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TANULMÁNYOK. 
Harsányi Lajos költészete. 
Dr. Bánhegyi Jób. 

költő életműve kétféle szempontból bizonyulhat jelentősnek az 
értékeket kutató irodalomtudomány ítélőszéke előtt. Az egyik 

szempont a történeti; ennek akkor van szerepe egy költői pályafutás 
méltatásában, ha az illetőnek munkássága több-kevesebb hatással 
volt ugyan saját korának irodalmi életére, de e korszak letűntével 
végképen el is veszítette hatóerejét. Az ilyen mulandó értéknél ha-
sonlíthatatlanul becsesebb az esztétikai jelentőség ; ezt akkor talál-
juk meg, ha a költő alkotásainak legalább egy részében van va-
lami, amit bármely kor fogékony műélvezője az igazi szépség mű-
vészi revelációjának érez. E kétféle szempontnak, a történetinek és 
az esztétikainak alkalmazásával kísérlem meg méltatni az alábbiak-
ban Harsányi Lajos lírai költészetének irodalmi életünkben elfoglalt 
jelentőségét. 

Az első kérdés az, vájjon a jelen esetben van-e jogosultsága 
a történeti szempont alkalmazásának ? Nem merészség-e részünkről, 
ha történeti szemszögből is nézzük egy olyan költő alkotásait, aki 
kortársunk, itt él közöttünk, műteremtő erejének teljességéről leg-
újabban is fényes bizonyságot tett „Mi cha él" című verses köte-
tével, ma is elismert vezéralakja a modern katolikus lírai költészet-
nek és poétái pályafutásának mindössze negyedszázados évforduló-
jára tekinthet vissza. A jogosultság kérdését a mi álláspontunk ja-
vára dönti el az a körülmény, hogy a huszonöt évvel ezelőtti idő-
szak, amikor a fiatal Harsányi mint a magyar katolikus líra új nagy 
ígérete fellépett és csakhamar „beérkezett", a mai nemzedék szemé-
ben már történelemnek számít. Irodalmunkban akkoriban két ellen-
tétes irány vívta egymással élet-halál harcát és ez a küzdelem oly 
végzetes következményűnek látszott, hogy joggal lehetett beszélni a 
magyar közlélek és irodalom kettészakadásáról. A konzervatív-naci-
onalista szellemű és esztétikai eszményeiben a Petőfi, Arany, Gyulai 
és Kemény Zsigmond által megteremtett nemzeti klasszicizmus ha-
gyományain nevelődött régebbi költői nemzedékkel szemben állott 
a fiatal tehelségeknek elszánt serege, akik a Nyugat című folyóirat 
körül csoportosultak és Ady Endrét tekintették vezérüknek. A nyu-
gatos irány költői elvben és gyakorlatban egyaránt a gyökeres újítás 
hívei voltak és a nemzeti klasszicizmus epigonjaival szemben való 
ellenzéki magatartásuk az ellentétek fokozatos kiéleződésével egyre 
jobban a forradalmiság jellegét öltötte magára. Az újításra kétségte-



lenül szükség volt ; az új bor nem fér meg a ,régi tömlőben és min-
den igazi művészi tehetség maga teremti meg azt a formanyelvet, 
amelyen tökéletesen kifejezheti lelkiségének maradandóságra 
törekvő mondanivalóját. Az viszont szintén régi igazság, hogy a 
megváltozott korszellem eszmevilágában felnövekvő új nemzedék az 
érvényesülésért való törekvése közben összeütközésbe kerül a régi 
nemzedékkel, amely védi a maga eszményeit és szerzett jogait és 
nem szívesen barátkozik meg az esetleges háttérbeszorulás gondolatá-
val. A nemzedékek összeütközésének jelensége Kazinczy óta a mi 
irodalmunkban is állandóan megfigyelhető, de soha sem mutatott 
olyan áthidalhatatlannak látszó ellentéteket, mint a századfordulónk-
kal kezdődő költői forradalom alkalmával. És ennek okát nemcsak, 
sőt talán nem is elsősorban a nemzeti klasszicizmus örökségét kon-
zerváló régi nemzedék féltékenységében találjuk meg, hanem az új 
irány túlzásaiban, világnézeti, politikai és esztétikai radikalizmusá-
ban, amellyel szinte tüntetően el akart szakadni minden addig tisz-
teletben tartott hagyománytól. A forradalomnak természetéhez tar-
tozik az értékrombolás ; a nyugatosok költői forradalma sem volt e 
tekintetben kivétel és hosszú időnek kellett elmúlnia, amíg újításuk 
pozitív eredményeivel, különösen a magyar költői nyelv és stílus 
korszerű újjáteremtésével igazolni tudták törekvéseik jogosultságát és 
a nemzet régi eszményeihez való közeledésükkel igyekeztek, bele-
illeszkedni a nemzeti irodalom egyetemes fejlődésrendjébe. 

Harsányi Lajosnak első verseskötete, az Új vizeken 1908-ban 
jelent meg, tehát abban az időben, midőn irodalmi életünkben már 
teljes erővel folyt a küzdelem a konzervatívok és az újítók között. 
A fiatal költő bemutatkozása nem méltatlan a későbbi nagy költő-
höz ; fejlett verstechnikája, színhatásokat kereső nyelve, elégikus 
hangulatokhoz vonzódó kedélyvilága különösen a verseskötet néhány 
tájképében érezteti a költői elhivatottságot. Igazi eredeti hangot vagy 
formaújítást azonban e kötetben hiába keresünk. Az izig-vérig mo-
dern költő csak a következő évben megjelent versgyűjteményében : 
Az élet muzsikájá-ban kezd kibontakozni előttünk. Ihletforrására 
jellemzőek a Holdvilág és villanyfény c. versének következő sorai : 
„Harangzengéskor rebben a lelkem, Benn nagy, ősrégi, szent him-
nusz árad, De értem azt is, mikor valahonnan Vadul fölbúgnak a 
gyárak". Harangzengés és a gyárak szirénája szinte jelképezi a két 
végletet, amelyek között az emberi élet örök nyugtalansággal hány-
kódik ; transcendens vágyak énünk mélyén és véres viaskodás a 
mulandó javakért, nem ezek-e a lélek muzsikájának szüntelen ismét-
lődő melódiái ? A fiatal költő lelkének finom ézékenységével felfogja 
a létrendnek ez örök ritmusait és az új embernek, a mai kor em-
berének nyelvén teremt belőlük költészetet. Napraforgó-Ielke esdve 
néz a napok napja, Isten felé, az ősi odatartozás vonzóereje köti 
őt a Végtelenhez, Jézus lábanyomait keresi a tengeren, de ez a napra-
forgó szem a teremtett világban is meglátja az örök szépség vissza-
tükröződését, magába szívja színeit és illatait és beleolvasztja őket 
emberi és költői életének harmóniájába. 



Az élet muszikája c. verseskötetnek az a jelentősége, hogy a 
fiatal költő kezdi megtalálni önmagát, felfedezi igazi énjét, megnyílik 
előtte költői ihletének legbővebb forrása, a vallásos élmény és a 
természet, másrészt pedig a költői kifejezés eszközeiben is 
fokozatosan önállósul, egyre jobban megszabadul az idegen hatá-
soktól és szuverén urává kezd válni a műteremtő formának. Felsza-
badulásában kétségtelenül része van Ady Endre ösztönző hatásának, 
de ez az ösztönzés nem olyan lenyűgöző erejű, hogy Harsányit Ady 
Endre utánzójának lehetne nevezni. Költőnk tanult Adytól; a nagy 
újító nyelve, szókincse, költői frazeológiája és szimbolizmusa két-
ségtelenül nyomot hagyott a fiatal Harsányi költészetében. De a ta-
nítvány korán önállósult, a hatás nem volt mélyenjáró, mert ennek 
útját állta a két költő lelki srtuktúrájának és különösen világnézetük-
nek nagy ellentéte. Ady, a tiszántúli magyar kálvinista, nyugtalan és 
forrongó lélek ; vallása örök viaskodás az isteneszmével ; magyar-
sága véres és tragikus elégedetlenség ; embersége vad és szörnyű 
tusakodás a vér és arany zsarnokságával ; művészete geniális ösz-
tönösség. Harsányi, a dunántúli magyar papköltő, a katolicizmus élet-
igenlő világnézetének birtokában egyensúlyozott és harmonikus lélek; 
magyarságát a faji ösztönnél erősebben táplálja a történeti kulturált-
ság ; a test és lélek harcában a kegyelem forrásaihoz és az aszké-
zis fegyelméhez menekül ; műalkotó munkájában több a művészi 
tudatosság, mint a spontán ösztönösség. A két költő lelki adottsága-
inak e rövid összehasonlítása, szembeállítása is meggyőzhet ben-
nünket arról, hogy lényegbevágó Ady-hatást Harsányi Lajos költé-
szetében hiába keresnénk. 

A vallásos élmény erősödésén, a szimbolizmus újságán, a köl-
tői eredetiség kibontakozásán kívül Az élet muzsikája c. kötet azért 
is nevezetes, mert Harsányi itt egy új tájat fedezett fel a költői szem-
lélet számára : a Hanság és a Fertő vidékét, az ősi nádasok vilá-
gát és kolorista pompában ragyogó tájképeivel méltó versenytársául 
szegődött Czóbel Minka és Babits Mihály modern impresszionista 
tájköltészetének. 

Az erejének tudatára ébredt költő következő kötetében : A 
napkirály rokonában (1911) érte meg először művészi tehetségének 
kiteljesedését. Ezzel lett Harsányi a modern magyar katolikus líra 
igazi megújítójává. Ezt azzal érte el, hogy egyrészt szakított a Tár-
kányi—Mindszenthy-féle modorossá vált költői iskola patetikus és 
szónokias hangnemével, vallási oktatás, versbe foglalt moralizálás 
vagy ünnepi szónoklat helyett az Istenbe merült lélek intim élmé-
nyeit tolmácsolta megkapó bensőséggel és közvetlenséggel. Másrészt 
feltárta egy titokzatos palota kapuját és bepillantást engedett a papi 
lélek rejtelmeibe, a szent hivatásának élő, kísértésekkel viaskodó és 
égi örömökben vigasztalódó áldozatos élet hétpecsétes titkaiba. A 
napkirály rokona, A titokzatos palota és a Magyar zsoltárok című 
versciklusokat a papi és költői küldetés boldog öntudata hatja át és 
ezeknek az ihletett verseknek olvasója valóban istenközelségbe ke-
rül a költői szuggesztió erejével. A költő önkifejezésének eszközéül 



szinte kápráztató bőségben alkalmazza a találó szimbólumokat és 
misztikus látomásainak érzékeltetésére meglepő virtuozitással hasz-
nálja fel a nyelvnek festői elemeit. Ezzel a verseskötettel Harsányi 
kiemelte a katolikus vallásos lírát a hiibuzgalmi folyóiratok szerény 
színvonalából és egyenrangúvá tette az egykorú világi költészet leg-
javának alkotásaival. Az epigonok kezén művészietlenné elhanyatlott 
műfalt Harsányi a hivatott költő ihleterejével korszerűen művészi 
magaslatra emelte. Példaadása kötelező erejű lett azok számára, 
akik e téren azóta felléptek és a Harsányi műveiben először meg-
újult katolikus líra azóta olyan értékekkel büszkélkedhetik, mint Sik 
Sándor, Mécs László, Kocsis László és Mentes Mihály, akiknek köl-
tészete immár elismerten szerves tartozéka a modern magyar szép-
irodalomnak. 

Harsányi következő alkotásában a Hagia Sophia-ban (1913) 
eljutott művészi fejlődésének egyik csúcspontjára és megajándékozta 
irodalmunkat a katolikus szimbolizmus legmonumentálisabb remek-
művével. Képzelete olyan világot hódított meg, ahol előtte még soha 
sem járt magyar költő. Behatolt az isteni Bölcseség házába, meg-
énekelte a kegyelem titokzatos működését az emberi lélekben s az 
isteni adományok földi sáfárjának, a katolikus papnak fenséges sze-
repét a természetfeletti élet forrásainak, a hét szentségnek kiszolgál-
tatásában. Az epikai keretbe foglalt páratlanul eredeti elgondolású 
költeményben a költőpap három útitárs, a tudományt jelképező 
Doktor, a képzeletet megszemélyesítő Délibáb és az ifjúságot szim-
bolizáló kis Diákonus kíséretében hatol be a titokzatos birodalomba, 
amelynek csodáit azonban nem foghatja fel a maga erejére támasz-
kodó Értelem, nem magyarázza megi a legragyogóbb Képzelet és 
csupán homályos sejtelemmel közelít meg a tisztalelkű Ifjúság. Csak 
a megszentelő kegyelemmel megvilágosított hit fedi fel az életszöve-
vény értelmét és segíti el a szenvedélyek és bűnök útvesztőiben 
bukdácsoló embert ahhoz a boldogsághoz, amely az Arany Páva 
csarnokában, az üdvözültek otthonában reá várakozik. A Hagia 
Sophiának ez a mély alapeszméje azonban nem száraz tanítások-
ban és elvont elmélkedésekben, hanem a kápráztató képek és köl-
tői látomások érzéki erejű valóságában világosodik meg az olvasó 
lelki szeme előtt. Harsányi a katolikus liturgiának ősi, a katakombák 
kora óta állandóan virágzó jelképrendszerét elevenítette meg és bő-
vítette ki a maga kifogyhatatlannak látszó költői leleményének gaz-
dagságával, hogy megérzékítse azt, ami láthatatlan, megtestesítse azt, 
ami megfoghatatlan. A Divina Comoedia titáni lelkű szerzőjének köl-
tői és látnoki szelleme hatolt csak be ilyen transcendens mélysé-
gekbe és a Hagia Sophia költője bebizonyította, hogy a magyar iro-
dalomban alig van még egy ilyen rokonlelkű utóda a halhatatlan 
Dantenek. 

Az 1917-ben megjelent Toronyzene című verseskötetben a pap-
költő lelke új és fenséges ihletű himnuszokban szólal meg a Szent 
Dávid hegedűjén intonált versciklusban, A bukottak áriái-ban pedig 
életgyónásszerű őszinteséggel zengi el emberi gyarlóságainak és bot-



lásainak fájdalmát és porig alázódva hajtja meg fejét az elesettek 
Ura előtt, akinek hatalma és irgalmazó kegyelme a bukást is örömre 
váltja. Élménykörének hatalmas kitágulásáról tanúskodnak a Rom-
lott Magyarország és az 0, boldog Magyarország című ciklusok ; 
az előbbiben a nemzetére váró nagy megpróbáltatás prófétai meg-
érzésével aggódik a dekadencia szellemétől megfertőzött magyarság 
sorsáért, míg az utóbbiban a világháborúban új életre támadt ősi 
erények dicséretét énekli s a küzdő véreink sorsáért aggódó és resz-
kető hozzátartozók hangulatát tolmácsolja. A hazafias ciklusok kö-
zött foglal helyet néhány felejthetetlen magyar életkép és tájfestmény, 
amelyek körül a Magyar tél, Magyar táj, A magyar pap és a Fa-
lun ilyen a halál című költemények e műfajnak legszebb magyar 
példái között foglalnak helyet, mig a Contra bellum című költemé-
nye a testvériség szózatát hallatja a szűnni nem akaró vérontás 
napjaiban és megindító erővel fejezi ki a lelkek békevágyát. 

A Toronyzene c. kötet nemcsak költői indítékok tekintetében 
jelent gazdagodást, hanem a költő formaművészetének lassú átala-
kulását is mutatja. A szimbolizmus eszközei lassan háttérbe szorul-
nak, a szín- és fényhatások ragyogó pompája leegyszerűsödik, a 
korábban is csak mértékkel használt szabadverselés nyomai már 
csak ritkán bukkannak fel és átengedik helyüket a zárt formarend-
szert kedvelő klasszicizmusnak, amely a költőnek kilenc éves szü-
net után megjelent kötetében, A boldog költő (1926) verseiben jut 
maradéktalanul uralomra. A falusi környezetben, a rábapatonai csen-
des parókián töltött évek mély nyomot hagytak a költő életében és 
művészetében. „Nem kérem többé, hir, koszorúdat ! Rejtett magányom 
nyújtja a lelki békét. Büszkén borítja egyszerűségek köntöse vállam" 
— énekli a boldog költő. „Giotto ecsetjével" a kezében ő is részt-
vesz a régi titánok, költők, zenészek és szobrászok alázatos harcá-
ban, amellyel Isten anyjának arcvonásait keresték és pasztellszínű 
szonettekben fest finom miniatürképeket a Szűzanya gyengéd alak-
járól (Mária-szonettek). Rokonnak érzi lelkét a poverelloval, Assisi 
szentjével, akinek szelleme csak erősíti benne embertársainak és a 
természet szépségeinek szeretetét. És ez a szeretet most a réginél is 
melegebben vallja a magáénak a magyar földet és népét : a Ruralia 
Hungarica-ciklus verseiben klasszikus szépségű élet- és jellemképek 
örökítik meg..a nyugati magyar tájak alakjait, színeit és hangulatait; 
közülük az Öreg magyar és A pap című jellemképek márványba 
kívánkoznak, mig a Dunántúl dicsérete című ódánál szebbet és ma-
gyarabbat nem zengett még poéta a mi szűkebb hazánkról. 

Két régi nagy költő szellemét is érezzük a Boldog költő ver-
seiben. Az egyik az „arany középszer" halhatatlan lantosa, Horatius, 
a másik ennek magyar alteregója : Berzsenyi Életbölcseleti elveik 
örök időszerűségét mi sem mutatja jobban, mint az a harmonikus 
derű, amely a szellemi társaságukban elidőzgető modern költő ke-
délyvilágát áthatja (Falusi tanácsok, Szeress aludni, Horáciushoz). 
A nagyvilág zajos tülekedésétől távoleső falu magányában nyugod-
tabb az élet ritmusa, a képzelet színes álomképeinél jobban lefog-
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lalja Harsányi lelkivilágát a szemlélődés és reflexió. A közélet po-
rondján duló harcok mozgató eszméi közül csak egy kelt benne he-
vesebb visszhangot : a legitimizmus gondolata. Vagyok az égen tün-
döklő szivárvány című versciklusában meleg szeretettel veszi körül 
az elárvult trón számkivetésben élő várományosának vonzó egyéni-
ségét, akiben a nemzet szebb jövőjének zálogát látja és magyar hű-
ségének bátor színvallásával kel az örökös király jogainak védel-
mére. (Jön az úr, kit illet ősi jog, Mind halálig, Az ibolyák tavasz-
szal visszajönnek.) 

A falusi visszavonultság magánya érlelte meg a költő lelkében 
a Hagia Sophia mellett legnagyobb szabású kompozícióját a De-
profundis-t 

A földi élet múlandóságának gondolata már eddigi költészeté-
ben is hangulatos versekre ihlette a költőt és első verseskötete óta 
állandóan visszatérő motívuma volt lírájának. (Ravatalok, In memó-
riám, Mors imperátor, Mikor a hold kaszája ferdül stb.) A maga 
halálát is megénekelte a Mors religiosi, Majd hirtelen megáll a régi 
óra, és A temetésem című költeményekben. Halálköltészetében a 
nagy ismeretlentől való szorongás nyomasztó érzése az örök élet 
reményének gondolatában enyhül meg. A De profundist is nemcsak 
az a szándék hozta létre, hogy az olvasó egy megrázó költői élmény-
ben részesedjék, hanem a jóságos pap aranyszíve is ott dobog 
benne, aki bátorítást és enyhítő vigasztalást akar nyújtani mindazok-
nak, akik aggódó félemmel várják az elkerülhetetlent. Az epikai ke-
retbe foglalt költeményciklusban a költő az olvasóhoz intézett ajánló 
sorok után elmondja, milyen lesz egyik igen-igen nevezetes napunk. 
Majd átéljük vele az ember haldoklását. Azután a testtől elszakadt 
lélek elszárnyal az űrbe, ahol elébe csattan az ősi ellenség a Sátán, 
és felidézi előtte a hét főbűnt, hogy kétségbeejtse. A lélek már a 
kárhozat szelét érzi, midőn a Sátán mellett fölvillan az őrzőangyal 
szelíd képe, akinek bátorítására a lélek az isteni irgalomhoz kiált 
könyörületért és eléje tárja az érdemeket, melyeket az isteni kegye-
lem felhasználásával végzett. Majd a mindenséghez, a, bűnösökhöz 
és a szentekhez fordul, hogy kiáltsanak érte ők is az Úrhoz. A Sá-
tán kudarcot vall, Szent Mihály arkangyal elűzi a rémet s a lélek 
boldog sikollyal vonul be mennyei otthonába. A kristálytiszta szer-
kezetű, terzinákban megírt költemény önmagában is zárt, befejezett 
egészet alkot ugyan, de szoros eszmei kapcsolat fűzi a Hagia Sophia-
hoz. Amaz bemutatta a kegyelem mőködését az emberi lélekben a 
keresztségtől az utolsó kenetig, elvezetett addig a pillanatig, midőn 
a lélek búcsúzik földi színhelyéről. A De profundis a halál után be-
következő különítélet drámáját jeleníti meg s az örök Bíró ítéletét 
váró lélek megindító vallomásaiban az ember minden gyarlóságát, 
de egyúttal minden érdemét is feltárja. Töredelmes, emberi, de egy-
szersmind költői életgyónás is ez a mű az örökkévalóság küszöbén, 
ahol a sátán vádolja a mezítelenül didergő lelket s ahol ez a lélek 
örök sorsának eldőlte előtt végre önámítás nélkül döbben rá saját 
arcának igazi vonásaira és ismeri fel érdemét vagy értéktelenségét. 



A fenség régióiban járó köííemény tárgyának természetéhez meste-
rien alkalmazkodik a klasszikusan egyszerű nyelv és előadás, amely 
nyugodt biztonsággal követi a költői képzelet merész szárnyalásét 
és egy pillanatra sem bontja meg a tartalom és forma nemes harmó-
niáját. A De profundis a Hagia Sophia mellett az újabb magyar 
katolikus lírának legkimagaslóbb teljesítménye s egyszersmind Har-
sányi költői pályájának egyik legszebb diadala, amely egymagában 
is elég volna ahhoz, hogy megőrizze a költő nevét a magyar irodalom 
történetében. 

Harsányi Lajos legújabb verseskötete, a Mi Cha Él (1933) arról 
tanúskodik, hogy költői fejlődése még korántsem zárult le és hogy 
a legmodernebb irodalmi izlésirány számára is van jelentős mon-
danivalója. Míg régebbi költészetében csak elvétve bukkant fel a szo-
ciális eszme, a Mi Cha El legtöbb költeményét a kollektiv életérzés 
parancsoló ereje szólaltatta meg az idők vajúdását aggódva figyelő 
költőben. A kulturfájdalom énekei ezek : az emberiségért és nemze-
téért aggódó költő elégiái, de egyszersmind vészharangok is, riasztó 
kiáltások minden jóérzésű emberhez, hogy fogjunk össze a kapitaliz-
mus és bolsevizmus élethalálküzdelmében pusztulásra ítélt emberi 
és isteni javak védelmére. Mint az idő felett álló isteni törvények 
földi őrállója fújja meg hatalmas riadóját a vesztébe rohanó világ 
alvó lelkiismeretéhez, s a Mammon és a Terror öntelt csatlósainak 
egyaránt szól a kérdés, amelynek félelmes igazsága egykor kárho-
zatba taszította a pártütő angyalokat : „Quis ut Deus : Ki mérhető 
az Úrhoz?" „Kezdetben volt az Isten. Az Isten volt az Űr. Örökkön 
és örökkön az Isten lesz az Úr. . ." A költő nem akar új Messiása 
lenni a káosz felé sodródó világnak, hanem rendíthetetten hittel hir-
deti Krisztus Evangéliumának igazságál, a felebaráti szeretet, amely 
egyedül orvosolhatja a halálos lázban vergődő mai társadalom sebeit. 

A kollektív-szociális szellemű és tartalmú költeményeken kívül, 
amelyek előadásmódjukban a szimultánizmus formaujságával lepik 
meg az olvasót és amelyek közül a Mi Cha El ? Véres a hold, Polgár ! 
Nem hallod a harangszót? és A haldokló gladiátor címűeket tar-
tom legsikerültebbnek, a költő személyes érzelmeinek és hangulatai-
nak művészi kifejezéseivel is találkozunk e kötetben. Legmegindí-
tóbbak azok, amelyek a mulandóság motívumában fogantak, 
(A haláltól ne félj ! 0 líra, líra ! Az őszi holdhoz !) s ezek közül is 
kiemelkedik Harsányi lírájának egyik legszebb gyöngye, az Oszi 
szántás c. elégia. 

Történeti és esztétikai vizsgálódásunk eredményeit összefoglal-
va, a következőkben látom Harsányi Lajosnak, a lírikusnak érde-
mét és költészetének jelentőségét : 

Harsányi az újabb magyar költészet egyik területén, a kato-
likus vallásos lírában tartalmi és formai újító, a szimbolizmus úttö-
rője és egyúttal legkiválóbb képviselője. Újítása a maga területén 
nem áldozott fel semmit a régi értékekből, hanem szerencsésen 
megvalósítja a hagyomány és modernség szintézisét. Tárgyban, 
ihletben és hangnemben változatos művészete a vallásos lélek 



bensőséges vallomásait, misztikus látomásait és a hittitkok trans-
cendens mélységeit egyaránt szuggesztív erővel közvetíti. A meta-
fizika világát minden magyar elődjénél gazdagabban vonja bele a 
lírai ihlet körébe. Vallásos költészete nem elvont hitigazságok, vagy 
erkölcsi tételek versbe foglalt kijelentése, hanem igazi élménykölté-
szet. Szemléletmódja vizionárius természetű ; Harsányi valóságos 
„látó "-művész, aki a legel vontabb fogalmakat és eszméket is képek-
ben, szimbólumokban, festőien és plasztikusan tudja érzékeltetni. 

A magyar lírának egyik legnagyobb koloristája, akinek színfan-
táziája a magyar tájak színeiből éppen úgy táplálkozik, mint a kato-
likus' liturgia ősi szín- és fénypompájából. Lelkületének individualista 
és arisztokratikus alaptermészete fejlődésének újabb állomásán elhajlik 
a kollektív irányú életérzés feléfelé, míg a kifejezésmódban a ro-
mantikus szimbolizmustól a klasszicizmusig jut el, legújabban pedig 
a lírai szimultanizmus legmodernebb eszközével gazdagítja forma-
készletét. Költészetének uralkodó motívumai : a vallás, papi hivatás, 
természet, hazafiság, legitimista gondolat, szocializmus és általános 
emberi érzelmek. Az impresszionista tájfestésnek, a költői élet- és 
jellemképnek hivatott mestere ; a Hanság és a Fertő vidékét, a ná-
dasok poézisét ő fedeste fel a magyar leiró költészet számára. Világ-
nézetén a vallásos gyökerű idealizmus uralkodik ; egyénisége papi és 
költői hivatásának mélyen átérzett öntudatában, az életigenlés opti-
mizmusával jelenik meg előttünk alkotásaiban. Magyarsága lelkületé-
ben, észjárásában, hazafias indítékaiban éppen úgy szembetűnő, 
mint nyelvének és stílusának érintetlen gyökerességében ; a deka-
dencia divatos korszelleme sem lelkivilágát, sem művészetét nem 
érintette. Költészete tartalomban és formában egyaránt a leghar-
monikusabbak közé tartozik, hangja a legtisztábban csendülő hangok 
egyike az újabb magyar irodalomban. 



Amerikai tanulságok. 
Slazovich 3akó 

A háború utáni idők egyik jellegzetessége a lázas átértékelés. A 
legkülönbözőbb értékszférákban az értékek rangsora gyökeresen 

megváltozik. Ez az átértékelési folyamat lobbantotta ki a harcot a 
technika körül. A XIX. század optimizmusával szemben, amely a 
technika előretörésében látta a boldogabb jövő legbiztosabb zá-
logát, kételyek merülnek föl, vádak hallatszanak. A gépnek aján-
dékozott korlátlan bizalom nem a technika tragikus háborús szol-
gálmányai miatt, hanem gazdasági, szociális, kulturális kihatásainak 
újabb vizsgálatából következik be. A kérdéskomplexum körül első-
sorban Európában jelentős irodalom támad, amely hol kétségbe 
vonja a technika nagy áldásait s nyomatékosan hívja föl a figyel-
met arra a rombolásra, amelyet az előző kor bálványa a legkülön-
bözőbb értéktartományokban végzett, hol pedig szenvedélyesen 
védi a háborúelőtti optimizmust s a maga Megváltóját továbbra is 
gépben látja. 

A harc, amelynek szélső hullámai a hazai irodalomba is át-
csaptak, mintha ideát Európában egy év óta csendesebbé vált 
volna. Nem mintha a technikában kétségkívül lappangó nagy prob-
lémák tisztázódtak vagy akárcsak elméletileg is megoldásra találtak 
volna. Azonban amily mértékben csendesedik a harc Európában, 
olyan élénken fordul a figyelem a gép felé Amerikában. A kérdést 
az 1929 októberében kitört gazdasági harc tolta az amerikai 
érdeklődés homokterébe. Újságcikkek, tanulmányok, önálló munkák 
nagy számban látnak napvilágot, számos előadás hangzik el a 
technikával kapcsolatban. A technokraták, ezek a technológiai 
szakemberek, akik a háború óta Scott Howard szellemi vezérlete 
alatt lázasan tanulmányozzák a technikával kapcsolatos gazda-
sági, társadalmi, politikai kérdéseket, sok hallgatóra találnak. A 
kérdésnek még szépirodalmi visszhangja is támad. 

A nevezetes októberi zuhanás után, amely már-már állandó-
sultnak hitt „prosperity"-t, az optimizmus felé hajló gazdasági, 
pénzügyi szakemberek jelentékeny része a gyorsan elmérgesedő 
válságban a gazdasági élet hullámvonalának időről-időre szinte 
szabályszerűen bekövetkező esését látta, amelyet hamarosan kö-
vetni fog az újabb föllendülés. Azóta elmúlt négy kemény esz-
tendő, s a világgazdaság még mindig a mélyponton vergődik. 
Konferenciák, javaslatok, kisérletek egész raja hiába próbálja a 



kátyúba rekedt szekeret kiemelni. Minél tovább tart a válság, 
annál világosabban tárúl elénk az igazság, hogy nem periodikusan 
bekövetkező tünettel, hanem a világgazdaság történetében szokat-
lan, egyedülálló jelenséggel állunk szemben. 

A válságnak ez a már-már állandósulása terelte a figyelmet 
a technikára. A technokraták szomorú elégtétellel mutathattak rá, 
hogy a katasztrófát a technikai fejlődésre támaszkodva, már tíz 
évvel ezelőtt megjósolták. Az objektiv szemlélő a válsággal, szem-
ben természetesen tartózkodni fog minden okmonizmustól. Állam-, 
vám-, pénz-, szociálpolitikai, etikai okok egész láncolata osztozik 
a felelősségben. Azonban ennek hangsúlyozása mellett egyre hatá-
rozottabban arra a következtetésre kell jutnunk, hogy az összes 
tényezők közt a legnagyobb felelősség azt a forradalmat terheli, 
amelybe a világgazdaságot, elsősorban a termelést a technikai fej-
lődés legújabb irama sodorta. Ez a konklúzió különösen az U. S. A. 
vergődéséből hallik ki tisztán, félreérthetetlenül. S ez természetes is. 
Az amerikai gazdasági életet nem kavarták föl politikai, társadalmi 
forrongások, a világháború tőle lopott minden vonatkozásban a leg-
kevesebbet. Mint tőkeerős, természeti energiákban, nyersanyagokban 
gazdag állam, amelynek polgáraiban a merész vállalkozási kedv 
sohasem hiányzott, rendelkezett mindazokkal az előfeltételekkel, 
amelyek a technikai fejlődés szempontjából fontosak. A kedvező 
helyzetet az U. S. A. ki is használta. A világháború óta technikai 
fejlődése szédítő méreteket öltött. Csak át kell futnunk azokat a 
statisztikai közleményeket, amelyekkel amerikai írók, különböző 
intézmények az utóbbi években szinte elárasztják a tudományos és 
népies irodalmat, s egy hatalmas kép bontakozik ki előttünk. Nem 
meglepő tehát, hogy a gépben rejlő antinómiák, a technikai fejlődés 
s az uralkodó gazdasági rendszer közti ellentétek az U. S. A.-ban 
csapták össze a leghevesebben. Ebben az összecsapásban kell 
keresnünk az amerikai gazdasagi káosz egyik legfőbb okát. A tech-
nikai iram óriási méretekben kifejlesztette a termelést — ezzel szem-
ben a termelt javak szétosztása lényegében a régi keretek közt 
mozog. Ennek a napról-napra szélesedő divergenciának föl kellett 
borítania a gazdasági élet egyensúlyát. Ebben foglalhatnók röviden 
össze az amerikai válság magyarázatát. 

Az alábbiakban megkíséreljük röviden vázolni a gazdasági 
életben dühöngő forradalom előzményeit és tüneteit. Egy iiyen 
vázlat nemcsak azért tarthat számot az európai érdeklődésre, 
mivel az amerikai gazdasági élet hullámai természetesen nyugtala-
nítják a mi gazdasagi életünket is, hanem még inkább azért, mivel 
Európa a maga gazdasági fejlődésében szintén rá fog sodródni 
ugyanarra az útra, amelyen Amerika az első lépéseket már meg-
tette. Az U. S. A. az emberi és gépi erők gigantikus harcának 
tűzvonalában áll. A harc kimenetele alig kétes. De bármilyen is 
legyen ez a kimenetel, a társadalmi, jogi, gazdasági berendez-
kedés szerkezetében szükségszerűen nagy változásokat fog maga 
után vonni. 



A technokraták a gazdasági élet történetét három nagy kor-
szakra osztják. Az első korszak tart a történelmi idők kezdetétől 
a XIX. századig, a második a XIX. század elejétől 1920-ig. 
192U-ban kezdődik a harmadik korszak. Bár gazdaságtörténetben 
egy korszak ilyen pontos keltezése szinte szokatlan, a íölosztást 
lényegében elfogadhatjuk. 

Ami az első korszakot illeti, a termelési mechanizmust a fej-
lődés szempontjából bizonyos mozdulatlanság jellemzi. Kultúrák, 
államok, társadalmi rendszerek tűnnek föl, buknak el, de a gazda-
sági erőtényezők nem változnak. Emberi erők — elsősorban rab-
szolgák — állati és jelentéktelen mértékben természeti erők ter-
melik ki azokat a javakat, amelyekre az életnek szüksége van. A 
zóna, amelyen a gazdasági élet termelési mechanizmusának válto-
zásai mozognak, aránylag nagyon keskeny. A változások kizárólag 
a kéziszerszámok finomodásának valamint az állati erők föl-
használásának hullámzásában s itt-ott a vízierőknek a termelésbe 
való bekapcsolódásában merülnek ki. Nem mintha ebből a korból 
teljesen hiányoznék a gép eszméje. Gina Lombroso kimutatja, 
hogy sok modern gép embrionális alakban már az ó-korban is 
föltalálható. Eszmeileg az ó-kor csodálatosan közel járt a modern 
technika birodalmához, azonban ennek gazdasági kihatása nincsen. 
A termelés mechanizmusának fejlődési mozdulatlansága legvilágo-
sabban az elhasznált energiák mennyiségének szinte teljes válto-
zatlanságában jut kifejezésre. A technokraták szerint, akiket vizs-
gálódásaikban elsősorban a kvantitativ szempont érdekel, az egész 
korszakon keresztül a termelés energiafogyasztása emberenként és 
naponként 2000 kilogrammkalória. Csak az erőalanyok száma 
változik, de azok teljesítőképessége évezredek során át válto-
zatlan. 

A második korszakot voltaképpen a gőzgép vezeti be. A gép 
megindúl a maga szédületes útján s a termelés számára lépésről-
lépésre új, szinte kimeríthetetlen erőforrásokat fakaszt. Elsősorban 
az ipari termelés kap a maga fejlődésében újabb meg újabb löké-
seket. Elég gyorsan kialakul a gyárüzem-típus, az energiafogyasztás 
s a 'termelés rohamosan növekszik. Basset Jones szerint 1830-tól 
1920-ig az össztermelés térfogata T = a. t!, az energiafogyasztás 
E = b. t8 képlettel fejezhető ki, ahol a és b állandó tényezőt, t 
pedig időt jelent. A világgazdaság termelésében beállott változások 
annyira ismeretesek, hogy nem szorulnak részletezésre. 

Ami ebben az iramban ehelyütt bennünket érdekel, az az 
emberi és gépi erők viszonya. Az előző korszakkal szemben a 
változás abban mutatkozik, hogy az ember lassan-lassan megszűnik 
a termelés szempontjából primär erőtényező lenni, aránylag rövid 
idő alatt vele egyenrangú tényező a gép. A XIX. század terme-
lési apparátusa a maga egészében a gépi erőtényező mellett még 
nagy mértékben igényli az emberi munkaerőt, azonban jelentős 
eltolódások következnek be. Nevezetesen a kisipar kezd vissza-
szorúlni, egyes iparágak egészen elsatnyulnak. Tartós munkanél-



küliség mégsem nehezedik rá a gazdasági életre, mert a rohamo-
san fejlődő gépipar újabb meg újabb munkaalkalmat, kenyérkere-
seti lehetőséget teremt. Az időszak folyamán ugyan ismételten 
egy-egy válság rázkódtatja meg a gazdasági életet, de ezek a 
válságok —- mint F. Fried találóan megjegyzi — a gyors növés 
okozta zavarok, amelyeket a technikai fejlődés vitalitása, a gazda-
sági életlendület csakhamar kiküszöböl. Az egész korszakon valami 
rendületlen optimizmus ömlik el, amelyet csak szórványosan zavar 
meg itt-ott egy-egy kisebb méretű munkásforradalom, géprombolás. 
A korszak szociálpolitikája főleg az első időkben nagyon sok 
kívánnivalót hagy hátra. A „technika diadaláról" beszél a legbüsz-
kébben, a legszívesebben a korszak második fele. 

Hogy ez a második korszak az egész gazdasági élet mecha-
nizmusának teljesítőképességét milyen hihetetlen magas fokra 
emelte, annak tragikus bizonyítékát a világháború adta. A világ-
gazdaság négy éven keresztül a legkedvezőtlenebb viszonyok közt 
ki tudta termelni a legkülönbözőbb javak ama szédítő tömegét, 
amelyre a térdig vérben gázoló világnak szüksége volt. 

1920-ban a Wisconsin-állambeli Milwaukeeben az A. 0 . Smith 
Corporation egy hatalmas gyártelepet helyezett üzembe, amelynek 
napi teljesítménye 10.000 darab autóalváz. A gyárüzem munká-
sainak száma maximális termelés esetén kezdetben 300 volt, ma 
mindössze 208. Egy 125 m hosszú hallban helyezkednek el a 
gépóriások. A hall egyik végén bevonul a nyersanyag, a másik 
végén vasúti teherkocsikban helyezkednek el a kész autóal-
vázak. 

Amerikai technológusok a milwaukeei gyárüzemben egy új 
technikai és gazdasági korszak hírnökét látják. A technika fej-
lődése az utolsó fázishoz ért : a világgazdaság mechanizmusa 
automatizálódni kezd. A kezdődő korszakban eddigelé két jelleg-
zetesség domborodik ki : az energiatermelés további fokozottabb 
emelkedése az automata. 

Ami az elsőt illeti, a technokraták statisztikája szerint az U. 
S. A. ma 1 milliárd lóerőnyi energia fölött rendelkezik, ami 10 
milliárd ember munkaképességének felel meg. F. Arkright szerint 
Egyiptom összenergiája a pyramisépítkezések korában mindössze 
150.000 lóérő volt ! Az egy emberre eső napi energiafogyasztás 
150.000 kilogrammkalória, tehát 60—75-szer annyi energia, mint 
amennyivel az első korszak embere rendelkezett. A. B. Lamb, az 
American Chemical Society elnöke szerint „az energia eme szé-
dületes emelkedésében, illetőleg az emelkedést kísérő jelenségek 
figyelmen kívül hagyásában kell keresnünk ipari és gazdasági vál-
ságunk valamint szociális bajaink főokát". 

A jövő fejlődés szempontjából az energia növekedésénél is 
fontosabb jelenség az automata jelentkezése az U. S. A. gazdasági 
életében. Csodálkozva nézzük azt a hatalmas lendületet, amellyel 
az automata az utolsó 10—15 esztendőben egyre szélesedő fronton 
előretör. Nem technikai . kuriózumokról van itt szó, hanem a szó 



teljes értelmében a termelés forradalmasításáról. 1920 óta a technika 
hatalmas ugrásokkal törtet azon fejlődési fok felé, amelyen az emberi 
fizikai munkaerő a termelésben egészen jelentéktelen szerepet játszik. 
Évről-évre szaporodnak a gyárak hatalmas teljesítőképességgel, 
amelyekben csak itt-ott lézeng egy ember — minden munkát a gep 
végez. W. Parrish szerint „Amerikában ma már óriási számban 
vannak automatikus üzemek. Különösen a szövő- és elektrotech-
nikai gyáripart kapta el az automatizálódás láza". A közelmúltban 
épült newjerseyi műselyemgyár mutatja a fejlődés szélső határát : 
a gyárüzem egyetlenegy mérnököt igényel, aki a gvárautomatát meg-
indítja, vezeti, illetőleg megállítja. Fűzzük még hozzá, hogy nemcsak 
a szorosanvett ipari üzemekben, hanem a mezőgazdaságban, a 
kereskedelemben, a személy- és teherforgalomban, az irodákban, 
a hírszolgálatban, a sajtóban is egyre emelkedik az automaták száma. 

Mi a termelési apparátus automatizálódásának legközvetle-
nebb következménye ? 

Az amerikai „Fortune" folyóirat a közelmúltban érdekes és 
beszédes statisztikát közölt. A statisztika feltünteti 1923 és 1927 
között a termelés térfogat szerinti változását s az igényelt munka-
órák számát. A táblázatból kitűnik, hogy pl. a dohánygyárakban 
a termelés 53 százalékkal emelkedett, a munkásórák száma 13 
százalékkal esett. Az olajipar és petroleumfinomítás 84 százalékkal 
fokozta a termelést, ezzel szemben a munkásórák száma 5 száza-
lékkal esett. Az automobilgyárak 69 százalékkal nagyobb teljesít-
mény mellett csak 48 százalékkal emelték a munkásórák számát. 
A megvizsgált 17 különböző üzemág közül csak háromnál állapít-
ható meg emelkedés a munkásórák számában, de ott sem a ter-
meléssel arányosan — különben mindenütt csökkent a szám. 
1923-tól 1928-ig a termelés fokozódása mellett a gyárimunkások 
száma 1.250.000-rel kevesbedett. Az arányszám a termelés és a 
munkásórák között az utolsó négy esztendőben még inkább 
rosszabbodott. 

A harmadik korszak termelési mechanizmusának fejlődési 
iránya tehát világosan felismerhető. „Az embernek mint erőegység-
nek jelentősége megszűnt az Egyesült Államokban" — állapítja 
meg Arkright. A mondat ma még túloz, de a fejlődési irányt feltét-
lenül helyesen jelöli meg. A gép a legjobb úton van, hogy az 
emberiséget a fizikai munka jelentékeny részétől mentesítse. Ha 
a technikai fejlődés megtartja eddigi ritmusát, amint várható, akkor 
néhány évtized alatt a világgazdaság termelésének képe teljesen 
elváltozik : egy hatalmas gépapparétus fogja fölváltani a munkás-
kezek millióit. Szemünk előtt egy új világ bontakozik ki, amely a 
jelennel szemben új társadalmi, jogi, gazdasági, kultúrpolitikai 
igényekkel lép föl. Csődöt fog mondani, helyrehozhatatlan károkat 
okozni minden pénz-, állam-, szociálpolitika, gazdasági rendszer, 
amely ez igények elől mereven elzárkózik. 

Ezen követelmények közt gazdasági és társadalmi szempont-
ból a legfontosabb és legsürgősebb, hogy a javak elosztása hozzá-



simuljon a termelési apparátushoz. Ha a kettő közt támadt, egyre 
szélesedő és mélyülő szakadékot nem sikerül áthidalni, nemcsak 
még nagyobb gazdasági, hanem társadalmi megrázkódtatásokra is 
el lehetünk készülve. 

Mi pillanatnyilag a helyzet ? 
A termelési apparátus hatalmas teljesítő képességgel rendel-

kezik. Úgyszólván az összes termelési üzemek messze járnak e 
teltesítőképesség maximumától — a kereskedelmi piac mégis túl-
termelésről, gazdasági trombózisról, pangásról panaszkodik. A 
gazdasági liberalizmus légkörében élő nemzetgazdász, aki még ma 
is a gazdasági öncélúság rabja, a fogyasztó piac felől nézve a 
helyzetet joggal beszél túltermelésről. Azonban ha a különböző, 
sokszor elemi életszükségletek kielégítésére szolgáló javakkal zsú-
folt áruraktárokat a munkanélküliek, állástalanok, nyomorgók sok 
milliós tömege felől nézzük, akkor mindenről beszélhetünk, csak 
túltermelésről nem. Mindaddig, amig sivár tanyákon (a ma már 
fényeseket is ismer !) milliók töprengenek a holnap kenyérdarabjáról, 
télicipőről, a szociológus nem túltermelést, hanem csak a földi javak 
igazságtalan, helytelen eloszlását emlegetheti. Nem a termelésben, 
hanem a javak elosztásában keresendő a mai súlyos helyzet 
kulcsa. 

A termelési apparátus tökéletesítése az egyetemes emberi 
jólét szempontjából csak akkor áldás, ha a termelt javak nem a 
raktárok falait feszítik szét, hanem a tömegek közé áramlanak. S 
itt ütközik össze a mai gazdasági rendszer először az automatiz-
mus felé törtető technikával. Az uralkodó gazdasági rendszerben 
a termelt javakhoz a jogcímet a tömegek számára a munka ad, 
A termelésben fölhasznált munkásórák száma, a javak eloszlásá-
nak, fogyasztásának legfontosabb tényezője. A munkásórák gépi 
funkcióra való átváltódása a fogyasztási piac gyengülését, a javak 
halmozódását idézi elő. A gép nem táplálkozik, nem ruházkodik. 
Akinek minderre szüksége van, az tétlenségre, tehát szegénységre 
van kárhoztatva. Milliós tömegek kapcsolódnak ki egyre nagyobb 
fokban a fogyasztási piacból s ezzel a gazdasági élet vérkeringése 
számos ponton meg van zavarva. Ez a zavar, amely elsősorban 
áruhalmozódás alakjában mutatkozik, annál inkább érezhető, mivel 
az autarchiás törekvések, a magas vám s számos állam rohamos 
indusztrializálódása miatt a külkereskedelem is visszafejlődik. 

Ha az automatizáiódó termelési apparátust a tőke felől nézzük, 
újabb zavarokra, összeütközésekre bukkanunk. Az összeütközés 
különösen két irányban heves. 

A különböző üzemek automatizálódása nagy pénzáldozatokat 
követel. A fejlődési láz egy-egy gépberendezést kilök az üzemből, 
mielőtt az a beléje ölt tőkét megtéríthette volna. Az új berende-
zésre szükséges tőke legtöbbször csak új részvények kibocsátá-
sával, kölcsön felvételével teremthető elő. Ezzel tehát az üzemre 
újabb kamatterhek nehezednek. Az amerikai szakemberek, főleg 
a technokraták újra és újra nyomatékkal mutatnak rá, hogy szökik 



egyre magasabbra az amerikai gazdaság kölcsönterhe. 218 milliárd 
dollárra becsüli a Technokrácia az amerikai gazdasági élet össz-
adósságát, ami pengőkben kifejezve több mint egy billiót jelent. 
Az utolsó 30 év alatt a gazdasági életre nehezedő adóssági terhek 
megötszöröződtek. Tévedés volna ezt a gigantikus élősdit, mely a 
technokraták szerint a mai gazdasági rendszer halálát fogja elő-
idézni, kizárólag a gyakori technikai átszerelés, felújítás számlájára 
írni, de viszont statisztikailag igazolható, hogy fölhízlalásában je-
lentékeny része van. 

Sokkal veszedelmesebb, társadalmilag fenyegetőbb egy másik, 
ugyancsak a termelési apparátus fejlődésével kapcsolatos tünet. 

A termelés automatizálódásával, mint már említettük, együttjár 
a munkásórák nagymérvű csökkenése. Az emberi erőnek a ter-
melésből való kikapcsolódásával a tőke szerepe a gazdasági élet-
ben még jobban kiszélesedik. Az automata mindenestül a tőke 
függvénye, adósa. Amit termel, annak legnagyobb része a tőkét 
hizlalja. A tőke gyarapszik, a munkástömegek vagyoni helyzete 
romlik. A gazdasági élet automatizálódása tehát a vagyon elosz-
lását még aránytalanabbá teszi. Az „American Federation of La-
bor" legutóbbi évi jelentése szerint a „prosperity" a vagyoni 
különbségeket jelentékenyen fokozta. 1922 és 1929 között a mun-
kabérek, fizetések 45'5%-tei emelkedtek, de ugyanakkor a tőkének 
kijáró osztalékok 143" l°/o-teI szöktek föl. Az osztalékok 86'5°/o-a 
olyan tulajdonosok kezébe jutott, akik 100.000 dollárnál nagyobb 
vagyonnal rendelkeznek. Amig a munkásság keresete 45'5o/o-tel 
emelkedett, a 100.000 dollárnál nagyobb vagyonok jövedelme 
389%-tel nagyobbodott. Az utolsó hat évre vonatkozólag Rauten-
strauch, amerikai tanár a „Factory and Industrial Management" 
adatai alapján a következő beszédes táblázatot közli. A táblázat-
ban jelzett évek harmadik negyedében a munkabérek, osztalékok 
és a kamat millió dollárban kifejezve a következőképpen osz-
lottak meg : 

1926 1928 1929 1932 
Munkabérek - - — 2700 2590 2306 903 
Osztalékok — — — 282 597 1014 524 
Kamatok - — - 769 911 1066 1118 

A táblázat valóban nem igényel kommentárt ! 
A termelés és elosztás közti veszedelmes feszültség megszün-

tetésére különböző tervek merültek föl. Sokan a gép megfékezését 
sürgetik. Ne engedjünk gépet egyetlen munkaterületre sem, amelyen 
az emberi munkaerő a géppel minden vonatkozásban egyenlő 
teljesítményű. Több államban történt is ilyen irányú korlátozás. 
Ez annyit jelent, hogy a technika fejlődésére államhatalommal ver-
jünk féket. Aki nem rabja a gazdasági öncélúságnak, hanem a 
gazdasági életben az egyetemes emberi jólétet tartja a legfőbb 
szempontnak, az nem fogja kétségbevonni az állam ilyetén jogát. 
Lehetnek esetek, amikor az ilyen állami beavatkozás nemcsak 
hasznos, hanem szükséges is. Azonban nem hisszük, hogy a gépek 



állami kontingentálásával a kérdés megoldható volna. A mai gazda-
sági rendszer mellett az államhatalom sem tudja lefogni a tech-
nikai fejlődés sodrát, amellyel szükségképpen kapcsolódik a ter-
melés fokozása. Az emberi munkaerőnek a termelésből való foko-
zatos kikapcsolódása sokkal szövevényesebb és mélyebb problémát 
jelent semhogy egyszerűen a gépek állami kontingentálásával 
véglegesen megoldható volna. 

Érdekes javaslat mellett tör lándzsát a Technokrácia. Szerinte 
a világ gazdasági elesettségének magyarázata jelentékeny részében 
a mai értékelési rendszerben keresendő. A mai gazdasági rendszer 
a javakat aranyon alapuló pénzegységekben kifejezett áruk sze-
rint értékeli. Az ár az angol nemzetgazdász szerint a „kereslet 
mértéke". Az egyes javak ára a kereslet szerint hullámzik — 
sokszor nagyon széles sávon. Az ár tehát nem objekiv értékmérő, 
hisz kialakulásában a javakon kívüleső tényezők fontos, sokszor 
döntő szerepet játszanak. A javak értékelésének ugyanazon az 
alapon kell történnie mint a termelésnek. Nem az arany vagy 
ezüst a világgazdaság igazi értéke, hanem az energia. Az érté-
kelési közösnevező tehát csak az energia lehet. Energetikai alapon 
mérendők a javak s a kitermelésükhöz szükséges munka is. „Mi 
kilowattórák alapján termelünk, de a munkaórák alapján osztunk 
szét" — panaszolja föl Parrish. Az „energiavalutával" közös alapra 
hoznók a termelést és elosztást. Ügy a termelésből mint az elosz-
tásból ki kell küszöbölni a „kiélt dollárt" — a jövő pénze csak az 
energián alapozódhatik. 

A technokrata elgondolás egyoldalúsága nyilvánvaló. A tech-
nokraták adósok a felelettel, hogyan lehet pl. a szellemi munkát 
s annak termékeit energetikai alapon mérni? 

Egy harmadik elgondolási mód a termelés megfékezését sür-
geti. A termelés nem lehet teljesen független, hanem alkalmaz-
kodnia kell a fogyasztási piachoz. A „fék,, mindenekelőtt itt van 
helyén. Azonban a termelés erős lefokozása sem kiút a mai 
káoszból. Bár a termelést lefogó nyereségvágy a társadalomban 
sok fölösleges, sőt veszedelmes igényt támaszt és ezeknek megfe-
lelően termel, nagyon messze állunk még a jogos igények ki-
elégítésétől. Mint már említettük, szociális szempontból túlterme-
lésről sok esetben alig beszélhetünk. Ezenkívül a termelés erős 
csökkentése még más veszedelmet is jelentene : természetszerűen 
még nagyobb munkanélküliséget, tehát a fogyasztási piac további 
erőtlenedését vonná maga után. 

Ismét mások a pénzpiac, a hitelügy, a különböző termelési 
vállalatok beruházásának erős ellenőrzésétől várják a helyzet jobb-
rafordulását. „A jelenlegi válság hitelinflációs válság" (J. Messner), 
tehát a kiút belőle csak a pénzpiac, a különböző vállalatok beru-
házási politikájának, hitelügyének következetes, állandó ellenőrzé-
sén keresztül vezethet. Nem fér kétség ahhoz, hogy a pénzpiac 
életének, az egész termelés invesztíciós ügyleteinek szociális szem" 
pontokat is erősen figyelembevevő irányítása, korlátlan szabadsá-



guknak megfékezése a válság leküzdésének egyik lényeges feltétele. 
De amiként a válság nem kizárólag a hitelinfláció tragikus követ-
kezménye, azonképpen a gazdasági élet megbomlott egyensúlyának 
tartós helyreállítása sem merően pénzpolitikai probléma. 

A világ, elsősorban Amerika gazdasági vívódásában nagy 
igazság revelálódik : mint minden racionalizmusnak, a gazdasági-
nak is kidönthetetlen korlátai vannak, amelyek erőszakos áthágása 
büntetlenül nem maradhat. A modern gazdasági élet a korlátokat 
nem tiszteli — vergődésének oka itt keresendő. A gazdasági 
racionalizmus a gazdasági élet teljes autonómiájának kikiáltásával 
céllá tolta föl az eszközt s ezzel a termelést és elosztást egyaránt 
kiemelte a szociális légkörből. Az amerikai válság legnagyobb 
tanulságát abban látjuk, hogy a modern, elracionalizált gazdasági 
élet célkitűzése és gyakorlata fölött nemcsak az etikai alapozott-
ságú szociológia, hanem a gazdasági élet felől is elhangzik az 
elmarasztaló ítélet. Az antiszociális célkitűzés szolgálatában álló 
gyakorlat nemcsak embertömegek nyomorát, hanem magának a 
gazdasági életnek megroppanását eredményezte. Az amerikai ese-
mények azt a tanluságot oly világosan, annyira határozott alakban 
kínálják, hogy a Technokrácia, amely pedig az etikai szempontok 
tudatos kikapcsolásával merően gazdasági meggondolásokra tá-
maszkodik, sok vonatkozásban ugyanolyan követelményeket állít 
a modern gazdasági élet elé, mint a keresztény szociológia. 

Mi a teendő? 
Az amerikai válság gazdasági életünk sok eltévelyedésére 

világított rá kísértetiesen. A túlhajtott racionalizálás, a hitelügy és 
pénzpolitika szeszélyessége, a gazdasági életnek politikummal való 
telítése stb. mind súlyos károkat okoztak. A gazdasági válság e 
bő forrásait drágán fizetett tapasztalataink alapján kell betömni. 
De a gazdasági élet törvényeinek helyes fölismeréséből fakadó 
reformok gyümölcsei csak úgy fognak megérni, ha maga a világ-
gazdaság újra megtanulja tisztelni, hatni engedni az etikumot 
ezt az „ irrationale"-t, amelynek értékrangsorában az ember meg-
előz minden más érdeket. Csak ezzel az „irrationale"-val alapozott 
racionalizálás fogja tűrhetőbbé, elégedettebbé tenni az életet. 

Ha el akarjuk kerülni, hogy a gazdasági válság hullámai a 
társadalmat is alapjaiban fölforgassák, akkor két követelmény sür-
gősen teljesítendő. Először is a termelés korlátlan urának, a tőké-
nek észbe kell kapnia s vak, mérhetetlen nyereségvágyára féket 
vernie. Ha az öncélúság a korlátlan halmozás tragikus tévútjáról 
nem tér le etikai, szociális okokból, maga a gazdasági élet fogja 
végzetes megrázkódtatásokon keresztül erre kényszeríteni. Az ame-
rikai válság már ennek a viharnak előszele. A másik követelmény, 
hogy a munkásság teljesítménye a termelés szolgálatában gyöke-
resen átértékeltessék. Ennek a követelménynek különös hangsúlyt 
ad a termelési apparátus automatizálódása. Ha az automatizálódás 
csak annyit fog jelenteni, hogy a gazdasági termelés hozamából a 
munkásórák csökkenése következtében a munkásosztálynak egyre 



kevesebb jut, a katasztrófa elkerülhetetlen. Az automatizálódás 
következtében fölöslegessé váló munkástömegek számára a világ-
gazdaságnak kell megteremtenie a megélhetési lehetőségeket. E 
kötelezettsége elől nem menekülhet a pogányul értelmezett magán-
tulajdon sáncai mögé sem. A nagy föladat a munkaidő redukálása 
s ezzel párhuzamosan a végzett munka új, szociálisabb értékelése 
nélkül nem lesz teljesíthető. A kettős követelmény egyszerűbb, vi-
lágosabb fogalmazásban így hangzik: „Minden erőfeszítéssel rajta 
kell lenni, hogy a termelt javak csak méltányosan halmozódjanak 
a birtokosoknál, ellenben bőségesen jussanak a munkásoknak". 
(Quadragesimo anno). A követelmény, amely a conditio sine qua 
non komorságával és határozottságával áll a mai társadalom előtt 
nem új — a keresztény etika és szociológia már régóta sürgeti ! 
— csak a hang lett erősebb : az etika és szociológia szava a gaz-
dasági élet megafonján keresztül hangzik felénk. Sorsunk azon 
fordul meg, vájjon a nagy figyelmeztetőt megértjük-e. 



