azért
teremtette az emberi nemet, azért szabta meg a nemzetek létét, azért
adta az emberiség birtokába az egész föld színét, hogy az ember
keresse az Istent. Könnyűszerrel eleget is tehet az eszes teremtmény
ennek a királyi kötelességének, mert az Isten „nincs messze egyikünktől sem; mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk" (Apóst.
Csel. 17, 27—28.).
Már az Ószövetségben megígérte az Ür: ,,Ha kerestek engem,
akkor meg fogtok találni." Kereste is a zsidó nép, sőt a pogány emberiség is sokszor kutatott őszinte jószándékkal az Isten után. De
hányszor feledkezett meg róla, mily nagyon sokszor nem találta meg
még a választott nép sem a világ Teremtőjét. Pedig a Bölcseség
könyvében ugyancsak megmutatta az Űr a hozzá vezető utat: ,,Szívetek egyenességében keressétek őt, mert azok találják meg, kik
nem kísértik őt; megjelenik pedig azoknak, akik benne hisznek"
(Bölcses, 1, 1—2,).
Az újszövetségi Szentírásban is azt olvassuk, hogy a kortársak
közül nagyon sokan járultak az Űr Jézushoz, hogy beszélhessenek a
földre szállott Istennel, hallhassák a szavát, kérhessék a halottakat
feltámasztó csodás segítségét. Egyszer az édesanyja és a rokonsága
kereste a térítő útjait járó Krisztust; másszor pogányok jöttek meszsze vidékről, hogy beszélhessenek vele. Szikem város lakói kimentek
a község határába, hogy láthassák a prófétát, aki ismeretlenül is
meg jellemezte a vizetmerítő szamariai asszony életét. Nem csodálkozhatunk azon, hogy az evangélium Krisztust követő seregekről beszél, hiszen sokan mondogathatták maguknak a próféta biztató szavát: „Nincs más nemzetség, melyhez olyan közel állana az Istenség,
mint hozzánk" (Deut, 4, 7,).
Méltán megirigyelnénk az Ür Jézus kortársait, ha csak ők lehettek volna szem- és fültanúi az újszövetség fölséges theophaniajának: az Űr mindenható szeretete azonban gondoskodott arról is,
hogy az istenközelségben minden idők emberének része lehessen.
Ezért a halálbamenő Krisztus az utolsó vacsora termében maga köré
gyűjti a tanítványait. A Mester véres kínszenvedésre készül, mégis
ő vigasztalja a csüggedt híveit: csak előre megy, lakóhelyet készít
számukra a mennyei Atya jobbján. Amíg pedig ez az idő elérkezik,
addig egy nagy ígérettel erősíti őket: „Akármit kértek! majd az

Atyától az én nevemben, megteszem azt, hogy az Atya dicsőíttessék
a Fiúban" (Ján. 14, 13,). De nem is kell nagyon sokat imádkozniok,
mert az Atya, aki szereti az övéit, tudja, mire van szükségük; nem is
kell nagyon sokat imádkozniok, mert a vigasztaló Szentlélek megtanít, megerősít és megad mindent nekik. És ha még ez sem volna
elég, akkor a d j o n bizalmat az elárult, a halálra keresett Krisztus bátor csatakiáltása: Ne féljetek, én legyőztem a világot! — A Űr ezekkel az istenien vakmerő szavakkal sem tudott lelket önteni a megrettent híveibe; ezért tovább megy a gondoskodó szeretetében, hogy
beteljesítse az írás szavait: ,,in finem dilexit suos, a végsőkig, a
végletekig szerette övéit" (Ján, 13, 1,), A végsőkig szerette őket,
nem akarta, nem tudta árvánhagyni az övéit. Ezért kezébe vette a
kenyeret, elmondta fölötte a mindenható, teremtő szavakat: Ez az
én testem, —- és odaadta a húsból, vérből, csontokból, idegekből,
szeretetből, emberi érzésekből álló testét az apostolai, az újonnan
felszentelt papjai kezébe, hogy így velünk maradjon, hogy a kenyér
ruhájában velünk maradhasson a világ végezetéig.
Ha valamelyikünk odalépne a fehér ostya igénytelen színe alatt
jelenlevő Krisztushoz és egészen emberi nyelven megkérdezné
tőle, hogy miért akart ő köztünk maradni, miért rendelte ezt a sok
méltatlanságnak kitett szentséget, akkor bizonyára hivatkozna az
ószövetségi próféta jóslatára: „Nekem gyönyörűségem az emberek
fiai között lennem"; bizonyára megismételné az álnok zsidóknak
mondott szavait: „Ego veni, ut vitám habeant et abundantius habeant, én azért jöttem, hogy életük legyen és minél bőségesebben legyen" (Ján, 10, 10,), Ezt a gazdagon folyó, bőséges, krisztusi életet
a k a r j a nekünk adni, a mi életünket fenntartó és tápláló kenyerünk
akar lenni, hiszen határozottan megmondotta: „Én vagyok az élet kenyere" (Ján, 6, 35.), mely azért szállott le a mennyből, hogy „aki
abból eszik, meg ne haljon, hanem örökké éljen" (Ján. 6, 50—52.).
„Én vagyok az élet kenyere": e szavakkal kettőt ad tudtunkra
az Ür. 1. életünk akar ő lenni, 2. kenyerünk akar lenni.
Szent János örvendező lelkesedéssel kezdi az apostoli levelét:
az élet, mely az Atyánál volt, megjelent és kinyilvánult előttünk,
mégpedig abban a megtestesült Igében, akinek éppúgy mint az
Atyának, önmagában van élete, mégpedig az élet teljessége és tökéletessége (I. Ján, 1, 2—3,). A Krisztusban emberi testet öltött isteni
élet mintegy elénk áll, szinte bemutatkozik nekünk, amikor ezekkel
a szavakkal tanítja az utolsó vacsora asztalánál ülő tanítványait:
„Én vagyok az út, az igazság és az élet" (Ján, 14, 6,). In ipso vita
erat, mondja az apostol, és ezért méltán írhatta XIII, Leó pápa,
hogy Krisztus öröktől fogva és saját természete szerint maga az
élet, Belőle mint forrásból folyik és árad ki az élet erre a teremtett
világra, mert minden, ami van, őáltala van, minden, ami él, őáltala
él (Tametsí futura,). Tehát Krisztus a forrása a mi életünknek is,
mégpedig az a Krisztus, aki lejött hozzánk, hogy meghaljon értünk.
Vájjon megtagadhatná-e tőlünk ez a Krisztus az életet, kérdi Szent
Ágoston, amikor a halálát is önként odaadta nekünk? Sőt éppen el-

lenkezőleg, a saját életét, a maga isteni életét a k a r j a nekünk juttatni,
hiszen az Atyától hatalmat kapott arra, hogy ő általa az Isten fogadott fiaivá legyenek mindazok, akik hisznek a megtestesült Fiúban,
Ezért figyelmeztet bennünket Szent Ágoston: csak az remélhet örök
életet az Isten országában, aki hisz abban az élet-ben, aki megjelent
közöttünk, az Ür Jézus Krisztusban! — Aki kész elveszíteni a földi,
múló életét ezért a földreszállott isteni Életért, aki inkább az „odafenni való dolgokat" keresi s nem a földieket, az meg fogja találni
az örök életet Krisztusban, mert hiszen az apostol szerint „meghaltatok és életetek el van rejtve Krisztussal az Istenben" (Kol. 3,
2—3.). Ez a Krisztus pedig életet adhat mindenkinek, akinek ő
akar (v. ö, Ján, 5, 21.), hiszen azért lett ő Izrael eltévedt báránykáinak a „Jó Pásztor"-a, hogy nekünk mindannyíonknak bőségben
és boldogságban legyen isteni életünk, mégpedig az istenemberí szent
testéből és véréből (Ján, 6, 57,).
Szent János az evangéliumát bevezető gyönyörű szavaiban szomorúan panaszkodik a miatt, hogy a bűn és tévelygések sötétségében, a halál árnyékában ülő emberiség felett hiába gyulladt ki az
isteni világosság napja, az emberek gonoszságaik miatt inkább szerették a sötétséget és ezért nem fogadták be még az övéi sem a
megtestesült Igét. Hiába jött el közénk az Élet, hiába jár a J ó Pásztor ma is az eltévedt bárányok után, hiába a k a r j a megkeresni az elgurult drachmát, az elveszett drága gyöngyöt: Izrael tévelygő fiait,
hiába hangoztatja szerető lélekkel a messiási küldetése célját: „Keresni, ami elveszett", hiába kínálja fel saját testét és vérét lelkünk
táplálására, nagyon sokan nem ismerik fel őt, aki közöttünk van,
aki közöttünk és bennünk él. Hány keresztény léleknek mondhatja
ma is szomorúan az életünkért magát feláldozó Üdvözítő: „Ti nem
akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen" (Ján. 5, 40,), Közülünk mily nagyon sokaknak kell mellüket verve beismerníök az Ür
szavainak igazságát: „Van nekem ételem, melyet ti nem ismertek"
(Ján. 4, 32,) és ezért nem csodálhatjátok, hogy reátok is állanak az
Ápocalípsis rettentő szavai: „Az a neved, hogy élsz, de halott vagy"
(Apoc. 3, 1,),
Pedig ugyancsak nem volna szabad elfelejtenünk az apostol
vigasztaló meghagyását: „Ne bizakodjatok a bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben, aki bőségesen megad nékünk mindent,
amivel élünk" (I. Tim. 6, 17.). Igaz, nem ínyencségeket, nem omlósbélű kalácsot, hanem csak kenyeret, sokszor fekete, sokszor véres
verejtékkel megszerzett kenyeret ad, de ezt megadja mindenkinek.
Mást nem is szabad várnunk, nem is lehet remélnünk, hiszen a
Miatyánkban is csak a mindennapi kenyerünkért könyöröghetünk,
hiszen Krisztus is csak a legegyszerűbb ételeket, halat és kenyeret,
adott a népnek, amikor csodálatos módon asztalt terített az étienszomj an kitartó seregnek. De kenyérből annyi jutott mindenkinek,
hogy kosárszám m a r a d t meg belőle a felesleg, hiszen már a zsoltáros is így magasztalja az Urat: „Qui dat escam omni carni, quoniam
ín aeternum misericordía eius" (Psal. 135.). Ezért mondja magáról

Jézus: „Aki énhozzám jön, az nem fog éhezni" (Ján, 6, 35,) ö nem
engedte meg, hogy az apostolok étlenül elbocsássák a messiási igéket hallgató tömeget. Amikor pedig a tanítványok azzal mentegették
magukat, hogy annyi embernek, olyan puszta helyen nem tudnak
elégséget adni, az Ür továbbra is megmaradt határozott kívánsága
mellett: adjatok ti nekik enni! (Máté 14, 16,), Ha azután máshogyan
nem lehet, akkor Krisztus csodát tesz, még a testét is kész ételül
adni, de gondoskodik híveinek táplálásáról, hogy így képesek legyünk megtartani az apostol parancsát: „Tanuljatok meg Krisztus
szerint élni !"
De hát miért kell nekünk ezt tanulni? Bizony ezt tanulnunk
kell, mert az igazi élethez, a krisztusi élethez, a Krisztus szerint alakított és berendezett élethez mi igazában nem értünk. Meg kell tehát tanulnunk, hogyan kell Krisztus gondolata, szándéka szerint élni.
Milyen nagy tragédiája az embernek, hogy nem tud helyesen
élni. Sok annyi minden máshoz értünk, de élni nem tudunk. Milyen
büszkék vagyunk, milyen büszkék lehetünk a mi nagy és általános
tudásunkra. 80—100 km-es sebességgel rohanunk bele a villamosmozdonnyal a vaksötét éjszakába, A távcsövekkel, a teleszkópokkal
belenézünk a naprendszerek csodálatos világába, A röntgensugarakkal átvilágítjuk az emberi test legkisebb porcikáit is, A mikroszkóppal a sejtek és atomok világába lépünk, A földet keresztül-kasul
járjuk autókkal, repülőkkel, óceánjáró gőzösökkel. Ha csak egy kicsit is fordítunk a rádiónk kondenzátorán, máris b e j á r h a t j u k fülünkkel a félvílágot. Milyen fölényes biztonsággal keríti az ember a
hatalmába a természet erőit. Befogja a szélvész pusztító erejét és
malmokat h a j t a t vele. Megállítja a folyók vad rohanását, turbinát
festet le a tajtékzó hullámágyukba és villamosságot vesz ki a zúgó
vízesésből. Belefúr az ember a föld gyomrába és csillogó gyémántot,
diága színaranyat hoz onnan elő. Mennyi mindent tudunk! — de
élni, sajnos, mégsem tudunk. Mi csak elvesztegetni, elpazarolni tudjuk az életet, de azt helyesen leélni, emberhez méltó módon, okosan
berendezni, ehhez a nagyjelentőségű tudományhoz mi sajnos nem értünk. Mi képesek vagyunk az Istentől kapott életünket kioltani, mi
meg tudjuk keseríteni, rövidíteni, zavarni a magunk és mások életét, de azt az Istentől rendelt formájában kialakítani, gazdagítani,
tartalommal kitölteni, ehhez bizony mi vajmi keveset értünk. Ismerjük el inkább a szomorú igazságot: a modern ember sok mindent
tud, sok mindenhez ért, de elfelejtette megtanulni, hogyan kell emberhez méltóan élni.
Az eszes ember nem tud helyesen élni — s egyedül az ember
nem tud élni. A természet mindennek megadta az élnitudást, egyecül az embertől tagadta meg; a teremtett dolgok közül egyedül az
«mber lehet az élet kontára, elrontója. Minden teremtett lény okosan és a természetének megfelelően él, egyedül az eszes ember tud
természetellenesen, oktalanul élni; egyedül az ember élete lehet elhibázott és éppen ezért boldogtalan élet. Milyen szépen él a kis

ibolya, milyen gyönyörűen él a liliom, amikor olyan illatos, olyan
ragyogóan fehér virágot tudnak életre hívni. Milyen okosan él a madár a levegőben, milyen művésziesen és pontos ügyességgel bújik el
a mókus a fa ágai között, milyen nyugodtan él a hal a vízben. Szinte
megirigyeljük a halat; szeretnénk, ha a mi életünk ís olyan jól
menne, mint a halé a vízben. Minden teremtmény bölcsen, szépen,
okosan tud élni, egyedül az ember nem tud helyesen, eszes természetének megfelelő méltóságban élni; egyedül az ember t u d j a elrontani, sőt magától el is dobni a legnagyobb kincset, az életet. Mert
bizony igen nagy érték, drága kincs az élet: semmiféle hatalom sem
t u d j a megadni, vagy visszaadni, semmiféle tudomány sem t u d j a
létrehozni az élettelennek az életet. Mi nagyon szeretjük a pénzt, a
vagyont, nagyon ragaszkodunk a hírnév, a dicsőség múló kincseihez,
de mindennél jobban féltjük, mindennél jobban ápoljuk az életünket.
Hányszor olvashatjuk, hogy a halálra ítélt gonosztevők ott a megérdemelt bitófa alatt milyen görcsös erővel ragadják és csókolják
meg azt a feszületet, melyet a börtön papja nyújt ajkukhoz a halál
pillanatában. Miért teszik ezt, ha nem azért, hogy Krisztus keresztje
a d j o n nekik életet a halálukban. Hát mi igazán nagyon ragaszkodunk
az élethez! S ez természetes is, hiszen a teremtő Isten oltotta belénk
a tőle kapott élettel együtt ezt az ösztönszerű életvágyat, hiszen a
második isteni Személy ís azért öltötte magára ,,szolgaságunk a l a k ját, hogy életünk, krisztusi, Istenhez, emberhez méltó életünk legyen, De ő nemcsak meghalt az életünkért, hogy halálából életet
meríthessünk, ő eledelt is adott életünk fenntartásához, mégpedig a
panis vitae-t, az élet kenyerét adta nekünk, hogy aki abból eszik,
az meg ne haljon, hanem örökké éljen.
Testünk legfőbb tápláléka a kenyér. Ha kenyerünk van, akkor
már megvan a legszükségesebbünk, de ha kenyerünk nincs, akkor
igazában semmink sincs, mert kenyér nélkül nem tudunk megélni.
Ezért kell mindennap imádsággal, mégpedig az Űr imádságával
kérnünk a gondviselő Atyánktól a mindennapi kenyerünket. Ezért
kell nekünk mindnyájunknak naphosszat fáradoznunk, hogy megszerezzük a mindennapi kenyeret, A kenyérkereső családapa korán
kel, munkába megy, egész nap fárad, megállás nélkül dolgozik, késő
estig a gyárban, a műhelyben, az üzletben, a hivatalban van csak
azért, hogy meglegyen a családnak a betevő kenyere. Nagyon jól
ismerte az Ür Jézus ezt a mi kenyérvágyunkat és ezt az élniakarásunkat s ezért odaáll a kenyérre éhes ember elé és azt mondja: Én
vagyok az élő, eleven, éltető, életet adó kenyér, én vagyok az élet
kenyere, aki ezt a kenyeret eszi, az örökké él!
Krisztus szent teste tehát a mi kenyerünk; más kenyerünk nincs»
tehát őt kell ennünk: az Oltáriszentséget kell ennünk, az Eucharistíaban magát Krisztust kell ennünk. Ezt akarta az Ür; ezért rendelte étel és ital alakjában az Oltáriszentséget, ezért mondta: „Az
én testem igazán étel, az én vérem igazán ital" (Ján. 6, 56.). Ezt az
égből leszállott szent kenyeret ennünk kell, ezt a mennyből folyó
italt innunk kell; Krisztus maga akarta, hogy az Oltáriszentségben

az Istent együk és az Isten szent vérét igyuk, nekünk tehát az Istent
kell szomjúhoznunk és az Istent kell éheznünk, hogy krisztusi életünk legyen! Vakmerőség lenne ezeket a szavakat leírni, istenkáromlás nélkül egy katolikus pap sem hirdethetné ezeket a merész igéket,
ha maga Krisztus nem mondta volna: ,,Ha nem eszitek az Emberfia
testét és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet tibennetek. Aki pedig
eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete vagyon
és én feltámasztom őt az utolsó napon" (Ján. 6, 54—55,), Az Űr Jézus tehát a kenyér és bor színe alatt Istenségét, emberségét, szívét,
lelkét, mindenét, egész valóját nekünk a d j a eledelül, hogy életünk
lehessen, örök életünk, isteni életünk legyen már itt a földön is.
Minden szentáldozás után az lenne tehát a legigazibb hálaadásunk, ha a velünk egyesült Krisztust Szent Pál gyönyörű szavaival
köszöntenénk : ,,Élek pedig már nem én, hanem Krisztus él bennem,
aki szeretett engem és önmagát adta értem" (Gal. 2, 20,),
A halálra keresett Krisztus Király az utolsó vacsora asztalánál
évezredekre szóló kettős parancsot adott ki az alattvalóínak: ,,Űj
parancsot adok nektek, hogy szeressétek egymást" (Ján, 13, 34,) és
az első átváltoztatás után: ,,Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre"
íLuk, 22, 19.), Ha őszintén komoly lélekkel megfontoljuk és napnap után erősödő jószándékkal megtesszük ennek az értünk halálba
menő Ür Krisztusnak ezt a kettős végakaratát, akkor mindannyiunkon be fognak teljesedni Szent Ambrus püspök gyönyörű szavai:
„Krisztus az élet kenyere; aki ezt a kenyeret eszi, az örökké él, mert
hogyan is halhatna meg az, akinek kenyere maga az élet" (Enarr,
in psalmum 118,),

FIGYELŐ.
Á spanyol püspökök körlevele.

Folyóiratunk foglalkozott már a spanyol eseményekkel (1937
dec,). A gazdag anyagra támaszkodó tanulmányból ma, egy év
múlva sincs elvenni való. Nem is tért volna vissza folyóiratunk e
kérdésre, ha, mint egy évvel ezelőtt is, nem készteti megnyilatkozásra az igazságérzet és a felháborodás a miatt, hogy egy vérében
fetrengő, az egész emberiségért küzdő vértanú nemzetet még becsületében is meg akarnak hurcolni nagyon sokan, akik ,,minden lelkiismeretfurdalás nélkül igazságnak veszik Spanyolország és Krisztus ellenségeinek leggonoszabb hazugságait,"
Több mint egy éve óta kísérem rendszeresen figyelemmel a Spanyolországról szóló sajtómegnyilvánulásokat. Nem egyszer fogott el
szomorúság és méltatlankodás a nagy elfogultság vagy képmutatás
láttára és a szégyen, mikor láttam, hogy ennek a szeretetlen, legtöbb
esetben politikai érdektől sugallt hadjáratnak Magyarországon is
akad kritikátlan visszhangja. Megérthetjük a spanyol püspöki kar
feljajdulását, „Megértettétek, Tisztelendő Testvérek, a mi helyzetünket, szavatok és szívetek megnyilatkozott előttünk, mondhatjuk
az apostollal, mikor bizonyságot tesztek a mi kedves hazánk iránt
való részvétetekről. Az Úristen jutalmazzon meg benneteket érte.
De ugyanakkor, mikor kifejezzük hálánkat, el kell mondanunk nagy
szomorúságunkat is annak félreismerése miatt, ami valóban történik
S p a n y o l o r s z á g b a n , , . Ami pedig a legtöbb fájdalmat okozza, az az,
hogy a külföldi országok katolikus sajtójának egy nagy része is közreműködött ahhoz a szellemi eltévelyedéshez, mely végzetes lehet
azokra a szent célokra, melyekért most hazánkban a harc folyik . , .
Részvétetekhez csatoljátok a ti és híveitek szeretetből folyó imádságait, hogy hasznunkra fordítsuk a büntetésnek ezt a leckéjét,
mellyel Isten megpróbált bennünket. Egészítsétek ki ilyen irányú segítségteket azzal, hogy szeretettel terjesztitek az igazságot a spanyol eseményekről. Nem szabad a szenvedők fájdalmához hozzátenni, (Non est addenda afflictio afflictis,) A szenvedés keservét
még növeli az, hogy szenvedésünkben nem találkoztunk megértéssel,
s ami még súlyosabb, a hazugság és a hamis, célzatos beállítás. Még
azt a megbecsülést ís megtagadták tőlünk, hogy áldozatoknak tekintsenek bennünket, A jogot és az igazságot ugyanarra a mérlegre
tették mint az igazságtalanságot és a jogtalanságot, A megfizetett újságoknak, a legaljasabb röpiratoknak, a helyzetükkel visszaélő spanyol íróknak ugyanakkora hitelt adtak mint a püspökök szavának, a

moralisták lelkiismeretes tanulmányának és a történelmet megszégyenítő tények hiteles előadásának. Segítsetek nekünk az igazság
terjesztésében, mert az igazság jogai elévülhetetlenek, főképp mikor
egy népnek becsületéről, az Egyház jóhírnevéről és az emberiség jövőjéről van szó . . .
Nekünk magyaroknak százszor is meg kell gondolnunk, mielőtt
egy elítélő szót kiejtünk vagy elítélésnek hitelt adunk. Talán még
nem felejtettük el, hogy romlásunkat micsoda rágalomhadjárat
előzte meg, micsoda kiszínezése, eltorzítása volt létező hibáinknak,
elhallgatása annak, ami jó volt nálunk? Nem tartjuk talán számon,
hogy megnyomorításunk után a mai napig milyen hazugságokkal, elferdítésekkel iparkodtak ellenségeink igazolni megrablásunkat?
Olyan hamar kiveszett volna emlékezetünkből, hogy elesettségünk,
feldarabolásunk okai közül a legnagyobb az volt, hogy lelkiismeretlen, elvakult emberek kiszolgáltatták országunkat a pártérdeken kívül mást nem ismerő nemzetközi kommunista csőcseléknek, mely ma
vérrel és tűzzel pusztítja Spanyolországban mindazt, ami Spanyolország nemzeti, vagy vallási nagyságára emlékeztetett? Spanyolország úgy járt most is, mint a mohamedán mórok ellen viselt hősi
harcaival, A katolicizmus ellenségei, romantikus írók, érzelgős turisták valósággal elmarasztalták Spanyolországot, mert ki merte verni
a betolakodott ellenséget és védte a kereszténységet, 1 Ma a szociológiai düh marasztalja el a spanyolokat, vagyis ennek nevével takarják a különféle be nem vallható forrásokból táplálkozó nemtelen
hadjáratot. Ránk nézve az a szomorú ebben a tragédiában, hogy sokan nálunk is felülnek kritikátlanul a sanda érdekeket takargató,
egyoldalú beállításoknak. A spanyol püspöki kar nem kendőzi az
igazságot, ,,Az igazság és az erény elfelejtése a politikai, gazdasági
és szociális téren hozta ránk ezt az egész társadalmunkat sújtó szerencsétlenséget. Rosszul kormányoztak bennünket, mert mint Szent
Tamás mondja, a nép bűnei miatt az Úristen megengedi, hogy a képmutató uralkodjék,"
A püspöki körlevél kitér egyes vádakra, melyekkel a külföldi,
nem egyszer a katolikus sajtó, a spanyol nemzetet és a spanyol katolikusokat illettí: az Egyház gazdagsága, a szociális érzék hiánya,
a katolikus papságnak királypártisága. Megnyugvással mondhatjuk,
hogy a kérdés további tanulmányozása, a püspöki körlevél áttanulmányozása után sem kell helyreigazítani állításainkat. Előadtuk,
hogy az egyházi vagyon Spanyolországban nem létezik, mert az egymást követő szekularizációk, mik nagyon jó alkalmul szolgáltak a
forradalmi vezetők meggazdagodására, az egyházi vagyont nagyon
szerény állami javadalmazással pótolták. Ezt is megszüntette a forradalom minden jog ellenére. Egy kis utánanézéssel, vagy egy nagyon, de nagyon kevés lelkiismeretességgel elkerülhető lett volna
1

Valami bámulatos civilizációt vártak volna a mohamedánoktól, akiknek
ugyan Spanyolországból való kiüldözésíik után is lett volna alkalmuk megmutatni, hogy vallásuk inkább a művelődés hordozója, mint a kereszténység.

annak hirdetése, hogy a spanyol egyházé Spanyolország földjének
egyharmada.
Mi, hogy a körlevél kérésére feleljünk, most csak néhány pontját érintjük a vádaknak.
A spanyol katolicizmus ellensége volt a köztársaságnak, mondják, vagyis inkább feltételezik egyesek. A valóság azonban az, hogy
a köztársaságot,- — pedig már sokszor kísérletezett —, a katolikusok soha akkora rokonszenvvel nem fogadták, beleértve a papságot
is, mint 1931-ben. A király az alkotmányra tett esküjének megszegése miatt elvesztette a talajt még a papság körében is. Hogy voltak,
kik hívek maradtak hozzá, ki ütközhetik meg azon? Személyes hála,
vagy a dolgok előresejtése játszott közre náluk? De furcsa bármelyik rendszer részéről, ha valósággal szerelmet követelne az alattvalóktól, főképp mielőtt arra való érdemét bebizonyította volna.
A forradalmat megelőző választásokon a katolikusok és újságjaik még szép számmal vettek részt a monarchista párt választási
harcaiban, de a választás eredménye után jórészük őszintén csatlakozott a köztársasághoz, ami következménye volt annak, hogy a
püspökök egymásután figyelmeztették hívőiket a „törvényessé vált
rendszerrel" szemben fennálló kötelességeikre, ,,A mi kötelességünk
mint az Egyház gyermekeinek és az állam polgárainak, nagyon
egyszerű és világos, í r j a a Valence-í püspök: őszintén el kell fogadnunk az alkotmány ú j formáját, tisztelnünk kell az élére állított tekintélyeket és becsületesen kell közreműködnünk munkájukban," A
katolikus sajtó főképviselője El Debatte azt í r j a 1931, április 15-én,
hogy el kell ismerni az ú j kormányformát, ,,mert az képviseli a haza
egységét, a rendet, a békét. Nemcsak passzívan ismerjük el, mint
ahogyan elvisel az ember egy legyőzhetetlen erőt, hanem becsületesen, megtéve minden lehetségest, hogy missziójában segítsük.
Mindenkinek a kötelessége, érdeke, hogy a köztársaság kormányát
segítse feladatában."
Az ébredés hamarosan elkövetkezett, Azana miniszterelnökké
1 evése előtt való napon kijelentette, hogy Spanyolország már nem
katolikus. Az alkotmányt előkészítő bizottságban elkészítették az
Egyház és állam viszonyát szabályozó pontokat is, A bizottság az
ország legképzettebb jogászaiból állva — katolikusokból és nem vallásos emberekből egyaránt — nagy jog és történeti érzékkel készítette elő a tervezetet, mely ha meg is szüntette volna a mult században lefoglalt javak fejében élvezett állami hozzájárulást az Egyház
fenntartásához, cserében megszabadította volna egy minden mozgást
megakadályozó állami gyámkodástól, biztosította a tanítás szabadságát stb, „Azt, ami önmagában véve rossz, — írja Mínguion az
Egyház és állam című tanulmányában —, Isten a legnagyobb jóra
fordíthatja. Egyik előny lesz az Egyház teljes szabadsága főpapjainak kiválasztásában. Ez a tény emelheti az Egyház méltóságát a nép
szemében , , , A spanyol katolikusok és a papság egy része is rászorul ösztönzésre. Azok a körülmények, melyekben most élünk, erre
szolgálhatnak. Iparkodjunk felhasználni őket. Az Egyház diadalma-