Á francia ifjúság a háború előtt. 
Szalay Jeromos. 

Az újkori Franciaország egyik legnemesebb lelkű, legélesebb szemő 
irányítója és ébresztője, Melchoir de Vogué 1887-ben orosz kö-

vetségi állomásáról Németországon át utazik haza Franciaországba. 
À több mint ezer kilométere-* útban mindenütt az alkotás lázát, az 
önbizalom és életerő megnyilvánulását látja, a írancia-német határon 
pedig, Niederwaldb^n, épen akkor állítják Germánia szobrát. A le-
hangoltságán áttörő félénk remélni akarását a Statue de Germanie 
«ímű cikkben fejezi k i . . . Hogy most ez a győzelmes női alak a 
világ kormánypálcáját tarthatja kezében, az következménye egy 
század türelmes, önmegtagadó munkájának, polgári erényeinek. Ezek 
megadják a jogot a nagysághoz. Es ennek a népnek vezetői joggal 
kérték az Isten segítségét 17 évvel ezelőtt (1870 ben), mely végül is 
oda fordítja a szerencsét, ahol a következel es és kitartó erőfeszíté-
sek azt megérdemlik. Sajnálni kellene azt a franciát, aki nem értené 
meg ezt az igazságot, vagy aki nem merné azt nyíltan elismerni... 
Megérkezve hazámba, látszólag semmi mást nem találtam, mint 
felkavart botrányokat, bizonytalanságot, mik eredményei voltak egy 
majd erőszakos, kíméletlen, majd romlott politikának. Es ott, hol ezek 
miatt vigasztalódik az ember, a könyvekben, csak haszontalanságot 
és botrányt botrányra halmozva találtam . . . Végül E. La visse vilá-
gosított fel, felhívta figyelmemet, hogy Franciaországot nem a nagy-
hangú, kis egyéniségekkel teli Párizs után kell megítélni, ami után 
az idegenek rendszerint ítélnek. Egy kissé mindenütt megtalálható 
egy másik, rejtett Franciaország is. Ennek a középpontja a mi 
Franciaországunk és Párizsunk szivében, Szent Genovéva hegyén 
van. Ott kell keresni vigasztalást és bátorítást, ahol szerényen vissza-
vonulva dolgoznak a mi mestereink és a felső iskolák. Ide jön hall-
gatni mest reit az ifjúság, melyben forr az a vér, mely meg fogja 
váltani Franciaországot (Pages choisies. 154—155). 

Ezekben a sorokban ott van az ötven évvel ezelőtti francia köz-
élet rajza. Kívülről nem sok a biztató. A belpolitikában éles, szen-
vedélyes pártharcok, a jól megszervezett, véletlenül hatalomra került 
kisebbségtől alantasan üldözött többség. A francia degeneráltság. 
dekadencia világszerte ismeretes fogalmak voltak. A hangadó, a 
francia lelket kifelé képviselő felfogás, világnézet nem sok biztatót 
jósolt a franciának a népek versenyében, különösen nem 1887-ben, 
mikor a fentebb idézett, félénken, aggódva felcsillanó reménység elé 



Lavisse is, Vogué is csak opportunizmusból nem tették a „Szeretném 
hinni" bevezetést. Mert a francia lélek, legalább is azoké, kik azt 
kifelé képviselték, nagyon, de nagyon beteg volt. Az irodalomban, 
művészetben, bölcseletben uralkodó irányzatok olyan légkört terem-
tettek, mely mindenre inkább alkalmasabb volt, mint lendületes, 
nagy akciók alátámasztására. 

A scientizmus, a tudomány mindenhatóságába vetett hit tar-
totta fogva a hangadó szellemeket. Az óriási haladás, mit a tudo-
mány, főkép a kísérleti tudományok terén felmutatott, arra a remény-
kedésre vitte az emberek tekintélyes részét, hogy közel van az idő, 
mikor a tudomány az élet titkát, a világot kormányzó erők össze-
függését megállapítja. „A világnak nincs titka számunkra", mondta 
Berthelot, a híres kémikus.A fizikai világot szükségképen működésbe 
hozó, szabályozó erők törvényszerűségét érvényesnek hirdették a 
lelki jelenségekre is. Ennek következménye lett a természetfölöttinek 
— Isten, vallás — tagadása, a szabadakarat elvetése. „Az erény és 
a bűn épen olyan termékek, mint a vitriol vagy a cukor", mondta 
Taine. A tudomány dolga lett volna, hogy ennek a determinista 
rendszernek erkölcsi elveit megállapítsa. Ennek a szabadakaratot 
tagadó világfelfogásnak az eredménye kétféleképen jelentkezett : a 
pesszimizmusban és a dilettantizmusban. 

Azt a réteget, mely még megtartott valamit a kereszténységből, 
a legsötétebb pesszimizmus árasztotta el. „A tudomány legértékesebb 
gyümölcse, írta Taine, a sorsba való nyugodt beletörődés, mi le-
csillapítva a lelket, a szenvedést a testi fájdalomra korlátozza. 
P. Bourget szintén azt írja: „A pesszimizmus szükségszerű eredménye 
annak a tanításnak, melynek számára a világegyetem nem más, 
mint egy kezdet- és végnélküli önálló mechanizmus, amelyben a 
gondolat, az érzelem és az erkölcsiség egyszerűen csak az anyag 
megnyilvánulásai. Azért aztán a pesszimizmus közös vonása is volt 
majdnem minden kiváló műnek, majdnem minden kiváló tehetségnek. 

Az a pesszimizmus, melyet Bourget a kor majdnem minden 
kiváló művében megállapít, elárasztotta a francia lelket a bölcselet 
nevében is. Schoppenhauer, Hartmann pesszimizmusa, világfelfogása 
hamar utat talált a francia intelligenciához. Nem csoda, ha a szi-
lárd világnézetében megingatott francia ifjúság Schoppenhauernél és 
a budhizmusnál találja meg mestereit, akik a sorsba való passzív 
és ellenállás nélküli lemondást tanácsolják neki. 

Az akarat szabadságát tagadó sivár determinizmusnak a követ-
kezménye azoknál, kik a kereszténységgel minden közösséget meg 
szakítottak, a dilettantizmus volt. A dilettantizmus a szkepticizmus 
egyik fajtája, amely bölcseleti és világnézeti téren minden igazságot 
tagad, de viszont minden rendszerben, véleményben iparkodik va-
lami relativ igazságot találni, azt megérteni és élvezni. 

A pesszimizmusból és szkepticizmusból folyik a nyolcvanas 
évek francia ifjúságának egy harmadik jellemző tulajdonsága, a cse-
lekvéstől való irtózás. Ezt a lelkiállapotot csak súlyosbította a hábo-
rús vereség érzése. A francia császárság épületének csillogó hom-



lokzata néhány hét alatt összedőlt a „nyers erő" csapásai alatt. 
Divatba jön a fizikai erő, az erőfeszítés lenézése. Rovásukra ma-
gasztalják fel az intelligenciát. A legfőbb kérdés, mely ezt a nem-
zedéket foglalkoztatta, az az állítólagos ellentét, mely a gondolat és 
a cselekvés között fennáll. Mire jó a cselekvés, az erőfeszítés ? A 
fiatal nemzedék egy része valósággal dicsőségének tartotta ezt a 
színlelt vagy valóságos ellenszenvet a cselekvéssel szemben, sőt 
úgy akarták feltüntetni, mintha ez következménye lenne a túlfino-
modott civilizációnak (décadence). Különös csűrése-csavarása a 
gőgnek ! 

A betegség kikezdte a hazafias érzést is. Az 1870-es veresé-
get először keserű lélekkel fogadták ugyan, de azután a francia 
ifjúság egy része beletörődött. A Mercure de France 1897-ben kör-
kérdést intézett az ifjabb írói nemzedékhez Elszász és Lotharingia 
kérdésében. Az eredmény lesújtó volt. A legtöbbnek a számára a 
frankfurti béke épen olyan történelmi esemény volt, mint egy más, év-
századokkal előbb kötött béke. Tehát a nemzeti lélek regenerálásában 
az irodalomra se lehetett építeni, már t. i. arra az irodalomra, mely 
hangadó volt, mely számított. A tudomány mindenhatóságán alapuló 
naturalista irodalom az élet „hű ábrázolásával" törődött csak, vagyis 
főkép az élet rút oldalaival. A politikában pedig a vallásüldözés 
választotta széjjel a francia népet. 

Szerencsére azonban a francia nép nagy többségét ezek a 
szellemi irányok nem érintették. A francia nép dolgozott, igénytelen-
ségével vagyont szerzett. Ezzel a takarékossággal lett a francia a 
világ bankárja, ez teremtette meg a lehetőséget arra, hogy mikor a 
kábultságából felébredt francia nemzedék kezébe került, legalább is 
részben, a francia ügy képviselése, sorsának intézése, olyan anyagi 
alapra támaszkodhattak, mely úgyszólván páratlan volt a világtör-
ténelemben. 

Ennek a dolgos francia rétegnek értelmi pályára lépő fiait 
ugyan nagy mértékben nyelték el a fentebb említett irányzatok, de 
a kilencvenes évekkel megindul az ellenhatás is. Ez a nemzetnevelő, 
az ifúságot a katolicizmus felé irányító munka nem az Egyház ré-
széről indul meg. Ellentétben ugyan a közfelfogással, sőt sokszor 
még a franciák állításával is, a francia katolicizmusban volt élet, 
miről tanúskodik a vallásos élet számtalan megnyilvánulása, a 
szentek serege, kik ebben a korban éltek, stb. de nem volt benne 
hódító, vonzó erő. Nem voltak egyrészt, vagy csak kevesen, kima-
gasló egyéniségei, másrészt egy hol a tudomány, hol a demokrácia, 
stb. nevében folytatott kitartó propaganda-hadjárat iparkodott tekin-
télyét tönkretenni. (A háború megmutatta, mire képesek a franciák 
propaganda terén !). 

A felszabadító munka nem hívő íróktól és bölcselőktől indult 
ki. Melchior de Vogué, Paul Bourget, Ferdinand Brunetiére lesznek 
ennek a nemzedéknek mesterei, Boutroux, H. Poincaré, Bergson, 
hogy csak a nevesebbeket említsük, akik kiszabadítanak sok lelket 
a tudomány igézetéből, azzal, hogy meghatárolták a természettudo-



mányok illetékességét, hatáskörét és a természetfölötti lehetőségét, 
törvényességét elismerték, hirdették. Ezek a bölcselők nem tartoznak 
az Egyházhoz, sőt közülök pl. Bergson indexre is került, de a val-
lásnak megbecsülhetetlen szolgálatot tettek azzal, hogy a tudomány 
nevében ellene uralkodó előítéleteket lerontva, megkönnyítették a 
jóindulatú lelkeknek a vallás iránt való érdeklődést, a tudomány és 
vallás összeférhetetlenségét megcáfolva, lehetővé tették, hogy termé-
keny talajra hulljon az a mag, mit elvetettek a francia lélek meg-
újítói, kik úgy látták, hogy az 1870-es vereség nem véletlen volt a 
nemzet életében, és hogy a francia nép mindaddig levert marad, 
míg az ősi örökség két fontos elemét : a hazafiasságot és vallást 
helyre nem állítja a maga egészében, mert ez a kettő elválasztha-
tatlanul egymáshoz tartozik. 

Melchior de Vogué „Az orosz regény" című könyve jelzi a 
visszahatás kezdetét (1886), még sokkal nagyobb hatással volt s 
valósággal fordulópont a francia szellemi életben P. Bourget-nek 
A tanítvány című regénye. „A mai ifjúhoz" intézi előszavát: Az 
ellentmondó tanok, zavaros világnézetek idejében ragaszkodj, mint 
mentődeszkához, Krisztus szavaihoz : Gyümölcseiről kell megítélni 
a fát. Van egy valóság, min nem kételkedhetsz, mert benned van, 
látod, érzed minden pillanatban : ez a valóság a te lelked. Azon 
eszmék között, melyek téged körülvesznek, vannak olyanok, melyek-
nek hatása az, hogy lelked kevésbbé képes szeretni és akarni. 
Légy meggyőződve, hogy ezek az eszmék legalább egy pontban 
hamisak, jelentkezzenek bár a legszédítőbb formában, hivatkozzanak 
a legkiválóbb nevekre, kölcsönözzenek neki varázst a legfényesebb 
tehetségek." 

B unetière-t szintén a haza és a társadalom problémái irányí-
tották az Egyház felé. 1894-ben jelent meg, tehát épen a Rerum 
Novarum kiadása utáni évben XIII. Leónál kihallgatáson, miről a 
Revue de Deux Mondes-ban Egy vatikáni látogatás után címmel 
számol be. Ez a cikk kiindulópontja egyéni megtérésének, de egy-
úttal annak a nagy propagandának is, mit az Egyház érdekében 
kezdett „Hogy küzdhessünk a dilettantizmus, individualizmus és 
internacionalizmus ellen, támaszpontot kerestem. Miután hiába ke-
restem a tudományban vagy a bölcseletben, megtaláltam azt a ka-
tolicizmusban és csak ott találtam meg. Igen, csak benne találtam 
meg azt a segítséget, melyre az individualizmus túlhajtásai ellen 
szükségünk van. Az ő tanításának a világánál láttam meg azt is, 
mennyire elválaszthatatlanok a katolicizmus és Franciaország nagy-
sága, hogy nincs nagyobb segítségünk az internacionalizmus ellen. 
Függetlenül minden egyéni elgondolástól ezek biztos tények, olyan 
igazságok, melyeket lehetetlen el nem ismerni. Attól a naptól ke-dve, 
mikor ezt az igazságot kétségbevonhatatlannak láttam, katolikusnak 
tartom magamat". 

Az Egyházhoz nem tartozó bölcselők megszabadították a fran-
cia ifjúság egy részét az akarat szabadságát tagadó bölcselet bék-
lyóiból. Nagy hatású írók megmutatva, milyen belső összefüggés van 



a francia lélek és a katolicizmus között, rokonszenvező légkört 
teremtettek a katolicizmus körül, mit még csak erősítettek a XX. 
század eleji kíméletlen, aljas katolikus üldözések, mik nem győzték 
meg ugyan a nemeslelkű kételkedőt a kereszténység igazságáról, de 
kívántatták velük, hogy bárcsak lenne igaz. A háborús lehetőségek 
(Agadir, Tanger) szintén nem kis mértékben fordították a hangulatot 
a franciai történelemmel annyira összeforrott katolicizmus felé. 

A kedvező légkör megteremtése után valósággal lendületbe 
jön a minden valódi francia katolikus lélek mélyén szunnyadó apos-
tolkodás szelleme, mely még története legsiralmasabb napjaiban se 
aludt ki, de a XX. század első évtizedében megindult mozgalom a 
francia katolicizmus legfényesebb korszakaival felér önfeláldozásban, 
odaadásban, bizonyítva újra, hogy az Egyházban ma is a francia 
katolicizmus az, melyben a legtöbb vonzó, hódító erő van a rajta 
kivül állókra. 

Minden megtérésben van valami megfoghatatlan, valami titok-
zatos elem. Az Úristen a lelkeket különböző utakon vezeti, nagyon 
sokszor olyanon, melyre épen nem számítanánk, tekintve az illetők 
adottságát. Nagy képzettségű embereket, kikről azt gondolhatnók, 
hogy csak hosszas bölcseleti okoskodások után hajolnak meg, na-
gyon gyakran érzelmi hatások készítenek elő a kegyelem befoga-
dására. Kevésbbé képzett ember ellenkezőleg nem egyszer csak 
hosszabb bizonyítás hatása alatt engedi meg, hogy a kegyelem benne 
működjék. Van, aki egy kiváló szónoknak vagy barátjának okosko-
dása folytán tér meg. Nagyon soknak a keresztény élet valamely 
jelensége nyitja meg az utat, de legtöbben az életszentség előtt hó-
dolnak meg. 

Az őskereszténység egyik történetírójától (Duchesne) kérdezték 
meg, hogy kik játszottak nagyobb szerepet a kereszténység elter-
jesztésében, kiknek kell adni a pálmát : a hithirdetőknek és tudós 
apologétáknak vagy a szenteknek és vértanuknak. A felelet habozás 
nélkül ez volt : a szenteknek. S valóban, Szt. Ágostontól kezdve, 
aki az intellektuel igazi típusa, azt látjuk, hogy a legtöbb embert a 
kételkedésből az életszentségnek és a heroizmusnak a példái ragad-
tak ki. Paul Bourget-t a jóság, az egyháznak a társadalomra gya-
korolt hatása nyerte meg. Egy mérnök, akit semmiféle vitatkozás 
meg nem győzött, máról-holnapra megadja magát a kegyelemnek, 
mikor látja, hogy felesége, aki a jóságnak, szelídségnek megteste-
sítője, olyan buzgósággal mondja olvasóját, mint egy „szegény 
asszony". Hires orvos, kit felesége tapintatos kérései nem győztek 
meg, felesége halála után megtalálja naplóját, az abból kisugárzó 
jóság, szerető aggódás hatása alatt megtér. Ma dominikánus (Elisa-
beth Lesueur). 

Úgyszólván nincs megtérés, melyben meg ne lehetne állapítani 
Meg kell azonban mondanunk, hogy ebben a hódító erőben nagy része van 

a francia nyelvnek is, mely kiszámíthatatlan lehetőséget nyújt az idegenek — a 
germán protestánsok és görögkeletiek — megközelítéséhez. 



a mások jóságának, életszentségének ha tásá t . . . Csodálatos isteni 
adomány ez és mindenkinek rendelkezésére áll. Szegény tudatlan 
megtéríthet lángelmét. Henri Ghéont egy tengerész hadnagy térítette 
meg viselkedésével, anélkül hogy tudta volna. 

A szentségnek megtérésekben ritkán volt akkora szerepe, mint 
abban a megtérési mozgalomban, melyet a XX. század első évtize-
dében a írancia értelmiség, főkép az ifjúság és írók körében szem-
lélhetünk. A cikkünk első részében említett béklyókból való kisza-
badulás után, mikor már előitéletek nem akadályozták az Egyházhoz 
való közeledést, a régi szervek (Szt. Vince egyesületek, Montalem-
bet-körök, Kat. Diákszövetség) működése hatalmas lendületet vesz, 
a régi szervek működéséhez ujak járulnak. Talán soha se lehetett 
látni a történelem folyamán hasonló megmozdulást. Az egyéni élet-
szentség, mások megtérítése, Franciaország újjáalakításának a vágya 
talán soha nem fogta meg ennyire a lelkeket. 

Soha se imádkoztak annyit a Quartier Latin-ban, soha nem 
beszéltek annyit hitbeli kérdésekről, írja egyik kortárs (J. Ageorges). 
Mert ezeknek a megtéréseknek tekintélyes része az életszentség 
útjára való lépést, az Egyház ügyéért való odaadást jelentette. 
„Az a hit, amit a mi korunkban újra megtalál az ember, őszinte és 
egyszerű, írja egyik. Nálunk elmúlt már az a kor, mikor mindenre 
volt ellenvetésünk. Ezek a fiatalok nem esztéták, nem snobok, ha-
nem apostolok, kiknek a lelkiélete a felnőtt korban megismert és 
alaposan elsajátított vallási ismeretekben alapszik. Imádság, szent-
ségekhez járulás, az ájtatosság minden fajtájának (olvasó, stb.) gya-
korlása, a lelkiélet elmélyítése a lelkiélet mestereinek a tanulmá-
nyozásával, jellemzik őket. Csodálatra méltó, hogy e kor fiatal írói 
akár azok, kik sohase hagyták el az atyai hajlékot, akár az újonnan 
megtértek •— mily otthonosan mozognak a katolikus tanítás területén, 
mennyire jártasak a lelkiélet kérdéseiben. „Ami engem különösen 
meglep,, írja André Bavier, aki a protestántizmusból tért át a kato-
licizmusra, az a leíkiélet ismerete.. . A kat. vallásban a vallásos 
életnek valóságos tudománya van. 

Ezek a megtérések nemcsak az eszmék meghódolását jelen-
tették, hanem az akaratét is. „Ugy kell élni, amint gondolkodunk, 
mert különben előbb-utóbb úgy gondolkodunk, amint éltünk", mondja 
közülök egyik. Csak a már megjelent életrajzokat kell elolvasnunk, 
mint pl. Ernest Psichari különböző életrajzait, de főkép Pierre Poyet-
nak, az Ecole Normale Supérieure apostolának szép életrajzát, 
hogy lássuk, milyen buzgósággal láttak ezek a fiatalemberek lelki-
életük elmélyítéséhez. Ellenségük mondta róluk : Ezek az ifjak a 
katolikus tan egészét elfogadják, sőt úgy látszik, hogy a katoliciz-
musban épen a fegyelem és a dogma, mi őket vonzza. 

Ez az elmélyített lelkiélet nem marad önmagába zárva. A 
francia természeténél fogva is jobban hajlik bármiféle eszme terjesz-
tésére, mint más nép. Hitéből élő, Istent, embertársát szerető lélek 

A. Bess ières: L'Apôtre de Normale Supérieure, Pierre Poyet, Paris, Spes. 20 fr-



előtt nem lehet nagyobb feladat, mint a lelkeket megnyerni Istennek. 
Ennek az új ifjúságnak egyik jellemző sajátsága az apostolkodás : 
apostolkodás az imádság által, szóval, tollal, példával. Akiben csak 
jóakarat van és nincs legyőzhetetlen akadály a kegyelemmel szem-
ben, az mind érzi valamelyik katolikus barátjának szerető gondos-
kodását, imádságának hatását. Pierre Poyet életrajza, a Katolikus 
megújulás tanúi cimű munka, (Les témoins du Renouveau par. Th. 
Mainage), Renan unokájának, Ernest Psicharinak a megtérése mind 
erről az apostolkodásról tanúskodnak. 

A jóbarátok megtérítésén kívül felajánlják erejüket mindenhol, 
ahol szükség van odaadásukra. A Szt. Vince-egyletek, a katekizmus 
tanítása, patronage-munka, népművelő előadások stb. sohase hivat-
koznak hiába odaadásukra. 

S ennek a munkának, melynek a cementje az Istenszeretet és 
az önfeláldozás, meg is lett az eredménye. A szabadgondolkodás 
fellegváraiban, a felső iskolákban, ahol azelőtt a katolicizmusnak 
alig néhány képviselője volt található, most már tekintélyes szám-
ban vannak (pl. az Ecola Normale-ban a háború előtt egyharmad) 
ezek az apostoli lelkek, kik már nem Nikodémusok, mert nem isme-
rik az emberi tekintetből való gyávaságot. „A modern gondolat 
visszatér Krisztushoz", állapítja meg az ellenség. „Az ifjúság már 
nincs velünk", mondja Herriot. A racionalizmus és a szabadgondol-
kodás megszűnt lelkesíteni az ifjúságot, mondja egy másik. 

„Mikor mintegy 20 évvel ezelőtt megtértem, írja Paul Claudel, 
majdnem egyedül voltam kortársaim közül keresztény költő. Ma azt 
látom, hogy Krisztus világossága mindenfelé újra megjelenik a nemes 
lelkekben. A vallás úgy tűnik fel, mint az egyedüli menedék azok 
számára, akik nemcsak a gyomruk számára élnek". 

Ennek a csodálatraméltó buzgoságnak, odaadásnak sikerült az 
ifjúságnak egy jó részét (nem mérnők mondani, hogy többségét) 
megszerezni, az eddig megvetett, lenézett egyház számára tekintélyt, 
megbecsülést szerezni. „A katolikus vallással szemben közönbösek 
között nincs antiklerikális ellenszenv : még azok is, kik nem hisznek, 
tudják értékelni a hitet", írja az akkor még nem katolikus Agathon 
(H. Massis : Les Jeunes gens d'aujourd'hui)". Aminap egyetemeken 
a hitetlenek még lesajnálták a katolikusokat, akiket úgy kezeltek, 
mint ahogyan a civilizált ember tekinti a pápuát, aki fétiséit tiszteli. 
Ma a katolikusoknál van a szellemi fölény. Általános rokonszenv-
nek örvendenek, a katolikus tant a nem hivők közül is sokan szép, 
szilárd rendszernek tekintik, melynek követése kívánatos. Még azok 
is, akik nem lépnek be, bámulják épületének nagyszerűségét. 
„F Buisson könyvével kapcsolatban (La foi laïque) írja egyik ebben 
az időben megtért intellectuel : „Szegény Buisson I Hiába vallástala-
nított s fog vallástalanítani, a római egyház, a Syllabus és a római 
pápa egyháza szilárdan áll. Es ami a legerősebb, az az, hogy az 
Egyház most a hitetlenek fiai között toborozza védelmezőit. Szegény 
Buisson ! Az övé voltak az apák, de a fiak már nem az övé ! Nem 



érti meg, de nem is értheti m e g . . . Én ismerem a 30 évvel ezelőtti 
hitetleneket, atyám is közülök való volt". 

Ernest Psichari egyik főhősének, Maurice Vincent-nek a szájába 
adja, hogy ő az atyákkal szemben a nagyatyák pártján áll. Péguy, 
a szocialistából lett nacionalista, keresztény író lelkes kommentárt 
íüz ezekhez a szavakhoz : A mi nemzedékünk nehéz végzetének a 
programmja ez. De ami minket igazol, ami természetessé, jogossá, 
törvényessé teszi a mi akciónkat, az az, hogy mi vagyunk a legré-
gibb, a törvényesebb tekintély, mi vagyunk a tradició, mi * vagyunk 
a folytonosság . . . (L'Argent). 

Ennek a munkának részletesebb kifejtését más alkalomra tar-
togatjuk. Ott majd bővebben mutatjuk be példákkal a páratlan 
mozgalomnak hősi, apostoli odaadását, sorra kerülnek vadhajtásai 
is (Action Française, Sillon). Most még csak a mozgalom hazafias 
oldalát érintjük. 

A francia nép szívében sohase felejtette el az 1871-ben elvesz-
tett két tartományt, de az antimilitarizmus kevés népnél volt olyan 
erős, mint Franciaországban (Affaire Dreyfus). A hazafias érzés 
megújulása, erőrekapása párhuzamos a vallási élet megújulásával. 
Egyik a másikat támogatta, egyik a másikból táplálkozott. A haza-
fias érzés a vallástól kölcsönzi kifejezéskészletét. Sacrifice (önfelál-
dozás), dévoûment (odaadás) a jelszó. „Franciaországnak heroizmusra 
van szüksége, hogy éljen", vallja az ifjúság. „A háború szónak hir-
telen csodálatos tekintélye lett. Egészen fiatal, új szó ez, körülvéve 
azzal a varázzsal, melyet az örök háborús ösztön kelt az emberek 
szivében. A mai fiatalok hozzáfűzik mindazt a szépséget, melyért 
lelkesednek és amelytől a mindennapi élet megfosztja őket. A há-
ború az ő szemükben főkép alkalom a legnemesebb emberi erények 
gyakorlására, azokéra, miket ők mindenek fölé helyeznek : akarat-
erő, önuralom, önmagunk feláldozása olyan ügyért, mely fölöttünk 
áll. Ugy gondolkodnak, hogy bátor ember előtt az az élet sajnálatra-
méltó, melynek nincs kockázata és jutalma" (Agathon). „Ugy látszik, 
hogy mindazok a jellemvonások, amiket ön a mai ifjúságról felje-
gyez, írja Psichari Agathonnak, egyszer majd bennünket a háborús 
dicsőségre vezetnek, vagy hogy mindent kimondjak, a revánsra, a 
megtorlásra, mitől soha se fordíthatjuk el szemünket". Ugyanő né-
hány hónappal a háború előtt azt írja : Franciaországnak háborút 
kell viselnie, ha vissza akarja foglalni helyét a világban. 

Ha a francia nép nagy többsége pacifista is volt, nagyon sokan 
óhajtották a háborút. Óhajtották a reváns miatt, de volt egy, bár 
kicsiny tábor, akikhez Psichari is tartozott, akik szükségesnek tar-
tották a háborút, a francia lélek egyensúlyának helyreállítása szem-
pontjából is. Azt hitték, hogy azok a belviszályok, melyek a harma-
dik köztársaság alatt őrölték a nemzet erejét, megszűnnek ha egyszer 
az egész nemzet egy nagy szent ügy védelmében egyesül. 1915-ben, 
közvetlen az olasz beavatkozás előtt írta V. Giraud, mikor sokan 
azt gondolták, hogy az új szövetséges beavatkozása néhány hét 
alatt eldönti a háborút, s így nyíltabban beszéltek : „A győzelem 



megszünteti a legyőzött mentalitását, mely minden egyenetlensé-
günk oka volt : a szent egység, mely erőnket alkotta az ellenség 
előtt, túl fogja élni a győzelmet is. Egy megnagyobbodott, tisztelt, 
egységes Franciaország lesz a megtisztult, békeséges Európában . . . 
A győztes Franciaország képes lesz állandósítani a francia csodát" 
(Le Miracle Français. Hiú remény maradt ez az óhaj) „Egy harcmező, 
jegyezte fel hősi halála előtt Ernest Psichari, nemde földi képe a 
kálváriái áldozat csodálatos nagyságának ? Ha mi hiszünk a Kálvá-
rián kiontott vér erejében, hogyan ne hihetnénk hasonlóság alapján 
a hazáért kiontott vér erejének ? . . . Vérontás nélkül nincs bűnbo-
csátás . . . Tudjuk nagyon jól, a mi küldetésünk az, hogy megváltsuk 
Franciaországot vér által". 

íme főbb vonásokban egy csodálatosan szép ifjúsági mozga-
lomnak a képe. Minden reményt nem váltott be. Nem lett valósággá, 
amit politikai téren vártak tőle I „Ezek a fiatalemberek nem a ma 
urai, de semmi se akadályozza meg őket, hogy ne legyenek a hol-
nap urai", gondolták sokan. A Gondviselés más szerepet szánt 
nekik. „Szolgálni", „hasznosnak lenni" jelszavuk más téren végzi 
hivatását. 1910-ben írta Payot : Hamarosan elérkezik az a nap, mikor 
a katolikus Franciaország térképe össze fog esni az analfabéta 
Franciaország térképével. Ennek a gyönyörű mozgalomnak követ-
keztében az ellenkezője lett az igaz. Jelenleg a tudatlanabb, sokkal 
inkább a műveletlenebb Franciaország térképe esik össze a vallás-
talansággal. A vezető elem egyre jobban vissza tér a keresztény 
gondolathoz. 

De Voguével kezdtem, vele végzem. „Mások lelküket a nieder-
waldi kolosszusban fejezik ki, mi a mienket egy törékeny gvermek 
márvány szobrában (Jeanne d'Arc), amint térdre ereszkedve, fejét az 
égnek emelve hallgatja az égi szózatot. Ez a lélek talán nem alkal-
mazkodik a hosszú előkészületet, türelmet kívánó erényekhez : 
ideges és hirtelen, lényében a nekilendülésnek, a sugallatszerű meg-
világításnak van nagy szerepe, gyorsan elcsügged, mint ez a bána-
tában lehajló fiatal leány, de mint ez, ő is, hirtelen nekilendüléssel 
felemelkedik, ha sugallatot kap. Pedig sugallatok mindig vannak . . . 
Az isteni segítség közlése sohase szűnik meg . . . Minden eszköz jó 
neki, nem egyszer a legtermészetesebb, a legtitokzatosabb. Nagyon 
gyakran a költő, az író, a tanár nem is lévén tudatában a külde-
tésnek, melyet kapott, szolgál eszközül ezeknek a sugallatoknak. 
Mint Jeanne d'Arc, az ifjúság is hallgatja ezeket a sugallatokat, hogy 
megtalálja lelkének útját. Az egész jövendő ettől függ". 

Vannak-e a fiatal nemzedéknek mesterei, mint a francia mondja, 
és hallgatja-e őket? 

Az elmondottak azt akarták megmutatni, hogy a francia ifjú-
ságnak a háború előtt voltak mesterei, akiket követett. Egy más al-
kalommal igyekszünk megmutatni, milyen sugallásokat követ a 
háború utáni nemzedék. 

Ennek a fejezetnek részletes kidolgozása a háborús felelősség kérdéséhez na-
gyon hozzájárulna. Szerkesztő. 



Á magyar falu egyházművészete. 
Dr. Hihályi Ernő. 

A magyar városok egyházművészetéről már szép monográfiá-
ink vannak, pl. Pigler, Kapossy, Schoen Arnold tollából, a falu 
egyházművészetéről még nem sokat írtak.* Mint a pannonhalmi 
és veszprémi egyházmegyék egyházművészeti bizottságának tagja 
öt esperesi kerületet jártam be, öt esperesi kerületben kb. 80 falu 
művészi értékű templomait és felszereléseit írtam össze. Erről a 
tapasztalatomról akarok beszámolni hűen, minden takargatás, ken-
dőzés nélkül. Összefoglalom, de részletesen is felsorolom, hogy a 
nagy világstílusokból mit találtam a pannonhalmi egyházmegyé-
ben, a tihanyi és zalavári apátság plébániáin, a bakonybéli és 
dömölki apátságokban, a csóti, füredi, pacsai és pápai esperesi 
kerületek plébániáin. Felvetem azt a kérdést is, van- e ezeknek a 
világstílusoknak magyar árnyalata? 

Magyarországnak érdekes fekvése, hogy éppen Nyugat felé 
tárul s történelmi kapcsolatai, melyek Ausztriával hozzák össze, 
egyházművészetére is ráütik bélyegüket. A közeli osztrák, a dél-
német és az olasz hatás küszködik az érvényesülésért. A török 
mindent letaposott, a kat. megújhodásnak élőiről kellett kezdeni. 
A kegyúrak, a veszprémi, a győri püspök, a pannonhalmi főapát, 
a veszprémi káptalan, a szombathelyi szeminárium, a zirci, a zala-
vári, a tihanyi apátságok, az Esterházyak, a Batthyányak, a val-
íásalap éppen akkor kezdenek építeni, régi templomokat megújítani, 
mikor az egyházi építészet utolsó nagy kinyilatkoztatása, a ba-
rokk művészet tárúlt az emberiség elé. Ennek az egyetemes nagy 
irama elől a nyugati kultúrkörhöz tartozó magyarság sem tudott 
kitérni, sem városaiban, sem falvaiban, sem arisztokratáinak, sem 
jobbágyainak lelkében. A magyar falusi iparos éppen olyan barokk 
stílusban dolgozik, amilyenben a mecénás építtet. Hogy aztán 
barokk, rokokó, vagy empire lesz-e a templom berendezése, az 
attól függ, hogy a XVII . sz. melyik évtizedében ér,el abba a faluba 
az új kultúrerők, új kultúrenergiák hullámverése. Érdekes pl., hogy 
míg a Balaton környékén, a tihanyi apátság plébániáin a barokk, 
rokokó világ melegebb, bensőségesebb levegője csap meg bennün-
ket, addig a Pápa környékén levő Esterházy kegyúrasági plébá-
niákon, s a pannonhalmi egyházmegyében a hűvösebb, de ha-

* Szőnyi Ottó dr. Falusi templomaink. Magy. Kat. Almanach. II. évf, 1928 
Ő79—693. 1. U. a.: Régi magyar templomok, Kir. Magy. Egyetemi nyomda. 1934. 



talmasabb empire világ tárul elénk : a szűcsi, ugodi, bakonyszent-
iváni, pápateszéri, bébi, csóti vagy a kajári, péterdi, ravazdi, lázi, 
varsányi templomok világa. Míg az előbbiek berendezésében az 
osztrák, délnémet fafaragások, az utóbbiakban az olaszos márvány, 
márvány utánzat, kőkultúra az irányadó. A festészetben találunk jó 

osztrák mestereket (Kremser Schmidt, Mölk), de olasz név is fordul 
elő (Dornetti). 

Hazai mestereink nem jelentenek különösebb értéket. Az 
ötvösség szálai egészen Augsburgig elérnek, de főleg Bécs van 
nagy mennyiséggel képviselve. Pest, Győr, Nagyszombat, Sopron, 
Kőszeg, csak néhány darabbal szerepelnek (1. 2. 3. ábra). Az 
egyházi ruhák is bécsi hatást mutatnak. 



Sokat vitatott probléma ma a művészettörténelemben, hogy 
van-e magyar jellege a nálunk meggyökerezett nyugati stílusok-
nak ? Sokat töprengtem magam is azon, hogyha még az afrikai 

sivatag is megtermette a maga stílusát, csak a magyar televénybőí 
ne sarjadt volna ki semmi ? Minden nemzetté tömörült nép meg-
alkotta a maga sajátos formavilágát, csak a magyartól ne tellett 
volna semmi ? A Nilus, a Tigris, és Eufrát völgye sajátosan meg-
termékenyítette lakóinak lelkét, csak a Duna-Tisza völgyében ne 
termett volna semmi eredeti? Nehéz elhinni, de nehéz megtalálni 



is a jegyeket. Hiszen, ha végigkutatunk egy-egy vidék művészetén, 
hiába keresünk olyan jellegzetes alkotásokat, mint az afrikai sivatag 
obeliszkjei, vagy piram sai. A magyar műemlékekben nem találjuk 

meg a magyar múltnak olyan teljes képét, mint pl. az egyiptomi 
sírok domborművein. Nálunk a múltból csak töredékek, sokszor 
csak törmelékek vannak, ezekből vajmi nehéz kihámozni népünk 
régi szellemi akaratát. A XVIII. század világstílusai meg olyan 
hirtelen törtek rá a törökdúlásból felocsúdott nemzetre, hogy kevés 
ideje maradt lelki kultúrájának a művészetbe való nyugodt beletes-
tesítésére. 

Sokat évődtem körútamon, hogy micsoda sajátos magyar 



vonást fedezhetek fel a falu, a vidék XVIII. századi alkotásain. 
de semmi különöset nem találtam. A világbarokk leegyszerűsített 
formája a magyar barokk. Kupola nincs. Kereszthajó nincs, már-
ványfalak, márványpillérek nincsenek. Nincs az osztrák falusi 
barokk gazdagságából majdnem semmi. Stukkótlan, festetlen a ma-
gyar falusi barokk. Nincs mögötte nagyot lendítő és nagyot lendülő 
gazdagság. De megvan a barokk főjellege, a falu nagyságának 
megfelelő monumentalitás, a 20—50 m. h. templom mindenütt úrrá 
lesz a falu épülettömegén, fáin. A homlokzaton erővel teljes torony 
vidám vonalvezetésű toronysisakkal fúródik a magasba s hirdeti 
messzire a mindennapiságból való kiemelkedést. Az anyag, az épület-
tömeg a szellemi jelentőség kifejező eszközévé lesz. Az Istent és 
az embert liturgikus téregységbe hozó kellemes belsőség, súlyos 
falpillérek, az ablakok ritmusa, a kiugró, szépen éleit, az ablakok 
felett ívet vető párkányzat, esetleg a szentélyzáró korlát s a kórus 
szabadon lendűlő Ívelése, a 3—4 szakaszos lapos kúpolás mennye-
zet, ezek teszik a magyar barokk falusi templomépítészet főbb 
elemeit. Színt, ünnepélyességet, bensőséges melegséget, szinte ter-
mészetfeletti, malasztos vidámságot a faragványos díszű, aranyos 
felszerelés, az oltárok, szószék, orgonatok, az aranyban ragyogó 
ezüst, réz ötvösmunkák, s a nagyvirágos arany- s ezüstbrokát s 
a gazdaghímzésű, selyemszövésű miseruhák visznek bele. Évtized-
ről évtizedre a változás csak annyi lesz, hogy a nehezebb, súlyo-
sabb barokk formák lassankint feloldódnak a díszesebb, játékosabb, 
finomabb rokokó formákba, hogy aztán helyet adjanak az empire 
nyugodtabb, hidegebb vonalvezetésének. A stílus-fejlődés fortissi-
móit a kehidai, a celldömölki apátsági (1747—48), felsőőrsi prépost-
sági templom barokk részleteiben, a tihanyi, zalaapáti, nagyteveli, 
kisdémi rokokóban, s az Esterházy kegyurasági s a pannonhalmi 
főapátsági templomok, főleg a nagygannai s balatonfüredi templom 
empirejében észleltem. 

Általában elmondhatjuk, hogy a műalkotások terén amink 
van, az csekély kivétellel mind a kat. megújhodás gyümölcsöző 
korszakának terméke. Templomaink jórészt ezen stílusperiódus al-
kotókedvének köszönhetik mai alakjukat, falvaink külső képére 
ez a stílus periódus ütötte rá bélyegét, a magyar nép lelkébe ez a 
stílusperiódus rajzolta belé az igazi magyar falusi templomfogal-
mat. Minden más stílus első pillanatra idegenül hat a magyar nép 
lelkére. S ez az életet igenlő s mégis a menyországot földre va-
rázsló, vidám, népszerű templomstílus évtizedeken át félreismerve 
igazában csak most jut elismeréshez, érdemeinek megfelelő mélta-
tásához. Igen örvendetes jelenség ez az egyház részéről, mely 
ezekkel a művekkel hazánkat gazdagította, s most összeíratja s 
megőrzésükről, karbantartásukról gondoskodik, de a művészet szem-
pontjából is, mert bizony az eddigi mostoha bánásmódnak, a szak-
értelem hiányának, a mindenáron való újítási vágynak, nagyon 
sok műérték esett áldozatul. A művészi érték nélkül szűkölködő új 
sok helyütt kiszorította a már kopásnak indult, de műbeccsel ren-
delkező régit. 



De térjünk most már rá, mit találtunk sorban az egyes espe-
resi kerületekben a régmúltból s mit a kat. megújhodásnak jelenig 
élő, egész életet jelentő egész alkotásaiból. Kezdjük mindjárt a 
balatonfüredi esperesi kerülettel. 

Minél messzebb megyünk vissza a múltba, annál jobban lát-
juk, hogy áldozati kenyérré őrlődött a magyar kultúra az európai 
népek kultúrájának védelmében. Békefi Rémig hatalmas munká-
jában (A Balaton környékének egyházai és várai a középkorban. 
Bp. 1907. A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei. 
III. szakasz.) megírta a környéknek kútforrásokban található múltját. 
Mi már e múltnak csak a romjain járunk. A tihanyi apátság XL 
századi építkezéseiből a királysírnak szánt alsótemplom maradt 
fenn a maga teljességében. 

Balatonfüreden az 1381-ben felszentelt csúcsíves Szt. Mihály-egy-
házból csak az alapfalak vannak meg, az ev. ref. templom mögött. 
A róm. kat. temetőben kisebb méretű keletre néző csúcsíves 
egyház terméskő falai láthatók, (B. 189—140. 1. 45. ábra.) Az ev. 
ref. templomban két középkori eredetű kehely van. Az egyiknek 
csúcsíves talapzatán Isten Báránya s a szenvedő Krisztus képe, 
Szt. Veronika kendője, lándzsát tartó király, ketté hasított szív és 
sisakos fej látható. A kehely gombjának hat hasábján Jézus ne-
vének betűi olvashatók (Ihesus). A kupán ez a felírás van : Kene-
sei Péter Tihani fő kapitán az füredi templomhoz atta Isten tisztes-
ségére anno MDCXXII. A címere egy koronából kiálló páncélos 
sisakos vitéz. Jobbjában kard, baljában buzogány. A sisakdísz 
koronáján nyíllal átlőtt madár. Két korszak van megörökítve a 
kelyhen, a keletkezés és az adományozás korszaka. A keletkezés 
korszakának tihanyi bencés apátsági embere átszúrt szívvel a szen-
vedő Krisztushoz, az áldozati bárányhoz kiállt fel a lándzsás 
király és a sisakba öltözött fej mellől s az adományozó kálvinista 
főkapitány is, aki úrrá lett a háborús idők apátsági várában, sisa-
kos, páncélos, kardos világnak képviselője, a paxos bencések 
őrhelyén. Kardosan küzdött ez a nép állandóan, nem igen élvez-
hette az önálló művészet kialakításához szükséges nyugalmat. 

A renaissance kelyhen angyalfejek közt ez a szöveg olvas-
ható : Der Tank ist guet, sein theures Blut sterkt dich zum Leben. 
Ez a kehely is a gondviseléstől kijelölt harcos életre nyújt erőt 
Krisztus véréből. (Jalsovits Alfréd : A tihanyi apátság története. 
62. 1.) 

A tihanyi félszigeten is van egy román templomrom, a régi 
Apáti egyháza. (B. i. m. 122. 1. 33. ábra.) Aszófő szomszédságában 
egykor Szőllős határában csúcsíves terméskő templom romjai van-
nak Szt. Kristóf képének nyomaival az oromfal nyugati részén. 
(B. i. m. 123. 1. 34. ábra.) A nagypécseli egykori kat. átmeneti stí-
lusú templomot a kálvinisták rombolták le 1861-ben. Falfestménye 
a liturgia divinát ábrázolja, amint maga Krisztus mutat be egy 
oltárnál áldozatot s a mennyből alászálló angyal tömjénez felette. 
(B. i. m. 153—155. 1. 52—56. ábra.) A kistihanyi román templom 



romjai is láthatók. (B. 151, 1. 51. ábra,) A balatonkövesdi hajdani 
Szt. Miklós templom romjai ott árvúlnak a faluban. (B 150—151. 
1.) Arácson már semmi nyoma a Bold. Szűz hajdani (1373) egyházá-
nak. (B. 123. 1.) Csopakon ott árvúl a falú közepén az árpádház-
kori román templomtorony. 

Több maradékot találtunk a barokk korban átalakított felsőőrsi 
román prépostsági templomban. A szentély keletre néz és félkúpo-
iával záródik. A szentély és diadalív közti kóruson még látni a 
régi keresztboltozatot barokk foglalatban. A két osztagú főhajó 
tisztára barokk. A két mellékhajóba a barokk korban karzatot épí-
tettek. A főhajó két osztaga alacsony kúpolával záródik. A szen-
télynek kívülről két gótikus támasztópillére van és finom félköríves 
párkányszalagja. 

A torony eredeti alakjában fennmaradt s három szakaszból 
áll. Az alsó szakaszban van a díszes portálé, félköríves és három-
szöges záródású tympanonnal. Az ajtó feletti mezőben van az első 
prépost és az alapítók kezdetleges domborműve. Az oszlopfőkön 
szimbolikus jelentésű emberek és állatok vannak (4. ábra). A to-
rony második szakaszában, melyet az elsőtől félköríves párkány-
szalag választ el, három kajácsos ablak van, félköríves és három-
szöges záródással (a középső már át van törve), kívül egyfonatos, 
belül két-két fonatos oszloppal, kétsoros levéldísszel. Míg a kapu 



is és a most említett három ablak kettős zárású, félköríves és há-
romszöges, addig a felettük levő ablak csak félköríves zárású. A 
torony második szakaszát a harmadiktól hasábos párkányszalag 
választja el. A torony alja is érdekes a négy oszloppal és román 
bordázattal. 

A portálé szobordíszeiben nagyobb középkori lélekfoszlány 
maradt fönn számunkra, érdemes velük foglalkozni. A reliefciklus 
tartalmi egységének helyreállítása tulajdonképpen reménytelen fel-
adat, mert egyes ábrázolások annyira töredékes állapotban marad-
tak fenn, hogy tárgyuk megállapítása lehetetlen, de néhány gondo-
latot mégis meg lehet rögzíteni. Balról jobbra menve, egy sárkány-
szerű hosszú állat beleharap egy vele összefonódott kígyóféle 
állatba. Majd egy szakállas emberfej, egy emberalak (feje hiányzik) 
s egv sündisznószerű négylábú állat következik. A jobb oldalon 
fedetlen emberfej, oroszlántestü, oroszlánfarkú emberarc, férfi felső" 
teste fején turbánszerű süveggel, majd birétumos férfi, kosszarvas, 
szakállas emberfej, sasszerű madárfej díszes farkazattal, farkán 
állati testet kiegészítő emberfej nyugszik, majd egy első lábát ki-
tartó kutya fejezi be a csoportot. 

Ha első pillanatra értelmetlenül állunk is meg e kövek előtt, 
annyit kiérzünk belőlük, hogy középkori szimbolizmussal állunk 
szemben. Másutt az utolsó ítélet, pokol és mennyország groteszk 
jelenetei foglalják le a román templom bejáratát. Itt bizonyára az 
állat és emberalakoktól jelzett bűnök és erények közt a világ alján 
és salakján áttörve lehet bejutni a templomba, a végső fény felé. 
A kárhozottak kínjának, az üdvözültek örömének, boldogságának 
megkövülései, sokszor groteszk elképzelései helyett itt a kossal, a 
sündisznóval, a sárkánnyal jelzett ördög elvakító, megmérgező, rabló 
támadásainak kitett mindenféle emberiség van ábrázolva s hogy a 
kép ne legyen olyan vigasztalan, a Krisztustól megváltott emberiség 
erejét, hűségét hitét az oroszlán, a kutya a sas és kígyószerű állat 
szimbolizálja. A sasról olvasom (Georg Grupp : Kulturgeschichte 
des Mittelalters. III. k. 329—330 ), hogyha megöregszik, szárnyai 
elnehezednek, szeme elhomályosul. Ekkor tiszta forrást keres, innen 
a naphoz repül, ahol szeme-szárnya kigyullad. Erre újból leszáll a 
forráshoz, háromszor alámerül és megifjodik, így kell tenni az em-
bernek is, ha szíve elhomályosul. Krisztushoz, az igazság napjához 
kell emelkednie s megifjodik. így lett a középkorban a hívő em-
bernek szimbóluma a sas. Az öreg kígyóról meg azt olvasom, 
hogyha meg akar ifjodni, 40 napig böjtöl, mig bőre el nem pety-
hüdik. Ekkor kövekhez dörgöli magát, leveti régi bőrét s megifjodik, 
így kell nekünk is böjttel és önsanyargatással levetni a bűn régi 
ruháját. Milyen szép szimbólumok ezek a templomba lépők szá-
mára, akik a világ ezer ajától-bajától meggyötörve lépnek a meg-
váltó Krisztus egyházába. 
# >§Ha még arra a kérdésre akarnánk megfelelni, honnan kerültek 
ezek a groteszk alakok a középkori művészetbe, akkor vissza kell 
mennünk honfogláskori ötvösművészetünkig s a korábbi steppené-



pek fémművességéig s ezeknek a skandináv ornamentikával való 
kereszteződéséig. A kétlábú szárnyas és farktollas ragadozó és a 
négylábú farktollas ragadozó a szaszanida művészet közönséges 
állatmotívumai egy csomó más állatmotívummal együtt. A skan-
dináv állatornametika erős szalagtendenciájának a hatását az 
erősen iráni jellegű fémművességre legjobban a csernigovi szarv 
ezüstborításának az állatalakjai mutatják. Az egyes állatalakok 
egymásbafonódnak, a két heraldikusan összeállított madár, kese-
lyű-griff, szárnyai egymást keresztezik, hasonlóképen a két raga-
dozó állatnak a nyaka. Az állatoknak a farka közös palmettában 
végződik. Ez ismétlődik meg a magyar honfoglaláskori emlékeken, 
pl. az u. n. Nagy Károly kardon,*) ez jut aztán bele a középkori 
keresztény szobrászatba, pl. a felsőőrsi portálé összefonódó állat-
alakjaiba, vagy a zsámbéki prépostsági templom egyik szakasza 
pillérkötegének fejezetére, ahol szintén két madártest van ábrázolva 
összefonódó nyakkal. A honfoglaláskori művészetünk díszítőmotí-
vumainak továbbfejlődését kell itt látnunk középkori szimbolikus 
tartalommal való telítettségükben. 

Ennyi az egész, amit a füredi esperesi kerületben a közép-
kori, a török előtti időkből találtunk. Ez után jön egy kor, amely 
mindent letarol. Ez a művészettörténeti tény mennyire igazolja 
Szekfüt, mikor Magyar Történetének V. k. 5—13. 1. megállapítja, 
hogy az az ország, amely Mohács előtt paradicsomnak tűnt fel 
idegenek előtt, a török hódítás századaiban csak sajnálkozás 
tárgya : elpusztult, tönkretett vidék, melyet az utas nem egyszer 
temetőnek nevez, itt a nyugati és a középeurópai történetben szinte 
páratlan jelenséggel állunk szemben : a magyarság európai civili-
zációjának még a nyomai is teljesen kipusztultak. Élőiről kellett 
kezdeni mindent. 

Amint a török veszedelem elmúlt, egyszerre kitárul az ország 
a nyugati kultúrának, a kat. megújhodással az egyházművészeti 
tevékenység is megindul. A régi plébániák, a püspökök, apátok, 
papok, világi kegyúrak buzgó tevékenysége, áldozatkészsége követ-
keztében megújulnak, templomaik felépülnek felszereléseik rendbe-
jönnek, művészeti szempontból nézve megtörténik a barokk, ro-
kokó, empire művészet honfoglalása, térfoglalása. A XVIII. sz. mű-
vészettörténetil eg is a nagy erőgyűjtés és alkotások százada. A 
XIX. sz. már inkább csak utánpótlásokat végez s a napi szükség-
leteket elégíti ki az akkor divatos stílusismételgetés receptje szerint. 
A XX. század mintha megint újabb lendületet jelentene. 

A füredi esperesi kerület egyházművészeti képét a következő 
nagy vonásokkal rajzolom meg. Barokk világ fogadott a felsőőrsi 
prépostsági templomban. Bíró Márton püspök és Batthyány kegyúra-
ság buzgólkodása folytán innen indul ki az egyházművészeti meg-
újhodás 1743-ban. Bíró Márton címere a szószéken látható (galamb 
olajággal), míg a Batthyányak címere a templom mennyezetén van. 

*) Adatok a honfoglaláskor archeológiájához. Fettich Nándor. Arch. Ért. XLV. 
évf. 4 8 - 1 1 2 . 1. 



(Exaltavi et exaltabo hoc saxum). A főoltár előkelő barokk, Szt. 
Lázár és Márta szobraival. Az oltárkép (Mária Magdolna) kisebb 
értékű. Jelzése I. K. 1868. Johannes Kövess. A felső kép Mária 

Magdolna megdicsőülése két női alakkal. Ez a két egymásfölé 
helyezett kép még a gótikus oltárok magasbatörését örökíti át a 
barokkba. Egyébként a tabernákulum és az oltár diadalívszerű 
hátsó építménye még teljesen együtt él, nem válnak szét, mint a 



rokokóban. A 6 gyertyatartó és a 3 kánontábla empire. A Nep. 
Szt. János oltár barokk, két női szent szobrával, angyal fejekkel. 
Képe nem értékes festmény. Az antipendium is festett (Nep. Szt. 
János a Moldvában.) Az oltárkereszt gyöngyházberakásos, elefánt-
csont Krisztustesttel. A szószék barokk a négy evangelista szobrá-
rával. Hátsó falát kép díszíti : A 12 éves Jézus tanít a templomban. 

Ezen van a chronistichon, mely 1743-at jelez. 
(Verbum infans loquitur et sapientia philo-
sophia turpiter confunditur). A hangvetőn 
Jézus a jó pásztor van angyalok és angyal-
fejek közt. Az orgonatok barokk. A kóruson 
XVII. sz. Magdolna-kép van Batthyány-címer-
rel és a kolera idejéből való fogadalmi kép 
(1831 k.). A keresztkút teteje vörösréz, barokk 
kidolgozású. A templom falát Szoldatics Ma-
donnája díszíti. Az ev. oldali sekrestyében 
szép faragott kálvária van a rokokó korból 
(180 cm. magas, 90, cm. széles) és vert 
vas csengetyűtartó, a lecke oldali sekrestyé-
ben egy régi préposti stallum és egy vas 
Nep. Szt. János szobor. Barokk felszerelésé-
ből a cibóiium (kupája kosarának akantusz-
levelei cinből valók), a drágakőutánzatokkal 
kirakott monstrancia s egy pásztorbot maradt 
fenn, továbbá az aranyhímzéses infula, a lila, 
a brokátbetétes zöldbársony és a barokk-
szövetű piros miseruha. 

Az (5—6. ábra) 1754-ben elkészült tihanyi 
apátsági templom már a rokokó világba 
visz be bennünket. A homlokzaton két 
torony van (35 m. m.), a homlokzatot gaz-
dag plasztika, az apátsági címer és Szt. Be-
nedek, Skolasztika, Szt. Ányos s a Boldog-
ságos Szűz Mária szobrai díszítik.* A temp-
lom egyhajós, három lapos kúpola, a kórust 
egy lapos félkúpola fedi. Ezekben helyezked-
nek el Ebner Lajos, Székely Bertalan és Lötz 
Károly festményei. A főoltár mint építmény 
hatalmas oszlopokon nyugvó diadalív, de 
egyetemes képe már szabadabb kompozí-
cióban oldódik fel. Körül is járható. Az ol-
tárkép Nóvák János munkája 1822-ből. Az 

I. András király síremléke, oltárt Szt. Skolasztika, Benedek, István s a 
Szűz Anya szobrai díszítik. 1757-ben készült. 

* Egyik típusa tehát a tihanyi templom a vidék kéttornyú barokk-rokokó temp-
lomainak. Homlokzatának hangsúlya a sarkokon van, Az építészeti erők kétfelé 
való áramlásukban az erős vízszintes párkányban kissé megpihennek s a sarok-
tornyokban törnek fel, hogy aztán a toronysisak hullámos vonalaiban tűnjenek el.. 
A két torony közé szorúlt oromzat volutákkal hajlik össze. 

ábra. 



7. A tihanyi apáisági templom belseje. 



1765 táján készült a Jézus szentséges szívének oltára a fájdalmas 
Szűz, Jézus, Szt. Borbála, Pál, Ágoston, és Péter szobraival, A Mária-
oltár 1762-ben készült. A tabernákulum felett kúpolás oszlopcsar-

nokokban van a Szűz Anya szobra. A Szt. Benedek és Skolasztika 
oltárok 1759-ben készültek. Szt. Benedek és Skolasztika képe Stern 
János pápai festőtől való (1758). Egyik oltáron Szt. Mór és Placid, a 
másikon Szt. Gertrud és Valtburga szobrai vannak. 

Oltárfejlődéstörténeti szempontból részletesebben is foglalkozom 
az első három oltárral s képekben is bemutatom. (7. 8. 9. ábra) 

A főoltár koporsóalakú. Ezen nyugszik az oszlopos, gyertyát 



tartó s röpködő angyalokkal, urnákkal, napglóriákkal gazdagon dí-
szített tabernákulum. Ennek az építményét még néhány elem, a 
tabernákulum mellett elhelyezett térdeplő angyalok, ereklyetartók 

9. Mária-oltár a tihanyi apátsági templomban. 

közvetítik a monumentális hatásra törekvő háttérhez, amely római 
diadalívre emlékeztet. A középnyílás helyén van a kép, amely a 
gerendázatot áttörve az oromzatba is behatol, ahol urnadísz, volu-
ták, nap- és felhőglóriák veszik körül. A főoltárnak mind építészeti, 
mind szobrászati dísze nagyon gazdag. Az oszlopok magas alap-
zaton állanak, pillérekkel váltakoznak, kulisszaszerüen helyezkednek 



el az előtérben, míg a pillérek a háttérben maradnak. Az alaprajz 
az egyenes vonalból kilép s az egész építmény mozgásba jön. A 
gerendázat megtörik, az oromzat is meghajlik, erős kiugrások ke-
letkeznek és sokszoros élezet vet élénk íény-árnyjátékot az 
egészre. Mig az alapépítmény a szokásos akantusz és indadísszel 
van ellátva, a középső részt szobrok és kép ékesíti s a gerendá-
zatról mint valaríii finom akkord csendül fel az oromzat. Ha még 
a márványszínek közül kicsengő aranyozást is hozzávesszük, a 
festői, ragyogó gazdag barokk-rokokó hatás biztosítva van. 

Az 1762-ben készült Mária-oltár már egy lépéssel tovább visz 
bennünket az oltárépítés fejlődésének történetében. Bár a koporsós 
oltár s a volutás, angyaldíszes, felhőglóriás tabernákulum felett 
oszlopos, kúpolás templom emelkedik a Bold. Szűz szobra számára, 
maga az építészeti háttér már nem olyan gazdag, mint a főoltáré, 
már csak pilaszteres, tehát bizonyos átmeneti alakot képez az u. 
n. rámás, vagy keretes oltárokhoz. Külön figyelmet érdemelnek a 
finom kidolgozású angyalszobrok, különösen a leckeoldalon térdeplő 
s adoráló angyal feje gyönyörű női arc, mely úgy hat, mintha kép-
másnak szánta volna alkotója. Van is olyan hagyomány, hogy a 
szobrász a maga fiatalon és váratlanúl elhunyt kedvesét örökítette 
meg ebben a szoborban. Szépek még a rokokó urnadíszek is. Az 
egész oltár ezüst színben ragyog. 

Három évvel később készült a Jézus szive-oltár, mely az épí-
tészeti elemek háttérbeszorításával s az oszlopok teljes kiküszöbö-
lésével már igazi pilaszteres rokokó oltár. 

Az 1757-ben elkészült szószékkel is érdemes kissé bővebben 
foglalkozni. A barokk és rokokó szószék már nem oszlopokon áll, 
mint a gótikus vagy renaissance, hanem szinte szabadon lebeg a 
falon, konzol tartja. Itt a több szakaszos konzolt voíuták és csipkés 
levelű akantuszok, szétterülő kagylók díszítik. A szószék mellvéd-
jének alsó párkányán, mely hol ki, hol befelé görbül, a négy nagy 
egyházatya ül, oldalát rokokókeretes domborművek díszítik, a 
négy evangelista jelvényei. A hátteret is rokokódísz cikkázza körül. 
A hangvető hullámvonalú párkányáról Lambrequin függönydísz lóg 
le, mig tetejét gazdag szobordísz ékesíti. A kórus csipkeszerűen 
faragott rácsa, az orgonatok fantasztikus faragása, angyalszobrai 
egyenesen mesevilágba ragadják lelkünket (10 ábra). 

Az apátság ügyes asztalosa, aki 1743 vagy 1744-től huszonöt 
éven át dolgozott a templom ékesítésén, a derék Stulhoff Sebestyén,, 
az apátság szobrászával, Szabó Sándorral, aki 1772-ben van em-
lítve, igazán meg tudják éreztetni velünk a rokokónak, a kecses 
formák, a lelki kifejezés stílusának a szellemét. Minden szobron ez 
a lélek ömlik el, mozdulataikon a rokokó világ kéz-, láb-, fej-, 
testmozdulata látszik. A szép forma és bensőséges hangulat uralko-
dik a szentek, s az angyalok alakjaiban is. Ha igaz, amit az egyik 
esztétikus mond, hogy a rokokó az egész mennyország báját lehozza 
a templomokba, akkor a tihanyi apátsági templomról is el lehet 
mondani, hogy őriz e bájból egy darabot. 



ízléses faragásuak az apátúr trónusa, a szent szerelvények 
részére való asztal háttere, s a kórus stallumai. Gyönyörű rokokó 
munka a szentély vasrácsa. 

A kupolás boltozatú sekrestyében művészi faragású szekré-
nyek, kézmosó, három térdeplő van, olajfestményekkel s a boltozat 
freskóival, az 1762-86 közti évekből, a rokokó korszakból. A fres-
kók valószínűleg Dornetti Ambrus művei. 



Ötvösmunkákban is szép gyűjteménye van az apátságnak : 
egy vörösréz barokk kehely 1730-ból, egy ezüst bécsi ötvösmunka 
1746-ból, egy szépművü barokk ezüst kehely, barokk cibórium, 
kupájának kosarán cinből való virágdísszel, ezüst barokk monstran-
cia bécsi ötvösmunka az 1720-as évekből FI mesterjeggyel, sárga-
réz rokokó paciíikálé, gyönyörű sárgaréz temetési kereszt, melynek 
talpa trébelt lemezekből van összeállítva, talpának szélessége 22'5 
cm., magassága 19 cm., ebből emelkedik ki a 46 cm. magas 
kereszt. A rokokó madonna-szobor az előbbinek párja. 23 cm. 
magas talpazatról emelkedik ki a napsugarakkal övezett 35 cm. 
magas szobor. Mindkét darab az apátság kegyúrasága alá tartozó 
endrédi templomból való. Az empire korból három darab van : egy 
bécsi ezüst kehely 1814-ből, mesterjegye elmosódott, paténáján 
1817 évszámmal, egy másik szép művű ezüstkehely 1820-ból el-
mosódott mesterjeggyel és hitelesítő bélyeggel, egy kekely a talpán 
a négy evangelista domborművű képével, szép barokk leveles 
dísszel 1840-ből. Az újabb korok is szépen gazdagították az egyházi 
kincstárt. Van egy újabb ezüst kupáju kehely Krisztus kínszenve-
désének a jeleivel, cizellált munka, SA mesterjeggyel és Diána-
fejjel, egy párisi ezüst kehely román talppal, karélyos fogóval, 
gótikus kupával, zománcos díszítéssel. 

Jegye keresztbe tett horgony és kereszt szívvel, (P. Poussielbue 
Rusand, Paris.) Gazdag diszü ezüst kehely, Rott püspök ajándéka 
1917-ben, VE mesterjeggyel, Diana fejjel, kupáján a négy evange-
lista, talpán Szt. Imre, László, István, Gellért domborműves képei-
vel. Egy súlyos ezüst gótikus kehely 1914-ből VE mesterjeggyel 
Diána fejjel. Találtam még egy ezüst tálat a győri ötvösök hitele-
sítő jegyével, a címerrel, 13-as számmal és M/Ifb mesterjeggyel, 
egy kancsót 1791 évszámmal, az évszámok közt madárral, felettük 
13-as számmal, két ezüstözött vörösrézkancsót tálcával, bélyeg-
zőjük kéjfejű sas. 

Az egyházi ruhatárban öt ornátust és 11 kazulát találtam mű-
vészi szempontból értékesnek részint anyaguk (brokát, ezüst, arany-
brokát), részint kidolgozásuk (hímzés, aranyhímzés) miatt. Van egy 
aranyhímzéses szekfűs gremiále 1822-ből (Anna Michael) s egy 
láncos hímzéses selyemdíszes gremiálé rávart selyemlevelekkel, 
virágokkal. 

Ha a tihanyi apátság barokkkori megújhodása Lécs Ágos-
ton apát nevéhez fűződik, (1740—60), akkor rokokó szellemben való 
továbbfejlesztése méltán kiváló utódának, Vajda Sámuel apátnak 
érdemei 1760—95). Ha a tihanyi apátsági kegyúraság alá tartozó 
plébániák nem tartoznak is mind a füredi esperesi kerülethez, itt 
említem meg őket, mert a rokokó apátsági templom kisugárzási 
körében élnek, vagy más szóval Vajda apát rokokó kulturájú lelke 
rájuk is kiárad. A szántódi barokk templomot kivéve, mely még 
1735-ben épült s melynek gyönyörű barokk élezésű kelyhe van, 
1820-ban kórussal és magasbatörő szép toronnyal bővül, a többi 
templom mind érzi Vajda apát kezének áldását. 



Az 1745 körül épült templomot Endréden már 1772-ben meg-
újítja, kibővíti rokokó főoltárral, szószékkel látja el. Felszereléséből 
a barokk monstranciát, az 1752-ből való vörösréz, az 1770 bői 
való ezüst kelyhet, a rokokó pacifikálét s a szintén XVIII. századi 
harangvirágos, aranyhímzéses miseruhát emelem ki. 1821 -ben 
tornyot kap (33 m. m.) a 33 m. hosszú templom. A templom meny-
nyezetén a rokokó stukkókeretelések még megvannak. 

A zamárdi templom 1771—74-ben épült fel, tornya 1777-ben 
készült el. Az oltár, a szószék, az orgonatok rokokó, a kehely és 
monstrancia barokk, Bosnyák Mártonné, Niczky Judit vörösmár-
vány síremléke a templom ev. oldalán empire. 

A fürdőtelepen egy modern központi szerkezetű kupolás ká-
polna épült Körmendy Nándor tervei szerint. Felszerelésében sok a 
művészi apróság. 

A kapolyi templom 1777—79-ben épült. Oltára rokokó. Az 
oltárképet (Szt. Mihály magyar ruhában) Vaszary János festette 
Î890-ben. A felszerelésből a barokk helyhet, az aranybrokát kazu-
lát és pluviálét, s a takácscéh két lámpáját emelem ki. (A sárga-
réz lámpák tetején két oroszlán tartja a földgömböt és a ke-
resztet). 

Az örvényesi templom (Aszófő leányegyháza) 1/78—83-ban 
épült. Mennyezetén a rokokó stukkókeretelések még láthatók. A 
14 stáció számára is megvan a falon a keret. Felszereléséből az 
oltárképet (Szt. Imre. Festette Hiacinth von Kurovsky, und Jahn, 
Dekorationsmaler aus Venedig in Tapolca. 1894.), a barokk kelyhet 
(a talpon és kupán cinből való rózsa-, kalász-, szőlődísszel sárga 
és piros kövekkel), a barokk cibóriumot, rokokó monstranciát, paci-
fikálét, piros, kék, zöld üvegekkel díszítve, a rokokó örökmécsest s 
az aranybrokát kazulát emelem ki. 

Még Aszófő is a tihanyi apátsághoz tartozik, de XVIII. szá-
zadi temploma helyett már 1832—34-ben új épült. Míg barokk 
kelyhe (1752), cibóriuma, pacifikáléja Lécs apát idejéből való, 
addig rokokó monstranciája piros, zöld, kék üvegekkel díszítve 
Vajda korára utal. Az oltárképet (Szt. László) Peske László pesti 
képiró festette 1824-ben 450 írt-ért. A szószék empire 1834-ből. A 
Mária-oltár 1883-ból, a Jézus szive-oltár 1916-ból való a Rétai 
és Benedek cégtől. 

A tihanyi apátsági templomok nagyrészt rokokó világa után a 
veszprémi káptalan hatalmas Vászolyi templomában már az em-
pire jelleg az uralkodó a főoltáron (6 darab empire gyertyatartó), 
a szószéken, a Szt. Péter és Pál képek rámáján. A főoltár képét, 
Szt. Jakab apostolt, H. von Kurofszky és Jahn festette 1894-ben. A 
szentély falát Szt. István és László képe díszíti. 

A felszerelésből a barokk kelyhet, cibóriumot, a három csillaggal 
és két angyalfejjel díszített monstranciát, az empire stílusu ezüstkupás 
kelyhet (VE Diána fej), az újgót ezüst kelyhet, ezüst cibóriumot 
ezüst monstranciát (GA, Diána fej), a XVIII. százádi csillárt, a taká-
csok szép vasalású céhlámpáját, de különösen az 1778-ból való 



aranyhímzéses kazulát emelem ki, amelyen a gyümölcs és virág-
dísz, a szekíü, cseresznye, eper, nefelejcs, füge stb. valóságos orgiát 
ül. A hímzések közt a köv. betűk láthatók: PD—MR—PI—FS—PA 
IF—FL—DS— 17?8. A hagyomány szerint a II. József idéjén fel-
oszlatott tihanyi apátság kótyavetyére került egyházi felszerelései 
közül való. Az akkori felszerelés jó része a tanulmányalap kegy-
úraságához tartozó templomoknak jutott. 

Az ugyancsak a veszprémi káptalanhoz tartozó paloznaki temp-
lomban (1835) szintén empire az oltár, a szószék, a fagyertyatartók 
és a facsillár. A kehely barokk, a cibórium és monstrancia újgót. 

Balatonarács empire templomában kései barokk az oltár Szt. 
György, Sebestyén, Rókus, Anna szobrával, de empirek a gyertya-
tratók, kánontáblák és a szószék. 

I L A balatonfüred-fürdői 
templom. 

A klasszicizáló stílus legérdekesebb alkotása bencés kegy-
úrasági területen, Balatonfüred-fürdőn épült (11. ábra). A ká-
polnát a pantheon mintájára Frühman Antal győri építész tervezte 
s Rigler József építette 1841—46. A főoltár képe, Jézus Jákob kút-
jánál, Kergling Henriettától, a nádor udvari festőjétől való. Az egyik 
mellékoltár képét Vaszary János festette. Vázlata a celldömölki 
apáti lakosztályban van. (Kálvária.) A felszerelésből kiemelem a 
két barokk kelyhet, egyik bécsi ötvösmunka 17?0-ból, a két újro-



mán ezüst kupájú kelyhet és az ujromán ezüst cibóriumot, s a 
sekresjye szépenfaragott barokk keresztjét (90 cm, m-). 

Érdekes körutat tett meg a magyar egyházművészet a füredi 
kerületben rövid száz év alatt. A hosszanti szerkezetű épületektől 
eljutott a központi szerkezetűig, a nyugtalan barokk-rokokótól a 
nyugodt klasszicizálóig. Mig a barokk-rokokó templomok párkány-
vonalai átomló puhasággal, játszi szökdeléssel visznek át bennün-
ket a szentélyből a hosszanti hajóba, hajóból a kórusba, az egész 
belső térben sehol egy nyugodt pont, addig a füredi kis pantheonban 
az egész belső térségen a lét nyugalma ömlik el. A kör alakú alap-
rajz nyugodt, változhatatlan, zárt forma, a kupola a maga tiszta, 
világos formájával, falombszerű ránkborulásával a nyugodt archi-
tektonikus érzés felkeltésének hatásos eszköze. Egyik nyugtalanabb 
forróbb, magával ragadóbb, a másik hidegebb, előkelőbb, meg-
nyugtatóbb. 

Milyen soká, majdnem száz évig kellett várni a kerületnek, 
míg megint egy új templom, a balatonfüredi új plébániatemplom 
bazilika stílusban 1927-ben felépült. Építője Radó Sándor, terve-
zője Fábián Gáspár. Gábor Rezső oki, mérnök, Krausz Lajos szob-
rászművész az oltárt csinálta, Krisztus király szobrát Kepger Fe-
renc tervezte(Székesfehérvár) és Homoray Béla készítette. Ablakai 
Pelkától valók. A templom térhatása nagyon jó, csak még igen 
hiányoznak a színek. Horváth Emil freskója a szentélyben s a 
diadalíven a nép vágyát s vágyának Rott püspöksége és Luttor 
plébánossága idején való testet öltését ábrázolja — a Szentlélek 
segítségével s most liliomos ifjúság női fel falai közt. — Felszere-
léséből kiemelem a kései barokk monstranciát üvegdísszel, a ba-
rokk cibóriumot, Rott püspök ajándékát, a súlyos újromán ezüst 
kelyhet (Krieg und Schwzer. Mainz. Germany,), Tarján művét, egy 
zománcos levéllel, virággal díszített kelyhet, melyen négy sziromle-
vél tartja a kupát. Van még egy újromán monstrancia és cibórium 
Oberbauertől. A plébánián értékesebb képek vannak Vaszary 
bi'bornok hagyatékából : Vaszary János másolata Murillo kenyeres 
Madonnájáról, Protiwinsky müncheni festőművész másolata Rubens 
keresztjéről, Szent István gobelinképe. Vajk megkeresztelése, M. 
Hesz Agriensis p. Viens, a. 1825. — Értékesek még a sekrestyében 
Szt. Klára, Miklós és Alajos kis faszobrai. 

* 
* * 

A pacsai esperesi kerületben szomorú szívvel tapasztaltam, 
hogy nemcsak a múltban, de a legutóbbi két században sincs meg 
a művészettörténeti folytonosság. Épületei jórészt XVIII. századiak, 
felszereléseik újabbak. A XVIII. századi felszerelésének nagymértékű 
elpusztulása még jobban igazolja az egyházművészeti bizottságok 
felállításának szükséges voltát s ama rendelkezést, hogy tudta nélkül 
semmiféle becserélés, átalakítás, megújítás ne történhessék. 

Nagy mult emléke üli meg ezt a vidéket, Szt. István kürtjének 
hangja hasítja át a levegőt. 1553-ban még itt őrzik e kürtöt az apát-
ság kincsesházában. Ma is szájról-szájra jár földbe rejtett kincsek 
emléke. Sok nép zivatarozott át Zala földjén, mielőtt a magyar itt 



megteiepedett. s már a honfoglalás előtti időkből sok templom híre 
jutott el hozzánk. Magában Mosapurcban, Pribina herceg megerősí-
tett városában, a mai Zalavár helyén fekvő Sárvárban három tem-
plomról tudunk. (Dr. Holub József kitűnő munkája : Zala megye 
története a középkorban. 1—11. 1.). Egész sorát ismerjük még a 
Pribina alatt épített és felszentelt templomoknak. Tudunk Metódius 
rövidéletű pannóniai érsekségéről, melyet Pribina fiának, Kocelnek 
kérésére állított fel a pápa, de amelyet a salzburgi érsek megszűn-
tettetett. (Conversio Bagvariorum et Carantanorum. A magyar hon-
foglalás kútfői. Bp. 1900. 301—313). Tudunk a mosapurci apátságról, 
ahol Szt. Adorján vértanú pihen. Tudunk ennek a dunántúli szlovén 
és német kereszténységnek a folytonosságáról a honfoglalás után is, 
hiszen a Conversioban szereplő szentek mind kimutathatók templo-
mok, kápolnák neveiben, maga Szt. Adorján is az 1019-ben alapí-
tott zalavári apátság védőszentjében. S mi maradt ezekből a régi 
szentegyházakból ? Néhány darab kő, mely részletesen van ismer-
tetve Á zalavári apátság c. mű 435—43. 1. s melyhez már tudósaink 
is hozzászóltak. Az ősi apátságba vivő út árkolásánál 1933-ban is 
találtak egy 26 kg. súlyú domborműves márványlapot, mely kiegé-
szítő része a már ismert sasos domborműnek, a Szt. Adorján egyház 
egyik maradványának. Az ajtófélfa domborműves díszítménye három-
rétű szalagból alkotott gazdag motívumára nagyon jó analógiát ta-
láltam a milánói XII. századi Sant Amrogio portáléjának oszlopfőin. 
Tehát a régi apátsági templomnál lombard hatásról lehet beszélni. 
(Vitzthum-Volbach : Die Malerei und Plastik des Mittelalters in Ita-
lien, Wildpark—Potsdam. 74. 1.). 

Egyetlen ép emlék maradt meg a középkorból, a petronelli 
csontházhoz hasonló kiképzésű kallósdi kerek temetőkápolna, ku-
polával és külön szentéllyel. A kerülete 26'80 m s 22 magasbanyuló 
féloszlop tagozza. Belső falát 6 nagy és egy kicsi csúcsíves fülke 
tagozza s négy karcsú kajácsos ablak világítja meg. Átmérője 5.80 
m. Nyugati oldalán téglaboltozatos lépcső visz a padlásra. Maga a 
boltozat is lépcsősen emelkedik. Valószinüleg az mentette meg a 
pusztulástól, hogy a török időben is használták istentiszteleti célra. 
Legalább is erre enged következtetni a lépcsőfeljárat végén levő 
ajtónyílás, ahonnan a müezzin a kikiáltást végezhette. 

Felsőkustvánban román stilusu templomrom van. A zalaszent-
mihályi templom két halhólyagos díszü ablakot őrzött meg XV. sz. 
gótikus építményéből. Az örvényesi templom romjaiból épült fel a 
szentpéteruri templom, a régi zalavári apátságból a zalaapáti temp-
lom s néhány támasztópillér maradt fenn a gótikus időkből Diós-
kálon, Pacsán, ez mindössze az, ami a pacsai kerületben a régmúlt-
ból megmaradt. A bókaházi barokk templomnak már csak egy kö-
vét őrzi a zalacsányi plébános. Felirata : Das Ganze Dorf Bokohaus 
Last zu Ehren Des H. Erzengel Michaeli Diese Kirch Bauen 1774. 

A jelen emlékei közt messze kiemelkedik a kerület templomai 
közt a zalavári apátság zalaapáti temploma a kegyuraságához tar-
tozó templomokkal együtt. Gyűjtőmedencéje az egyházi műkincsek-



nek s egyúttal kisugárzási központ is. Elpusztult régi műemlékeinek 
a fennmaradt leltárak a beszédes tanúi. 

Mivel a zalavári apátság 158 évig, egészen 1873-ig a göttweigi 
apátsággal volt kapcsolatban, korábbi egyházművészeti tevékenysé-
gét osztrák lecsapódásnak kell tekintenünk, az ujabb kegyúri épít-
kezések azonban már egészen Pannonhalma irányításának köszö-
nik létüket : így a radaí ujgót (Czigler Győző műegyetemi tanár ter-
vezte 1890. Az oltárkép, Szent István király, Vaszary Jánostól való), 
a zalavári újromán (Kutassy Ferenc főmérnök tervezése), és az esz-
tergáli templomok, az apátsági templom megújítása 1906-ban s a 
különben egyszerű csácsi barokk templom megújítása 1895-ben. 

A zalaapáti apátsági templom 1777—81-ben készült. Egytornyú, 
egyhajós templom, tehát a kéttornyú tihanyi apátsági templom mel-
lett egy másik tipus, az egytornyú vidéki, falusi barokk-rokokó temp-
lom képviselője. Mig a tihanyi templom homlokzatának hangsúlya 
a sarkokon van, az építészeti erők ott törnek fel, addig itt az épí-
tészeti erő a homlokzat vízszintes párkányvonalában kissé megpi-
henve a középpontra tör s a torony zömök alakjában megy felfelé. 
Míg a tihanyi templom homlokzatát a szobrászati dísz kissé feloldja, 
addig itt csak az építészeti erők lüktetését érezzük. Mig a tihanyi 
toronysisakok a karcsúbb tornyokból könnyed hajlásokkal szökell-
nek fel, addig itt a toronysisak a vaskosabb toronyból egy nagyobb 
íveléssel kiindulva egyszerre megvékonyodik s a rokokónak a góti-
kához hasonló égbetörésével tör felfelé. Mig Tihanyban a két torony 
közé szorult oromzat volutákkal hajlik össze és megindítja a torony-
sisakok hullámvonalát, addig itt a templom tömör tornyát jobb és 
baloldalon homorú hajlású ívezet köti össze a homlokzat nagy négy-
szögletes mezejével. A sokhelyütt szokásos urnadísz itt hiányzik. 

Belsején itt is végig vonulnak a drámai elevenségű párkányok s 
a magasan fekvő ablakokon beömlő fény az aranyban ragyogó fő-
és mellékoltárokkal egyetemben segít elővarázsolni a rokokó temp-
lomokban otthonos splendor celestist, mennyei érzést 

A négy oltárképet Schmidt Márton János steini akad. festő, az 
osztrákok kedvelt Kremser Schmidtje 1778-ban 350 forintért festette. 
Ezek a képek, Szt. Adorján, a főoltár képe, Szt. Benedek, József, 
Krisztus a keresztfán, művészetének arra a korára esnek, mikor 
Rembrandt karcainak tanulmányozása nyomány szereti a sötét hát-
térből kiemelkedő élesen megvilágított alakokat s az egész jeleneten 
elömlő, meleg, aranyos színhangulatot. Magyarországon még csak 
a váci székesegyházban van képviselve. Eber L. : Művészeti Lexi-
kon. Bp. 711. 1. Az ötödik oltárképet is, az Őrangyalok képét, vala-
mint a már félretett stációképeket is valószínűleg Göttweigből szál-
lították ide. A szentély freskóját, Szűz Mária mennybevitelét Mölck 
József udvari festő készítette, aki az 1750—60-as években Tirolban, 
később Stájerországban és Alsóausztriában dolgozott. Legismertebb 
munkája a bécsi szervita-templom Peregrini-kápolnájának kupola-
freskója. Magyarországon eddig ez az egyetlen ismert Mölck-freskó. 
Éber i. m. 522. 1. A többi freskó Szirmai Antal neves budapesti 



rajztanár és templomfestő alkotása. Az oltárok gyertyatartói nagy 
változatosságot mutatnak. A főoltáron 6 tömör empire sárgaréz, a 
mellékoltárokon 4-4 fafaragású barokk, rokokó, tömörbarokk sárgaréz 
és trébelt rokokó sárgaréz gyertyatartó van. A kelyhek közül az 1715-
ből való ezüst kelyhet emelem ki, bécsi ötvösmunka EF mesterjegy-
gyei, Krisztus életéből vett hat festett zománc képpel. Egy másik 
ezüst kehely szintén bécsi ötvösmunka T?EF mesterjeggyel 1776-ból, 
ennek ezüst mása 1856-ból, Schiffer mesterjeggyel és kétfejű sassal. 
Van még egy ezüstkupájú barokk kehely, barokk monstrancia és 
empire pásztorbot. Az erüstbrokát ornátusok, az arany-, ezüst- és 
brokát miseruhák is beszédes emlékei a XVIII. sz. egyházművé-
szetének. 

A kehidai barokk stílusban átalakított templom igen értékes 
barokk oltárt őriz. Diadalívszerű, hármas osztású, hársfából van fa-
ragva. Kismartoni munka. Szobordíszei a Bold. Szűz Mária Gábor 
főangyallal és hat próféta szobrával (Dávid, Izaiás, Dániel, Salamon, 
Ezechiel és Jeremiás). Az oltár mögött beépített gyóntatószék van. 
Az oltárépitmény ivei alatt körül lehet járni. Sajnos, a XVIII. sz.-i 
felszerelésből már nincsen semmi. A felszerelés teljesen uj. 

A zalacsányi templom barokk felszereléséből már csak néhány 
szobor van meg a plébános lakásán (Szt. József, Pál, Assisi Szt. 
Ferenc, Erzsébet) s egy ezüstbrokát pluviálé. Az oltár Immaculata 
szobra francia munka, a Szt. Pál-szobor tiroli (Dom Demetz Bildha-
uer Szt. Ulrich Grőd. Tirol). Batthyány Pál gróf kegyúr ajándéka. 

A felsőrajki egyenes záródású barokk templom három lapos 
kupolával a XVIII. századból egy díszes rokokó áldoztató kelyhet 
őriz. Ujgót ezüst kelyhe LR monogrammos. A sekrestyében van 
Domicek I. akadémiai festőnek képe : Jézus a keresztfán a két Má-
riával és Szt. Jánossal. 

Nemesrádó kései barokk templomában a főoltár, szószék, or-
gonaház empire. A mellékoltár Annuntiatio-képe Lachertől (Kasza-
házy) való 1922-ből. Van barokk kelyhe, tekervényes díszű barokk 
cibóriuma, barokk monstranciája rézből, egyszerű empire kelyhe, új-
román ezüst kelyhe FK mesterjeggyel, kékselyem kazulája fehér 
akantusz és szőlődísszel, s vörösbetétes rózsaszín kazulája. 

Dióskálon a templom 1788-ban épült újjá. Hat gótikus támasztó-
pillérén kívül a régiből semmi sincs. 1929-ben ízlésesen megújult. 
Kitűnően van szellőztetve, szélfogókkal, függönyökkel ellátva, de a 
XVIII. sz. felszerelésből már csak a művészi kidolgozású rokokó 
monstrancia van meg, az is használaton kívül helyezve. A főoltár 
és festménye a szombathelyi Heckenastnál készült, az újgót cibó-
rium és szentségmutató pedig Oberbauemél. 

A pacsai gyámpilléres, egyeneszárású templomban a mennye-
zetképeket (Szentháromság, a Bold. Szűz mennybevitele, Szent Csa-
lád Szt. Annával és Joákimmal, Szent István felajánlja a koronát) 
a tapolcai H. von Kurofsky festette 1892-ben al secco. Kopnak. Szt. 
György képe Veiteltől való 1877-ből. Ezüst cibóriuma korai barokk 
1716-ból, a bécsi ötvösök hitelesítő jegyével és alatta F mesterjegy-



gyei. Trébelt és cizellált monstranciája is barokk, cinből való díszí-
téssel, a Szentháromság alakjával, a fájdalmas Szűzzel s a talap-
zaton a négy evangélistával. Van ezüstkupás kelyhe FK mesterjeggyel. 

Szentpéteruron az örvényesi templom romjaiból épült barokk 
templomot vitéz Kaszaházy Antal (Lacher, Zalaegerszeg) festette ki 
1928-ban. A főoltár Szt. Péter és Pál szobrával tiroli munka, 1900-
ból. A Jézus Szíve-oltár Szombathelyről Lorenz Antaltól való 1930-
ból. A barokk világból már csak csavaros díszű cibóriuma van meg. 
Hat nehéz empire gyertyatartója 1900-ból, újgót ezüst kelyhe 1910-
ből való. Mesterjegye VE. 

Zalaszentmihályon a XV. sz. falakat a XVIÍI-ban boltozták 
be. Két halhólyagos díszű ablak a kései gótika emléke. Kezdetleges 
belső díszítése 1864-ből való. Felszereléséből kiemelem ezüst barokk 
kelyhét elmosódott fémjelzéssel, cizellált, trébelt empire pacifikáléját, 
nehéz aranybrokát pluviáléját, aranybrokát vörös kazuláját és ke-
resztöltéses díszű kazuláját. Mivel a plébánia a vallásalaphoz tar-
tozik, bizonyára a feloszlatott szerzetek felszereléséből kapta a temp-
lom ezen értékes műtárgyakat. Amint a felsorolt adatokból látjuk, 
az esperesi kerület képe a művészettörténeti fejlődés szempontjából 
nézve elég hiányos. Sorban egymásután látunk barokk templomokat 
egészen új felszereléssel, a régiekből már csak mutatóban van meg 
valami, de maguk a templomok is nagyrészt kisméretű, a régi népe-
sedési viszonyokhoz szabott egytornyú alkotások. 

* * 
* 

A pápai és csóti esperesi kerület templomait összefogva tár-
gyalom, mert a kegyurak azonossága egészen egységes bélyeget üt 
mindegyikre. Főleg az Esterházyak templomépítő lelke lebeg e két 
esperesi kerület plébániái felett. Első pillanatra szembeötlő a nagyobb 
gazdagság, a templomok nagyobb mérete, művészibb összhangja, 
mint aminővel a pacsai kerületben találkoztunk. Mikor Pápán és 
környékén jártam, szinte éreztem a föld szívének dobbanását, láttam 
a titokzatos hajnalokon megindult nagy dalos templomépítő munkát, 
láttam, amint a mélyből kezek nyúlnak fel az égig, kulcsoltak, iz-
mosak, szépen esdők, tíznél több torony, nagy falak, hallom amint 
dalolják harangjaik a titokzatos szót : Isten. Az Esterházyak temp-
lomépítő lelke suhant át felettem. De megérintett a kor szelleme is, 
melyet még ma is annyit ócsárolnak, a kendőzés, tetetés századá-
nak csúfolnak, a természetes lábbal tiprásával vádolnak s melytől 
vissza a természethez jelszóval válnak meg. Jó, nem bánom, hozott 
a XIX. sz. pozitivista lelke is jót, de csak kevés templomot s csak 
a régi stílusokat ismételgette. Itt most eddig nem dalolt dalok kelnek 
szárnyra az egyházművészet szárnyain, a ciszterciták barokk-rokokó 
templomai (Bakonykoppány, Nagytevel), Acsády Ádám rokokója (a 
pápai bencés templom) és a kisdémi bájos rokokó kápolna, az Es-
terházyak empire templomainak hatalmas sorozata (Bakonyszentiván, 
Béb, Csót, Pápakovácsi, Pápateszér, Szűcs, Ugod, Nagyganna) stb. 
Szívesen bemutatnám ezeket a templomokat levéltári kutatás alap-



ján is, de sajnos erre eddig nem nyilt alkalmam. így csak a mű-
vészettörténelem világánál nézünk körül egy kissé. 

Vessük fel itt is a kérdést, mi maradt a múltból ? Ha Kéttor-
nyulak eredetileg kat. ma ref. templomának román és gót részleteit 
leszámítjuk, bizony nem maradt itt semmi. Letiport a török itt is 
mindent. Ha a nyomában támadó belső harc késleltette is a fejlő-
dést, 1711 után nagy élniakarás támad gazdasági, társadalmi, szel-
lemi, vallási téren egyaránt. Uj gazdasági erőforrások nyomán vágy, 
törekvés támad új életformák kialakítására. Ami után mi úgy vá-
gyakoztunk, nyugati szomszédainknál már készen volt s boldogan 
ragadtuk meg a kat. megújhodás minden eszközét, az akkor ural-
kodó egyházművészeti stílusokat is. Nemrégiben egy bajor papot 
kalauzoltam, akiből önkéntelenül is kitört az őszinteség, hogy milyen 
feltűnően szegényes a magyar barokk. Igen, a bécsi nagy barokk 
templomokat, az osztrák barokk kolostorokat, vagy Ettalt, Ottobeu-
rent, Würzburgot, Einsiedelnt, Fuldát, Triert, Zwiefáltent hiába ke-
ressük Magyarországon, ahhoz nem volt akkor gazdasági erőnk, 
nem volt meg gótikus multunk, nem volt meg, hogy divatos szóval 
éljek, fausti lelkünk. Mire elért hozzánk a barokk-rokokó áramlat, 
leegyszerűsödött, hullámverése elcsitult, de azért igen értékes kép-
viselőit mutathatjuk be épen a pápai esperesi kerületben. 

A pápai bencés templommal kezdem, amelyet Acsády Ádám 
veszprémi püspök építtetett Dubniczay Istvánnal a pálosok számára 
Mária mennybevitelének tiszteletére 1737—42-ben. Itt is van elte-
metve a templom kriptájában, t 1744-ben. A templom hossza 37-78, 
szélessége 13'25, magassága 19*25 m. Már a vízszintes alaprajznak 
is megvan a maga nagy feszültségű, befelé törő ritmusa. Az elő-
csarnoka téglalap alakú, ebből indul ki az elliptikus alakú hajó, me-
lyet kívülről három-három erős pillér támogat a lapos kupola terhé-
nek hordozásában s négyszögalakú szentélyben végződik. Függő-
leges tagozódása magasba törő, mig a kupolával megnyugtatóan 
le nem záródik. Az oltárok is ezt a magasbatörő vonalat képviselik. 
Addig emelkednek, mig a kupolába nem ütköznek. A fényelosztás-
nak is megvan a maga nyugtalansága és befelé való fokozása. A 
hajót két-két magasra emelt kerek ablak, a szentélyt két hosszú és 
egy kerek ablak világítja meg, továbbá az erkéllyel szemben egy 
ablak. 

A főoltár hatalmas építménye is nélkülöz minden nyugalmat. 
Az egész szentélyt kitöltő széles alapépítményből emelkednek fel 
pilaszterei s az oltárképet, a censtochovai Szűz képét szinte átölelve 
tartó oszlopai. Maga az architráv és a megtört oromzat szintén egy 
exstatikus, lebegő szoborcsoportozatot karol át (a Szentháromságot 
angyalokkal napglóriában). Az oromzatnak két imádkozó angyal-
szobra már a szentély kupolájába nyúlik fel. Az alapépítmény gaz-
dag szobordísszel van ellátva. A tabernákulum maga kupolás, urna-
díszes építmény, tőle jobbra és ballra nagyfeszültségű voluták szol-
gálnak konzólokul Szt. Péter és Pál szobraihoz, melyekből mélysé-
ges áhítat izzó lehelete csap felénk. 



A szentélyben még gyönyörű faragású 12 üléses rokokó stallum 
van s fönn egy erkély és egy ablak nyílik. 

A hajó nyilásánál egyik oldalon a magasra emelt szószék van 
a négy evangelista szobrával, továbbá Mózes (két kőtáblával) és az 
újszövetségi egyház alakjával. A másik oldalon művészien csipké-
zett rokokó kereken a kereszt Szűz Máriával és Magdolnával az 
oldalán. 

A hajó két-két pillére közt felállított mellékoltárok a főoltárhoz 
hasonló, de egyszerűbb felépítésűek. (Rózsafüzér Királynéja, Szent 
Anna, Remete Szent Pál, Szent József). Valamennyit az új kat. élet-
formáknak megfelelő lelki telítettségű, patetikus testvonalú szobrok 
és képek díszítik. Az oltárok predellája hajlított, mindkét oldalon 
két-két oszlop közt pillér van, előttük szobor, köztük a képek. Az 
architráv megint nyitott s az oromzaton angyal és urna dísz közt 
kisebb kép van, felette napglória. 

A hajó hátsó oldalán, a kórus tövében Nep. Szt. János és Szt. 
Borbála képe van művészi rokokó keretben. Szt. Borbála képén 
1756 olvasható. Úgy látszik, az egész felszerelés az építtető hagya-
tékából csak ebben az évben készült el. A templom hajójában 10-
10 remek faragású pad van, elől és hátul Remete Szt. Pál életéből 
vett nyolc képpel. A kórus alatt van a magyar szentek oltára a 
Patrona Hungariaeval, a tisztítótűzben szenvedő lelkek oltára s a 
nagy realizmussal készült, XVII. sz.-i szerecsen Krisztus. A bejárat-
nál két rokokó szenteltvíztartó van. 

A kupolát Herz pápai tanár mennyezetfestményei díszítik 1868-
ból. Ezek a festmények azonban egyáltalán nem folytatják a temp-
lom nyugtalan vonalvezetését, nem visszhangozzák nyugtalan szín 
és fényhangulatát, nem lendítenek bele bennünket a végtelenségbe, 
a barokk-rokokóra annyira jellemző mérhetetlen terekbe. Nagyon 
hiányzik a kupoláról a száguldó angyalsereg, a mennyei fényben 
tündöklő szentek viharzó élete. De mindezért kárpótol bennünket 
egy pillantás a kórusra, a karzat, az orgonaház faragványaira, szob-
raira, harsonás angyalaira, az arabeszkes, berakásos padokra, ezek 
megint visszaringatnak bennünket a bájos rokokó világba. 

A templom homlokzatán is megérződik a magasbatörés. Maga 
a négy pilaszter akadály nélkül fut fel az emeletmagasságnyira hú-
zódó, erősen élezett vízszintes párkányig. A homlokzat közepe csupa 
nyilás, ajtó, ablak. A széleken két alacsonyan fekvő ablaktól megint 
magasra ugrik a szem, mig a felső ablakokat eléri. Még nagy moz-
galmasságú szobrok is élénkítették valamikor a homlokzatot, melyek-
nek visszahelyezése tervbe van véve. A vízszintes párkányból az 
átmenetet a toronyba urnadíszes íves építmény közvetíti. A tornyot 
finom hajlású sisak zárja. 

A templom felszereléséből kiemeljük a barokk monstranciát, 
melyet 1739-ben készíttetett Csütörtök Katalin. 

A rokokó stilus képviselője a pápai ferencesek temploma is az 
1750-es évekből. A főoltárt Homoray Béla (Veszprém) csinálta az 
1921. restauráció alkalmával, de a többi oltár, a szószék, a kegy-



urak erkélye eredeti rokokó. Az oltárok oszlopai a bencés templo-
méihoz hasonlóan átkaroló mozdulattal lépnek előre a retabulumból. 
A szobrok, Szt. Koléta, Terézia, Antal, Alkantarai Szt. Péter, Ferenc, 
Erzsébet, István, László, de különösen Szt. Katalin, Borbála, Apol-
lónia és egy vak szent elnyújtott alakjai nagyon érdekes képviselői 
az egyszerűbb, vidéki rokokó stilusnak. 

A szentélyben van az alapítók képe az 1660-as évekből, amint 
Esterházy Ferenc és késmárki Tökölyi Katalin felajánlják Pápa vá-
rosát a Szűz Anyának. A folyosón nagy kép van : A kereszt Má-
riával, Magdolnával, Szt. Jánossal. Simon R. festette 1846-ban. Szép 
ötvösmunkáik is vannak : Ezüst kehely trébelt díszítéssel, a talpon 
Szt. István, László, Ferenc alakja, a kupán arabeszkes, emberalakos 
(mell, két kéz, fej) díszítés. Felírása : Anno Domini 1738. 27. May 
Balek Gombkötü András. Aranyas Katalin, Balek Gombkötü Joseph. 
Vörösréz talpú, szép élezésű barokk kehely, cin arabeszkekkel dí-
szítve, barokk monstrancia, rokokó cibórium 1769-ből, bécsi ötvös-
munka GF mesterjeggyel, barokk ezüst ereklyetartó 1766-ból, bécsi 
ötvösmunka. Empire pacifikálé (ezüst ?), ezüst barokk ámpolnák 
tálcával 1766-ból, bécsi ötvösmunkák JGF mesterjeggyel. 

Az irgalmasrendiek házával és kórházával kapcsolatos kápol-
nában rokokó tabernákulum van két adoráló angyallal. A falat 
egy freskó, Jézus a betegek közt, Szt. Imre, a Fájdalmas Szűz s a 
Madonna képei díszítik. A felszerelésből kiemelem a két barokk 
kelyhet, Esterházy címerével, bécsi ötvösmunkák 1727-ből, s a barokK 
ereklyetartót s az aranybrokát miseruhát. A kolostort gr. Esterházy 
Ferenc kancellár alapította Károly egri érsek és Imre nyitrai püspök-
kel együtt 1757-ben. A kolostort Fellner Jakab építette Károly püspök 
megbízásából 1763-ban, de templomára már nem kerülhetett sor. 

A ciszterciták bakonykoppányi temploma szépen mutatja a 
községgel való fejlődést. 1730-ban épült, 1786-ban bővült, 1898-ban 
megújult. 25 m. hosszú, szentéllyel, két szakaszos hajóval, szép 
kiképzésű toronnyal. A mennyezet festve van 1898-ból. Szenthárom-
ság, Szt, Bernát a Szűz Anyával és két Krisztus kép. A főoltár 
barokk. A tabernákulum mellett két angyal térdel. Az oltárkép Szt. 
Borbálát ábrázolja. A Fájdalmas Szűz oltára empire. A szószék 
barokk. A templom falát két empirekeretes értékes kép díszíti. Két 
barokk kehely mellett egy empire monstranciájuk és egy 1881-ből 
való domborműves, zománcos kelyhük van. 

Nagytevelen a sziléziai rokokó egy bájos alkotásával ismerke-
dünk meg. A zirci apátság XVIII. századi tulajdonosa, a sziléziai 
heinrichaui apátság Tevelt, Polányt, Beréndet művészi értékű egy-
házakkal látta el. A plébánia épülete szintén XVIII. századi bolthaj-
tásos, stílusos alkotás. A kapun Szt. Flórián és Sebestyén szobrai 
vannak. A majorsági emeletes épület a priorátus épülete volt. A 
régebbi Katalin-templom ma magtár. Egy tréfás sírirat van benne 
chronistichonnal : Hic P. Ludovicus Harca 0 . S. ludo victus iáceí. 

A rokokó templom 1773-ban épült. Homlokzatán az Immacu-
lata és Szt. Anna szobra van. Az egész templomot kerítés veszi 



körül, rokokó vasráccsal, a szenvedő Krisztus és Mária Magdolna 
szobrával s a ciszterciták címerével. A kerítéshez kálvária támasz-
kodik pléhfestéses képekkel. Tornya finomvonalú, karcsú tűként tör 
az ég felé. A templom három osztású, 32 m. hosszú. 1272 —13 m. 
sz. A templommennyezetet 1899-ban készült képek díszítik. A főoltár 
rokokó. A tabernákulum mellett két angyal térdel. Az oltárkép a 
Szentháromságot ábrázolja. Felette napglória. A négy mellékoltár is 
rokokó (Szt. Kristóf, körülötte a 14 segítő szent, Nep. Szt. János, 
Szt. Család, előtte térdel Szt. István). A censtochovai Mária-oltáron 
már empire kánontáblák vannak. A szószék és a padok rokokó 
faragásuak. Az orgonatok és a vertvasból való szentélykorlát, meg 
a keresztkút empire. Művészi értékű a Betlehem is, sok faszobrocs-
kával. 

Felszereléséből kiemelem a két bécsi ötvösművű kelyhet 1770-ből 
és 1772-ből, a nagy üvegékkövekkel díszített barokk monstranciát, 
melyben Nep. Szt. János, Szt. Katalin, Páduai Szt. Antal, Szt. Bor-
bála domborműves képei vannak, a rokokó ereklyetartót, a rézből 
való empire füstölőt delfines szárú tömjéntartóval s az ujabb rokokó 
ezüst monstranciát, a Schweighoffer-család ajándékát. 

A nyárádi templomot Esterházy Károly gróf építtette. Az épület 
szerkezete barokk, szentéllyel, hajóval, kórussal, toronnyal. A hom-
lokzatot empire urnák díszítik. A mennyezeten még a rokokó kerete-
lések (stukkó) láthatók. A főoltár rokokó Szt. Joákim képével, a 
szószék rokokó, hangvetőjén Mózes szobra a törvénytáblával. A 
templomnak két rokokó vörösréz kelyhe, egy rokokó monstranciája, 
rokokó pacifikáléja s egy empire örökmécsese van. 

Műlátó körutamon nagy meglepetés ért a kisdémi kápolnában. 
(12. ábra). A pápateszéri nyugodtabb empire plébániáról egyszerre 
csak belecsöppentem a kisdémi finom rokokó világba. Már homlok-
zata is megkapó. Két magas pillér közé van szorítva az ajtó s fö-
lötte ablak. A pilléreket egy lágyhajlású, de mindkét oldalán kissé 
megtört ív köti össze, amely mögül karcsú kis fatorony emelkedik 
ki. A kápolna hossza 1272 m., szélessége 3.20 m. Falvastagsága 50 
cm. A belső teret tükörboltozat zárja. A megvilágítás a szentély 
ovális ablakán és a hajó ablakain át történik. Oltára a barokk osz-
lopos oltárokkal szemben, amelyek egészen építészeti jellegűek s az 
átmeneti alakot képező pilaszteres oltárokkal szemben, amelyek már 
kezdenek kivetkőzni építészeti jellegükből, tiszta rokokó oltár, u. n. ke-
retes vagy rámás oltár. Az oltár az 1730-as évektől kezdve fejlődé-
sének uj fázisába lép. A tabernákulum a retabulumtól, az oltár hátsó 
építményétől elválik, külön életet kezd élni, a hátsó építmény jobban 
a szentélyhez simul, a templom belső díszítésének forgatagába kerül, 
mire jó példákat láttunk a fönntebb tárgyalt oltároknál. Először még 
megmarad a barokk szerelvény, csak a díszítésbe kerül bele az 
aszimmetrikus kagyló és indadísz. Majd a hátsó épitmény egészen 
eltűnik, helyébe megjelenik a falra akasztott kép s az előtte egészen 
különálló koporsós, tabernákulumos oltár, amelyre majd egész sor 
példát látunk a pannonhalmi egyházmegyében empire átvételben. 



Itt egy egészen sajátos, keretes, rámás oltárral van dolgunk. Az 
oltárasztal szarkofágszerű. Felső sarkai kifelé hajló lendületet vesz-
nek, de aztán visszahajolnak. A hajlást pálmalevéldísz üli meg. A 
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szarkofág mellső lapján aszimmelrikusan csipkézett kagylódísz van. 
A tabernákulum szinte el van rejtve a predellában, mely építészeti-
leg egyáltalában nincsen kiképezve. Két voluta három részre osztja 
s ebben a három mezőben helyezkedik el a három kánontábla, 
aszimmetrikusan csipkézett, kagylódiszes keretben. Apredellán helyez-
kedik el Szt. Ágoston fából faragott tetemét tartalmazó üveg ereklye-



tartó. Szt. Ágoston alakját a kagyló és szívszimbólumok jelzik. A 
külföldön divatos valódi ereklyetartóknak érdekes utánzásával állunk 
itt szemben. Az ereklyetartó mögül emelkedik ki a rokokó keretű 

Szentháromság kép. A predella mellett játékos testvonalú angyalok 
volutákon térdelnek és tartják a gyertyatartókat, két imádkozó kis 
angyal meg a képkeret tövében húzza meg magát. A falakat négy 



rokokó szobor díszíti (Szűz Mária, Szt. Antal, József és Nep. Szt. 
János. (13. ábra). A talapzatokon a tipikus fordított C, vagy máskép 
fülszerű rokokódisz van, magukon a kecsesen hajló szenteken meleg 
áhítat árad. A felszerelésből kiemelem az 1773-ból való votiv képet, 
a két XVIII. sz.-ból való zászlót, a Szt. László-képet, a két vörösréz 
barokk kelyhet, a barokk monstranciát, cibóriumot, rokokó tömjén-
tartót, s a pápateszéri plébánián őrzött, de idetartozó aranybrokát és 
három selyem (fehér, zöld, piros betétes) miseruhát. 

Pápanyőgéren barokk kehely, barokk monstrancia van. — Vaszar 
barokk templomát 1933-ban restauráltatta a g>őri püspök, mint kegyúr. 
A szombathelyi szeminárium vanyolai temploma három osztású 
barokk templom apszissal, kórussal, toronnyal. Az oltárkép (Mária 
Magdolna) a szombathelyi Lerisch R.-tól való 1900-ból. A templom 
falát két ájtatossági kép díszíti : Kincsosztó Szt. Erzsébet s egy kettős 
képen fenn a Háromkirályok, lenn a Menekülés Egyiptomba. Van a 
templomnak két barokk kelyhe, barokk cibóriuma, fedője korona, 
barokk monstranciája és rokokó pacifikáléja. 

A marcaltői XVIII. századi plébániatemplomnak az oltára ro-
kokó. Az oltárkép Nep. Szt. Jánost ábrázolja. 6 gyertyatartója s a 
szószék empire. A falon függő Máriakép kerete szintén empire. A 
mellékoltár rokokó, két adoráló angyallal. A stációképeket Varga 
Sándor festette. A vörösmárvány újgót keresztkút 1879-ből való. A 
kegyúri családnak egész stalluma tölgyfából van faragva. Rokokó 
monstranciája a pápainak mása. Rokokó cibóriumának talpa három 
osztású, csavaros menetű. Van még egy ezüstbrokát vörös kazulája 
és nagy sárgaréz kandelábere. 

Ezzel aztán el is hagyjuk azt az érzelmes, meleg barokk-rokokó 
világot, Mária Terézia korát, hogy átlépjünk a felvilágosodás hűvö-
sebb légkörébe, II. József korába. Ha a barokk megéreztette velünk 
létünk titokzatos mélységeit, lemérhetetlenségét s festőiségével, ele-
venségével, nyugtalanságával az örök fejlődés áramába ragadta 
bele szivünket, az empire viszont a lét tökéletes nyugalmát, harmó-
niáját tárja elénk s igazságkereső, rendszerező értelmünket elégíti ki. 

Mi az az empire világ, milyen a klasszicizmus világa ? A barokk 
mozgalmassággal, festőiséggel szemben szigorú architektónikus érzék, 
mely csak egész, tiszta, világos geometriai formákat alkalmaz, ezért 
főjellemzője a világos áttekinthetőség, átlátszó rendszer, plasztikai 
körülhatároltság, szemben a barokk csapongással, eurhythmia szem-
ben a barokk disszonanciával, szimmetria szemben a rokokó aszimmet-
riával, vagy hogy a ma divatos kifejezéssel éljek, apollói korszak 
szemben a barokk fausti világával. Valami könnyed, kiegyenlí-
tett, harmonikus kellem, görög derű, az ión templomok felejthetetlen 
egyszerűsége, átlátszósága, szemben a barokk-rokokó csapongó, 
tüzes körvonalaival. 

Az Esterházyak empire stilusu építkezésének valósággal gyöngye 
a pápai plébániai templom, mely a grófi kastéllyal szemben nemcsak 
a város főterén, de az egész városon és a vidéken is uralkodik. 
A száz templomot építő gróf Esterházy Károly egri püspök és Fellner 



Jakab épitész alkotásáról Dr. Pigler Andor részletes levéltári kutatás 
alapján mintaszerű művet írt A pápai plébániatemplom és mennye-
zetképei cimén. Most csak azért említem meg, mivel az ettől kezdve 
szinte szakadatlan folytonosságban épülő kegyurasági templomok 
mind ennek a hatása alatt állanak s részben Fellner, majd ennek 
1780-ban bekövetkezett halála után minden bizonnyal segédje és 
utóda, Grossmann József tatai építőmester és építész kezéből kerül-
nek ki. A levéltári kutatás fogja majd eldönteni a kérdést. 

A felszerelésből kiemelem a bécsi trébelt barokk ezüst kelyhet, 
egy szépen élezett barokk kelyhet, a 6 zománcos képpel díszített 
barokk kelyhet, a győri Crines alkotását. Felirata ; Johann Philipp 
Crines hat mich Gemacht. Dieser Ware verehret a Festlichkeit Herrn 
Johann Jakob Prinerl in Raab von seinen Herrn Steff. John Franz 
Loth Burgern in Sanct Pölten zur Gedächtnis David und Jonatas, 
Jacob u. Engel, Abraham u. Loth. A képek Krisztus életéből vannak 
véve. Van még barokk monstrancia, trébelt ezüst rokokó pacifikálé 
és egy empire pacifikálé. Az új cizellált romángót kelyhet Meyer 
Antal tervezte. Delineavit Ant. Meyer Arte fecit Adalbert Wilfinger. 
1914. W. A. Ezüst. Áttört művű. Díszei : szarvas, pelikán, bárány, 
szőlő, melyet az ég madarai csipkednek. Az ellopottak helyébe ké-
szült modern ezüst barokk cibóriumot (TI 1926.) özv. Viczay Györgyné, 
Varga Anna ajándékozta. 

A pápai temetői kápolna szintén XVIII. századi épület, amely-
nek homlokzatán ott vannak az empire stilus ismertető jegyei : az 
empire urnák, az ión oszlop- és pillérfők. A kápolna hajója a szen-
télyen és kóruson kivül két osztású. Regner Pál festette ki 1901-ben. 
A főoltár oszlopos, pilléres fülkéjében, rokokó keretben van a piéta. 
A 6 gyertyatartó is rokokó. A baloldali mellékoltár hátsó építménye 
(retabulum) volutás, domborműves rokokó. Szűz Mária van rajta 
ábrázolva Szt. Joákimmal és Annával. 4 gyertyalartója empire. A 
jobboldali mellékoltáron Jézus, Mária és Szt. József domborműve van, 
felettük a Mennyei Atyával és angyalokkal. A négy fagyertyatartó, 
a szentély rácsa, az orgonatok empire. A hatkarélyos talpú ezüst 
kelyhet „az pápai böcsületes szőcs-céh csináltatta a pápai parochiá-
lis templomnak. Anno 1777. 13-as finomsági jeggyel, felette gajmóva! 
és AK mesterjeggyel. Van még egy rokokó és egy empire (Szt. Má-
tyás) ereklyetartó, továbbá egy XVI11. századi tálca JMT mester-
jeggyel s Kőszeg város ötvöscéhje hitelesítő jegyével (egy torony, 
benne G, alul kapuval, meilette 13), két kancsó MR mesterjeggyel 
(Michael Repsch). 

A templom mellett emelkedik a nagyszabású kálvária, ahol 
empire angyalszobrok (egyik keresztet tart, a másik szeretettel tekint 
az égre,), szép kidolgozású empire vasrács, beljebb két empire urna 
fogadják az ájtatoskodókat (1802-ből). A kápolnában, melyben lour-
desi barlang is van, két angyal imádja Jézus szivét. Díszítésül vörös-
márvány gyümölcsfüzérek szolgálnak. A kápolna mellett van a lép-
csős fel- és lejáró a kálváriához, melyet domborművek díszítenek. 

A pápai nagytemplomhoz időben is, építészeti jelleg tekintetében 



is legközelebb áll az ugodi templom. (14. ábra). A hasonlóságok arra 
a meggyőződésre vezetnek, hogy ezt is Fellner tervezte. A templom 
a szabálytalan hatszögű régi vár közepén áll. Valamikor a vár körül 

volt árkolva s íelvonóhiddal ellátva. A terméskőből épült falak még 
ma is 3—4 m. magasságra emelkednek. A 3072 m. h. és 11 m 
széles templom beosztása ugyanolyan, mint a pápaié. A szentélyt 
lapos kupola îedi, a hajó kétszakaszos, lapos kupolákkal, toronnyal. 
A homlokzatot két urna s az Esterházyak címere díszíti. Az egész 
templom vonalvezetése nyugodtabb, a pillérek oldalélezete egyszerű. 
Az ugodi templom főoltára a Felln er-féle pápai mellékolíártervezet 



mása. V. ö. Pigler i. m. 7. 1. és 2. tábla. Mig a mellékoltár még az 
oszlopos, pilléres, csapongó oromzatú, szobrokkal díszített rokokó 
oltártipust mutatja, addig a főoltár, ha megőrzött is valamit a barokk 
hullámvonalból, alapjában már egészen empire hatást vált ki...Nyu-
galom, egyszerűség, építészeti törvényszerűség lesz úrrá rajta. Ünne-
pies komolyság ömlik el vonalain. Az egyenes vonalból csak egy 
kissé előrelépő alapból emelkednek fel az árkolt oszlopok és pillérek 
fejezeteikkel (kompozita), a gerendázaton a klasszikus stílusokból vett 
tojás és fogasdísz, a sarkokon empire urnák, derékszögben megtörő 
voluták, az oromzatnak rózsákkal díszített négyszögét pedig félkör-
íves tympanon zárja. Milyen messze esünk itt már a barokk-rokokó 
nyugtölanságtól. A gazdag fafaragás eltűnt, a komoly márványfara-
gás nemes egyszerűsége üli itt diadalát. A gazdagon kifejlesztett 
rokokó urnadíszt egyszerűbb forma váltja fel. A nagyfeszültségű vo-
luták szögletesre fordulnak, derékszögbe törnek, a csipkézett szélű 
kagylók, a 3—5—/ levelű pálmadísz, a foszlányokban lógó függöny-
dísz, a Lambrequinek, a kecsesen hajladozó indák, a finom rács-
díszek helyére a nyugodtabb meanderszalag, a tojásdísz, a fogsor 
lépnek a díszítőelemek sorába. Az oltárépítmény a bárok térbeliség-
ből újra a sikba vonul vissza, az árnyékhatásra számító kiugró pár-
kányok kiegyenesednek, az átkaroló mozgással előrelépő oszlopok 
visszahúzódnak a síkba a kép mellé. A szinek leegyszerűsödnek. 
Rendesen két szint használnak : az aranyat a díszítésre, a világos 
szürkét vagy világos barnát, a fehéret az oltáréDÍtményre. Itt a szürke 
márványszinek s az arany s az egész oltárépítmény nyugodt vonal-
vezetése idézik elő azt a hatást, mely minden nemes szépségre, 
előkelőségre törekvés mellett is kissé hideg, kissé kijózanító ; a ba-
rokk-rokokó szin- és vonalorgiák után talán túlságosan is egyszerű. 