san áll ellen minden versengésnek, minden küzdelemnek. Legföljebb
azokért a gyenge lelkekért aggódhatik, akiknek hite, vallási gyakorlatai csak külső hatások alatt létezik. A szétválasztás ellenére az egység elevenebb, tevékenyebb lesz, ha munkába állítjuk minden
erőnket."
Az Egyház és állam egyszerű, becsületes szétválasztása Spanyolországban semmi akadályra sem talált volna. A katolicizmus, a
spanyolok óriási többségének valóságos vallása, lemondva a hivatalos
támogatásról, csak nyert volna belső erőben. Azonban szerencsétlenségre a vallásellenes demagógia beleavatkozott a dologba. A
meglepetésszerűen felkerült erők Azana vezetésével, hogy uralmukat biztosítsák ellenfeleik terrorizálásával, rendszerré tették, hogy
az utca, a felelőtlen csőcselék kívánságai, a szocialisták és az anarchisták határozatai először rendeletekké, azután törvényekké váltak.
Ortega y Gasset, egyik főharcosa a köztársaságnak, jegyezte meg:
Mindegyik miniszter elindul reggelenként fegyverrel kezében, hogy
röptében lelőj jön valami rendeletet, nagyszerűt mint egy fácán,
amivel azután kielégítheti pártjának étvágyát. Mikor 1931 májusában a megszervezett csőcselék elkezdte a templomok és kolostorok
felégetését, kirabolását, Azana miniszter azt felelte Maura belügyminiszternek, ki erélyesen akart fellépni a többnyire kamaszokból
álló hordák ellen: Valamennyi spanyol kolostor nem éri meg egy
köztársaságinak az életét. Az Egyházra vonatkozó törvények minden
jog sárbatiprásával az Egyház megsemmisítésére törtek. A katolikusok, kiknek tekintélye segítette a köztársaságot megalakulni, otthagyták a kormányt (Zamora és Maura). A szerzetesek tanítási jogának megtagadása, vagyonuk lefoglalása, a jezsuiták kiűzése után
is, a püspöki kar 1931 decemberében kiadott körlevelében, az alkotmány megbecsülésére, nyugalomra és az erőszakos eszközöktől való
tartózkodásra inti a katolikusokat: Az alkotmánynak a vallásra vonatkozó elvei és rendeletei nemcsak hogy nem felelnek meg annak a
minimumnak, mit a vallás szabadsága, az iránta való megbecsülés,
az Egyház életbevágó jogainak elismerése, a vallás méltósága, az állam érdeke kívánna, hanem valóságos vallásellenes szellem sugallja
őket még a követelések minimuma ellen is. Bármennyire lesújtók
legyenek is a körülmények, melyekbe az Egyház kerülhet, ne féljetek, de ne gyakoroljátok a bosszúállást sem; ez az Istenre tartozik.
Ne felejtsétek el, hogy az Egyház diadalmaskodik a rosszon a jóval,
az igazságtalanságra igazsággal felel, a sértésekre szelídséggel, a
rossz bánásmódra jótéteménnyel s végeredményképpen a tűrésnek, a
szenvedésnek keresztény tudománya erő a győzelemre." A legnagyobb katolikus napilap 1934-ben, mikor a baloldali lázadás lángba
borította és vérrel szennyezte be Spanyolországot, a következőket
írta: Mi a törvényes küzdelem és a kormányforma elfogadásának
alapján álló harcosok vagyunk, mert mi erkölcsi okokból a fegyveres
ellenállást meg nem engedettnek tartjuk. Ezt a meggyőződésünket
megerősíti XIII. Leó számtalan nyilatkozata. A köztársaság megalakulása után megjelent közös püspöki körlevél ugyanezt a tanítást

ajánlja. És az ebben a nyilatkozatban egységes püspöki kar ránk
nézve az Egyházat jelenti. Ha véletlenül valaki elfelejtette volna
ezeket a szavakat, ismételjük nekik, hogy azok nem engednek meg
semmiféle lázadást, semmiféle összeesküvést. Ennél több lojalitást
igazán senki sem várhat. Csak azt tesszük még hozzá, hogy El
Debatt nemcsak a jezsuiták befolyása alatt álló, hanem tulajdonunkban lévő lap is volt. Ők pedig az első áldozata voltak a szocialista,
szabadkőműves gyűlöletnek.
Nem! A spanyol egyházat vagy püspökeit senki se vádolhatja,
hogy forradalommal fenyegették a spanyol köztársaság életét.
Egy másik, sok embert megejtő vád, hogy a spanyol nemzetiek
a törvényes kormány ellen keltek fel. S a püspöki közös körlevél
mégis a felkelőkhöz való csatlakozást ajánlja.
Ennek a vádnak hangoztatásához olyan perfidia kell mint amilyennel a spanyol köztársasági pártiak balszárnya rendelkezik vagy
olyan elfogultság, mint amilyennel francia terjesztői meg vannak
verve,
A spanyol királyság elleni összeesküvés résztvevőit a védőügyvéd azzal védelmezte, hogy akkor nincs valódi összeesküvés, lázadás, mikor ez törvénytelen hatalom ellen irányul, Ezt az érvet öszszehasonlíthatatlanul több joggal lehet visszafordítani a spanyol
köztársasági kormány ellen. Mihelyt valamely kormány nem tudja,
vagy nem akarja a polgárok életét oltalmazni, vagy ami még súlyosabb, maga tör az élet és vagyonbiztonságra, a törvény helyébe
léptetve a csőcseléket és a párturalmi zsarnokságot, elvesztette törvényességét.
A spanyol köztársaság a forradalmak többségének és valamenynyi előző spanyol forradalomnak a sorsára jutott. Ú j r a bebizonyosodott, hogy az összeesküvések és forradalmak megszervezésére való
képesség még nem jelenti a kormányzásra való képességet ís, főkép
pedig nem jelenti a kormányzáshoz szükséges felelősségérzéssel
való rendelkezést is, A könnyű győzelem elvakította a spanyol köztársaságiakat. A legfontosabb községi állások és kormányhivatalok
azoknak kezébe kerültek, kiknek valamíkép a diktatúra kellemetlenkedett, A destruktív elemeknek rászabadulása olyan állásokra,
hol elsősorban alkotó tulajdonságokkal kell rendelkezni, előre megpecsételte Spanyolországnak sorsát. A személyes bosszúvágy egyeseknél, másoknál a vallásgyűlölet valósággal üldözést honosítottak meg személyek vagy közületek ellen, melyeknek nem volt
szerencséjük az előző időben a sokszor közönséges bűntények miatt
üldözött ú j hatalmasságokkal jóbarátságban vagy egy véleményen
lenni, A vezető korifeusokat is nagyon gyakran sugallta az a bosszúvágy, minek naiv kifejezője egy bilbaói fiatalember megjegyzése,
mikor előtte a börtönökben elkövetett gyilkolásokról beszéltek.
,,Igaz, mondta, ezek az öldöklések képtelenségek. Tudtuk a forradalom kezdetén, hogy sok kedves lényt vesztünk el, de azt reméltük,
hogy ellenértékképen néhányat kellemetlen barátaink közül is elvesztünk, Nos, higgyen nekem, 1936-ban összeállítottam azoknak a

névsorát, kiknek szerettük volna hamarosan a halálát siratni. Egyetlenegyhez se nyúltak hozzá. A forradalmak sohase úgy történnek,
mint az ember azt elgondolja. — Sóhajt egyet és tekintete egy aszszonyra vetődik, aki nem lett özvegy." 2
A forradalmárok, akik a szabadság ürügye alatt lázadoznak,
rendszerint csak addig hivatkoznak a szabadságra, míg ők szenvedik
az elnyomást, uralomra jutva azonban a liberalizmus nevében a legnagyobb zsarnokságra képesek. Az ellenkezőjére a történelem elég
kevés példát tud felmutatni, A spanyol baloldalnál is így volt,
A z a n a miniszterelnök korában, mikor szemére hányták, hogy egyik
kormányrendelete ellenkezik a liberalizmus alapelveivel, kijelentette, hogy ő nem liberális. (Akkor ugyan egyelőre önmaga is megijedt nyilatkozatától, mert a képviselőházi naplóból töröltette nyilatkozatát.) A szocialisták 1931-ben elfogadták a köztársaságot, mihelyt azonban az 1933-as választás után nem garázdálkodhattak
szabadon, rögtön ellenségei lettek, „Nem vagyunk köztársaságiak,
í r j a 1934. jan. 13-án El Socialista. Sohasem voltunk azok. Mi csak
szocialisták vagyunk és tudjuk mit akarunk, hova akarunk jutni."
„Minden hatalom a ploretárságé", jelszóval alakult a népfront,
A spanyol köztársaság szépen megszilárdulhatott volna, ha képes lett volna a demagógiától megszabadulni. Azonban a látókör és
a felelőségérzés egészen hiányzott azokból, kiket az 1931-es vértelen
forradalom uralomra juttatott. Akkor ugyanis a spanyol nép csak
azt tudta, mit nem akar, de nem állott előtte világosan, hogy mit
akar. (mint az 1934-es választásoknál is.) A hítelétvesztett királyság
helyett köztársaságra szavazott, de nem kívánt vallásüldözést, élet
és vagyonbiztonságot veszélyeztető anarchista rémuralmat, A szerencsétlen diktatúra okozta, hogy a jobboldaliak két táborra oszolva
— monarchistákra és köztársaságira — nem voltak többségben a
köztársasági pártban. Az így uralomra került szélsőséges elemek
azután szabad folyást engedtek egyéni étvágyuknak és személyes
bosszújuknak. S mivel nagyon jól tudták, hogy Spanyolországban
ugyanazon párt a legritkábban győz kétszer egymásután, iparkodtak
megvalósíthatatlan ígéretekkel a tömeget lázban tartani, a lehetséges ellenfeleket terrorizálni. Mint nálunk is annak idején a „reszkess
összeesküvő burzsuj", náluk is a köztársaság védelmének ürügye
alatt követték el a legtöbb garázdálkodást. G. Alomar baloldali író
írta az 1931-es májusi gyilkolások, gyújtogatások után: Semmiféle
kormány, de főkép valamelyes eszményre támaszkodó kormány nem
fordulhat kezdeményezésért az utcához, A demokráciának a legnagyobb ellensége a demagógia. A királyság visszaállítására való nyilt
törekvésnél van sokkal rosszabb, ha közvetve dolgozunk azon azzal,
hogy a köztársaságot megbecstelenítjük.
A köztársaság legveszedelmesebb ellensége a baloldali sajtó és
azok voltak, kik a forradalmat hivatásszerűen űzik, kiknek elviselhetetlen minden rend és fegyelem, kik állandóan arra izgattak, fő2
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kép, mikor a baloldal másodszor jutott csalással hatalomra, hogy a
köztársaságot diktatúrával kell felváltani. A gyilkosságok, gyújtogatások, vallásüldözés, az élet és vagyonbiztonság hiánya hozta létre
a jobboldali szervezeteket, adott létalapot nekik. Dehogy a köztársaság nem volt veszélyben, bizonyítja S a n j u r j o generális felkelésének siralmas vége. Pedig akkor a reakcionarius jobboldal volt uralmon. Hogy pedig annak, kinek nevéhez fűződik a spanyol felkelés,
mi volt a véleménye, világosan áll előttünk abból a beszédből,
mellyel 1931-ben a Saragozza-i katonai akadémia növendékeitől vett
búcsút, abban az időpontban, mikor Azana már megkezdette a katonaság átgyúrását. ,,A fegyelmet, mondta, ezt a fontos és a hadseregnek nélkülözhetetlen erényt mint a legbecsesebb tulajdonságot őrizzék meg. Azt a fegyelmet, mely rendes körülmények között nem érdemszerző, de amelynek teljes jelentősége akkor bontakozik ki,
mikor gondolkodásunkkal, meggyőződésünkkel ellenkező dolgot parancsolnak, mikor a szív küzd, fellázad, mikor az önkény vagy a
tévedés lehetetlenné teszik a parancs végrehajtását. Ezt a fegyelmet
kötjük az önök szívére, ezt gyakoroljuk és ezt adjuk önöknek például.
Nem! A forradalomba a baloldal kergette bele Spanyolországot,
Hogy ellenfelei felül ne kerülhessenek, a söpredékkel és az anarchistákkal szövetkezett, azokat szabadította rá ellenségeire. Az a
kormány, mely nem t u d j a biztosítani a polgárok életét, vagy maga
konspirál ellene, elvesztette maga alól a törvényes alapot. Az anarchista és szocialista szervezetek pedig megdolgozva a moszkvai propagandától, szintén a hatalom átvételére készültek. A spanyol nemzetiek ellenfelei sem merik tagadni, hogy Francóék néhány nappal
előzték meg őket, Calvo Sotelo elrablása és meggyilkolása semmi
kétséget sem hagy hátra, hogy Franco generális a kisebb rosszat választotta. Nem ők szabadították Spanyolországra az öldöklést, ők
inkább meg akarták akadályozni, de akkor már későn volt, mikor az
egész országban már megszervezték a vörösosztagokat. Árulások is
történtek, A spanyol generálisok nem mind okultak, még többre nézték saját érdeküket, de főkép elnyújtotta a szenvedést, növelte az
áldozatok számát az a körülmény, hogy idegen hatalmi érdek szólt
bele a spanyol kérdésbe, A be nem avatkozás farizeusi hangoztatása
mellett francia, orosz fegyver az egész világon toborzott szakemberek irányítása mellett ölte és öli a spanyol nemzetieket és hosszabbítja meg a vörösök területein levők szenvedéseit. . . ,,Az európai
dráma spanyol vérrel folyik", í r j a a Revue des Deux Mondes, A
spanyolok áldozatai önmaguknak, de idegen hatalmi érdekeknek is.
Megleckéztették a spanyol püspöki kart körlevele miatt, hogy
nyíltan állást foglalt a felkelők mellett. Csak nagy elfogultság és
önző érdek magyarázhatja meg ezt a felfogást. Lehet-e nehéz ott a
választás, hol az egyik részen nincs épen maradt templom, nincs
szabadlábon élő pap, legföljebb rejtekhelyen maradt néhány a 6.000
vértanú pap mellett.
Felháborodva beszélnek Francóék kegyetlenségéről. A pártatlanságot színlelve botránkoznak meg a baszk főváros elpusztításáról.

Közönséges gonosztevőkről van legtöbbször szó, másrészt akármekkora részvéttel vagyunk is a baszkok iránt, vezetőik eljárását, rövidlátását semmi sem mentheti.
Franciaországban vállalkoztak egyes katolikusok Franco és a
spanyol nemzetiek kioktatására. Több oka van ennek. Sokan vannak
baszkokkal rokonságban. Mások féltek, hogy a keresztény becsület
beszennyeződik, ha erőszakra erélyes a védekezés. Túllőnek eléggé
a célon s otthoni vitáikat vetítik túlságosan más ország viszonyaira.
Vannak olyanok, kiknél a szociális téren való elfogult álláspont rögeszmékig fokozódva akadályozza a tisztánlátást. Ezek a nagy világégésben csak azokat a tényeket hajlandók észrevenni, melyek az ő
felfogásukat igazolják. Sokaknál pedig a francia népfronthoz való tartozás homályosítja el a szemeket. A politikai megtérés is nagyon
nehéz. Nehéz ez a franciáknál, nehéz a spanyoloknál is. Sokan
pedig, ha akarják, se tehetik életük veszélyeztetése nélkül. Hány
jobboldalínak kellett fegyvert fogni, és a vörös hadseregbe állani,
hogy az életét megmenthesse. A volt elnöknek, Zamorának, Unanumonak fiai ott harcoltak.
Nem ejthet tévedésbe bennünket olyan embereknek állásfoglalása sem, mint Mauriac, Marítaín vagy Jacques Leclerc. Lehet, hogy
szívük viszi őket túlzásba, lehet hogy alibit akarnak a kereszténységnek arra az esetre, ha baloldali áramlat önti el a világot, De az
igazságtól semmi cél miatt sem lehet eltávolodni, főkép akkor nem
ha szenvedők, vértanúk igazságáról van szó. Minden tiszteletünk
az említett nagy nevek iránt, de nem csalhatatlanok ők se. Nem!
Annyira nem, hogy mi még nagyon jól emlékszünk arra az időre,
mikor Marítaín és Leclerc az Action Francaise-t ajánlgatták. A franciák különben maguk is tiltakoztak a hamis közvélemény teremtése
miatt. Csak olyan neveket említünk meg mint d'Ormesson (Vladi^
mir) és Fay (Bemard), a Collège de France tanára.
Könnyű a! hibákat regisztrálni katasztrófák után. Érdemes és
szükséges a tanulságok levonása, de azok kedvéért, kik azt az alvilági elemet rászabadították Spanyolországra, radikális intelektüelek, francia, angol tőkével dolgozó szabadkőműves kapitalisták
kedvéért nem vagyunk hajlandók az ártatlanokat elmarasztalni.
Semmiféle beállítottság nem térít el bennünket az igazságtól, a mártírok szenvedését nem növeljük a meg nem értéssel- Meghatódottan
olvassuk az őskeresztény gyülekezetek hangjára emlékeztető körlevelet: ,.Ezeket írjuk nektek Spanyolországból és megemlékezéstekbe a j á n l j u k a hazától távollevő vagy meghalt testvéreinket."
Szalay
Jeromos.

Á cutiai magyarok.
Új munkcrterület felkutatása é s bekapcsolása Braziliában.

Az Öreg Miskolczíné már többször említette, hogy jó volna körültekinteni a cutiai út mentén is, mert igen sok derék magyar él
szerteszét a krumpli földeken, Miskolczinéről jó tudni, hogy Ürményházáról való, ahonnét vagy 10-15 magyar család jött ki ezelőtt
13 éve. Több jámbor egyesületnek tagja, szép családja van és
nagyszámú unokája keresi fel, amikor ünnepeli ipoj-utcai házában
nevenapját.
Elindultam tehát egy vén autóval, amelyet egy korhely fiatal,,
de zseniális magyar ember vezetett és amikor már a kilométerekből
megállapítottuk, hogy nem messze Cutia, meglassítottuk a futást és
néztük a vidéket, hogy nem találnánk-e a közelben valami házat, vagy
dolgozó ember félét, akitől felvilágosítást nyerhetnénk. Nem sokáig
kellett fürkésznem. Hamarosan egy vesszőből font és sárral sárzott,
sapéval (hosszú fű) fedett ház állott előttünk az út mellett szabályos
és kicsi ablakaival. Épen egy japán nénike nézett ki az ablakon s
egészen jól lehetett látni, hogy ferde szemmel néz ránk. De mi nem
törődtünk vele, hanem tovább mentünk. A háztól ugyanis nem
messze egy európai formájú ember kapálgatott az oldalban.
Leállítottam az autót, és odaugrottam hozzá, és kérdeztem: 0 sen
hor é hungaro? (uraságod nem magyar) amint erre felé szokás kérdezni, Nao, senhor, mas aqui pertínho o J o a c é hungaro, (Nem uram,
hanem itt a közelben a János magyar). Azután megmondta, hogy
csak félkilométert kell menni és megtaláljuk a házat. Még megkérdeztem tőle, hogy honnét való. Azt mondta, Besszarábíából.
Újra felkapva az autóra mentünk, most már egészen lassan.
Szemben velünk egy barna legény jött. R u h á j a poros, vagy inkább
kopott, Mezítláb igyekezett- Megszólítottuk, Ismerős ezen a vidék e n ? Nao sehor, mondotta. Honnét igyekszik? toldottam meg a
kérdést. Tietéből — adta a lakonikus választ. Csak így gyalogosan?
— Igen, felelte felvillanó szemmel. Kissé elcsodálkoztam feleletén
mert Tíeté ide csekély 170 kilométerre van.
Egy kis völgyhöz értünk. Leszálltunk. Vagy 200 méterre egy
kapáló ember mutatkozott- Azon innét valamivel egy rancho (viskó).
Épen egy asszonyi valóság igyekezett ki az udvarából a keskeny
ösvényen. — Ejnye, mondok, ez olyan, mintha magyar volna, Utánna
siettünk. Hamarosan el is értük. Kisült, hogy nem magyar, hanem
valahonnét Grác vidékéről való osztrák asszony, de már járt Sopronban is. Német nyelven adta a felvilágosításokat, hogy sok magyar

van itt. De a túlsó oldalon. Megköszöntük és már mentünk is tovább.
A túlsó oldalon krumpli földek, banános, m a j d egy szép narancsos. A narancsfák között valóságos villa. De közelebb hozzánk egy
szegényes kunyhó. Odamentünk. Öreg brazil fogad bennünket tisztességgel. ő is azt mondja, hogy itt közel, kissé feljebb vannak a
magyar krumpli termelők. Tőle is megkérdeztem, honnét való. Cearából, felelte, de már régen itt élek. És eszembe jutott a cearai
nyomorúság, A szárazság, amikor minden kiég, a patakok a hathét hónapi szárazság idején teljesen elapadnak, a kútak kiszáradnak, az állat-állományt az éhség, szomjúság nem tizedeli, hanem
megfelezi, sőt még ennél is többet elpusztít. Az ember hasonló-képen
pusztul, ha idejében el nem vándorol valamerre. Kérdéseimre megmondta, hogy a villa egy gazdag japáné, akinek nagy darab krumpliföldje van és sok munkása. Azt is megmondta, hogy a legközelebbi
út, ami balra vezet az országúttól, már a magyaroké.
Hamarosan odaértünk, A ház előtt fekete gyerekek válogatták
a krumplit. Az anyjuk is fekete volt, aki megmondta, hogy a föld
senhor Bálóé, aki magyar ember, menjünk csak tovább az úton s
nem messze már magyarokat találunk.
Ú j r a megindultunk. Valóban. J ó külsejű ház mutatkozott a
dombtetőről nézve nem is messze hozzánk. Körülnéztem. Dimbekdombok, mindenfelé. Erre egy csomó ember, asszonyok, gyermekek
szedik a krumplit s válogatják, arra kapálnak, távolabb két pár ló
szántogat. Fogasolnak, boronálnak. Egy-egy nagyobb bokor is látszik, Kifehérlík belőle a ház. Majdnem olyan, a vidék, mint valahol
a Dunántúlon,
Egy-kettőre bejutottunk az egyik ház udvarára. Épen akkor jött
be lovaival az ürményházaí Józsa István. Felesége ís figyelmes lett
az autó érkezésére s mosolygó arccal közeledett felénk.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntöttek a gyerekek is. Eszti
néni a kötényéhez nyúl és a szemét törülgeti, miközben mondja:
Isten hozta közénk, Főtisztelendő úr. Azután betessékeltek s elmondtam útam célját. Ismertek ők már, mert úgy néha n a p j á n bejöttek Sao Paulóba s láttak a templomban, Józsa bácsi, aki még
mindig nyalka legénynek mutatkozik, megadja a szükséges felvilágosításokat. Vagyunk itt vagy 30 család, dehát mivelünk senki sem
törődik, mert mi krumplival foglalkozunk. Pedig hát inkább jönnének ide a magyarok, mint mennek nem tudom én milyen messze,
hogy földet vegyenek maguknak. Elbeszélgetünk az ismerősökről.
Megemlíti, hogy Ipojucán neki is van háza, meg a bátyjának is, aki
ott lakik. — Ismerem én az egész családját, felelem. Mindig ott szokott lenni a felesége a csötörtök esti ájtatosságon, meg a gyermekei ís. A Miskolcziné, a Vastagné is ürményházi.
Kínálgatott bennünket Eszti néni, de sietni kellett tovább, hogy
máshova is eljussunk, Elkísért bennünket Józsa bácsi. Baló József ékhez ruccantunk be, csekély három kilométerre vannak ide. Esteledett már az idő, mikor odaértünk. Az udvarán egy hatalmas teherautó állott. Mellette egy 45 év körüli szikár magyar, Baló Jó-

zsef Ürményházáról. Betessékelt. Egyszerű a lakás, de tiszta és
rendes. Felesége is előkerül. Épen a tésztát gyúrta. A gyerekek ís.
Észrevétlenül terült meg az asztal. Kolbász, sonka, friss kenyér
cinzano és sajt kerül elő.
Beszélgetünk, mintha mindig láttuk volna egymást. Hirtelen elvillan emlékezetemben, amit az öreg Miskolcziné mondott: Baló
olyan gazdag, hogy azt se tudja, mennyi a pénze. Nemrég csináltatott egy gyönyörű házat Sao Pauloban s vett egy hatalmas telket is.
Igen vallásos ember.
Megfontoltnak látszik a beszédében és szerénynek. Kérdésemre
elmondja, hogy már 11 éve dolgozgat itt, — Tetszik tudni, Főtisztelendő úr, úgy kerültem ide, hogy kijöttem az öcsémmel kukoricát
venni a burunak (szamárnak), mert azzal dolgoztunk az udvarban.
Jól körülnéztünk és láttuk, hogy jók a földek, s hogy csak kapával
turkálják, No, mi lenne, gondoltam, ha mi is megpróbálkoznánk s
nem kapával, hanem ekével? Ügy is lett. Dolgoztunk csendesen,
m o n d j a önérzettel; de nem cserélnék meg egyetlen városlakóval sem.
Utánunk jött a többi magyar.
Bizony, Főtisztelendő úr, vágja közbe jó kedélyű felesége még
mindig haza szeretnék menni. Pedig mindenünk megvan, hála Isten,
de úgy szeretném még egyszer látni Ürményházát, Szeretnék ott
meghalni.
Ugyan, mondom, hisz még olyan fiatal, s már is a halálra
gondol ? . . .
Nem akarok én még meghalni, de ha már kell, akkor legalább
otthon temessenek el. Otthon egészen más minden.
Hisz itt olyan gazdagságuk van, hogy nyugodtan lehetnek.
Az igaz, feleli Baló.
Mennyi földdel dolgozik?
40 alquerral.
Ez magyarban megfelel 160 katasztrális holdnak. Ide sok munkás is kell.
Hát kérem, állandóan 30-40 munkás van a kezem alatt. Azok
is nekem dolgoznak, akiket bizonyosan láttak ott az út közelében.
Kissé sok gondot okoz, mert hiába termelünk jó krumplit, nem használhatjuk vetésre. Nem ad termést, Hollandiából hozatom én is,
mint a japánok. El tetszik nekem hinni, hogy évente 800 zsák
krumplit hozatok Hollandiából? Mert az úgy van! Drága egy kicsit.
De hát mit csináljunk? Behozza azért. Azután meg a műtrágyát is
használnunk kell. Mit tetszik szólni ahhoz, hogyha megmondom: a
mult évben 54 tonna műtrágyát szórattam el.
Hisz ez egész hatalmas gazdaság.
Vergődünk, vergődünk. A jó Istenben bízunk, hogy megsegít
bennünket. Pinheiroson a d j u k át a krumplit az ügynöknek. Minden
zsák után 500 reist kap. Eddig még túlságosan nem csapott be bennünket, Mert nekünk is csak maradt valamicske.
Azután szépen feljegyeztem magamnak, akiket ismer a környé-

ken. Hamarosan 34 család került a jegyzetembe. Szinte mind megszállt vidékről.
Tetszik tudni, kedves Báló bácsi, van egy rossz szokásom és
ez, hogy mindjárt szeretem tudni, kik vannak, honnét vannak,
hogyha valahová megyek megmondhassam, hogy itt is, ott is van ám
földije. És nem egyszer így t u d j á k meg, hol a koma, a sógor, a földi.
Azután megbeszéljük a legközelebbi látogatás idejét, amikor
már lesz rendes ájtatosság s a gyermekeknek hittan is.
Boldog örömmel búcsúztam, én magam is. Mert, noha még több
lesz a munkánk, de drága jó magyaroknak szolgálunk vele.
Késő este volt, hogy haza értem. A legközelebbi szombaton már
öt derék magyar jött küldöttségben megköszönni, hogy meglátogattam őket és hivatalosan felkértek, hogy okvetlen kimenjek ám ájtatosságot tartani.
Ki is mentem nemsokára vasárnap délutánra, Józsáék háza
volt a központ. Mind egy szállíg ott voltak, csak egy kálvinista és
egy baptista hiányzott. Különben katolikusok a legtöbben. Minden
úgy történt, ahogyan elterveztük. Boldogok voltak és sírtak. Én
magam is mit tehettem? ... A vacsorára pedig mindenki hivatalos
volt.
Ezután a havi programmba mindig ott lesz újságjainkban: a
cutiaí ut melletti magyaroknak szentmiséje, ájtatosság, a gyermekeknek katekizmus. Utána énektanulás és a folyó ügyek megbeszélése.
Szelecz
Arnold.

KÖNYVEK.

Bölcselet.
J. Höier: Vom Leben zur Wahrheit. Katholische Besinnung an der Lebensanschauung Wilhelm Diltheys. Herder, Freiburg i. Br. 1936. X I I + 342 I.
Ára: 7.00—8.60 RM.
Dilthey korunk sok művelt emberének típusa. Nem vallja ugyan már a
tiszta észelvűség sivár sivataggá merevült elfogultságát, nem nézi le elvi magaslatról a vallás megnyilatkozásait és értékeit, de a katolikus Egyházat és tanítását
mégis egyszerűen a történeti mult egyik csendesen elavult és kikopott alakulatának, jelenségének tekinti és pusztán az e világi élet talajából kinőtt és abban
tovább tenyésző vallás lehetőségével számol. Ebben természetesen minden másvilági tényező idegen, zavaró elemként jelentkezik, a természetfelettíség és vele
együtt az emberré lett Isten, Jézus Krisztus, nem más, mint a mult lelkiségének
tiszteletre méltó, de mégis üres árnyékvetülete, Dílthey bölcselete a jó akaratú,
de az igazság felé mégis csak bizonyos korlátokkal körülkerített úton törekvő
ember bölcselete. Át akar törni az élet ezernyi kérdésének homoktengerén, de
éppen abban az irányban lendül előre, amelyen egyetlen oázis sem virul, egyetlen hűs vízforrás sem buggyan elő a sivár talajból. Lelke szomjazik az élet egész
igazsága után. Totalitásra törekszik, De e törekvésében pőrére vetkőzteti az életet és éppen legszebb, legfontosabb ruházatától — ha szabad így szólanom —
Istentől, az emberi élet igazi éltető elemétől fosztja meg. Az ember mindennek
a középpontja, kiindulása és befejeződése, de teljesen hozzá van láncolva az elmúlás és átalakulás változásaival tele földhöz, A magát kinyilatkoztató, világfeletti, személyes és önálló Isten ismeretlen, az isteni benne van magában a történeti változásoknak alávetett emberben. A legfőbb érték nem Isten és a vallás,
hanem az egyes népek és az egyes személyek. Az igazság hivatott hirdetőit nem
az Istentől megbízott prófétákban és tanítókban kell keresnünk, hanem a költőkben, A törvényhozás joga a hősöket illeti meg, Dilthey bölcselete tehát minden
totalitásra törekvése mellett is nagyon csonka marad, minden igazságra törekvése
mellett sem tud Szent Pál bölcseleti magaslatára emelkedni, amely a „Benne
(Istenben) élünk, mozgunk és vagyunk" minden valóságot átfogó kifejezésében
villan elénk. Dilthey bölcseletét ugyan bizonyos fokú nagyvonalúság jellemzi, de
tisztán a természetesre korlátozódva igen szűk teret ölel át, ha mindjárt közbenközben ki is csillan belőle az igazán nemes és természeténél fogva keresztény
lelkület.
Hői er munkájának legnagyobb értékét éppen abban találjuk, hogy Dílthey
bölcseletét történeti fejlődésében, az azt kialakító tényezők szerves működésének hatásában mutatja be. Megérteti velünk Dilthey lelkületének feltárásában
életbölcseletének alkotó elemeit. Viszont mérsékelt józan kritikájának késével
felhasítja azokat a beteg részeket, amelyek kezdettől fogva lehetetlenné teszik,
hogy valóban életszűlő és életalakító bölcseletté válhassék, A lelkipásztoroknak
is ajánlható e munka tanulmányozása, mert így sok Dilthey-típusú emberi lélekbe
nyílik számukra bepillantás s így ehhez alkalmazhatják lélekirányító eszközeiket,
Dr. Hegyi Dámján.
Báró Brandenstein Béla: Az ember a mindenségben. II, kt. Az emberi lélek.
III. kt. Az ember világhelyzete, Budapest. Akadémia, 1937.
Brandenstein Béla bölcseleti embertanának első kötetét már ismertettük

Szemlénkben. A méreteiben hatalmas, tartalmában gazdag és sokoldalú mű rendszeres összefoglalásával emlékeztet a középkori summákra. Empirikus alapon
indul, A mai természet- és kultúratudományok eredményeiből gyűjti össze az
emberi organizmus és kultúra képének mozaikszemeit, hogy a filozófus egészlátásával illessze be őket az anthropológia bölcseletébe. A második kötetben az
emberi lelket vizsgálja, A tudatvilág általános jellemzésével megadja a lélektannak sajátos tárgykörét, a lélek világát az eredetiség, közvetlenség, tudatosság,
énhez tartozás, intencionalitás, téretlenség, lelki időbeliség, teremtő hatalom jegyeivel jellemzi. Ezekből a jegyekből is nyilvánvaló, hogy pszichológiája bölcseleti irányú; nem áll meg a jelenségeknél, hanem bátran nekivág a lelkiélet végső
alapokból való magyarázásának. Behatóan foglalkozik az ösztönökkel és a hajlamokkal, Megrajzolja az „én és a lelkivilág" alapszerkezetét, A lelki tények
magyarázatánál a cselekvésből indul ki és ez alkalmat ád neki arra, hogy kitűnő jellemrajzát adja az akaratnak. Az elméleti tevékenységnél megkülönbözteti
az érzékelést a gondolkozástól. Eredeti módon ismerteti a matematikai és a logikai gondolkozást. Érdekes a képzeletnek és az érzelmeknek beleszövése az alkotó
tevékenységbe, A lelki élet egysége, felülete, mélysége c, fejezetben foglalkozik
a figyelemmel, emlékezéssel, a „tudattalan" problémájával és a „teljes tudat"-ban
egyéni lélekmagyarázatot ád, melyet már más alkalommal is kifejtett.
Nagy tudáskészlete, elmélyedő hajlama, ősi problémáknak egyéni megfogása, a részletkérdéseknek saját bölcseleti rendszerbe való beállítása tündöklik
utolsó kötetében, mely az ember világhelyzetét ismerteti. Itt a test és lélek problémáját bogozza, kitér az átöröklésre, foglalkozik a korok, nemek, jellemek lélektanával, jó összefoglalást és kritikát ad a karakterológia irányairól. Majd az
emberi szellem mibenlétével, fejlődésével, az egyéni közösségi szellem viszonyával foglalkozik. Az emberi kultúra irányaiból visszakövetkeztetve jellemzi a politika, technika, gazdasági élet, jog, művészet, nyelv, erkölcs szellemét. Beleállítja
az embert a környező világba, hogy a növényi és állati élettel összefüggő, rája
épülő és föléje magasló világhelyzetét feltárja. Hatalmas munkáját az ember és
Isten viszonyának mélyreható szentágostoni lélekanalízissel és meglátásokkal telített ismertetésével zárja le.
Nem térhetünk ki e nagy mű részletes taglalásába. Brandenstein Béla embertana az egyetemes filozófiában saját helyet kívánó értékes alkotás. Büszkeségünk,
hogy magyar géniusz alkotta, örömünk, hogy a philosophia perennis kincseit őrző
keresztény bölcselet testvérére talál benne,
Kühár Flóris.
Dr. Klemm Kálmán: Kereszténység vagy faji vallás? Budapest, 1937.
Szerző kiadása, 248 1,
Az a feladat, melyet Klemm Kálmán magára vállalt, nem annyira tartalmilag nehéz, mint inkább módszertanilag. Munkája első kötetében (művét folytatni akarja) a mai germán faji „vallással" foglalkozik; alaposan ismerteti a
Rosenberg-féle germán valláspótlékot, mely szakasztott úgy viszonylik a valláshoz, mint a pótlékok eredetijükhöz, pl, a margarin a vajhoz. Feltárja a „Mythus"
forrásait, rámutat irodalmi elődjeire, szarka-módszerének adat-közlőire. Jellemzi
a germán és ár ja-jelszavas „vallási" mozgalmakat. Ez az ismertető része művének
jól tájékoztat a „barna" pogányság szelleméről. A következőkben inkább az apologéta és a kritikus nyilatkozik meg, hogy bizonyos csoportosításban rendszerezze
a faji vallás vezető eszméit, állásfoglalását az ószövetséggel, Jézussal és Szent
Pállal szemben. Ez a feladat nehezebb volt, mint az első. Nehezebb azért, mert
az apologetikának, mint komoly tudománynak, lehet küzdenie tudomány és filozófia ellen, ha azok a tudományos módszer elemi követelményeinek megfelelnek;
de harcolni egyenlőtlen fegyverek ellen mindig nehéz volt. Vitába szállni olyanokkal, kiknek, mint Rosenbergnek, egyedüli erejük a bátor hozzászólás oly kérdésekhez, melyekhez nem értenek, akiknek „tudománya" a legtipikusabb félműveltség, módszerük a pamfletekből való lelkiismeretlen ollózás; nagyon nehéz.
A tudatlanság ellen a német közmondás szerint az istenek is hiába harcolnak;
hát még oly látszat-tudomány ellen, mely elvakult gyűlöletből fakad és elvből
lemond a logikáról! Ha apologetikánk ezekkel akarná felvenni a harcot, önmagát

kellene megtagadnia, lemondania tudományos jellegéről. Klemm Kálmán ezt nem
teszi; derék felvilágosító munkát végez a jóakaratú emberek számára. Ez is dicséretes dolog; megóvni az embereket a méregtől. De a barna pogányság túljutott
már azon a ponton, hogy felvilágosítással, érvelésekkel lehetne rajta segíteni.
Az is érdeme Klemm munkájának, hogy a gyakorlati lelkipásztor számára jó
diagnózist ád az árjának nevezett szellem ezen idültnek látszó betegségéről.
Kritikájában csak egy pontot látunk hiányosnak. Nem veti fel a kérdést,
mennyiben „árja" és „germán" ez a Rosenberg-féle pogányság? Hisz nem tudom,
maga Rosenberg alávetette-e már magát genealógiailag és biológiailag az árjaságot igazoló vizsgálatnak. Eszméinek nagy árja-vallásokkal (India, Irán, Hellasz,
stb.) való összefüggése egészen bizonytalan. Alapgondolata: a faj és vallás azonossága pedig tipikusan talmudi eszme.
— rí —

Hitvédelem,
H, Muckermann: Von der Wiederkehr des Weltlösers, Religiöse Darlegungen über die letzten Dinge des Menschen. Fr, Pustet, Regensburg, 122 i.
Ára: 1.90—2.60 RM.
A kiváló biológus szerző 6 berlini templomi beszédét dolgozza fel és adja
közre könyvalakban. Rámutat a halál értelmére és jelentőségére, a pokol örök
büntetésének igaz jellegére, a tisztulás fontosságára, az örök otthon (mennyország), a feltámadás és világítélet napjainkban fokozott mértékben aktuálissá vált
kérdéseinek sok-sok vigasztaló és felbátorító mozzanatára, A szerző jól ismeri a
hittudomány fejtegetéseit, de nem él annak tudományos rendszerével és módszerével. Egyúttal jól ismeri a mai problémáktól viharzó ember lelkületét is. Ezért
inkább ezeknek a lelket elsötétítő viharoknak borússágát oszlatja szét a keresztény igazságoknak néhány gyújtópontba sűrített derűs fényével. A természettudós sem tagadja meg magát. De nem a természettudomány tételeivel akarja
a keresztény tanítást összeegyeztetni és megvilágítani. A keresztény hitigazságokat meghagyja természetfeletti magaslatukon és az embert iparkodik arra a magaslatra felvezetni és ott megszilárdítani.
Dr. Hegyi Dámján.
Dr, K. Algermissen: Der Bolschewismus die größte weltanschauliche und
ethische Gefahr der Menschheit. Verlag J, Giesel in Hannover, 1937, 24 1,
Célja és terjedelme szerint röpirat, de a legtöbb röpirat kettős elrútító
anyajegye: a telszínesség és a rendszerint túlfűtött célzatosság gyűlölködő torzításba mártott tolla nélkül. Inkább nagyon ügyes összefoglalásnak minősíthetjük,
amelyben rövid bizonyítékokkal alátámasztva éles vonalakkal domborul elénk a
bolsevizmusnak a keresztény világnézet és erkölcsi felfogás minden alapját felforgató és sátáni ellentétekké átértékelő jellege. A legjobb irodalmat felölelő
szakszerűsége és mélyreható világossága miatt nemcsak az alapismeretek megszerzését könnyíti meg s így jó bevezetésként használható, hanem pompás segédeszközként forgathatják azok is, akik már kiterjedtebben áttanulmányozták a
bolsevizmus irodalmát és röviden össze akarják foglalni az olvasottakat.
Dr. Hegyi Dámján.

Erkölcstan.
Otto Schilling: Theologia Morális Fundamentalis. Monachii in aedibus M.
Hueber, — VIII + 416 lap.
A német könyvpiac ismét világhírűnek minősítendő, hatalmas teológiai művel gyarapszik, A szociológiai és erkölcstani munkáiról nemzetközileg ismert
szerző, Schilling Ottó, a tübingeni egyetem tanára, több-kevesebb változtatással,
illetve bővítéssel latin nyelven is kiadja az 1928-ban megjelent német nyelvű
erkölcstanát. Jelen kötet az erkölcstan alapvető igazságait tárgyalja. A könyv
bevezetésre és 3 szakaszra oszlik. A bevezetésben az erkölcstan alapfogalmait
fejti ki. Az erkölcstan szerzőnk szerint azokkal az emberi cselekedetekkel fog-

lalkozó tudomány, amelyek a szabadakaratból fakadnak és a szeretet erénye folytán Istenre, mint végső célra és a legfőbb Jóra irányulnak. Talán túlzás, ha a
szerző minden olyan meghatározást hibásnak mond, amelyben nem említik meg
kifejezetten („formaliter") a szeretet erényét. Az első szakasz az erkölcsi rend
alapjait tárgyalja 6 fejezetben. Az első fejezet az akarati szabadságot taglalja.
A kiváló szociológus szakavatott, ügyes kézzel boncolgatja a természetnek, jellemnek, környezetnek és az akaratnak egymáshoz való viszonyát, A 2, fejezet
az erkölcsi rend tárgyi zsinórmértékét (normáját), a különböző törvényekről
szóló tudnivalókat fejti ki, míg a 3, fejezet ugyanennek a rendnek belső, alanyi
zsinórmértékét, a lelkiismeretet tárgyalja. Szerzőnk az erkölcsi rendszerek
(„systemata moralia") közül a probabilizmust és aequiprobabilizmust védi, A 4,
fejezet a kötelességekről szól általában és az evangéliumi tanácsokról, míg az
5, fejezet az emberi cselekedetek beszámíthatóságáról és erkölcsiségéről, a 6. fejezet pedig a sarkalatos és a belénk öntött erényekről. A 2, szakaszban szerzőnk
az erkölcsi rend megsértését tárgyalja két fejezetben: még pedig az 1. fejezetben
a bűn fogalmát, a halálos és bocsánatos bűnt és a bűnalkalmakat, a 2, fejezetben
a bűnök szám és fajok szerinti felosztását, a 7 főbűnt és az égbekiáltó bűnöket.
Végül a 3, szakasz a megsértett erkölcsi rend helyreállításának okait és eszközeit,
a kegyelemről szóló tanítást, a szentségeket és szentelményeket ismerteti röviden.
Nagy érdemei e könyvnek, hogy a szerző az anyagot a megszokott sablontól eltérően egyéni módszerrel, Aquinói Szent Tamás Summáját kiaknázva, nagy körültekintéssel és tudományos alapossággal dolgozta fel. Teológusok részére tankönyvnek is szánta Schilling ezt a könyvét, azért kár, hogy sok benne a hosszú
körmondat. Stílusát és latinságát nehéznek kell mondanunk. Mégis e könyvnek
sok kiváló tulajdonsága miatt minden papi könyvtárban meg kellene lennie,
amiért nagyon melegen ajánljuk.
— ím

—

Szentírástudomány,
H, Simon—I. Prados Praelecííones Biblícae ad usum Scholarum. Vetus
Testamentum. Líber Alter de Veterís Testamenti Doctrína sive de Libris Didacticis V. T. — Tauríni, 1937, Marietti. — XV+275 lap. Ára: fűzve 20 lira.
Két ízben volt már alkalmunk, hogy folyóiratunk hasábjain szerzőnk biblikus munkásságával foglalkozzunk. 1935. évf. 2. számában ismertettük szerzőnknek az ószövetségi történeti könyveiről és a prófétákról írt müvét, 1936, évf. 1,
számában pedig a Szentírástudományhoz írt általános bevezető munkáját. Mindkettőt melegen ajánlottuk, mindkettőről csak a legjobbat mondhattuk. A harmadik kötet igazán hősies munkaszeretettel készült, amely az ószövetségi oktató
könyveket tárgyalja. Hősiesség kellett ehhez a munkához, amikor szerzőnk hazája
polgárháború alatt vérzik, és oly sok egyházi műemlék pusztul. Épen ezért ez a
kötet nemcsak hogy nem marad el a másik kettő mellett, hanem felülmúlja azokat, Most is kiváló részei e könyvnek az egyes oktató könyvekről készült szövegmagyarázatok. Kár, hogy nem tudta az egész szentírási szöveg magyarázatát
közölni. De ez nem is lehetett célja a szerzőnek. Minden szentírási könyv után
nagyon bő és a mai kort is felölelő irodalmat is hoz, A szaktudós precizitásával
ismerteti az ószövetségi költészetet, a zsoltárok könyvét, az Énekek Énekét, Jób
könyvét és a többi 4 könyvet. Miként a szerző maga is elismeri, fegyverek zaja
közt, küzdő és elvérző honfitársainak halálhörgése és jajkiáltása közt írta művét,
hogy a béke és nyugalom áldásait ültesse el a szívekbe és a szentírástudományokkal foglalkozók lelkébe. Őszintén kívánjuk, hogy szerzőnk jelen műve minél
szélesebb körben fejtse ki áldásos működését és terjessze a Könyvek Könyvének,
a Szentírásnak ismeretét és szeretetét.
Rs
Die Heilige Schrift für das Leben erklärt, Herders Bibelkommentar. Herausgeber: Edmund Kalt und Willibald Lauck, 16 Bände, Freiburg i. Br., Herder, —
Band XIV,: Der Römerbrief, Üzersetzt und erklärt von Dr, Edmund Kalt. Die
beiden Korintherbriefe, Übersetzt und erklärt von Dr. Peter Ketter. XXIV +

460 lap, 1937. Ára vászonkötésben 12—14.40 RM, fűzve 9.50—11 RM, félbőrkötésben 14—16.80 RM.
Band XV.: Die kleinen Paulusbriefe: Die Gefangenschaftsbriefe, übersetzt
und erklärt von Dr, Peter Ketter, — Die Briefe an die Galater, Thessalonicher
und die Pastoralbriefe, übersetzt und erklärt von Dr. Heinrich Molitor, —
XII + 412 lap, 1937. — Ára fűzve 7.20—8.40 RM, vászonkötésben 9.40—11.20 RM,
„.félbőrkötésben 11.20—13.40 RM.
A Herder-féle monumentális szentírásmagyarázatnak 14. kötete Szent Pál
apostolnak három levelét tárgyalja: a rómaiakhoz írt levelet és a korintusi hívekhez írt két levelet. Szent Pál levelei közül talán a legfontosabb a római hívekhez írt levél, A római keresztények helyzete nem volt könnyűnek mondható.
Igaz, hogy a hitközség nyugodtan fejlődhetett, mégis az üldözés veszélye itt volt
a legnagyobb. Ezenkívül is nagy bátorság és áldozatkészség kellett ahhoz, hogy
éppen Rómában, a politheízmus és a pogány világbirodalom középpontjában,
vallja magát valaki kereszténynek. Erre a nagy lelkierőre csak az tehetett szert,
aki megértette a megváltás és megigazulás nagy értékeit és öntudatosította a keresztségben nyert kegyelmi élet kincseit. Ezt a célt szolgálhatta Szent Pál római
levelével, amikor kifejti a kereszténység alapigazságát: Krisztus az egyedüli
Megváltó, kívüle nincsen üdvösség; a Krisztusban való hit az egyetlen út, amely
az égbe visz. E gondolatok miatt a római levél mindig időszerű, mindig gyakorlatias lesz, A levelet a bevezetésen és befejezésen kívül Kait 3 részre osztja. Az
első rész tárgya: ,,Az evangélium Isten ereje mindenkinek üdvösségére" (1—8.
fejezet). E részben Szent Pál kifejti a megigazulás szükségességét, ecseteli a meg
nem váltott világ lelki nyomorát, megmutatja a megigazulásra vivő utat, amelynek a l a p j a a Krisztusban való hit, és leírja a megigazulás gyümölcseit, A 2, rész
(9—11, fej.) tárgya: a zsidó nép és a megigazulás. Szent Pál lelkét fájdalmasan
érinti, hogy a választott nép nagy része visszautasította a megváltás nagy kegyelmeit, Az Isten azonban nem vetette el teljesen ezt a népet, kegyelmeit neki is
kiosztja, azért ez a nép is megtér majd és elismeri a Megváltót. A 3. rész (12—15.
fej.) különböző intelmeket tartalmaz és különböző erényekre buzdít, A levél befejezése személyes jellegű: az Apostol terveit közli. Sokan azt vallják, hogy ez
a levél foglalja magában a legrendszeresebben Szent Pál teológiáját; a levél Szent
Pál nagy szellemének egyik legszebb alkotása és belső életének tükre. Aki Szent
Pál nagy szellemét, egyéniségét ismerni akarja, annak ismernie kell a rómaiakhoz
írt levelét is. De ismernie kell a levelet annak is, aki a mai kornak sok lelki
Válsága közepette a lelki békét óhajtja. Ehhez a munkához nyújt elsőrangú segítséget a nagynevű német hittudósnak, Kait Ödönnek kiváló, minden kritikát kiálló,
tudományos kutatáson alapuló, eléggé melegen nem ajánlható magyarázata. —
A koríntusiakhoz írt két levél Szent Pál apostol lelki nagyságát, egyéniségét, jellemét más oldalról világítja meg. Ha a római levélben a hittudóst csodálhatjuk,
akkor e két levélben a lelkipásztor áll elénk, aki mindenkinek mindene akar
Jenni, hogy mindenkit megnyerjen Krisztusnak, még a könnyelmű, kicsapongó és
erkölcstelen életükről hírhedt korintusiakat is. Az első korintusi levél fontossága
kitűnik abból is, hogy ebben találjuk meg a legtöbb dogmatikus igazságot; azonkívül sok erkölcsi és egyházfegyelmi kérdést is tárgyal (kiközösítés stb.). Jelentős ez a levél egyháztörténeti szempontból is, mert ebből ismerjük meg az ősegyház egyházközségeinek életét. Szent Pál nagyobb levelei közül ez a legváltozatosabb, amely az apostol önzetlen jellemének is fényes okmánya. A második
korintusi levél a legszebb szentpáli önapológia. Ketternek érdeme, hogy a két
levél gyakorlati használatát azok számára is könnyűvé tette, akiknek eddig sok
nehézséggel kellett megküzdeniök. Ügyes kézzel kapcsolja össze a korintusi levelekben tárgyalt hit- és erkölcstani kérdéseket a mai kornak sok problémájával.
Az első levél anyagbeosztása Ketter szerint a következő: az 1, részben Szent Pál
a pártoskodást korholja, a 2. rész az erkölcsi bajokat orvosolja, a 3. részben a
hitközség különböző kérdéseire felel az apostol, a 4. rész istentiszteleti kérdéseket tárgyal, míg az 5. rész a feltámadást és az ítéletet. A második levelet pedig
3 részre osztja Ketter: az 1. rész Szent Pál önapológiája, a 2, rész a jeruzsálemi
szegények részére való gyűjtést szorgalmazza, a 3. rész a zsidózó és megátalkodott
ellenfelek támadásait u t a s í t j a vissza.

A szentírásmagyarázat 15. kötete Szent Pál apostolnak 10 kisebb levelét
tartalmazza, A fogságból írt 4 levelet Ketter Péter fordította és magyarázta; a
galatákhoz írt, tesszalonikiekhez és Timóthoz írt 2—2 levelet és a Tituszhoz írt
levelet Molitor Henrik, — Hogyha eddig a Herder-féle szentírásmagyarázatról
csak jót mondhattunk, akkor fokozottabb mértékben kell a 15. kötetről elismerésünket nyilvánítanunk. Tartalomban ez a kötet a legváltozatosabb és leggazdagabb, A népek Apostolának személyiségét, kiváló jellemét, egyéniségét, sokoldalúságát a legközvetlenebb módon ezekből a levelekből ismerjük meg. Talán még
soha senki sem magyarázta oly szépen és világosan az efezusi levél és a koloszszaiakhoz írt levél legnehezebb, de egyúttal legszebb és gyümölcseiben leggazdagabb tanítását Krisztus titokzatos testéről („corpus Christi mysticum"), Krisztusnak és Egyházának fenséges szépségéről és dicsőségéről, mint ahogy ezt a munkát jelen kötetben Ketter végezte. Hasonló gyakorlati érzékkel ismertette K e t t e r
a philippibeliekhez, az első európai keresztény hitközséghez írt levelet is, amelyet Szent Pál szintén a fogság sok szenvedése között írt meg, és amelyet mégis
a Krisztus és a hívek iránti nagy szeretet és apostoli öröm jár át, A Philemonhoz
írt levél szociológiai fontosságá is plasztikusan emeli ki Ketter. E levelek megírása
helyének Rómát tartja K e t t e r (ideje az első római fogság), bár ma már a hittudósok közül többen ezt a nézetet nem t a r t j á k valószínűnek, hanem Szent Pálnak efezusi fogságára gondolnak, — Molitor szentírásmagyarázatában szintén
egyszerű, világos, alapos, és ami talán a legfontosabb, gyakorlatias. Itt is első
sorban a gyakorlati élet sokféle kérdése az irányadó elv. Különösen kiváló a
galatákhoz írt levél magyarázata. Szinte érezhető az a hatás, amelyet ez a levél
a Szent Pál ellen küzdő zsidózó keresztényekre gyakorolhatott. A r r a a kérdésre
azonban, hogy kiknek írta Szent Pál ezt a levelet, nem kapunk határozott feleletet. Molitor, úgy látszik, az északgalatiai elmélethez hajlik. Az efezusi levelet
pedig Ketter szerint Szent Pál vagy a laodíceai egyházközség hívőihez intézte,
vagy pedig több községnek szánt apostoli köriratnak, apostoli encikükának kell
tekintenünk,
A 14. és 15, kötetnek, e két hatalmas kötetnek gyakorlati és különösen liturgikus értékét emeli még az a körülmény is, hogy a függelékek felsorolják azt is,
hogy a római misekönyvben melyik napon milyen szentpáli részlet szerepel, Mindent összefoglalva csak azt mondhatjuk, hogy jelen szentírásmagyarázat valóban
a Szentírásnak a mindennapi élethez méTt és alkalmazott nagyon jól sikerült,
kiváló magyarázata: „die Heilige Schrift für das Leben erklärt".
— FM.

—

René Wehrlés La Vie liturgique, 5 k, à 12 fr. Paris, Mignard. Liturgia.
Öt 180—200 oldalas kis kötetben előttünk az egyházi év. Abban a nagy
termelésben is, mely a liturgia terén tapasztalható napjainkban, Wehrlé abbé
munkája hozott újat. Az állandó ünnepek kivételével az egyházi év minden napjára ad a szentmise szövegéhez alkalmazott elmélkedést. A két-három lapos elmélkedések gazdag tárházát, forrását alkotják imádságos életnek, liturgikus
ismereteknek. Papok állandóan öntudatosíthatják segítségével, átélhetik az egyházi évet, világiak megismerik, mi is a liturgia, milyen lelki hasznot meríthetnek
belőle, A könyv alcíme Le Christ continuant et renouvellant sa vie dans les
âmes, találó az egész munkára, melynek adjuk a felosztását is azok számára,
kik az egészet nem akarják vagy t u d j á k megszerezni: 1. Advent első vasárnapjától hetvenedvasárnapig, 2, Hetvenedvasárnaptól nagyszombatig, 3, Húsvéttői
Űrnap nyolcadáig. 4, Űrnap nyolcadától pünkösd után XV, vasárnapig. 5, Adventig.
y. s.
Fr, Charmot: Le Sacrement de l'unité. 336 1. 12 fr, Desclée de Brouwer,
Paris.
Az alcím, Méditations sur la sainte messe, a főcímmel együtt mondja meg
ennek a szép könyvnek a tartalmát. A Krisztus titokzatos testébe, a Corpus
Christi mysticum-ba való tartozásunk gondolatait fejtegeti a tudós szerző, aki
a francia katolikus pedagógiai irodalomnak is egyik elsőrangú munkása. Szentírás*

a tradicionális teológia, a jelenkor nagy teológusai, mint Mercier, vagy nagy íróí,
mint Paul Claudel, sorra vonulnak fel a munkában, mely a tudással egyesíti a
költői előadást. A fejezetek címei mutatják, hogy milyen utakon jut el az emberiség a szentek egyességének nagy gondolatához: La première Alliance — L'Alliance par le Sacrifice — L'union dans les sacrifices anciens — L'union dans
l'histoire d'Israël — Une seule et même Hostie — L'union au Prêtre unique —
La médiation du sacerdoce — La participation au sacerdoce — L'union à la
Victime — La fonction sociale des fidèles — L'union à l'Eglise universelle —
La Communion des Saints — Notre incorporation au Christ — La Sacrifice du
ciel — La Communion à toute l'Eglise.
y. s.
A, Moretti: Caeremoníale iuxta Ritum Romanum seu de Sacris Functionibus Episcopo celebrante — assistente — absente in partes septem digestum. —
Vol. II. De Divino Officio et De Sacrosancto Missae Sacrificio. — Marietti, Taurini, 1937. — XVI + 586 lap. Ára fűzve 30 lira.
^Jorettínek, a tudós rubricistának most már általánosan ismert műveiről
folyóiratunkban máskor is volt alkalmunk megemlékezni. Örömmel tesszük ezt,
hisz a liturgia terén fontos munkát vállalt magára. Nem csekély feladat a katolikus liturgia összes szabályait emlékezetben tartani ennek a liturgiának sokoldalúsága miatt. Nagyon fontos ezért az összes liturgikus szabályokat magában
foglaló és ezeket a szabályokat rendszeres csoportosításban ismertető megbízható
liturgikus vezérkönyv. Szerzőnk most ezt akarja nyújtani. Folyóiratunknak 1936,
evf, 5. számában (379, lap) ismertethettük e hatalmas mű első kötetét, amely a
liturgia alapvető szabályait és alapfogalmait tárgyalta. Ott jeleztük, hogy Moretti
hét részben fel akarja dolgozni az összes liturgikus szabályokat. Jelen kötet a
2. és 3, részt foglalja magában. Szerzőnknek tárgya a papi zsolozsma és a szentmise, A nagyon gazdag tartalomból csak egy-két dolgot említünk meg. Ismerteti
e kötetben a megyéspüspök, a bíboros, a pápai követ és az érsek bevonulásának
és távozásának szabályait, továbbá a főpapi vesperae és completorium, valamint
a főpapi matutinum szertartásait, ha nincs kitéve az Oltáriszentség, és ha ki van
téve imádásra. Ugyancsak tárgyalja a papi zsolozsmának szertartásait, ha azokat
a püspök vagy ennél magasabb egyházi méltóság távollétében végzik. Ugyanezeket a lehetőségeket szem előtt tartva tárgyalja a szentmisék szertartásait ís.
Minden székesegyház és minden főpapi szertartó örömmel üdvözli ezt az alapos
munkát. De nemcsak a székesegyházakban, püspöki könyvtárakban, szemináriumokban kellene meglennie ennek a műnek, hanem minden plébánián is, ahol
szívükön viselik a liturgiának szabályos végzését, A katolikus liturgia összes
barátainak melegen ajánljuk ezt a nagyon kiváló munkát.
— fm —

Egyházjog.
P. Hartmann Batzill O. S, B.:
matrimonii. Marietti, 1937.
Összegyűjti a Szentszék régebbi
elszórva találhatók. Aránylag teljes,
ban nagyjában a kérdés természetes,
áttekintést csak megkönnyíti.

Decisiones Sanctae Sedis de usu et abusu
határozatait is, amelyek a szerzőknél csak
rövid gyűjtemény, időrendben, mely azonlogikus fejlődését követi s így a rendszeres
Dezsényi
Lóránt.

Lelkíélet.
D. Dominique Nogues: Maríologíe de Saint Bemard, Casterman, 1935.
Szerző thymadeuc-i trappista apát, a művet az Institut Catholique de Paris
pályadíjjal jutalmazta. Meleg, finom, világos, rendszeres; néhol túlságosan a
modern kérdések szemszögéből nézi Sz. Bernát írásait (így a szeplőtelen fogantatás, a megváltásban való közreműködés fejtegetésénél). Nemcsak Szent Bernát
müveinek beható ismerete, hanem még inkább szerzőnek elmélkedő, kontemplativ
lelke érzik meg a könyvön, elejétől végig. Léleknemesítő, stílusában is előkelően
finom olvasmány.