A szószék a maga magasratolt alakjával, karcsú, finoman el-
szórt díszítésével tiszta rokokó hatást vált ki. Van ezen a finom 
rokokó kereteléstől, a csapongó pálmalevelektől, a hajladozó volu-
táktól, a lecsüngő rózsáktól, a csipkévé rongyolódó kagylótól kezdve 
minden. A hangvető felépítése szintén hatásos. A párkány vonala 
gazdagon élezett s foszlányos függönydísz csüng le róla (Lambrequin), 
egymásnak kacéran hátat fordító C alakú voluták emelkednek ki 
belőle, tetején pedig két kis játékos angyal tartja a tizparancs tábláit. 
A ragyogóra aranyozott alakok és díszek hatásosan emelkednek 
ki az egyszerű alapból. A szentélyt a hajótól ballusztrád választja el. 
A Maurer Hubert bécsi festőtől ide szánt Szt. Péter és Pál kép a 
tatai templomba került. A mostani főoltárképet, Szt. Péter és Pál 
bucsúzását Frank Kristóf festette. A főoltáron 6 empire fagyertyatartó 
van. A falakat két kép díszíti : Assumpta a Szentháromsággal 1772-ből, 
A Szent Család menekülése 1773-ból. A templom körül a sáncon 
1888-ban kálvária épült. Oszlopos építményekben van a pléhre fes-
tett képsorozat. A templom előtt értékes kőkereszt van. Van barokk 
monstranciájuk, grófi koronával ékesített rokokó cibóriumuk, melynek 
kupakosara színes díszű, rokokó ereklyetartójuk, empire kelyhük, 
aranyhímzéses fehér, foszladozó ezüstbrokát, vászonbéléses piros és 



íehér selyem, továbbá fehér brokát miseruha két dalmatikával. Az-
Ugodhoz tartozó Homokbödögén empire kehely van és domborműves 
díszítésű sárgaréz pacifikálé. 

Szép belső térhatású empire épület a szűcsi templom is. A 
templom 31 m. hosszú, szentéllyei, kétszakaszos hajóval, kórussal, 
toronnyal. A főoltár oszlopos márvány diadalív, tehát empire. A ta-
bernákulum mellett két imádkozó angyal térdel. A 6 empire fagyer-
tyatartó a pápai nagytemplom gyertyatartóinak mása. Az oltárképet 
(Mária mennybevitele) a pápai Herz rajztanár festette. A sekrestyé-
ben van egy kép (a teljes Szent Család), mely még abból az időből 
való, mikor magánházban tartották az istentiszteletet. A mellékoltár 
fából készült empire, két empire gyertyatartóval. Az oltárkép a Szent 
Családot ábrázolja. Empire a faszószék. Van két fából faragott barokk 
csillár. A falakat két empire keretű kép díszíti (Szt. Sebestyén és 
Vendel, továbbá Szt. Flórián). A Kálvária-kápolnában művészi fara-
gású Krisztusnak a fekvő szobra. A monstrancia barokk, a paciíi-
kálé rokokó, piros, zöld, kék üvegdísszel, a cibórium egyszerű em-
pire. Van még aranyhímzéses fehérselyem miseruha s egy szalag-
huzásos antipendium a nyolcvanas évekből. 

1778-ban épült a monumentális pápateszéri empire templom, 
szentéllyel, egy kis apszissal, kétszakaszos hajóval, keskeny kórussal. 
A térzárás mindenütt lapos kupolával történik. A mennyezetképeket 
Graits Endre pécsi templomfestő készítette 1901-ben. A szentélyben 
az Annuntiatio, a sarkokon a négy evangélistával, a hajó két szaka-
szában a kis Jézus születése és az Assumptio. A főoltár tiroli gyárt-
mány az ujabb időből, az oltárkép (Szt. Anna és Joákim) régi. Az 
empire keresztkút a pápai nagytemplom Prokop Fülöptől való ke-
resztkútjának vörösmárvány másolata. A szószék empire. A templom 
falát empirerámás képek díszítik (Szt. Vendel és Páduai Szt. Antal). 
Van szépen élezett talpú barokk kelyhük, empire monstranciájuk és 
egy újbarokk ezüst kelyhük 1859-ből, a talpon szív, rózsa, könyv, 
horgony, a kupán a kínszenvedés jelvényei. 

Míg a pápateszéri templom egységes empire hangulatát az 
újabb tiroli oltár kikezdte, addig a csóti templomon és egész beren-
dezésén az eredeti empire stilus uralkodik. A templom 1784-ben 
épült s 1901-ben újult meg. Festményei ebből a korból valók. 
(Annuntiatio, Assumptio, Szűz Mária magyar szentekkel, Szt. István, 
László, Margit, Erzsébet). A márványoltár, a 6 fagyertyatartó, a szó-
szék, a keresztkút, az orgonatok finom empire. Az oltárkép (Szt. 
Mihály, szintén az empire kor alkotása. Annál feltűnőbb a régi ötvös-
művek hiánya. A szépművű cibórium romángót, az öröklámpa újgót. 
Van aranybrokát lila miseruhája, vörös rózsákkal, gladiolusokkal, 
aranybrokát foszladozó fehér, ezüstbrokát és vörösbetétes foszladozó 
brokát miseruhája. 

Az empire stilusú, szép térhatású, 25 m. hosszú bébi templom 
1791-ben épült s 1898-ban újult meg. Belsejét 1907-ben festették ki 
(Szűz Mária élete). Az oltár rokokó, tabernákulumán az Agnus Dei, 
mellette két imádkozó angyal, az oltárkép Szt. Anna. A szószék, a 



keresztkút empire. A falat díszítő kép SS monogrammistától való. A 
régi ötvösművek teljesen hiányoznak. Van aranybrokát vörös mise-
ruhája, elől-hátul két-két szarvassal, selyembrokát nagyvirágos díszű 
miseruhája az 1800-as évekből, két régi fehérselyem miseruhája, 
szivárványszínű lila miseruhája vászonbéléssel, piros selyem pluviá-
léja az 1800-as évekből és egy ezüstbrokát véluma nagy rózsákkal, 
gladiolusokkal. 

Az 1794-ben épült bakonyszentiványi templom szintén nagyon 
szép térhatású épület. Az oltár, a szószék, a keresztkút, az orgona 
karzata és tokja mind empire. A falakat díszítő képek kerete mind 
empire, mint Pápateszéren. A képeket Schmidt József festette (Joseph 
Schmidt pinxit Jauri. 1801. A monstrancia barokk, a kehely, az örök-
mécses újgót. Van egy aranybrokát lila miseruhájuk. 

1794-ben épült a tiszta empirestilusú, 20 m. hosszú pápakovácsi 
templom is. Oltára az empire stílusú oltároknak fejlett tipusú képvi-
selője. Az oltárasztal szarkofágszerű, de oldalfalának hajlása már 
nem rendelkezik azzal a feszültséggel, mint a rokokó oltárnál láttuk, 
sőt lefelé egyenes formát vesz fel. A tabernákulumon dombormű van 
(Izsák feláldozása), mellette térdeplő angyalok s 6 empire gyertya-
tartó. A magas márványoszlopokon klasszikus oszlopfő díszeleg, a 
gerenda egyenes, az oromzat háromszögű, benne Isten szemével. 
A képkeret nyomott félköríves, Szt. Anna képét Donát János (1744— 
1830), a bécsi stilus átlagos képviselője festette. A kánontáblák, az 
örökmécses, a szószék s keresztkút empire. A tömör bronzból való 
művészi keresztútat Müller József készítette Innsbruckban. A temp-
lom falát több kép díszíti : A fájdalmas Szűz képe művészi barokk 
keretben, Krisztus a kereszten, jobb rokokó festő alkotása, s két kis 
votiv kép, Szt. Benedek és Szűz Mária. A sekrestyében ezüst be-
rakásos empire szekrény van, puha fára építve, tölgykeretben, dió-
furnirral borítva. A hullámos vonalú imazsámolyon diófa az alap, 
tölgy a keret, szil, tölgy, juhar a betét. A faluban Nep. Szt. Jánosnak 
és Szt. Vendelnek szobra van 1794-ből. Van egy ezüst barokk cibó-
riuma 1747-ből, bécsi hitelesítő jeggyel és IW mesterjeggyel. 

Tapolcaion egy kis barokk kelyhet találtam. À magtárból át-
alakított bakonytamási kápolnában empire stílusú szentségház van s 
vörösréz barokk kehely. Bizonyára a pápateszéri templom restaurálás 
előtti felszerelésének egy kis töredékével van itt dolgunk. 

A küsővati XVIII. századi 22 m. h. templomban is empire világ 
fogad bennünket. Az oltár empire, empire kánontáblákkal. Az oltár-
képet (Szt. Margit) Jakobey K. festette 1870-ben. A szószék empire, 
a magvető domborművével. A keresztkút tetején empire urna van. 
A nyolc darab művészien faragott pad a tüskevári pálosoktól való. 
A templom falát Árpádházi Szt. Erzsébet képe díszíti. Van empire 
ezüst kelyhük 1803-ból, gróf Amadé Antaltól, vörösréz barokk kely-
hük, rokokó pacifikáléjuk, empire cibóriumuk, újgót kelyhük, cibóriu-
muk, újbarokk monstranciájuk ezüstből s vörösbrokát miseruhájuk. 

Míg az eddig ismertetett empire templomok hosszanti rendsze-
rűek s nemes arányaikkal biztosítják az empire-t jellemző nyugodt 



hatást, addig a két következő alkotás a centrális rendszer képvise-
lője, mely a változhatatlan, szükségképi köríormában találja meg a 
klasszikus nyugalmat biztosító alaprajzot. 

A nagygannai plébániatemplom a római pantheon kicsinyített 
mása. Építtette gróf Esterházy Miklós. Tervezte Moreau, az építést 
vezette Engel, bécsi építőmester, a herceg Esterházy-család építészeti 
felügyelője 1808—1818. A klasszicizmus korának értékes alkotása. 
Kriptája a pápai, tatai és csákváry gróf Esterházy-család tagjainak 
temetkezési helye. I6V2 m. sz., 25 m. h. Belsejét Klieber Józsefnek, 
a bécsi politechnikum igazgatójának szobrai (Szt. Pál, Madonna a 
kis Jézussal, Szt. József, Ker. Szt. János. Szt. Anna, Péter (és dom-
borművei) Jézus az Olajfák hegyén, Jézus sírbatétele, Piéta, Jézus 
elesik a kereszttel) díszítik. A szürke márványból faragott főoltáron 
a Fájdalmas Szűz kis márványszobra áll 1856-ból. A tabernákulum 
ajtaja bronzból van. A keresztkút nagyon művészi elgondolás. A 
sekrestyében szépen faragott kőrisfaszekrények vannak. Felszerelé-
séből kiemelhetők : empire ezüst kehely, bécsi ötvösmunka, empire 
cibórium, rokokó monstrancia, színes üvegekkel díszített rokokó pa-
cifikálé, gyászmisekönyv ezüstvereiű kötésben, első lapját Ingres után 
Edouard Moreau festette (a feltámadás, Helena és Valentin), Ester-
házy Bálint gróf emlékére rendelte Helena Kotschonbey hercegnő ; 
fekete selyem ornátus, melyet Esterházy Miklós gróf 1861. elhalt 
felesége emlékére készíttetett, fekete bársonyornátus, ezüsbrokát be-
téttel, ezüsthímzése a pozsonymegyei Zifferen készült, ezüsthímzéses 
fekete kazula (Ernst Krickel und Schwitz. Wien), vörösbársony kazula, 
a közepén keresztöltéssel, készítette csákvári Esterházy Mária grófnő, 
selyemhímzéses fehér kazula özv. gróf Esterházy Ferencnétől és 
aranybrokát kazula, peremén gyöngyökkel díszítve. 

A döbrentei kupolás kis kerektemplomot, alatta kriptával, 
medgyesi gróf Somogyi János aranykulcsos vitéz és alkancellár öz-
vegye, radványi gróf Győry Krisztina építtette 1815-ben klasszicizáló 
stílusban. A terveket Kornhäusel József építész, a cs. k. áll. Képző-
művészeti Akadémia tagja készítette 1812. márc. 28-án. Az épület 
homlokzatának s keresztmetszetének eredeti tervrajza Pannonhalmán 
a gróf Somogyi levéltárban van. Az épület átmérője 10.5 m., magas-
sága 12.5 m. A gróf Somogyi család 7 felnőtt és 2 gyermektagjának 
hamvai nyugosznak benne. 

Ezzel lezáródott e két esperesi kerületben a kat. megújhodás 
templomépítésben, művészi elgondolásokban olyan termékeny kor-
szaka. Ezután már csak szórványosan látunk új templomépítést. A 
nagygyimóti újgót homlokzatú templomot Esterházy Pál gróf építtette 
1874-ben. Az oltárképet P. Skoff festette, a Szentháromságképet Graits 
E. pécsi mester 1924-ben. Szt. Anna képe elég jó. Á pápai Biró 
Józseftől is van egy kép 1924-ből. A monstrancia rokokó. 

A lovászpatonai tágas belsőségű, szép szerkezetű templomot 
szentéllyel, hajóval, toronnyal Somogyi-Wallis József építtette. Az 
empire oltár zöld márványból való. Nep. Szt. János képét Eichl fes-
tette. A szószék és örökmécses empire stílusú, a két csillár, egyik 



fa, a másik üveg, barokk. À monstrancia rokokó. Van egy árvács-
kákkal díszített fehér brokát kazula. A templom Szt. Fortunátus 
fejereklyéjét őrzi. 

* * * 

A pannonhalmi egyházmegye élete is csupa csírázás, fejlődés, 
lépésről lépésre való kialakulás a kat. megújhodástól napjainkig. 
A régiből nem maradt más, mint a főmonostor és a székesegyház, 
meg a deáki román templom. (15. ábra). Még a főapátsági birtokok 

népei is mind elpusztultak. Élőiről kellett kezdeni mindent. 1683-ban 
még utoljára is felrobbantják a várat az átvonuló törökök s végig 
pusztítják a rend birtokait. Rumer Márton főapát siet a telepítéssel. 
1689-ben már magyar, német, tót telepesek vannak Győrszentmár-
tonban, s gondoskodik azoknak lelki szükségleteiről is. Nyalkán, 
Tényőn, Bársonyoson sövényből font, úgynevezett fecskerakású ora-
tóriumokban indult meg az istentisztelet. Még nincs papjuk. A vizs-
gázott mesterek imádkoznak a néppel, keresztelnek, temetnek s 
vasárnap felolvassák a Pannonhalmáról kapott prédikációkat. Csak 
ünnepnap kapnak szentmisét Szentmártonból. De amint erősödnek 
az anyagi viszonyok, megindul a barokk építkezés az egész vonalon. 
Néhol csak a szentély boltozatos, a hajó még laposmennyezetü. 
Torony sincs mindenütt. Kajáron már 1695-ben van templom, Lázi-
ban 1720 előtt restaurálják a protestánsoktól elvett templomot, Pé-



terden kápolna épül, Varsányban 1722-ben ruházzák îel a régi 
templomot, Ravazdon 1723 ban, Győrcsanakon 1730-ban, Deákiban 
1732-ben restaurálnak, Pannonhalmán íelépül a Boldogasszony-
templom, (1720-24), restaurálják a székesegyházat (1732), íelépül a 
községben az alsótemplom (1734), Győrszentivánban, Véneken az 
új templom (1737), Tárkányban három hajósra bővül a templom 
(1745), Celldömölkön (1747-1748ban), Nyalkán (1749-50), Tényőn 
(1753), Füssön (1762), Bársonyoson (1766) új templom épül. A temp-
lomok felszerelése is napról napra gyarapodik. Megvan például a 
lázi plébánia leltára az 1736., 1739., 1742. évekből, szépen látható, 
mint váltja îel a réz kelyhet az ezüst kehely, mint szereznek a íehér 
és íekete miseruha mellé újabb színeket stb. Ha még oly nagy épít-
kezési és restaurálási korszak is Sajghó íőapát ideje, egyházmegyénk 
arcának íőjellegét mégsem a XVIII. század barokkja, hanem a XIX. 
sz. empireje adja meg. Bármily értékes emléke a barokk építészet-
nek a pannonhalmi Boldogasszony-templom, a celldömölki apátsági 
templom, meg a szentiváni templom, a rokokór.ak a bakonybéli és 
a csanaki templom, legtöbb templomunk az empire korszakban 
nyerte a mai alakját és felszerelését (Varsány 1785., Dénesd 1790., 
Kajár 1797-1800., Péterd 1815—17., Ravazd 1768-1827., Lázi 
1765—1832). De azóta is minden évtized megtette a maga köteles-
ségét. (Bársonyos 1848-51., Tárkány 1745—1869, Nyalka 1750-1872., 
Deáki 1873-75., Rada 1890., Vének 1906., Füss 1911., Zalavár 1922., 
Esztergál 1930). 

Pannonhalmán nagy építkezések folynak az 1720-as években. 
A főmonostor északi és keleti szárnya az ebédlővel és a vendég-
szárnya a palotával, a barokk harangtorony, a quadratúra déli szár-
nyának 18.96 m.-es meghosszabbítása a társalgóval, a falu több 
háza mind a tiroli imsti származású Martin Witwer, szerzetes nevén 
Fr Atanáz kármelita laikus testvér és barokk építőművész (1667— 
1732.) tevékenységének eredménye. A linzi, a wienerneustadti, 
szakolcai, győri karmelita templomok, a zirci monostor építője a 
prágai fr. Ignác laikus tetsvér tanítványa itt is derekas munkát végzett. 
Érdekes, hogy a zirci testvérrend monostorának egyik épülettömbje 
(1727—1732) is testvér a főmonostor egyik épületszárnyával*. 

A pannonhalmi Boldogasszony-templom szélessége 10.90 m.» 
hosszúsága 26 m. (16. ábra). Két részre oszlik, szentélyre és hajóra, 
de a hajóba be van még építve a kórus. A szentélyt a hajótól 1 m. 
széles diadalív választja el. A szentély 5.58 m. sz., 5.70 m. hosszú. 
Oldalt két magasra helyezett ovális ablak világítja meg. Tükörbolto-
zatába négy gömbháromszög vágódik bele s a falat öt kiugró pilasz-
terfej tagozza. A pilaszterfejek négyes élezésűek. A hajót hat oldal-
ablak és a homlokzat ablaka világítja meg. A mennyezet itt is 

*Markovics Sándor : Emlékezés egy elfelejtett centenáriumra. Dunántúli Hírlap-
1933. márc. 12. A helytörténeti vonatkozásokban gazdag karmelita Diarium kiköl-
csönzését P. Hajós Miklós perjel úrnak köszönöm. Ránk vonatkozó fontos részlet : 
1726. ápr. 21. Hac die Fr. Athanasius ad montem S. Martini perrexit, in negotiis 
aedificii huius Abbatiae, cuius Architectum agit. 



tükörboltozat. A homlokzatát az 1865. restaurálás romanizálta. A 
hajóba épített 5 m. mélységű kórus hullámvonalat vet. A Boldog-
asszony-templomban egy harmonikusan megvilágított épülettest áll 

16. A Boldogasszony-templom Pannonhalmán. 

előttünk (sajnos, egyik ablakába Szűz Mária szobrát állították bele), 
melyen az építészeti tagok nincsenek hangsúlyozva, melyen alig van 
valami a barokk mozgalmasságból, mégis a szentélybe viszi minden 
figyelmünket. A magasra tolt ablakok s a pilaszterfőkig meg sem 
álló tekintetünk az egész épület magasbatörését segítik elő. 

Az oltárok az 1786-os időből valók. Dorfmeister István kapott 
megbízatást 1786-ban a fő- és mellékoltárok elkészítésére. (Kapossy 
János úr szives közlése). Még látszólag megvan rajtuk a barokk 
aranyos pompája, de nincs már a tömegek barokk lendülete, moz-
gása, az erők barokk feszültsége, megvan még a barokk magasba- * 



törése, de a vízszintes vonal lépten-nyomon diadalmaskodik rajtuk. 
A szobrok elhelyezése annyira szimmetrikus, hogy ezek sem viszik 
feljebb a szemet. A megtört gerendázat és oromzat gazdag élezése 
még a festői elemet képviselik, de a sok klasszikus nyugalmú egye-
nes vonal mindezt ellensúlyozza. Csak két szín van : a barna alap-
ból aranydíszek villannak elő. 

A főoltár épített szarkofág. A tabernákulum dór oszlopokon 
nyugszik, rajta kereszt két imádkozó angyal között. A tabernákulum 
mellett két piramisalakú ereklyetartó, aranybrokát díszek közt Szt. 
Viktor, Antonin, Agapitus — Szent Agapitus, Tibor és András apostol 
ereklyéivel. A hat empire sárgaréz gyertyatartó 73 cm. m. A hátsó-
építmény három részből áll. Elükkel felénk fordított kettős talapzatból 
emelkednek fel a sima oszlopok, amelyek 48 cm. m. pálcákkal van-
nak díszítve. Az alapépítmény magasságában jobbra is, balra is ajtó 
nyílik, melyeken az oltárt meg lehet kérülni. Az ajtók rozettákkal és 
keretekkel vannak díszítve. Szemöldökfájukon empire urnák vannak, 
bennük rózsacsokor, lángoló levelekkel. Az urnák hátulról nincsenek 
kidolgozva. 

Az oltárépítmény középső részén, két-két pilaszter és oszlopok 
között Szűz Mária mennybevitele kép foglal helyet. Az oszlopfőkön 
élezett nagyobb kocka, szalagdíszes kisebb kocka, majd a megtört 
oromzatnak kifelé fordított maradványai foglalnak helyet, melyek 
konzolokul szolgálnak Szt. Imre és Kázmér előkelő szobrainak. A 
szobrok s egy pilaszter és egy oszlop között újabb kép foglal helyet, 
Szűz Mária megkoronázása. Fönn a lapos, de megtört architrávon 
Szt. Mihály arkangyal szobra van, lángoló pallossal, pajzzsal. Mind a két 
részt nagy volutákban kanyargó akantuszlevelek és indák szegélyezik. 

A mellékoltárok asztala lefelé egyenes vonalban ifjodó szarko-
fág. A predella két voluta, amely konzolul szolgál a jobboldali mellék-
oltáron Szt. Katalin és Borbála szobrainak. A szobrok közt befelé 
hajlított, megtört vonalú keretben kép (Szt. Benedek halála) van. 
A megtört architráv kiugró, élezett sarkain Szt. Erzsébet és Gertrud 
szobrai állanak. Oromzat helyett ovális keretben függ Szt. Skolasz-
tika képe, indás, akantuszos volutadíszek közt, fölötte felhőglóriában 
angyalfejek, napsugarak közt a háromszög Isten szemével. A bal-
oldali mellékoltár ugyanilyen szerkezetű. Szt. Ágoston és Nagy Szt. 
Gergely szobra között a Feltámadás képe, fölötte két szt. apát szobra 
közt a megdicsőült Krisztus képe van. A három újabb oltárképet 
Kögl bécsi festő festette 1854-ben. 

A szószék empire. Alja egy nagyobb bimbó. Mellvédjén arany 
sugárözönben Mária neve van. A feljáró szakaszai szegletes kerete-
lésűek. Aszószék mögött függő Máriaképet Rosos festette. Az orgona-
tok is empire, szögletes fülű urnákkal, szép vasráccsal. Értékes az 
üvegdíszes facsillár is. 

A győrszentiváni négyszakaszos barokk templom 1737-ből való. 
Felszereléséből a művészi főoltárképet (Ker. Szt. János) emelem ki, 
amelyet G. Klimess festett 1785-ben. Monstranciája 1735-ből való. 
Ezüstkupás kelyhe bécsi munka 1849-ből, VM mesterjeggyel. 



1750—54-ben épül fel a bakonybéli apátság finom rokokó ízlésű 
temploma rokokó főoltárával, Szt. Benedek oltárával, szószékével. Van 
barokk kelyhe az 1700-as évekből, egy ezüst kelyhe, háromtornyos 
hitelesítő jeggyel (Komárom ?), Kunck mesterjeggyel, két rokokó ezüst 
kehely 1768-ból és 1778-ból, bécsi ötvösmunka, egy ezüst rokokó 
kehely 1768-ból, párizsi ezüst kehely és monstrancia 1878-ból, ba-
rokk monstrancia, barokk pacifikálé 1730-ból, rokokó cibórium, trébelt 
díszítéssel, ezüst, bécsi ötvösmunka 1769-ből. Vannak szép arany-
ezüstbrokát, brokát és bársony ornátusok, miseruhák, infulák. 

Az 1906-ban épült s a szentélyen kívül 3 szakaszos véneki 
templom oltárát Schmidt János készítette Budapesten. Az oltárkép 
a bécsi Schilling Jánostól való 1840-ből. Díszes ezüst barokk kelyhe 
bécsi munka. A cibórium, monstrancia, pacifikálé empire. Az empire 
gyóntatószék Pannonhalmáról való. A régi templom oltáráról már 
csak négy rokokó gyertyatartó s két, bőségszaruval gyertyáttartó 
angyal van meg. A templom falát több kép díszíti (Szt. Norbert, 
Jézus siratása, Az úrvacsora). Van egy fehér selyem miseruhája, 
kézimunkádisszel, egy zöld selyembrokát miseruhája s két értekes 
kézimunkás antipendiuma. 

A dömölki apátság celldömölki temploma 1748-ban készült el. 
07. ábra). Szept. 15-én igazi barokk pompával viszik át a cellihez 
hasonló Mária-szobrot az új templomba, mely kelet-nyugati irányban 
húzódik s 50 m. h. és 11 m. sz. latin kereszt alapú, kéttornyú, dí-
szes homlokzatú, nagy belső térségű barokk templom, a máriacelli 
templomnak kicsinyített és egyszerűsített mása. Jobbról-balról hét-
hét oszlop tartja a boltozatot, köztük hat-hat fülke látszik, a kórusból 
négy-négy fülkén át karzat húzódik, a karzat a fülkék oszlopaival 
nyolc nyilt, kápolnát alkot. Az oldalfalak mentében két-két sor ablak 
nyilik egymás felett, melyek a karzatot és kápolnákat és az egész 
templomot jól megvilágítják. A kápolnákban és fülkékben, valamint 
a keleti fal mellett egy-egy oltár van. A keleti fal külsejéhez támaszko-
dik a hármas sekrestye, ebből juthat az ember a fölötte levő kincs-
tárba. Az oltárok különféle időben készültek. Mindegyik a készítés 
korának stilusjellegét hordozza magán. 

A főoltár 1859-ben kés?ült s empire stilusú. Legértékesebb a 
Nep. Szt. János-oltár, melynek képét Dorfmeister festette 1762-ben 
és a Szt. Imre-oltár, melynek kepét Schaller István festette Sopron-
ban 1778-ban. Hat képet (Szt. László, Szt. Benedek, Szt. Mihály, 
Jézus születése, Szt. Skolasztika, Szt. Család a gyóntatóban) Glo-
bocsnig F. győri mester festett I860—1861-ben. Á barokk, rokokó 
és empire oltárok mellett a szószék rokokó, Szűz Mária életéből vett 
domborművekkel. Az oltárokon sok szép szobor van, a Szt. István-
oltárnál rokokó vasrács, a Szt. Imre-oltárnál két bécsi ezüst gyertya-
tartó 1846-ból, MK mesterjeggyel. A kincstár két freskóját (Szűz 
Mária mennybevitele és megkoronázása) valószínűleg szintén Dorf-
meister készítette. Értékes az álló örökmécses, melyet a győri Schima 
Bandi szobrász készített Jándi Bernardin apát, Schwöder és Dulovits 



megrendelésére 1926-ban. Domborművei a világ teremtését, a hét 
fő bűn okozta Krisztus szenvedését, az emberi életet, a világítélet 
harsonáját, a poklot és a mennyországot s a Szentháromságot ábrá-

zolják. Értékes a XVIII. századi jászol is, 17 szoborral és három 
jelenettel (Zakariás, Háromkirályok, a templomban való bemutatás). 
A predellában a kis Jézus Szt. Skolasztika és Benedek közt fek-
szik, 170 cm. 

Az ötvösművek közül értékesebbek : egy ezüst barokk kehely, 
egy ezüst empire kehely, halhólyagszerű hitelesítő jellel, AK mester-
jeggyel, empire ezüst kehely 1850-ből, paténáia 1860-ból, A 13 hité-
lesítőjellel, J Huber mesterjeggyel, a Tarján Oszkár műhelyében 



1922-ben készült modern kehely, a hívek ajándékozta ezüst kehely 
1921-ből, az újgót ezüst kehely LR, a domborműves újgót ezüst 
kehely JP mesterjeggyel, ezüst cibórium (AK—JJ), barokk monstran-
cia 1740-ből, bécsi ötvösmunka, elmosódott mesterjeggyel, empire 
monstrancia, egy 49 cm. m. ezüst kereszt 1839-ből, bécsi munka, 
A törve W mesterjeggyel s egy empire pacifikálé, halhólyagszerű 
hitelesítő jellel és AK mesterjeggyel. Van egy 171h cm. m. görög 
kat. kehely ezüstből, 800 W T B - A P jellel. 

Nagyon értékes a két XVI. századi magashímzésű antipendium. 
Egyik 177 cm. sz., 94 cm. m. s grófi címer, bőségszarú s hatalmas 
virágok, indák díszítik. A másik 177 cm. sz. és 85 cm. m. Rajta 
JHS monogramm van grófi címerpajzsban, hasonló díszítés közepette. 
Vannak értékes hímzéses, aranyhímzéses, brokát, aranybrokát, 
kereszthímzéses bársony ornátusok, kereszthímzéses, bársony, ezüst-
brokát, brokát selyem miseruhák s két fehér dalmatika a XVIII. 
századból. 

Rokokó épület a győrcsan^ki hegyoldal kiemelkedő magaslatán 
álló háromszakaszos templom. 26 m. h., 9 m. sz. 1773-ban épült. 
Főoltára empire. A tabernákulum mellett két adoráló angyal van. 
Retabuluma egészen külön áll, volutás, akantuszos díszű. Egy nagy 
angyalszobor a keresztet, egy másik az izsópot tartja. Az oltárképet 
J. Pasche, Győrött lakó porosz származású festő festette. (Szent 
Kereszt). A Szent Család oltára tiszta rokokó, a Szent László-oltár 
empire 1840-ből. A gyóntatószék rokokó. Van empire kelyhe, rokokó 
ereklyetartója, empire füstölője, aranybrokát, selyem, bársony mise-
ruhái, egy vászonra hímzett antipendiuma (falusi, paraszti hímzés, 
piros-fehér csipkeszéllel). 

Az empire világba a monumentális hatású, kéttornyú varsányi 
templom visz be bennünket. Somogyi Dániel főapát építtette 1785-
ben. Vörösmárvány kapuján a bencés címer ékeskedik. Empire az 
oltára, empire a szószékje. Van szépen élezett ezüst kelyhe, rokokó 
monstranciája, empire cibóriuma. 

Empire Világban épült a háromszakaszos kajári templom 1797— 
1809 ben. 26 m. h. Az empire főoltár képét Schmidt József festette 
1799-ben. Az Olvasós Boldogasszony-képet Jacobey Károly festette 
1884-ben, Alacoque Margitét 1886-ban. A Szt. Vendel-kép Drágán 
József bécsi festőtől való 1890-ből. A szószék, a mellékoltár, a sek-
restyében levő imazsámoly empire. Az imazsámoly képét Franz 
Otto Hieronimi győri festő készítette (Szt. József halála) 1825-ben. 
A keresztkút cinmedencéje 1725-ből való, a cinkanna 1705-ből, a 
réz tálca 1868-ból. Van bécsi művű ezüst kelyhe 1759-ből, II—K 
mesterjeggyel, domborműves empire ezüst kelyhe 1778-ból, rokokó 
szentségmutatója 1778-ból, rokokó pacifikáléja, selyem, bársony és 
aranyhímzéses miseruhái. 

Szinte bazilikális hatást tesz ránk a péterdi templom, mely 
1815—17-ben épült. A templomot 2—2 oszlop három hajóra osztja. 
Csak a szentély boltozott, a hajót vörösfenyő gerendák fedik. A 
homlokzaton tympanon és torony van. A templom épületének nyu-
godt vonalai folytatódnak a felszerelésén is. A három oltár s a 



szószék is empire. A főoltáron oszlopos, pilaszteres keretben van 
Szt. Péter és Pál művészi képe. A mellékoltárok képeit (Immaculata-
Kálvária) A. Fölsch festette 1888-ban. Van szép arabeszkes díszű 
ezüst barokk kelyhe, barokk és empire monsíranciája, empire paci-
fikáléja, négy festett zománcképpel díszített ezüst kelyhe 1859-ből, 
budai ötvösmunka (T u. Comp.), cibóriuma hercegi koronával, 
aranyhímzéses, aranybrokát, harangvirágos ezüst-aranybrokát, brokát 
kazulái, aranybrokát pluviáléja. 

A ravazdi templom 1827-ben nyerte empire stilusú mai alakját. 
A főoltár, a mellékoltárok s a szószék is empire stílusúak. A tem-
plomot szép képek díszítik. A szentély képeit (Szt. Márton és a Szent 
Család) Jos. Keszler, Wien 1869-ben festette. A Szt. Villibald-oltár 
képét Joseph Schöfft a Pesth 1841. festette. Van ezüst barokk kelyhe, 
rokokó monstranciája, cibóriuma, pacifikáléja. 

A Ravazdhoz tartozó Tarjánban az oltárképet (Szt. Benedek) 
Joh. Eriinger festette 1844-ben Pozsonyban. Van empire cibóriuma 
s két brokát miseruhája. , 

A lázi háromhajós, négyosztagú templom 1832-ben újult meg 
empire stilusban. A jóhatású, műmárványból készült empire főoltár 
képét C. Gutsch festette 1874-ben. Értékes az oromzat barokk képe 
is : a Mennyei Atya a Szentlélekkel. Van ezüst kelyhe, bécsi ötvös-
munka 1738-ból, IP—F mesterjeggyel, díszes empire monstranciája, 
újbarokk kelyhe 1898 ból, újromán kelyhe 1909-ből, újromán ci-
bóriuma. 

Az 1848—51-ben épült bársonyosi templomban, melyet 1930-ban 
vitéz Kaszaházy Antal festett ki, az oltárképet (Immaculata) Joh. 
Eriinger festette Pozsonyban 1858-ban. Van barokk monstranciája, 
empire kelyhe, cibóriuma. 

Az 1869—79-ben ízlésesen átalakított háromhajós tárkányi 
templomban is empire világgal találkozunk. A főoltár, a mellékoltá-
rok, az orgonátok, a keresztkút, a szenteltvíztartók empirek. A fő-
oltár képét (S t. László) Globocsnig Ferenc festette 1858-ban Győrben. 
Van ezüst barokk kelyhe 1720-ból, ezüst rokokó kelyhe trébelt dí-
szítéssel, cinből való kupakosárral, kerék alakú hitelesítő jellel és 
nagy A mesterjeggyel, barokk monstranciája, trébélt barokk cibóriuma, 
váltakozó arabeszk- és gyümölcsdísszel, selyemhímzéses, aranyhím-
zéses, aranybrokát miseruhái. 

A Tárkányhoz tartozó Ölbőn két barokk szobor van (Szt. Péter 
és Pál), két rokokó gyertyatartó, barokk szenteltvíztartó, egy szépen 
élezett ezüst kehely, hárombástyás hitelesítő jellel, VTO mester-
jeggyel. (Komárom ?) 

Az 1872-ben épült nyalkai templomnak az ad érdekességet, 
hogy régi templomát, mint kereszthajót meghagyták, felszerelésül 
pedig megkapta az akkor restaurált pannonhalmi székesegyház há-
rom oltárát és szószékét. A vörösmárványból faragott empire oltárok 
oszlopai szürke márványból valók. A főoltárt négy szobor díszíti. A 
főoltárkép Szűz Mária születését ábrázolja, C. Gutsch festette 1872-ben. 
Ügylátszik, a régi Füger-féle képek elromlottak. A Szt. Anna-oltár 



képét is valószínűleg Gutsch festette, míg a Szt. Imre oltárét Franz 
Ottó Hieronymi 1812-ben. A sekrestyeajtó feletti Szt. Benedek képet 
Kögl festette 1855-ben. Az empire szószék is Pannonhalmáról való. 
Szobordísze Jézus és az evangélisták, Szt. Mihály főangyal és teker-
vényes oszlopok. Az orgonatok és a gyóntatószék is empire. A sek-
restyében a Szt. Vendel-kép R. Simontól való 1851-ből Van egy 
arabeszkes, domborműves ezüst barokk kehely 1723-ból, egy empire 
stílusú új kehely, festett zománc képekkel, egy empire cibórium. 
pacifikálé, egy újromán-gót ezüst cibórium s egy modern ezüst 
monstrancia, Meyer-Megyer tervezése. Van aranybrokát, ezűstbrokát, 
aranyhímzéses, vörösbársony és keresztöltéses miseruhájuk. 

Az 1886-ban restaurált laposmennyezetű tényői templomnak az 
oltárai újgótikusak. Az oltárkép A. Fölsch műve 1886-ból. Értékes a 
6 sárgaréz empire gyertyatartó Máyer Jánostól Esztergomból, a tölgy-
fából faragott empire gyóntatószék és szekrény a sekrestyében. Van 
szép élezett ezüst kelyhe 1770-ből, barokk kelyhe, cibóriuma, újro-
mán-gót ezüst cibóriuma, gyönyörű kereszthímzéses vörösbársony, 
brokát, aranybrokát, selyem miseruhája. 

A tömördi kápolna oltára finom faragású rokokó alkotás. Az 
oltárkép (Szt. István) Joh. Schillingtől való. (35 cm. sz., 47 cm, m.). 
Kelyhe empire stílusú bécsi munka 1834-ből. Van egy fehér, vörös, 
zöld s két violaszínű selyembrokát miseruhája. 

Ha még mindezt a pannonhalmi székesegyház, a dömölki apát-
ság, a székházak műemlékeivel, hazai (Buda, Győr, Komárom, Kő-
szeg, Nagyszombat, Pest, Pozsony) és külföldi (Augsburg, Bécs, 
Párizs) ötvösműveivel összefogjuk, látjuk a nyugati kultúrközösséget 
a bencés egyházmegye és főapátság egész területén. 

Ha talán így olvasásra unalmasnak tűnik is fel a sok egyhangú 
felsorolás, azért azt hiszem, minden művelt ember érdeklődésére 
számot tarthat, hogy milyen művészi életformák közt élte le az egy-
ház liturgikus életét az elmúlt századokban Dunántúl 80 falujában. 
El sem mondhatom, hogy magamnak milyen érdekes volt az adat-
gyűjtés munkája. A templomok belső téralkotása, külső monumen-
talitása, az oltárok formáinak fejlődése, a képírás és képfaragás 
különböző értékű képviselői, az arany-ezüst brokátok káprázatos 
ragvogása, az ötvösművek hitelesítő jelei, mesterjegyei, díszítőmoti-
vumai mind érdekeltek, mind sok meglepetéssel, gyönyörűséggel 
szolgáltak. Barangolásaim közepette felmerült lelkemben a gondolat, 
hogy egész Magyarország minden vidékének minden műemlékét 
össze kellene írni s a használatból lassankint kikerülő emlékeket 
pedig az egyházmegyei múzeumokban összegyűjteni. 



FIGYELŐ. 
Ausztria újjászületése. 
Dr. Kurzweil Géza. 

t7GÉSZ Európa nagy várakozással tekint most Ausztria íelé, ahol 
•L-1 Dollfuss egy keresztény német rendi állam kialakítását tűzte ki 
maga és nemzete feladatául. Ez a várakozás annál megokoltabb. 
me t az említett célkitűzés jóval meghaladja a politika határait, mert 
mélyreható világnézeti változást jelez az osztrák állami és társadalmi 
élet minden ágában. Ez a programm harcot jelent a hamis és zava-
ros jelszavak, a gazdasági materializmus, a vér és a faj materializ-
musa, a szabadelvű egyéniségkultusz és a pogány szellemű állami 
mindenhatóság ellen a nyugati keresztény gondolatvilág klasszikusan 
megfogalmazott, az idők minden viharát kiállott té elei alapján. A nagy 
cél érdekében Der christliche Ständestaat címmel új folyóiratot is 
alapítottak, melynek hetenként megjelenő számaiban a legkiválóbb 
osztrák publicisták és politikusok fejtik ki magasszinvonalú cikkek-
ben a keletkező új keresztény rendi állam eszmei alapjait. Át akarja 
formálni ez a folyóirat az osztrák értelmiséget, hogy alkalmassá le-
gyen annak a nagy gondolatnak a megvalósítására, melyet Dollfuss-
kitűzött: „Austrian) instaurare in Christo". Az új Ausztria vezető embe-
rei elevenen átérzik, hogy akkor, amikor sorsdöntő dolgok vajúdnak 
az idők méhében és századokraszóló elhatározások magvai kelnek 
az emberek lelkében, égetően szükséges mindenkit kielégítő módon 
szólni az államról, a nemzetről, a faji és népi közösségről, a jogról 
és tekintélyről, az állami mindenhatóságról, az egyéni szabadságról 
s egyéb húsba és vérbe vágó kérdésekről a katolikus szellemvilág 
szemszögéből, sub specie aeternitatis. Tudják ezek a férfiak és tudja 
főként nagy vezetőjük, hogy a megcsonkított, földig alázott Ausztriá-
nak jutott az a feladat, hogy az individualista liberalizmustól előidé-
zett két szélsőséges iránynak, a bolsevizmusnak és a nemzeti szoci-
alizmusnak megadja mindeme alapvető kérdésekre a helyes feleletet. 
Ez a felelet pedig nem más, mint az örökérvényű alapokon felépí-
tendő önálló keresztény német rendi állam ! 

Ausztria elsősorban keresztény állam akar lenni I Olyan állam, 
mely a teljes keresztény világképet tekinti alapjának, melyben az 
anyagi és a szellemi javak keresztény értékrendje érvényesül: „Ad-
játok meg a császárnak, ami a császáré ; Istennek, ami az Istené!" 
Olyan állam, mely hirdeti a keresztény felfogást a természetjogról, 
mely nem elégszik meg azzal, hogy egy kedvező konkordátumban 
szabályozza az Egyház jogait, hanem az állami gondolat sarkkövévé 



teszi az Egyházat. Ez az állam elismeri a vér és a faj béklyóitól 
ment emberi természet és egyéniség jogait, örök céljait s a természet-
fölötti létigények fensőbbségét a természetesek feleit. Hirdeti a kereszt-
ség csodálatos átalakító hatását, melyben nincs zs dó, nincs pogány 
többé, csak Jézus Krisztus és az ő testvérei. Hirdeti az egyéniség 
és a közösség helyes viszonyát. A halhatatlan lelket és annak üdvös-
ségét fölébe helyezi minden önkényes állameszmének, s viszont az 
államot fölébe rendeli a közjó érdekében az egyén önző céljainak, 
élvezet- és haszonvágyának. Elismeri a családnak, az államnál jóval 
régibb első közösségformának jogait, védi a házasság tisztaságát és 
egységét Elismeri a nemzetközi határozatokat, melyeket a népjogok 
védelmében hoztak. Elismeri minden más állam jogát arra, hogy a 
népek nagy családjának egyenrangú tagja legyen. Ezért iparkodik 
minden erejével legyőzni önmagában és polgáraiban a liberalizmus 
és az individualizmus túlzó irányzatait. 

Ausztria rendi állam akar lenni másodsorban! A Quadragesimo 
anno enciklika szellemében nemcsak az államot fenntartó hivatás-
csoportokat akarja szerves egységbe foglalni, hanem be akarja vonni 
azokat az elemeket is, melyek alkalmasak igazi közösségek fenntar-
tására s nem gépiesen összeverődött, erőszakosan összetoborzott 
érdekcsoportok csupán. Ezért szigorú különbséget tesz az igazi, a 
szükségképi közösségek és a mesterséges célalakulatok között. Ez 
az új rendi állam le akarja győzni az államokat az államban, a. 
munkanélküliség igazi okozóit : a gépeket, melyek a termelésből, a 
kartelleket és trösztöket, melyek az értékesítésből zárják ki a töme-
geket. Le akarja győzni az anyagiak uralmát a szellemiek felett. 
Az ellentéteket szító osztályharc helyett szolidáris egymásmellettiséget 
kiván a társadalmi osztályok között. Az olasz fasizmus a maga kor-
porativ alapokra fektetett, minden más társadalmi alakulatot felosz-
lató államformájával legyőzte ugyan az osztályharcot, de a pápai 
körirat megkívánta keresztény szellem érvényesítése az állami élet 
minden vonatkozásában egy új államformára maradt, melyet most 
Ausztria iparkodik a maga rendi alkotmányával megvalósítani. 

Német akar lenni az új osztrák állam, akkor, amikor tőszom-
szédságában a nemzeti szocialisták harmadik birodalma meghamisí-
tással és elsikkasztással fenyegeti a németség igazi lényegét és leg-
nemesebb hagyományait. A mai Ausztria vezetői jól tudják, hogy 
az igazi német állam- és nemzeteszmény nem a vér és a faj vitális 
közösségén, hanem az évszázadok nehéz munkájával megalkotott 
szellemi közösségen épül fel elsősorban. Nem a ködös, az államot 
jóval megelőző szűkkörű germán törzsi eszmény, hanem a nagy né-
met történeti és szellemi hagyományok ápolása és továbbfejlesztése 
adja meg az igazi német államiság lényegét. A németség politikai 
vezetői Nagy Ottótól Mária Teréziáig, költői lángelméi Wolfram von 
Eschenbachtól Goethéig, a német képzőművészet, zene, tudomány, 
technika, stb. nagyjai minden korban annyira sugározzák magukból 
ezt a fajon, véren és állami korlátokon felülálló nemzeti gondolatot, 
hogy azt nem lehet félreérteni. És mégis : megtörtént ez is ! Pedig 



lehet-e idegenebb ettől a hagyományokon épülő, maradandó értékek-
ben gazdag, sehol sem erőszakolt német szellemi és népi közösségtől 
valami, mint a nemzeti szocializmus kíméletlen, egységes fajt, nem-
zetet, vallást, stb. produkálni akaró szellemtelen eljárásmódja, mellyel 
el akarja szakítani Rómától a német katolicizmust, bebörtönzi és 
internálja papjait, propagandájával felizgatja a szomszédos államok 
németségét és gépies „Gleichschaltung"-jával egyneművé akarja for-
málni a birodalom minden vallási, társadalmi és családi közösségé-
nek, minden kijegecesedett egyéniségtipusának életét ? Lehet-e rokon-
szenves az az irányzat, kérdi ma minden intelligens osztrák, melynek 
Goethe nem ér annyit, mint a német szabadságharc legkisebb költője? 

A római szent birodalom koronáját őrző német népnek minden 
időben az volt az egyik legszebb tulajdonsága, hogy sohasem zár-
kózott el más népek művelődési értékeinek megismerésétől. Nem 
becsült le egy idegen népet sem, olyannyira, hogy nemes fiai sokszor 
előbb kutatták fel és ismertették meg a világgal egyes európai és 
keleti népek művészeti, szépirodalmi és tudományos értékeit, mint-
sem azt az illető nép vagy más nemzetek fiai megtehették volna. 
Vájjon melyik európai népnél volt úgy elterjedve — hogy csak a 
szépirodalomra utaljunk — Dante, Shakespeare, Cervantes, Calderon, 
Dosztojevszki, Balzac és más írók kultusza, mint a németeknél ? 
Epen ez a nagyfokú befogadóképesség, ez a hihetetlen tanulási és 
értékelési készség, mely sokszor már a hazai értékek elhanyagolására 
is vezetett, képviseli a német nép egyik legmaradandóbb értékét az 
európai nemzetek szemében. A nemzeti szocializmus ezzel szemben 
a merev, zárkózott, idegen értékeket nehezen méltányoló északger-
mán faji tipust állítja oda a német fajiság nagyra és szépre egyedül 
hivatott jellegzetes képviselőjének. Ez a minden mást kirekesztő faj-
imádat, ez a gépies egyneműsítő hajlam, a hagyomány értékeinek, 
a történelem nagy tanulságainak ez a teljes megtagadása és mellő-
zése, a minden mást legázoló nemzeti és faji öncélúság hirdetése, 
a fékezhetetlen önbizalom, stb. oly nagy eltávolodást jelent a német-
ség igazi fogalmától, aminőre eddig még nem akadt példa e nagyra-
hivatott nép történetében. 

Ausztria ezzel szemben — látva a fenyegető és a német biro-
dalom fölött összecsapni készülő veszedelmet — a maga ősibb és 
a sokszázados különállásban megőrzött műveltségével és politikai 
tapintatával az igazi németség, az igazi német szellem, a német tör-
téneti hagyomány őre és megmentője akar lenni. Menteni akarja a 
németség becsületét minden fórum előtt, hogy visszaadhassa azt a 
nemzeti szocializmus zavaraitól idővel megtisztuló Németországnak. 
Azonban hogy az osztrák állam megfelelhessen vállalt történeti fon-
tosságú szerepének, minden idegen befolyástól függetlennek és 
önállónak is kell lennie. Ez az önállóság talán a legfontosabb felté-
tele, programmpontja Dollfuss keresztény német rendi államának. Bár 
nem kételkedünk abban, hogy Dollfuss és társai a nagyhatalmak 
segítségével még sokáig meg tudják őrizni Ausztria önállóságát, mé-
gis igen nagy annak a veszedelme, hogy a nemzeti szocialisták nyilt 



és minden eszközt felhasználó propagandája előbb vagy utóbb hatal-
mába keríti a még józan elemeket és ezzel megpecsételi Ausztria 
és talán az európai béke sorsát is ! Őszintén kívánjuk tehát, hogy a 
Dollíuss-kormány eszményi törekvései minél több követőt találjanak 
a nép minden rétegében. Követőket, akik kemény hittel vallják magu-
kénak azt a feladatot, hogy mint katolikusok, európaiak, németek és 
osztrákok önfeláldozóan küzdjenek legnemesebb erkölcsi és szellemi 
értékeikért, akik tudják és másoknak is tudtul adják, hogy e harc-
ban már nem politikáról, nem pártkérdésről, hanem alapvető világ-
nézeti értékek megmentéséről, létről vagy nemlétről van szó. Adja 
Isten, hogy az önálló Ausztriának, mint keresztény német rendi álláni-
nak a gondolata az európai béke, a katolicizmus, a németség és 
nem utolsó sorban a magyarság érdekében is minél előbb élő és 
éltető valóság legyen 1 

Á brazíliai magyarság val-
lási és erkölcsi helyzete. 
Szelecz Arnold (Sao Paulo). 

HA egy szóval kellene kifejezni, akkor azt kellene mondani, siralmas. 
Mégpedig azért, mert egy része egyelőre teljesen elveszett az 

otthonról hozott vallása számára, más része a leglehetetlenebb jel-
szavakkal induló szekták szolgálatába szegődött. Vallás nélkül nincs 
erkölcs. Aki ezt nem akarná elhinni, jöjjön ide a magyarság körébe 
s olyan fényesen látja igazolva, hogy még az érdeklődését is meg 
fogja bánni. Mi történt a mi derék magyarjainkkal? Ha megkérde-
zed őket, azt felelik, semmi. En is hajlandó vagyok ennek az állí-
tásnak igazat adni. Semmi új nem történt, csak a régi folytatódott. 
Mérlegelvén, hogy a kivándorlók jelentékeny része már otthon is 
távol volt a templomtól, részben azért, mert a puszták templomi 
messzeségében nevelkedett fel, amely nevelődés még azt az értéke-
lést sem tudta nekik adni, hogy különbséget tudjanak tenni szent-
mise és litánia között. Erről Pannonhalmán sokat tudnak mondani. 
Részben pedig az iparosság köréből történt a kiválás, amely iparos-
ság azon része, mely a különböző alkalmakkor magára vonta a 
hatóság figyelmét, jobbnak látta, hogy a nyugodtabb élet érdekében 
a gazdag Braziliában próbáljon szerencsét. Egy csoportot az otthoni 
fegyelmező környezet úgy-ahogy megtartott a becsület útján, azon-
ban a kivándorlási ügynökök csábító szavára otthagyva övéit, itt 



nélkülözve az ismerősök nyújtotta erkölcsi kényszert, őszintébb lett 
s nem törődött most már látszólag sem a templommal. Nem kicsiny 
azoknak a száma sem, akik az otthoni családi élet terheitől akar-
tak megszabadulni, s vagy határozottan ezzel a szándékkal indultak 
útnak, vagy pedig szándékukat a gyors pénzszerzés, visszatérés 
leplébe burkolva igyekeztek megvalósítani. Itt aztán új családalapí-
tásra adták magukat. Ha még teljesen meg nem romlottak, akkor 
ennél kitartanak ; azonban a helyzet azt mutatja, hogy egyik napról 
a másikra ezt is meg-züntnek tekintik. Nem törődve a világi ható-
ság éberségével Brazília más államába, vagy városába vonulva foly-
tatják megkezdett üzelmeiket. Nem egy adat van kezemben, amely 
szerint már otthon megesküdtek, azután az egyik fél ideszakadt, itt 
újból megesküdött a polgári törvények szerint, természetesen most 
már bigámiás lett az illető s azután, mikor suttogni kezdtek, hogy ez 
így nincsen rendben, szépen eltűnt. Ott hagyta új családját is. Szo-
morú ezeket megállapítani. A menyasszony, vagy a férj, aki így 
másodiknak marad hoppon, egy ideig várt, keresett, kutatott s azu-
tán látva, hogy becsapták, jön hozzám s kér, hogy hivatalosan érdek-
lődjem ez és ez után. Épen a napokban is kaptak egyik jugoszlá-
viai magyar plébánostól házassági anyakönyvi kivonatot, azzal a 
megjegyzéssel, hogy az illetőnek itt él hites felesége, az ottani nő-
vel kötött házassága érvénytelen, tehát férjhez mehet. Vannak ese-
tek, amikor az otthoniak örökösödés örve alatt igyekeznek megta-
lálni az idelépett egyén címét. Az itteni érsekségtől már én is kap-
tam ilyen kerestetést, amikor az újságban közzé tettem, jelenjék 
meg nálam, az illető meg is jelent, de a címet nem volt hajlandó 
elárulni. Lehetne még folytatni ezeket a különlegességeket, amik 
szomorú bizonyítékai az itteni magyar kivándorlók valláserkölcsi 
életének. Nem egyet ismerek olyant, aki szorgalmasan eljárogat az 
estéli ájtatosságokra itteni élettársával, míg tudom azt, hogy otthon 
valaki hiába várja. 

Vannak aztán olyanok, akik zsidó családból választottak élet-
társat. Különösen a néhány polgárit végzett vagy nem végzett nők 
tartják ezt nagy szerencsének. Természetesen ezek is elvesztek a 
katolikum számára, sőt a reformátusság számára is. 

Ilyen lelkülettel lévén nincs mit csodálkozni azon, hogy a húszas 
években lejátszódott forradalmak idején, ide számítva még az 1930-as 
forradalmat is, megtermette ez a valláserkölcsi nihilizmus a maga 
gyümölcsét s attól kezdve a magyaroknak rosszabb volt a híre, 
mint otthon az oláhcigánynak. Még ma is, amikor már hatalmas 
sajtópropagandát fejtettünk ki a brazil újságokban s a brazil körö-
ket is bevonva ünnepélyeket rendeztünk, s hogy sportolóink igen 
szépen működtek, kezdve a Ferencvárostól, gyakran kénytelen 
vagyok hallani, hogy a magyarok igen csúnyán viselkedtek a forra-
dalmak idején. Ezt a forradalom utáni házkutatások a megtalált 
tárgyakkal be is bizonyították. 

A 15 éven felüli ifjúság van valláserkölcsileg a legszomorúbb 
helyzetben, tisztelet a kivételnek. A vasárnapot egészen a sportnak 



szenteli, szüleinek legfeljebb ha kosztpénzt fizet, vagy egyszerűen 
otthagyja őket s penzióban él. Nem állítom, hogy a mi fiatalságunk 
rosszabb a más bevándorlók ifjúságánál, de a brazil ifjúságot, talán 
nem tévedek, ha elébe helyezem. A leányokról valamivel jobb ké-
pet lehetne festeni. A legnagyobb részük szolgál s ha az asszonya 
sürgeti, hát a templomba is elmegy, azonban a szombati vagy va-
sárnapesti bálból nem hiányzik, vagy ha hiányzik, bizonyosan a 
moziban van. Nem hinném, hogy Budapesten több szökés fordulna 
elő, mint a mi magyar leányaink között. Azonban e szomorú kép mel-
lett van vigasztaló is. Akik otthon komoly vallási életet élnek, azok 
még a legnehezebb napokban is kitartanak. Amikor meg magyar 
papot kaptak, fellélekzettek. Ezek igen szép vallási életet élnek. Szép 
számmal vannak gyónók, de akadnak napi áldozók is. A gyerme-
kek, akik az iskolába járnak, szép reményekre jogosítanak, de a kör-
nyezet s nem egyszer épen az otthon mindent lerombol bennük. 
Mindenki tudja, hogy a magyar gyermekekből kerültek ki az igen 
szemtelen koldusok, akiket otthon verés várt, ha keveset kerestek. 
Valóságos szenzációként hatott a rendőrség jelentése, hogy Moócan 
gyermekkölcsönző koldusokat leplezett le. Asszonyok, leányok bizo-
nyos százalék fejében kölcsönkérték a szopós, vagy valamivel 
nagyobb kicsinyeket s így indultak koldulni. Az is tudott dolog, 
hogy a koldusok legnagyobb százaléka ebben az időben a magyarok 
közül került ki. Ezeknek legnagyobb részét személyesen ismerem. 
Egy-egy utcában hárman, négyen helyezkedtek el. Megkérdeztem a 
a nevüket is. Rendesen kettenként helyezkedtek el egymással szem-
ben az utca két járdáján. Este 10-kor, 11-kor aztán szépen felkere-
kedtek s a villamos-állomásnál bevárva egymást úgy indultak a 
sötét külvárosnak zúglakásaiba. Volt ezek között nem egy olyan is, 
aki nappal dolgozott s fél éjszakán át meg koldult. Szükséges volt a 
koldulás nekik ? A nőknek bizonyosan nem, mert itt minden nő köny-
nyen elhelyezkedhetik. A férfiaknak talán igen ? Azoknak sem, mert 
itt az a helyzet, hogy az ország belsejében állandó mezőgazdasági 
munkáshiány van. Ott azonban nincs meg a városi kényelem, sok-
kal fáradságosabb az élet megalapozása, mint a fővárosban. Azon-
ban akik kitartottak a mezőgazdaság mellett, amint ezt Árpádfalva, 
Boldogasszonyfalva lakossága mutatja, azok igen szépen boldogulnak. 
Vannak ezek között olyanok is, akik már ismételten, amint egy kis 
pénzre szert tettek, a fővárosba mentek, s aztán egy év múlva me-
gint csak felkeresték a vidéket. Merem állítani, hogy otthon egy 50 
holdas gazda nem él nyugodtabban, gazdasági gépeivel munkált föld-
jén, mintáz előbb említett magyar kolóniákon az. aki részletre vette 
néhány alker földjét, pedig csak a két kezével munkálja azt egye'őre. 