D, Philippus Oppenheim O. S, B.: Introductio in literaturam liturgicam.
Marietti, 1937.
Szerző készülő terjedelmes liturgikus munkájának első kis kötete. A liturgia irodalmának történetét s a legújabb irodalom összefoglalását adja. Az áttekinthető, lehetőség szerint teljes, de természetesen csak első útmutatásra szánt
könyv igen hasznos szolgálatot tesz a liturgiába tudományos érdeklődéssel belemélyedni szándékozóknak.
Dr. Dezsényi Lóránt.
Dr, Révai József: Levelek a világnézetről, A szegedi piarista diákszövetség
„Vade mecum" füzeteinek 4. száma. Ára 70 fillér. Szeged, 1937.
14 rövid értekezésben, levelek formájában, nyújt a szerző útmutatást a gimnáziumot elhagyó ifjúságnak. Meleg szívvel, a pedagógus aggódó szeretetével szól
középiskolásainkhoz, akik az egyetemeken a legkülönbözőbb szellemi áramlatoknak vannak kitéve s a tetszetős külső miatt sokszor nem tudják az igazat a
hamistól elválasztani.
Dr. Révai ebben a kis füzetben világosan mutat rá az egyetlen helyes útra,
a kinyilatkoztatott, örök igazságokra. Nagy olvasottsággal, kitűnően megválasztott idézetekkel sorakoztatja fel az írókat és tudósokat, akik a középiskolásnak
a tanulmányok révén majdnem mind ismeretesek. A kitűnő kis füzetet minden
ifjúsági vezető haszonnal olvashatja.
Szent Benedek élete és szelleme. Pannonhalma, 1937,
A kis könyvecske három részből állt Szent Benedek élete, Fejezetek Szent
Benedek Regulájából és Imádságok.
Az első rész mozaikszerűen elénk állítja Szent Benedek életét és rendje
érdemeit, amelyeket a nemzetek megtérítésében és nevelésében évszázadokon át
szerzett,
A második rész néhány fejezetet közöl a Regulából (jócselekedetek, alázatosság, imádság), amelyeknek gondolatmenete prédikációkra jól felhasználható.
A harmadik rész egy szentkilencedet tartalmaz és még néhány rövidebb imát
Szent Benedek tiszteletére.
A kis könyvecske kitűnően alkalmas Szent Benedek kultuszának terjesztésére az egyszerű nép körében is, amely az Obláta-szövetségek révén egyre nagyobb teret hódít,
Csávossy Elemér S, J-; A szeretet nagy titka. Korda R, T. kiadása. Budapest, 1937,
Az alcím így foglalja össze a könyv tartalmát: Szentbeszédek, elmélkedések
és gyakorlati utasítások eucharisztikus tríduumok, lelkigyakorlatok, missziók, előadások, szentórák végzésére és tartására, tekintettel főleg az eucharisztikus évre.
Csávossy ezen új művének elolvasásakor Prohászka szavai jutnak eszünkbe:
az Eucharístia egyéni átélése, a ,,szeretet nagy titkának" sokszori átelmélkedése
mindig valami újat, mindig valami új szépséget jelent számunkra. A szerző könynyen érthető, világos stílusban, helyesen alkalmazott példákkal, az egyéni átélés
melegével hozza leikünkhöz közel az Oltáriszentség fölséges tanát.
„A szeretet nagy titka" jó szolgálatot tehet a lelkipásztoroknak híveiknek
az eucharisztikus kongresszusra való előkészítésében,
KAS.
Beaudenom—Gerely: Elmélkedések az evangéliumról. II. k. Korda r. t.,
Budapest. 320 1,
Beaudenom elmélkedéseinek kiadásával kettős kívánságnak akart egyszerre
eleget tenni. Azokénak is, akik rövid elmélkedéseket szeretnek kevés anyaggal,
részint rövidre szabott idejük miatt, részint pedig a nagyobb elmélyedés lehetősége végett. No meg azokénak is, akik hosszabb elmélkedések után vágynak bővebb anyaggal akár több idejük miatt, akár pedig csekélyebb elmélyedési készségük vagy óhajuk miatt. E kettős cél együttes elérése végett úgy tagolja fel az
evangéliumoknak Krisztus Názáretből távozásától a háborgó tenger lecsillapításáig terjedő részét, hogy az egyébként egy evangéliumi eseményről szóló több
rövidebb elmélkedés az esti előkészület és az alapgondolat közössége folytán
könnyen összekapcsolható. Az egyes elmélkedéseket végzésük könnyebb techni-

kája végett ismét élesen feltüntetett apróbb részekre bontja és változatos címeivel iparkodik az emlékezetbe erősebben belevésni. A kenetességre is sok gondot
fordít, az érzelmek felbuzdulását is elősegíti. így eléri azt, hogy sohasem válik
unalmassá, az embernek értelmét, akaratát és érzelmi világát egyaránt foglalkoztatja, A legfőbb gondolatot, amelynek életünkre hatását célozza, élesen kiemeli.
Nem egyszer azonban elsikkadni, vagy elhalványodni rémlik a sok ajánló és gazdagító körítés közepette, A fordító derekas munkát végzett: a fordítási jelleg
nem ütközik kí,
Dr. Hegyi Dámján.
M. Petermann: Illumínare. Transparente. J. Kösel und Fr, Pustet, München.
47 1, Ára: 4,— RM.
Érdekes, ajándékozásra alkalmas könyv. De nemcsak tartalmi különlegességével hat, hanem egyszersmind antikizáló papírjával, betűtípusával és művésziesen szép s hozzá bájos egyszerűséget lehelő kiállításával ís. Elvonulnak előttünk a régi ádvent alakjai: az evangélista, Gábor angyal, Szent Erzsébet, az ifjú
Mária, Szent József, a betlehemi kisded, az istálló, a pásztorok, a napkeleti
bölcsek, az agg Simeon és Szent Anna özvegy — modern kiadásban, úgy amint
napjainkban megjelennek a keresztények között más név alatt, de hasonló lelkülettel élnek, dolgoznak, hisznek, szenvednek és Krisztusban megtalálják az élet
borús éjszakáin a vigasztaló, eligazító és boldogító fényt. Fölragyog bennük és
rajtuk, mint valami transzparenseken keresztül maga az isteni világosság, Krisztus, a krisztusi élet egy-két megragadó mozzanata. Nincsenek benne nagy szavak
és fényesre csiszolt és az érzelmek hevétől izzó mondatok: mindent a krisztusi
közvetlenség vonzó, megnyugtató és a dolgok mélyébe mégis élesen bevilágító
fényessége leng át. Meglátszik minden során, hogy költőien mélyen érző és vallási
életében is finoman kiegyensúlyozott női lélekből lelkedzett.
Dr. Hegyi Dámján.
Dr, KI. Tílmann: Das Schönste, was es gibt. Fried, Pustet, Regensburg. 56 1.
Ara: 2.00 — 2.40 RM.
Olyan gyermekmeséket írni, amelyekben a felnőttek okossága, bölcsesége,
lelki műveltsége, érzelmi gazdagsága és valamiképpen soha el nem pusztítható
szívjósága és mélysége a gyermeki értelem és szív gyöngyöző hangú húrjain rezdül meg, istenáldotta tehetségű művészre vall. De még nagyobb művészet kell
a természetfeletti igazságok gyermekiesen üde és egyszerű, de egyszersmind minden keresztény lelket megkapó érzékeltetéséhez, Tilmann ilyen nagy művész, A
megszentelő kegyelem, az Istenbe merült élet szépségét ragyogtatja fel előttünk
a természetből, a mindennapi életből kölcsönzött történetkékre, képekre építve
rá mondókáit. Ezzel a természetfeletti igazságnak magasztos nagyszerűségét nem
hogy homályba burkolná, sőt még nagyobb fényességgel felvillantja. Szinte úgy
hat az emberre olvasása, mintha hűs júniusi hajnalon harmatcseppekbe merített
virágos mezőn merengene az ember szépségre éhes tekintete. Gyermek és felnőtt,
tanult és tanulatlan egyaránt meglátja és átérzi belőle, hogy a földön megvalósulható dolgok között mégis csak legszebb és legértékesebb az Isten gyermekeinek a megszentelő kegyelem élő vizében fürdő élete, A könyvnek nyomdatechnikai
tekintetben is gyönyörű kiállítása még inkább fokozza a benne tárgyalt igazság
ránkhatását,
Dr. Hegyi Dámján.
H. Lange; Im Reich der Gnade, Fr, Pustet, Regensburg, 1934, 180 1, Arat
2.90 — 3,80 RM.
Akik Langenak az isteni kegyelemről írt nagy teológiai munkáját ismerik,
egyáltalán nem csodálkozhatnak azon, hogy e rövid lélekzetű művében is a hittudományi alaposság és mélység világos, szabatos és könnyen érthető fogalmazással és előadással párosul. De mivel nem a hittudományi tudást akarja elmélyíteni, hanem a hívők kegyelmi életét szándékozik megalapozni és gazdagítani,
inkább rövidség és tömörség a célja, ezért kerüli a tisztán tudományos értékűeknek látszó kérdések fokozottabb taglalását és az így felmerülhető nehézségek,
kölcsönös ellenvetések vitatását, mérlegelését, megoldását, A polemikus tárgyalás
helyett inkább pozitív módon tárja fel a katolikus tanítás eme középponti jelentőségű hitrészletének gazdagságát és fontosságát, mindenütt kiemelve az erkölcsi

és vallási életet alakító hatásait, elemeit. De természetesen, mint afféle vérbeli
hittudós, a kegyelem tanának megalapozását sem mulasztja el. Ezt a megalapozást a Szentírásból és az Egyház élő tanításából meríti, A legnehezebb kérdéseknek, mint pl. a kegyelem kiválasztásának ezer meg ezer lelket kínzó problémáját
sem mellőzi s iparkodik ennek a bonyolult kérdésnek annyi keresztény lelket
szétválasztó felfogását helyes irányba terelni. így azután olyan munkát sikerült
alkotnia, amely megbízhatósága mellett egyúttal kellemesen vonzó és gyakorlatias is.
Dr. Hegyi Dámján.
Th. Soiron; Glaube, Hoffnung und Liebe. Ein Buch über das Wesen christlicher Frömmigkeit. Fr. Pustet, Regensburg, 1934. 203 1. Ára: 3.30 — 4.20 RM.
Soiron, a ferences teológia egyik kiváló képviselője, e munkájában különböző
időkben és különböző helyeken lelkigyakorlatokon, triduumokon és egyéb előadássorozatokon elmondott rövidebb beszédeit gyűjtötte össze megfelelő kibővítésekkel és egységesítő átalakításokkal, Ennek folytán egy-két felesleges ismétlés
is található benne, de ilynemű gyűjteményekben szinte elkerülhetetlennek látszik, A hitet, reményt és szeretetet a keresztény jámborság lényegalkotó, összetevő elemeiként fogja fel és erre az alapszempontra támaszkodva vázolja a hit,
remény és szeretet hármas, de egymásra utaló gócpontjából kisugárzó igazi keresztény életnek a természetfelettiség változatos színpompájában élénken ragyogó
vonásait.
Az ember egész mivoltát tekintve bizonyos fokig transzcendens lény, kifelé
utal magából. Nietzsche, Scheler, Haídegger és Jaspers az embert középpontként
kezelő immanenciás nézetével szemben erősen kihangsúlyozza, hogy az ember
kettős igenlés rostjaiból szövődik egybe. Az egyikben az Isten igenli az embert s
ezen alapszik a hit belénk öntött erény jellege, a másikkal pedig az ember kapaszkodik bele az Istenbe s ezért a hit szabad, erős beleegyezés, elfogadás és lemondás a humanista felfogásról. Hit nélkül tehát torzó az ember, emberi mivoltában
valamiképpen megrokkant, megcsonkult, A hit megszilárdítja az embert az ideoda ingadozó vélemények között. Röntgensugárnak nevezhető, mely a végesen és
végtelenen — ha nem is egyforma módon — áthatol, megvilágítja azoknak bensejét. Egyetlen valami, ami totális, az egész valóságot átölelő ismeretet kölcsönöz,
A hit a mennyei boldog látás földi megvalósulása. De Soironnal nem merjük a
hitet még a tőle erősen körülhatárolt értelemben sem komprehenzív (kimerítő)
megismerésnek minősíteni. Szent Pál ugyanis a Soirontól idézett helyen csak a
közvetlen, nem pedig a kimerítő megismerésről beszél.
A remény eschatalogikus jellegénél fogva még inkább meghatározza a keresztény jámborság mivoltát. Nem a csalóka, mulandó földi javakra irányul,
hanem Isten birtoklásában látja a valódi boldogságot kikristályosodni, A mi reményünk Krisztusból szívja élete erejét s megvalósulását a Krisztussal való élő
sorsközösség biztosítja. A remény fényében az életnek egyetlen kicsinyke mozzanata is mély értelművé magasztosul, mert Krisztus életfolyamatának isteni áramlatába merül bele.
A szeretet minden más erénynek leglelke. Szent Bonaventura szerint anyagi
szempontból magával a Szentlélekkel azonosítható. Megalapozója Krisztus megtestesülése: Isten emberré lett, hogy az embert isteni magasságba felemelje, az
isteni életnek részesévé tegye. Ezért Krisztus misztikus testének tagjaivá avat
és betölt bennünket az ő Szentlelkével, Mily boldog tudat, hogy Isten szeret
bennünket, a porszemeket és mi kicsinységünkben is szerethetjük a legnagyobbat, Istent.
Soiron művének különösen a hitről szóló része értékes modern szempontjainak aktualitásánál fogva. Gondosan értékesíti a protestáns hittudósok és a
bölcselők érintkező tanításainak a katolikus felfogást megvilágító elemeit is. Bár
Szent Bonaventura teológiai irányát híven követi, más iránynak jogosultságát
nem tagadja.
Dr. Hegyi Dámján.
Mauriac—Révai: Jézus élete, 300 I, Athenaeum,
Mauriac Jézus élete nagy port vert fel. Megjelenése előtt kb. egy évvel
előbb az egész világ tudta, hogy a mester min dolgozik. Ellene és mellette annyi
szócsata folyt le már megjelenése előtt, hogy ritka könyv ér meg ennyit megPannonhalmi Szemle
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jelenése után is. Csodálatosképpen, a megjelenés után a vita elült. Csalódtak
azok is, akik azt várták, hogy az „amint én látom Öt" hangú könyv majd kisebbnagyobb irodalmi botrányt fog felidézni, de kellemesen csalódtak azok is, kik
féltek az író túlságosan „eredeti" meglátásaitól. Mert Mauriac könyvét a szakemberek állandó megkérdezésével írta. A szigorú egyházi cenzúra így is törölte
egyharmadát, mint a rossz nyelvek mondják. így nincs is benne semmi, mi a
legszigorúbb felfogásúakat is bánthatná, ellenkezőleg benne van egy nagy írónak
hite, művészete ebben a könyvben, mit írójának neve százezres példányban visz
el az olvasóközönséghez, mely Mauriac nélkül talán soha se venne kezébe ilyenirányú könyvet. Bizonyságtevés inkább ez a szép könyv, mint újság. Lagrange, a
legnagyobb katolikus szentíráskutató azt í r j a róla egy neki szentelt 25 oldalas
tanulmányban, hol éppen nem legyezgeti az írót: Bármit mondjon is az író, az
ő Krisztusa 19 évszázad katolikus szentírásmagyarázóinak a Krisztusa. Mauriac
az igazi Krisztust, az Istent és embert, a k a r j a velünk megszerettetni, azt, akit
mi akarunk. — A fordítás nagyon jól sikerült.
y. s.
Czistler István: Mentsd meg lelkedet, Merkur-nyomda, Győr.
Tulajdonképpen missziós beszédek. De lelki olvasmánynak is
nálhatók.
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Berta Kiesler: Kindsein, Fr. Pustet, Regensburg. 144 1, Ára: 2.20 — 2.80 RM.
Hogyan lehetünk mindnyájan igazi, Isten kegyelméből táplálkozó keresztények, erre az örök fontosságú kérdésre feiel meg a női lélek finom meglátásával
és beleérzésével, de mégis meglepő egyszerűséggel a szerző. Gyermekeknek kell
lennünk, első sorban is ennek a fogalomnak statikus értelmében. Ebből az egészen
megvalósult statikus jellegből azután majd önkénytelenül ís kicsordul a természetfeletti gyermeki létforma dinamikus telítettsége és az erkölcsi élet mindenféle megnyilatkozására r á n y o m j a a maga örök értéket jelző bélyegét. Kiesler
szinte meseszerű példán elénktárt fejtegetése olyan egyszerű és szívünkbe mosolygó, mint maga a gyermek és egyszersmind olyan nagy és boldogító jövőt
ígérő, mint maga a gyermek. Ha valaki ennek a kedves kis könyvnek útmutatása
szerint f e l k u t a t j a önnönmaga elégedetlenségének, boldogtalanságának okát, de
minden kertelés és kendőzés nélkül, boldog sóhajjal megvallhatja mgának: az
hiányzott eleddig, hogy nem vagyok igazán, krisztusi értelemben gyermek.
Dr. Hegyi
Dámján.
Brocke, Karl: Die Kirche im Glaubenskampf. Geistliches Wort für die
deutsche Gegenwart. Schöningh, Paderborn, 1935. 93 1. 1.35 RM.
A támadások pergőtüzében álló Egyház korunk hívő embereinek egyik legfontosabb kérdésévé lett. Különösen az isteni és emberi elem érvényesülése, az
egyetemesség és a nemzeti gondolat viszonya az ütközőpontok, A mindennél fontosabb cél pedig: katolikus hittestvéreinket mélyen meggyőzni arról az igazságról,
hogy a sárral megdobált, a századok porával ellepett menyegzős ruha viselőjében
mindig felismerjék Krisztus Jegyesét, mindnyájunk Édesanyját, Ez a könyvecske,
amely az Egyház egész tárgykörét felöleli, lendületesen, érthetően megírt, szilárd
adatok sokaságára támaszkodó előadásával kiválóan alkalmas széles körök világnézeti eligazítására. Külön előnye az élvezhetőség rovására nem menő tömörség
és az Egyház ellen korunkban fölhozott nehézségeknek figyelembe vétele és megnyugtató megoldása.
Vanyó Tihamér dr.
Berdiajew, Nicolai: Von der Würde des Christentums und der Unwürde
der Christen. 3 1936. Vita Nova Verlag, Luzern. 81 1. Kart. 1.35 márka.
Sokan szegzik ma oda a kereszténységnek azt a vádat, hogy 2000 éves múltja
ellenére sem tudta az emberiséget, még a tulajdon híveit sem jobbá tenni, S
mindjárt rámutatnak az európai keresztény népeknek olyan szégyenfoltjaira,
amelyek a jelenben annyira elhatalmasodtak, s még a jóhiszeműen hangolt pogányokat is visszatartják a kereszténységhez való közeledéstől, B, kíméletlen őszinteséggel elemzi ezeket a kérdéseket, és sokoldalú megvilágításban találóan adja
meg a feleletet: nem a kereszténység mondott csődöt, hanem az egyes keresztények életmódja, s éppen ezek a „szökött katonák" vádolják méltatlansággal az

eszmét, amelyet elárultak. Ezenkívül még külön tanulmányban foglalkozik a jeles
bölcselő az ú, n, polgári szellemmel, amelynek lényege az életközéppontnak a szélekre való tolódása, a haszonba s a látható világba vetett hit és a láthatatlan
iránti hitetlenség. Ennek szükségképpen az európai művelődés megroppanásához
kell vezetnie. A könyvet a jelen idők szellemében írt nagyszerű tanulmány fejezi
be. Ebben a technikáról, a tömegről, a kollektivizmusról s az egyoldalú tettimádatról mond szigorú bírálatot. Az egész munka a nagyérdemű kiadó eddigi
tevékenységének megfelelően nagyon alkalmas arra, hogy a kereszténységnek
mindenegyes igaz hívét az istentelenség és a teljesen elvilágiasodott élet elleni
eredményes, közös harcra egyesítse,
Vanyó Tihamér dr.
Kösters, Ludwig S, J.: Die Kirche unseres Glaubens. Grundlegung katholischer Weltanschauung, Volksausgabe. Freiburg i, Br,, 1936, Herder. X I I + 224 1.
2.50 — 3.40 márka
1935-ben jelent meg e mű, s mivel néhány hónap alatt elfogyott, az elsőt
rövidesen követte a második kiadás is. Jelen formájában — mint szélesebb köröknek szánt, olcsó népies kiadás — érintetlenül tartalmazza az eredeti szöveget,
csupán a nagyszerű irodalmi összefoglalás és a bőséges jegyzetanyag hiányzik
belőle. Aki az Egyházról s igazában a katolikus hitről röviden, rendszeresen,
alaposan, modern alapon tájékozódni akar, az Lippert, Adam és Reatz munkái
mellett elsősorban ehhez a könyvhöz nyúljon, A szerzőnek roppant tudása van
minden nehézkesség és tudóskodás éreztetése nélkül mesterien beledolgozva. Különösen nagy érdeme a mai ember lelki igényeinek megfelelően alkalmazott újszerű módszer. Nagy figyelmet szentel a lélektani vonatkozásoknak, amelyek oly
nagy szerepet játszanak korunk emberének vallásos, illetve vallástalan életében.,
A szerző ügyesen egyesíti feldolgozásában a hitből fakadó szemlélődő magatartást az összetevő, történeti boncolással és a dogmatikus lényegszemlélettel. Nagy
tudás, roppant olvasottság, kivételes közlési képesség és finom lélektani érzékkel
megáldott korszerűség az Egyházról és a katolicizmus lényegéről írt művek között
első helyet biztosítanak e remek feldolgozásnak.
Vanyó Tihamér dr.
Szunyogh—Szívós: „Haec loquere". Szentbeszédvázlatok. Kiadja a lelkipásztorkodó papság használatára: ,,A Szentírás Egyesület", 1937.
A „Szentírás Egyesület" a lelkészkedő papság munkájának megkönnyítése
céljából igen helyesen cselekedett, mikor ezeket az ugyancsak lelkipásztori gyakorlatból kinőtt beszédvázlatokat nyomtatásban megjelentette. A beszédek összességükben három nagy gondolat életközelségbe állítását célozzák. Meg akarják
szerettetni az Eucharisztiát, Liturgiát és Bibliát és ezzel korunk féktelen szubjektivizmusával szemben rámutatnak arra a helyes alapigazodásra, amely szerint a
szentbeszédnek a kinyilatkoztatás élő forrásaiból kell merítenie. A beszédvázlatok felújítják Keppler püspök szózatát, melyet még erősebben hangsúlyoz Faulhaber bíboros: „Vissza a Szentíráshoz és az egyszerű szavakhoz". Innen nyeri
a beszéd azt a kenetet, amelyet semmi mással helyettesíteni nem lehet, mert
szívből fakad és szívhez szól. így lesz a prédikáció a hallgatók számára világossá
tett és reájuk alkalmazott írás.
—ró.
Dr. Gálos László: Vasárnapok. Ünnepnapok. Korda R. T. kiadása. Budapest,
403 1.
Dr. Magdics Ignác: Krisztus világossága. Szentbeszédek vagy olvasmányok
az egyházi év vasárnapjaira és ünnepeire. Korda R. T. kiadása, Budapest. —I. rész. 332 lap. Ara: 5.50 P.
Gálos könyvével azoknak akart segítségére sietni, akik az életet Krisztus
Urunk szellemében és az Anyaszentegyház elgondolása szerint akarják végigélni.
A mostani kettős magyar szentév alkalmával belső lelki megújulást akar elérni.
Azonkívül elmélkedésre is szeretné tanítani a földiekkel annyira elfoglalt embereket. Továbbá a vasárnapok és ünnepnapok megszentelésére is akar nevelni.
Lelkiolvasmányt nyújt ezekhez a napokhoz. Szeretne tartalmat adni az ú. n.
„üres" vasárnapi és ünnepnapi délutánoknak. Ennél szebb és gyakorlatiasabb
célt a szerző nem tűzhetett volna ki magának. De nemcsak a célkitűzésben kiváló
ez a könyv, hanem a cél megvalósításában is. Egyházunk tanításait oly élvezete-

sen t u d j a előadni, hogy alig tudunk megválni e könyvtől. Példái tanulságosak. Az
anyagot az egyházi év három ünnepköre szerint csoportosítja: karácsonyi, húsvéti
és pünkösdi (!) ünnepkör szerint. Igaz, hogy a mi felfogásunk szerint pünkösdi
ünnepkör nincsen, hisz a liturgia szabályai szerint a húsvéti idő Szentháromság
vasárnap előtti szombatig tart. Ez azonban semmit sem ront le a könyv nagy
értékéből, amely megérdemelné, hogy minden katolikus családban meglegyen.
Magdics Ignác munkájáról ugyanazzal az elismeréssel kell nyilatkoznunk. J e len kötetében ádvent első vasárnapja és húsvét utáni hatodik vasárnap közti időszakra ad lelkiolvasmányokat, szentbeszédeket. A hitszónokok nagy örömmel
fogadhatják ezt a művet gyakorlati témái, gyakorlati kidolgozása, élvezetes előadása és sok kitűnő p é l d á j a miatt. Elmélkedéshez is nagyon sok anyagot nyújt.
Ennek a könyvnek is meg kellene lennie legalább is minden plébániai könyvtárban. Végső ítéletünk: a magyar katolikus hittudomáyi irodalom két értékes művel gazdagodott.
— fm —Bargelliní: Bernardino der Rufer von Siena. Ein kulturgeschichtliches Bild,
Herder, Freiburg im Br„ 1937.
B. ú j élménnyé teszi ennek a XV, századi híres franciskánus szónoknak
életét. 24 éves korában lép a rendbe, 36 éves korában kezdi meg nyilvános működését, Tudós humanisták vitáiból, gazdag városok elkeseredett harcaiból, a
polgárok erkölcsi lazaságaiból, mint sötét háttérből, emelkedik ki nemes alakja,
Missiós útjain békét teremt ellenséges városok, pártok között, szigorú törvényeket hozat a visszaélések megszüntetésére, kibékíti Zsigmond császárt a pápával.
Közben ellenfelei eljárást indítanak ellene, de a Szt. Péter templomban V. Márton pápa jelenlétében megtartott vizsgálat neki ad igazat. B. mindig a szentet
beszélteti s így felragyog előttünk szellemessége, izzó istenszeretete s a világ
megjavítására törő nagy buzgósága. Irodalmi értéke a könyvnek, hogy nagyon
világosan állítja elénk a hanyatló középkort a maga szerepvivő alakjaival,
M. E.
Gentzkov: Königliche Frauen der Wanderungszeit und des frühen Mittelalters. Herder, Freiburg im Br,, 1936.
Germán vérű asszonyalakok jelennek meg előttünk e könyvben, akik a
kereszténységet élték is, terjesztették is, részint férjük oldalán, részint önállóan
is, vagy kolostori életükkel fáradoztak a lelki kultúra emelésén a korai középkor
nyersebb viszonyai között, ö s i forrásokból tár fel G. eddig nem értékelt kincseket a gót, longobard, frank, angolszász, karoling királynékról s a X. század nagy
német asszonyalakjairól, akiknek a működésében a germán nő legértékesebb kulM. E.
túrteljesitményeit kell látnunk.
Dr. Hans Eduard Hengstenberg: Christliche Askese. Verlag Friedrich Pustet,
Regensburg, 1936. 239. oldal.
Ez a könyv — mint a bevezetése is jelzi — nem elméletet akar nyújtani az
aszketíka tudományos rendszerezésével, hanem elsősorban a keresztény élet fenntartásának lehetőségét kívánja bemutatni modern életkeretben. Hengstenberg
könyve igazi életkönyv. Gondolatait bizonyos mértékben kipróbálta, igazolta már
a tapasztalat. A mű elsősorban az aszkézis természetes, lélektani alapjait ismerteti szemléletes leírással. Legfontosabb azonban Isten természetfölötti adománya,
a kegyelem, a természetfölötti gyakorlatok, imádság, szentségek vétele, szentelmények, természetfölötti bánat, természetfölötti érdemszerű áldozat a szentmisében. Nagyon tartalmas és szép fejezete a könyvnek a befejező elmélkedés a tiszta
áldozatról, mely az aszketikus életút végső állomása. Ez a tiszta áldozat teszi
alkalmassá az embert olyan t e t t e k gyakorlására, melyeknek egészen közvetlen
céljuk Isten dicsősége, Hengstenberg aszketíkája jó útmutató azok számára, akiknek az aszkézis nemcsak elmélet, hanem komoly életszükséglet.
Abt Ansgar Voníer O. S. B.s Die Persönlichkeit Christi. Aus dem Englischen
übertragen von Winfred Ellerhorst O. S. B. Herder, 1935. 207 oldal. Fűzve 2.60„
vászonkötésben 3.80 márka.

Vonier O. S. B.: Klassischer Katholizismus. Übertragen durch A. Schmitt
O. S. B. Herder, 1936. 236 oldal. Fűzve 2.80, vászonkötésben 4.— M.
Vonier O. S. B.: Christianus, Übertragen durch Albert Schmitt O. S. B.
Abt von Grüssau. Herder, 1935. 190 oldal. Fűzve 2.20, vászonkötésben 3.40 M.
Vonier buckíasti bencés apát első munkája, Die Persönlichkeit Christi, a
Krisztusról szóló katolikus tanítást tartalmazza. Szent Tamás christologiájára
építi fel a szerző mondanivalóját. Alapul veszi a Summát, sokat lefordít belőle
és kifejti azt. A téziseket modern nyelvbe öltözteti és kimerítően bizonyítja az
evangéliumi és szentpáli Krisztus-szövegekből, E szövegek dogmatikus tartalmát
összehasonlítja Vonier apát a Szent Tamás előtti és utáni teológia és filozófia
eredményeivel is. Eleven könyv, távol áll minden elvont eszmélkedéstől. Nyelve
világos és a művelt nagyközönség számára könnyen érthető. Egyes kiemelkedő
fejezetei a következők: az erős Krisztus, Krisztus a hős, Krisztus hatalma, Krisztus vére, a Krisztustragédia. De más fejezetei is, melyek a christologiában a legnehezebbek közé tartoznak, oly világosan vannak megírva, hogy minden laikus
megértheti azokat, Vonier könyve nagy szolgálatot tehet a vallásos elmélyülésben
és a lelkiéletben.
Második munkájában, a Klassischer Katholicizmusban azt fejtegeti a szerző,
hogy milyen új kapcsolatot teremtett meg Isten és az emberiség között Krisztus
eljövetele: egy új szövetséget, melynek megőrzése az Egyház feladata. Ez az „új
élet" nekünk is megadatott, miként az első keresztényeknek; és ezt bensőleg tisztán látni s tudni a katolikus ember legelső feladata. A könyv jellemzésére szolgáljon néhány fejezetének felsorolása: A hit nyelve, A szövetség gazdagsága,
Hitünk Krisztusban, Liturgia, Az Isten családja, A szövetség mint vigasztaló,
A keresztény éberség. Fokról-fokra, pillértől-pillérig vezet Vonier apát, míg az
olvasó e természetfölötti csodás épületet át nem tekinti és benne az isteni elrendezést fel nem ismeri. E bencés vallásosságot sugárzó szép munka sok gondolkozó katolikusra hathat és hozzájárulhat ahhoz, hogy a „klasszikus katolicizmus",
a kereszténység egységes alapigazságainak bensőséges tudata szilárd életbázissá
váljék.
Vonier harmadik műve, a Christianus, mely a németek szerint is mérföldkő
a német aszketikus irodalomban, praktikus átültetése az életbe mindannak, amit
a szerző a Klassischer Katholizismus-ban mond. A katolikus hit örökérvényű igazságait, azoknak életalakító erejét mutatja be a keresztény ember életében, szenvedésében, szellemi világában és vallásos tevékenysége körében. Ezt a munkát
modern keresztény laikus aszkézisnek lehetne nevezni, mely nem a szokásos
individualisztikus szempontból van felépítve. Vonier a keresztényt és tevékenységet sohasem tekinti úgy, mint egy egyedet, hanem mint Krisztus misztikus testének tagját; az ő élete, tettei tehát egészen más távlatokban bontakoznak ki,
mint egy nem keresztényé. Nagyon szép fejezetei a könyvnek a Christianus spirituális, orans, sacrificans, gaudens, operans, tentatus, eucharísticus, poenitens és
a Christianus moriens. Bátorrá, vidámmá teszi a köyv az olvasót és tüzes, tetterős keresztény életre lelkesíti. Bencés mértéktartás és nemes nyugalom jellemzi
az egész művet. Fejtegetése mindenütt csak az első forrásokra támaszkodik, a
Szentírásra és a liturgiára.
Linzer
Szilárd.