Ebből az is kitűnik, hogy a vidéken meghúzódó magvarság 
valláserkölcsi felfogásában nem azonosítható a városival. Amiben 
igen nagy szerepe van nemcsak annak, hogy a városi élet ezer 
erkölcsi veszedelmének nincs kitéve, hanem az időjárásnak is. Sâo 
Paulonak, a fővárosnak az éghajlata igen jó lenne, ha nem volna 
a hirtelen nagyfokú hőmérsékletváltozás. Ez tönkreteszi az idege-



ket, az ember ellenálló képességét, a csendes őrültségre hajlamo-
sít, ami nem egyszer az itteni Lipótmezőn folytatódik, vagy a 
különböző kuruzslóknál keres orvosságot. Hogy a várost járom, hol 
itt, hol ott látom ennek a bizonyságát. 

Ebből a rettenetes helyzetből mikor lábol ki a magyarság? 
Ha teljesen átalakul lélekben. Ez pedig a mostani felnőiteknél már 
nem valószínű. 

Újabb külföldi mozgalom a latin nyelvnek 
világnyelvvé tétele érdekében. 
Dr. Rados Tamás 

A müncheni „Societas Latina" ismertetése. 

Münchenben 1932. máj. 4-én „Societas Latina" néven egy olyan 
társaság alakult meg, mely a következő kettős cél megvalósítását 

tűzte ki maga elé: 1.) megvilágítani a világnyelv szükséges voltának 
kérdését ; 2.) gyakorlatilag bebizonyítani azt, hogy a latin nyelv 
alkalmas arra, hogy világnyelv legyen. A társaság e céljának elérése 
érdekében azonos címmel folyóiratot is indított, melynek eddig meg-
jelent három száma1) alapján óhajtjuk a következőkben röviden 
ismertetni ezen erőteljesnek mutatkozó megmozdulást. 

A mozgalom eddigi története. — G. Lurz a „Societas Latna" 
első számának vezető cikkében (Wozu eine „Societas Latina" ?) mint 
a társaság ügyvezető másodelnöke egyebek között kijelenti azt, hogy 
a társaság nem akarja a latint olyan módon világnyelvé tenni, hogy 
az egyes országok egyszerű embereinek érintkezési nyelve legyen, 
csak egyenrangúvá akarja tenni a többi nemzetközi modern nyelvvel 
tudományos érintkezések, nemzetközi gyülésezések alkalmával (főleg 
a vezető gondolatok, és határozatok irásbafoglalásában) továbbá 
nemzetközi folyóiratokban (elsősorban a tartalmi összefoglalásokban). 
Tudatában van a társaság a felmerülhető sok nehézségnek is, de 
igaza tudatában kötelességének tartja az erőfeszítést ideáljai megva-
lósítása érdekében. A különböző nemzetekben egyre több hang 
emelkedik fel azonos célok elérése végett. E törekvések egységes 
megszervezése föltétlenül nagyon kívánatos. 

Societas Latina. Zeitschr. d. Vereins „Societas Latina" 1. Jahrg. 1932—1933. 
1. 2. 3. Heft, (összesen 52 1.) G. Hirt Verlag A G, München. — Szerk, Eduard v. Welz ; 
München, 2 NO. Thierschstrasse 46, Előfizetési ára, mely egyúttal a tagságot is meg-
szerzi, évi 2 RM. Megjelenik kb. 4-szer évenkint. 



A „Societas Latina" tagjainak első gyűlése 1932. okt. 1-én folyt 
le a müncheni Vilmos-gimnázium aulájában. A tagok örvendetes 
gyarapodásáról (630), külföldről érkezett üdvözlésekről (első helyen 
szerepel itt Magyarország!), néhány felmerült kifogásról (pl. „Schädigung 
der Weltgeltung Deutschlands" !), hasonló külföldi mozgalmakról stb. 
hangzott el beszámoló (I. füzet, 5 sk. 1.) A további beszámolók a 
társaság tagjainak rohamos gyarapodásáról adnak hírt. (A 3. füz. 
szerint már 1300-nál több a tagok száma.) 

A világnyelv problémája. — A fenntebbi rövid történeti vissza-
pillantás után nem lesz érdektelen vizsgálni, miképen valósítja meg 
fokozatosan a „Societas Latina" kitűzött kettős célját. 

G. Lurz tömören és ügyesen világít rá egy értekezésében a 
világnyelv kérdésének mai állására (II. füz. 22. sk. 11.). Kifejti, hogy 
a középkorral ellentétben, ahol a latin volt a fejlődésre is képes 
világnyelv, e kérdés az újkor gyermeke. Hogy a latin megszűnt 
világnyelv lenni, ennek oka a népek nemzeti öntudatra-ébredésén 
kívül Norden megállapítása szerint az is, hogy a 16. sz. humanistáinak 
ciceronianizmusa a latin nyelvnek a helyesebb fejlődési irány helyett 
— bár öntudatlanúl — épen a halálos döfést adta meg. A klasszikus 
latinság túlságos hangsúlyozása egyre halálosabban szorító hurokká 
vált a tudomány, kereskedelem újabb fellendülése és így az idevágó 
fogalmak gyarapodása idején. Hogy végleg mégsem lehetett a latint 
háttérbe szorítani, mutatják a korunkban is meglevő, egyre növekvő 
latin-mozgalmak. 

A latin alkalmas világnyelvnek. — Rendkívül érdekesek azok 
a beszámolók, melyek az egyes országokban zajló latin mozgalmakról 
számolnak be. Franciaországban már 1912-ben alakult meg a latin-
barát orvosok egyesülete, melynek jelenleg is viruló „Umfia" (Union 
Médicale Franco — Ibero — Américaine) c. folyóirata egyebek között 
orvosi cikkek fordítását is hozza. Készülőben van a francia Nicolau 
professzor tollából egy olyan latin-francia szótár, mely orvosi, gyógy-
szerészeti anyagot ölel fel tekintettel más országok terminológiájára is. 
(I. füz. 13. sk.ll.) Olaszországban ugyancsak az orvosok szervezkedésén 
kívül az „Istituto di studi Romani" a legfőbb szervezője a latin moz-
galmaknak, melynek a legfőbb védnöke az olasz király, díszelnöke 
Mussolini. Készülnek Augustus császár születése kétezeréves évfordu-
lójának fényes megünneplésére is. A fascizmus hivatalosan is pártolja a 
latin nyelv terjesztését és ezért Itáliában évenkint a latin szónoklásban, 
beszédben versenyeket rendeznek, amelyen külön csoportokban vesz-
nek részt kész latin műveltségű emberek, egyetemi hallgatók és középis-
kolások. (I. füz. 15. sk. 11J Lengyelországban már megalakult, Cseh-
országban alakulóban van a S. L.-hoz hasonló társaság. Spanyolor-
szágban „Palaestra Latina", Amerikában pedig „Auxilium Latinum" 
c. latin folyóirat terjeszt hasonló eszméket. (III. füzet. 37. sk. 11.) 

A latin nyelvet tehát tekintélyes nemzetek fiai kívánják világ-
nyelvvé tenni. A „Societas Latina" eszközei mintaszerűek e téren. 
Hozza előkelő személyiségek állásfoglalását, pl. W. Salamon-Calvi, 



heidelbergi geológus professzor, F. Tönnies kiéli szociológus professzor 
nyilatkozatait, hogy a filológusokról ne is szóljunk. A népszövetség gyű-
lése 1922-ben Genfben a latin nyelv használata ellen nyilatkozott, (1. fűz. 
6. sk. 11.) A latin helyébe az újkorban egy egész sereg mesterségesen 
alkotott nyelvet akartak és akarnak világnyelvvé előléptetni. Ezek 
ma már részben a történeleméi, részben alig-alig találnak nagyobb 
számú követőre : volapük (1879), Idiom Neutral, Reform Neutral, 
Romanal, Medial, Universal, Ido, Occidental (1922), Interlingua v. 
Latino sine flexione, Anglic, Basic Anglic (1930). Ma a legelterjedtebb 
kétségkívül az esperanto, de Iespersen, a „Novial" alkotója ennek sem 
jósol hosszú jövőt. Ezek legtöbbjét egy, Goethe-bői vett részlet lefor-
dításában G. Lurz be is mutatja (II. fűz. 22 sk. 11.) E. Fúld berlini 
orvos latin nyelven arról értekezik, minő értéket látnak az orvosok 
a latin nyelvben : rendelvények irása, orvosi konzíliumok tartása stb. 
alkalmával. (II. fűz. 31 sk. II. ; III. fűz. 42. sk. 1.) Igen ékes bizonysága 
a latin nyelv életrevalóságának a „Societas Latina" elnökének, H. 
Weller tübingeni egy. m. tanárnak kb. 100 distichonra terjedő latin 
költeménye az ősszülőkről „Homines primi" címmel. (I. fűz. 7. sk. 11.; 
II. fűz. 33. sk. 11.; III. fűz. 40. sk. 11.) E költemény a „Ceríamen Hoeuff-
tianum"-on első díjat nyert. (Hoeufft gazdag hollandus 1843-ban 
alapítványt tett értékes latin költemények jutalmazására, melyet az 
amsterdami tud. Akadémia kezel.) E mellett több eredeti, vagy latinra 
fordított vers, regényrészlet stb. szolgál azonos célokat. 

A kérdés ügye hazánkban. — Nem lehet most célunk részle-
tekbe bocsátkozva kutatnunk, mi történt ez ügyben nálunk és mik 
a jövő feladatai. Mindössze néhány biztató jelenségre akarunk csak 
rámutatni. A latin nyelv megbecsülésénekés értékelésének fényes 
bizonyítéka nálunk sok egyéb mellett a Katolikus Középiskolai Tanár-
egyesület költségén kiadott, jelenleg 18. évfolyamában lévő „ Juventus" 
c. latinnyelvű ifjúsági folyóirat, mely finom gyakorlati érzékkel teszi 
érdekessé a fejlődő ifjú lélek számára az antik világ értékeit épúgy, 
mint a modern technika legmodernebb vívmányait pompás latinsággal 
megírt cikkeiben, verseiben, híreiben, meséiben, tréfáiban, folytatólagos 
regényeiben, a tárgyhoz ügyesen alkalmazkodó képeiben, rejtvényeiben 
szakemberek és a tanuló ifjúság bevonásával egyaránt. Az Egyetemes 
Philologiai Közlönynél hagyományos, hogy idegennyelvű kivonatok 
mellett esetenként latin nyelven írt értekezések is jelennek meg lapjain, 
melyekről így a külföld egész terjedelmükben vehet tudomást. De 
egyébként is jelennek meg közbe-közbe tudományos, főleg hittudo-
mányi szakművek latin nyelven. így pl. sajtó alatt van Ernyei József : 
Pharmacopola Hungarica c. magyar és párhuzamossn latin szöveggel 
megjelenő kb. 500 oldalra terjedő munkája stb. Értékes nyeresége 
az egyetemes magyar művelődésnek Balassa Brúnó : A latin tanítás 
története 1931. Bp. c. munkája, (ism. P. Sz 1933. 76—77 1.). Fennáll és 
időnkint hallatja szavát a Klasszikus Műveltség Barátainak Egyesülete 
(Parthenon). Végül : az irányt pontosan megjelölik számunkra a bíboros 
hercegprímás úr őeminenciájának, Dr. Serédi Jusztiniánnak a Szent 



István társulat 76. közgyűlésén, 1931. márc. 19-én elhangzott szavai : 
„Bár tudom, hogy a mostani korszellem miatt nem egykönnyen 
valósulhat meg, mégis kimondom, hogy mivel a tudományok műve-
lésében és terjesztésében igen nagy akadály a közlési nyelvek sok-
félesége ; anélkül, hogy egyébként nemzeti nyelvünket elhanyagolnánk, 
tudományos munkásságunkban vissza kellene térnünk a latin nyelvre, 
amelyet a XVII. század óta, sajnos, ezen a téren is egyre jobban 
háttérbe szorítanak a nemzeti nyelvek. Pedig latin nélkül nem értjük 
meg az emberiség élete utolsó harmadfél ezredének történeti forrásait; 
előttünk, magyarok előtt pedig érthetetlenek nemcsak ezeréves törté-
nelmünk kútfői, de érthetetlen tulajdon törvénykönyvünk, a Corpus 
Juris is. . . Ha a tudományok közlési eszköze ismét csak egy, a latin 
nyelv volna, ennek elsajátítása után minden időnket magának a 
tudománynak művelésére fordíthatnánk. Ellenben most a különféle 
nemzeti nyelvek tanulására, tehát a feltétel szerint a tudományok 
puszta közlési eszközének megszerzésére pazaruljuk a drága időt, 
hogy végre a tudományok tulajdonképeni tárgyához juthassunk. Csak-
hogy mire odajutunk, elmúlik az élet ; és utódaink elülről kezdhetik 
a szizifusi munkát." (Kath. Szemle, 1931. 245 sk. 1.) 

Nemzetünk kicsi pont csak a világ nemzetei között. Erdekünk 
minden olyan mozgalmat felkarolni, mely elzártságunkat némiképen 
is enyhíti. Kívánatos volna tehát, hogy a latin nyelv barátai hazánk-
ban is csatlakozzanak a „Societas Latina"-hoz, hogy szóban és 
Írásban propagálják annak célkitűzéseit. Hallassuk mi is szavunkat 
a művelődésnek erre alkalmas területein a nemzetek felett álló kato-
likus keresztény Egyház nyelvén : latinul ! Fejezzük ki ezzel is meg-
alázottság unkban — élniakarásunkat, megcsonkítottságunkban — 
élnitudásunkat ! 

À Szellemi Együttműködés 
Kongresszusa. 
Sólymoss Vendel. 

A Szellemi Együttműködés Uniója folyó év jan. 4. 5. és 6. napjain 
tartotta meg rendes évi — immár kilencedik — kongresszusát, 

még pedig Budapesten. Új egyesület ez; a világégés után alakult, 
magyar agyban született meg a gondolat : szervezni a világ, elsősor-
ban Európa tárgyilagosan gondolkodó és nemzeti sovinizmustól men-
tes tudósaiból és politikusaiból szellemi parlamentet ; ebben ne legye-
nek pártok, egyéni önzések. A célkitűzés ezt eleve kizárja s mi ez 
a cél? Lerontani a gőg, a hatalomvágy, a diktatórikus szólamok, a 



lelket pusztító megnem bocsájtás, megnemértés választófalait ; majd 
meg összehozni újból, összenöveszteni lüktető szervbe a szeretettel, a 
kölcsönös megbecsüléssel, a béke után való vággyal az egymáshoz 
közeledő szellemi arisztokráciát : hiszen csak ez tudja az európai 
család szétriadt testvérnépeit még a fínomkezű diplomatáknál is 
ügyesebb módszerrel, a tudomány és a fennkölt lelkiség varázsával 
egybehozni. Ez a felfogás vezette Rohan Károly Antal herceget. 
Apponyi Albert gróf vejét és Teleki Pál grófot az egyesület megalapí-
tásában. 

Minden évben más városban tartják a kongresszust. A legsikerül-
tebbek a barcelonai és a krakói voltak. De nem maradt el mögöttük 
a budapesti sem. Az egyetem aulája az utolsó ülésen szinte kicsiny-
nek bizonyult. Az eszmecserék főtételét a magyar csoport jelölte meg: 
Hagyomány és forradalom. Időszerű tárgy : elmélkedhetünk rajta akár 
a társadalom, akár a tudomány, akár a művészet, akár a politika 
mai életét szemléljük. A nemzeti forradalmak, a faji evolúciók iskola-
példái, Mussolini, Hitler mozgalmai a gazdasági és a politikai libe-
ralizmus ellenhatásai. Ezt fejtegette Hans Freyer lipcsei egyetemi ta-
nár. Mélyen járó logikája bizonyítani látszott, hogy Deutschland ist 
das Land der Denker. Es harcba bocsátkozott vele a strass-
burgi germanista, a rokonszenves Vermail tanár ; megvédte az emberi 
jogok józan szabadságát jelentő, — szerinte speciálisan francia libe-
ralizmust és helyeselte a neonacionalismust, ha az — mint Hitler 
tette — a porosz liberalizmust, a nemzeti erőszak sovén akarnokát 
nem tűri meg trónjain. — Az elméleti német — a gyakorlati francia 
szócsatája az elmeélek összecsapásában nem volt közönséges élve-
zet — tanuja a hosszú tapsorkán. 

A kongresszus egyik legértékesebb alakja E. Giménez Cavallero, 
a madridi egyetem irodalomtörténeti tanszékén tanár, a spanyol kato-
likus ifjúsági mozgalmak vezére. Nem elégedtem meg a Nemzeti 
Újságban közölt nyilatkozatával, többször kerestem az alkalmat és 
így sikerült is beszélni vele. — Uj tipus, modern fiatal ; katolikus 
mivolta nem akadálya annak, hogy a forradalomból láthassa kifej-
lődni az új spanyol katolicizmust. Hiszen a jezsuiták is ma az ottani 
szabadkőművesekkel fognak össze a szovjet-szindikalista irány meg-
törésére. A legutóbbi választások ennek az összefogásnak egyik jelen-
tős eredménye. A forradalom erjedés — segítsük, siettessük ezt a 
folyamatot. A túlzásoktól megvéd a tradíciókhoz hű, de mindig fiatal 
katolicizmus — Róma, a kiegyensúlyozó erő. Jöjjön akár orosz, akár 
német, vagy spanyolföldről a hullám, a Marcia su Róma minden 
keresztény ország mozgalmában pihenőt és megnyugvást talál Szent 
Péter szikláján. — Gyönyörű szavak. G. Cavallero megtalálta a Hagyo-
mány és forradalom c. tétel megoldását. 

Hogy valaki európai kultúrtipussá lehessen, birnia kell legalább 
két vagy három idegen nyelvet. E nélkül nincsen megértés, kiegyen-
lítődés. A német előadót bírálja a francia nyelvű tanár, magasztalja 
a szófiai Janeff energikus németséggel, a rokonszenves Orestano a 
római tudományos akadémia főtitkára lágy franciássággal, a londoni 



Greenwood plattdeuctsh jellegű németséggel. A magyar értelmiség ma 
már elismeri a nyelvtudás fontosságát, bár az arisztokrata szereplők 
tökéletességben jóval felette állnak még. Középiskoláinkban — látjuk — 
oly nyelvi készség és tudás van készülőben, amely a világnyelvi tudá-
sáról híres magyar nemzetnek csak még nagyobb becsületet szerez. 

A magyar előadók gyakorlatiasan fogták fel a tárgyat. Hekler 
Antal a művészetben is meglátta a hogyomány és forradalom har-
cát. „Ami tegnap forradalom, ma már hagyomány a holnapi művé-
szet számára", mondotta. A teremtő zseni alkotása csak érzékelhető 
kivetítése a lélek tudatalatti újszülöttjének. Ezt a folyamatot hosszú 
fejlődés, kérdések és stilusviták sorozata előzte meg a művész lel-
kében. — Ezt az előadást kiemelte társai közül az előadónak meleg 
közvetlensége, a meggyőződés hangja és az a lelkesedés, amely 
pátoszával nem vont le semmit a szigorú tudományosság értékéből. 

Bethlen István gróf nevét napokon át lehetett hallani az idege-
nek beszélgeléseiben. Másfél órán át tartó következtetésekkel lefej-
tette a népszövetségi paródia komolytalanságairól a festéket és a 
képmutató álnokságot. Angliai beszédeinek épületére reátette a tetőt. 
Német nyelven, magyar lélekkel, diplomata nyugalommal sziporkázott 
istenáldotta eszének acélja. Horthy Miklós kormányzó Őfőméltósága 
sűrűen helyeselte megállapításait — a tapsvihar őszinte volt és ünne-
pelte a trianoni szegény ország egyik legnagyobb fiát. Greenwood 
londoni egyetemi tanár egyik brüsszeli vendégelőadása után érdekes 
tudományos eszmecserét folytatott a hallgatóság soraiban levő magyar 
emberrel, Ottó örökös királlyal. Ezért ismerte a magyar ügyet — és 
miután ezt megszerette, a magyar ügynek harcosává vált angol föl-
dön s boldogan állapítja meg, hogy az angol nép európai problémát 
lát a magyar kérdésben, igaz érdeklődést tanúsít a sajtónak magyar 
hírei iránt. így Bethlen István gróf nevét mindenki ismeri s ő maga 
örül annak, hogy itt Budapesten személyesen is hallhatta Bethlen 
István grófot. 

A Szellemi Együttműködés Uniója meghívta a főapát úr Ömél-
tóságát is kilencedik kongresszusára. Kitüntető megbízásából szeren-
csés lehettem őt és rendünket képviselni ezen a nemzetközi fórumon. 
Mint ilyen résztvettem a külföldi vendégek fogadásán Zichy Ráfaelné 
grófné budai palotájában és a miniszterelnökségtől rendezett estélyen 
a belügyminisztérium fehértermében. A magyar tudományos világ, a 
diplomaták, a művelt külföld szellemi arisztokraciája adott itt egy-
másnak találkozót. Ragyogtak a rendjelek, pompáztak a színek; élve-
zet a szemnek, öröm a komoly kulturfölényét bebizonyított magyar 
műveltségnek ; Hóman Bálint kultuszminiszter és felesége vitték a 
vendéglátó magyar kormány házigazda szerepét. Mindenki érezte, 
hogy pattanásig feszítő erőket képvisel itt a magyar tudomány a szük-
határú országban ; ide nagy dimenziók, régi nagy ország, érvénye-
sülési tér kell. Ezt éreztük mindnyájan, ezt érezték a világ minden 
tájáról egybesereglettek. S ha ennek a gondolatnak apostolaivá let-
tek vendégeink — nyilatkozataik erről biztosítanak minket —, a 
kongresszus nem pusztán tudományos, de kultúrát és igazságot mentő 
magyar munkát is végzett. 



KÖNYVEK. 

Lexikon. 

Katolikus Lexikon. Szerkesztette Bangha Béla S. J. IV. kötet : Péter — Zype 
és Függelék. Magyar Kultúra kiadása, Budapest. 1933. VIII-j-544 1. 

A IV. kötettel lezárult a Katolikus Lexikon. Befejeződött a nagy és értékes 
alkotó munka, amelynek elvégzése annyi kiváló katolikus tudóst gyűjtött össze 
válvetett munkára. Soknak a neve már patinás hangzású, de sok még vagy egyál-
talán nem vagy pedig csak kevéssé volt ismert tudományos körökben. De mindegyik 
aria törekedett, hogy tudományos ismereteinek gondosan mérlegelt legjavát foglalja 
össze azoknak szolid ismeretekkel való gazdagítására, akik ismereteik nagy hányadát 
kénytelenek lexikonokból meríteni. A Katolikus Lexikon IV. kötete is biztos segítő, 
hasznos útmutató, igazi jóbarát ezeknek a számára. Áttanulmányozása azt a meg-
győződést érleli meg, hogy ennek a lexikonnak el kellett készülnie, elkészítése pedig 
maradandó becsű férfimunka volt. Sok beidegzett téves meggyőződést írt ki azokból, 
akik igazi katolikus érzésűk akarásuk és életük mellett is annyi idegen, a katoli-
kumban szervesen bele nem illeszthető, sőt azzal ellenkező felfogásnak, vélemény-
nek hódolnak s ezzel elősegíti a közélet katolikus megújhodásának annyira kívá-
natos művét, Megmutatja a tudományos és gyakorlati élet, katolikus hitünk felbe-
csülhetetlen személyi és tárgyi értékeit s ennek kapcsán megerősíti a katolikus 
öntudatot, új ösztönzéseket ad, felbátorít, a ferde, hamis jelszavak és tanítások 
szülte gátlásokat eltávolítja. Habár csak apró töredékekben hozza a katolikus 
tudományosság nagy eredményeit, elolvasása után mégsem mondhatja többé senki-
sem, hogy a katolikus tudományosság alacsony rendű, elmaradott, s a katolikus hit 
a tudományossággal soha össze nem egyeztethető. A magyar katolicizmus hálás 
lehet ezért a nagy alkotásért. írói pedig értékes alkotásuk felett érzett jogos büsz-
keségükben még erősebb munkára lelkesülhetnek a magyar katolikus tudományosság 
érdekében. Adja Isten, hogy a Katolikus Lexikon, minnél előbb újabb kiadásban, 
még nagyobb terjedelemben jelenhessék meg, értékesítve mindazt a tapasztalatot, 
amelyet az első kiadás összeállításakor írói szerezhettek. 

A IV. kötettel kapcsolatban a következő kisebb jelentőségű megjegyzéseket 
tesszük. A szerzetesi testületre bízott plébánia lelkészét ez egyházjog nem vícarius 
actualis-nak, hanem vicarius paroecialis-nak nevezi ; a lelkész parancsolt ünnepeken 
megokolt esetekben nemcsak a szolgai munka, hanem a misehallgatás kötelezettsége 
alól is felmenthet. A probabilizmus jogosságának igazolása végett nem elég „a 
kétes törvény nem kötelez" elvre hivatkozni, mivel ez az elv is előbb bizonyításra 
szorul. A protestántizmus címszó nem említi az újabb protestáns hittudományi irányt, 
az u. n. dialektikus teológiát, holott már nálunk is szép számmal van híve. Schif-
fininek „De Verbo Dei„ című műve tudomásunk szerint nincsen. A teremtéssel 
kapcsolatban azt állítja, hogy a mostani világ viszonylagosan a legjobb amennyiben 
t. i. létesítő, minta- és cé loka a legjobb: maga az Úr ; ez a megckolás az Istentől 
alkotott bármelyik világra is elmondható. Tertullianus „De pudicitia" c. munkáját 
semmiképen sem írhatta Kallixt pápa búcsúrendelete ellen, mivel az a rendelet, 
mely valószínűleg nem is Kallixt pápától származik, — a legjobb indulattal sem 
nevezhető búcsúrendeletnek. Téves ama megállapítás, hogy a szigorú thomizmus 
szerint Isten, — bár egész oka az akarati elhatározásoknak —, nem egészen (totali-
er) hozza azt létre, hisz olyan egész ok, emely csak részben hoz létre valamit, 
ogalmi ellenmondás. A bűnbánat szentségének feléledését nem lehet azon az ala-



pon lehetetlennek mondani, hogy a bűnbocsájtás bírói ténykedés ; ez az alapelv 
még a feléledés valószínűtlenségének bizonyítására sem elégséges. A varázslat és 
szentségek különbségének megjelölése nagyon homályos, hogy ne mondjuk, hibás ; 
a címszóíró szerint ugyanis a szentségekben „nem Isten lesz az ember szolgája, 
hanem az ember válik Isten eszközévé, hogy Istentől meghatározott kegyelmi erőket 
közvetítsen. Istentől meghatározott módon,, ; ezt a különbséget csak az egyházi rend 
és a varázslat között tehetjük, a többi szentségek megszentelik ugyan az embert, 
de nem abból a célból, hogy másokkal kegyelmi erőket közöljön. 

Der Grosse Herder. Nachschlagewerk für Wissen und Leben. Vierte, völlig 
neubearbeitete Auflage von Herders Konversationslexikon. 12 Bände und 1 Welt-
atlas. IV. B. Eisenhütte bis Gant. V. B. Ganter bis Hochrelief. Herder, Freiburg i. 
Br. 193?. 1933. VI + VI lap, 1632 + 1680 hasáb szöveg, 110 + 130 hasáb mel-
léklet, összesen 2024 + 2004 kép, Ára: á 34. 50 — 38. M. 

Korunk embere nagyon elüt a régi korok emberétől. Érdeklődési köre szédü" 
letesen kitágult, tudásvágya meghatványozódott, de ezzel együtt megnehezedett szá~ 
mára az érdeklődését és tudásszomját izgató kérdések egyéni megfontolása, mélyre-
ható átelemzése s így kénytelen mások megállapításait nem egyszer minden ellen-
Őrzés nélkül átvenni, elfogadni. Ennélfogva nagy értéket jelentenek számára a ko-
moly elmélyüléssel és mindent átfogó szabatossággal készült lexikonok, különösen« 
ha nemcsak tudásvágyát elégítik ki, hanem egyszersmind lelkét is nevelik, jellemé* 
is helyes irányban alakítják, a földi élet boldogságának alapját alkotó keresztény 
hitét is megszilárdítják s e mellett a gyakorlati életben is megbízható eligazodást 
nyújtanak. E feltételek megvalósítása folytán a jelen IV. és V, kötet is biztosítja a 
Der Grosse Herder elsőségét a hozzá hasonló irányú lexikonok között. Keretcikkei 
most is a legmodernebb és mindig gyakorlati kérdések vonalán mozognak : tömör-
ségükkel és szabatosságukkal, valamint a minden lényegest felölelő teljességükkel 
még a legkényesebb igényeket is kielégíthetik. Rajzai, színes és színtelen képei 
szépségükkel és szemléletességükkel szinte elkápráztatnak. Világnézetének egységes-
sége és szilárdsága most is megóv a világnézeti kapkodás káros befolyáséról. Az 
egyes kérdések továbbtanulmányozásához magadott irodalom ügyesen megváloga-
tott. A nagy gondosságravalló adatgyűjtés és összeállítás mellett szinte kirívó, ha 
nem is nagyra tehető hiba, hogy a Mount Everest magasságát a szövegben 8882, 
a képmellékleten pedig 8840, méterre teszi. 

Lexikon für Theologie und Kirche. Zweite, neubearbeitete Auflage des 
kirchlichen Handlexikons. In Verbindung mit Fachgelehrten und mit Dr. Konrad Hof-
mann, als Schriftleiter, herausgegeben von Dr. Michael Buchberger. Bischoff von 
Regensburg. IV. B. Filippini bis Heviter. Mit 10 Tafeln, 8 Kartenskizzen und 122 
Textabbildungen. Herder, Freiburg i. Br. 1932. VIII. 1. és 1040 hasáb. Fűzve 26 M., 
vászonkötésben 30 M., félbőrkötésben 34 M. 

A jelen kötet külső kiállítás tekintetében előnyösen elütt az előbbi kötetektől. 
Papírja teljesen sima s így a nyomás is sokkal kellemessebben hat, ilusztrációi is 
szebben érvényesülnek. Belső érték szempontjából meg méltóképpen sorakozik az 
előbbi kötetek mellé. Szorgosan megválogatott és kezüket a kor ütőerén tartó szak-
tudósok úgy az elméleti, mint a gyakorlati egyház- és társadalomtudományi kérdések 
terén a legfontosabb tudnivalókat tömörítették össze, úgyhogy valóságos öröm és 
tudományos felüdülés számba megy egyes cikkeinek szemlélgetése, elmerülő tanul-
mányozása. Nem egyszer nemcsak a kérdések mostani álláspontját foglalja össze 
szakszerű szabatossággal, hanem ahol a bírálat és értékelés, a jövő alakulása és 
irányítása is életbevágóan fontos, komoly érveken nyugvó értéklést és kritikát is 
gyakorol és általános érvényű, vagy pedig a részletekbe menő programmot is ad. 
így Westermayr az imádságról szólva az Egyház liturgikus imádságának organikus 
továbbfejlesztését és az újabb idők lelki szükségleteihez és társadalmi-gazdrséri 
viszonyaihoz mért alkalmazást szükségesnek véli, de természetesen nem gor.ciol 
eredeti jellegének forradalmi felrorgatására, sőt erősen hangsúlyozza gondos megőr-
zését. A filmről írva Marschall rámutat a jövő teendőire, ha nem akarjuk azt, hogy 
a mozgókép teljesen az üres szórakozás és lelki rombolás eszközévé váljék ; kár, 
sogy nem ismerteti az összes katolikus mozgalmakat a film terén. Hilgenreiner a 
hzabadszerelem mivoltáról és propagálásának történetéről értekezve nem említi azokat 



a vallási és szektárius mozgalmakat, amelyek szintén a szabadszerelem vizein ha-
józnak. Gieszwein Sándor életmunkásságának méltatása nagyon elismerő és megle-
hetősen bő ; a vele kapcsolatban megadott magyarnyelvű irodalom azonban tele van 
rettenetes sajtóhibákkal. Egyébként a magyarvonatkozású címszók feldolgozása tel-
jesen szabatos, nem hiába legnagyobb részüket Áldásy Antal írta. 

Herders Welt-und Wirtschaftsatlas. 106 Hauptkarten, 65 Wirtschaftskarten, 
1 Kartenweiser, viele Nebenkarten über Klima, Vegetation, Völker, Sprachen und 
Religionen. Mit vollständigem, alphabetischem Ortsverzeichnis und auswechselbarem 
Statistikteil. „Die Welt in Masz und Zahl". Herder, Freiburg i. Br. 1932. VlII+183-f-
+ 1 4 3 + 1 9 8 1. Félbőrkötésben 42.50 M. 

A Der Grosse Herder lexikonnak térkép- és statisztikakötete számokban és 
mértékekben mindazt elénk tárja, amit a világ egyes országainak földrajzi, klima-
tikus, politikai, gazdasági, pénzügyi, néprajzi, vallási, iskolai, stb. viszonyairól rövi-
den tudni lehet. A feldolgozott adatokat figyelembevéve és egymással összehason-
lítva nemcsak az egyes országok jelen területi, gazdasági és politikai erejét ismer-
hetjük meg, hanem következtetéseket is vonhatunk jövő fejlődési lehetőségeire is. 
Magyarország térképe, bár kicsiny, mégis sok helymegjelölést tartalmaz, ha mind-
járt nem is mindig a magyar, hanem a német helynevet hozza. A Magyarországról 
szóló statisztikai adatoknál nincs mindenütt feltüntetve az év, amelyből valók s így 
ellenőrzésükről le kellett mondanunk. Alkotmányunk ismertetése félreértésre adhat 
alkalmat, amennyiben az összes képviselőket nyilvánosan választottaknak lehet 
gondolni. Az egész kötetnek legfőbb érdeme és haszna, hogy világos és áttekint-
hető összeállításban mindazt együtt találhatjuk, amit egyébként a lexikonok szét-
szórva szoktak hozni. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Nevelés. 
Mitrovics Gvula : A neveléstudomány alapvonalai. Debrecen — Budapest. 

Csáthy könyvk., 1933. 339 1. 
Azok a legfőbb világtendenciák és-tényezők, amelyek az utolsó évtizedek 

pedagógiai törekvéseit, főképen a világháború befejezése óta oly jelentékenyen 
befolyásolják, sőt irányukban megszabják, a következőkben jelölhetők meg : 

A faj-, nemzet-, (állam-) és nyelvközösségek elkülönülő és legtöbb esetben 
imperialista törekvésű nacionalizmus, amely a nemzeti életértékeket állítja előtérbe 
és embereszményét erős nemzeti bélyeggel akarja ellátni. Az iskolát pedig az önzet-
len művelődési ideál helyett a politikai hatalomra való törekvés puszta eszközének 
tekinti. 

Egy másik ilyen tényező a mindent uniformizálni szándékozó internaciona-
lizmus, amely ádáz ellensége az elkülönítésre nevelő u. n. osztály iskolának és a 
mindenki számára egyaránt nyitva álló, mindenkit egyforma művelődési anyaggal 
egyformán felkészítő ú. n. egységes iskola eszméjének megvalósítását sürgeti. 

Ilyen tényező továbbá a történetellenes és utilitarista jellegű realisztikus-tech-
nikai irányzat, amely éles csatakiáltással hadat üzen a szellemi, a humanizáló tan-
tárgyak közül, főleg a görög-latin klasszikusoknak és az emberré nevelés felelős 
munkájában a szellemi tudományok helyett a természettudományoknak szeretné az 
első helyet biztosítani. A világháború óta végbement középiskolai reformok európa 
szerte azt tanúsítják, hogy a realisztikus műveltséggel szemben a népek tanügyi 
kormányzata a nemzeti jellegű szellemi műveltségben keres mindenütt védelmet. 

liyen befolyásoló tényező a gyermek- és ifjúkor lelki életének, általában a 
lelki életnek intenzivebb vizsgálata. Ez a kutatás az ú. n, tiszta pszichológia terén 
a magyarázó eíem-lélektantól a struktúrával, gestalt-tal, karakterrel értelmező 
egész lélektanok felé halad, míg a fiziologiai lélektanban a külső érzékek és kerü-
leti idegek vizsgálatától a középponti idegrendszer felé, továbbá az endokrin miri-
gyek és ezek korrelációi nagyjelentőségének felismerése felé. 

A modern bölcselet is részt kér a pedag. törekvések irányításából. Ez a 
pszichologista-relativista áramlatoktól a magánvaló értékek, a független lényegek, 
sőt hellyel-közzel már a személyes Abszolutum felé is tudott mér napjainkban for-
dulni és főképen az értékelméletben („Reich der Werte"), a kulturbölcseletben és 



az ú. n. totalitás-elméletben a nevelés teleologián problémáinak nyújt helyesebb 
megoldási lehetőségeket. 

Végül napjaink pedagógi törekvéseit erősen befolyásoló tényezők közé kell 
számítanunk a testnevelés és sport, továbbá a mindennapi megélhetés, a politika 
és vallás érdekeivel Összefüggő nagy társadalmi megmozdulásokat, („ifjúsági 
mozgalmak") 

Mindezen tényezők és tendenciók együttvéve, de termérszetesen különböző 
mértékben befolyásolják a modern pedag. törekvéseket, amelyeknek a legutolsó 30 
évben megnyilvánult irányzatait és az egyes európai nemzetek ill. á l lamok szerint 
-elkülönülő pedag. szakirodalmát és nevelési intézményeit igen jól össze foglalja 
J. Schrötelernek nemrégiben megjelent könyve.*) 

Kérdés már most az, hogy az imént felsorolt tényezők közül elsősorban me-
lyek érvényesülnek szerzőnknek, akit eddig mint jónevű esztétikai írót ismertünk, 
ezen ál ta lános neveléselméletében ? Ezeknek a kimutatása egyúttal a könyv megér-
téséhez is az alapvető szempontokat adják. 

Az egyik alapvető szempont a pedag. kérdéseknek erős lélektani alapra való 
helyezése. „Legfőbb célom — mondja az Előszóban — elméleti alapvetés volt, 
főleg lelki élmények ismertetésébői kiindulva". Mind pedig szerzőnk könyvében 
..már a fejlettebb gyermekkornak nevelési szükségleteit tárgyalja, amikor a gyermek 
túl a kritikus korszako" (79—80. 1.), ebből az álláspontjából érthetővé válik, hogy 
túlnyomóan az ált. pszichológia eredményeinek felhasználását találjuk meg könyvé-
ben, ezzel szemben a fejlődés-lélektan eredményeinek a lkalmazása meglehetősen 
háttérbe szorul. 

Egy másik alapvető szempontot a nac iona/ i smus szolgáltatja. A történelem 
— mondja — nem ismer olyan társadalmat, amelyet jellegzetes nemzeti vonások 
nem különböztettek volna meg annak a kornak más területen élő társadalmától. 
A nemzeti szellem ez a szempontja az egész vonalon érvényesül nála a nevelés-
nek mind a célkitűzésében, mind az egyes funkcióiban. Szerzőnk szemében a 
műveltség vallás-erkölcsi a lapon álló nemzeti műveltség. 

A harmadik alapvető szempontot a modern bölcseletnek ú. n. totalitas elmé-
lete szolgáltatja. Ez statikus értelemben azt jelenti szerzőnknél, hogy nála mindig 
az egész ember ill. az egész lélek van a nevelés középpontjában. Dinamikus szem-
pontból pedig azt, hogy az ember egyéni fejlődésében fokozatosan mind nagyobb 
és nagyobb életközösségekbe kapcsolódik bele : a kozmikus, a társadalmi, az eszté-
tikai és etikai életközösségekbe, amely utóbbi a fejlődés csúcspontját az öntudatos 
vallási életet jelenti. 

Már most, hogy a növendék ezen fejlődési fokozatokon végigmehessen, ehhez 
iervszerű nevelői ráhatásra van szüksége. íme ! ezen a ponton mutatkozik be a 
pedag. elmélet és gyakorlat létjogosultsága. 

Tartalmi szempontból a munka négy nagy fejezetre oszlik : az első az alap-
vető szempontokkal és a célkitűzéssel foglalkozik (1—82. 1.) A nevelés célja M. 
emelkedett felfogása szerint „az embernek a nemzeti társadalom szolgálatában álló 
valláserkölcsi személyiség méltóságára való emelése" (64. 1.) Ezen cél elérését szol-
gálják aztán a nevelés eszközei. A második fejezet: az értelem neveléséről (82—230 I.), 
a harmadik az érzelmi élet (230—270. 1.) és a negyedik az akarat neveléséről 
^270—316. 1.) szól. A hátralevő részt jegyzetek és bő könyvirodalom töltik ki. 

Amint látni, a nevelés funkciói közül a testi nevelésnek általános szempont-
ból való fejtegetése nem található ebben az ált. pedag. elméletben, még pedig azért 
nem, mivel szerzőnk felfogása szerint „ez annyira az orvosokra és a testgyakorlás 
tanítóira, valamint a szülőkre tartozik . . hogy tárgyalását egy ál talános nevelés-
tudomány körében látva mellőzhetjük." Hogy a testnevelés és ennek különböző 
fajainak általános szemponfbóZ való értékelése és ismertetése ne tartoznék bele egy 
ált. neveléstudományba, oly felfogás, aminek ellenkezőjéről nem tud a t. szerző 
meggyőzni. 

*) J. Schröteler : Die Pedagógik der Gegenwart in den grossen Kulturländern 
Í. Teil, 1933. S. 348. Verl. Kösel—Pustet, München. Megjegyzem ehhez a könyvhöz, 
hogy nem is említve az európai nagy ál lamokat minden európai kis nemzetnek 
megtalálható benne a legutolsó 30 évre vonatkozó pedag. termése, az osztrákoké, 
bolgároké, még a cseheké is, a magyaroké ellenben hiányzik. 



Mivel a részletekbe behatolni nincs terünk, azért kritikai álláspontunkat álta-
lánosságban úgy formulázzuk : egészében véve emelkedett álláspontú, sok tanulsá-
got tartalmazó munka, amely kitűzött célját, hogy a pedagógust nevelői eljárásában 
szempontokkal gazdagítsa, valóban eléri. 

Az elemi é s középfokú oktatás vezér- é s segédkönyvei. A fővárosi peda^ 
gógiai könyvtár kiadványai 2. szám, Budapest, 1933. 735 1. 

A Budapesten kívül dolgozó pedagógusok előtt talán még egyáltalán nem 
vagy csak alig ismeretes az, hogy a nevelési önképzésre szolgáló szakirodalomnak 
országos viszonylatban a legteljesebb és legmodernebb gyűjteménye a Fővárosi 
Pedagógiai Könyvtár. Ez a fővárosi elemi és középfokú iskolák pedagógusainak 
érdekeit szolgáló könyvtár a szakkönyveknek könnyebb hozzáférhetősége és kezel-
hetősége érdekében egyelőre csak az iskolai oktatás módszerével foglalkozó kön>-
veit a hozzájuk tartozó nempedagógiai szakirodalommal együtt nemrégiben könyv-
alakban is kiadta. A vaskos kötetnek már az Előszavában megpendíti Szendy 
Károly tanácsnok az oktatás módszerére vonatkozó ma legtöbbet emlegetett közép-
ponti gondolatot : a munka iskola gondolatát. Erről aztán a könyv elején egy igen 
értékes tanulmányt közöl, amelyben a tanulóiskola és nevelőiskola egyoldalú mód-< 
szerei után a helyesen értelmezett munkaiskola módszerével akarja az iskolai ne-
velés munkáját mélyebb, tartósabb hatásúvá és életrevalóbbá tenni. Ez a módszer 
velejében nem más mint a tanító és tanítvány leghelyesebb együttműködése: „a 
tanítvány az aktív, az igen erősen aktív fél, de aktivitása nem külső kényszerből, 
hanem a gyermeki lélek belső természetes, ösztönösen kielégülést kereső cselek-
vési vágyból fakad. A tanító a háttérben látszólag passzivitásra van kárhoztatva, 
de ez a látszólagos passzivitás tulajdonképpen nagy irányító- és szervezőképessé-
get, éberséget, valójában tehát igen erős, bár burkoltaktivitást követel". (XV. l.) 

Hogy az érdeklődő némi fogalmat alkothasson ennek a szakkönyvtárnak 
nagyságáról, csak annyit mondunk, a pedagógia körébe vágó magyar és főleg ide-
gen nyelvű folyóiratok száma 265. 

Amikor a legnagyobb elismeréssel kell adózni Szendy tanácsnok körültekintő 
és irányító bölcseségének, hogy ezen értékes katalógus megjelentetését is lehetővé 
tette, akkor egyúttal azt is megemlítjük, hogy mennyire kívánatos volna, ha ennek 
az elsőrangú pedagógiai szükségkönyvtárnak irányításába a vidék is mentül inten-
zivebben bekapcsolódhatna. 

Kollár Gedeon. 

Dr. H. Frankenheim : Die Entwicklung des sittlichen Bewusztseins beim 
Kinde. Herder, Freiburg i. Br. 1933, X + 1 9 8 1. Kartonban 4 M., vászonkötésben 
4'80 M. 

Az erkölcsi tudat kialakulásának kérdése a gyermeki lélekben oly probléma-
terület, melynek egyes részleteit szorgalmas és avatott megfigyelők és lélekelemzők 
felkutatták ugyan, de még mindig sok részletkutatásra szorul, míg teljesen megnyug-
tató és áttekintést adó képet nyerhetünk róla. Pedig olyan kérdés ez, amelynek vi-
lágos és biztos megoldása nemcsak megkönyíti a szülők, tanítók, neyelők munká-
ját, hanem határozott célkitűzéseket, megfelelő eszközöket nyújtva zavartalanná te-
szi és az egyedül helyes mederbe tereli az erkölcsi nevelésnek a gyermeki lélekkel 
organikus egységben kibimbózó, belőle kifejlesztett, felelősséggel teljes, de viszont 
örök értékeket megalapozó nagyszerű kötelességét és e kötelesség megvalósítását. 
Ezért örömmel kell köszöntenünk minden olyan művet, Frankenheim könyvét is, 
amely biztos bepillantást enged a gyermek erkölcsi személyiséggé alakulásának 
felette fontos folyamatába. 

Frankenheim a kérdés jelen állapotának rövid rajza után saját megfigyelései, 
értékes szülői naplók, kiváló pedagógusok tapasztalatai, életrajzok és költemények, 
valamint nagy gonddal végzett kísérletezések alapján megvizsgálja mindazokat a 
tényezőket, jelenségeket és összefüggéseket, amelyek a gyermek erkölcsi tudatának 
kialakulásában nagy szerepet játszanak. De nemcsak elszigeteltségükben elemzi őket, 
hsnem egymáshoz való kapcsolataikat is felfedi, hogy átfogó összképet kapva, egy-
séget alkotó cél- és értékviszonyaikban ismerhessük meg őket. Kétségen kívül érté-
kes és szép munka, ha mindjárt az erkölcsi tudat kialakulásának és a vallásos neve-
lésnek szoros kapcsolataira és szükségességére nem is tér ki bővebben. 



RENDI HÍREK 

A Pannonhalmi Szemle már a 9-ik évfolyamába lép, mégpedig 
szebb alakban, a régi terjedelemben. Maga ez a tény is bizonyítja, 
hogy kezdeményezésünk nem volt hiábavaló, a magyar katolikus 
társadalomban vetett bizalmunk nem volt gyökértelen. 

Új bencés térfoglalás Rómában. 1933 december hó elején avat-
ták îel a Vatikánvárosban épült Szent Jeromos kolostort. A Szentatya 
bőkezűségéből felépített és ügyesen berendezett kolostor clearveaux-i 
bencések birtokában van, akiknek feladata az eredeti Vulgata-szent-
írás fordítás visszaállítása, úgy amint azt Szt. Jeromos készítette. Az 
1907 óta működő vulgata-bizottság munkáját kell folytatniok. Egye-
lőre 16 szerzetes él a kolostorban, de a szabályok értelmében később 
negyvenen lesznek. Leendő apátjukat közvetlenül a Szentatya nevezi 
ki. Az új épületnek egyik legérdekesebb része a 150 ezer kötet be-
fogadására készített hatalmas könyvtár. 

A liturgikus mozgalom Csehországban, amelyet az Emmausz-
ban tartott liturgikus hét hívott életre, szerencsésen fejlődik. A heten-
kint tartott liturgikus előadásokon kívül 1933, nov. 24-26-án a német 
kath egyetemi ifjúság rendezett liturgikus kurzust Prága német lakos-
sága számára. Az előadások helye ismét Emmausz volt. Előadóul 
meghívták a liturgia fáradhatatlan munkását, Dr. P. Hammernstede 
Albertet, a mária-laachi apátság perjelét. Az előadó három csoportra 
osztotta témáját: 1. A kat. liturgia lényege, 2. a szentmise-áldozat 
és 3. a liturgikus életforma. 

Az első részben különös gondot fordított a missa catechume-
norumra és ennek a résznek tanító elemeire. A szentmise Glória-já-
val kapcsolatban kifejtette, hogy az embernek nemcsak Krisztus szen-
vedésének szemlélésében kell élnie, mert Krisztus örök dicsőségben 
él; a szentmise Isten dicsőítése, királyi hódolat, azért örömmel kell 
végezni, hiszen a dicsőség örökösei vagyunk. A második előadás tárgya 
szentmise, mint áldozat és a kánon fölépítése volt. Megváltásunk bére a 
keresztáldozat volt, ami nem csoda, királyi hatalom vagy győzelmes 
háború által történt, hanem az Ur Jézus szelídsége, engedelmessége 
és alázatossága törlesztette le szeretetből vétkeink árát. Utolsó elő-
adásában kifejtette a liturgia hatását a hivek életére. A liturgia mu-
tatja meg, hogy a hívek egy családot alkotnak az egyházközség 
kereteiben. A keresztségben válunk e család tagjává, amelynek lát-
hatatlan feje Krisztus, helyettese a plébánián a plébános. A család-
hoz való tartozás ad jogot a kegyelmekre, amelyeknek forrásai min-



denekelőtt a szentségek, amelyek vétele által helyet foglalunk az 
Egyház lelki fiai között. 

Nagy érdeklődés nyilvánult meg az előadások iránt. P. Ham-
mernstede nemcsak Emmauszban, de a Károly Egyetem német theol. 
fakultásán, a leitmeritzi, brünni és a königraetzi szemináriumokban 
is tartott előadásokat. 

Henry Palmer, a jdownsidi bencés kolostor apátja meghalt 1933. 
november közepén. 0 is, mint elődje A. Ramsay, konvertita volt. 
Atyja Sudburgban volt archidiákonus, aki fiát az oxfordi „Christchürch" 
kollégiumban taníttatta ; diákonussá szentelése után két évre átlépett 
a kat. Egyházba és bencés szerzetes lett. Tudományos és irodalmi 
munkásságával magára vonta a figyelmet és 1914. ben kinevezték 
a Vulgáta-bizottság tagjává. A világháború alatt mint tábori lelkész 
működött. Érdemekben gazdag munkásságáért 1929-ben a downsidi 
kolostor apátjává választották, ahol rövid munkásság után meghalt. 

Kelemen Krizosztom főapát úr Sopronban Prohászka Ottokár 
és az ifjúság, Kecskeméten Kecskemét és a kat. akció címen tartott 
előadást fényes közönség jelenlétében. 

Dec. 16—23-ig sikerült missziót tartottak Dr Faludi Marcellin 
és Nemes Vazul főiskolai tanárok a pestmegyei Kocséron. A gyónók 
száma 1750, az áldozók száma 2000-en felül volt. 

Szűz Máriának kedves magyar szt. helyén, a dömölki apátsági 
templomban a mult év folyamán 40900 ember járult a szentáldozás-
hoz, 9 vegyesházasság áldatott meg benne és 9 volt az áttértek 
száma. 

Nagy irodalmi esemény volt Pannonhalmán Mécs László költői 
előadása nov 16-án s Gulácsy Irén látogatása és felolvasó estélye 
dec. 10—14 én. Nemcsak évkönyveinkben, hanem lelkünkben is meg-
örökítették émléküket. 

Megjelent Dr. Bánhegyi Jób nagy sikert elért munkájának, „Nem 
vagy már kisleány," második kiadása. Kapható a Kordánál Budapesten 
2 P-ért. 

Aluminium (20-30 fillér), bronz (8-16 fillér), ezüstözött (16-38 fil-
lér) Szt. Benedek-érmek kaphatók Dr. Niszler Teodóz noviciusmes-
ternél. 

Obláta- és Oblátusszövetség. 

AZ 1934. esztendő első találkozása alkalmával köszöntöm az Obi. 
Testvéreket. A jó Isten vezesse életüket úgy, hogy sok öröm 

legyen abban. A krisztusi öröm élhet akkor is, amikor a külső 
körülmények — a hitközömbös emberek szerint — lehetetlennek 
mondják ezt. Az oblátusok és az obláták Szent Benedektől meg-



szervezett iskolájában igyekeznek lelküket úgy alakítani, hogy ennek 
a krisztusi örömnek ne lehessen akadályozója semmi. 

Szent Benedek Atyánk szerint a kolostorba belépni akarókat 
először próbára kell tenni. Ha a próbát sikerrel állották, akkor viszik 
csak a noviciusok szobájába. És itt jön a további kipróbálás. Ennek 
első mozzanatára szeretném a Testvérek figyelmét iranyítani. így 
szól a Szabálykönyv 58. fejezetében : A legnagyobb gonddal ügyeljen 
reá és puhatolja ki : valóban az Istent keresi-e ? 

Sokszor kell önmagunkhoz intéznünk ezt a kérdést : Az Istent 
keressük-e? Mert igazi örömet csak akkor érezhetünk, ha erre a 
kérdésre igen a felelet. — Hogy minél igazabb legyen a felelet, 
próbáljuk megvizsgálni ezekkel a kérdésekkel : Istent, keressük-e az 
alkotott természetben ? Mert itt is meg lehet találni Őt. Hányan vol-
tak a nagy lelkek között, akik a természettel való foglalkozásukról 
azt mondták, hogy minél jobban nézik és vizsgálják, annál inkább 
látják, hogy nem lehet mást tenniök, mint leborulniok a végtelen 
hatalmú és fölségű Isten előtt. — Azután kérdezzük meg, hogy az 
Istent keressük-e munkánkban ? Tanulmányaink, olvasmányaink, 
műélvezeteink, mindennapi munkánk mind eszközök lehetnek abban, 
hogy az Istenhez közelebb jussunk. — Azután az otthon szent 
csendje és bizalmas légköre mennyire alkalmas arra, hogy az Úrnál 
tartson bennünket, akik ilyenkor érezzük, hogy a régi „házi áldások,, 
sorai mennyire igazat mondtak, köztünk él az Isten. És az életben 
a felebarátok, akiknek szeretetére maga az Isten oktatott, visznek 
bennünket az Istenhez, az Úr szeretetéhez és Istent kereső leikük-
nek így szerzik meg az Úr áldását. De különösen nem feledhetjük, 
amit az Úr Jézus tanít: a betegben, a szegényben az utasban, a 
ruhátlanban és így tovább az Úr Jézust találjuk meg, aki az irgal-
masság gyakorlataiért irgalmasságot ígér jutalmul. 

Vagyis mondjuk : az Istent kereső lelkünk boldogan valja, hogy 
az állapotbeli kötelességünk teljesítése közben, és a felebaráti szere-
tet gyakorlása közben találkozunk az Úr Istennel. 

És ha még közelebb akarunk találkozni vele, elmegyünk az 
Úr házába. Az örökmécs kicsiny fénye elvezet a tabernákulum elé 
és itt megtaláljuk az Urat, aki a szentmisében leszáll közénk az ég-
ből, aki itt marad az oltáron, hogy velünk lehessen, de még inkább 
eljön a szívünkbe, hogy megtaláljuk az Istent. 

Keressük az Istent lelkünk is ezt mondja. Meg is találjuk Ot és 
ez tesz bennünket boldogokká. Az új esztendő első találkozásunk 
alkalmával ezt kívánja a Testvéreknek a 

Központi igazgató. 

Szövetségeink működéséről a következőket jelezhetem : 
Budapesten a Kat. Nagygyűléssel kapcsolatban volt az Obláta 

Szövetség közgyűlése.Ezen a Főapát Úr elnökölt. Nagy, megtiszteltetés-
ben volt a Szövetségnek része, mert a Nuncius Úr is megjelent. 
Olyan közéleti nagyságok is ott voltak, akiknek megjelenése csak 
biztató lehet a Szövetség vezetőinek és tagjainak a további munkára. 



— A közgyűlés középpontja a Főapát Ür szózata volt. Arról beszélt, 
hogy igazi obláta munkát csak ott lehet végezni, ahol a tagokban él 
a nagylelkűség. Az életből vett példákban mutatta meg, hogyan lehet 
eredményes a magunk lelkének a tökéletesítése is, a másokkal való 
foglalkozásunk is, ha a nagylelkűség jellemzi életünket. — Horváth 
Antalné az elmúlt év munkájáról számolt be. A szokásos jelentések-
ben mindig ismertettem ezt a csendben folyó áldásos munkát. A 
mult évben a közgyűlésen tervben vett programmot sikerült megvaló-
sítaniok, sőt annyiban bővült ez, hogy a celldömölki apátság 800 
éves jubileumának a megünneplésébe is belekapcsolódtak. — Szege-
dy- Maszák Pálma a pénztárról számolt be és a jövő évre készített 
költségelőirányzatot mutatta be. — Szegedy-Maszák Aladárné elnöknő 
a jövő évi programmot ismertette. A munkát a Szabálykönyv sze-
rint négy főirányban szándékoznak végezni : 1. A hitvalló katolikus 
élet kialakítása érdekében havi konferenciákat, lelkigyakorlatot tarta-
nak. — 2. Az állapotbeli kötelességek teljesítésére nagy gondot akar-
nak fordítani, a Regula szellemét tanulmányozzák, hogy annál job-
ban átélhessék. — 3. Ápolják a liturgikus szellemet és újra meg-
szervezik az énekkart. 4. A felebaráti szeretet gyakorlására a meg-
felelő alkalmat felhasználják. Igyekeznek e téren különös szeretettel 
felkarolni a Bencés Diákegyesület ügyeit. — Halottja a szövetség-
nek egy volt: Lingauer Jenőné, Matild testvér. — Oblációt öten tet-
tek : Magyary Lajosné, Henzel Jánosné, Sylveszter Brunóné, Kulina 
Anna, Dr. Pécsi Béláné ; novícia lett Dr. Takács Istvánné. 