Irodalom.
Sík Sándori Szent magyarság. Szt, István-Társulat kiadása. Bp,, 1936. 76 1.
Ebben az ízlésesen kiállított kis könyvben a szerző azon beszédeit, helyesebben inkább elmélkedéseit teszi a nagyközönség számára hozzáférhetővé, amelyeket a rádióban mondott. A modern történelem és irodalomtörténet minden
értékes adatát felhasználja és mindezt a lélekben, az egyéni lelki mélység és a
költői meglátás választóvízén átszűrve állítja elénk a történelem talán legnagyobb
szent családjának igazán nagy szentjeit. Azonban nem elégszik meg ezzel, hanem
azt is vizsgálja, hogy mi volt a jelentőségük keresztény és magyar szemmel nézve
korukban, és mit jelentenek ma számunkra, Az első beszédben a szentség-fogalom
és a magyar jellem közt von párhuzamot, A többi beszédek sorban állítják elénk

az Árpádház nagy szentjeit. Szt, Istvánon keresztül látjuk a „szent magyarságot"
és a magyar hivatást. Szt. Lászlót, mint az igazi férfieszmény megtestesítőjét
állítja elénk. Szt. Imrében a hősiességet csodáljuk. Szt. Erzsébetben az igazi női
eszményképet szemléljük. Boldog Margitban az életszentség csúcsára feljutott
magyar misztikust ismerjük meg. Ma, amikor egyesek Koppányt tartják a nemzet első vértanújának, hasznos szolgálatot tesznek ezek a történelmi elmélkedések, mert megmutatják, hogy a kereszténység nemcsak, hogy nem akadályozója a
magyar jellem kialakulásának, hanem a magyarság nagy erényei éppen a kereszténységtől átitatott lelkekben virágoztak ki igazán.
Jánosi Gyula dr.
Fábián Gyula: Hej Rákóczi, Bercsényi, Bezerédí! Horváth Jenő rajzaival.
Könyvbarátok kiadása. Egyetemi Nyomda. Budapest. 316 1.
A szerző új ifjúsági regényében a szívünkhöz erősen odanőtt kuruc kort
eleveníti meg, annak sok nemes vonásával és árnyoldalaival együtt. Keretül nem
a nagy nemzeti hősök életét, hanem egy ifjú szerelmes pár élettörténetét választotta. Nem annyira a nagy harcokat írja le, lianem inkább a kor belső történetét,
azt a lelki hatást, amelyet a kuruc mozgalom keltett főleg a kis félreeső Kőszegen
és környékén, de általában az országban. Az újabb történelmi kutatások eredményeit igyekezett felhasználni, és így a kép, amelyet ad, nem egyoldalú, hanem
meglehetősen tárgyilagos. Hőseit csak a kellő mértékben eszményíti. Előadásmódja elég élénk és érdekes, bár némelyik rész kissé hosszadalmas. Ifjúsági irodalmunk Fábián Gy, új könyvével értékes művel gyarapodott.
Dr. J. Gy.

Irodalomtörténet.
Gábriel Asztrík: A római index és a francia romantika, Budapest,
1936. 34 1.
A római index célkitűzésének ismertetése után azt vizsgálja Gábriel, hogy
mily eredménnyel dolgozott ez az index a romanticizmus idején a francia irodalom területén. Főleg a párizsi Archives Nationales-ban végzett kutatások alapján
érdekesen mutatja be Lamennais, Lamartine, Victor Hugo, Béranger, Balzac, Sue
műveinek indexre tételét és az egyházhű L. Veuillot és Bailles munkásságát. Az
értékes tanulmány forrásait és a kérdés irodalmát a szerző a részletesebb francianyelvű dolgozatában (Index romain et littérature française à l'époque romantique, Tongerloo. 1936, 91 1.) közli.
Cs. L.
Karl Adrian-Leopold Schmidt: Geistliches Volksschauspiel im Lande Salzburg ( = T e x t e und Arbeiten zur religiösen Volkskunde. Herausgegeben vom Salzburger Institut für religiöse Volkskunde, Bd. 2). 8°, 344 1., számos kép és dallambetét, Salzburg-Leipzig, 1936, Verlag Anton Pustet.
Salzburg tartomány régóta híres a népszínjátékairól. Több játékszöveget
már eddig is ismertünk, de az első teljes gyűjteményt mégis csak most kapjuk
Adrian és Schmidt közös munkájának eredményeként, A szövegeket tulajdonképpen Adrian gyűjtötte össze, aki már évtizedek óta foglalkozik Salzburg tartomány népi hagyományaival, főként a népszínjátékkal. Egyik-másik szöveg, például a halleini karácsonyi játék, már korábban is megjelent nyomtatásban, s itt
csak a teljesség kedvéért vették fel, A kötet értéke az aránylag teljes szövegközlés
mellett főként az egyes játékok bő leírásában és motívumtörténeti, vallásos néprajzi megvilágításban rejlik. Ez a megvilágítás, magasabb összefüggésekbe való
beállítás Schmidt Lipót, a neves bécsi népszínjátékkutató munkája, Schmidt biztos
érzékkel jelöli ki az egyes szövegek helyét a német népszínjáték történetében,
rámutat más tartományok hasonló darabjaival való összefüggésükre, illetőleg
önálló vonásaikra, A szépen kiállított kötet így módszertani szempontból is
értékes gyarapodása a népszínjáték irodalmának,
Dr. Karsai Géza.
Takács József: A jezsuita iskoladráma (1581—1773). II. kötet. ^ K i a d v á nyok Jézustársasága Magyarországi Történetéhez, Tanulmányok, 3, sz.) Budapest,
1937, 8°, 172 1. Kiadja a Pray Rendtörténetíró Munkaközösség,

A Jézustársaság magyar rendtartománya legújabban nagy buzgalommal látott
hozzá története megírásához, illetőleg az arra vonatkozó anyag összegyűjtéséhez.
A nagyszabású munkát Gyenis András S, J. irányításával külön munkaközösség
végzi, részletes tervezet alapján. E tervezet szerint a fejlődést korszakok szerint
összefoglaló kötetek mellett „Tanulmányok" cím alatt külön sorozatot is adnak
ki, amelyben a rendtartomány életének fontosabb mozzanataira vonatkozó részletmunkák látnak napvilágot. Ez utóbbiból négy kötet már megjelent. Közéjük
tartozik Takács műve is, mely azonban csak egy része a négy kötetre tervezett
monográfiának. Takács — nagyon helyesen — lehetőleg teljes képet akar adni
a magyar jezsuita ískoladrámáról, hogy végre világos fogalmunk legyen a magyar
barokk művelődés és irodalom e fontos tényezőjéről. Az eddig megjelent részlettanulmányok ugyanis meglehetősen hiányos, sok esetben hibás rajzot tudnak csak
nyújtani, mert tökéletlen anyaggyűjtésen épülnek fel.
Már a tervezete is mutatja, hogy Takács nagyon komolyan látott hozzá a
feladat megoldásához, A most megjelent II, kötetben betűrendes sorban közli
a hazai jezsuita drámaírókat a rájuk vonatkozó életrajzi és drámatörténeti adatok
kíséretében. Majd időrendi (ennek keretében helyrajzi), betűrendes és tárgyi áttekintést ad minden drámáról, kéziratról és előadásról. Körülbelül 1700 előadás
anyagát öleli fel, háromnegyedrészben kézirati kutatások alapján. Az időrendi
áttekintésben a drámák teljes címét is közli. A tárgyi összeállításból élénken
kitűnik a szentírási és a történeti motívumok kedvelése. A magyartárgyú darabok és előadásaik nagy száma megcáfolja azt a protestáns véleményt, hogy a
magyar jezsuita iskoladráma elhanyagolta volna a hazai tárgyakat. Rengeteg új
adata és az eddig ismert adatok rendszerezése igen használható forrásmunkává
teszi Takács könyvét. Értéke azonban csak akkor lesz teljes, ha majd a meglévő
színlapokat, a kéziratban maradt darabokat és a fejlődés rajzát tartalmazó I.,
III, és IV. kötet ís megjelenik,
Dr. Karsai Géza.
Kozocsa Sándor: Zílahy Károly esztétikája. Esztétikai Füzetek 4, száma.
8°, 22 1, Budapest, é, n. Egyetemi Nyomda könyvesboltja.
Elméleti esztétikai irodalmunk szegénysége lassanként már szállóigévé válik.
Annyi tény, hogy irodalmunk legtöbb korszaka, jelentős iránya megfeledkezett
arról, hogy esztétikai elveit még idejében szilárd rendszerbe foglalja. Ezt a munkát majdnem mindig a későbbi koroknak kellett elvégezni, a bírálatokban, értekezésekben elszórt gyakorlati és elméleti tanulságokat levonni, s belőlük kerek
egészet formálni, így történt a nemzeti klasszicizmus vezető elméinek esetében
is. Arany, Gyulai, Kemény és társaik esztétikáját csak az elmúlt három évtizedben foglalták össze elméletíróink, úgyhogy a nemzeti klasszicizmus fogalma és
irodalmi alapvetése csak most kezd igazán öntudatossá válni lelkünkben, A teljes
és egészen megnyugtató képtől, sajnos, még így is távol vagyunk. Éppen ezért
örömmel kell üdvözölnünk minden olyan kísérletet, adalékot, amely teljesebbé,
érettebbé teszi a nemzeti klasszicizmus esztétikai és irodalmi elveiről alkotott
eddigi ismereteinket,
Kozocsa tanulmánya ezek közé tartozik. Zilahy Károlyt, a nemzeti klaszszicizmus korának egyik majdnem elfelejtett kritikusát és esztétikusát mutatja
be. Ez a fiatal író Arany és Gyulai szárnyai alatt nőtt fel s ötéves kritikusi
működése alatt számos kérdés tisztázásához járult hozzá. Korai halála és fiatalsága magyarázza, hogy elvei nem tudtak megérni, s hogy két igen fontos dologban, Madách és Molière megítélésében, nagyot tévedett. Legfőbb műfajnak a drámát tartotta; ezért többet is foglalkozott vele, mint pl. a lírával vagy a regénynyel. Eszétikai nézetei között a drámára vonatkozók vannak legjobban kifejtve.
Kozocsa részletesen ismerteti a fiatal kritikus irodalmi és esztétikai elveit, utal
azok Arany és Gyulai nézeteivel való azonosságára vagy ellentétére, kiemeli
téves vagy eredeti voltukat stb. Csak azt sajnáljuk, hogy a szerző kissé takarékoskodott az irodalmi utalásokkal és nem iparkodott Zilahy elveit szervesebben
beleilleszteni a nemzeti klasszicizmus eszméinek, illetőleg a velük ellentétes
elméleti törekvéseknek keretében. Értékes tanulmánya ebben az irányban még kiegészítésre szorul.
Dr. Karsai Géza.

Történelem.
Dr. Szalay Gyula: A Kír. Egyetemi Kath. Gimnázium története (1687—
1937), Budapest, 1937. 208 1.
Szalay hatalmas könyvészeti felkészültséggel és imponáló levéltári kutatással fogott feladatához, hogy elénk vázolja intézete változatos életét. Alig
takarították el még Buda utcáiról a török kiűzése után a romokat, máris megjelentek a jezsuiták, hogy megalkossák a feloszlatásukig vezetett iskolájukat.
Egyes véleményekkel szemben határozottan megállapítja Sz,, hogy az internacionalizmussal vádolt rend egyáltalán nem hanyagolta el a magyar főváros nyelvét
és hagyományait, A Ratio educationis (1777) kiváló szerepet szánt ennek az
intézetnek. Mikor ugyanis az egyetemet Nagyszombatból áthelyezték Budára, a
gimnáziumot a normálískolával együtt az egyetem részévé tették, vagyis azt tervezték, hogy ez az új intézmény foglalja magába nemcsak a tudomány, de az
oktatás egyetemességét is, azaz ebben az intézményben meg lehessen szerezni az
összes ismereteket az elemiektől kezdve a legmagasabb fokig, így nyerte ez a
gimnázium az „egyetemi" elnevezést, mely azután is megmaradt, amikor II. József ezt a kapcsolatot megszüntette. A gimnázium története a tanárok szempontjából is változatos. A jezsuitákat egyházi és világi tanárok váltották fel, 1832-ben
viszont a piaristák következtek. Az abszolutizmus idegen tanárokat igyekezett
alkalmazni, de ennek bukásával az azt képviselő tanárok is eltűntek, hogy aztán
kialakuljon a mostani katolikus, de civil gimnázium,
Sz, munkájának módszerét célkitűzése határozza meg. Ö csupán a saját
iskolája történetét akarta megírni, és jól tudta, hogy annak minden mozzanata
érdekli az Alma Mater családját. Ezért foglalkozik oly aprólékos gonddal az
iskola épületeivel, tanáraival és nevesebb növendékeivel és az egyes helyi jelentőségű eseményekkel is. De másrészt ez a magyarázata annak is, hogy miért nem
kapunk eléggé éles és egységes képet az itt folytatott oktató és nevelő munkáról,
az alkalmazott elvekről és módszerekről, az önképzőkör működéséről stb. Igaz
ugyan, hogy a budai „egyetemi" gimnázium történetének ilyértelmű feldolgozása
igen sok időt és munkát igényelt volna, de viszont ezen, mínt a legmegfelelőbb
mintán, kitűnően lehetett volna ábrázolni a magyar középiskola 250 éves
fejlődését.
Csóka Lajos.
Meszlényí Antal: Buda felszabadítása 1686. Szent István Társulat kiadása.
Budapest, 1936, 232 1.
A kétszázötvenéves jubileum alkalmából több munka hagyta el a sajtót. A
jubileum adott alkalmat a szerzőnek is arra, hogy az eddig megjelent monográfiák, főleg Károlyi kitűnő munkája és végül saját római kutatásai nyomán elénk
tárja azt a sok szenvedést, amit a másfélszázados török elnyomás jelentett számukra, Ez tanította meg a katolikust és protestánst egyaránt arra, hogy itt az
egyetemes kereszténység közös ellenségéről van szó. Ezért imádkozott így a kálvinista magyar is: Ne adj minket Uram a pogányok martalékául! Ne hízzék továbbra is a kereszténység vérével ez a vérszopó nadály! Apadjon már egyszer
a török félhold el! Ezért jönnek a közös ellenség ellen Európa katolikus és protestáns népei Buda alá, hogy megvívják az utolsó keresztes hadjáratot a pogány
félholddal. Jönnek a barokk keresztes lovagok, az önkéntesek százai, hogy viszszafizessék, ha elkésve is, azt a nagy véráldozatot, amit a kereszténység keleti
védbástyája, Magyarország hozott századokon keresztül az ő békés fejlődésük
érdekében. Ott harcolnak természetesen a magyarok is Buda falainál; Thököly
kurucai Petneházy vezetésével és a katolikus hajdúk a bátor Fiáthtal az élükön.
Oly hősiesen harcolnak, hogy nevük szinte a hősiességgel egyenlő. Mindazért,
hogy ezt megérhettük, a nagy XI. Ince pápának tartozunk hálával, aki élete céljául tűzte ki hazánk felszabadítását. Nagyszerű diplomáciájával, élükön különösen
Buonvisível, kinek „idegen létére annyira szívéhez nőtt hazánk, mintha itt ringott volna a bölcsője", ő rázta fel az európai kereszténység lelkiismeretét és ő
finanszírozta a kiadások jelentős részét is, A bécsi udvartól sem vonhatjuk meg
hálánk kifejezését, hisz végeredményben mégis csak az ő tárgyalásaiknak köszönhető, hogy mintegy 70—80 ezer főnyi sereg érkezett a derék Lotharingiaí Károly

fővezérlete alatt Buda alá. Erről a mozgalmas időről ad a mai tudomány színvonalán álló, érdekes, élénk stílusban megírt képet a szerző a művelt és a történet iránt érdeklődő közönség számára.
Jánosi Gyula dr.
Dr. Kalmár Gusztáv: A népek és fajok harca. Szent István-Társulat kiadása.
Budapest, 206 1. (Szent István Könyvek 127.)
A ma kérdései, amelyekkel a folyóiratokban gyakran találkozunk, nyernek
éles megvilágítást egységes, mindent felölelő kép keretében Kalmár G. kitűnő
könyvében. Földrajz, történelem, néprajz, nemzetiségi, társadalmi, gazdasági és
politikai kérdések mind helyet kapnak e könyvben. Mindezt a sokrétű ismeretanyagot egységbe foglalja az egységes célkitűzés. A szerző ugyanis csak annyiban használja fel a sokoldalú ismeretanyagát, amennyiben vele célját, a népek
viiágfeletti uralomért folytatott küzdelmét éles megvilágításba tudja helyezni,
A ma él és a jövő lüktet a könyv minden sorában. A múlt csak arra szolgál,
hogy megvilágítsa a jelent, a jelenből kiinduló célkitűzések pedig a jövő körvonalait adják. Nagyszerű képet kapunk az angol világbirodalom kialakulásáról és
jövő kilátásairól, az Uníó nagyhatalmi állásáról, a japánok tényleges erejéről, a
mexikói lázadások okáról (olaj-kérdés), a balkáni viszonyokról, a magyar revizió
nemzeti létünk szempontjából életbevágó fontosságáról. A könyv elolvasása után
sok olyan kérdés, amit eddig jelentéktelennek tartottunk, igazi jelentőségében
áll előttünk, viszont mások elvesztik jelentőségüket. Kifogásunk talán csak az
volna, hogy az a rész, amelyben arról ír, mennyiben ismerték fel az angolok a
Földközi-tenger jelentőségét az Indiába vezető út szempontjából, ott nem ír elég
világosan és szabatosan. Végeredményben megállapíthatjuk, hogy a történelem
és a földrajz tanárok nagyszerű segítő eszközt kaptak Kalmár G. könyvében
és a művelt közönség is nemcsak haszonnal, hanem élvezettel is fogja olvasni
a színes, élvezetes stílusban megírt könyvet.
Dr. J. Gy.
Dr. Babies András: A kamarai igazgatás Pécs városában, (1686—1703.)
Pécs, 1937. 80 1,
Pécs a hosszú török iga alól 1686-ban szabadult fel, miután Bádeni Lajos
felmentő serege bevonulhatott a lerombolt városba. Nyomban utána megkezdődhetett a 143 évi pusztítás helyrehozása, A török uralom után jellemző a város
helyzetére, hogy az udvari kamara tanácsosai között felvetődött Pécs teljes megsemmisítésének gondolata, A kevés lakosságot rossz vályogházaiban az éhhalál
fenyegette. Az állapotokon először a haditanács provizórikus közigazgatása igyekezett segíteni. A katonai kormányzást hamarosan felváltotta a budai kamarai
adminisztráció
alatt működő helyi hatóság: vám-, harmincad-, sóhivatal és a
kamarai tiszttartóság. Ezeknek a hivataloknak a szervezetét, személyzetét, munkakörét, érdemeit, bevételeit ismerteti B. a pécsi Erzsébet Tudományegyetem Magyar Történelmi Intézetében készült szép dolgozatában. A szerző mint Pécs város hivataltörténetének kutatója ismeretes. Ebben a munkájában Pécs török
hódoltság utáni történetének első korszakát vizsgálja egész addig az időig, míg
a pécsi püspöknek sikerül régi földesúri jogait érvényesíteni és a városban megszűnik a kamarai kormányzás. A szerző levéltári kutatások alapján úttörő munkát végzett, éles analízissel választotta szét azokat a különböző érdekszálakat,
amelyek a kamarai kormányzás alatt Pécsett szembeállították egymással a kamarát a katonai hatóságokkal, a várossal és a püspökökkel. Szívesen olvastuk volna,
ha a szerző néhol összehasonlításképen felhozta volna azoknak a városoknak a
helyzetét, amelyek hasonló kormányzatot kaptak, mint pl. Esztergom, Vác, Hatvan, Eger, Szolnok, Szeged, Baja, Földvár, Sziget, Kaposvár, Kanizsa stb. Akármelyikkel összehasonlítva sokkal szemléletesebben állnának előttünk a különböző
jövedelmi összegek, hivatalnokok érdemei, joghatósági (jurisdikciós) kérdések.
Itt természetesen külön kutatásra lett volna szükség, mert még ezeknek a kérdéseknek megvilágításával adósok az egyes várostörténetek. A pécsi egyetem
érdeme, hogy Pécs város történetének egyes korszakait és kérdéseit szakszerűen
vizsgálja.

Dr. Miskolczy István: Magyar-olasz összeköttetések az Anjouk korában.
Magyar-nápolyi kapcsolatok. Budapest, 1937. 340 1.
A szerző az Anjouk korának hivatott történetírója. Számos rövidebb-hoszszabb cikke mellett 1923-ban jelent meg egy összefoglaló könyve a művelt
közönség számára az Anjou-korról (Miskolczy. I.: Magyarország az Anjouk korában, Budapest, 1923, Szent István Könyvek 9, sz.), de míg az a mű a multszázadi nagy történészek (Óváry Lipót, Fraknói Vilmos, Pór Antal) kutatásai,
illetve összefoglalásai alapján készült, a jelen munka a szerző többszöri olaszországi kutatásainak eredménye. Csak a legkiterjedtebb levéltári kutatással és
a legújabb irodalom felhasználásával sikerült Af.-nak kiegészíteni a föntemlített
tudósok eredményeit, mert mint ismeretes, az Anjouk dicső kora az egyik legjobban felkutatott és feldolgozott szaka történetünknek. Vannak ugyan még itt
is megnemoldott kérdések, pl. amit M. is csak lélektanilag meggyőzően, de pozitív
adatokat nélkülözve fejteget: Johanna részességét András meggyilkolásánál
(244—249. 11.), de minden valószínűség szerint ezekre a' kérdésekre már sohasem
kapunk feleletet. Ezektől eltekintve teljesen kimerítően ismerteti a szerző nápolyi, firenzei és vatikáni levéltárakban végzett kutatásai alapján az Anjouk trónigényét Nápolyban, András herceg történetét, szerepét, halálát, Nagy Lajos hadjáratait, bonyolult diplomáciai tárgyalásait, Johannával szemben elfoglalt magatartását, Durazzói (Kis) Károly trónrajutását. Külön fejezet jut még a Nápolyba
került magyar zsoldosoknak. Ezekben a fejezetekben a legkisebb részletekre kiterjed, minden valamire való adatot felhasznál; legtöbbször magukat a forrásokat
beszélteti, néha többet is egyszerre, ebből magyarázható néhány ismétlése. Szembetűnő a források fölötti éles kritikája. Üjszerű XIII. fejezete: magyarok Nápolyban, nápolyiak Magyarországon és az a kísérlete, amellyel összegezni akarja azokat a hatásokat, amelyeket a nápolyi intézmények a magyar hadügyi, pénzgazdasági és törvénykezési reformokban az Anjouk alatt elértek. A Capet-világbirodalom kérdése zárja be a könyvet, amely — úgy hisszük — teljesen felöleli és
immár lezárja az Anjouk nápolyi összeköttetéseiről megszerezhető ismereteinket. A Szent István-Társulat áldozatkészségét dicséri ilyen komoly tudományos
könyv kiadása.
Tower Vilmos: Amit Napoleon életrajzai elhallgatnak. Szalézi Művek,
Rákospalota, 213 1. Ára: 3 P.
Ha valaki a cím után ítélve arra számítana, hogy Napoleon életrajzait veszi
sorra a szerző és egészíti ki, kellemesen téved a mű elolvasása után, mert a száraz, adatszerű felsorolás helyett egységes elbeszélést élvezhet. Lehetetlenség lenne
a félmillió felé közeledő Napoleon-könyveket sorra venni és kiegészíteni, a szerző
sem kísérletezik ezzel, hanem alapul véve a gazdag Napoleon-irodalomból a legmegbízhatóbbakat, könyve I, részében összeállítja azokat az eseménycsoportokat,
amelyek Napoleonnak és a vele egyidőben élő két pápának viszonyára vonatkoznak és amelyeket az ismert és közkézen forgó Napoleon életrajzok alig említenek: a pápai állam elfoglalása, a pápák bántalmazásai. Érdekes és kevésbbé
ismert részeket közöl a császárkoronázásról és vele kapcsolatban VII. Pius tizenegyszeres megaláztatásáról és a konkordátumokról. Könyve II. részében hívő
szemmel szemléli azokat az eseményeket, amelyek Napoleont orosz hadjárata
után érték- Napoleon sorsában a történelmet irányító Gondviselés kezét látja,
mely mindazt ráméri Napoleonra, amit ő a pápákkal elviseltetett. Fogságának
számos kevésbbé ismert részlete kerül itt nyilvánosságra.
A könyv mindvégig lenyűgöző olvasmány, könnyed, szépen folyó elbeszélés.
Érdeme az is, hogy nem esett bele a Napoleon-könyvek hibájába: nem elfogult,
A szép kiállítás a Szalézi Művek munkáját dicséri.
Waczulík Margit: A török korszak kezdetének nyugati történetirodalma a
16, században, Budapest, 1937, 90 1.
A szerző az 1526-tól 1541-ig terjedő magyar események 16. századi nyugati
irodalmát vizsgálja. Általánosságban tárgyalja az érdeklődés kifejeződésének
forrásait, majd Brodaricsról szól néhány szót. Utána az olasz (Marino Sanudo,
Jovius. della Valle de Padoa, Guazzo, Sansovino, Ulloa, Ascanio), majd a német (Ursinus Velius, Lazius, Sambucus, Soiterus, Dubravius, Sleidanus, Came-

rarius, Honiger, Leuenklau, Boissardus, stb.) íróknak ismertetését olvashatjuk.
Megemlít még két francia történetírót (Paradin-t és Fumée-t), tárgyalja a német
gyűjteményes munkákat és ezzel be is fejezi anyagát. A szerző késégtelen így is
nagy munkát végzett, mert nagyon sok anyagot kellett átnéznie, de tárgyválasztása miatt az eredmény nem felel meg végzett munkájának, Nem merítette ki
az egész idevonatkozó nyugati anyagot, A kutatást ezen a téren inkább időben,
mint térben kell kiterjeszteni. W.-nak 15 évről szóló feljegyzésekért át kellett
kutatnia az egész nyugati irodalmat. A következő 15 év kutatójának szintén ezt
az irodalmat kell átolvasnia, ő sem fogja minden nyugati népét átnézni, A rövid
időről természetesen kevés a feljegyzés, s ezért W. inkább az író célkitűzését,
történetfilozófiáját, vallási felfogását, műve szerkezetét, előadásmódját ismerteti.
Sokkal előnyösebb lett volna inkább csak egy-egy nemzet történetíróira terjeszteni ki a vizsgálódást. A teljesség így könnyebben biztosítható.
— ha. —
Az Isteni Ige Társasága. Szent Imre Missziós Szeminárium, Kőszeg.
A kőszegi Szent Imre Missziós Szeminárium és a budatétényi NázáretMissziósház révén nálunk is ismert egyik modern missziós szerzetesrendnek, az
Isteni Ige Társaságának küzdelmes keletkezését, gyors fejlődését és mai elterjedtségét mutatja be e díszes könyv. Az alig hat évtizedes rendnek ma már az
egész világon vannak missziói. Azonkívül a kivándoroltak között fejt ki kiterjedt munkásságot. A könyv bepillantást enged a rend nagyarányú tudományos
működésébe is. Egy vázlatos térkép szemlélteti az 5000 rendtagot és 4000 miszsziósnövendéket számláló rend elterjedtségét. 22 oldal mélynyomású képmelléklet pedig a rend misszióstelepeit mutatja be szemléletesen.
Emlékkönyv Domanovszky Sándor születése hatvanadik fordulójának ünnepére. Budapest, 1937. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda.
A Domanovszky-Emlékkönyvben 37 tanítvány a k a r j a leróni h á l á j á t egy-egy
nagyértékű tanulmánnyal professzorával szemben. A kötet tanulmányai egyenként
és teljességükben a legnemesebb versengést tanúsítják a fiatalos erejű professzor
mindenkor fáradhatatlan munkásságának méltó megközelítésében,
A több mint 700 oldalas, kiállításában is remek könyv minden egyes cikke
a magyar művelődés egy-egy fontos részletét dolgozza fel úgy, hogy a tanulmányok egymás mellett szinte szintetikus egységet alkotnak és a sok tanulmányon keresztül tulajdonképpen az egész -magyar művelődéstörténet bontakozik ki,
A könyv tehát nem csupán a tisztelet kifejezésének dokumentuma, hanem
így az egész magyar történettudománynak nélkülözhetetlen nagy gyarapodása.
A tanítványok seregében az új magyar történettudomány legjobb nevű művelői
szerepelnek, akiknek munkássága önmagában is biztosítéka a Domanovszky Sándor-Emlékkönyv jelentőségének tudományos szempontból.

Művelődéstörténet.
Wilhelm Sieber: Das frühgermanische Christentum. Ein Rundblick über seine
Wesensart und seine Leistungen. 8°, 384 1. Innsbruck, 1937, Verlag Felizian Rauch,
A német katolicizmus teljesen a bástyái mögé szorult. Szinte utolsó csepp
véréig küzdenie kell minden intézményéért, egész jelenéért és jövőjéért. Most
már a múltja is veszélyben forog, mert a nemzetiszocialista állam egész súlyával
támogatja és fejleszti a pogány germán műveltséggel foglalkozó, annak egyes elemeit keresztényellenes célzattal kidomborító irodalmat. Annál örvendetesebb
látni, hogy a katolikus tudományos körök milyen példás önmérséklettel iparkodnak védelmezni a veszélyeztetett keresztény alapokat. A germán törzsek megtérítéséről, a keresztény műveltség és a germán népiség kapcsolatairól eddig már
számos higgadt és tárgyilagos hangú írás jelent meg a legjobb német katolikus
írók tollából. Ezek közé tartozik Sieber könyve is. Síeber majdnem egészen háttérbe szorítja az egyéniségét és inkább magukat a forrásokat beszélteti, a tényeket sorakoztatja fel, hogy az olvasó közvetlenül lássa mindazt, amit a keresz-

ténység a német törzseknek a természetfölötti és természetes létsíkban ad&tt:
a magasabb műveltséget, a honi nyelv és írás ápolásának tudományát, a mezőgazdaság, az ipar és a kereskedelem új formáit, a képzőművészetet, éneket és
zenét, az iskolákat és a szociális népgondozást, a nő, a házasság és a család
szentségét, a közösségi élet tökéletesebb formáit stb., melyet lehetővé tették, hogy
a széthúzó törzsekből idővel egységes nép, majd állam alakuljon, Sieber ezenfelül minden fejezetben hű képet is rajzol a germán törzsek egészséges művelődési és erkölcsi alapjairól, melyekre a hittérítők bizalommal építhettek, A keresztény hittérítők önfeláldozó munkáját a pogány népi előzmények alapos ismertetése után így sokkal elevenebben t u d j a szemléltetni. Különösen szép az első
térítők és a kolostorok céltudatos munkájának a rajza. A könyv értékét a széleskörű forráskiaknázás mellett emeli az a körülmény, hogy a szerző a vonatkozó irodalomra minden fejezetben bőven utal. J ó lett volna azonban a kötet
végén a legfontosabb szakmunkákat szempontok szerint és kritikai megjegyzésekkel ellátva külön összefoglalni, A név- és tárgymutató hiányát erősen érezzük,
Dr. Karsai

Géza.

Földrajz.
Prinz Gyula és gróf Teleki Pál: Magyar Földrajz, II. rész: A magyar munka
földrajza. (Magyar Föld, Magyar F a j II. k.). Kír. Magy, Egyetemi Nyomda.
Budapest, é, n, 442 1,
Folyóiratunkban (1936, 312—13,) a megérdemelt teljes elismerésben részesítettük e nagy tudományos vállalkozásnak első kötetét, és rámutattunk arra a
kivételesen széleskörű és mély összefüggéseket kereső munkamódszerre, amelylyel Prinz Gyula egészen új levegőt hozott a magyar földrajztudományba, A második kötetnek elolvasása még jobban megerősített e meggyőződésünkben. Míg
azonban az első kötet Prinz Gyulát inkább mint a természeti földrajz mesterét
mutatta be, addig a második mélyenlátó, a vonatkozó tudományok eredményeit
biztos tájékozottsággal felhasználó kultúrgeográfussal ismertet meg. Nagy és úttörő művének megalkotásában méltó társra talált Teleki Pál grófban, Ö ugyan
csak az első fejezetet írta, de a könyv egész tartalmát, célkitűzéseit és eszméit
együttesen alkották meg, s a nagyszerű eredmény szinte oldalról-oldalra való
közös megbeszélésük és együttmunkálkodásuk gyümölcse, A kötet célja: bemutatni
az olvasónak, hogyan alakult ki a nyerstájból a magyar ember hazája; méltatni
az ország népének azt a munkáját, amely az első kötetben tárgyalt természeti
színpadon színeiben és vonalaiban új táji arculatot teremtett, a haza arculatát.
Az ország helyzetének az európai haladás területén való megállapítása után a
termelés nyers térszínét ismerteti, majd a növénytakaró évezredes átalakulásaival foglalkozik. Kitűnő képet kapunk az ország vízgazdálkodásáról, s különösképen megkapó annak a világviszonylatban is rendkívüli jelentőségű munkának
méltatása, amelyet a magyar nép az ország belvizeinek szabályozásával végrehajtott; ennek négymillió hektárnyi területnyeresége háromszorosa az annyiszor hangoztatott hollandus ármentesítési tevékenységnek. Pontos képet rajzol a magyarság ősfoglalkozásainak, a halászat, vadászat és a pásztorkodás táj alakító szerepéről, Beható méltatásban részesül a dunai tájnak manapság leginkább színt
adó tényezője, a magyar mezőgazdaság tájrajzi hatása, továbbá bányakincseinknek és természeti erőforrásainknak földrajzi helyzete. Öt fejezetet szentel a településföldrajznak, Részletesen foglalkozik a háznak hazánkbeli fejlődésével és
fajaival, s nagyon érdekesen szól a védelem, az egyházi élet és a vásárok tájrajzi hatásairól, A történeti fejlődésbe beleágyazza városaink mai képének kia'akulását. Az egész munka nemcsak oktató, hanem a legszerencsésebb módon
nemzetnevelő is. Kár, hogy egyébként öntudatos nyelvi törekvései ellenére is
nem mindig kellően érthető és világos; s a magunk, de a mü szempontjából is
sajnáljuk, hogy az egyházi élet táj alakító hatására vonatkozó részeknél, valamint
a kolostoroknak a magyar mezőgazdaságban vitt szerepének leírásánál a felhasznált kisebb munkák mellett nem támaszkodott e téren a legjelentősebbre,
Ren dtörtén etünkre.
Vanyó Tihamér

dr.

Földrajzi Vezérkönyv. Összeállította és rajzolta Schlosser József állami
gimn, tanár, Szombathely, 1936. II, kiad, 204 1.
Üjabb miniszteri rendelkezés kötelezővé tette a középiskolákban a tananyagnak óráról-órára való módszeresen feldolgozott előirányzását, A földrajzból ez — a tanár és tanuló számára egyaránt — legelőnyösebben az egy-egy
órára eső anyagnak vázlatos felrajzolása által történhetik meg. Kari János legújabb módszertani könyvének megjelenése és a szegedi polgáriiskolai tanárképző új utat mutató, szép működése mellett Schloser József nemes, nagy tudással és gyakorlati érzékkel megáldott munkálkodása jelentékeny segítséget és
indítást jelent földrajzszakos tanárainknak. Schlosser 270 óratervvázlatban a
középiskola alsó négy osztályának egész földrajzi anyagát óráról-órára készült
módszeres beosztásban a d j a . Könyve nagymértékben szolgálja a földrajzi ismeretek öntudatosítását, erősíti a belső szemléleti készséget, megtanít a dolgok lényegének biztos fölismerésére és néhány egyszerű vonással történő szemléltető
kifejezésére. így összekapcsolja a gondolkodva és tevékenykedve tanulás és tanítás előnyeit, az eszme és cselekvés iskoláját. Többhelyütt találkoztunk ugyan
könyvében kevésbbé szabatos megállapításokkal, sőt tévedésekkel is, de ez nem
is lehetséges másként ekkora anyagban. Szerettük volna látni munkájában az
újabb német geopolitikai vázlatoknak élénkítő alkalmazását és a roppantul fejlődő védelmi földrajznak legalább némi elemeit. Munkája azonban így is teljes
elismerést érdemel, igen nagy szolgálatára lesz középiskolai tanárainknak és igazi
apostola a földrajzi érdeklődés felkeltésének az ifjúságban,
Vanyó Tihamér
dr.

Néprajz.
Ortutay Gyula: Magyar népismeret, Budapest, 1937. — Haraszti Emil:
A tánc története, Budapest, 1937. Kincstár, (A Magyar Szemle Társaság Kis
Könyvtára) 9., illetőleg 54. szám,
A „Kincsestár" megint két szellemesen és jól megírt kötetkével gyarapodott.
Ortutay kissé félreérthető című munkájában nagy feladatra vállalkozott. Hiányt
akar pótolni, mert — mint mondja — irodalmunkban könyvéhez hasonló célkitűzésű és jellegű mű eddig még nincs; az egyes részlettudományok, szigorúan
ragaszkodva a maguk kérdéseihez, nern vetették fel a parasztság egyetemére
vonatkozó kérdéseket. Horváth János „irodalomismerete" lebeg szeme előtt, amikor „népismeret" cím alatt egységes szempontok szerint összefoglalni igyekszik
a parasztságra vonatkozó eddigi jó ismereteket. A kitűzött célnak ügyesen meg
is felel. Röviden ismerteti a külföldi és a hazai parasztismeret történetét; szól a
parasztélet megismerésével foglalkozó főbb módszerekről, elméletekről; kifejti
jó oldalukat és gyengeségeiket, s egy új, helyesebb megismerés körvonalait vetíti
elénk. Az egyes fejezetekben sok a szellemes megállapítás, a másfelől is ismert
dolgok újszerű beállítása, de akad néhány elsiklás és tévedés is. A naivnak
bélyegezett Weigert sokévtizedes közvetlen tapasztalatból fakadt könyvei akkor
is klasszikus művek, keresett források lesznek még, amikor a mai falukutatás
eredményeinek könnyebb fajsúlyú részét száraz avarként sodorja már a s z é l . . .
Nehéz feladatra vállalkozott Haraszti is, amikor 80 oldalon a tánc világtörténetét iparkodott összesűríteni, a táncmágiától a táncutópiákig. A legjobb
külföldi forrásművek alapján, jó lényeg- és problémaérzékkel mégis aránylag hű
képet tud nyújtani a tánc történetének fontosabb mozzanatairól. Kár, hogy a
tánc kultikus jellegét elfelejtette jobban hangsúlyozni. Szól ugyan róla mellékesen
több helyen is, de az első fejezetekben nyugodtan a tárgyalás középpontjába
állíthatta volna a vallásos mozzanatot, mégpedig a tárgyi igazság legcsekélyebb
sérelme nélkül. Az erre vonatkozó óriási részletirodalom — úgy látszik — elkerülte a figyelmét. A magyar táncot a megfelelő helyeken ügyesen beleszövi
a fejlődés menetébe; kiemeli a jellegzetességeit, utal felkutatásának hiányaira és
a magyar koreográfia jövő feladataira, melyek megoldását csak egy Bartókkal
és Kodállyal egyenrangú magyar koreográfus kísérelheti meg sikerrel.
Dr. Karsai
Géza.

Művészet.
Anton Hekler: Ungarische Kunstgeschichte. Verlag Gebr. Mann. Berlin, 1937.
Örömmel üdvözöljük az első német nyelven megjelent magyar művészettörténelmet, mely két szempontból is hézagpótlónak mondható. Hézagpótló tudományos szempontból, mert eddig a nagy művészettörténelemben a magyar műalkotások nem igen voltak képviselve. Most a német világnyelv segítségével s
épen Hekler tudományos tekintélye alapján oda is könnyebben bejuthatnak. De
hézagpótló e mű gyakorlati szempontból is, épen a most lendületben lévő idegenforgalom szempontjából is. Megbízhatóbb kalauzt a műértő idegen közönség nem
is várhatott volna. A jó név- és tárgymutató s a 159 művészi kép teljes tájékozást
n y ú j t a magyar művészetről a honfoglalás korától kezdve egészen a XIX. sz.
klasszicizmusáig.
A Magyar Művészet 9. számának gazdag tartalmából kiemelkedik Kállai
Ernő tanulmánya Czóbel Béla művészetéről, Körmendi András összefoglaló cikke,
mely a mai amerikai festészet eredetét és irányait ismerteti számos reprodukció
kapcsán. Csatkai E n d r e magyar művész-levelekből közöl érdekes szemelvényeket.
Elek Artúr tanulmányt írt az újabb magyar grafikus művészetről; Rózsa
Miklós a Münchenben élő kiváló festőnek, Kubinyi Sándornak művészetét ismerteti: Lázár Béla újabban felbukkant Paál-festményeket mutat be; Héj j as János
a Szépművészeti Múzeum német grafikai kiállításával foglalkozik, ifj. Csemegi
József pedig a miskolc-avasi templom építéstörténetét közli.
Kampis Antal Szentgyörgyi István szobrászművész legújabb műveivel foglalkozik, Mihalik Sándor tisztázza a XV—XVII. századi Németországban működött magyar ötvösmesterek szerepét, Dercsényi Dezső pedig a magyar műemlék-védelem problémáját ismerteti.
Ybl Ervin m é l t a t j a a nemrégiben elhúnyt nagy magyar szobrásznak, Zala
Györgynek művészetét, Csánky Dénes régi szepességi táblaképfestészetünk történetével foglalkozik. Herman Lipót a Szinyei Társaság művésztagjainak nagyszabású kiállítását ismerteti.
Dr, Aggházy Mária: A zirci apátság templomépítkezései a XVIII. században.
Egyházmegyei Könyvnyomda, Veszprém, 1937. Ára a szerzőnél rendelve 5 P.
Újpest, Vécsey-u. 110.
A szerző egy egészen érdekes kis kultúrszigetet dolgoz fel, a magyar cisztercita templomépítkezést. Gondos levéltári kutatás és stíluskritika alapján megállapítja, mint támad fel a magyar cisztercita rend gazdasági és telepítési tevékenységével kapcsolatban a községek egyházművészeti élete is. A katolikus megújhodás korának nagy lendületét érezzük ki a rend építkezéseiből a zirci barokk
világon kezdve a magyarpolányi, nagytevelí. esztergárí rokokón át a klasszicizmusban megpihenő bakonykoppányi, herczegfalvi, tósokberéndi templomokig. Vázolja Fellner, Hoffpaur, Witwer, Mauer, Keger építészeti, Maulbertsch, Krause,
Pohlinger, Fischer, Wagenmeister festészeti, Rössler s a Listner testvérek szobrászati tevékenységét, kiterjed figyelme az iparművészeti alkotásokra is, s igen értékes szemléltető anyagon mutatja be a fejlődést, vagy a stíluskritikai összevetést,
A szerző munkája komoly lépéssel vitte előre a magyar falu, a magyar vidék
művészetének megismerését, az egyházművészettörténeti topográfiának annyira
óhajtott létrejöttét.
Mihályi
Ernő.
Szmrecsányi Miklósi Eger művészetéről. Sajtó alá rendezte Kapossy János
és Radisits Elemér, Budapest, Stephaneum, 1937,
Eger művészeti múltjának egyik legfényesebb korszakát, a Barkóczyak, Esterházyak, Batthyányiak, Pyrkerek tevékenységét vetíti új fénnyel, új színekkel elénk
e szépen illusztrált könyv. Megszólalnak a levéltárak, szerzetházak egykorú feljegyzései, melyek ráirányítják a közfigyelmet Eger egyházi és világi műemlékeire,
műkincseire s Eger egy csapásra az ország legkiemelkedőbb barokk kultúrcentru-

mai közé emelkedik. A kiváló szerzők módszertani útmutatást is adnak, hogyan
kell egy város műemlékeit feldolgozni,
Mihályi Ernő.
Dr. P, Paulus Weíssenberger: Baugeschichte der Abtei Neresheím, Stuttgart, 1934, VI + 268 1, (A „Darstellungen aus der Württembergischen Geschichte"
24. kötete.)
Weíssenberger, neresheími bencés, apátsága építéstörténetét foglalja össze
nagy felkészültséggel ebben a szép kiállítású munkában. A neresheimi apátságot
Hartmann dillingen-kyburgi gróf alapította 1095 körül reguláris kanonokok számára, csak később lett bencés apátsággá. Nem áll fenn a Taszilo-féle alapítás,
ahogy Bernhardus Norícus krónikája alapján állították a XVIII. sz, kutatói. Az
első fejezet szép képet ad az apátság építéstörténetéről az alapítástól a XVIII.
sz. elején bekövetkezett pusztulásig. Érdekesen rajzolja meg a hirsaui építészet
hatását. A második fejezet a barokk kolostor, a harmadik a barokk templom
(1750.) építésének történetét tárgyalja. Részletesen ismerteti a templom belső
berendezését is. Külön fejezetet szentel a prelatura és a torony építésének. Az
alapos ismertetést bő függelék (100 1.) teszi teljessé, melyben a kolostor apátjairól, a templom építésterveiről stb. számol be, Gazdag képanyag (106 kép)
egészíti ki a művet.
Dr. Csatkaí Endre: Sopron vármegye műemlékei, III. sorozat. Sopron, Székely és Társa,
Sopron vármegyének egy darabja, a csepregi járás és a soproni járás néhány
f a l u j a került feldolgozásra Cs. szakavatott tollából. Örvendetes ez a magyar falukutatás és a művészettörténelem szempontjából egyaránt. Ezek a részletes kutatások r a k j á k le a magyar művészettörténelem alapjait. Sajnos, az oklevélileg
említett 15 középkori templomból itt is csak egy maradt fenn s néhány romrészlet, A középkori felszerelésekből is csak egy kehely maradt mutatóba. Az
építkezések mind a kat, megújhodás korából, a felszerelések nagy része pedig a
XIX. század második feléből valók. A protestáns templomok, kastélyok, angolparkok, szobrok, síremlékek, céhemlékek is mind feldolgozásra találnak, A kastélyokban Cranach, Ender, Füger, Amerling, Kriehuber, Begas alkotásaival találkozunk. 14 faluban vannak soproni ötvösmunkák, Schaller-, Storno-, Pálmai-képek.
Nagy érdeklődéssel várjuk a mű további folytatását. Bárcsak minden vármegye
találna ilyen feldolgozóra.
Mihályi
Ernő.

Zene.
Romita (Sac. Dr, Fiorenzo): lus Musicae Liturgicae, Dissertatio historicoiuridica. 1936. Marietti, Via Legnano, 23 — Torino (118) — Italia. XXVIII + 320
oldal. Fűzve 15 lira.
Romita könyve tudományos feldolgozása a liturgikus zenei jog történetének
és rendszeres kifejtése a jelenlegi jognak. A történeti rész, mely három korszakra
oszlik, a iu® antiquum, ius novum és ius novissimum korára, kezdve az ó-szövetségi jogtól egészen a XI. Pius pápa-féle „Divini cultus sanctitatem" Constitutio
Apostolica- ig a legteljesebb részletességgel tárgyalja az összes történeti mozzanatokat; az elméleti rész pedig a X. Pius pápától kiadott „Inter pastoralis officii
sollicitudines" Motu Proprio fejezeteinek sorrendjében világosan fejtegeti a jelenleg érvényben levő jogot, törvényeket. Függelékében hozza a könyv a legújabb
jog forrásainak, köztük az említett két legfontosabbnak eredeti szövegét is- Romita munkáját elsősorban a szemináriumok növendékeinek kezébe a k a r j a adni,
hogy ismerjék meg alaposan az egyházi zene törvényeit, melyeket nekik kell
majd mindenekelőtt megtartaniok és másokkal, karnagyokkal, kántorokkal, énekkarokkal megtartatniok, amint ezt a legújabb pápák is oly hangsúlyozottan
kívánják.

RENDI HÍREK.

Á Szt. István-emlékkápolna oltárainak felszentelése. Már egy
év óta kíséri miséinket a munka orgonája, a munka muzsikája erődtemplomunk gyilokfolyosójának kápolnává való átalakításával és a
toronynak ú j r a való burkolásával kapcsolatban. Hálás munkásarcok
mosolyogtak felénk a jó munkaalkalomért. Pedig nehéz volt munkájuk. Állandóan szép munkaáriák, munkamelódíák zsongtak a lelkünkben. A kápolna munkája befejeződött. Serédí Jusztinián bíboros hercegprímás bensőséges, szép ünnepség kíséretében szentelte fel
Szt. Imre herceg ünnepén a hat oltárt, melyet Zászlós István szobrász tervezett. Zászlós István tehetségének legjavát adta az oltárok
domborműveiben, melyek tárgyukban a magyar bencés hőskort tárják elénk, művészi megfogalmazásukban pedig szerkezetük változatosságával, az arcoknak, mozdulatoknak lélekkel való telítettségével,
az alakok ügyes megmintázásával válnak ki. Különösen szép Szt.
Istvánnak komoly Krisztus-arca, Szt. Gellért és Szt. Imre bensőséges tekintetének egybeolvadása, Szt. Imre csókjának szűzies bája,
Szt. Adalbert, Szt. Asztrik, Szt. Anasztáz főpapi alakjának monumentalitása s az alapkövet tartó magyar pompásan megmintázott
alakja. Általában a kezek is nagyon beszédesek.
Az ünnepségek nov. 4-én a bíboros hercegprímás ünnepies fogadtatásával kezdődtek. Majd az új oltárokban elhelyezendő ereklyéket, Szent Kelemen és Becket Tamás ereklyéit vitték a káptalanba, ahol a vértanúk zsolozsma ját mondtuk el, azután pedig egész
éjjel félóránkínt felváltott imádkozó őrség adott tiszteletet a szent
ereklyéknek. Másnap reggel hét órakor kezdődött az oltárszentelés
szertartása, az oltárok szent olajjal való megkenése, az ereklyék elhelyezése, majd az első főpapi mise. Az erődtemplom gyílokfolyosójából, ahonnan nehéz időkben, tatártámadáskor sikerrel védekeztek
a bencések és népeik, imádságos hely lett, ahonnan a mai nehéz
időkben, hisszük, szintén sikerrel fogunk védekezni hitünk ellenségeivel szemben,
Szt. Adalberté az első oltár, akínek bencés társaival olyan nagy
része volt a kereszténység lelki alapjainak megvetésében, a keresztény magyar lélek, különösen Szt. István lelkének kialakításában.
Egy nagyszerű magyar alak térdelve fogja a követ, melyet Szt.
Adalbert áld meg. A jelenet mögött áll a bölcs Radia, Szt. Ádalbert
barátja, akinek csendes működéséből oly sok jó fakadt országunkra,
rendünkre. Neki tulajdonítható, hogy Géza a cseh Brewnowból jövő

Anasztáznak és szerzeteseinek Pannonhalmát, Szt. Márton születéshelyét jelölte ki ú j otthonul. Ezt a tényt jelzi, hogy kezében tartja a
tornyot, amelyet éppen a jubileum alkalmából újít meg a kegyelet.
A második képen az alapítólevél szövege elevenedik meg. Szt.
István Anasztáz apát és szerzeteseinek imájával indul a Koppány
elleni harcba. Szent Márton imádságos szent helyén kért segítséget a
magyar Konstantin és Maxentius-harcra, ahol a magyar jövő, a magyarság sorsa dőlt el. Anasztázt szerzetesei, Szt. Istvánt magyarjai
és a német lovagok veszik körül.
A harmadik dombormű a keresztény magyar államnak a Rómaeszmébe való belekapcsolódását, a keresztény magyar királyság
megalapítását, a nyugati kultúra elfogadását, Kelettől örökre való
elszakadásunkat jelzi, mikor Asztrik apát átnyújtja II. Szilveszter
koronáját Szt. Istvánnak.
A negyedik oltáron Szt. Gellért tanítja Szt, Imrét. A bencés
rend belekapcsolódik a magyar ifjúság nevelésébe.
Az ötödik oltáron Szt. Mór, az angyali tisztaságú pannonhalmi
szerzetes, később apát és pécsi püspök, az első magyar író Szt. Imrétől hét csókban részesül. A mindenkori magyarság legszebb elismerése azokért az eszményi célokért, amelyeknek a megvalósításáért
életüket és munkájukat áldozzák a magyar bencések.
Az utolsó oltár a zoborhegyi remeték imáját ábrázolja Szt, Márton egyházában, Szt. Zoerárd, szerzetesi néven András hitvalló és
Szt. Benedek vértanú a remeteség magányából el-eljártak a pannonhalmi monostorba a szerzetesi családi élet melegségének élvezésére.
Az ő szigorú életük jel volt abban az időben, mikor alig hogy kezdett sarjadzani az istenség neve és tisztelete Pannóniában, A d j a a
jó Isten, hogy a bencés hőskor e nagyszerű képviselőinek a tisztelete
ma is jel legyen azok számára, akiknek a szívében meg már kihülőben van az ősi hit. A d j a a jó Isten, hogy amint Oros apát erődtemplomának védőfolyosója megóvott bennünket a tatár veszedelemtől,
Krizosztom főapátnak ez az imádságos, oltáros, szentmisés kápoln á j a óvjon meg bennünket az új pogányság veszedelmétől,
A kápolna átalakítási munkálatait Poros István építész végezte,
a kereszteket és gyertyatartókat pedig Sima Endre győri művész
keze alkotta,
Üj bencés apácakolostor Dániában. 400 éves megszakítás után
ú j bencés élet kezdődik Koppenhágában. Már 1914-ben megalapította Wacken-Harbig grófnő az örökímádási apácák kolostorát, melynek ő maga lett első perjelnője. De ez az életforma az északi női
lelkek közt nem tudott hódítani, 1936-ban az apostoli szentszék engedélyével elhatározták, hogy a bencés szabályzatra térnek át, A
kérdés most oldódott meg, amikor a frauenchiemseei bencés apátságból három apácát kaptak, akik egy beuroni bencés atya vezetésével
ú j perjelségünkben Krisztus király ünnepén öltöztették be a bencés
ruhába a 15 örökímádási apácát, s megkezdték családias szellemű
Pannonhalmi Szemle
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zsolozsmás, liturgikus életüket, mely mint a középkorban, hihetőleg
újból hódít az északi női lelkek közt.
A 900 éves Kajár hódolata Pannonhalmán. A 900 éves Ka jár
község, egykor bencés birtok azzal ünnepelte meg nagy múltját,
hogy hódoló zarándoklatban indult el Pannonhalma Szent hegyére a
község apraja, nagyja, hogy lerója háláját az isteni gondviselés és
szent alapítója, Szt. István előtt, hódolt ősi kegyurasága előtt, megíratta a község történetét s a jubileum alkalmából a világháborúban
hősi halált halt fiai emlékére kultúrházat emelt. Okt. 17-én volt a
kultúrház felavatása. Az ünnepi szentmisét, szentbeszédet és az
avató beszédet a főapát úr mondotta. Kajár jubileuma méltó bevezetése az összes magyar falvak jubileumának, hiszen Szt. Istvánban joggal ünnepelhetjük a magyar falu megalapítóját. Törvényeiben
a falusi bíró külföldi vonatkozásban is eredeti alkotás. A német királyi uradalmakban az egyes királyi javak gondnokát jelentette, a
javak kezelőjét, Szt. István törvényeiben a falu egész nyilvános élete
a bíró kezébe fut össze. A bírót vonja felelősségre az ispán is, az
egyház is, hogy vasárnap a tűzőrzők kivételével mindenki ott legyen
a templomban, ő gondoskodik az idegenek és a szegények eltemetéséről, ami különben a rokonság dolga. A bíró a királyi közigazgatási
szervezet legalsóbb foka a nélkül, hogy királyi hivatalnok volna,
mint az ispán vagy a százados. A bíró áll a falu élén, A Szt. István
törvényeiben említett falvak éppúgy vonatkoznak a nemesi, közszabad telepekre, mint a földesúri falvak népeire. Egészen egyetemlegesen intézkedik Szt. István, hogy minden 10 falu templomot építsen,
hogy a falvak a templomtól nomádpásztorkodás közben messze ne
menjenek. Ezek és hasonló rendelkezések azt mutatják, hogy a gazdasági és társadalmi élet súlypontja a nemzetségi köteléktől a falu
irányába tolódott el. Az országban most már nem a nemzetségi kötelék az uralkodó, nem ez a szociális és politikai élet végső alapja,
hanem a területi elv. A nemzetségi tagozódás helyére lép a földrajzi
elosztódás szerinti tagozódás, a falu. Az állandó letelepüléssel elvesztette a nemzetség a maga alakító erejét és a vezetést átadta a
falunak. Azóta a magyar falu lett a magyar élet középpontja. Ezzel
a változással a falusi bíró a nemzetségfő helyébe lép s ezzel olyan
fejlődési folyamat indul meg, melynek gyümölcsei éppen ma vannak
érőfélben.
A mult évi jól sikerült Szemle-estek
hatása alatt a „Pannonhalmi Szemle" munkatársai és a Kecskeméti Bencés Obláta Szövetség Laurisin Lajos operaházi tag közreműködésével 1937. évi október
24-én, vasárnap délután 6 órakor a piarista gimnázium dísztermében
Szent István-estet rendeztek. A műsor a következő volt: 1. Megnyitót mondott Kovács Sándor főesperes, apátplébános. 2. „Szent István a magyar irodalomban" címen előadást tartott Bánhegyi Jób dr.
bencés főiskolai tanár. 3. a) Erkel: Szent Imre áriája az „István
király" c. operából, b) Kienzl: Ária ,,A bibliás ember" c. operából:

Boldogok, kik üldözést szenvednek az igazságért, c) Verdi: Ingemisco a ,,Requiem"-ből. Énekelte Laurisín Lajos, az Operaház művésze, zongorán kísérte Puky Margit zongoraművésznő. 4. ,,Szent István és a magyar faji adottságok" címen előadást tartott Vanyó Tihamér dr., bencés főiskolai tanár. Előadásában szembeszállt azzal a
mind gyakrabban felvetődő állítással, hogy Szt. István a kereszténység elterjesztése által hóhéra volt fajának, mert megfosztotta ősi, kiváló faji tulajdonságaitól és idegenek szabad vadászterületévé tette.
Kifejtette, hogy a magyarság már a honfoglaláskor erősen keveredett
és kereszteződött faj volt; továbbá megrajzolta a nagyrészben mongoloid és keletbalti jellegű magyarság jellemképét, különösen
kiemelve azokat a tulajdonságokat, amelyek nem kedveztek az európai környezetbe való beleilleszkedésnek és a művelődésbeli haladásnak. Szólott a Szt. István korában hazánkban érvényesülni kezdő latin és germán műveltségnek népünk jellemére tett áldásos hatásairól, valamint a későbbi szláv és török hatások káros következményeiről. Szt. Istvánhoz hasonló elgondolással indult nagy történelmi
útjára 800 év után Széchenyi István gróf, amikor a nagy magyar
jellemhibák Nagy Pariagának megjavításáról és a Nemzeti Erény politikájáról elmélkedett. Szt. István ekként nem faji megrontója, hanem legnagyobb léleknevelő je és fenntartója volt népünknek.
5, aj Erkel: Ária a „Hunyadi László" c. operából, b) Sztojanovics:
Bordal a ,,Ninon" c. operából. Énekelte Laurisin Lajos, az Operaház
művésze, zongorán kísérte Puky Margit zongoraművésznő.
Ugyancsak jól sikerült estet rendeztek még okt. 31-én Kaposvárott és nov. 14-én Baján, Csóka Lajos dr. pedig Rákospalotára
kapott meghívást dec. 19,-re.
Szept. 29-én volt a prímásapát-választás
Rómában. A bencés
konfederáció 104 apátja újból Stotzingen Fidélt választotta meg, aki
már 24 éve kormányozza a konfederációt. Magyarországból Kelemen
Krizosztom főapát és Strommer Víktorin dr, tihanyi apát vett részt a
választáson. A választás után az apátok a Szentatyánál tisztelegtek.
Münsterschwarzach, mely 816-ban lett apátság s melynek bazilikáját Neumann, a világhírű würzburgí kastély építője 1743-ban újjáépítette, áldozatul esett az elvilágiasításnak, szekularizációnak. A
vevő a templom rézfedeléből kifizette a vételárt. A híres szépségű
templom falait kőbányának használták. Száz év alatt nyolcszor cserélt gazdát a monostor, míg 1913-ban a St. Ottílieni bencések vették
meg a romokat. 1935-ben tették le az új templom alapkövét. Ma már
teljesen készen áll. Szt, Benedek napján szentelték fel 6 harangját,
Breher Tivadar dr. st, ottilieni missiós bencés, 1934 óta a koreai
Szt, Kereszt-monostor apátja, apostoli helynök lett. Az új püspök a
berlini egyetemen végzett, A mandzsúriai kommunista zavargások
alkalmával sokat szenvedett. Missiós társaival bujdosnia kellett.
Egyik társát meggyilkolták, három társa ápoló karjai közt halt meg
kiütéses tífuszban. 15 híve a keresztet csókolva halt vértanúhalált.