Kőszegen november 19-én tartották meg a közgyűlést. Előtte 
volt a szokásos ájtatosságuk. Szentbeszédet Czingráber Péter helyi 
igazgató mondott. A közgyűlésen, amelyet Waldmayer Károly elnök 
vezetett Grémen Ilona számolt be az elmúlt év munkájáról. Ezt a 
lelket szépítő és a lelkekért fáradozó munkát már ismertettem. A 
központ nevében magam is részt vettem a közgyűlésen és arról 
szóltam, hogyan lehet az oblátus intézményt beállítani az actio 
catholica szolgálatába. A pénztáros jelentése után a sok munkája 
miatt elnöknői tisztségéről lemondó Bertalan Erzsébetet őszinte tiszte-
lettel ünnepelték. Elnöknővé a régi és az intézményt nagy tudással 
és szeretettel vezető Grémen Ilonát választották meg egyhangú 
lelkesedéssel. 

Kecskemétről minden hónapban pontosan megjön a jetentés, 
amely mindig mutatja, mennyire pontos és következetes munka 
folyik ott. Maguk tökéletesítésére felhasználják a havi konferenciákat, 
amelyekben Cservenka József szól hozzájuk. Liturgikus beszédeket 
mond, hogy annál öntudatosabban kapcsolódjanak be az Egyház 
liturgiája által az egyház életébe. — A Máriaváros ügyét újra fel-
karolják : megrendezték a templom javára a kerti ünnepélyt, amely-
nek szónoka Dr. Halász Pál volt. Vezetik a máriavárosi leány kört 
és szívgárdákat. December 1-én megkezdték a Kat. Népmisszió elő-
adásait. Az első előadásban Cservenka József az Actio catholicáról 
beszélt. — A szegvári kurzuson hallottakról a résztvevők azért szá-
molnak be, hogy a többieknek is legyen hasznuk abból. Jelentésük-



ben nagy örömmel emlékeznek meg arról, hogy november 29-én 
a Főapát Urat is köszönthették Kecskeméten. 

Pannonhalmán december 15-én kapta meg a skapulárét Soós 
Imre 

Deákiban augusztusban 31-en tették le az oblátiot. Névsorszerint : 
Szabó Lajosné, Szabó Lajosné (alszegi) Szőcs Istvánné, Pákozdi Lajosné, 
Szőcs Jánosné, Tóth Domonkosné, Száz Domonkosné, Piroska Imré-
né, Kapácsik Ferencné, Kis Józseíné, Fányi István, Vig Gézáné, 
Vörös Jánosné, Kis Lőrincné, Tóth Istvánné, Tóth Istvánné (alszegi), 
Varga Imréné, Marcinkó Ambrusné, Gányi Imréné, Kis Mihályné, 
Ladányi Jánosné, Szabó Klotild, Szabó Elekné, ifj. Varga Domonkos-
né, Szabó Ferencné, Darázs Erzsébet, Szapucsek Istvánné, Szapu-
csek Róza, Bús Lajosné, Szabó Istvánné, Bábel Benedekné és 5 
jelölt kapta meg a skapulárét. Néma Gizella, Takács Irén, Cserge 
Rafaelné, Szapucsek Lajosné, Takács Dénesné, A szertartást Hinn 
Damascén végezte. 

A budapesti Oblátus Szövetség tíz év lassú és csendes munkája 
után 1933-ban újra bátrabban lépett a nyilvánosság elé. Szunyogh 
Xevér dr- aki 1928 óta helyi igazgatója a Szövetségnek 1933. októ-
ber havától minden hónap első szombatján konferencia beszédeket 
mondott a tagoknak (Témái : A lelkes hit szerepe. — Hívő lélek-
kel Istennel szemben. — Embertársaink a hit szemével. — Magunk 
megismerése és a hit. — Napjaink problémái a hit világításában. A 
hit és a benedeki alázatosság- — A hit segítsége az egész életen 
át.) Programjuk a kat. vallásos életben való megerősödés és Szent 
Benedek szellemének minél mélyebb megismerése. — A Liturgikus 
Titkárságban segítenek az oblátusok liturgikus apostolságának nagy 
munkájában. Jegyzéket vezetnek a külföldi és magyar liturgikus 
irodalomról, filmekről stb. hogy felvilágosítást tudjanak adni minden 
érdeklődőnek. Segítenek liturgikus előadások megrendezésében. 

N. T. 

Halottunk. 
t László Boldizsár Mihály. 
1850-1933 . 

Az ősi és keresztény történelemtől nehéz, lelkigyakorlatos csen-
des tihanyi apátságban a búcsúzkodó óesztendő elmúló, csendes 
óráival szenderült el egy galambszelíd és galambősz szerzetes aggas-
tyán, László Boldizsár. Az egyszerű, derék, becsületes kaposvári 
szabóiparos család fia 8 és fél évtized . súlyával a vállán ahogy élt, 
éppoly csendes szelídséggel, nyugodtsággal és megnyugvással hagyta 
itt a felette megterhesedett földi életet. 



Ahogy az a hideg és hatalmas jégpáncél lenyűgözi épen most 
is az élő, eleven vizek tömegét itt a félsziget körül, úgy nyűgözte le 
a hideg és rideg halál, ezt a csendes, halk és takarékos szavú, de 
örökké tevékeny, munkás, szelídlelkületű szerzetes életet ! 84 év ter-
hével a vállán, könnyedén, szabad szemmel olvasgat, míg csak a 
nap le nem alkonyult ! És ahogy utóbb testileg elerőtlenedik, napestig 
szellemiekkel, lelkiekkel, égiekkel foglalatoskodik ! 

Milyen csodálatos volt, ahogy ez a már gyönge, átlátszó csont-
bőr kéz rovogatta a legszebb írást éppúgy, mintahogy meglepőek 
faipari faragványos szép alkotásai ! Gondos művészettel berakott 
asztalkák, szelencék, indás, virágos kazetták faragásai ékesítették 
bensőséges.barátságos otthonát! 

Nagy bölcseséggel tudta megoldani a felette nehéz idők leg-
nehezebb problémáinak egyikét : dolgozni szakadatlanul, dolgozni 
lankadatlanul némán, csendesen, a kitartó türelem és mélységes 
szeretet útjain. 

Indulat, türelmetlen, kemény megfeledkező megnyilatkozás nem 
zavarta egészségtől viruló, szelíd arcvonásait. 

Szelíd és mosolygós a városban, iskolában, mint középiskolai 
tanár. Szelíd és mosolygós a falusi lelkipásztorkodás hosszú folya-
matossága alatt. Szelíd és mosolyogni tud akkor is, mikor mint falusi 
lelkipásztorgazda nehéz, fáradságos telepítésekbe fog bele. Bársonyosi, 
majd rendi szőllészeti és borászati szakmunkássága széles körökben 
elismert példás és mintaszerű volt. 

Soha nehéz, súlyos, leértékelő, hangos ítélkezést senki tőle nem 
hallott, nem kapott ! Némán tűrt ! Nem érzékenykedett ! 

Ahogy az őstermészet mélységeinek tüzes ereje itt a félszigeten 
felséges sziklakoronát remekelt és seregestül gejzírékköveket tűzdelt 
reá, úgy élő és szemlélő tanúi voltunk hosszú évtizedeken át annak, 
hogy az isteni kegyelmességek bőségessége, erőssége ott fonogatta 
a munkás szerzetes homloka köré mélységes vallásosságból érdemes, 
sikeres egyéni és közmunkásságából a Szent Pál apostoltól oly mes-
terien megrajzolt örök életkoronát. 

Boldog mosolyának forrása mélységes Isten-, ember- és termé-
szetszeretete volt. Szerette Tihanyt, szerette népét, a szegény halász-
nép meg őt. Aprajának, nagyjának hosszú időkön át nagyon szere-
tett és keresett lelkiatyja volt. Ez a hálás nép mélységes megindult-
sággal szorongta körül kedves halottjának ravatalát s kívánta : Adj 
Uram, örök nyugodalmat neki ! 



P A N N O N H A L M I F Ü Z E T E K . 
A pannonhalmi főapátsági Szent Gellért főiskola hallgatóinak 

doktorátusi értekezései 1926-tól 

1. Koller Pius : Faj és haj. Budapest, 1926. — 1 P 
2. Rados Tamás : Horatiusi nyomok Ausonius 

költészetében. Pannonhalma, 1928. — — — 2 P 
3. Herczegh Frigyes : Sopron vármegye a Hunya-

diak korában. Pannonhalma, 1928. — — 3 P 
4. Vanyó Tihamér : A katolikus restauráció Nyugat-

magyarországon. Pannonhalma, 1928. — — 4 P 
5. Kurzweil Géza : A forma, mint kifejező eszköz 

Klopstock ódaköltészetében (= Német Philolo-
giai Dolgozatok XXXVII. sz.) Budapest 1928. 3 P 

6. Nagy K. Amadé : A Zala-Sárvíz csatorna szö-
gének földtani viszonyai. Pannonhalma, 1928. 1 P 

7. Csóka Lajos: Sopron vármegye katolikus egy-
házi és tanügyi viszonyai III. Károly és Mária 
Terézia korában. Pannonhalma, 1929. — 3 P 

8. Kokas Endre : Az 1880-as évek irodalmi élete. 
Pannonhalma, 1930. — — — — — — 3 P 

9. Brunner Ernőd : A francia felvilágosodás és a 
magyar katolikus hitvédelem. (= Bibliothèque 
de l'Institut Français à 1* Université de Buda-
pest, 14. sz.) Pannonhalma, 1930. — — — 3 P 

10. Monsberger R. Ulrik : A hazai német naptár-
irodalom története 1821-ig (= Német Philologiai 
Dolgozatok XL VI. sz.) Budapest, 1931. — 2 P 

11. Kelemen Atanáz : Keresztéig Ágost herceg kato-
likus restaurációs tevékenysége a győri egy-
házmegyében. 1931. — — — — — — 3 P 

12. Jámbor Mike: Prohászka Ottokár természetszem-
lélete. Pannonhalma. 1932. — — — — 2 P 

13. Piszker Olivér : Barokk világ Győregyházmegyé-
ben Zichy Ferenc gróf püspöksége alatt (1743— 
1783.) Pannonhalma. 1933. — — — — 2 P 

Megrendelhetők a Pannonhalmi Szemle kiadóhivatalában 
(Pannonhalma, Győr m.) 



Porvai rk. plébánia hivataltól. 

112-1933. sz. 
Tekintetes 

Szlezák László Urnák 
Budapest 

Szívesen és örömmel teljesítem kérését, hogy az egyház-
községemnek szállított új harangról nyilatkozzam. Hogy a szál-
lított haranggal meg vagyunk elégedve, távolról sem íejezi azt, 
amit maga az új harang hirdet tetszetős formájával, díszíté-
sének művészi kivitelével és főleg hangjának tisztaságával, 
tömörségével és meleg tónusával. A bakonyvidék népe 
megilletődéssel hallgatta első megkondulását. 

Valóban igaz, hogy a harangöntéshez a jó anyagon, 
lelkiismeretes munkán, művészi Ízlésen kívül főleg szív és 
lélek kell. 

Fogadja igen tisztelt Uram az ajándékba adott praktikus 
és ízléses vaskoronáért is hálás köszönetünket. 

Porva, 1933. június hó 1-én. 
Tisztelettel : 

Dr. Borián Elréd sk. 
ciszt. r. plébános. 

SZERKESZTŐSÉGÜNKNEK MEGKÜLDÖTT KÖNYVEK: 
Kausz József: Menyekzői felköszöntők. Kapisztrán-Nyomda. Vác. 1933. 60 f. 

„ „ : Esküvői beszédek gyűjteménye. Kapisztrán-Nyomda. Vác. 
1933. 5 P. 

Dr. Kreszta Riza : Vallás és erkölcs. Győr. 1933. Kapható a Szent István 
Társulatnál. 2 P. 

Dr. Adalbert Schmiedt : Die Kämpfer Gottes. Shöningh. Paderborn. 1933. 
Julianna von Stockhausen : Eine Stunde vor Tag. L. Staackmann Verlag. 

Leipzig. 1933. 5'80 M. 
Az elemi é s középfokú oktatás vezér- é s segédkönyvei . A Fővárosi Pe-

dagógiai Könyvtár. 2. sz. Bp. 1933 
Székely László : És a mi lelkünk nyughatatlan. Versek. Szombathely. Mar-

tineum. 1934. 
Guínolé : Meurdjana La petite Arabe. Paris. Lethiellenz. 1933. 
Miramar : Akkinai au pays de Jesus. „ 
Lang : Henrici Totting de Oyta, Quaestio de veritatibus catholicis. Monasterii. 

Archendorff. 1933. 080 Rm. 
Geyer : S. Thomae de Aquino. Quaestiones de Trinilate, divina. Hanstein. 

Bonnae. 1934. 2 40 Rm. 
Bangha Béla S. J. : Örök élet igei. I.—II. k. Bp. 1934 Magyar Kultúra ki-

adása . Fűzve 5, kötve 7 P. 



OBERBAUER A. UTÓDA 
B U D A F E S T , 
I V . , VÁCI-XJ. 

4 1 . 
ALAPÍTÁSI ÉV : 1863 

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

vállalata. 

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

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

tesen megküldöm. 

TELEFON: AUTOMATA 833—44. 
IWWNA/VWWWWWWWVWnAnfVWVWWXAW 

RIEGER OTTO 
ORGONAGYÁR 

BUDAPEST, X., SZIGLIGETI-UTCA 29. 
( R Á K O S F A L V A ) 0 TELEFON: 963 -45 . 

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

elvállalunk. 



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

É S R U H A G Y Á R R T . B U D A P E S T , I., L E N K E - Ú T 1 1 7 . 

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

ból, tartós minőségben, közvetlen gyári áron. 

A pannonhalmi Főmonostor állandó szállítója. 

Ápoljuk a jó zenét! Zeneápolás — lelkiápolás! 
Évtizedek óta közismert legjobb 

Orgona - harmóniumok 
házi használatra, dalárdák-, iskolák-, intézetek-, 

kápolnák-, templomóknak. 
Magyarország legnagyobb harmónium raktára: 

HÖRL NÁNDOR J Ä 1 
Budapest, II., Török-u. 8. T e l e f o n s z á m : 51-6-52. 
(A budai Margit-hídfőtől a második utca jobbra.) Fizetéskedvezmény. 



SZERKESZTŐSÉGÜNKNEK MEGKÜLDÖTT KÖNYVEK 
Kiss Antal : A nyil elindul. 1930—33. Pécs Haladás Nyomda R.-T. 1933. 
Dr. Kei lbach : Divinitas Filii eiusque Patri subordinatio in Novatiani libro 

De Trinitate. Zagrabiae 1933. 
Szakály Dezső : Magyar akarat. Kir. Magy. Egyetemi Nnyomda Bp. 
D. Alphonsus Salvini: O . S . B . ; Manuale Precum S. Joannis Gualberti. 

Romae. 1933. 15 1. 
Mennini : La mia messa. Torino. Marietti. 1934. 3 1. 
Dr. Bit tenbinder Miklós : A katolikus neveléstudomány korszerű alapelvei. 

Bp. 1933. 
A Kir. Magy. Természettudományi Társulat Évkönyve 1934-re. Bp. 1934. 
Spiegel—Scherg : Die Baustile. Paderborn, Schöningh. 4'50 M 
Doromby Karola: Schedius Lajos mint német-magyar kultúrközvetitő. Bp. 1933. 
Lexikon für Theologie und Kirche. V. Bd. Herder Freiburg 30 M. 
Angyal Dávid : A gróf Klebelsberg Kunó Magyar Történetkutató Intézet év-

könyve. A Magy. Tud. Akadémia támogatásával. Bp. 1933. 
Barbonson F. M. Cap. : Les secrets sentiers de l 'amour divin. Desclée. 

Paris 20 fr. 
Dr. Imre Lajos : A falunevelés irányelvei. Cluj-Kolozsvár. 1933. 
Dr. Veres s Endre: Gróf Kemény József (1795—1855). Cluj-Kolozsvár. 1933. 
Somogyi István dr. A reverzálisok. 2. k. 1933. Stadium. Bp. 2. P. 
Dr. Sipos István : Egyházi perrendtartás köteléki, felszentelés elleni és bün-

tető ügyekben. Pécs. 1933. 
Az otthon é s gazdasága. Kiadja a Kir. Magy. Természettudományi Társulat. 

Bp. 1933. 
Jeans : A világegyetem. Kiadja a Királyi Magy. Természettudományi Társulat. 

Bp. 1933. 
Zimmermann—Haggeney : Grundriss der Arzetik. Herder. 1933. 5 M. 
Dr. Paar István : A vasárnapi evangéliumi szakaszok homiletikus magyará-

zata és vázlatos feldolgozása. I. rész ádvent első vasárnapjától virág-
vasárnapig. Győr. 1933. 2'50 P. 

Dr. Florio Bánfi : Olasz katonai építészek Erdélyben. Cluj. Minerva 1933. 
Archivio Stonér per la Dalmazia. Anno VIII. Vol. XV. Fare. 90. Roma. 1933. 
Dr. Gálos László: A Szentlélekisten. Szent István könyvek. Bp. 
Dr. Lippay Lajos: A keleti egyházak. „ „ 
Dr. Zoltán Veremund : Szent Anzelm. „ „ „ 
Lendvai István : Róma tornyai alatt. „ „ „ „ 
Dr. Polzovics Iván: A lateráni szerződés. 
Schmidt: Der Ursprung der Gottesidee. II. I. IV. B. Münster in W. 1933. 

Aschendorf. 24 M. 
Csefkő J ó z s e f : Művészet és erkölcs. Bp. 1934. 
Hanika : Ostmitteldeutsch-bairische Volkstumsmischung im Westkarpathischen 

Bergbaugebiet. 1933. Aschendorff. Münster i. W . 5 7 0 M. 

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

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

B e n c é s reálgim-
názium. 

Diákmenza. 
Tel. 171. 

„PAX" 
Pápa, Főutca 9. 

könyv-, zenemű-, 
írószer- és papíráru 

kereskedése. 



STIMMEN AUS PANNONHALMA. 
NEUNTER JAHRGANG. No. 1. 15. Februar 1934. 
Chefredakteur P. Dr. V. Strommer. Redakteur P. Dr. Ernst Mihályi. 
Katholische Viertel jähr schritt für Geistesleben und Kultur. 
Herausgegeben von der Benediktiner-Erzabtei Pannonhalma. 
Erscheint vierteljährlich. Redaktion und Verlag : Pannonhalma, 

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

INHALT. 
Studien. P. Dr. Hiob Bánhegyi : Die Poesie Ludwig Harsányi s. — P. Jakob 

Blazovich: Amerikanische Lehren. — P. Dr. Hieronymus Szalay : Die 
französische Jugend vor dem Weltkrieg. — P. Dr. Ernst Mihályi : 
Kirchliche Kunstschätze in ungarischen Dörfern. 

Umschau. P. Dr. Geiza Kurzweil : Wiedergeburt Österreichs im Gedanken 
eines christlichen Ständestaates. — P. Arnold Szelecz : Religiöse 
und morale Verhältnisse des Ungartums in Brazilien. — P. Dr. 
Thomas Rados : Lateinsprache — Weltsprache ? — P. Wendelin 
Sólymoss : Kongress für internationale geistige Zusammenarbeit in 
Budapest. 

Besprechungen. 
Benedictina. Ordensnachrichten. — Angelegenheiten der Oblatenverbände. — 

Nekrolog. 

REVUE DE PANNONHALMA. 
No. 1. le 15. février. 1934. 9-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, Parait le 15 février, mai, aôut, novembre, de 
chaque année. Rédaction et administration : Pannonhalma, 

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

SOMMAIRE. 

Études. Dom Jób ^Bánhegyi : La poésie de Lajos Harsányi. Dom Jákó Bla-
zovich : Études sur 1' Amérique. Dom Jeromos Szalay : Jeunesse 
française catholique d' avant-guerre. Dom Ernő Mihályi : Les arts 
religieux dans les villages hongrois. 

Revue des idées et d e s faits. Dom Géza Kurzweil : Le renouveau de 1' 
Autriche. Dom Arnold Szelec : La situation religieuse et morale 
des Hongrois au Brésil. Dom Tamás Rados : La langue latine 
deviendra-t-elle langue universelle ? Dom Vendel Soïymos : Le 
congrès de la Coopération Intellectuelle. 

Livres. 
Benedict ina. Les nouvelles des oblats. Notre Mort. 



PANNONHALMI 
ZEMLE 

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

Főszerkesztő : Felelős szerkesztő : 
Dr. STROMMER VIKTORIN Dr. MIHÁLYI ERNŐ 

TÁRTALOM. 
A JUBILÁLÓ BÍBOROS-HERCEGPRÍMÁS. 
MARIA-EINSIEDELN 9 3 4 - 1 9 3 4 . 

TANULMÁNYOK. 
DR. KOMONCZY GÁSPÁR: Jövő nevelésünk követelményei gazdaság i fejlő-

désünk ref lektorában. 
SPECTATOR : A cseh katol ikus újjászületés. 
DR. MAGASI ARTÚR: Versek. 

FIGYELŐ. 

DR. KURZWEIL GÉZA : A bécsi kul túrharc. 

KÖNYVEK. 
Bölcselet. — Vallástörténet. — Hit tudomány. — Egyháztörténelem. — Litur-

gia. — Lelkipásztorkodás. — Lelkiélet. — Szépi rodalom. — Irodalomtörténet . — 
Német filológia. — Történelem. — Művelődéstörténet . — Művészet történelem. — 
Néprajz. — Nevelés. 
BENEDICTINA. 

Rendi hírek. — Bencés Diák-szövetség. — Az oblá ta - és oblátusszövetség. — 
Halot tunk. 
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Á PANNONHALMI SZENT BENEDEK-REND KIADÁSA. 
PANNONHALMA. 
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Főszerkesztő : Dr. Strommer Viktorin, tihanyi apátúr. 
A szerkesztőbizottság tagjai : Dr. Sárközy Pál, Dr. Kocsis Lénárd, Dr. Klemm 
Antal, Dr. Kühár Flóris, Dr- Hegyi Dámján, Dr. Holenda Barnabás, Dr. Sza-
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A jubiláló bíboros hercegprímás. 

Folyó évi április hó 23-án töltötte be életének ötvenedik évét 
nagynevű rendtársunk, Dr. Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás úr 
Őfőmagassága. Amit mi, rendtársai egyéniségét ismerve, előre bizton 
vártunk Oeminenciájának prímásság ától, annak teljesedését ma visz-
szamenőleg megállapíthatjuk. 

Az első, ami szemünkbe tűnik az ő szellemi arcán, az az impo-
náló lelki nyugalom. Ez a nyugalom, mint csak a kivételes lelkek 
sajátja, a lelkiismeret tisztaságán, a lélek zavartalan derűjén, az 
igazság biztos ismeretén és birtoklásán, legfőként azonban az Is-
tenbe vetett bizalmon, szilárd erkölcsi erőn alapul. 

Erről a rendíthetetlen alapról indul el az az egyenes út, az az 
ingadozás nélküli és kristálytiszta életirány, amely ennek a nagy-
stílű és egyre határozottabban fölfelé ívelő életnek közéleti műkö-
dését, klasszikus elvhűségét, mélységes katolicizmusát átlengi és egybe-
fogja. 

Ebből az erkölcsi biztosságból és lelki emelkedettségből szület-
nek meg azok az apostoli hevű és bátorságú szózatok, amelyek a 
nemzet lelkében lapidáris egyszerűségükben is oly mély visszhan-
got keltenek. 

Oeminenciája szerény és alázatos lelkének kezdeményezéséből 
fakadnak a csendesen, de talán éppen azért oly eredményesen in-
duló kezdések, mint a magyar katolikus akció és a magyar katoli-
kus iskolai autonómia. A magyar A. C. nemcsak kezdeményezésé-
ben, hanem elgondolásában, megtervezésében, felépítésében is az 
ő érdeme. Mély bölcseségre vall, hogy a magyar A. C. az Egyház 
hármas egységére, Egyház, egyházmegye, egyházközségi szerve-
zetre épült reá. így válik alapjává egy egészséges egyházi autonó-
miai szervezetnek. Sőt máris alapjává lett a Kat. Középiskolai Főható-
ságnak, amelynek megszületése az A. C. országos megmozdulásá-
nak is eredménye. 

Őfőmagassága külföldi kapcsolatai nemzetünk számára meg-
becsülhetetlenül értékesek. Bizonyítja ezt az 1930. évi Szent Imre-



jubileum, amely a külföldi katolikus előkelőségeknek és tömegeknek 
soha nem látott számát hívta Magyarországba s nemzetünk meg-
becsülését megmérhetetlen módon növelte. Nem kevésbbé bizonyítja 
az 1938-i Szent István-jubileum, illetőleg a jubileum alkalmával a 
Budapestre tervezett Eucharisztikus Világkongresszus minden tekin-
tetben sikeresnek ígérkező előkészítése. Természetesen Oeminenciája 
ezirányú rendkívül értékes munkásságának e két jubileumban való 
közreműködése az eredményeknek csak külső megnyilvánulása. 

Arról, hogy mit jelent Ofőmagassága főpásztori működése egy-
házmegyéje számára és hogy mit jelent az ő szeretete s kitartó tá-
mogatása rendje számára : e helyen nem lehet hosszasabban 
kitérni. Nem tudom azonban elhallgatni azt a hő reménységünket, 
amelynek teljesedéséért naponként imádkozunk, hogy Dr. Serédi 
Jusztinián bíboros hercegprímás úr Oeminenciájának neve Isten ke-
gyelméből a történelmet csináló nagy magyar prímások fényes név-
sorába kerül! 



Abbatia B. V. Mariae Einsidlensis. 
934—1934 

Inter montes Helvetiae magnificentissimos, oeci Europae, qui 
dicitur,apparatissimi sollemniter silet abhinc mille annos monasterium. 
Quod a B. Bennone, Divoduri episcopo et Eberhardo, olim canonico 
Argentoratensi, mox abbate primo Einsidlensi beatae memoriae 
conditum est, ubi S. Mainradus vitam solitariam agebat. Fundato-
res ac operis eorum socii plurimum operae et, ut aiunt, animi con-
tulerunt ad aedificandum, ut in sede sancti eremitae Deo ac B. V. 
Mariae domum aedificarent. Et cum illam animis religiosissimis 
construxissent, „descendit Dominus, ut videret civitatem et turrim, 
quam aedificabant filii" (Gen. 11. 5.) Sancti Benedicti. 

Testes et spectatores ecclesiae primae consecrandae, magna 
multitudo filiorum deuotissima montes ingentes habitantium maximo 
gaudio elata viderunt coelum aperiri Christumque, aeternum Pontificem 
angelis suis circumdatum descendere, qui advenit, ut sanctuarium 
suum futurum carissimum ipse consecraret. Opera tectoria pulcher-
rima ecclesiae cathedralis monasterii hodierni Einsidlensis incredi-
bili voluptate nos perfundentis immortalitati tradunt hanc augustis-
simam ecclesiae consecrationem. Hie sacer locus vere acceptus debet 
esse Domino, cum vitam mille annorum ei dederit, et roboris aeterni 
fundamentum, in quo haec domus saxo fundata erecta est. Quod 
fundamentum non est aliud, nisi ipse Christus, qui lapis fundamen-
tális atque angularis est in una eademque persona. In rerum ter-
renarum aeterno processu ac perpetua mutatione modo Eius gratia 
potuit vitam mille annorum in praeterito et potest, quae haud per-
spici potest, in futuro praestare institutis ab hominibus fundatis. 

E lapidibus manibus piisimis abhinc mille annos depositis emana-
bat lux Christi filiis Helvetiae tarn variis sortis casibus per tot saecula 
dimicantibus. „Lapis iste, quem erexi . . . vocabitur domus Dei." 
(Gen. 28. 22.) Et factus est „lapis iste ... in testimonium." (Jos. 24. 
27.) Abbatia Einsidlensis vere sanctuarium Helvetiae facta est. 
História eius históriáé Helvetiae totius formam ac speciem adum-



brat. Sanctos educavit. Longam seriem dedit episcoporum sedibus 
episcopalibus finitimis et abbatum abbatiis. Magni aestimatur ab 
omnibus, quod etiam conferentias episcoporum Helvetiorum hodie 
quoque quotannis in abbatia Einsidlensi haberi optime demonstrat. 
Schola eius per saecula colebat litteras, educabat plurimos sapientes 
ac graves viros. Officináé monasterii industriae et artium poilentes 
scholae factae sunt. At pretium omnium maximum abbatiae Einsidl-
ensis vis est illa caelestis, animas elevans atque sanctificans, quae 
ex hoc sanctuario B. V. Mariae per tot saecula effluebat Helvetiae 
atque longinquarum regionum incolis. 

Iam saeculo 15. inter paucos dies 130,000 homines peregri-
nabantur in abbatia Einsidlensi. Ante bellum annis 1914—1918 
gestum circa 200,000 homines fuerunt ibidem peregrinatores. Anno 
praeterito miseriis oeconomicis non repugnantibus iterum de 100,000 
peregrinatoribus loqui possumus. Ita fluunt gentes in abbatiam 
Einsidlensem ac tam bene valent hoc loco B. V. Mariae sacro, sicut 
filius apud pedes matris suae. Non est, quod miremur, si parentes 
nobilissimi Helvetii filios hodie quoque gymnasio monasterii dedu-
cunt docendos, si apportari sibi iubent ephemerides ac libros, qui 
hodie quoque plurimi elucubrantur in tranquillimis cellis monasterii 
Einsidlensis. Abbatia annis mille praeteritis potius corroborabatur, 
non vero senescebat. Ille spiritus et ignis iuvenilis flagrat etiam 
hodie in animis monachorum Einsidlensium, qui in fundatoribus 
ardebat. 

Huic monasterio mille annorum, in animis iuvenili atque opti-
mae spei pleno, pretiosissimo Helvetiae sanctuario dicit salutem 
Sacer Möns Pannoniae fraterno ac deditissimo animo. 

CHR YSOS TOMUS 
archiabbas 



Àz e insiedeln i apá tság . 





Maria Einsiedeln 
934—1934 

t 1 URÓPA szalonjának, Svájcnak nagyszerű hegyei között 
ünnepi csendben áll a kolostor ezer év óta. Szent Majnrád 

remeteségének helyén alapította boldog Benno, Metznek püspöke 
és Eberhard, a korábbi strassburgi kanonok, majd Einsiedeln első 
boldogemlékü apátja. Az alapítók és munkatársaik lelküket vitték 
bele az építésbe, hogy a szent remetének lakóhelyén hajlékot épít-
senek az Istennek és a Szűz Anyának. S mert lélekkel építettek, 
„descendit Dominus ut videret civitatem et turrim, quam aediîicabant 
filii" (Gen. XI. 5.) Sancti Benedicti. 

Az első templomszentelésnek szemtanúi, a nagy hegyek fiai-
nak ájtatoskodó serege elragadtatással látta megnyílni az egeket és 
alászállani angyalaitól körülvéve Krisztust, az örök Főpapot, aki 
eljött, hogy leendő kedves szentélyét maga szentelje föl. A mai 
Einsiedeln elbűvölő pompájú székesegyházának remek freskói meg-
örökitik e, fölséges templomszentelési. Valóban kedves lehet e szent 
hely az Úr előtt, hogy ezeréves létet adott neki, és örök erejűnek 
kell lennie annak a fundamentumnak, amelyen ez a sziklára épült 
ház nyugszik. Nem más ez a fundamentum, mint maga Krisztus, 
aki alap- és zárókő is egy személyben. A földi dolgok örök folyá-
sában, változásában csak az Ő kegyelme tud ezeréves multat s 
még beláthatatlan jövőt biztosítani az emberi intézmények számára. 

A jámbor kezektől ezer évvel ezelőtt lerakott kövek közül áradt 
Krisztus világossága Svájcnak évszázadokon át oly kemény sorssal 
birkózó fiaira. „Lapis iste, quem erexi . . . vocabitur domus Dei". 
(Gen. 28. 22.) Et factus est „lapis iste . . . in testimonium". (Jos. 24. 
27.) Einsiedeln valóban Helvetia sanctuariuma lett. Történelme Svájc 
történelmének vázlata. Szenteket nevelt. Egész sorát adta a szom-
szédos püspöki székhelyek püspökeinek, apátságok apátjainak. Isko-
lája évszázadokon át ápolta a tudást, nevelte a bölcs és jellemes 
férfiak seregeit. Kolostori műhelyei az iparnak és művészeteknek 
váltak megtermékenyitő iskoláivá. Legnagyobb értéke Einsiedelnek 
mégis az a fölemelő, lelkeket megszentelő mennyei erő, amely a 
Szűz Anya e szentélyéből évszázadokon át kiáradt Svájcnak és 
messze vidékeknek lakóira. Megbecsültetésének oly kifejező jele, 
hogy a svájci püspöki konferenciákat ma is évről-évre Einsiedelnben 
tartják. 

Már a XV. században néhány napon belül százharmincezer 
ember zarándokolt Einsiedelnbe. A világháború előtt a zarándokok 



száma évenként elérte a kétszázezret. A tavalyi évben a gazdasági 
világválság ellenére újra százezerre emelkedett a zarándokok száma. 
A népek úgy özönlenek Einsiedelnbe s oly jól érzik magukat a 
Szűz Anya e szent helyén, mint a gyermek édesanyja lábánál. Nem 
csoda, ha kolostori gimnáziumába ma is a legelőkelőbb svájci szü-
lők viszik tanulni fiaikat, s rendelik meg maguk számára azokat a 
folyóiratokat és könyveket, melyek ma is jelentős számban szület-
nek meg az einsiedelni kolostor celláinak szent csendjében. Einsie-
deln az elmúlt ezer év alatt csak nyert erőben, de nem öregedett. 
Az az ifjú lélek, az a fiatalos tűz ég az einsiedelni szerzetesek lelkében 
ma is, mely az alapitókéban lobogott. 

Ennek a korban ezeréves, lélekben nagy jövőre hivatott, ifjú 
kolostornak, Helvetia drága szent helyének küldi Pannónia szent 

. hegye hódolatos testvéri köszöntését. 



TANULMÁNYOK. 
Jövő nevelésünk követelményei 
gazdasági fejlődésünk 
reflektorában. 
Dr. Komoriczy Gáspár. 

A KI folyton a lét mélységeit kutatja, lassankint elveszíti érzékét a ho-
rizonthoz és aki állandóan a magasba tekint, könnyen kőbe üti a lá-

bát. A végletek kutatói idővel meg szoktak feledkezni arról, hogy az antipólu-
sok valamelyikén vannak ; és gyakran elkövetik a hibát, hogy a pólusok 
közötti rezgést is a saját pólusuk kizárólagos törvényeivel magyarázzák. 

A szemszögelési pontok aberrans megválasztása sehol úgy nem bosz-
szulhatja meg magát, mint az emberi élet kutatásában és magyarázásában. 
Az emberi élet Isten leheletének rezgése az anyag és a lélek határai kö-
zött : mindig kiöljük a rezgést, valahányszor az életet kizárólagosan az ösz-
szetevők valamelyikének szempontjából nézzük és magyarázzuk ; ha pedig 
kiölöm a rezgést, vagy azt a hibát követem el, hogy a temetőből vetítem 
ki az életet, vagy pedig megfeledkezem arról, hogy e földi lét csak Istentől 
adott előkészület a végcél felé. Aki kiöli a rezgést, az életet összetevőire 
bontja szét : vagy az anyagon keresztül a bolsevizmusba mechanizálja, 
vagy pedig az anyagtól elvonatkoztatott szemlélettel a buddhizmus nirvá-
nájába merevít bele minden rezdülést. 

Viszont végzetes hibába esik az is, aki az élet magyarázásában min-
denre való tekintet nélkül, saját elgondolásai alapján indul el. Az életet 
úgy foghatjuk fel a leghelyesebben, mint a fizikában az eredőt. Az eredő 
az elmozdulások összege. Iránya, nagysága egyik összetevőjének irányával 
és nagyságával sem egyezik, mégis az összetevők iránya és nagysága de-
terminálja az eredő irányát és nagyságát. Ha az emberi élet az isteni rez-
géssel életrekeltett anyag és lélek eredője, csak úgy tudom megérteni tör-
vényeit, irányát és nagyságát, ha összetevőinek törvényeivel, irányával és 
nagyságával tisztában vagyok. 

Aki tehát az élet anyagi összetételének törvényeit kutatja, még nem 
okvetlenül materiálista, viszont azonban aki az anyagi összetevő ismerete 
nélkül akarja az életet berendezni, alig más egyszerű álmodozónál. 

Azt senkinek magyarázni nem kell, hogy jelenleg a társadalom át-
építés alatt áll. A Pannonhalmi Szemle VII. évf. 1. számában már rámu-
tattunk arra a felelősséges szerepre, melyet a lelkipásztornak ez átépítés 
alkalmával be kell töltenie ; jelenleg a tanárember szempontjából akarunk 
rámutatni társadalmi fejlődésünk helyzetére és irányára, hogy biztosan 
lássa maga előtt azon feladatokat, melyeket a jövő nemzedéknek meg kell 
oldania és hogy tanítványait ezen feladatokkal járó nehézségekre lelkileg 
és testileg előkészíthesse. 



A Pannonhalmi Szemle idézett számában abból a tételből in-
dultunk ki, hogy minden terület termőereje véges, melyen valamely 
társadalom megtelepedett, minek következtében csak meghatározott 
tagból álló társadalom élhet meg rajta a szerint, hogy milyen a terü-
let termőereje és milyen a rajta lévő társadalom tagjainak kulturális 
igénye. Arra is rámutattunk, hogy a kultúra fokozza a társadalom 
tagjainak igényét, minek következtében azonos területen és azonos 
termőerő mellett annál kevesebb tagból álló társadalom tud megélni, 
minél magasabb tagjainak kulturális igénye. Ha tehát valamely tár-
sadalom tagjainak száma annyira szaporodott, hogy a terület termő-
ereje azoknak kultúrális igényét már kielégíteni nem tudja, vagy a 
társadalom tagjainak igényét kell visszafejleszteni vagy pedig a tár-
sadalom túlszaporulatának kell idegen területre rajzania megélhetés 
végett. Ugyanakkor rámutattunk a kultúrának azon áldására, hogy 
a kultúra a népvándorlásnak egy új módját fejlesztette ki, melyet 
mi kultúrgyarmatosításnak neveztünk el és amely abból áll, hogy 
a gyáripar és a vele kapcsolatos közlekedési eszközök kifejlesztése 
révén a társadalom túlszaporulatának nem kell kivándorolnia, hanem 
hazai földön, a gyárakban állíthatja elő idegen társadalmak számára 
árúit, melyeket a kifejlesztett közlekedési eszközök gyorsan és sér-
tetlenül szállítanak el idegenbe, hogy onnét a megélhetéshez szüksé-
ges eszközöket megkaphassák a társadalom túlszaporulatának szá-
mára. Ugyanaz a helyzet, mint kisebb kiadásban a városi lakosság-
nál. A városnak a területe rendszerint kisebb, semhogy abból a vá-
rosi társadalomnak minden egyes polgára megélhessen, mindazon-
által e túlszaporulat is megélhet azáltal, hogy a városon kívüli tár-
sadalmak számára termel iparcikkeket és szerez be árut. Európa leg-
főbb társadalma sokkal nagyobb volt már a háborút megelőző idő-
ben, semhogy azt magas kultúrigényével a talajerő el tudta volna 
tartani. Európa azonban az egész világ városává lett, az egész 
földkerekségnek termelt és szállított. Mikor azután a földkerekség 
többi nemzetei is kezdték megoldani a termelést és kereskedelmet, 
az európai társadalom túlszaporulata vagyis lakosságának azon ré-
sze, mely a külső társadalmaknak termelt, elvesztette maga alól a 
talajt, reászakadtak a megélhetés nehézségei és az ezzel járó társa-
dalmi konvulziók. 

Kísértsük meg ezen gondolatokat más úton megközelíteni, egy-
részt, hogy tisztán lássuk azoknak érvényességét, másrészt, hogy 
egyes eddigi téves eszmékkel megismerkedve, komoly és komor va-
lóságokban láthassuk az elkövetkezendő jövő kilátásait és azok fo-
gadására legalább is némileg előkészülhessünk. 

Tisztán talajerőre berendezett társadalom. 

Az emberi társadalom legelső formája a talajerőre berendezett 
társadalom volt, értve a talajerőn mindazt, amit valamely terület 
akár állatban, akár terményben produkált. Az ily társadalmi beren-
dezkedést jellemzi, hogy a társadalom kizárólagosan az általa meg-
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szállva tartott terület terményeiből él és minden szükségletét ugyan-
csak abból íedezi. Az ily társadalmi berendezkedés formái a talaj 
termőereje és az egységnyi területre eső lélekszám szerint különféle 
fokozatokat tüntetnek fel. 

1.) A talajerőre berendezett társadalom legrégibb formája a no-
mád élet: az ember nem termel, csak fogyaszt. Az ily társadalmi 
berendezkedések nyomai a vizek partján és vaddús vidékeken ta-
lálhatók fel, hol a halat, vadat és a fák gyömölcseit fogyasztották. 
Mikor azonban a társadalom szaporodása következtében a szabad 
természet ölén talált táplálék nem volt elégséges a társadalom el-
tartására, megjelenik a nomád élet fejlettebb foka, a táplálékul szol-
gáló állatvilág mesterséges szaporítása a többi állatok rovására, kez-
detét veszi a legeltetés és a legelők keresése miatt a nyájnak kü-
lönféle égaljak alá való terelése, az évszakok változatai szerint. 

A nomád társadalmi berendezkedés első fokozata tehát a talaj 
szabad terményeinek keresése, a második fokozata az állatvilágnak 
az emberi szükségletek szerinti osztályozása : az emberi szükséglet-
nek megfelelő állatok szaporítása más állatok rovására, ez utóbbiak-
nak irtása és pusztítása. 

2.) A nomád életet a letelepülések váltották fel. A letelepülé-
seknek oka részben az volt, hogy a társadalom szaporodása követ-
keztében a talaj nem tudott elég állatot termelni a társadalom eltar-
tására, részben pedig a növényi eleségek megismerése és ugyan-
csak az a körülmény, hogy a szabadon termett növényi eleség ke-
vésnek bizonyult, tehát — mint azt az állatoknál is láttuk — az 
ember a táplálkozásra alkalmas növényeket egyéb növények rová-
sára termeszteni kezdte, ez pedig a földművelésnek és a vele kap-
csolatos letelepülésnek lett okává. 

3.) A talajerőre berendezett társadalom további fejlődési foko-
zatait a társadalomnak az állatvilág rovására való szaporodása jel-
lemzi. Oka az. hogy ugyanazon területen termelt növényi táplálék 
sokkal több lelket tud eltartani, mint ugyanazon területen termelt ál-
lati táplálék. Ezt nagyon egyszerűen beláthatjuk. Egy kat. hold te-
rület egyszeri bevetésre, tehát egy év alatt terem annyi gabonát, 
mint a legnagyobb súlyú állat, mely az évek hosszú során nő fel 
és amely évente megeszi egy kat. hold. termését. Emellett ugyan-
azon súlyú gabonában több táplálék van, mint ugyanazon súlyú 
húsban, mert hiszen a húsnak 60—75 °/o-a víz. 

A kizárólagosan talajerőre felépített társadalmi berendezkedés-
nek eme harmadik fokán — mely az állatvilág kiküszöbölésére irá-
nyul — ismét több fokozatot állapíthatunk meg : 

a) Vannak társadalmak, melyek kizárólagosan a növényi táp-
lálkozásra tértek át, az állatvilágból pedig csakis annyit tartottak 
meg, amennyi a termeléssel egybekötött munkák elvégzéséhez szük'-
séges. Ily társadalmi berendezkedésekkel a távol ázsiai keleten talál-
kozunk. Oka a társadalom szaporodása, mely tisztán növényi táplá-
lékot eszik és a húseledelektől tartózkodik. Japán lakossainak száma 
64,448.000 és állatálománya : 



t 

1,551.000 ló, tehát egy lóra jut 42 lélek 
1,437.000 szarvasmarha, . . 44 „ 
1,262.000 sertés, 51 „ 
1,056.000 juh, 61 „ 

b) Az állatvilág kiküszöbölésére irányuló mozgalom következő 
fokozatát az oly társadalmi berendezkedés jellemzi, midőn a növény-
termeléshez szükséges állati munkaerőt is a társadalom saját tag-
jaival pótolja, amely társadalmi berendezkedéssel ugyancsak a tá-
volkeleten találkozunk. Oka a társadalomnak oly nagyfokú szapo-
rodása, hogy már azokra a területrészekre is szüksége van, melyek-
ből eddig állatjait tartotta el. Az állati trágyaanyagot öntözésekkel 
igyekszik pótolni (kínai csatornarendszerek), az állati munkaerőt pe-
dig elvégzi maga a társadalom : megássa földjét, kicsépeli termését, 
szállít, egyszóval beáll kulinak. 

A tisztán talajerőre berendezett társadalomnak ily kis igényekre 
való leépítését az a pszihológiai jelenség okozza, hogy mindenki 
igyekszik ragaszkodni azon röghöz, melyen e világra jött és ahol 
ősei pihennek. Maga a talajerő azonban korlátolt ; bármily magas 
művelésbe részesítsük is, csak meghatározott lélek eltartására alkal-
mas. Éppen ezért az ily talajerőre berendezett társadalmak történelmi 
vizsgálásánál állandóan találkozunk azzal a jelenséggel, hogy ha 
nagyobb volt a társadalmi szaporulat, mint amennyit a talaj a tár-
sadalmi fejlődés bármely fokán eltudott volna tartani, a társadalom 
a méhekhez hasonlóan rajokat bocsátott ki magából, új területek 
meghódítására és új haza keresésére. 

Mindazonáltal ugyancsak a történelem szemüvegén azt látjuk, 
hogy a ra.jok mennyisége és száma soha sem állott arányban a 
szaporulattal, hanem ennek egy része inkább szolgai, sőt állati mun-
kára vállalkozott, csak ne kelljen neki elhagynia azt a rögöt, hol 
bölcsője ringott. 

Bár még erre visszatérünk, ismételten és ez úton is felhívjuk 
a figyelmet az ilyen tisztán talajerőre berendezett társadalmak és a 
társadalmi berendezkedésük vizsgálására, mert mint látni fogjuk, a 
kultúrális fejlődés ily irányba tereli a társadalmakat. 

A munkára berendezett társadalom. 

A munkára berendezett társadalom oka és forrása a társadalmi 
munkamegosztás. Ezt ott látjuk már az ősember korában is, és 
0. Hauser: Der Mensch vor 100,000 Jahren c. munkájában — ha-
bár talán a címben kissé el is szalad — de fényképben közli azt 
a műhelyt, melyet ásatásai során felfedezett, és ahol az ősember pat-
tintott köveit készítette, hogy embertársainál élelmiszerekre cserél-
hesse be. Jellemzi az ily társadalmi berendezkedést, hogy földmű-
veléssel, tehát élelmiszer termelésével legfeljebb csak mellékesen — 
üres óráiban foglalkozik, megélhetésének forrása tehát nem a föld, 
hanem az a munka, mellyel a társadalom tagjai számára munká-
jukhoz szükséges eszközöket és szükségleteket állítja elő. A munka-



megosztás rendkívül megkönnyíti a termelést, mert egyrészt mindenki 
mentesül a sok jövéstől-menéstől, mindenki saját dolgával foglal-
kozhatik és mindenki sokkal jobban és sokkal többet tud termelni, 
ha munkájának minden kis részletét tökéletesen tudja és ismeri. 
Amikor tehát munkára berendezett társadalomról beszélünk, nem 
azt akarjuk ezzel mondani, mintha csak az erre berendezett társa-
dalom dolgozna, hanem tisztán és kizárólag a megélhetés forrására 
mutatunk rá, mint amelynek már nem a talajerő a feltétele, mond-
juk inkább közvetlen feltétele, hanem az a munka, melyet ki-
fejt. 

Az ily munkára felépített társadalmi berendezkedést a terület-
től való függetlenség jellemzi, részben azáltal, hogy megélhetése 
nincs kitéve az időjárás és klíma esélyeinek, másrészt és első sor-
ban pedig legjellemzőbben azáltal, hogy működéséhez csak 
annyi területre van szüksége, ahol munkaterét felütheti. Ezen utóbbi 
tulajdonsága révén lett a munkára felépített társadalmi berendezke-
dés a mai társadalmi kialakulás és berendezkedés legfőbb oka. 

A munkára felépített társadalmi berendezkedésben ismét foko-
zatokat különböztethetünk meg. 

1.) Legősibb alakja a várak körül összesereglett és letelepedett 
iparosságban található fel. A föld és terményei, valamint az állat-
állomány nehezen mozgatható és így nehezen rabolható ingatlanok 
és ingóságok ; ellenben az iparcikkek és ezeknek aranyban, ezüst-
ben kifizetett csereértékei kis helyen elférnek, könnyen mozgatható 
ingóságok. Gazdájuknak tehát biztos helyet kell keresnie ; így történt 
azután, hogy a várúr oltalma alá gyülekeztek, azt kiadásaiban segí-
tették : adót fizettek neki az oltalomért, de legalább nagyobb bizton-
ságban érezhették magukat. 

2.) A fejlődés második foka akkor található meg, midőn a vá-
rospolitika kezdetét veszi vagyis ipari gócpontok keletkeznek, első 
sorban oly helyeken, melyek a környező lakosság által legjobban 
megközelíthetők ; és éppen ezen megközelítés megkönnyítésére meg-
indul az úthálózat kiépítése. De ez még mind a társadalom keretén 
belül történik. 

3.) A fejlődés további fokán a szállítóeszközök tökéletesítésé-
vel az ipar mellett a kereskedelem is kezd kifejlődni az ipari gó-
cokkal kapcsolatban és ekkor veszi kezdetét az idegen társadal-
makkal való cserekereskedés, oly társadalmakkal, melyeknek kultú-
rális fejlettsége alacsonyabb és így alkalom kínálkozik az árúcserére. 
Ebből indult ki és keletkezett mai társadalmi berendezkedésünk, mi-
dőn a termelési és közlekedési eszközök fejlesztésével az egyes tár-
sadalmaknak mindig nagyobb és nagyobb része foglalkozik iparral 
és kereskedelemmel, első sorban idegen társadalmakkal kapcsolat-
ban. Hol mily arányú ez a fejlődés, mutatja a következő táblázat, 
mely szerint a mai különböző társadalmakban a lakosság foglalko-
zási százaléka. 

M. Statisztikai Zsebkönyv szerint 



Ország őstermelő iparos és keresk. 

Nagybritannia 
a) Anglia és Wales . . 6"8 °/o 

10*0 „ 
611 % 
58*0 „ 
57'2 „ 
49'4 „ 

b) Skótország . . . 
Belgium 
Ausztria 
Svájc ,. . . 
Amerikai Egységes Állam . 
Németország 
Franciaország 
Olaszország 
Spanyolország 
Magyarország 
Lengyelország 
Szovjetunió 

19*1 „ 
22'9 „ 
25'9 „ 
26'3 „ 
30.5 „ 
41*5 „ 
56" 1 „ 
561 „ 
58'2 „ 

867 
77'8 

56'1 „ 
33 4 „ 
56 9 „ 

310 „ 
25'9 „ 
247 „ 
135 „ 
7*5 „ 

45'8 

Amint az itt közölt kimutatásból látható, a társadalomnak más-
más százaléka szerveződik át munkára felépített társadalmi réteggé, 
miért is a legtöbb társadalomban két, egymással párhuzamos szer-
veződés folyik : a társadalom egyik része a talajerőre támaszkodva 
él és gyarapodva szegényedik, míg a társadalom másik része mun-
kára szerveződik át. Éppen ezért a legtöbb társadalom vegyes beren-
dezésű és az egyes társadalmak abban különböznek egymástól, 
hogy a kétféle berendezkedésnek aránya a különböző társadalmak-
ban más és más. 

Mindazonáltal midőn a vegyesen berendezett társadalom eljut 
fejlődésének azon fokára, hogy a munkára berendezett társadalmi 
réteg már nemcsak saját társadalmát tudja termékeivel ellátni, ha-
nem idegen társadalmakkal is kicseréli termékeit, az ily társadalmi 
berendezkedésnek egy igen fontos jelenségével találkozunk : a la-
kosság fejlődésének dacára is megszűnnek vagy legalább is eny-
hülnek a népvándorlások. Ez természetes is. Mert ha a munkára 
felépített társadalom a talajerőtől független és csak akkora talajra 
van szüksége, hol lakóházát felépítheti és munkaterét felütheti, — 
ekkora terület pedig könnyen szerezhető — mi sem természetesebb, 
mint hogy túlnépesedés esetén minden társadalom tud magának 
akkora területet kihasítani, hol társadalmi feleslege munkára elhe-
lyezhető. Éppen ezért neveztük el a munkára való berendezkedést 
kultúrális gyarmatosításnak, mert csakis fejlettebb kultúra képesíti 
az egyes társadalmakat arra, hogy kultúrátlanabb társadalmakkal 
szemben társadalmi feleslegét otthon tarthassák, hogy ott dolgozhas-
sék idegen társadalmak részére, hogy onnét viszont megszerezhesse 
azt az élelmiszert, melyet saját társadalmának területe az ő szá-
mára megteremni már nem tud. 

A munkára berendezett társadalom a következő irányokban 
biztosítja népességének a talajerőn felüli szaporodását : 

a) A társadalomnak egy része a kereslethez mért mennyiség-
ben eszközöket állít elő és adhat el ; 



b) A társadalomnak másik része az eszközök előállításához 
szükséges nyersanyagokat termelheti (bányászat, ipari növények, stb.) 

c) Bár furcsán hangzik, de az ily társadalmi berendezkedés 
még a talajerővel foglalkozó társadalmi részt is függetleníti többé-
kevésbbé a talajerőtől, mert képesíti őt arra, hogy a talaján csak a 
drágább élelmiszereket termelje. Az ily társadalmi berendezkedés 
ugyanis mindenképpen behozatalra szorul élelmiszerek tekintetében. 
A társadalom tehát válogathat abban, hogy mely élelmiszereket ho-
zat be és melyeket termeljen otthoni talaján. Rendesen a nem rom-
landó élelmiszereket hozatja idegen társadalmaktól, mint pl. a ga-
bonaneműek ; a romlandókat pedig otthon állítja elő, mint aminők 
a kertitermények, gyümölcsök, zöldségek és húsneműek. Minthogy 
pedig ez utóbbiak drágábbak az előbbieknél és emellett jobban par-
cellázott, ú. n. kerti műveléssel állíthatók elő, a talajon nagyobb tár-
sadalmi rész helyezkedhetik el, mint azon társadalmakban, melyek 
gabonaneműek termelésével foglalkoznak. Az ily talajművelés mun-
kásai már nem annyira a talajból, hanem szintén munkájukból él-
nek, mert termeivényeiket eladják és csak azoknak árán veszik 
élelmiszereik legnagyobb részét, melyet idegen társadalmak ter-
meltek. A talajművelésnek ez a faja azonban csakis akkor foly-
tatható, ha a társadalom saját talajából megélni nem tud, hanem 
az élelmiszerek tekintetében is behozatalra szorul. Ezt különösen 
hangsúlyoznunk kell a magyar álmodozókkal szemben, akik az egész 
magyar rónát kertesíteni akarják. A kerti föld nem terem több élelmi-
szert, csak több munkát lehet belefektetni; de csak akkor, ha a 
gabonaneműeket idegenből hozzák. 

A munkára felépített társadalmi berendezkedésnek ezen 3.) 
alatt említett — külső társadalmakkal csereviszonyban álló, akár ve-
gyes berendezésű, akár kizárólagosan munkára felépített alakját 
expanzív társadalmi berendezkedésnek nevezzük. 

A kultúra és gép. 

Az a kérdés, mi képesíti a társadalmakat ily expanzív társa-
dalmi berendezkedésekre? Kizárólag magasabb kultúrális fejlettsé-
gük. A kultúrára vonatkozó álláspontunkat és annak lényegét köz-
lönyünk fentebb említett számában bővebben fejtegettük, éppen ezért 
itt ilynemű fejtegetését mellőzük. Nem mulaszthatjuk azonban el, 
hogy rá ne mutassunk arra a sok téves nézetre, melyek a mai kultú-
rális berendezkedések bírálatával kapcsolatban a mai társadalmi ba-
jok okait a gépekben keresik. 

Mielőtt a gép társadalomalkotó jelentőségére rámutatnánk, néz-
zük azt röviden a fizikus szemüvegén keresztül. A testek egy ré-
szének megvan az a tulajdonsága, melynél fogva munkavégzésre 
alkalmasak. Ezt a munkaképességet energiának nevezzük. Munka-
képes az ember, az állat; munkaképes a haladó test helyzeti ener-
giája révén, az éghető test hőenergiája révén, stb. 

Azon eszközt, mellyel valamely energiát munkává alakítunk 



át, gépnek nevezzük. Nem nehéz belátni, hogy az első gépeket 
maga a teremtés alkotta meg az élőlények végtagjaiban, mert hi-
szen az élőlényekben lévő energiát ezek alakítják át mozgássá, il-
letőleg munkává. Gép az ember keze, lába, gép az állatvilág vala-
mennyi végtagja. Amit azonban a közhasználatban voltaképpen gép-
nek nevezünk, az az emberi értelem által létrehozott külső eszköz, 
melynek segítségével saját energiáját és a rajta kívül álló energiá-
kat is munkává tudja átalakítani, még pedig oly munkává, mely az 
emberi igények kielégítésére irányul. Fejlődés szempontjából először 
keletkeztek az emberi energiát átalakító gépek, bot, parittya, pat-
tintott kőeszközök alakjában, majd megkezdődik a külső energiák-
kal való munkavégeztetés, elkészül az első nyíl, megkezdődik az 
állati energiák kihasználása, utazás az állatok hátán, majd a ké-
nyelmesebb szekéren, majd kezdetét veszi a természet tárgyaiban 
lévő energiák felismerése és azoknak fokozatosan az ember szolgá-
latába való állítása, gépeket hajt a viz, a hő, a villamosság stb. 

Micsoda társadalomalkotó ereje van tehát a gépeknek ? Köl-
tői nyelven szólva, a gép az emberi gondolat szárnya. Habár ez a 
felelet a reális kutatót nem elégíti ki, mégis alkalmas arra, hogy rá-
mutassunk az összefüggésre a gondolat és az eszköz között. A gép 
a kultúra hordozója. A gép emelte ki az emberi társadalmat a ve-
getatív élet szintjéből, a gép tette lehetővé neki az állat- és növény-
világ meghódítását. A gép tette alkalmassá az embert a társadalmi 
rendre ; a gép tökéletesítette az emberiséget, hogy megerőltetés nél-
kül többet termelhessen ; hogy a föld értékeit feltárja ; hogy keres-
kedelmet folytathasson ; a gép segítette a tudomány és kultúra ter-
jesztésében ; és a gép tette lehetővé, hogy a társadalom többleté-
nek ne kelljen idegenbe kivándorolni kenyérért, hanem saját föld-
jén, saját népe között dolgozhasson idegen társadalmak szá-
mára és hogy munkájának termékeit idegen világrészekbe szállít-
hassa. 