A seckaui apátság 50 éves. Ez a híres stájerországi búcsú járóhely ötven éve került a beuroni bencések kezére. 50 éve fejtenek itt
ki áldásos nevelői, liturgikus és lelkipásztori tevékenységet. Előzőleg
a II. József-kori feloszlatásig Szt, Ágoston kanonokjaínak a birtokában volt,
A délfranciaországi Aurillac városa fényes ünnepségek keretében fogja megünnepelni a jövő év júliusában (július 17. és 31, között)
IL Szilveszter pápa születésének ezeréves évfordulóját, aki ebben a
városban volt Gerbert néven bencés szerzetes.
A francia bencés kongregáció alapításának százéves évfordulója.
Ez év július 24,, 25, és 26-án Solesmes nagy ünnepségek színhelye
volt, A solesmesi bencések tríduummal ünnepelték meg alapítójuk,
Guéranger szerzetesi fogadalmának és a francia bencés kongregáció
felállításának századik évfordulóját.
Ez a triduum — a külső fény ellenére — elsősorban családi
ünnep volt és a solesmesi bencés szerzeteseknek nem kis érdeme,
hogy meg tudták őrizni ezen ünnepségek bensőséges jellegét, Pascal
mondotta, hogy azzal tiszteljük meg leginkább a halottakat, ha megtesszük azt, amit ők óhajtanának, ha élnének még. Az istentisztelet
fénye és pontos, lélekből fakadó végzése bizonyára nagy örömére
szolgált Guéranger-nak, De Solesmes mással is meg akarta örökíteni ezt a centennáriumot : szép ú j könyvtárt épített, ahol végre
méltó helyet találtak a könyvek és méltó munkahelyet a tudósok,
akík azokat olvassák,
Solesmes százéves története sok tanulsággal szolgálhat: egy kis
perjelség, melynek először csak hat tagja volt, százévi kitartó, Istenben bizakodó munka után hatalmas, 15 apátságot és öt perjelséget
számláló kongregációvá nőtte ki magát, Guéranger és Solesmes története nagyszerűen mutatja a jó szándék és az érdeknélkülí munka
mindenhatóságát és az Isten és Egyház szolgálatába állított emberi
tevékenység termékenységét,

A brazíliai magyar misszió új apostola.
Ez év szeptemberében indult el Markos János új misés rendtársunk Brazíliába, hogy a veszni indult 50 ezer magyar lélek megmentésére harmadiknak áldozza föl életét a pannonhalmi bencések közül.
Már tavasszal jelezte elöljáróínak, hogy bármikor örömmel vállalkozik erre a munkára, de azért ő sem gondolta, hogy ilyen váratlanul
kell indulnia. Mindössze néhány nap ideje volt a készülődésre, úgy,
hogy Fölvidéken lakó szüleihez már el sem látogathatott. Sürgette a
hajóindulás ideje, de leginkább Szelecz Arnold és Horváth Anzelm
rendtársaink lelkekért aggódó szíve, akik mindjobban érezték, hogy
emberfeletti munkájuk mellett lehetetlen a betegsége miatt hazajött
szalézi atya munkáját is elvégezniök.

A búcsúzás gyors volt és katonás, ahogy egy misszionáriushoz
illik. A pannonhalmi kispapok szívből fakadt kis ünnepéllyel mutatták meg lelkesedésüket a szent ügyért és ragaszkodásukat a testvérrel szemben, aki néhány hónappal ezelőtt még velük egy padban tanulta a teológiát, A fiatal szívek találékony szeretete egy kis kereszttel is meglepte az ú j misszionáriust, melyet nemrégiben maga a
Szentatya áldott meg azzal a szándékkal, hogy teljes búcsút engedélyez mindazoknak, akik halálos ágyukon megcsókolják. Mire a kis
családi ünnep véget ért, sok szemben csillogott könnycsepp, úgy,
hogy jó volt lemenni a homályos templomba, hol közösen mondottuk
el az útrainduló szerzetes imáját.
Az első hírt Genovából, majd a Földközi-tengerről küldötte távozó testvérünk. Itt is bebizonyosodott, hogy akit Krisztus szeretete
sürget és a lelkekért való buzgóság hevít, az nem t u d j a elrejteni ezt
a tüzet még a hajó utasai között sem, „Tegnap délután — írja levelében — fölkerestem a hajón utazó magyarokat," Az igazi apostol
ösztönszerűségével rövidesen rátalált a hitét vesztett, vallásból, hazából gúnyt űző, kivándorolt magyarra. Vitázik vele, próbál a lelkéhez férni, hiszen az indulás pillanatától kezdve ez az elveszett magyar is ú j hívei közé tartozik. Minden hiába, a megátalkodott lélekbe csak Isten nyúlhatna bele, de Ő is tiszteletben t a r t j a és még
ilyenkor sem vonja vissza a nagy ajándékot, mellyel az embert kitüntette: a szabadakaratot. Az ú j misszionárius ezzel már itt megtanulta, hogy van áldozatos munka, melynek jutalmát, gyümölcsét
csak Isten őrzi, egyébként el van rejtve az emberek szeme elöl. Az
apostoli munka pedig legnagyobb részben ilyen. Különösen Brazíliában, ahol azelőtt éveken át nem járt magyar pap, de annál több lélekkufár és kommunista „apostol". Fiatal papi szíve már a hajóúton összeszorult erre a gondolatra: „Ferde, igazságot elburkoló írásokat dobtak közéjük. Olvasták, itták, mert azt vélték, hogy érdekeiket védik. Mindezekhez jött a gazdasági válság és az északamerikai
szekták lelket pénzen vásárló ügynökei. S mi oly későn jöttünk rá,
hogy itt nagy munka vár bennünket. Oly későn vettük észre, hogy
százezres magyar tömegek alatt megindult a föld. Nekünk pedig
szükségünk van ezekre. Szükségünk van minden magyarra, ha élni
a k a r u n k . . . " A másik gondolat, mely egyre foglalkoztatja ennek
csak folytatása: Létalapot teremteni a magyar missziónak. Legalább
egy kis kolostort építeni, ahonnan, mint Szent István idejében Pannonhalmáról, kiindulhatna az újra csaknem pogánnyá lett magyarok
lelki megújulása. Kint dolgozó két rendtársunk már évek óta küzd
ennek megvalósításáért, de az anyagi nehézségek a legszebb terveket is meg t u d j á k hiúsítani, vagy legalább hátráltatni. Most ú j reménnyel fognak hozzá ismét mind a hárman ehhez a munkához.
Mert „lehetne-e — í r j a tovább — nagyobbat és szebbet Szent István
szellemében alkotni, a magyar jövőbe vetett bizalmat beszédesebben
kifejezni, mint minden erőnket megfeszítve ú j Pannonhalmát építeni? Pannonhalmát, mely a kereszténységnek és a magyarságnak kisugárzója lenne és egyben összegyűjtője is," — Csupa vágy, terv és

Ielkekért való epedés ez a hajón írt levele. Az itthoni nagy sietség
után csak itt jutott először ideje nyugodtan örvendezni a nagy hivatáson.
Kimondhatatlanul boldog volt a két misszionárius, amikor fáradt karjukkal magukhoz ölelhették a testvért, akit olyan régóta
vártak és aki eljött, hogy megossza velük a küzdelmes élet fáradalmát és örömét. Ők már nem igen ünnepeltek. Egy testvéri csók, aztán megmutatták a lakóhelyet, a hatalmas Sao Paulo 13 helyén elszórt magyar telepeket, a segítségért kiáltó testi lelki nyomort és a
veszni induló lelkeket. Több útbaigazításra alig van itt szükség, viszi a misszionáriust apostoli szíve és a kegyelem ereje. Néhány nap
alatt már János testvérünk is benne van a rohanó életben. Levelei
nekünk is sok ú j a t hoznak, mert neki még minden újdonság, amit a
másik kettő megszokott már 5—6 év alatt,
,,Időt adjatok! — írja első levelében — Éjfél felé kerülök az
3
ágyba és már korán talpon. Csak ízelítőnek október 3,-át:
/il-kor
autóbuszra ültünk P, Arnolddal és kimentünk Santo Andre-re (5000
lakosú kis város). 8-kor szentmisét mondottam és prédikáltam. Rohanva rohantunk az autóbusz után és 3/4 11-re végre elérkeztünk Sao
Paulo másik felére, ahol P, Arnold misézett, én gyóntattam és szentbeszédet mondtam, Szentmise után egy magyar családot kellett lefényképezni (mert hát fényképészeknek is kell lennünk!). Annyira
könyörögtek, hogy ott maradtunk ebédre. Egyszerű emberek, egyszerű koszt. Egyre értünk haza. Két órára két temetés volt — sárban, Ahol magyarjaink laknak, a kövezés, az aszfalt ismeretlen fogalom , . . Négy órára volt hirdetve a negyedik katolikus Nagygyűlésünk . . . de magyarjaink nem a szokott számban jelentek meg. Itt
is kellett beszélnem. Alig, hogy valamit vacsorázva leültem breviáriumozni, jön P. Arnold; gyerünk beteglátogatásra. 10 óra előtt 5
perccel tértünk haza . . . A külvárosokban elszórtan él a magyarság.
Itt 20 család, amott 50 stb. Ezeket összehozni nem lehet a nagy távolságok miatt, tehát nekünk kell elmenni utánuk, A jelenlegi megoldás az, hogy d, e, hittanórákat adunk (a hittan nem kötelező), este
7 óra után ájtatosság szentbeszéddel, énektanítással, nehézségek
megbeszélésével stb- Vasárnap 4—5 helyen szentmise szentbeszéddel, természetesen két-két szentmisét mondunk. Ez a váz. Ehhez járul a különböző egyesületek szervezése, vezetése, kórházak, családok l á t o g a t á s a . . . A gyerekek hihetetlen keveset tudnak. Hétfőn
legalább 10-től (8—10 évesek) megkérdeztem, hogy ki Szűz Mária.
Nem tudták. Sok 10 éves gyerek még nem tudja, hány Isten v a n . ,
így küzdenek megkérgesedett lelkekkel, tudatlansággal, gyűlölettel,
akárhányszor pedig az esős idő teszi lehetetlenné a lelkípásztorkodást, mert a zuhogó esőben senki sem mer kimozdulni, legkevésbbé
lehet a gyermekeket iskolába engedni. Nagy gondot okoz a legényifjúság, melynek megszervezésén fáradoznak. Hitük csenevész, magyarul pedig alig tudnak már. A két magyar nyelvű, de sajnos romboló szellemű újsággal szemben „Lobogó tüzek" címmel hitbuzgalmi

folyóiratot indítanak rövidesen. Rohanás, lázas munka, önfeláldozás
az életük. És a hála, a jutalom? Bizony néha furcsa egy kicsit: ,,Sok
a magyar kommunista. Még meg sem érkeztem, már azt ígérték,
hogy a tengerbe fojtanak," — De azért vannak vigasztalóbb sorok is:*
„Nagy szeretettel fogadtak. Legnagyobb örömöm, hogy sikerült a
gyerek-szívekhez az utat megtalálnom. Boldogan jönnek a hittanórára. Alig tudok tőlük szabadulni. Szent Imre ünnepén mind meggyónik és közös szentáldozásuk lesz," Vagy milyen mérhetetlen
öröm lehet egy-egy ú j magyar terület fölfedezése, amikor kérges
kezű öregek szemüket törölgetik a magyar szó hallatára. Éppen a
legutóbbi napokban érkezett hír a kutíai magyarok fölkutatásáról,
ahol már eddig 34 családot találtak. — De ezek csak múló örömök
és erőforrások, melyek eltörpülnek az örök élet forrásai mellett.
„Nagyszerű adósom van: az Űr Jézus, bőségesen visszafizet. Vele
mindent, nélküle semmit!" — „Egyedüli vigaszom és örömöm az Ür
Jézus keresztje,"

Ünnepi beszéd az obláták közgyűlésén, 1937. XI, 17.
Dr. Kühár Flóris.

A magyarság legősibb szenthelyén, a pannonhalmi szentély bejáratánál két szentnek szobra néz szembe egymással: Szt, Benedeké
és Szt, Istváné- Aki ezt a két szobrot odatette a pannonhalmi szentély diadalívének kemény pillérei elé, bizonyára azt akarta kifejezni,
hogy a magyar kereszténység diadalmas évezrede ezen a két szenten
nyugszik; belőlük lendül az égig, tőlük indul el a történelem századai felé, hogy oly sok viszontagság után is hirdesse azt az erőt, mely
a magyar népléleknek a tipikusan római kereszténység egyik legnagyobb jának szellemével való egyesüléséből származik,
A budapesti Szt. Skolasztika Obláta Szövetség közgyűlésén a
zsoltárossal emeljük szemünket ama Szent Hegy felé, ahonnét segítséget várunk. Érezzük, tudjuk azt, hogy Szt. Benedek szelleme
életerő; olyan, mint a termőmagot csíráztató, növelő, törzsbe és
ágakba kibontó, századokig megtartó életelv. Büszkén tekintünk víszsza Szt. István jubileumának vigiliás készülődésén a magyar történelem tanúbizonyságán Szt. Benedek szellemének ereje mellett.
Szemünkbe sugárzik a Regula evangéliumi életeszményének verőfénye; világosságában támad ú j nap a magyar földre; hajnalhasadásában a magyar jövőt megteremtő nagy szentek élnek: az országépítő,
pogányt rontó, a német ellenséget kiverő, törvénytadó és törvénytartó szent király, István, magyarok atyja; mellette Gizella, kinek
keze hímezte a koronázó palástot és buzgalommal ékesítette a hitvese által alapított székesegyházakat. Kettejük törzsének élő aranyága: a tiszta magyar lélek legtisztább gyöngye: Imre herceg, ki hét

csókjával kötelezte el a magyar ifjúságot egetvívó szent harcra, sárkánytípró nemes lovagságra.
Királyi udvarukban Esztergom várában úgy, mint Fehérvárott,
^monostoraikban és imént alapított püspöki székhelyeiken Szt- Benedek fiai végzik a missziós magvető, a nemzet lelkéért való szorgoskodás, az egyházépítés és a királyi gyermek nevelésének gondos munkáját. A lélek tavaszának fuvalmát érezni a szent király környezetében, Ez a tavasz adta meg a magyar földnek, tájnak megújult
színét, és vonta rá a keresztény kultúrának barázdáit, A magyar történelem ősi zengésű szent helyeihez, városneveihez az országépítő
szent király neve mellett egy-egy nagy és jámbor benedictinusnak
neve rögzítődik meg az emlékezetben: Pannonhalma szent életéről
legendák beszélnek, Bakonybélben Szent Gellért társalog a vadon
vadjaival; Esztergomban Szt, Adalbert emléke él és B, Anasztáz, B.
Sebestyén érsekek rakják le a magyar Sión alapköveit; Győrött a
bencés Radia, a hajdan őtegyházas Pécsett Bonípert és B, Mór építik a székesegyházat, Marosvárott Szt, Gellért szervez iskolát, írja
misztikus müveit, Pécsváradot és Kalocsát a koronáthozó Asztrik
apát rajzolja rá az Orbis Christianus térképére. A Vágvölgyének
barlangjaiban szent remeték élnek; mint B, Mór írja, messze földről
sereglenek István király országába a szerzetesek és kanonokok, hogy
monostorokat építve, káptalanokat szervezve növeljék a kereszténységnek még zsenge palántáját,
A velencei Gellért apátot, mikor a Szentföldre indul zarándokként, azzal téríti el szándékától egy apát, ne menjen a Szentföldre,
menjen István úr országába, ott nagyobb hivatás vár rá, A keresztény kultúra virágos kertet csinált Pannóniából, szentté tette a magyar földet.
A koronázó palástról együtt tekint felénk a nagy és szent királynak és hitvesének, boldog Gizellának arca és gyermeküknek Szt. Imrének képmása, A magyar keresztény lélekben a keményakaratú,
Koppányra lesújtó, népét a törvény igájába fogó férfias szellem összhangba csendül az égi szépséget a földre varázsló, templomok díszébe rejlő, a családi otthon szentélyébe vonzó, gyermekének szívébe
plántáló női lélekkel és ez az összhang tesz féket a puszták szilaj
nomádjára, el veszi kedvét a vérpazarló kalandozástól; az égiek szeretetére gyulladt lélek ú j célokat tűz hősi kedve elé, a Krisztusért
való harcot, hogy buzogányát már ne Bizánc kapuján próbálja, hanem vitézi harcokat kezdjen Isten országáért. Gizella királynét a
zárda kapujából hívta vissza a magyarok nagyurának fia számára hitvest kérő követsége. Szent rokona és nevelője, a bencés Wolfgang
regensburgi püspök azzal indítja szívét a kedvező döntésre, hogy a
zárdában ugyan boldogan élheti Krisztus jegyeseinek szűzi életét,
de a magyarok fejedelmének oldalán egy nagy népet vezethet be égi
Jegyese országába.

Szt. István király hitvesének a későbbi krónikák által sokszor
eltorzított arcáról a bencés oblátának vonásai ragyognak felénk. Obláta volt, hisz felajánlotta magát Szt. Benedek rendjének és vele
Krisztusnak. Élete olyan volt, mint az oltárra tett áldozaté: hitvesi
hűségben, m a j d szent özvegységben szolgálta azt a célt, melyért
leánylelkének nagy áldozatát meghozta. Az ő szép és nemes lénye
tette boldoggá a népéért szorgoskodó korály otthonát; jámborságán
vettek példát a nemzet asszonyai, munkás és ajándékos kezétől gazdagodtak a magyar föld egyházai. Bizonyára hitvesének sugallatára
alapította a király a bencés apácák monostorát a királyi székhely
mellett, Esztergom Szigetén, a királyné vára mellett Veszprém völgyében, meg a Dunántúl remete hegyének, a Somlyónak tövében.
A Gondviselés különös ajándékának tekinti a magyar bencésrend azt, hogy mikor a szent király megdicsőülésének 900 éves jubileumát készül háládatos szívvel megünnepelni, itt, az ország fővárosában együtt üdvözölheti az obláta nővéreket és a tíz éve alapított
tíszaujfalusi bencés zárda nővéreit, akikben friss fuvalommal támadt
fel a magyar kereszténység tavaszának lelke. Ebben is a bencés szellem solite öregedő erejét érezve bizton bízunk benne, hogy a bencés
obláták szívében megint összhangba csendülnek a nemzetre tavaszt
hozó szent eszmények: Szt. Istvánnak és Szt. Benedeknek szelleme.
Ha ezekből élnek, lelkükben ú j színt nyernek az ősi legendák, a szívekben megint virulnak Pannónia virágos kertjének erényei és az ősi
Szent Hegy, a mons Pannoniae azzal az öntudattal zeng Te Deum-ot
szent alapítójának tiszteletére, hogy kórusának hangjában együtt
énekel vele kilenc évszázadnak minden üdvözült és üdvösségét kereső magyarja dicséretet a szent királynak.

A bencés gimnáziumok élete az 1936—37. iskolai évben.
Dr. Kocsis Lénárd.

Ismét előttünk van Csonkamagyarország hat bencés gimnáziumának Értesítője és bennük középiskoláink élete az elmúlt iskolai évben.
A bevezető értekezések közül újra különösen magára vonja a figyelmet a
győri Értesítőben Ferenczy Viktor Jedlik-életrajza (II. rész; 1—178 1.). Ez a rész
Jedliknek a galvántelepek tökéletesítésében kifejtett munkásságát ismerteti. Az
itt feldolgozott anyagban is több oly gondolattal, alkotással találkozunk, melyeket Jedlik foglalt írásba és valósított meg először és melyekről eddig vele kapcsolatban semmit sem tudott az irodalom. Legnagyobb értéke azonban mégis abban
rejlik, hogy világosan kitűnik belőle, „miként dolgozott Jedlik, a tudós és feltaláló: honnan támadtak a gondolatai, tervei, hogyan adott fizikai testet az eredeti
vagy idegen gondolatnak, az első megoldásokat miképen igyekezett egyre jobban
tökéletesíteni, hogy eljusson a végsőhöz, a tökéleteshez",
Ferenczy végtelen szorgalma, mellyel Jedliknek valóságos kis papírhegyet kitevő jegyzeteit átkutatta, és az egészet átvilágító, lemérő szaktudása újra a legnagyobb tiszteletre készteti az olvasót. Munkája igazán méltó tárgyához.
A többi programmértekezés legnagyobbrészt pedagógiai természetű. A soproni

Értesítő Kollár Gedeonnak, a pannonhalmi főiskola tanárának, az intézet szülői
értekezletén tartott felolvasását közli a Serdülő kor nevelési problémája címen.
A tanulmány röviden, de velősen, szigorúan tudományos alapon, mégis világosan
sarkítja ki a serdülőkor lelkivilágának legjellegzetesebb vonásait. Pápán Linzer
Szilárd a katolikus liturgia nevelő értékeit fejtegeti és ad érvényesítésükre útbaigazításokat. A budapesti szülői értekezleten hangzott el Dr. Brunner Ernődnek
józan, az újat megértő, de a régi értékeket is megbecsülő szellemben megírt alapos tanulmánya: A modern nyelvek tanítása és a középiskola. Rajta kívül a budapesti Értesítőben olvashatjuk még Dr. Bognár Cecilnek tudományos színvonala
mellett is könnyed és gyakorlati rádiófelolvasását (Útravaló a nyári
szünetre).
Tóth Ciprián a barátságról szólt a szülőkhöz Kőszegen, okos és kedves fejtegetései
— hiszem — nyomtatásban is hatnak. Tanítócélból állította össze Dr. Barcza
Leánder (Kőszeg) a tudnivalókat a jáki templomról és apátságról, hogy tanítványai kezébe alapos tájékoztatót adjon a Kőszegtől nem is messzeeső műremekről.
Esztergom azt az oklevelet közli, mellyel Széchenyi György esztergomi érsek
250 éve 50 000 forintot tett le a gimnázium megalapítására, továbbá közli Radocsay László főispánnak a Szeplőtelen fogantatás ünnepén, Frey Vilmos alispánnak pedig Szent Benedek napján az ifjúsághoz intézett beszédét.
A tanárok száma 122-re rúgott; közülük 97 bencés és 25 (3-mal több mint a
mult évben) világi, az utóbbiak számát főleg a rajz és testnevelés tanárai teszik ki.
Kőszegen igazgatóváltozás is volt, Sólymoss Vendelt a főapát úr visszahelyezte Budapestre, helyét Dr. Saly Arnulf esztergomi tanár foglalta el.
Két érdemes tanárról külön is meg kell emlékeznünk; a bencés tanárok
nesztora Serédi Dénes (Esztergom) aranymiséjét ülte meg a nagyvakációban, még
pedig Isten ritka ajándékakép teljes testi és lelki frisseségben. Tihanyi Miklós
ugyancsak esztergomi tanárt c. igazgatóvá nevezte ki Magyarország kormányzója.
A magas helyről jövő elismerés nemcsak a mintaszerű módszerrel és odaadó lelkesedéssel dolgozó tanárnak, hanem a matematikai tudományok országos tekintélyű művelőjének is szól. A Rend tanárjelöltjeinek képesítési ideje emelkedett
egy évvel, azért csak egy gyakorlótanár működött Győrött, ki a kellő időben megszerezte tanári oklevelét.
A vizsgálatot tett tanulók
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a mellékelt táblázat ad felvilágosítást.
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E szerint ebben az iskolai évben 23-mal kevesebb volt a diákok száma, mint
a megelőzőben, a fogyás szinte kizárólag Budapest rovására esik (22); ott azért
még mindig egészségtelenül zsúfolt a legtöbb osztály. Vallásilag így oszlott meg
az ifjúság:
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Az egységes szellem megkönnyítette a valláserkölcsi nevelést. Ennek középpontjában, mint különösen Pápa hangsúlyozza, az Oltáriszentség állott. Szinte
rendessé válik a gyakori áldozás és vele kapcsolatban mélyül a Máriatisztelet
és fölsarjad a nagy feladatokra hívatott tiszta lelkű nemzedék. A tanári karok
buzgósága nemcsak a régi keretekbe önt friss életet, hanem igyekszik tágítani is
őket. Kőszegen pl, a VIII, osztályú tanulók április 2—5-én zárt lelkigyakorlatra
vonultak be az Isteni Ige Társaságának házába. így készültek fel a kilépésre az
életbe. A budapesti intézet ifjúsága újra különöskép felajánlotta magát Jézus
Szent Szívének,
A vallásos élet elmélyítésében nagy szerepe volt a liturgikus mozgalom hathatós érvényesülésének is. Az Egyházzal együtt élő lelkiség egész természetességgel bele akar merülni az egyetemes kat. élet áramlásába. Az Actio Catholica
és a szociális kérdések iránt való érzék fölkeltése — mint megelőzőleg — most
is fontos tárgyuk volt a M ária-kongregációknak,
de természetesen nem hanyagolták el az ifjúság belső vallásos nevelését, továbbá sajátos nehézségeinek megöl.dását, Győrött pl, háromszor volt kérdező gyűlés, mikor a tagok szabadon vetettek fel a hit- és erkölcstan körébe tartozó kérdést a prézesnek. Általában
megnyugtatók a Mária-kongregációkról való beszámolók, Budapest azonban panaszkodik a felsőbb osztályok lanyhasága miatt. Itt mintha a cserkészet a Mária-kongregációk helyébe nyomulna! Az igaz, hogy a cserkészcsapatok
élete is
telítve volt mindenütt erős, vallásos szellemmel, de talán mégsem pótolhatják
mindenben a Mária-kongregációkat, Mindenesetre jó lenne tisztázni a két ifjúsági egyesület viszonyát, elkülöníteni szerepüket az ifjúság nevelésében ís, így
biztosítani működésük összhangját.
Az bizonyos, hogy a cserkészet nagyon hozzá tud férni az ifjúsághoz, a beszámolók róla valósággal lehelik a friss, lendületes, vállalkozó, tevékeny, üde,
tiszta szellemet, A cserkész szereti Istent, az embert, a természetet. Fegyelmezi
magát és ahol lehet, segít másokon, A mai nyomorúság sok alkalmat ad erre.
Cserkészeink meg is tették a magukét. Itt csak két példára utalunk, Győrött pl.
a hat örs mindegyike egy-egy több gyermekes családot keresett fel karácsonyi
csomagokkal, ügyes kis műsorral ís kedveskedtek, Esztergomban Karácsony előtt
ruhát gyűjtöttek a szegények számára és minden Örs megajándékozott egy-egy
szegény sokgyermekes családot. Az öntudatos szociális szellemű munkára való
nevelés nagyon erősen érvényesült Budapesten, Ápolták a nemzetközi diákkapcsolatokat is, leveleztek cserkészeink osztrák, német, svájci, francia, belga, hol-

land, angol, amerikai, svéd és norvég diákokkal, a levelezés nyelve főkép német,
francia, angol és eszperantó volt.
Iskoláink hazafias nevelését nem kell külön kiemelnem. Legfeljebb csak utalhatok arra a találó jellemzésre, mellyel a soproni gimnázium igazgatója a maga
intézetének magyar lelkét és rajta át a Rend minden iskoláját bemutatja (31—
32. II.).
Fontos tényezői voltak az iskolák nevelő munkájának a különféle vallásos
és hazafias ünnepségek. Szent Imre napját, a kongregációi felvételt Szeplőtelen
fogantatás napján, a szent Benedek-ünnepet mindenütt méltóan ülték meg. Ilyenkor tisztán megnyilatkozott az intézet lelke, de sok hatást is kapott. Különösen
példaadó volt egy-egy közéleti kiválóságnak hitvalló beszéde az ifjúsághoz. Gyökeres hazafias érzéssel ünnepeltek tanítványaink okt. 6-án, az államfő névnapján
és március 15-én, Több intézet egy-egy nagyobbszabású ünnepet is tartott. Budapest Szent Benedek napját használta fel alkalmul arra, hogy a Zeneakadémián
fényes díszhangversenyt rendezzen, Esztergomban az intézet alapításának 250.
évfordulójáról emlékeztek meg, Győrött febr. 17-én a magyar dal ünnepén mutatta be az ifjúság énektudását a nagyszámban megjelent előkelőségeknek; Kőszeg május 2-án egyházzenei hangversennyel bizonyította a tanulóifjúság énskés zenetudásának magas fokát.
Nagyon éreztette már hatását az elkövetkezendő szentév, az eucharisztikus
világkongresszus és Szent István királyunk jubileumi éve. Iskoláink készülnek rá,
hogy a tanítványok lelke elébe siessen a kegyelem áradásának. Ahol alkalom
volt rá, az intézet résztvett a szentév megnyitó ünnepén. Győr a Szent-hegyre,
Pannonhalmára. Szent István monostorába zarándokolt ki egész kat. ifjúságával
és a szülők ragaszkodó tömegével.
A tanulmányi erdeményről a mellékelt táblázatok adnak tájékoztatót:
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E szerint az eredmény 3.21, illetőleg 0.14%-kal javult. Nagy része lehet ebben annak, hogy minden külső zavar nélkül folyhatott le az iskolai év. Legfeljebb
az új tanterv végrehajtásával kapcsolatban merültek fel nehézségek. Még csak a
II. osztályig érvényesült, de máris látszik egyik-másik gyengéje, amint erre
őszintén rámutat a győri Értesítő. Különösen nagy baj a megfelelő könyvek
hiánya.
Régebben sok szó esett a szakadékról az elemi iskola és a gimnázium között. Erről most nem olvasunk az Értesítőkben. Ügy látszik, a kölcsönös hospitálás, közös értekezletek tartása, amire Esztergom tér ki bővebben, megtermi a
maga gyümölcsét.
A vidéki diákok vasúton való bejárása eléggé elterjedt. Kétségtelenül sok
hátránya van, de a falu mai helyzetében meg kell vele alkudni. Megnyugtató az
a gondosság, mellyel az intézetek elejét igyekeznek venni a belőle származó
veszedelmeknek,
A szülői-házzal való kapcsolat fontosságának tudata nagyon élénk a tanári
karokban. Meg is tesznek mindent ápolására. Ezt szolgálják az igazgatói, tanári fogadóórák, a szülői értekezletek, melyeket Pápán osztályonként tartottak
meg. Budapest, Győr és Sopron külön lelkigyakorlatokon is törekedett minél mélyebb összhangba hozni a szülői-ház és az iskola szellemét. Hogy azonban a párhuzamos együttműködésnek mily sok akadálya van, azt élesen megvilágítja a
soproni Értesítő, A győri is érdekes adatokat szolgáltat a diákszülők lélektanához.
Az iskolai munka kiegészítése folyik a különféle körökben. Bennük jobban
érvényesülhet a tanuló egyéni hajlandósága is. Formailag tartja még előkelő helyét a felsőbb osztályosok Önképzőköre. Ezt jórészt annak köszönheti, hogy a
legtöbb helyen már szakosztályokra tagozódik. Legszétágazóbb az esztergomi,
ahol az eddigi 4 (szépirodalmi, matematikai és fizikai, classica-philologiai, történelmi) szakosztályhoz ötödiknek a soproni gimnázium egykori országoshírű természetrajztanáráról elnevezve Fászl István
természetrajzi szakosztály alakult.
Jellemző, hogy a matematikai és természettudományi érdeklődés nagyon szembetűnő a tanulóknál. De hogy kellő vezetés mellett a többi tudományág is nagy