Ha kidobjuk a gépet az emberi társadalomból, abban a pilla-
natban összedőlnek a túlnépesedett társadalmak ; társadalmi rajok 
árasztják el a világot, a túlnépesedett társadalmak hasztalan emelik 
az ég felé kiaszott karjukat kenyérért; abban a pillanatban minden 
társadalom kénytelen átalakulni oly társadalommá, mely tisztán ta-
lajának termékeire van utalva és minden társadalom visszasüllyed 
az őserdők barlangjáig és a vadonban termő gyümölcsökig. 

A gép tehát a kultúra hordozója : e kettő között egyenes arány 
áll fenn : több gép — több kultúra ; kevés kultúra — kevés 
gép. 

. A gép támadása igen emlékeztet a forradalmi eszmeáramla-
tokra. Valamikor az egyházi vagyon volt a társadalmi bajok kikiál-
tott oka, mikor azután az egyházi vagyon konfiskáltatott, kezdődött 
a nagytőkék üldözése ; mikor azután a nagytőke is megsemmisül, 
nem marad más bűnbak, mint a gép. Mert a tömegnek mindig 
bűnbak kell. 



Kultúra és verseny. 
Röviden összefoglalva az eddig mondottakat : kétféle társadalmi 

rendszernek láttuk kifejlődését : a tisztán talajerőre berendezett tár-
sadalomét és a munkára berendezett társadalomét. Azt is láttuk, 
hogy ez a két társadalmi berendezkedés egy és ugyanazon társada-
lom keretén belül párhuzamosan megy végbe és az egyes társadal-
mak a két véglet között tisztán a százalékarányban különböznek egy-
mástól. Rámutattunk arra, hogy a munkára berendezett társadalom 
függetleníti magát a talajerőtől és sokkal nagyobb lélekszámmal tud 
területén elhelyezkedni, mint amennyit az eltartani tud. Láttuk tehát 
az ily társadalmi berendezkedés előnyeit, de hangsúlyozva rá kell 
mutatnunk az ily társadalmak labilis voltára is. Olyanok, mint a 
hullámzó tengeren menő hajó, mint a levegőben úszó gép : nem 
szilárd a közeg, mely őket hordja és azért állandó gond és rettegés 
kíséri útjukat. Ha a várost megfosztom vidékétől, a városi lakosság 
lába alól kihúzom a talajt és szétzüllesztem. Ugyanez a helyzet áll 
fenn egész társadalmakkal kapcsolatban is. Az oly társadalom, me-
lyet saját területe eltartani nem tud és amely a munkára van fel-
építve, munkájából is él. Ha lehetetlenné tesszük számára a mun-
kát, összeomlik az egész társadalom és az egymást érő konvulziók 
között depopulálódva züllik el mindaddig, míg saját talajának termő-
ereje nem biztosítja számára a mindennapi vegetatív életet. Ezekben 
a konvulziókban azonban tönkremegy kultúrája is. A munkára be-
rendezett társadalmi rend tehát a feltételek megszűntével tisztán ta-
lajerőre berendezett társadalmi renddé alakul át, annak minden kö-
vetkezményével együtt. 

Ennek a veszedelemnek pedig az európai társadalom számára 
jelenleg két oka van : 

a) Az első és a kisebb ok az, hogy a háborúk következtében 
a lakosság vásárlóképessége visszafejlődött. A második és az egyre 
imminensebb és veszedelmesebb oka pedig abban áll, 

b) hogy az a kultúrális fölény, mely az európai társadalmak 
számára a munkára való berendezkedést eddig biztosította, már 
nem domináns eleme az európai kultúrának. 

Az első okra az idő enyhülést hozhat, a második azonban 
egyre jobban elmélyül. Ezt bővebben magyarázni talán nem is kel-
lene, minthogy szemünk előtt játszódik le idegen világrészek társa-
dalmainak hihetetlen erőfeszítése kultúrájuk fejlesztésére, mindazon-
által rá akarunk és rá is kell mutatnunk azon belső okokra és fo-
lyamatokra, melyek miatt és melyeken keresztül a munkára való 
berendezkedés gyökerei lassan elhervadnak. 

A munkamegosztás hozta létre a kétféle társadalmi berendez-
kedés lehetőségét, a munkamegosztás és a kétféle társadalmi beren-
dezkedés pedig automatikusan és semmiféle magyarázatra nem szo-
ruló módon az árúcserét teremtette meg. A munkára való beren-
dezkedésnek azonban az árúcserével kapcsolatos vitális érdeke és 
létének feltétele csak akkor valósulhat meg, ha árúját el is helyez-
heti. Ez a feltétel hozta létre több termelő esetén a versenyt. 



Végső okként tehát a versenyképesség a munkára felépített 
társadalmak alapja. Amíg ez fennáll, biztosítva van a társadalom 
berendezkedése ; ha ez megdől, magával rántja a társadalmat is. 
Ez magyarázza meg azt a rettenetes küzdelmet és emberfeletti erő-
feszítést, melyet a mai társadalmak piacaik biztosításáért kifejtenek, 
amely küzdelmek nyomán annyi vér, annyi szenvedés, annyi ár-
mány és cselszövés mételyezi meg a társadalmak életét. 

Ne vágjunk azonban elibe a végső következtetéseknek, hanem 
vizsgáljuk meg folytatólagosan a versenyt is, mint társadalomalkotó 
tényezőt. 

1. Versenyhez mindenekelőtt szükséges a verseny tárgya: az 
árú. Hogy az árú piacra kerülhessen, szükséges, hogy az árúból 
nagyobb legyen a termelés, mint amennyire az árú előállítójának, 
akár az egyednek, akár a társadalomnak szüksége van. Ebből kö-
vetkezik a verseny első tétele : 

versenyhez a termelés feleslege használható. 
Ezzel a tétellel egyes társadalmi berendezkedéseket eleve ki-

zárunk a versenyből. így a talajerőre berendezett társadalmaknál 
mindazon társadalmak eleve kizáródnak a talajerő terményeivel foly-
tatandó versenyből, amely társadalmaknak a talajerő ugyanazon ter-
ményére szükségük van. Az európai államok nagyrésze éppen ezen 
törvény következtében már eleve nem rendezkedhetik ke a mező-
gazdasági terményekkel folytatandó versenyekre. Oka, mert az euró-
pai társadalmak nagyrésze már túlnépesedett úgyannyira, hogy el-
tartásához talajereje nem is elégséges. Ily irányú kimutatást már kö-
zöltünk szemlénk hasábjain, éppen ezért erre most nem térünk ki. 

Amíg a mezőgazdasági termelés terén annál könnyebben részt-
vehet valamely társadalom a nemzetközi versenyben, minél keve-
sebb tagból áll, tehát az egységnyi lélekszámra minél nagyobb te-
rület jut, a munkára felépített társadalomban éppen fordítva áll a 
helyzet: a versenyhez szükséges felesleg csak egy bizonyos terme-
lésen felül állhat elő és annál nagyobb, minél nagyobb az a társa-
dalmi réteg, mely a felesleg előállításával foglalkozik. 

Az árú eredete szerint többféle lehet ; lehet a talajerő ter-
méke, mely a klimatikus viszonyok szerint más és más (déligyü-
mölcsök, kakaó, kávé, alma, szőlő) ; lehet a talaj alkotórésze (szén, 
kőolaj, ércek, gyémánt, gyógyvizek stb.), végül lehet a két előbbi-
nek átalakítása különféle szükségleti cikkekké. 

2. A verseny második feltétele a munka, mely a társadalmi 
felesleget előállítja. Hogy azonban a munka versenyképes árúfeles-
leget termelhessen, annak szigorú és soha senki által még meg 
nem cáfolt feltételei vannak, mégpedig : 

a) a munkaerő legalább is ne legyen drágább, mint a ver-
senytárs által felhasznált munkaerő; 

b) a termeléshez szükséges eszközök legalább is oly tökélete-
sek és olcsók legyenek, mint a versenytárs eszközei; 



Áz apátsági templom belseje. 





c) a munkaerőt és az eszközöket a termelő is legalább úgy 
ki tudja használni, mint a versenytárs. 

Ez az utóbbi feltétel voltaképpen az előző két pont következ-
ménye, de mivel csak magyarázat után vezethető le, a későbbiek 
miatt külön pontba foglaltuk. 

Ami a munkaerő olcsóságát illeti, a gyakorlat azt mutatja, hogy 
a legdrágább az emberi munkaerő, olcsóbb az állati, de a legol-
csóbb a természeti erő. Ha az állati erőt ökörfogatban, a természeti 
erőt pedig kilówatt-áram előállítási költségében számítjuk, akkor a 
különféle erőforrások között az értékarány pengőben kifejezve 

ember : állat : természeti erő — 10 : 5 : 1 
Minél nagyobb mennyiségben tudja tehát valamely társada-

lom igénybeoenni az állati, illetőleg a természeti erőket, annál ol-
csóbban termel versenytársához viszonyítva. 

A különféle erőforrások igénybevételének lehetősége azonban 
minden más társadalomban más és más. Ez két körülménytől függ : 
az első : vájjon az illető társadalomnak mily erők állanak, vagy áll-
hatnak rendelkezésére munkájához; a második pedig: ha az illető 
társadalomnak rendelkezésére állanak is a különféle munkaerők, 
kérdés, igénybeveheti-e azokat? 

Az első feltétel : a rendelkezésre álló energia minősége és 
mennyisége társadalmak szerint változó (fa, tőzeg, szén, vízierő stb.). 
Ezt magyarázni nem is kell. 

Sokkal fontosabb azonban a második feltétel. Ahhoz, hogy a 
társadalom igénybevegyen valamely energiaforrást, nem elégséges 
az a feltétel, hogy az rendelkezésére is álljon, mert ez mindig a 
felesleg előállításával foglalkozó társadalmi rétegek sűrűségétől 
függ. 

Ez a tétel isteni és természettörvényen alapszik. Minden em-
bernek joga van a megélhetéshez és minden ember munkájából él. 
Ha tehát a társadalomnak valamely rétege tisztán és kizárólagosan 
emberi munkaerővel állít elő valamely cikket, csak azon esetbe tér-
het át a társadalom olcsóbb állati, illetőleg természeti energiára, ha 
az áttérésnél feleslegessé vált emberi munkaerőt másutt el tudja he-
lyezni. 

Ez az elhelyezés lehet többféle : ha a talajerő még nincs a 
társadalom létszáma által kimerítve, visszautalhatja a talaj művelé-
séhez, de csak azon esetben, ha a társadalom véletlenül nem éppen a 
talajerő termékeivel vesz részt a versenyben ; elhelyezhető az energia-
változással járó felesleg újabb munkaalkalmak létesítésével is, de csak 
akkor, ha ez az új munkaalkalom versenyképes ; végül elhelyezhető 
az energiaváltoztatással járó társadalmi felesleg a kivándorlással is, 
melynek legegyszerűbb formája a gyarmatpolitika. 

Ha azonban valamely társadalomnak nincs meg az a lehető-
sége, hogy az energiaváltoztatással járó társadalmi feleslegét elhe-
lyezhesse, az energiaátváltoztatásra nem térhet át. 

Ezzel a tétellel azonban a társadalom sorsa is meg van pe-



csételve, mert versenyképtelenné válik a piacokon és minden ver-
senyképtelen társadalom — amint azt már fentebb is kimutattuk — 
kénytelen átszerveződni tisztán talajerejének termékeire és ekkor 
következik be az az állapot, melyet mai műnyelven zárt társada-
lomnak, illetőleg zárt gazdálkodásnak nevezünk. 

A zárt gazdálkodás tehát nem más, mint a saját talajerejére 
utalt társadalmi rend. Hogy ily változásnak melyek a következmé-
nyei, — különösen a túltelített társadalmakban, arra már fentebb rá-
mutattunk. Visszatérés a népvándorlások és a kulik társadalmába. 

Még egy kiút azonban van, erre azonban ma igen nehéz rá-
mutatni, európai társadalmunk mai kultúrigényei mellett. A verseny-
képesség helyreállítására kivezető út volna — legalább is ideiglene-
sen a kultúrigények leszállítása. A kínai kuli hetenkint pénzünkben 
kifejezve 2—3 pengőt keres, a statisztikai kimutatás szerint pedig 
az 1933-ik évben a magyarországi ipari munkásság átlagos órabére 
56 fillér volt. 

Erre azonban rámutatni nem népszerű cselekedet. Legyen szabad 
azonban megkérdezni : melyik lesz jobb : belvillongások, polgárhábo-
rúk, lerongyolódás és a vándorbot-e Afrika őserdői felé, vagy az igé-
nyek lecsökkentése. Mert az európai társadalmak mai kultúrigényük 
mellett Európa termőerejéből megélni nem tudnak. Ha meg tudná-
nak élni, nem szorulnának behozatalra. Mielőtt azonban a mai kor 
gyermeke erre rádöbben, már lerombolta kultúráját. Ez az örök 
„Feszítsd meg" igazsága. 

A fentebbiekben láttuk a társadalmak fejlődésének, kialakulá-
sának és a hanyatlásnak útját, a talajerőre berendezett zárt társa-
dalom és a munkára berendezett expanzív társadalom életén keresz-
tül. Mindkettő a föld rögétől indul el és mindkettő oda tér vissza, 
csak az utóbbi magasabb életpályát fut meg és isteni szikrát visz 
magával, melyet kultúrává kinemesítve közöl az emberiséggel ; mikor 
azután betöltötte hivatását, szétoszlik a nagy társadalmak kovászává. 

* 
* * 

Kikel a mag, hogy életté sarjadon a föld felett, hogy az égre 
emelt tekintettel virágot hozzon és díszes koronává váljék ; de ha 
eljön az ősz, meghal, hogy több életnek adjon életet. 

Megszületik az ember a föld porából, magasra emelt tekintet-
tel eszméket hengerget az anyag felett; és ha megtermékenyítette 
velük az emberiséget, több életnek adva életet, visszatér a földbe, 
melyből vétetett. 

Minden fejlődésnek legszebb példája a nagypénteki Áldozat, 
mely a keresztről hirdeti, hogy élet csak megsemmisített életből vi-
rágzik. És ha összeszorul is szívünk látásán ; ha Jeruzsálem leányai-
val siratjuk is arcának foltjait és töviskoszorúja alatt csörgedező vé-
rét, fájdalmunk ellensúlyaként megjelenik a megváltás. 

Élet csak meghalt életből fakad és nagy élet csak nagy áldo-
zatok máglyájából sarjadzik. 

* * * 



A magyar sziget. 
Magyarország nem talajának értékeivel (szén, ércek, olaj stb.), 

nem is a talaj értékeinek átalakításával (gépek, eszközök), hanem 
elsősorban talajának termőerejével és mezőgazdasági terményeinek 
átalakításával vesz részt a világversenyben. Az 1933. statisztikai 
zsebkönyv szerint kivitelének mindössze mintegy 11%-a nem szár-
mazik a talajerő termékéből, vagy annak átalakításából. Ezzel szem-
ben behozatalának mintegy 26°/°-a származik talajerőből vagy ab-
ból származó termények átalakításából. Amit tehát idegenből hozat, 
arra szüksége van, legalább is 60—70% erejéig, mert azt jelenlegi 
talajereje neki szolgáltatni nem tudja. Behozatalának mintegy 20 °/o-t 
alkotja csak a tüzelőszer és energiaforrás, a többit pedig munkájához 
szükséges fém, nyersanyag és eszközök. 

A magyar őstermelésnek tehát minden feltételek mellett ver-
senyképesnek kellene maradnia, annyival is inkább, mert hazai 
szénbányáink a közel jövőben, 40—50 éven belül teljesen kimerül-
nek, amikor is a ma évenkint termelt mintegy 70,000.000 q szenet, 
illetőleg annak kalóriaértékét is külföldről kell hozatnunk, ami 2 
pengőjével számítva, évi 140,000.000 P-t tesz ki es minthogy 1931-ben 
tüzelőanyagra kiadott összes kiadásunk 88,158,000 P volt, láthatjuk, 
hogy ily címen kiadásaink majdnem megháromszorozódnak. Ha pe-
dig a hiányzó energiaforrást erdősítés útján akarnók elérni, minden 
kivitelünk lehetetlenné válnék, mert a 70 millió q szenet mintegy 
100 millió q fával tudnók csak pótolni, amihez 6—7 millió kat. hold 
területre volna szükségünk, ami annyit jelentene, hogy a magyar 
talaj mai 12% -os erdőterületét mintegy 40 %-ra kellene felemelnünk. 
Ekkora erdősítés azonban nemcsak a kivitelt tenné lehetetlenné, ha-
nem az ország lakosságának igen nagy részét is földönfutóvá. 

A magyar mezőgazdaságnak tehát mindenképpen verseny-
képesnek kellene maradnia, ami más szóval annyit jelent, hogy a 
magyar társadalom nem rendezkedhetík be talajerejének teljes fel-
éléséhez, mert akkor kivitele megszűnik. 

A mai helyzet azonban az, hogy Magyarország mezőgazda-
sági versenyképességét nemcsak hogy el fogja veszíteni, de máris 
elvesztette. Magyarország ebből a szempontból máris zárt társada-
lommá alakult át, illetőleg jövőjét azzá kell átalakítani, annak min-
den következményével együtt. 

Hogy ez az állapot hogyan állott elő ? Igen egyszerű a felelet : 
nincsenek meg a versenyképesség feltételei. A magyar őstermelés 
nem térhet át azokra a termelési eszközökre, melyek a versenyké-
pességet számára biztosítják. Kerti művelésre nem térhet át, mert 
nincs a háta mögött az a munkára felépített társadalom, mely a 
kerti terményeket fel tudná venni. Marad tehát számára a közép-
terjes szemművelés, mellyel nagyobb rádiusban mozoghat, minthogy 
az ily termények nem romlandók és emiatt továbbszállíthatók. Ma-
gyarországnak a földműveléssel foglalkozó lakossága azonban sok-
kal sűrűbb, semhogy a mai versenyképes termelési eszközöket (trak-
tor, arató- és cséplőgépek, talajművelő eszközök, stb.) igénybe 



vehetné anélkül, hogy a lakosság nagy százaléka kenyér nélkül ne 
maradna. Ezt érzi maga a kormányzás is és vámokkal, adókkal, 
hihetetlen terheket ró a versenyképes talajművelő eszközökre, csak 
azért, hogy a lakosság földönfutó ne legyen és az őstermelők kény-
telenek legyenek az emberi munkaerőt alkalmazni. Csak a naiv és 
kislátókörű emberek állíthatják azt, hogy a mai talajművelő eszkö-
zök nem versenyképesebbek, vagyis nem olcsóbbak az emberi, il-
letőleg állati erőnél. Nálunk, magyaroknál nem versenyképesek, 
mert mesterségesen teszik őket versenyképtelenné. 

De ez a körülmény ne vezessen félre senkit. Maga a termelé-
sünk a külfölddel szemben versenyképtelen, vagyis a külföldi terme-
léssel szemben zárt területté alakultunk át. Mindezen nem változ-
tat a kormányzat által nyújtott termelési prémium, egy circulus vi-
tiosus, mert mindazt, amivel a termelő társadalmat segíti, magától 
a termelő társadalomtól veszi el. 

Ne felejtsük el: Greham-nek van egy pénzre vonatkozó törvé-
nye, mely így szól : A rossz pénz mindig kiszorítja a jó pénzt. Ezt 
a törvényt eddig még megcáfolni nem sikerült. De éppen ily meg-
cáfolhatatlan tétel, az is, hogy az olcsó termelés mindig kiszorítja a 
drága termelést. És amikor amúgy is drága a magyar termelés, min-
den téren tűzzel-vassal hajszolják kérészül a racionalizálást: a társa-
dalmi berendezkedések leépítését és az így feleslegessé tett réte-
geknek a talajerőhöz való átutalását. Furcsán fog hangzani, de az 
európai kontinensen lévő számottevőbb országokban egy őstermelő 
lélekre csak Olaszországban és Lengyelországban jut kevesebb ter-
mőföld, mint nálunk. Ha ugyanis az őstermelő lakosság számával 
az ország termőföldjét elosztjuk, — a következő kimutatást kapjuk. 
Egy őstermelőre jut : 

Ausztria 875 kat. hold. 
Svájc 5'18 
Németország 3'90 
Anglia . 12*50 
Franciaország 4'80 
Spanyolország 5*36 
Szovjetunió 875 
Am. Egyes. Áll 37*50 
Finnország 19*60 
Magyarország 3*20 
Lengyelország 2*30 
Olaszország 2*16 

Az itt közölt kimutatás alapján sem nehéz tehát átlátni, hogy 
a középterjes földművelésre ítélt magyar földművelés nem veheti 
igénybe a versenyképes termelés eszközeit, hanem fajszeretetből is 
köteles a drágább munkaerőt alkalmazni, miáltal a talajerőre beren-
dezett, zárt társadalommá van predesztinálva. 

Hogy lehet-e ezen segíteni? Az isteni Gondviselés mindig 
közbejöhet: akár a revizió útján, akár más államokkal való gazda-
sági egyesülés révén hígulhat a társadalom és újabb munkaalkal-



mak kínálkozhatnak, de jelenleg —- még a vámok által is verseny- . 
képtelenségre kárhoztatott zárt társadalmunk nem bírja a versenyt 
sem Kanadával, sem Oroszországgal. 

* * 
* 

Ezek után nézzük a lelkipásztor és a pedagógus szemével a 
magyart. Nézzük, amint nyög a közterhek és társadalmi terhei alatt, 
befeléfordulva, ekéje után lehorgasztott fejjel ballagva, aggodalom-
mal a jövő iránt, de végtelen bizalommal ahhoz a kék égben la-
kozó, búját-bánatát megosztó nagy Alkotóhoz, akihez már csak egye-
dül tud segítségért folyamodni, kérve ó t : ha lehetséges, múljék el 
tőle a, pohár. 

És amikor látjuk magunk előtt lelki vásznunkon leperegni e 
ballagó, lehorgasztott fejű és terhelt vállú szegényt, amint majd egyre 
szűkül lába alatt a talaj ; amikor egyre többen veszik vállukra a ta-
risznyát és kezükbe a vándorbotot ; amikor a kulik szerepe leselke-
dik rá; 

kérdem a magyar pedagógusokat : elégséges-e a mi múltra néző. 
retrospectiv pedagógiánk; elégséges-e a jövendő magyar nemzedék 
előtt felvonultatni a rómaiak és görögök dicsőségét ; elégséges-e az 
ősök nagyságát, a mult fényét, egy fejlődő kultúra minden szép és nagy 
vívmányát, az ipar és művészet minden csábítását ; elégséges-e őt reá-
nevelnünk egy játszva tanult kultúra megismerésére, amikor látjuk, 
hogy a jövő minden ideálizmusából kivetkőzteti ; amikor a kultúra 
vívmányai helyett lassanként betevő falatja sem lesz ; amikor a re-
pülőgépek ismerete mellett kezébe foghatja a hontalanság vándor-
botját ; amikor a fürdőkádak, jóléti intézmények ismerete mellett 
nem lesz hová fejét lehajtsa ; amikor a boldogság és béke helyeit 
saját honfitársának kenyerére lesz kénytelen áhítozni és megátkozni 
minden kis rögöt, mely neki nem terem. 

Nem jobb volna-e a retrospectiv pedagógia helyett egy alkal-
mazott pedagógia, a jövő szemszögébe beállított nevelés, mely arra 
tanítja, hogy a magyar rónán szép az élet, de ez áldozatot és le-
mondást követel ; mely az egyszerűségre, nehéz munkára, megpró-
báltatásokra és nélkülözésekre nevel, mely megacélozza izmát és 
lelkét, ha kell, a vérontásig. 

Kérem a magyar pedagógusokat; tegyék fontolóra hercegprí-
másunk szavát, azt a nagy figyelmeztetést, hogy a játék és játszva 
nevelés helyett több életet vigyünk az iskolába. 



Á cseh katolikus újjászületés. 
Spectator. 

A csehek közt a katolikus újraéledésnek nem egy biztató jele 
mutatkozik. Ezekről tudomást szerezni katolikus és magyar szempont-
ból egyaránt kívánatos. Katolikus szempontból azért, mert nem lehet 
közömbös, ha Közép-keleteurópa azon országában, mely a világ-
háború után katolikus szempontból tán a leginkább veszélyeztetett 
volt, e tekintetben bizonyos kedvező fordulat állott be. Magyar szem-
pontból pedig a csehek közt mutatkozó katolikus újjászületés jelei 
azért figyelemreméltók, mert ha majd a Gondviselés elhozza azt az 
időt, midőn a magyarok és csehek (természetesen bevonva más 
érdekelt népekeket is, 'elsősorban a szlovákokat) leülnek egymás 
mellé tárgyalni, akkor már a felébredt és megerősödött cseh katolikus 
közvéleménnyel is kell számolni. Ez pedig a magyar katolikusokra 
sajátos feladatokat ró, hasonlókat, mint a magyar protestánsokra azon 
körülmény, hogy nekik meg a külföldi protestánsokkal kínálkoznak 
érintkezési lehetőségek és alkalmak, 

I. Az első idők egyházellenes hulláma. 

A Csehszlovák Köztársaságban keletkezésekor és államisága 
első éveiben kimondottan vallásellenes, főleg pedig kalolikuseüenes 
irány uralkodott. „Leszámoltunk Béccsel ! Most le fogunk számolni 
Rómával is!": Ez volt a jelszó. E mentalitásnak mintegy szimbolikus 
cselekedete volt a híres prágai Mária-szobornak, a katolikus ellen-
reformáció remek barokk emlékének a ledöntése. Ugyanakkor kerek 
egy millió addig katolikusnak anyakönyvezett cseh, köztük 250-300 
pap, hivatalosan is kilépett a katolikus Egyházból. Körülbelül fele 
felekezetnélkülivé vált, tehát nyiltan is a vallástalanság terére lépett, 
másik fele pedig túlnyomó részében az újonnan megszervezett úgyneve-
zett csehszlovák egyház tagjává lett. E huszíta-protenstáns tradíciók, 
vallási téren is teljes önállóságra törő szélső nacionalizmus és jan-
zenista-ókatolikus, meg keleti szláv-nemegyesült formák egybekapcso-
lása, hívei nagy részénél minden komolyab vallási tartalom nélkül. 
Az ezen új mozgalomhoz csatlakozó tömegek egyes községekben a 
katolikus templomokat erővel lefoglalták a maguk számára. Hosszú 
ideig tartott, míg a katolikus Egyháznak sikerült ezeket részben 
visszaszerezni, mikor a szakadár csehszlovák egyház tagjai az állam 
gazdag pénzbeli hozzájárulásával maguknak új templomokat építet-
tek. Megjegyzendő, hogy e tömeges aposztáziák inkább Csehország 
városi és ipari vidékein fordultak elő, mint az agrár morváknál. Csak 



egész ritkán és ilyenkor is csak egyénenként fordult elő Szlovensz-
kón. Tömeges hitehagyások és a pravoszláviához való csatlakozások 
a köztársaság legkeletibb részében, Kárpátalja ruszin görög-katolikusai 
között is fordultak elő Orosszországból jövő pópák agitációja folytán. 
Itt is történtek katolikus (ezekben az esetekben görög-katolikus) temp-
lomok erőszakos lefoglalásai. Nagy részüket hosszadalmas perek 
utján a görög-katolikus Egyház ma már visszaszerezte. 

A vallásellenes áramlat teljes erejével vetette magát az iskolákra. 
Szlovenszkón 19 gimnáziumot és 4 tanítóképzőt fosztott meg egyszerű 
közigazgatási intézkedéssel katolikus jellegétől. Az iskolákat „szabad-
gondolkodó" ateista tanerők százai árasztották el. 

Nem tagadható az egyházellenes irány az egyházi birtokok 
nagy részének zárgondnokság alá helyezésénél sem. 

E vallásellenes, főleg pedig katolikusellenes áramlatnak okai 
röviden a következők : 

1. A cseh tradícióban és a cseh néplélek elég széles rétegei-
ben ott él a glorifikált Husz János emléke és szelleme : szemben 
Rómával. 

2. A szélső nemzeti fellángolás a vallásban is csak a nemzeti 
gondolat és önálló államiság alárendelt eszközét látta. 

3. A cseh közfelfogás a katolikus Egyházban annak a Bécsnek 
szövetségesét látta, amelyet azzal vádol, hogy akadálya volt a cseh 
nemzeti állam önállóságának és így teljes kifejlődési lehetőségének. 

4. A régi Ausztria-Magyarország egyházi életének egyik fősebe 
a jozefinizmus volt. Oly egyházpolitikai és államegyházi irány, mely 
az Egyháznak anyagi, vagyoni pozícióját, nemkülömben közjogi 
kiváltságai nagy részét meghagyta ugyan ; azonban magát az egyházi 
életet az állami bürokratizmus egy szervévé zsugorította, a papot pe-
dig az államtól függő egyházi hivatalnokká és irodavezetővé fokozta 
le. E minden lelki felemelkedést nélkülöző, a valódi egyházias gon-
dolkodást csírájában elfojtó rendszer a régi kettős monarchia egyik 
részében sem volt oly károsan kifejlődve, a papság gondolkodására 
és életére tán sehol nem hatott olyannyira kedvezőtlenül, mint éppen 
Csehországban. A cseh papság nagy része még akkor is, ha túl 
kívánt emelkedni ezen tisztán hivatalnoki, funkcionáriusi beállítottsá-
gon, aránylag csak ritkán lépett a lelkibb és egyháziasabb működési 
térre, hanem radikális nemzeti és politikai tevékenységet kezdett, 
tehát legtöbbször mégiscsak inkább profán, mint egyházi tevékenységet. 
— E bajok fokozottabban mutatkoztak Csehországban, mint Morva-
országban. — Hozzájárult ehhez, főként Csehországban, a nagy pap-
hiány. Ily körülmények közt nem csodálható, ha az államfordulat 
minden tekintetben forrongó idejében a dolgok a tömegaposztáziáig 
fejlődtek. 

5. Végül minden személyes él nélkül tisztán a krónikás hűségé-
vel le kell szögezni azt is, hogv a keletkező Csehszlovák Köztársa-
ság sok vezető egyénisége egyénileg is a katolicizmussal szemben 
barátságtalan gondolatkörben élt. Olyfélében, mely leginkább a 
századvégi francia „antiklerikálisok"-ra emlékeztetett, kikkel szoros 



barátságban is voltak. így megvolt minden előfeltétele egy annak 
rendje-módja szerint meginduló kultúrharcnak, egyházüldözésnek. 

II. Az egyházellenes irány letompulása é s annak külső okai. 

A Csehszlovák Köztársaság első évei óta a helyzet lassanként 
változott. Az egyházellenes és vallásellenes irányzat lényegesen eny-
hült. Ez főleg a következő okokra vezethető vissza : 

1. A vallás és egyházellenes törekvésekkel szemben idővel oly 
ellenállás mutatkozott, főleg Szlovenszkóból amilyenre irányadó 
körök kezdetben nem számítottak. Ezért az egyházellenes irányzat 
letompítása már a politikai okosságnak is egyik legelemibb követel-
ménye volt. 

2. A Srámek prelátus vezetése alatt álló katolikus irányú cseh 
néppárt a politikailag nagyon bonyolult helyzetek közepette nélkülöz, 
hetetlen tényezőjévé vált a prágai kormánykoalíciónak, sőt volt idő, 
midőn magasabb politikai érdek kedvéért Hlinka prelátus szlovák 
katolikus néppártját, sőt egyidőben még a csehországi németek 
katolikus keresztény-szociális pártját is bevetíék a kormánykoalícióba. 
E pártok néhány vezetőjének miniszteri széket is juttattak. Ennek 
fejében az első esztendők többé-kevésbbé nyilt egyházellenes irányát 
meg kellett változtatni. — Hogy mindennek dacára mégis csak, bár 
burkoltan, mutatkozó kultúrharcos törekvésekkel szemben, melyek 
főleg iskolai téren érvényesülnek, nem lett volna-e jobb egy teljesen 
nyíltan kirobbanó és lefolytatott kultúrharc, erre nézve a vélemény 
katolikus cseh körökben sem egységes. 

3. A római Szentszéknek nemcsak szellemi és erkölcsi állása, 
hanem nemzetközi politikai súlya is rendkívül megnövekedett a világ-
háború óta. Egyes radikálisan egyházellenes prágai politikusok követ-
nek ugyan még el itt-ott kirohanásokat Róma és annak prágai diplo-
máciai képviselője ellen ; a prágai politika legfőbb vezetői azonban 
általában mégis tudatában vannak a római Szentszékkel való jó, 
vagy legalább tűrhető viszony nagy bel és külpolitikai jelentőségének 
és iparkodnak nagyjában e szerint is viselkedni. 

III. A cseh katolikus újraéledés. 

A Csehszlovákiában észlelhető vallás és egyházellenes irányzat 
megváltozásának van még egy igen fontos tényezője s ez a legfonto-
sabb, mert nemcsak külső és taktikai, hanem belső, a lelkekben 
végbemenő átalakulás, épp ezért hatásaiban is sokkal biztatóbb és 
szilárdabb. 

Az Európaszerte megindult hatalmas katolikus szellemi és lelki 
újjászületés a csehekhez is eljutott s ma már a csehek közt is na-
gyon biztató eredményeket kezd felmutatni. Lássuk ennek néhány 
megnyilvánulását. 

A jozefinizmus és a XIX. század liberalizmusa rendkívüli külső 
és belső pusztítását még nem minden csehországi szerzetesrend és 
kolostor heverte ugyan ki, azonban azok a szerzetesrendek, melyek-



nek sikerült az egyházias és szerzetesi szellemet megtartaniok, vagy 
újra felvirágoztatniok, a csehek között is elsőredű fontosságú tényezői 
a katolikus újraéledésnek. Lássuk működésükből a következő — 
mindenesetre hézagos — szemelvényeket. 

Mint világszerte mindenütt, még a legkedvezőtlenebb egyházi 
viszonyok között is, a jezsuitáknak a csehek közt is sikerült hitbuzgó 
elitcsapatot nevelni, melyben a férfivilág és annak intelligenciája is 
szépen van képviselve, A jézustársasági P. Krose egyike az elsők-
nek, aki Prága külvárosainak nagy templomhiányára a figyelmet 
felhívta. 

Főleg magas színvonalú népmisszióikkal sokat tesznek a hité-
let fellendítésére a csehek közt is Ligouri Szent Alfonz fiai, a redemp-
toristák. Külön cseh és külön németnyelvű rendtartományuk van, 
ami nemzetiségileg oly felkorbácsolt körülmények közt, mint ami-
lyenek ma vannak, alkalmasint nagyon bölcs intézkedés a rend 
belső békéje s külső tevékenysége szemponjából is. 

A Rómában, Fribourgban, Belgiumban, Francia- és Németország-
ban nevelt fiatal cseh dominikánus-generáció (Braito, Habán, Soukup, 
stb.) a keresztény bölcselet és a mai intelligencia szellemi igényeit 
okosan szemelőtt tartó és kielégítő lelki (aszketikus-misztikus) élet 
terén folyóirataival és egyéb kiadványaival, előadássorozataival, 
kongresszusaival, tanulmányi heteivel és megszervezett olvasóközön-
ségével és munkatársaival ma már rendkívüli hatással van a cseh 
szellemi élet nemkatolikus irányú legjobbjaira is. Hogy csak egy pél-
dát említsek, Aquinoi Szent Tamás Summa Theologica- jának körül-
belül két esztendeje megkezdett cseh fordítása ma több mint két ezer 
előfizetővel dicsekszik ! Kiadványaik, melyek nagyrészt a jeles prágai 
katolikus Kuncir-cégnél jelennek meg, nyomdatechnika és általában 
külső kiállítás tekintetében is szépek. 

A bencésrend beuroni kongregációjához tartozó prága-emausi 
apátságban a modern liturgikus mozgalomnak és az azzal kapcso-
latos lelki megújhodásnak Prágában, de messze Prágán túl is igen 
nagy kisugárzó hatása van cseh körökben is. Szépen dolgoznak e 
téren a komáromi magyar bencések is a magyar misekönyv kiadásá-
val, liturgikus lexikonukkal, Szűz Mária új Virágoskertjének a világi 
papokkal karöltve való szerkesztésével, lelkigyakorlatok tartásával stb. 

A ferencrendiek a kitűnő fiatal Dr. Urban prágai házfőnökkel 
és közel 100 félig apácaszerűen megszervezett harmadrendi karitász-
nővérrel Prága perifériáin szükségkápolnákat, katolikus szellemű jó-
tékonysági és kulturális intézmények egész hálózatát létesítik és felül-
múlhatatlan szegénygondozási múnkát végeznek. Működésük sokban 
emlékeztet a párisi és budapesti külvárosi apostolkodásra és szeretet-
tevékenységre. 

Csodálatos apostolkodást fejt ki a premontrei Dr. Zurek. Nevelő-
intézetének célkitűzése vallásos, testileg-lelkileg egészséges, szakmáját 
szerető és a legmodernebb eszközökkel művelő fiatal paraszt nemze-
dék nevelése. E cél hangsúlyozásával tart lelki gyakorlatokat és 
előadássorozatokat a cseh-morva gazda ifjúság között. Ezenkívül 



előrehaladott életkora dacára fáradhatatlanul járja missziós útján a 
cseh telepeket nemcsak Szlovenszkón, hanem Hamburgtól és a Rajna-
vidéktől egészen a lengyel-orosz határig. 

A katolikus irányú „Orol" („Sas") tornaegyletek számban és 
súlyban még jóval mögötte vannak a katolikus-ellenes „Sokol" („Só-
lyom") tornaegyleteknek. De ma már szépen terjednek. Mindenesetre 
módot adnak a cseh ifjúságnak, hogy sportkedvét kiélhesse anélkül, 
hogy egyúttal vallásellenes légkörbe kerülne. Ez ma, midőn a sport 
az ifjúságra óriási vonzóerővel bír, igen nagy fontosságú. 

A cseh katolikus intelligenciának is van néhány szépen induló 
szervezete. Említsük csak a végzett főiskolásokat összefogó „Akade-
miká Liga"-t, melynek lelkiekben vezetője a kitűnő ferencrendi 
P. Urban. 

Durych cseh iró körül, ki foglalkozásra nézve katonaorvos, 
magas színvonalú, szigorúan katolikus, modern irodalmi mozgalom 
indult meg. Folyóirata, az „Akord", igen nagy tekintélynek örvend. 

A cseh katolikus tudományos és irodalmi újraéledés a cseh 
történelem és kultúra egyes mozzanatainak megítélésében fontos 
átértékelésekhez vezetett. Cseh körökben divat volt és sokhelyütt még 
ma is divat a cseh történelem, a cseh kultúra, gondolat és nemzeti 
élet magaslatait a katolikus-ellenes, főleg huszita törekvések meg-
nyilvánulásában látni ; ezzel szemben a katolicizmusban a cseh 
nemzeti gondolat és kultúra ellenségét érezni. A tankönyvek ma is 
hemzsegnek e beállítástól. — Azonban ma már a cseheknél éppúgy, 
mint más nemzeteknél is, mindig több és több gondolkodó hatalmas 
világnézeti fordulóponthoz érkezett. Ha Husz János személyének nem 
egy emberileg rokonszenves vonását el is ismerik ugyan, de mégis 
csak kezdik értékelni a középkori román, majd gót kultúrát és an-
nak eszmekörét, mely a cseh népet is azzal tette a múltban naggyá, 
azzal tette Közép-keleteurópa egyik számottevő tényezőjévé a múltban, 
hogy szervesen belehelyezte a középkori egyetemlegesen európai és 
katolikus kultúr- és nemzetközösségbe. Az a számos középkori 
műemlék, mely a huszitadúlások ellenére is megmaradt Prágában 
és Csehország más városaiban, ezen revideált álláspontnak különben 
is kitűnő szemléltető alátámasztása. Ezen átértékelés az újabb cseh 
történelemre nézve is folyamatban van. 1620-ban a Prága melletti 
fehérhegyi csatában a császári katolikus csapatok megverték az 
északi német protenstánsokkal szövetkezett cseh felkelőket. A szoká-
sos cseh történetírás ebben a cseh nemzetnek a katolicizmussal 
összeforrott Bécs részéről való elnyomatását látja. Ma azonban már 
útat tör magának az a nagyon helyes megállapítás, hogy ha az 
északi protestánsokkal szövetkezett cseh felkelők győztek volna, 
akkor a számra nézve aránylag kicsiny cseh nemzet menthetetlenül 
beleolvadt volna a nagy német tengerbe. Ezzel szemben a katolikus 
császári irány bizonyos német hegemónia hangsúlyozása ellenére 
mégiscsak nemzetfelettien összefogó gondolatot reprezentált, melynek 
árnyékában a cseh nemzet nyelvi és kulturális fennállása biztosítva 



volt. Prága és általában Csehország gazdag XVII. és XVIII. század-
beli barokk műemlékei is szemléltető érvei e jobb belátásnak. 

Általában komoly tudományos cseh körök is, idővel szélesebb 
rétegek is kezdenek felfigyelni arra a sok és nagy értékre melyet a 
katolicizmus és annak számos egyházi és világi képviselője a cseh 
nemzetnek is nyújtott a múltban és nyújt ma is. Ezzel a megálla-
pítással azonban nem akarjuk egyoldalú optimizmusban szem elől 
téveszteni azt, hogy a cseh szellem és közélet ma még nagyon 
erősen van telítve katolikus-ellenes elgondolásokkal és törekvésekkel. 

A katolikus átértékelés egyeseket egy első pillantásra paradox-
nak látszó okoskodásra is vezetett. A Husz idejében és azóta a cse-
hek közt megnyilvánuló vallási forrongás annak a tanújele, hogy a 
cseh nép alapjában nem hogy nem vallástalan, hanem épp ellenke-
zőleg a vallási kérdések a cseh nép kritikájának, tehát érdeklődésé-
nek középpontjában vannak. Ha nem lenne benne vallási dolgok 
iránt érdeklődés, nem volna benne annyi vallási forrongás. Nyujtsuk 
— folytatják — a cseh nemzetnek a katolikus értékeket valóban 
megfelelő és méltó formában és keretben, akkor látni fogjuk, mily 
igenlően fog erre a cseh nép válaszolni ! Milyen fokú ebben az okos-
kodásban az optimizmus, azt nem merném eldönteni. 

Vannak erősen szláv érzelmű cseh körök, melyek a csehek 
egyik vallási és egyúttal szláv feladatát abban látják, hogy az orosz 
és egyéb keleti nem-egyesült szláv népeket, a szláv liturgia és szláv 
gondolkodás teljes megóvása mellett, a Rómával való úniónak 
megnyerjék. A cseh dominikánusoknak is ily irányban jelöli meg 
római generálisuk missziós feladatukat. A morvaországi Velehradban 
kétévenként megismétlődő nemzetközi úniós kongresszusok ezen 
szláv vallási egyesülési gondolatnak fontos megnyilvánulásai. 

Hellyel-közzel kiváló egyéniségek mutatkoznak, főleg tudományos 
téren, a világi klérusnak fiatalabb nemzedékében is. Csak Dr. Benes 
Jaroszlávot, a prágai cseh egyetem hittudományi karának egyik jeles 
tanárát említem itt. Általában azonban a világi papság körében annak 
az újjáéledésnek, mely egyes szerzetesrendekben oly szép eredmé-
nyeket tud felmutatni, még nem mutatkozik annyi jele. 

A szerzetesekről szólva, említsük meg még az ágostonrendi 
remeték rendjét. (A remete elnevezés ma már csak történelmi, akár-
csak a pálosoknál.) Az ágostonrendiek Csehországban már-már 
kihalófélben voltak. Ha a külön-életet élő brünni apátságukat nem 
tekintjük, körülbelül nyolc csehországi zárdájukban már csak átlag 
2—2 idősebb szerzetes élt. Ma a rend mind cseh mind csehországi 
német vonatkozásban csodálatos újraéledésnek örvend szerzetesi 
fegyelem és számbeli gyarapodás szempontjából egyaránt. Van már 
szép számmal fiatal, a szerzet komolyan vett szabályai szerint nevelt 
pátere és kerek 40 rendi növendéke. Az újjáélesztés a Bajorország-
ból származó kitűnő P. Mitnacht érdeme. 

Nagyon fontos előmozdítója még a csehországi katolikus 
renaissancenak néhány nagyon szerencsés római főpapi kinevezés. 

Cseh kalolikus körök is külömbözőképpen ítélik meg sok tekin-



tetben a Srámek prelátus vezetése alatt álló cseh néppártot. Vannak, 
kik azzal vádolják, amit más nemzetek katolikus irányú politikai 
pártjai ellen is gyakran fel szokás hozni, hogy tudniillik benne a 
politikum túlságosan előtérben van a vallási elemmel szemben, a 
napi politika az elvi nagyvonalúsággal szemben. Mások nagyfokú 
nacionalizmusát vetik szemére és ezzel kapcsolatban megnemértését 
más nemzetekkel és azok létérdekeivel szemben. Megint mások úgy 
vélekednek e párt taktikájára vonatkozólag, hogy helyesebb lett vol-
na neki annak idején a kormánykoalícióból kiválnia, ellenzékbe 
mennie és engedni a nyilt kultúrharc kitörését, s annak tisztító, edző, 
viharként való lezajlását, mint a katolicizmus számára fél- és negyed-
eredményeket elérnie. Akárhogy is ítéljük meg e nehezményezéseket, 
tény az, hogy Srámek pártja taktikájával gátat emelt a nyilt egyház-
üldözésnek. Ha e pillanatnyi helyzeti előnyt a katolikus újraéledés, 
a katolikus akció kellőkép fel tudja használni, akkor a jövö lényegé-
ben Srámek taktikáját igazolja. — Figyelemreméltó, hogy e párt 
fiatalsági csoportja 1933 vége felé nyíltan a korporációs gazdasági 
és társadalmi rendszer mellett tör lándzsát. Ugyanakkor azonban 
hangsúlyozta, hogy a korporációs rendszer korántsem összeférhetetlen 
Csehszlovákia azon alaptörvényével, mely a parlamentáris demokrá-
cia álláspontján van. Ezen állásfoglalás mindenesetre jele annak, 
hogy e pártban sem a legmodernebb társadalmi és gazdasági meg-
látásokban, sem elaszticitásban nincs hiány. 

A Srámek-párttal kapcsolatban hatalmas sajtóvállalat van külön 
modern nyomdával, reggeli és esti napilappal, egy sereg időszaki 
lappal és kiadvánnyal. 

Külön nem térek ki rá, csak általánosságban állapítom meg, 
hogy a cseh katolikus sajtó is biztató virágzásnak indul. 

Tekintélyes cseh egyházi férfiak, így az elhúnyt Dr. Hanus 
prágai kanonok és egyetemi tanár, Dr. Dvornik, ugyancsak prágai 
egyetemi tanár, főleg pedig Dr. Zavoral prága-strachovi premontrei 
apát, továbbá világi katolikusok, mint Dr. Rückl és Dr. Fuchs Alfréd, 
kitűnő egyházjogász és publicista külföldi, főleg katolikus összekötte-
téseiket a cseh nemzeti gondolat és kultúra érdekében érvényesítik 
és így hazájuk politikai köreiben szereznek a katolicizmusnak kül-
politikai tekintélyt. 

A katolikus újraéledés nem egy csehet, aki a világháború utáni 
időkben a katolikus Egyházat elhagyta, szintén megragadott lelkileg 
és megmutatta neki az utat vissza az Egyházhoz. Az ilyen visszatér-
tek aztán nem egy esetben lelkes apostolai a katolikus világnézet-
nek. — 8-10 év előtt a csehországi, főleg prágai templomok nagy 
része csak úgy kongott az ürességtől. Ma jó részük kezd újból 
megtelni, még pedig — mint azt egy egyházellenes lap nemrég felpana-
szolta — főleg ifjúsággal. 

Korántsem megokolt ma még a cseh katolicizmusra nézve a 
túlzott optimizmus. A cseh szellemi és közéletben még igen nagy 
hatalmi pozíciója van a vallás- és egyházellenes tényezőknek. Az 
intelligenciának, főleg pedig a félintelligenciának és az ipari proletari-



átusnak nagy része Csehországban még ma is többé-kevésbbé val-
lásellenes árban úszik. Főleg — és ez igen nagy veszély a jövőre 
nézve — a tanítói karban vannak még sokan fel az egyetemi kated-
rákig, akik csodálatraméltó maradisággal és csökönyösséggel ragasz-
kodnak a Nyugateurópában 30—50 év előtt divatos vallásellenes 
mentalitáshoz és annak idejét mult frazeológiájához. Ezért az iskola 
ma is nagyon sokszor a vallástalanság szolgálatában áll. A Szlovensz-
kón nagyszámban meglévő katolikus iskola ezidőszerint még mindig 
lassú, de biztos elsorvasztásra van ítélve. Ehhez járul még egy má-
sik veszély, a jozefinizmusnak új formája, a politikai hatalomtól és 
hivatalos apparátustól való túlságosan nagy függés, mely ma emel-
kedő irányzatot mutat. 

A cseh katolicizmus fellendülése biztató. Jövője ma főleg attól 
függ, sikerül-e megbirkóznia egyrészt a félig lappangó, félig nyilt iskolai 
kultúrharccal, másrészt a mindig fokozódó neo-jozefinizmussal. 



MAGYAR ZSOLTÁR SZENT BENEDEKHEZ. 
(Pax in terra et Hungaria). 

Szent Benedek, 
ki komoly, kemény, kő — római voltál, 
most egy magyar fiad dalol el rólad 
Róma-ízű és mégis magyar zsoltárt. 

Szent Benedek, 
fajod utolsó büszkesége voltál, 
de az egész világon mindenütt lett 
számodra hely és dúsvirágú oltár. 

És mindenütt, 
ahol az egy Istenben együtt hisznek, 
minden népnek és minden fajnak jó vagy 
atyának, társnak, védelmező dísznek. 

Szent Benedek, 
kavargó korod kalauza voltál . . . 
Mutass irányt ma is .. . kér és keres 
ünnepeden ez a kis magyar zsoltár. 

A Kereszt . . . Egy . . . 
de minden fajnak, népnek van keresztje, 
külön kereszt, melynek a húsvétjától 
vár üdvösséget mai nagypéntekje. 

S a sok kereszt, 
a nemzeteknek sok külön keresztje 
feg vérré lett és egymás ellen átok 
s bal-latorként nem néz az egy Keresztre. 

Szent Benedek, 
kolostorodban klasszikus és barbár 
egy testvér lett s nem külön vérek hőse 
az egy Szent Vérnek sátántipró harcán. 

Szent Benedek, 
ki jó voltál korodban bölcs vezérnek, 



új népvándorlás indult meg szívünkben 
és a fajok ma is bölcs vezért kérnek. 

Mutasd Krisztust, 
az egy Keresztet, egy Szent Vért a népnek 
s túl minden népek külön kis keresztjén 
taníts minket lenni jó egy testvérnek. 

Szent Benedek, 
ki komoly, kemény, kő — római voltál, 
most egy magyar fiad dalol így Rólad 
Róma-ízű és mégis magyar zsoltárt. 

Róma-ízűt : 
Európa, Amerika, a német 
s francia egymást Krisztus szellemében 
tanácsodra testvérnek értené meg ! 

Mégis magyart: 
hogy a mi szegény elfogyott hazánkat 
a megértés miatt az időtlenség 
óráján így mihamarébb ne lássad ! 

Szent Benedek, 
harcoljanak tarka, fűtött fajok, 
én jó keresztény s boldog magyar szívvel 
világbékét és Istent akarok. 

S nemcsak Istent, r 
fajomat is szeretem. Vagy tán nem 
fájt neked is, hogy Róma összeomlott ? ! 
. . . De az a másik Róma most is áll még 
és állni is fog mindörökké ámen. 

MAGASI ARTÚR. 



FÉNYLŐ PRIZMA KÖRÜL 

A legfelsőbb szabály-parancsra 
formálódik a kristály tömbje. 
Minden kis hajlás fontos kellék, 
a fény útját, hogy el ne tömje. 

A csorba rontaná a szent célt : 
lenne, akit sötétben hagyna 
a prizma, mert egy gyarló szögből 
elnyelt napsugárt ki nem adna. 

Mert akárhányan állhatják is 
körül a prizmát, mind úgy látja, 
hogy ő felé özönlik fénye, 
s ő lesz a nap leghőbb barátja. 

A pap is olyan, mint a prizma : 
A fényt megtöri és elosztja 
s a vakító világosságot 
élvezhető színekre bontja. 

A szem nem látta boldog Isten 
szűri keresztül rajt a lényét, 
hogy eljuttassa mindenekhez 
kitisztító, derítő fényét. 

A papon sem lehet karc, csorba, 
mert lenne, kihez ő miatta 
nem jutna el az Isten fénye, 
a túlvilágnak tiszta napja. 

Csiszolja lélek, törvény vési 
a papot, hogy szabályos lapja 
csillanásán az Istent minden 
ember önszempontjából kapja. 

S prizmát, papot, ki kornak tolmács, 
milliók áldnak boldog hitben 
és megértetett önmagának 
örül a szertefénylő Isten. 

MAGASI ARTÚR. 



Az apótság kertje. 





FIGYELŐ. 

Á bécsi kultúrharc. 
Dr. Kurzweil Géza. 

/CSODÁLKOZVA látta mindenki, hogyan zuhant le alig egy hét 
^ leforgása alatt az osztrák szociáldemokrácia hatalma tetőpontjá-
ról a megsemmisülés örvényeibe. Nincs szükség arra, hogy részlete-
sen ismertessük a nagy küzdelem lefolyását s fontolóra vegyük a 
bukás okait, hiszen a hírlapok cikkei szinte óráról-órára tájékoztat-
ták a közönséget az események minden részletéről. Inkább arra 
szeretnénk feleletet adni, hogy milyen eszközökkel tudta hatalmába 
keríteni az ausztromarxizmus a munkástömegeket és hogy milyen 
károkat okozott főként a vallásos és a kulturális élet terén.1) 

A bécsi szociáldemokrata propaganda főként azzal szeretett 
dicsekedni, hogy a szocializmus a szegények, elnyomottak és a ki-
uzsorázott munkástömegek védelmét és ellátását tekinti legfőbb fel-
adatának. Szóban és írásban, falragaszok és fényreklámok özönével 
iparkodott dicsőíteni a bécsi városi gazdálkodás mintaszerűségét, 
szociális és korszerű voltát. Himnuszokat zengett Breitner Hugóról, 
a város pénzügyi előadójáról, aki „kíméli a szegényeket és kemé-
nyen megadóztatja a gazdagokat". A választási falragaszon Breitner 
keze kiragad egyet a három jégbehűtött pezsgősüveg közül. Bécs 
városa lakásokat épített a hajléktalanok részére. Milyen áldás volt 
ez a 60.000 lakás a sokezer nyomorgó proletárcsaládnak ! És mek-
kora örömmel tölthette el Bécs szegényeit és nyomorultjait az a tu-
dat, hogy a szociáldemokrata városi tanács a város összes jövedel-
meinek harmadát az ő ellátásukra fordítja ! A szegények és a szű-
kölködők nagylelkű támogatásának gyönyörű keresztényi jelszavával 
óriási hatalmat nyert a bécsi szociáldemokrácia a tömegek felett. 
Ehhez járult még az is, hogy sztrájkok esetén a végsőkig támogatta 
a munkások követeléseit, iparkodott számukra minél előnyösebb 
kollektívszerződéseket kötni. A nemzeti tanácsban demagóg eszkö-
zökkel erőszakolta ki a párttagok követeléseit, főként a lakásbérek 
tekintetében. Ha egyeseknél ez sem használt, akkor a minden gyár-
ban és üzemben felállított pártszervezet kényszerítette az ellensze-
gülőket a szociáldemokrata pártba való belépésre. Egyes iparágak-
ban, például a grafikus iparban, csak szociáldemokrata szervezett 
munkás dolgozhatott. 

Amilyen megkapó első pillantásra ez a kitűnően reklámozott 
*) V. ö. F. Arnold : Der Wiener Ra thausmarx i smus im Kulturkampf (Der 
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szociális programm, olyan kevéssé bizonyul reálisnak a józan kritika 
előtt. Breitner ugyan védte a szegényeket és keményen megadóz-
tatta a gazdagokat, de az utóbbiak esetében erősen túllőtt a célon. 
A háztartási alkalmazottak számával ijesztő mértékben növekedett 
alatta a munkaadókra kivetett adó. Egy bárónő például 35 alkal-
mazottja után évi 180.000 silling adót fizetett, amihez még más, 
erősen progresszív adók is járultak. Amikor emiatt a háztartását fel-
adni kényszerült és Párizsba költözött, öt öreg cselédje a városi 
szegényházba került, a többi munkanélküli lett. Palotáját egy idegen 
követségnek adta bérbe s a bérlő követ, mint diplomata, nem fize-
tett semmi adót sem. Ez a tipikus eset ezernyi változatban ismét-
lődött meg Bécs életében. 

A nagy városi bérházak építésénél az volt a legkülönösebb, 
hogy az építésre fordított egymilliárd sillinget éppen a legnagyobb 
gazdasági válság idején tették immobillá, vonták el a gazdasági élet 
vérkeringéséből, mert a pénzt a folyó adójövedelemből teremtették 
elő. Magánosok számára nagyon megnehezítették a házépítést, mert 
az volt a városi tanács nyilt célja, hogy a lakásügyet teljesen ki-
vonja a magángazdálkodás területéről, hogy így Bécs városa minden 
bécsi lakos korlátlan hatalmú háziura s egyúttal világnézetének dik-
tátora is lehessen. 

A szegény ellátásban is a reklám volt a legfőbb cél. Óriási 
összegeket fordítottak nagy objektumok létesítésére, míg az egyéni 
megsegítésben, az úgynevezett nyilt szegényellátásban, rendkívül 
szűkmarkúak voltak. A sokat reklámozott nagyszabású intézmények 
személyi kiadásai óriási összegekre rúgtak. Egyik intézményben pél-
dául egy gyermek napi ellátása 9.50 sillingbe került. Ugyanott 146 
ellátottra 64 alkalmazott esett 1931-ben. Az évi 310.000 silling sze-
mélyi kiadás mellett élelmiszerekre csak 82.000 silling jutott. Azonban 
az intézet épülete, ahol egykor Habsburg főhercegek nevelkedtek 
(Schloss Wilhelminenberg), gyönyörű parkjával elsősorban reklám-
célokra volt szükséges, úgyhogy nem sajnálták tőle a pénzt. Hasonló 
eset volt a sandleiteni ovoda is, melynek megépítése 1.080.000 sil-
lingbe került. Hatáskeltés volt a Bécs városának megszerzett nagy-
mennyiségű rádium is, mely a megfelelő berendezésekkel együtt 
mindössze 272 millió sillingbe került. A Iainzi tüdőbeteg-pavillon 
európai látványosság számba menő épülete kereken 472 millió sil-
lingbe került. A X. kerületben lévő Amália-fürdő 10 milliót, a stadion 
pedig 672 milliót vett ki a polgárság zsebéből. El kell ismernünk, 
hogy ezek a modern kor vívmányával felszerelt intézmények büsz-
keséggel tölthették el a szervezett munkásság és vezetői szívét, de 
nem szabad azt sem felednünk, hogy ezalatt Bécs városának két-
harmada, a polgárság, mint tényleges városfenntartó elem, fogcsikor-
gatva nyögött a szörnyű adóteher és az ezerféle megaláztatás súlya 
alatt. 