vonzóerőt gyakorolhat, azt éppen Esztergom példája mutatja. Érdekes a falukutatás bevonulása is a körök működésébe (Pápa). Reméljük, az óvatos irányítás
megtartja azt az igazság, józanság határai között. Az alsóbb osztályok számára
szavaidkor volt az intézetekben.
Mondani sem kell, általában nagyon virágoztak a Sport-körök. A korszellem,
a diák egyéni hajlandósága, a hivatalos felsőbbség erős támogatása hathatósan
működtek itt össze. Nincs terünk a részletes ismertetésre. Első helyen — a tanár kiválóságán kívül sok kedvező sajátos körülmény is elősegítette — a budapesti gimnázium áll e tekintetben. Nem csoda, hogy számtalan versenyen szerepelt kitűnő eredménnyel, így megnyerte a Kísok Budapest-kerületi tőr-csapatbajnokságát, a bajnoki tornaverseny keretében az egyéni nyujtóbajnokságot, az országos bajnoki torna-versenyen 32 középiskola közül a második helyen végzett, az
ágost. ev, gimnázium által kiírt kard-csapatbajnokság is az övé stb. Rendkívül elismerésre méltó a pápaiak szereplése is: 6 egyéni és 4 csoportversenyben lettek
egyéni bajnokok a kerületi versenyen. Nagyon sokoldalú a győri Sportkör működése. Különösen szép eredményeket ért el céllövőcsapata, evezős szakosztálya
pedig országos viszonylatban is párját ritkító tevékenységet fejtett ki, A kitűnően
vezetett esztergomi Sportkör tagjai is jeleskedtek a céllövés terén, de egyebeken
kívül az úszásban is pompásan megálltak helyüket, A vizisportot itt, mint Budapesten a cserkészcsapat kebelében gyakorolják, nagyon jól.
Feltűnő a gyorsírókörök kiváló munkássága, A különböző versenyek eredményei a tanúságok reá, A Gyorsírástudomány
nagy pályázatán is az idén bencés intézet, a budapesti, nyerte meg a vándorserleget.
Az érdeklődés sokoldalúságát jellemzi, hogy vannak aero-, sakk-, és bélyegkörök is.
Szinte nehéz áttekinteni a rendkívüli tárgyak sorozatát. Az éneket, zenét
mindenütt behatóan művelik. Örvendetes, hogy a 100 éves, nagy hagyományokra
visszatekintő soproni zenetanítás újra a helyes mederben folyik. Van is zenekara
minden iskolának, Pápán, Budapesten, Esztergomban fúvós is működik.
Voltak társalgási gyakorlatok a németből (Budapest, Esztergom, Győr,
Pápa), a franciából (Bpest, Esztergom, Győr, Kőszeg, Pápa), szerepelnek fizikai
gyakorlatok (Bpest, Esztergom), Budapesten kémiaiak is; tanították a művészi
rajzot, ill. mintázást (Bpest, Esztergom, Győr), a vívást (Bpest, Esztergom, Győr,
Pápa), szerepel még a rendkívüli tárgyak sorában is a gyorsírás, Kőszegen újra
volt gyógytorna, Budapestnek saját korcsolya- és tenníszpályája is volt. A tánctanulás is vagy az intézetekben, vagy legalább is a tanárikar szoros felügyelete
alatt folyt, A szertárak a körülményekhez képest elég szépen gyarapodtak, A
pápai gimnázium csatlakozott az állami mözgófénykép-mozgalomhoz,
az Értesítő
meg van elégedve az eredménnyel. A többi intézet — úgy látszik — a régebbi
e nemű szervezetben való csalódás miatt még bizalmatlan.
Az egészségi állapot általában jó volt. Itt külön meg kell emlékeznünk az
esztergomi iskolafogorvosi munkáról is, mely újra kitűnően működött; mintájára
kezdődöttt ez meg Kőszegen is, mégpedig szzintén kiváló eredménnyel. Sok reményre jogosít a budapesti gimnázium alapítása: Balatonakarattyán nagyméretű
üdülőházat létesített, mely az idei nagyvakációban már meg is kezdte működését.
A tanulók segítésében ismét a Rend főapátja járt legelöl, kerek számban
25000 pengő tandíjat engedett el. Erősödnek a diáksegítő-egyesületek, sok jót tettek a könyvsegélyzők. Az ösztöndíjalapok is kezdenek gyarapodni. Az ifjúság
sok vagyonosabb jóakarója, pénzintézetek, városok siettek a mult évben is a szegény diákok segítségére. A diákok elszállásolására
mindenütt szorgos gonddal
ügyeltek a tanári karok. Rendi internátus nincsen ugyan, csak Budapesten napközi otthon, de több városban jól vezetett iternátusok állanak iskoláink mellett:
Sopronban a Szent Imre-Kollégium, a Szent Domonkos Rend nevelőintézete és a
Voss-féle kat. internátus, Kőszegen a Kelcz-Adelffy-, a Societas Verbi Divini-internátus, Győrött a Rákóezianum és Pálffyanum, a Kat. Tanítóképző-Internátus,
az esztergomi magántanulók legnagyobbrészt a Szalézi Rend nyergesúj falusi fiúnevelő-intézetéből kerültek ki, de bent a városban a Szent Anna kolostor is fogad be alsóbb osztályú tanulókat, rendelkezésre áll még az érseki Fiúinternátus is.

Az öregdiákok szokásos találkozói közül főkép az esztergomi emelkedik ki,
Glattfelder Gyula dr, csanádi megyéspüspök vezetésével 7 évfolyamból jöttek
össze. A kat. bencés diákok egyesületének, élete élénkebb lehetne; azonban mint
a győri Értesítő mondja, „minden remény megvan arra, hogy az Egyesület keretei
kibővülnek s így annál nagyobb lendülettel dolgozhatik az Egyesület céljaiért.
A tanárikarok külső működéséről szóló adatok nemcsak önfeláldozásukat
bizonyítják, hanem a megbecsülést is, melyet munkájukkal kivívtak maguknak.
Néhány sorban ismertetjük az elszakított Komárom bencés gimnáziumának
mult iskolai évi adatait is. Az intézet 8 osztályában 663 tanuló végzett, még pedig 617 rendes (493 fiú és 124 leány), továbbá 27 fiú és 19 leánymagántanu'ó;
magvar volt 655, csehszlovák 5, német 3; kat. 462, evang. 20, ref. 111. izr. 70, —
Közülük kitűnő volt 150, megfelelő 421, elégtelen 25, teljesen elégtelen —, javítóvizsgálatot tehet 64, pótvizsgálatot tehet 3. — A másvallású hitoktatókon kívül
17 tanár működött az intézetben, 9 bencés, 8 világi. Az idén volt az iskolának
két (fiúk, ill, leányok számára) Mária-kongregációja, Czuczor-önképzőköre, Jókai-cserkészcsapata, Vöröskereszt-sarjadéka." Volt diákmenzája, mely 38 bennlakó és 21 bejáró növendéket vett fel. Ezek közül 5 bennlakó és 9 bejáró volt
ingyenes, 18 bennlakó és 2 bejáró kedvezményes; az elengedett összeg 61.000
cseh koronát tett ki, A segítő egyesületnek 16,055.55 cs. k, kiadása volt. Az intézetet áldozatos lélekkel támogatta az egész környékbeli magyarság. Az ősi Király-püspök alapítvány kamataiból 34 tanuló 23.000 cs. koronát kapott, az Országos Hivataltól 12 pedig 6000 cs.-kt, a Pálffy-ösztöndíjból 3 tanuló 2100 cs.
k-t, a Középiskolai Szociális Gondozó 1650 cs. k. segélyt küldött, egyéb alapokból 910 cs. k, jutott a diákság támogatására. A Jutalmak rovata azonban más
adakozók áldozatos lelkéről is gazdag bizonyságot nyújt. A gimnáziummal kapcsolatban van a Marianum Kat, Fiúinternátus 10 kispap és 50 diák számára; a
felvidéki magyar kat, papság alapítása a valláserkölcsi nevelés és a papi hivatás
ápolására, A gimnáziumot az iskolai év folyamán meglátogatta Franke Emil dr
iskolaügyi és népművelési miniszter, A tanulók szülői: Szülői-tanácsba, tömörültek. Ez a ránk nézve szomorú elnevezés Komáromban áldásos tevékenységet jelöl. A szülői-tanács talált módot arra, hogy az illetékes miniszter elé juttassa
kívánságait az intézet' kibővítése ügyében, továbbá 11 tagú küldöttség útján kérte
a Jókai-szobor alapkőletétele alkalmából ott időző miniszterelnököt a „gimnázium
és a Szent Benedek-Rend függőben lévő ügyeinek kedvező elintézésére."
Fg.

HALOTTUNK.
Csapó Ántonin Gusztáv.
(1867—1937.)

Egy csodálatosan erős emberi szervezetet győzött le a halál.
Szívóssága, edzettsége, munkabírása rendkívüli volt. Soha életében
felsőkabátot nem ismert. A legutóbbi tél csikorgó hidegét is egy szál
reverendában mosolyogta végig. Három oklevele is volt. Képzett filológus tanár volt. Egyébként csupa szívember, akiről sok kedves anekdotát beszélnek mindenütt, ahol csak megfordult. Soha életében haragosa, ellensége nem volt. Megtestesülése volt a jó kartársnak, szerető tanárnak. Már az elmúlt tanév vége felé kezdett szíve gyengülni, de ő nem adott rá semmit. Végezte nemes munkáját törhetetlen akarattal és lelkiismeretességgel, mint negyvenöt éven keresztül
mindig. Csak pár héttel halála előtt hagyta abba a tanítást. Rendtársai imái közt húnyt el csendesen,
1867-ben Felkán, a Szepességben született, 1893-ban szentelték
pappá, Komáromban, Pannonhalmán, Esztergomban, P á p á n működött.
Egész élete az iskoláé volt.
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Igazgatók: Dr. Wessely Antal és Wessely József.

C A L D K R O N I
l á t s z e r é s z e k

és

Budapest,

T A R S A

V., V ö r ö s m a r t y - t é r

T e l . : 1 - 8 1 1 - 1 8 (Haas-palota)
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Ajánlunk legjobb minőségű pápaszemeket, orrcsíptetőket és lorgnetteket Zeiss-punktál Ultrasin üvegekkel- Különleges pápaszemek orvosi előírás szerint pontosan készítve. Hő- és lázmérők, aneroid
barométerek. Bor-, pálinka- és teimérők. Fényképészeti készülékek és cikkek nagy választékban.

Töltőtollak, Ecker - takarékirónok
íróasztali m á r v á n y töltőtoll-állványok
P 3.50-től k e z d v e

Név-aláírás díjtalan b e v é s é s e
PARKER, MONTBLANC. WATERMAN, ASTORIA, OSMIA, MATADOR,
MELBI, LUXOR, STEFÁNIA STB. MARKAS TÖLTŐTOLLAK
ARANYTOLLAK 3.50-től
Mellék utca
Szolid á r a k !

Budapest, VIII., V a s - u . 12 ECKER KÁLMÁN
Rath. „Összetartás"

cég

SZÉNÁSY
Női

és

selymek,

GYULA
férfi d i v a t k e l m e

Budapest, IV., Kristóf-tér 4
Intézetek

újdonságok,

bársonyok
(a

Szervita-tér

szállítója

sarkán)

O B E R B A U E R A. U T Ó D A
BUDAPEST,

l

IV., VÁCI-U. 41

W Ê m w

Alapítási é v : 1863
+

Magyarország legrégibb templomberendező és
zászlókészítő
vállalata
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A
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RIEGER

Miseruhák,
pluvialék,
szentségtartók,
k e l y hek, s z o b r o k ,
gyertyatartók, ö r ö k l á m p á k stb. á l l a n d ó a n nagy választékb a n raktáron.
Vállalom oltárok, szószékek stb.
építését,
restaurálását, fából f a ragott s z o b r o k készítését, kelyhek a r a n y o zását stb.
Kívánatra n a g y k é p e s
árjegyzékemet díjmentesen
megküldöm.

- 4 4

S Z Á M

OTTO

ORGONAGYÁR

BUDAPEST,
XIV., SZIGLIGETI - UTCA 29.
(RÁKOSFALVA) — TELEFON: 2-963-45.
CfflO

Elvállalunk Ú J O R G O N Á K ,
valamint homlokzatsípok szállítását szakszerű, művészi kivitelben, úgyszintén orgonajavításokat
mérsékelt árban.

PALKA JÓZSEF

!

Magyarország ezüsíkoszorús mesterének
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MŰTERME

I

I

B U D A P E S T , VIII., B A R O S S - U T C A 5Q. 1
i
ALAPÍTVA 1ÖQ4.
TELEFON: 1-302.-28.

s

1912,-ben „Pro ecclesla et Pontífice" pápai arany érdemkereszttel kiíunleíve.

!

KÉSZÍT:
stílszerű
színes
templomablakokai
a
rűbbtől
a leggazdagabb

1

1

és fesíeíí
legegyszeKivitelig.

I
I
II
S

K ö l t s é g
A b l a k o k

v e i é s
javítását

d í j í a l a n .
is

v á l l a l j a .

I

1///////////////////////////////////////////////////^^^

VINCZE JÁNOS
KALAPOSHESTER

SZAKÜZLETE

G Y Ő R , DEÁK FERENC-U. 8 .
T E L E F O N :

831.

Legjobb és legolcsóbb bevásárlási forrás
s a j á t készítésű é s m á r k á s B o r s a lino, Gyukits, P i c h l e r s t b . férfikalapokban.
N ő i k a l a p o k b a n , eredeti modellekből á l l a n d ó a n n a g y
Festés,

vasalás,

választék.
alakítás!

S

Ügyeljen a keresztnévre ! ! !
„ P R O ECCLESIA ET PONTIFiCE" p á p a i érdemkereszt tulajdonosa
MAGYARORSZÁG ARANYKOSZORÚS

MESTERE

SZLEZÁK LÁSZLÓ
H A R A N G - ÉS ÉRCÖNTÖDE,

HARANGFELSZERELÉSGYÁRA

BUDAPEST, VI., PETNEHÁZY-UTCA 78. SZ.
T e l e f o n :

Frangepán-utca
mellett

2-913-53

Kitüntetve
Párizsi
világ
kiállításon
dísz
oklevéllel,
8 nagy
arany
és 1 nagy
ezüst
éremmel,
több
állami
dísz
oklevéllel.
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ÏÂAàZlSIVAN wÍTKrinwí.ur • '
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Számtalan
egyházi
elismerő
levél.

BUDAPESTI BAZILIKA
7945

KGRíOS

RÉSZÉRE KÉSZÍTETT

„SZENT IMRE HERCEG

HÖSÖK

HARANGJA

LEGREG1BB T Ö L T Ő T O L L SZÁKÜZLET

SZÉNÁSY

BÉLA

LEVÉLPÁPIRÁRUHÁZA ÉS N Y O M D A I MŰINTÉZETE

BUDAPEST, IV, FERENCIEK-TERE 9. SZ.

Á SZENÁSY-FELE T A K Á R E K I R O N O K ,
ELISMERTEN Á LEGJOBBAK

Balatonfüred Gyógyfürdő
é s Éghajlati Gyógyintézet
Egész évben nyitva !
Természetes szénsavas fürdői a gyenge, beteg szívnek legkiválóbb gyógylényezői.

Az Erzsébetszanatóriumban
nemcsak gyógykezelésre szorulók, hanem üdülő,
pihenő vendégek is nyerhetnek elhelyezést, akik csak a rendes szállodai
árat fizetik. Központi fűtés, hideg-meleg folyóvíz, lift a fürdőbe is. —
Szobák 5 pengőtől.
A Grand-Hotelben,
Ipoly udvarban hideg-meleg folyóvíz. Szobák 3 pengőtől.
A Stefánia udvarban szobák 2.50 pengőtől.
A főszezonon kívül 20°/o engedmény, két hétnél hosszabb tartózkodásnál 30°/o.
Étkezési napi penzióárak : a szanatóriumban 4.40-től, a vendéglőkben 3.30-tól.
Szénsavas fürdők a főszezonban 3 P, az elő- és utószezonban 2.50 P, a fürdőigazgatósági szállodák vendégei részére 50 fillér kedvezmény, október
1-től április 15-ig 2 P.
Balatonfüred fürdőigazgatósága

készséggel szolgál mindenkor felvilágosítással.

Férfiruha, felöltő, átmenetiés télikabát. Bunda. Sportcikkek és felszerelések.

IB^I

II^I

i^i

NAGYKOVÂCSY

ii^II Ü

ÜZLETHÁZ

Női-,férfi divatcipők. Sportés túracipők. Gyermekcipők
Sár- és hócipők. Házicipők.
^ y j VS»m
vj/^/A
I V *

NAGYKOVACSY
Női ruha, kabát, bunda,kalap. |
Menyasszonyi- és gyermek- 1
kelengye. Vászonáru.

Gyermekruha és kabát. Intézeti felszerelések. Szőnyeg.
Paplan. Függöny.

Uri és női divatáru. Kötöttáru. Kesztyű. Szövet.Selyem.
Mosóáru. Női fehérnemű.

HERMANN

OTTÓ

B U D A P E S T , IV., V Á C I - U T C A
TEL.:

1-833-59

Angolkisasszonyok intézetével s z e m b e n

TEL..

46.
1-833-59

osrac^o
C H I F F O N , VÁSZON, INTÉZETI SZÖVETEK, F E H É R N E M Ű
RÖVIDÁRÚ, TEMPLOMI LEN-VÁSZNAK

SZERKESZTŐSÉGÜNKNEK MEGKÜLDÖTT KÖNYVEK.
Babies A.: A kamarai igazgatás Pécs városában 1686—1703. Pécs, 1937.
Lippay Lajos dr.: A titokzatos Keleten. 1937. Szt. István.
Horváth Richárd dr.: Tízperces szentbeszédek. 1937. Szent István.
Mískolczy István dr.: Magyar-olasz összeköttetések az Anjouk korában. 1937.
Szent István Társulat.
Luttor Ferenc dr.: Róma. 1937. Szent István.
Kendi Finály István dr.: Vitaminok és hormonok. (Szt. I. Kvek. 128.) 1937.
Faragó E.: A cserkész és a családi nevelés. Bp., Studium.
Kiesler: Kindsein. Pustet. Regensburg. Mk. 2.20.
Muckermann: Von der Wiederkehr des Welterlösers. Pustet. Regensb. Mk. 1.90.
Anton Stornier: Die religiös-sittliche Führung Jugendlicher durch den Priester.
Herder. Freiburg im. Br.
Peter Lippert: Einsam und Gemeinsam. Herder. Freiburg im Br.
Romano Guardini: Vom Geist der Liturgie. Herder. Freiburg im Br.
Benedikt Baur: Werde Licht. Liturgische Betrachtungen. 1—III. Teil. Herder.
Freiburg im Br.
Eugen Vandeur 0. S. B.: Der Priester beim heiligen Opfer. Herder. Freibg. i. B.
Dr. Magdics Ignác: Krisztus világossága. I. Korda Rt. Bp.
Müller Lajos S. .1.: Rejtett gyémánt. Korda Rt. Bp.
Dr. Gustav Schniirer: Katholische Kirche und Kultur in der Barockzeit. Schüningh. Paderborn.
Dr. Mihalovits János: Delius Kristóf Traugott vázlatos életrajza és munkái.
Sopron.
Missae defunctorum. Taurini. Marietti. 1937.
Simon—Prado: Praelectiones biblicae ad usum scholarum. De libris didacticis
V. T. Marietti.
Carbone: Praxis ordinandorum. Taurini. Marietti. 1937.
Moretti: Caerimoniale iuxta ritum Romanum. Taurini. Marietti. 1937.
Kösters S. J.: Unser Christusglaube. Freiburg im Br. 1937. Herder.
Petri Mór: Naplemente íáklyalángja. Bp. 1938.
-j- A vándor a kertajtónál. Bp. 1936.
P. Hermann Hermenegild O. F. M.: Promptuarium Biblicum. Bp. 1937.
P. Alfons Maria Zimmermann: Kalendariutn Benedictinunl III. Abtei Metten. 1937.
Dr. Gálos László: Vasárnapok, ünnepnapok. Korda. Bp.
Dr. Johannes He§se: Die Geistesströmungen der Gegenwart. Herder. Freib. i. B.
Soiron O. F. M.: Heilige Theologie. Pustet. Regensburg.
Aggházy Mária: A zirci apátság templomépítkezései a XVIII. században. Veszprém. 1937.
P. M. Conte a Coronata O. M. C.: Compendium iuris canonici. I. Taurini.
MariettL
Az Isteni Ige Társasága. Szent Imre Missziós Szeminárium. Kőszeg.
Magyar Bálint: A százéves Nemzeti'Színház. Magyar Szemle Társaság, Bp.
Dr. Kari János: A földrajz tanítása. Orsz. Középiskolai Tanáregyesület. Bp. 1937.
Endrödy László S. J.: Páter Petit hajója. Korda. Bp. 1937.
Turóczi-Trostler József: Keresztény Seneca. Bp. 1937.
Dr. Szabó Attila: Nires-Százsnyires település-, népiség-, népesedés- és helynévtörténeti viszonyai a XIII—XX. században. Cluj. 1937.
Dr. Jászay Károly: Magyar luteránus megmozdulások Cluj-Kolozsváron 1798—
1861. Cluj. 1937.
Trócsányi Zoltán: Kirándulás a magyar múltba. Kir. Magy. Egyetemi Nyomda.
Dr. Szántay-Szémán István: Kelet és az Eucharistia. Miskolc. 1937.
Adam Gottron: Kirchenmusik und Liturgie. Pustet. Regensburg.
Basilius Steidler O. S. B.: Patrologia. Freiburg im Br. Herder.
Czistler István: Mentsd meg lelkedet. Győr. Ára 5.— P.
Jean Raynaud: En Espagne rouge, 110 1. Editions Cerf, Paris.
E. Mannin: Un demi-siècle de pensée catholique. 190 I. Cahiers de la Nouvelle
Journée. (Bloud et Gay), 20 fr.
Alfred Medizadal: Aux origines d'une Tragedie. 270 1. 18 fr. Desclée de Brouwer.

PANNONHALMI
A pannonhalmi

főapátsági
doktorátusi

FÜZETEK.

Szent Gellért főiskola
értekezései
1926-tól

hallgatóinak

1, Koller Pius: Faj és haj. Budapest, 1926.
— — — —
2, Rados Tamás: Horatiusi nyomok Ausonius
költészetében.
Pannonhalma, 1928,
— — — — — — — — —
3, Herczegh Frigyes: Sopron vármegye a Hunyadiak
korában.
Pannonhalma, 1928,
— — — — — — — — —
4, Vanyó Tihamér: A katolikus restauráció Nyugatmagyar országon. Pannonhalma, 1928,
— — — — — — —
5, Kurzweil Géza: A forma, mint kifejezőeszköz
Klopstock
ódaköltészetében
(=Német Philologiai Dolgozatok XXXV1L
sz,) Budapest, 1928, — — — — — — — — —
6, Nagy K. Amadé: A Zala-Sárvíz csatorna szögének
földtani
viszonyai. Pannonhalma, 1928, — — — — — — —
7, Csóka Lajos: Sopron vármegye katolikus egyházi és tanügyi
viszonyai III. Károly és Mária Terézia korában. Pannonhalma, 1929. — — — — — — — — — — —
8, Kokas Endre: Az 1880-as évek irodalmi élete. Pannonhalma,
1930, — — — — — — — — — — — — —
9, Brunner Emőd: A francia felvilágosodás és a magyar katolikus hitvédelem. (=Bibliothèque de l'Institut Français à
l'Université de Budapest, 14. sz.) Pannonhalma, 1930, —
10. Monsberger R, Ulrík: A hazai német naptárirodalom
története 1821-ig. (=Német Philologiai Dolgozatok XLVI, sz.)
Budapest, 1931.
— — — — — — — — — —
11. Kelemen Atanáz: Keresztély Ágost herceg katolikus restaurációs tevékenysége a győri egyházmegyében. 1931. — —
12. Jámbor Mike: Prohászka Ottokár természetszemlélete.
Pannonhalma, 1932.
— — — — —
13. Piszker Olivér: Barokk világ Győregyházmegyében
Zichy
Ferenc gróf püspöksége alatt (1743—1783.). Pannonhalma,
1933,
— — — — — — — — — — — —
14. Tardos Vida: Térgörbék szinguláris pontjairól. (Közlemények
a Debreceni Tisza István Tudományegyetem Mathematikai
Szemináriumából, IX. f.) Pannonhalma, 1934. — — —•
15. Juhász Gergely: Klopstock magyar utókora. (Minerva-könyvtár, XLVIII.) Budapest, 1935. — — — — — — —
16. Nemes Vazul: Tertullianus görög műveltsége. Pannonhalma,
1935
— — — — — — — — — — — —
17. Jánosi Gyula: Barokk hitélet Magyarországon a XVIII. sz.
közepén a jezsuiták működése nyomán. Pannonhalma, 1935
18. Kelemen Szulpíc: Újabb vizsgálatok a szénmonoxid
molekula
IV. pozitív sávrendszeréről. Pannonhalma, 1936. — — —
19. Pénzes Balduin: Az úgynevezett
„almanach-líra".
Pannonhalma, 1937.

Megrendelhetők a Pannonhalmi Szemle kiadóhivatalában
(Pannonhalma. Győr m.)
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STIMMEN AUS PANNONHALMA.
ZWÖLFTER JAHRGANG.
Heft 5. 15. Dez. 1937,
Hauptschriftleiter: P. Dr. Viktorin Strommer. Schriftleiter: P. Dr.
Ernő Mihályi — Katholische Zeitschrift für Geistesleben und Kultur.
— Herausgegeben von der Benediktiner-Erzabtei
Pannonhalma. —
Erscheint jährlich fünfmal. Schriftleitung und Verlag;
Pannonhalma,
Győr vármegye, Ungarn. — Bezugspreise: Das einzelne Heft 1.50
Pengő, Jahrespreis 6 Pengő.
INHALT.
Aufsätze.
Die
der
das

— : „Und das Wort is Fleisch g e w o r d e n . . . " — P, Szilárd Linzer:
Musik des hl, Geistes, — P. Dr, Géza Karsai: Die Weltperspektiven
religiösen Volkskunde. — P. Dr. Gergely Juhász: Die Eucharistie als
„Brot des Lebens".

Umschau. P. Dr, Jeromos Szalay: Das Rundschreiben der spanischen Bischöfe,
— P, Arnold Szelecz: Die Ungarn von Cutia (Brasilien).
Besprechungen.
Benedictina, Ordensnachrichten, — Der neue Apostel der ungarischen Mission in
Brasilien, — P, Dr, Lénárd Kocsis: Das Leben unserer Gymnasien im Schuljahr 1936/37.

REVUE DE PANNONHALMA.
No, 5. le déc. 1937,
Organe catholique

XII-ième Année,
d'intérêt général publié par l'Archiabbaye
bénédictine de Pannonhalma.
Directeur: D. Dr. V. Strommer, secrétaire de rédaction: D. Dr. Ernő
Mihályi. — Paraît cinq fois par an. — Rédaction et administration:
Pannonhalma, Győr vármegye, Hongrie. — Abonn. 6 P. par an.
SOMMAIRE.
Études. — : Le Verbe s'est fait chair. —- Dom Szilárd Linzer: La Harpe du
Saint-Esprit-le chant grégorien, — Dom Géza Karsai: Les horizonts de
l'ethnologie religieuse, — Dam Gergely Juhász: L'Eucharistie, pain de
la vie.
Revue 'des idées et des laits. Dom Jeromos Szalay: La Lettre collective de
l'Epîscopat espagnol. — Dom Arnold Szelecz: Les Hongrois de Cutia au
Brésil.
Livres.
Benedictina, Un nouvel ouvrier dans la mission hongroise de Brésil
Lénárd Kocsis: La vie dans nos collèges.
11430 Sárkány Nyomda R, T. Budapest, VI„ Horn Ede-utca 9.
Igazgatók: Dr. Wcasely Antal és Wessely József.
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Dr. Vanyó Tihamér: A modern katolikus férfi vallásossága — — — —
Dr, Várkonyi Hildebrand: A lélektani diagnosztikáról
— — — — —
„
,,
Gyakorlati elvek és eljárások a lélektani diagnózisban
— — — — —• — — — — —

321
107
180
1
241
188
264
43
342
333
172
325
24
275
9
195
91
161
81
254

Figyelő.
Blazovich Jákó: A nagy harc
— — — — — — — —
,,
„
A ma embere egy regényíró tükrében
— —
Dr, Jámbor Mike: Marmion
— — — — — — — —
Dr. Karsai Géza: A vallásos néprajz fellendülése
— — —
Dr, Kühár Flóris: Római levél. A romok ihlete — — — —
Szelecz Arnold: A cutiaí magyarok — — — — — — —
Dr. Szalay Jeromos: Az eucharisztikus kongresszus elé — —
„
„
A spanyol püspökök körlevele — — —
Könyvismertetések:
_ _ _ _ _ _ _ _ _
67,
Rendi hírek:
_ _ _ _ _ _ _ _ _
73, 158,

— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
— — —
140, 214,
238, 311,

118
208
127
56
54
356
305
348
360
383

Rendi krónika.
Dr. Kocsis Lénárd: A bencés középiskolák működése az 1936—37. évben —
Dr. Niszler Teodóz: Az oblátus- és oblátaszövetség — — — — — 74,

392
239

Halottaink.
Lengyel Zénó Miksa (Dr, Nemes Vazul)
— — — —
Gallik Oszvald Ödön (Dr, Faludí Marcellín)
_ _ _
Hőgyészi Amand Pál (Szabó Farkas)
— — — — —
Nóvák Ödön József
— — — — — — — — —
Csapó Antonin Gusztáv
— — — — — — — —

—
_
—
—
—

—
_

—
_

—
—
—

—

_
—
—
—

78
318
— 319
— 320
— 400