A legveszedelmesebb azonban az a mozgalom volt, mely föl-
dúlta a bécsi polgárság hitéletét és sok százezer embert késztetett a 
katolikus Egyházból való kilépésre. Ez a mozgalom már az össze-



omlás után megindult. Először szórványos jelenség volt az Egyház-
ból való kilépés, csak később fejlesztették céltudatosan megszerve-
zett irányzattá. A gyárakban és az üzemekben a túlnyomóan kom-
munista érzelmű munkások által választott vörös üzemi tanácsosok 
listákkal jártak körül. A munkásoknak csak a nevüket kellett beír-
niuk a listába, az Egyházból való kilépés egyéb formaságait már a 
pártvezetőség intézte el, A bécsi közúti vasútnál és a szövetségi 
vasutaknál volt a legnagyobb a kilépési terror. A vörösöknek itt 
akkora hatalmuk volt, hogy tüntetéssel, tettleges bántalmazással, 
munkamegvonással is kényszerítették nem egy esetben az ellensze-
gülőket és a keresztényszocialista pártba belépni óhajtókat. Aki meg 
akart maradni ősei hitében, arra szomorú idők vártak. Állást, támo-
gatást, olcsó és modern lakást (főként a várszerűen kiépített városi 
épületkolosszusokban) csak az kapott, aki kilépett a katolikus Egy-
házból, nem járt templomba, csak vörös lapokat olvasott és kötelezte 
magát és családját a felekezetnélküli életre, a vörös felvonulásokon 
való részvételre stb. Az ilyenek számára a válást is megkönnyítet-
ték. A szakszervezeti terror mellett sok kilépést okozott a vörösöktől 
anyagilag is támogatott halatthamvasztási egyesület (Die Flamme) 
állandó, csendes aknamunkája is. Kezdetben azt hirdette ez az 
egyesület, hogy a halotthamvasztást nem ellenzi az Egyház, hogy 
az olcsóbb és egészségesebb stb. Később már az erőszakosságtól, 
a nyilt vallásellenességtőí sem riadt vissza. Megtörtént az is, hogy 
a „Flamme" egyes elhunyt tagjait, akiket hozzátartozóik mégis a 
földbe temettek el, hatósági segédlettel kiásatta és elhamvasztotta. 
A krematórium nyomasztó hangulatú, kegyeletlenségtől sivár, Isten 
nevét és a vallás jelvényeit nélkülöző „temetőjében" — sajnos — 
nagyon sok magyar honfitársam nevét olvastam az apró gyeppar-
cellák és fali üregek fölé illesztett emléktáblákon. 

A halotthamvasztó egyesülettel karöltve terjesztette az Egyház-
ból való kilépést a Dollfuss kancellár által feloszlatott de titokban 
utóbb is működő szabadgondolkozó-szövetség (Freidenkerbund) is. 
Ennek az ügynökei is ajtóról-ajtóra járva toborozták híveiket hang-
zatos, de üres jelszavakkal. Nagy segítségükre volt egy aposztata 
pap (Krenn Antal) és egy kiugrott apáca (Langer Mici). Azóta már 
mindkettő visszatért az Egyházba és vezekel bűneiért. Ezeknek a 
szövetség szolgálatában állandóan utazniok kellett. Előadásaikban a 
legképtelenebb rágalmakat szórták az Egyházra, a papságra és a 
szerzetesekre. Ha katolikus pap vagy hívő ellenállt nekik, hihetetle-
nül közönséges módon bántak el vele. 

A szociáldemokrata párt hamar felismerte azt az elvet, hogy a 
harmadik és a hatodik életév közötti idő a legfontosabb a gyermek 
későbbi fejlődése és világnézete szempontjából. Ezért számos, gyö-
nyörűen berendezett ovodát létesített, hogy minél több gyermek 
kerüljön a befolyása alá. Ezekben az ovodákban természetesen 
teljesen hiányzott a vallásos oktatás és nevelés, általában a vallásos 
befolyás minden formája. A városi óvónőképzőből kikerült fiatal 
óvónők már majdnem mind felekezetnélküliek voltak. Az iskolából 



— hála a keresztényszocialista párt fáradozásainak a parlament-
ben — nem sikerült ugyan száműzni a hitoktatást, de azért a ke-
resztet eltávolították a tantermekből, az iskolai imát pedig szabotál-
ták. Szabad délutánokon a szabadgondolkozók szövetsége vallás-
nélküli erkölcsi oktatást tartott a tanulóknak az iskola épületében, 
akárcsak nálunk, a proletárdiktatúra idején. Az iskolafelügyelők és 
tanítók ezt dicsérték mindenütt. Az iskolai vagy házi < Ivasmánynak 
ajánlott könyvekben néha hajmeresztő dolgokat találunk. A két 
szociáldemokrata ifjúsági szervezet (Der rote Falke, Kinderfreunde} 
tagjai arra iparkodtak rábeszélni iskolatársaikat, hogy 14. életévük 
betöltése után, törvényadta jogukkal élve, lépjenek ki az Egyházból. 
Hogy mit kellett a hitoktatóknak az így átfestett iskolákban elszen-
vedniük, azt a mondottak alapján könnyű elképzelni. Az utóbbi 
években 7—8 ezer felekezetnélküli gyermek volt már a bécsi isko-
lákban, aki nem járt többé vallásoktatásra. Iskolai szünetek idején 
az említett vörös ifjúsági egyesületek a proletariátus öntudatos har-
cosaivá iparkodtak kiképezni tagjaikat. A katolikus nevelőintézetek-
ből kivették az addig városi pénzen ingyen nevelt szegényebb gyer-
mekeket és szocialista intézetekben, szocialista nevelőszülőknél he-
lyezték el őket. 

Már említettük, hogy állást, előmenetelt, anyagi támoga'ást, 
lakást legtöbb esetben csak az kapott, aki az Egyházból kilépett. 
Hogy ez mennyire igaz, arra csak egy példát idézünk a sok közül. 
Egyszer egy plébános meglátogatta azokat a híveit, akik kilépésüket 
bejelentették. Minden esetben az volt az eredmény, hogy az illetők 
egyik vörös városi házba vagy kertvárosba költöztek régi helyükről. 
A költözködést azonban mindig megelőzte a kilépés. A fiú vagy a 
leány sokszor csak akkor kapott állást, ha előbb szülei kiléptek az 
Egyházból. A kilépést minden összejövetelen propagálták. Főként a 
szabadgondolkozók külön e célra összehívott gyűlésein volt egyik 
legfőbb programmpont a kilépési nyilatkozatok minél több résztve-
vővel való aláíratása. Kitűnő agitációs eszköz volt a házassági fel-
mentések osztogatása is. A városi kórházakban is folyt az agitáció. 
Pap nem látogathatta a betegeket. Egyik kórházban 13 gyermek halt 
meg egy évben anélkül, hogy papot láthatott volna. A magáninté-
zeteket és iskolákat közérdekelleneseknek nyilvánították és rendkívül 
magas adókkal sújtották, hogy így létükben megingassák őket. 

Az osztrák szociáldemokrácia magatartása tehát — mint lát-
hattuk — teljesen vallásellenes volt. Mindent nem tudott ugyan el-
érni, mert az államhatalom nem volt a kezében, de hatása azokon 
a területeken, melyeken tért hódíthatott, pusztító volt. Sajtójának, 
propagandairatainak hangja vallási kérdésekben kiáltóan ellenséges 
volt. Ugyanezt mondhatjuk vallásellenes filmekkel jól felszerelt pro-
pagandaszónokairól is. Vallási és művelődési téren tehát ugyan-
azon célok felé törekedett az osztrák szociáldemokrácia, mint az 
orosz bolsevizmus. A keresztényszocialista szervezetek megerősödése 
óta lényegesen enyhült, sőt egyes helyeken meg is szűnt a vörös 



terror. Mégis forradalomnak kellett jönnie, hogy a vörös métely ki-
irtassék az osztrák főváros és állam testéből. 

Az Egyházba való visszatérési mozgalom már a mult évben 
is erős volt, úgyhogy több volt a visszatérő, mint az elpártoló. — 
Oberlaa-ban, Bécs mellett (15.000 lakosa közül 10.000 Bécs terüle-
tére esik), a korábbi években évenként átlag 250—300 a kilépők 
száma. 1933-ban már csak 2 kilépő és 176 visszatérő, 1934 január-
jában pedig már 92 visszatérő volt. A vörös forradalom bukása óta 
naponként 120—150 visszatérni akaró kérvénye fut be a bécsi 
hercegérseki ordinariátusra. Legtöbb arra hivatkozik, hogy csak kény-
szernek engedve lépett ki az Egyházból, hogy lakását, állását el ne 
veszítse, illetőleg, hogy lakást, állást szerezhessen. A folyamodáso-
kat az érsekség szelíden, szeretettel, de sok esetben némi kétellyel 
intézi el, hiszen nyilvánvaló, hogy sokakat ismét csak a konjunktura, 
a politikai helyzet megváltozása késztet erre a lépésre. Ilyen esetben 
a kérvény elfogadását tudatják ugyan a féllel, de a végleges vissza-
vételt egy előzetes vallási oktatás eredményétől teszik függővé. Ez 
a munka természetesen rendkívüli nehézségek elé állítja a bécsi 
papságot, de az nemes érseke vezetésével nem sajnálja a fáradsá-
got, hiszen anélkül az osztrák rendi állam nagy gondolata szerte-
foszló álomkép maradna csupán. Krisztus győzedelmes szeretetének 
jegyében fátyolt borít Innitzer érsek és táborkara a kultúrharc szen-
vedéseire, gyógyítja a győzők és legyőzöttek sebeit, szolgája lesz 
mindenkinek, hogy Ausztria ismét élő tagja legyen Krisztus testének, 
az Egyháznak és részese az Egyház legyőzhetetlenségének és hal-
hatatlanságának. 

h  
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KÖNYVEK. 

Bölcselet. 

Dr Vértesi Frigyes : A főbb misztikus rendszerek lélektana. Budapest. 
Franklin. 1933. 271. 

Valláslélektani irodalmunk jelentős gyarapodásának tekinthetjük Vértesi mű-
vét, mely Nagy Szent Teréz, E. Swedenborg, R. W . Trine, R. Steiner misztikájával 
foglalkozik. Ügyesen csoportosítja a szerzők eszmevilágát, élményeit, fárasztó tanul-
mányait sikerrel gyümölcsözteti szellemes kritikájában. Állásfoglalását az álmiszti-
kával szemben csak helyeselhetjük és örülünk, hogy elmeélével az „okkult tudo-
mányok" képviselőit ugyancsak szétszedi, élményeiknek hallucinació-jellegét igazolja. 
Nagy Szent Terézia misztikájának kifejtését és kritikáját nem tartjuk mindenben 
helytállónak. A Szent Teréznél előforduló élménysor teljes magyarázatára és kriti-
kájára a valláslélektan önmagában elégtelen. A szerző nem vette figyelembe azo-
kat a Szent életében előforduló mozzanatokat, melyek élményeivel összefüggnek és 
nekik a hitelesség, valódiság külső pecsétjét megadják (csodák, jövendölések betel-
jesedése). A valláslélektan itt lehetséges hipotéziseket állíthat fel : pl. lehetséges, 
hogy ez vagy az a látomás hallucináció; az élmény benső tartalma magában nem igazolja 
a természetfeletti eredetet, de a külső, isteni igazolás ezt megteheti és Szent Teréz-
nél éléggé meg is lette, ha élményeit nem kiszakítva, hanem szent életének rész-
elemeiként — az egészbe beleállítva vizsgáljuk. Kár volt a kat. misztikát pusztán 
egy képviselőjén szemléltetni. Ez az olvasóban ferde általánosításhoz vezet, főleg 
amikor egy Szentet — 4—5 képzelődő, beteglelkű álmisztikussal együtt tárgyal. A 
kat. misztikában előforduló élmények rokonsága, századokon át rengeteg egyénben 
való ismétlődése, a lefolyásukban, tartalmukban észlelhető törvényszerűség a nor-
mál-lelkiélet fölé való emelkedésük — mind oly szempont, mely az élmények ere-
detének vizsgálatában tekintetbe veendő. Figyelembe kellett volna venni azt is, hogy 
Szent Teréz „betegségeinek" (melyekre a szerző sokszor hivatkozik), klinikai kép-
letét ma már nem tudjuk megállapítani, a mai orvostudomány amúgy is haj lamos 
elsietett, felületes azonosításokra. Nem lehet igazolni a Szent Teréznél előforduló 
értelmi látomások és hallások azonosságát a hangnélküli hallomások psychiatriai 
tüneteivel. Sajnos a szerző elmulasztotta a mai valláslélektan (pl. Girgensohn) ered-
ményeinek felhasználását pl. a jelenlét-élmény magyarázaténál, ahol empirikus alap-
vetés nélkül csap át spekulatív tornába a léleknek a testen kívül való „ubicatio"-
járól. Ha már spekulativ problémákat keresett, épp Szent Terézzel kapcsolatban ki 
kellett volna fejtenie (nemcsak állítania), lehetséges-e a lélek természetes erőivel és 
a hozzájuk járuló normális kegyelmi felkészültségével az Istennek közvetlen, fogal-
maknélküli érintése a lélek részéről. Épp itt bontakozik ki a misztika alapkérdése : 
van-e a hit istenlátása és a visio beatifica közt olyan átmeneti tag (misztikus isten-
látás), mely lényegesen különbözik ettől is, attól is. Jegyzeteiből meg kell állapítani, 
hogy a kat. misztika elméletében való irodalmi tájékozottsága egyoldalú, a Szent 
Teréz körül voló problematikája ezért is hiányos. Garrigou—Lagrange klasszikus 
művének ismerete sok tanulságot adott volna számára. Kifogás alá esik idegen, 
magyarázat nélkül nehezen érthető műszóhasználata (pl. : Isten konkurráló és kon-
zerváló tevékenysége), munkájának én-es mondatfűzése. A tudományos megállapí-
tások nem szorulnak örökös első személyre. — R. Steiner elméletében jobban észre 
kellett volna vennie önállótlan függését az indiai misztikáról. 

Ezek a megjegyzések nem vonják le azt az elismerést, melyet a szerző szor-
galma, józan kritikája, jelentős elmeéle, tárgyának korszerűsége és fontossága — 
egészében megérdemel. 



Schütz Antal dr.: Isten a történelemben. Budapest. 1934. Szent István-Tár-
sulat 319 1. 

Istent keresni a történelemben annyit jelent, mint rátalálni arra a szilárd ma-
gaslati pontra, melynek kilátójáról a világtörténés dinamikája mint ősforrásából 
végső torkolatához áradó, transcendens tényezőtől irányított folyam tűnik fel. Ebben 
a szemléletben értelmet találnak a történésnek azon mozzanatai, melyeket a világ-
folyamot a rajta evező csónakról néző történetírás és a medren, a folyam mai ka-
nyarulatán túl nem látó immanens történetbölcselet értelmetleneknek, sőt értelem-
tagadóknak minősít: az ember történetének irracionális, sőt tragikus vonásai. Schütz 
Antal remekbe írt fejezetei először is azt a magaslati pontot keresik meg, melyről 
a történelem folyama egész hosszában áttekinthető (A történelemből Istenhez). 

Ezt a bölcseleti nekiindulást felváltja aztán a hittudós szemlélete, mely a 
háromszemélyü egy Istenben megtalálja a történelem kulcsát. Az Isten benső éle-
tének vetülete a történelem, melynek fő mozzanatai a teremtés, megváltás, meg-
szentelés. A hittudós transcendens szemlélete után belehatol magába a történelem 
folyamába, keresi, kutatja ennek kanyarodásaiban az Isten útját, a történelem vörös 
fonalát, mely a kezdetet a mindenkori jelenen át kapcsolja össze a véggel. 

Schütz a hittudomány és bölcselet leghomályosabb területét járja át sötétbe 
világoskodó értelmével, mely hatalmas teológiai, filozófiai és szaktudományos fel-
készültséggel törekszik — a történelmi egészlátásra. Ebben a legnagyobbak : Szent 
Ágosion, Bossuet járnak előtte. Schütz a mai világtörténelem által tágabb perspek-
tívát kap elődeinél, kiknek történeti látása koruk által volt meghatározva — és meg-
könnyítve. Szent Ágoston ui/ágtörténete a bibliai történet kereteibe illesztett népeké 
volt (és ebbe illesztette bele Róma történetét is) ; Bossuet előtt se állt még nyitva 
az ásatásokkal feltárt világtörténet, mely eddigi történetünknek nyilván időben na-
gyobbik része. Schütz velük szemben átfogóbb ; nagyobb területre tekint ; de ugyan-
akkor maga is érzi, hogy csak a körvonalakat vonja meg ahhoz a szemlélethez, 
mely a történelemben az Isten útjait akar ja földeríteni. Mennyi munkára van még 
szükség, míg a világtörténelemben a két civitas sorsát láthatjuk, az egyes népek 
történetében, a kultúrákban és az egyedekben ! Pedig — hittel valljuk, hogy a ki-
nyilatkoztatás nemcsak a zsidók történetét és az apostolok cselekedeteit engedi Is-
ten szemével látni, hanem — az egész emberiségre is árasztja sugarait. 

Kecskés Pál : A bölcselet története főbb vonásaiban. Budapest. Stepha-
neum. 1933. 646 1. 

Kecskés Pál egyetemes bölcselettörténete terjedelmével is, tartalmával is a 
legkiválóbb külföldi összefoglalásokkal vetekszik, itthon pedig páratlanul áll a moga 
nemében. Tartalmi gazdagságát növeli az a három mozzanat, hogy 1. nem elégszik 
meg az európai gondolkozás történetével, hanem a két keleti nagy kultúrkörnek, az 
indiainak és kínainak bölcseletét is tárgyalja ; 2. a keresztény bölcseletet az euró-
pai gondolkozás történetének összefüggő folyamába illeszti bele és benső proble-
matikájának részletes kidolgozásával a benne rejlő értékeket az egyetemes bölcse-
let számára hasznosítja ; 3. a bölcselettörténetet nem zárja le sem a századforduló, 
sem a szerzők élettartama határkövével, hanem egész a mai napig nyomon követi 
a filozófia legújabb irányait. 

Ez a munka a tudós szorgalmának, lelkiismeretességének nagyszerű bizonyí-
téka. Az óriási anyagnak áttekintése maga is nagy feladat volna, de Kecskés nem-
csak áttekintést ád, hanem a maga egyéni munkájának, higgadt és biztos értékelé-
sének eredményeit is bőven beleszövi munkájába . 

Meglepő, hogyan uralkodik az egészre és a részletkérdésekre vonatkozó iro-
dalmon. Örömmel állapithatjuk meg, hogy a magyar kutatók sem kerülték el figyel-
mét, a magyar bibliográfiával való közvetlen érintkezés adja meg nagy művének a 
sajátos magyar értéket. 

Munkája befejező két fejezetében tárgyalja a magyar filozófia múltját és mai 
irányait. Jól értékeli Böhm, Pauler, Brandenstein rendszereit. A magyar bölcselet 
értéke jobban kidomborodott volna, ha történetét beleolvasztja az egyetemes törté-
net megfelelő fejezeteibe, ha pl. Böhmöt az új-kantianus iskolába illeszti bele, Pau-
lernak megadja az őt megillető helyet a logika és metafizika európai nagy műve-
lői (Bolzano, Brentano) mellett és fölött. A bölcseletben csak a kultúrkörök határai 
számitanak, nem pedig a nyelvi és nemzeti határok. 



A bölcselettörténet korszakainak elhatárolása Kecskésnél nem pusztán tech-
nikai szempontok szerint történik, hanem a kiemelkedő irányok szerint. Az egyes 
szerzők életrajzi és eszmetörténeti tárgyalása mellett megadja a korok szellemtörté-
neti összefüggéseit és összefoglalásaiban a problémák, megoldások fejlődését is 
hűen ismerteti. Előadása világos, magyaros, munkája a magyar bölcseleti műszó-
használatban is kiváló. 

Kecskés munkája elsőrendű bizonyság arra, hogy a bölcselet történetét leg-
jobban arról a kilátóról lehet áttekinteni, melyet a historikusnak a keresztény filo-
zófia tág, minden problémát felölelő, kiegyensúKozott rendszere ád meg. Ez bizto-
sítja a tárgykör egyetemes és arányos áttekintését ez ád igazságos értekelést, ezzel 
nyer minden eszme, még a félgondolatok is megfelelő helyet a bölcselet szerves 
folyamában. 

Halasy— Nagy Józse f : A filozófia kis tükre. Budapest. Év n Könyvbará-
tok Szövetsége. 210 1. 

A legnehezebb feladatok egyikét vállalta Nagy József, mikor a filozófiáró' 
nem filozófusoknak akar írni úgy, hogy munkája mégis hű „tükre" legyen a filozó-
fiának. írói készsége és világos eligazodása a bölcselet kérdéseiben megkönnyítették 
feladatát. Ügyes csoportosításban adja a bölcselet tárgykörét — az igazság, a világ-
nézetek, a filozófia sorsa, test és lélek, az emberi élet értékei, a művészet a kul-
túra fejezeteiben. Befejezőül kitűnően megválogatott szemelvényekkel ízlelteti meg 
olvasójával a nagy gondolkozók lelki gyümölcseit. Ebben a „kis tükörben" a filo-
zófia a filozófus arcán át mutatkozik meg. Örömmel állapítjuk meg, hogy Nagy Jó-
zsef a filozófia örök értékeit úgy sugároztatja élvezetes munkájában a nagyközön-
oég felé, hogy belőlük melegítő, léleknevelő fény árad széjjel. Ahol egyéni világ-
szemléletének legsajátosabb gondolatait fűzi, azokat, melyekben a világszemlélet 
elválasztó és nem egyesítő vonalai húzódnak meg, ott is nemes tartózkodást mutat 
és ezért a bíráló nem száll vele vitába. 

Gerőcz Kálmán : A filozófia kreditivái. Kredontologia. Sátoraljaújhely. 
1933 224 1. 

A szerző „A filozófia alaptanai" (1927) c. művében kifejtett irányát akarja 
jelen munkájában igazolni, melyet már ismertettünk. Amit akkor elismerésre méltó-
nak találtunk, a szerző jóakaratát, hívő alapigazodását, rendszeralkotó törekvését, 
azt újabb művében is elismérjük. Sajnáljuk azonban, hogy jóakaratú törekvését az 
alapfogalmak bölcseleti kifejtésének és a kellő megkülönböztetéseknek hiánya 
gátolja. Jobban ki kellene fejtenie a hitnek fogalmát, lélektani jellegét, tárgyi tar-
talmát, megkülönböztetni a természetes hitet (ahogy hiszek pl. abban, hogy Napo-
leon Szent Ilona szigetén halt meg) az isteni kinyilatkoztatáson alapuló hittől. Meg 
kell különböztetni a hitet, mint ismerettényt a hittől, mint bizalomtól. Ezek a meg-
különböztetések hozzásegítenek a hit és tudás, a bölcselet és hittudomány elválasz-
tásához anélkül, hogy összefüggéseiket tagadni kellene. A szerző ezeket elmulasztja. 
Munkájában nagy olvasottságát értékesíti úgy, hogy mások „hasonló" gondolatait 
bőven sorakoztatja a maga álláspontja védelmére. A gondolat hasonlósága azon-
ban nem elég ehhez, elég lehet az eszmetársításhoz, de nem bölcseleti igazoláshoz. 
Filozófiai rendszer nem asszociációs kapcsolatokon, hanem az eszmék tartalmi, 
tárgyi összefüggésein épülhet csak fel. Bízunk benne, hogy a szerző szorgalmával, 
a hitnek a tudomány szempontjából való értékelésével, mások eszméinek megbe-
csülésével végre is közelebb jut céljához : a hit és tudás összhangján épülő világ-
szemlélethez. 

Fr. Bernardus Mariani : Philosophiae christianae institutiones. Vol. I. Lo-
gica et Metaphisyca gen. 1932. 336 1. Vol. II. Philosophia nat., Psychologia, Meta-
physica spec. 1933. 745 1. Taurini. Marietti. 

Mariani, szervitarendi tanár iskolakönyvként kiadott kétkötetes művében a 
ker. bölcselet anyagát a XVI. század óta szokásos felosztásban társyelja. Híven 
ragaszkodik a hagyományos gondolatokhoz, főleg Szent Tamáshoz. Előadása vilá-
gos, tanító módszere ügyesen alkalmazkodik a mai igényekhez. Problematikájában 
a lényegest öleli fel, kerüli a modernkedés látszatát, de a mai természettudomány 



eredményeit igyekszik összhangba hozni az anyagelmélet aristotelesi irányával-
Munkáját az áttekinthető rendszer, világos előadás, pontos fogalmazás ajánlja. 

Dr. Kühár Flóris. 

Dr. S. Behn : Das Ethos der Gegenwart. (Die Philosophie, ihre Geschichte 
und ihre Systematik. Herausgegeben von Dr. Th. Steinbüchel Abt. 12.) Peter Han-
stein, Bonn. 1934. 77 1. Fűzve 2'50. kartonban 270 Rm. 

Az erkölcsbölcselet terén Behn már kiváló értékű munkákat alkotott. Mélyen 
szántó elméleti és kritikai tudása mostani kisebb lélekzetű és minden szempontból 
korszerű művében is hiánytalanul érvényesül. A jelenkor erkölcsiségének legáltalá-
nosabb irányzódésába vezet be bennünket. Korunk e.kölcsbölcseleti rendszerei leg-
nagyobb részt az értékek különböző elágazódású tanán épülnek fel és bár szem-
pontjaik legtöbbször az egyoldalúság eredendő bűnének bélyegét viselik magukon, 
mégis sokszor olyan kérdésekre tudják irányítani figyelmünket, amelyeknek vizsgá-
latába a keresztény bölcselet eleddig — az alapelvek megállapítása után — mé-
lyebben bele nem merült. Napjaink erkölcsisége, — ha mindjárt nem is mindenütt 
és minden téren, — a „nemes" — értéket választotta vezér- és zsinórértékül s ennek 
az értéknek síkján és dimenziói között törekszik az egyéni, társadalmi, gazdasági, 
politikai életet annak sokágú vonatkozásaiban kialakítani és tökéletesíteni. Behn a 
„ne mes "-értékek viszonylagosságára és bizonytalanságára a bölcselet és élet fény-
szórójával világosságot derítve, bebizonyítja a „szent"-érték abszolút, tökéletes jel-
legét és egyedüli alkalmasságát az erkölcsi élet organikus egységű kifejlesztésére. 
Méltán sajnálattal állapítja meg a kultúra nagy javainak (művészet, tudomány, böl-
cselet), valamint a hagyományok értékeinek feltűnő alábecsülését, elhanyagolását. 
Behn szempontjai szilárdul megalapozottak, kritikája nyugodt és meggyőző, útmuta-
tásai a sokszor kavargó, örvénylő erkölcsi eszmények között határozottak és biz-
tosak, habár nem egyszer túlságosan rövidek és bővebb kifejtést várók. A mega-
dott irodalom jól válogatott és kielégítő. 

H. Lützeler : Einführung in die Philosophie der Kunst (Die Philosophie, 
ihre Geschichte und ihre Systematik. Herausgegeben von. Dr. Th. Steinbüchel. Abt. 
14.) Peter Hanstein. Bonn 1934. VI. + 95 1. Fűzve 3, kartonban 3"20 RM. 

A művészetbölcselet még meglehetősen gyermekcipőkben járó tudomány. 
Keretei, tárgyköre, módszere, rendszere még nincsenek annyira élesen elhatárolva, 
megállapítva, hogy jól kitaposott utakon haladhatna előre a vele foglalkozó. Ennél-
fogva nagy feladat, nehéz eredeti elemzés és rendszerezés várt Lützelerre művének 
megírhatása előtt. Lützeler a keresztény bölcselet évszázadok munkájával megala-
pozott elveire támaszkodva biztos kritikával, a sok irányban szétfutó művészetböl-
cseleli kérdések legfontosabbjainak ügyes kiválasztásával, lépésről-lépésre haladó 
boncolgatással és a műalkotások köréből kölcsönzött csati anós szemléltetésekkel 
fogta rendszeres egvségbe mindazt, amit a művészileg megalkotott műre, a műal-
kotás lefolyására és a művészet alkotásainak megértésére, valamint a művészetnek 
a többi (logikai, társadalmi, erkölcsi, metafizikai és vallási) létterületekkel való szo-
ros és szétválaszthatatlan kapcsolataira vonatkozóan a bevezető, vázlatszerű össze-
foglalásnak fel kell ölelnie. De ezekből a kérdésekből is csak az általános, elvi 
jellegűeket tárgyalja, a messze szétágazó reszletes kérdéseket csak röviden érinti. 
A lapalji jegyzetekben feltüntetett irodalom annak bizonyítéka, hogy gazdag, de 
józan mérséklettel irányított olvasottsága alapos és szilárd ismereteket biztosított a 
szerző számára. Viszont az elméleti megállapítások igazolására felhozott szemlél-
tető példái széleskörű tudásra utalnak a művészet különböző ágainak gyakorlati 
ismerete terén. Nyelvének könnyedsége és világossága, valamint rendszerének egy-
szerűsége és áttekinthetősége is bizonyára hamarosan közkedveltté avatják azok 
körében, akik nemcsak a művészeti kérdések után érdeklődnek, hanem egyszer-
smind totalis, egész, egységes összképpé összeolvadó tudásra is törekesznek. 

Úr. Hegyi Dámján. 



Vallástörténet. 

Dr. Fr. J. Dölger : Antike und Christentum. Bd. III. Heft 4. — Bd. IV. Heft 
1. 2. Münster in W. Aschendorff 1932—1933. 

Dölger kitűnő folyóiratában a kereszténységnek az antik kultúrával való érint-
kezéseiről tárgyal. A kereszténység a pogányság bukásával bátrabban kezdi a po-
gány isteneket szimbólumként vonatkoztatni Krisztusra. Az ifj. Arnobius Krisztus és 
Amor közt von párhuzamot. A régi áldozási szokások közül az érzékszervek az 
Eucharistiával való megáldását, továbbá az áldozás előtt történő ereklyecsókolást 
fejti ki Dölger érdekes adatokkal. A keresztség felvétele előtt a jelentkezőnek tettel 
kellett igazolnia a pogányságtól való elfordulását. Gracchus várospraefectus ezért 
rombol le 377-ben egy Mithra-szentélyt. (Hieronymus Ep. 107, 2, 2) — Rendkívül 
értékes tanulmányban fejti ki Dölger, hogyan vélekedett az ókori pogányság a méh-
magzatnak az élethez való jogáról. (Bd. IV. 1.) Vizsgálja az Exodus 21, 22—3. 
intézkedését Hammurabinak és a hettitáknak törvényeivel összevetve. Foglalkozik a 
görög törvényhozásnak, kultusznak a magzatelhajtással szemben való állásfoglalá-
sáról. Plato és Aristoteles bizonyos esetekben helyeslik a magzatelhajtást. Aristote-
les a fejletlen magzat elvetélését engedi meg, a fejlettét (40. ill. 90. nap a fogamzás 
után) nem. A stoikus filozófia a méhmagzatban nem látott emberi lényt, hanem az 
anya testének egy részét. A keresztény állásfoglalás a magzatelhajtással szemben a 
Didachétól kezdve (2, 2) Athenagorason, Tertulliánon át a Const. Ap.-ig következe-
tes. A magzatelhajtást tiltják, mert az isteni Gondviselés különleges tárgya a mag-
zat ; mert (többek szerint már a fogamzáskor) benne a halhatatlan lélek ; épp azért 
a magzat is ember, akinek megölése — gyilkosság. Tertullián a római jog tételeivel 
szemben világosan kimondja : Homo est et qui est futurus. Ember a fejlődő magzat 
is. Ezért gyilkosság, még pedig minősített, parricidium, a magzatelhajtás. Ezek a gon-
dolatok mennek át a ker. erkölcstanba és a kánonjogba. — Egy sofiai múzeumi 
Mithra-emléken megtalálja Dölger a nyilas (horog) keresztet. Ez volíakép csillag-
abrázolás. — A holdkórosoknak az istentiszteletből való kizárását okolja meg ala-
pos tanulmánya. — rf — 

Hittudomány. 

Dr. Gálos László : A Szentlélekisten. Szent István könyvek 110. sz. Szent 
István-Társulat, Budapest. 1934. 235 1. Ára 4 P. 

A szerző a Szentlélekisten mélységes, kifürkészhetetlen és eleddig meglehető-
sen elhanyagolt teológiájának megismertetésével a lelkiélet szilárdabb megalapo-
zását, kiszélesítését és elmélyítését könnyíti meg ; ráirányítja figyelmünket a minden 
kegyelem osztogatójára, minden emberi lélek isteni átlelkesítőjére. E végett nemcsak 
komoly alapossággal kifejti a Szentlélekistennek a Szentháromságban elfoglalt helyét: 
eredetét, személyiségét s a másik két isteni személyhez való viszonyát, hanem sok-
felé ágazó működésének különböző mozzanataira is — röviden bár — de mégis 
kielégítő módon rámutat. Mindezt nem száraz teológiai spekulációval végzi, hanem 
inkább sokszor magával sodró emelkedett, szemléltető képekkel és hasonlatokkal 
pompázó nyelven, úgyhogy olvasása a gondos elmerülés követelménye mellett is 
élvezetes. Azonban azt szerettük volna, ha a Szentlélekisten bennünk-lakásának 
titkár a több teret szentelt volna. A megadott irodalom mintha egy kissé sovány 
lenne- Sajnálattal nélkülözzük benne W . Reinhard : Das Wirken des hl. Geistes im 
Menschen nach den Briefen des Ap. Paulus c. művét. 

Dr. Hegyi Dámján. 
P. Rodolfo Plus S. J. : Battesimo e Cresima. Torino. Marietti, 1933. 204 1. 
Plus jezsuita atyának franciából o la s z ra fordított kis könyve a keresztség és 

bérmálás szentségével foglalkozik könnyed, népszerű formában, hogy a mai emberrel 
e szentségek mély titkait megismertesse. Előadása mintaszerű, a dogmát világosan 
és elevenen állítja az olvasó elé. Szerettük volna, ha a keresztség misztériumát gyö-
kerében fogta volna meg, ott, ahol a rómaiakhoz írt levél 6. fejezete szerint kell 
megragadni : a Krisztussal való halál és feltámadás misztériumában. 

S Thomae de Aquino: Quaest iones d e Trinitate divina. Ev. B. Geyer 
Florilegium Patristicum. fasc. XXXVII. Bonn. Hanstein 1934. 60 1. 



Szent Tamásnak a Szentháromságról szóló művét (S. Th. I. qu. 27—32) adta 
ki B. Geyer forráskritikai alapon. Az általa nyújtott szöveg több pontban javítja a 
Leo-féle kiadást. Sajnos, hogy ő sem ad véglegesen megbízható szöveget. Igyekszik 
a források megjelölésével és az idézetek meghatározásával előbbre vinni a kiadás 
ügyét, de maga is elismeri, hogy ez a munka még Szent Tamás összes műveinek 
kiadójára vár. — rf — 

Egyháztörténelem. 

Dr. Lippay Lajos: A keleti egyházak. Szent István könyvek 111. sz. Szent 
Istán-Társulat, Budapest. 1934. 225 1. Ára 4 P. 

Rövid, jól sikerült összefoglalásban ismerteti a nem egyesült és egyesült ke-
leti szertartású egyházak történeti kialakulását, szertartásainak főbb típusait, egyházi 
szervezetét, hitrendszerét, lélekszámát. Az irodalomfüggelékbe minden fontos és ki-
válóbb munkát felvesz. Bizonyára csak sajtóhiba, hogy Jugie-nek a keleti egyházak 
tanredszeréről szóló munkáját 5 kötet helyett 3-ra teszi. Kár. hogy nem említi Pri-
billa : Um die kirchliche Einheit és Boulgakoff : L' orthodoxie c. műveket, valamint 
a Herder-kiadású Lexikon für Theologie und Kirche-t, melynek eddig megjelent kö-
tetei szintén nagyon értékes részletcikkekben foglalkoznak a keleti egyházakkal. Nem 
tartom szerencsésnek a karpüspök elnevezést, valamint ama kategorikus kijelentését 
sem, hogy a szakadár keleti egyházak szenteket nem nevelnek (31. 1.). Mintha a 
szerző nem viseltetnék kellő megértéssel, becsüléssel és szeretettel a keleti egyházak, 
de különösen azok papsága iránt. Az orosz keleti egyház mostani helyzetének bő-
vebb ismertetését is szívesen láttuk volna, különös tekintettel sok papjának vértanúi 
hősiességű viselkedésére. E kisebb jelentőségű megjegyzéseket nem számítva igazán 
élvezetes, értékes és tanulságos olvasmány. Sok színes leírásán meglátszik, hogy 
a szerző nemcsak könyvekből, hanem közvetlen érintkezésből is ismeri több keleti 
egyháznak szervezetét és gazdag pompájú szertartásait. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Heimbucher : Die Orden und Kongregationen. 3. Aufl. 6. Liefernung. Pader-
born, Schöning. 1934. 561—829. 1. 

Végre megjelent ezen nagyjelentőségű munkának befejező részlete. Szól pedig 
ez a rész a szerzetekhez hasonló papi társulatokról, főleg az oratóriánusokról, dok-
trináriusokról, lazaristákról, a S. Sulpice-társulatról, az eudistákról, pallotinusokról, 
pauhstákról, a Kill-kill hitterjesztő társulatról, Lavigerienek fehér atyáiról és egyéb 
kisebb társulatokról. — A női társulatok közül pedig a beginákról, devotessekről és 
egyéb újabb, főleg német társulatokról. 

Majd néhány kiegészítést és helyesbítést tartalmaz a korábbi anyaghoz. 
A füzetnek felét a személy- és helységnévtár és a nagyon részletes és kime-

rítő tárgymutató tölti ki. 
Gratulálni lehet az agg szerzőnek, hogy megérte nagy munkájának befejezé-

sét ; de gratulálni lehet a szerzeteknek és az íróknak is ezen gazdag kincsesbányá-
hoz, amely most megint a mai állapotot tünteti fel. 

De mint már többször említettem, aki a magyar szerzetek ügyeiről óhajt tájé-
kozódni, az hiába fordul ezen munkához, mert alig-alig találni benne magyar dolgokat. 

Schermann Egyed. 

Liturgia. 

Dr Raffay Sándor: A magyarhoni evangélikus liturgia történetéhez. Tanul-
mány. 1933. 82 + 16 1. 

Raffay a magyarországi evangélikus liturgia emlékeit gyűjti össze. Az evan-
gélikus liturgia alakulását egész a mai napig nyomon követi. Tanulmánya a benne 
közölt adatokkal az egyháztörténet, liturgiatörténet és a néprajz számára hasznosít-
ható. Sajnos, hogy szövegközlése hiányos, hézagos, munkájának beosztása zavaros. 
A liturgiáról írt bevezető fejezetében jelentős tévedések vannak. Tagadja, hogy a 
Szent Jusztinnál Apol. I. 67-ben említett apostolemlékezések azonosak volnának az 
evangéliumokkal ; az ú. n. clementinus liturgiát (Const. Ap.) a III. századra teszi 



(a IV. szd. második felében keletkezlek Szíriában). Luther liturgiájának magyaráza-
téban még az idevágó prot. irodalmat se értékesíti. 

Dr. Kühár Flór is. 

Lelkipásztorkodás 

P. Bangha B. S. J. : Örök élet igéi. Szentbeszédek és olvasmányok. I. kötet : 
Az Isten arca. 213 lap. II. kötet: „Uram, add, hogy lássak!" 211 lap. — Buda-
pest, 1934, — Magyar Kultúra kiadása. A két kötet ára fűzve 5 P, kötve 7 P. 

Dr Paár István: A vasárnapi evangéliumi szakaszok homiletikus magya-
rázata é s vázlatos feldolgozása. I. rész : Advent első vasárnapjától virágvasár-
napig. — Győr, 1933. — 192 lap. Ára fűzve 2'50 P. 

Esküvői beszédek. Összegyűjtötte Kausz József. — 1933. — 192 lap. (Kap-
ható a hévízgyörki plébá;:ián). 

Ugyanattól, Menyegzői felköszöntők, 1933. 28 lap. 
Dr., Kreszta Riza, Vallás é s erkölcs. Alkalmi előadások. Győr, 1933. — 

117 lap. Ára fűzve 2 P (Kapható a Szent István-Társulatnál Győrött). 
Az összes itt felsorolt könyveket és füzeteket őszinte örömmel köszöntjük-

Tesszük pedig azért, mert egyrészt a tárgy fontossága, másrészt a szerzők kiváló-
sága és rátermettsége, továbbá a feldolgozott tárgyak és témák időszerűsége és 
gyakorlatiassága már eleve kezeskedik a művek elsőrangú használhatóságáról és 
értékéről. — Különösen is ráillik ez a megállapítás Bangha Béla két könyvére. Ha-
zánk egyik legkiválóbb egyházi szónoka művében 38 szt. beszédet, elmélkedést és 
olvasmányt közöl „Isten arcáról", az egyházi év ünnepeiről, Krisztus királyságáról 
és szenvedéséről, több vasárnapnak evangéliumi szakaszáról és más időszerű kérdé-
sekről. Nem méltatjuk ezeket, mert egyrészt nem szorulnak rá a méltatásra, hisz' 
P. Bangha a szerzőjük, a szt. beszédeket pedig a rádió révén az egész világ hall-
hatta, másrészt pedig azért sem, mivel nem tartjuk magunkat illetékesnek arra, 
hogy bírálatot mondjunk arról a könyvről, amelynek ott kellene lennie minden pap-
nak és minden kat. hívőnek a kezében. — A homilia lelkes apostolát köszöntjük 
Paár István győri kanonokban, aki hosszú éveken át folytatott teológiai tanári mű-
ködésének eredményét, tapasztalatait örökíti meg művében. Az egyházi év vasár-
napjainak evangéliumi szakaszait, e szakaszok magyarázatát (exegézisét) és fel-
dolgozását hozza, Nem kész beszédeket ad, hanem érdekes, bő és sok gondolatot 
tartalmazó vázlatokat. Minden hitszónok csak nagy haszonnal forgathatja e köny-
vet.— Ugyancsak a legnagyobb elismerés és hála illeti Kausz József hévízgyörki plé-
bánost, hogy összegyűjtötte a különböző szerzőktől különböző korú, rangú és 
társadalmi állású jegyesek esküvőjére készített szt. beszédeket és az eljegyzési vagy 
esketési lakomákra készült felköszöntőket. Nagyon sok nehézséget okoz ugyanis nem 
egy lelkipásztornak a teológiai tartalommal telített, tapintatos esketési beszédek el-
készítése. Ez a könyv ezért kitűnő segítséget nyújt minden eskető papnak.— Lelke-
sedéssel olvastak Kreszta R., győri leánygimnáziumi tanárnőnek különböző alkal-
makra készített előadásait is. „Világi állásban, világi környezetben, világi életmód-
ban . . . világiakhoz szólott azzal a forró vággyal, hogy . . . figyelem ébredjen a 
világiakban a szentek gyakorlati tisztelete és a mélyebb vallásos élet iránt", mondja 
a szerző. Es ez a könyv ennek a nemes célnak elérésére valóban alkalmas. Ezt 
bizonyítják a feldolgozott tárgyak, mint pl. (hogy csak egy-kettőt említsünk) : a nő 
mint Éva és Szűz Mária leánya, az anyai hivatás, a szentek szíve, ártatlanság és 
erkölcs, Széchenyi István erkölcsi jelleme, a szenvedés pedagógiája, stb. Minden 
nőnek meg kellene szereznie ezt a könyvet, amelyet a férfiak is igen sok haszon-
nal olvashatnak. 

Huszár Elemér, Hegytetőkön. Nagyböjti szentbeszédek. — Szerző kiadása. 
Budapest 48 lap. — Ára fűzve 1 P. 

Hét böjti és egy húsvéti beszédet tartalmaz e könyv, amelyeket a szerzó' az 
elmúlt évben tartott az Angolkisasszonyok zugligeti templomában. Az üdvösség 
történetének érdekes és sokatjelentő jelensége, hogy a nagy kinyilatkoztatások és a 
megváltás fontos eseményei hegyeken történtek. így áll szemünk előtt e könyvben 



Hóreb, Sinai és Kármel hegye, továbbá az újszövetségi szent történelemből a kísér-
tések, nyolc boldogságok, Tábor, Olajfák hegye és a Kálvária. Ezekhez a hegyek-
hez fűzte a szerző szt. beszédeit, gyakorlatias gondolatait. A böjti szónokok és a 
hívek részére sok hasznot és lelki élvezetet nyújt e beszédek olvasása. 

P Thomas Villan. Gerster a Zeil, De integritate confessionis tractatus 
morális. — Marietti, Torino, 1934. — VIII+115 lap. — Ára fűzve 5 líra. 

Szerzőnk műve a bevezetésen kívül 3 részből áll. Miután röviden letárgyalta 
a bűnbánat szentségének rendelésére, a gyóntató bírói hatalmára, kötelességeire s 
tulajdonságaira vonatkozó dogmatikus és erkölcsi igazságokat, az első részben szól 
a gyónás anyagi teljességéről ; a teljesség szükségességéről, a gyónás szükséges és 
szabad anyagáról ; a második részben tárgyalja az alaki teljességet és a teljesség alól 
fölmentő okokat ; végül a harmadik részben ismerteti a teljesség elérésére segítő esz-
közöket s az egyetemes gyónást. A függelékben pedig a tudományos elméleti fejtegetés 
után 14 gyakorlati eset megoldásával is könnyít a gyóntató feladatán. Minden gyóntató 
kitűnő tanácsadóra és segítségre talál e könyvben, amiért melegen ajánljuk az illeté-
kesek figyelmébe. 

Dr. Lacza István, Lelkipásztor é s politika általános egyházi és különleges 
magyar szempontból — Kir. M. Egyetemi Nyomda, Budapest, — 45 lap. Ára 1 P. 

A kat. akció mai örvendetes elterjedésénél nagyon időszerű annak a kérdés-
nek az eldöntése is, vájjon részt vegyen-e és na igen, mennyiben vegyen részt a 
lelkipásztor a politikában. A jelenlegi világhelyzet miatt is nagy érdeklődéssel olvas-
tuk szerzőnk feleletét e föltett kérdésre. Megvalljuk, hogy nem kis feladat előtt állott 
a szerző, de feladatát elismerésre méltóan oldotta meg, amit az a körülmény is 
bizonyít, hogy az „Egri Egyházmegyei Irodalmi Egyesület" az egri érsektől kitűzött 
pályadíjjal tüntette ki. Lelkipásztorok és mások is nagy haszonnal forgathatják e 
könyvecskét, amelyben a szerző a lelkipásztorok politikai tevékenységére vonatkozó 
jogot, e tevékenység célszerűségét, a vele járó veszélyeket tárgyalja. Feleletet ad 
továbbá arra is, vájjon mit kíván a lelkipásztori érdek, vállaljon-e a lelkipásztor 
mandátumot, fejtsen-e ki pártpolitikai tevékenységet s még több kérdésre. fm. 

Pázmány Péter Prédikációi III. kötet. Sajtó alá rendezte Dr. Petró József. 
Eger, 1933. 349 1. 

Ezzel a kötettel Petró dr. befejezte Pázmány prédikációinak mai átírásban 
való közlését. A Pünkösd utáni időszak prédikációi között található tárgyak : a 
mennyei boldogság, bűn, az Isten országa keresése, a halál, pokol — megfelelő át-
alakítással jól felhasználhatók missziókon és lelkigyakorlatokon. A Szeplőtelen Fogan-
tatásról szóló beszéd dogmatörténeti szempontból is érdekes. Álljanak a magyar 
bíboros Cicero szószéke elé a mai igehirdetők és gyűjtsék az ő kincstárából az 
ékesszólás kincseit. — rf. — 

Lelkiélet. 
Zimmermann—Haggeney : Grundriss der Aszetik. Herder, Freiburg i. Br. 

1933. XIV+332 1. Fűzve 5 RM., vászonkötésben 6'40 RM. 
Zimmermann nagyszabású aszkétikájának rövid, tankönyvül készült össze-

foglalása, Ennek folytán az egyes fogalmak meghatározása is a lehető legtömörebb, 
a beosztása világos és áttekinthető. A nyomdatechnikai kiállítás szintén szép ered-
ménnyel szolgálja ezt a célt. A különböző aszkétikai irányokkal szemben megértő, a vitát 
kerüli, bár véleményét nem rejti véka alá. Minden, a lelkiélet kialakítása szempont-
jából jelentőséggel bíró kérdésre kitér. Gyakorlatiassága Haggeney a lelkiélet művelése 
terén eltöltött hosszú munkálkodásának és éles meglátással összegyűjtött gazdag tapasz-
talatainak vetülete. Kétségtelen, hogy didaktikai tekintetben messze kimagaslik az eddig 
megjelent aszkétikai tankönyvek között. Két dologgal szeretnők mégis kibővíttetni. Jó 
volna jelezni — a könyv tömörsége miatt — az egyes kérdéseknél azokat a köny-
veket, amelyek a röviden összesűrített anyag kimélyítését elősegíthetik. A másik kí-
vánságunk meg a misztikáról szóló rész (nem egészen 8 oldal I) alaposabb és szé-
lesebb terjedelmű feldolgozására vonatkozik, hisz a misztika intenzívebb ismerete 
nélkül napjainkban igazi lelki vezetőket elgondolni sem lehet. 

Dr. Hegyi Dámján. 



Csávossy Elemér, Örök igazságok. Lelkigyakorlat, — Korda R. T. kiadása 
Budapest, 1934. — 320 lap. 

Többszáz évnek tapasztalata igazolta Szt. Ignác lelkigyakorlatainak világot és 
embereket megreformáló erejét. A lelkigyakorlatos mozgalom ma már annyira előre-
haladt, hogy egyre többen érzik az évi lelkimagánynak szükségességét. Ezeknek a 
jóakaratú embereknek kívánt segítségére lenni P. Csávossy, amikor jelen könyvével 
lelkigyakorlatos könyvet juttat a magyar ember kezébe. Szt. Ignácnak szellemét adja 
e könyv olyan módon, hogy ezzel kielégíti a XX. század legkényesebb emberének 
a lelki szükségleteit is. Jelen kötetben (reméljük azonban, hogy mielőbb megjelen-
nek a megígért többi kötetek is !) a Szt. Ignác-féle lelkigyakorlatok első hetével és 
az ezen a héten átveendő alapvető és örök igazságokat tárgyalja szerzőnk 38 ki-
dolgozott elmélkedésben és hasznos útmutatásokban, amelyeknek segítségével bárki 
külön vezető nélkül is végezhet 3, 5 vagy 8 napos lelkigyakorlatokat a könyv vé-
gén található anyagbeosztás alapján. Kívánunk e műnek nagyon sok sikert és mi-
nél szélesebb körben való elterjedést. — fm — 

Lama Fr igyes : Schäf fe r Anna. Kiadják a Keresztény iskolatestvérek. Ho-
mok, Szolnok m. 

Egy ismeretlen stigmatizált fölemelő élettörténetét ismerjük meg ezen könyv-
ből. 25 évig volt súlyos, fekvő beteg, havi 5 márka kegydíjból élt, szegénysége és 
Istenért vállalt rengeteg szenvedése mellett is megelégedett és boldog volt. Áldoza-
tos életével érdemes lesz Krisztus öt szent sebének viselésére. Példájával megmu-
tatta, hogy a szegénység és a szenvedés az Istent szerető lelket nem törik le, ha-
nem a kegyelem segítségével inkább a tökéletesség legmagasabb fokára emelkedik. 
A könyv a vallásos buzgóság emelésére nagyon alkalmas, melegen ajánljuk. T. A. 

Mennini: La mia messa . Torino. Marietti. 1934. 3 1. 
Agnoscite et imitamini a programmja e kis könyvnek. Ismerjétek meg aszke-

tikus, liturgikus, történelmi szempontból a szentmise szövegét, akkor fellángol szíve-
tekben a Szentlélek tüze s az apostolkodás buzgósága. A könyv a programmnak 
pompásan megfelel. A szentmise mondásában, hallgatásában nagyon segíti a papot 
is, hívőt is. 

Dr. Adalbert Schmiedt: Die Kämpfer Gottes. Schöningh. Paderborn. 1933. 
Most már német kispapok is olvashatják a nyírmadai plébánosnak egészen 

modern, nyelvében színes, lelket forraló, szociális munkára pezsdítő munkáját. 
Örülünk a könyvsikernek, a léleksikernek s a magyar sikernek. 

Constantin de Barbanson : Les secrets sentiers de I' amour divin. Desclée. 
Tornai 20 fr. 

1631-ben halt meg Bonnban B., a belga kapucinus rend egyik dicsősége, a 
kiváló misztikus író. A százados forduló emlékére adta ki a solesmesi bencés apát-
ság a hajdan nagysikerű művet, melyet a felvilágosodás s a pozitívizmus kora el-
temetett ugyan, de amelynek a modern kat. megújhodás lelki forrásai közül nem 
szabad hiányoznia. Örömmel üdvözöljük e munkát új, szép kiadásában. Korunk 
lelki tökéletességre vágyó tagjai szívesen nyúlnak utána, hogy Szent Ferenc, Szent 
Bonaventura hagyományos útjain keressék az Istennel bensőséges szeretetben való 
egyesülést. 

Dr. Kemenes István : A Keresztény „Királyi Papság" . Budapest. 1933. — 
A szerző kiadása. 288 1. 

A Bevezetésben jelzi, hogy a keresztény „királyi papságról" tudományosan 
tárgyal. Azt mutatja meg, hogy a jog alapján lehet és kell a híveknek ebben a 
„királyi papság"-ban résztvenniök. Hiszi, hogyha a hívek megértik ezt a nagy és 
szép munkát és így tudatosan élnek, akkor az actio catholica is sokat nyer. — 
Azután 7 fejezetben szól erről a királyi papságról, annak részvételéről a szentségek, 
a szentelmények és az Egyház imaélete körül. Majd beszél a „királyi papság" köte-
lességeiről. — Új irányú könyv. A szerző nagyon szereti tárgyát s talán épen ezért 
ír úgy, hogy néhányszor kissé merésznek látjuk. 



Dr. Zoltán Veremund: Szent Anzelm. Szent István Könyvek 112. Budapest. 
.1934. 149 lap. 

Akik a szerzőnek Szent Anzelmről írt cikkeit és fordításait olvasták, örömmel 
veszik a könyvet a kezükbe. És nem is csalódnak. Nagy tudással és igen nagy 
szeretettel megírt könyv ez. Az I. fejezetben a clugnyi szellemről szól. Kell ez, mert 
csak így lehet igazán megérteni Szent Anzelm bátor és amellett kedves egyénisé-
gét, komoly és szigorú egyházhűségét és ezzel megférő törvénytiszteletét. Nagyon 
ügyesen a Szentnek életrajzában említi meg a munkáit és a nagy hatást, amelyet 
kortársaira és az utókorra is gyakorolt. Így pl. a beci kolostor c. fejezetben meg-
ismerkedünk nevelési rendszerével. — A kolostor atyja c. fejezetben látjuk, hogyan 
dolgozik nemcsak szóval, hanem írásaiban is a lelkekért. — Szent Anzelmmel azért 
is szívesen foglalkozunk így, mert benne nemcsak a nagy lelket, a nagy tudóst és 
lelkivezetőt ismerjük meg, hanem megtanuljuk azt is, hogy az Egyházhoz való hű-
ség még nagy áldozatok árán is kötelességünk. — A forrásműveket a könyv két 
utolsó lapján sorolja el. 

A munka kiállítása a Szent István könyvek szép kiállításának megfelel. Hálá-
sak lesznek a szerző és kiadó iránt azok, akik szeretik a Szentek életének tanul-
mányozását, mert ezzel erős eszközt nyernek a léleknemesítés nagy munkájára. N. T. 

Boggio : Un cinquennio di istruzioni parrochiali ossia la dottrina cristiana 
spiegata agli adulti in 250 instruzioni. Torino Marietti. 1934. 12 1. 

500 oldalon 250 eleven, találó, szellemes, rövid és mégis kimerítő, meleg, 
közvetlen lelkipásztori tanítás a keresztény igazságokról felnőttek számára olyan 
ember tollából, akinek világos felépítésű beszédei már régen közkézen forognak 

Vogt S. I. : Mariae sacrosanctae et Deiparae Virginis Vita, ex opere maiori 
sancti Canisii de Maria Virgine incomparabili et Dei Genitrice sacrosancta. brevius 
Comprehensa ac mensibus festisque Mariae accommodata. 8°, 1934. VIII—232 1. 
7'50 1. Marietti: Torino. 

V. Szt. Canisiusnak a Boldogságos Szűzről szóló klasszikus művét adta ki 
röviden s a májusi ájtatosságokon s Szűz Mária ünnepein is jól használható alak-
ban. Melegen ajánljuk paptársainknak. 

Grassi : Le mani del mio Signore. Marietti. Torino. 1934. 
Kis regényes töredékek az ifjú Messiás, a galileai próféta életéből az elhite-

tés művészetével megírva. Gazdag színnel van megfestve a környező zsidó-római 
világ is, melyre ráragyog a Megváltó isteni jóságának fénysugara. Urunk keze a 
nyomor megszüntetője, a bűn oldozója s a gyengék pártfogója. A 16 szemléltető 
kép s a szép kiállítás még kedvesebbé teszi a könyvet. Sz. 

Salvini : Manuale precum Sancti loannis Guaíberti. — 1933. XVIII. 97 lap. 
15 líra. 

A bevezetésben ismerteti a Vallisumbrosában lévő kódexet. Ezt a kódexet 
a XVII. században találták meg. Magában foglalja a Gualbert Szent Jánostól össze-
állított imákat : Manuale precum. Ezeket a kolostor használatára gyűjtötte össze. 
Több imádságnak a szerzője Szent János. — A Manuale kiadását már 1663-ban 
elhatározták, de a Bollandisták is csak részleteket közöltek belőle és így Salvani 
az első kiadója. — A könyv kiállítása nagyon ízléses. Az imákat ma is nagy lelki 
haszonnal lehet imádkozni. 

Szentek élete az é v minden n a p j á r a . Szerkesztette Schütz Antal. Kiadja a 
Szent István Társulat. III. kötet 420 I. és IV. kötet 440 1. 

Csak néhány szóval emlékezünk meg ezen kötetekről, mert az I. kötet meg-
jelenésekor méltattuk már a munka nagy értékét. (1933. 2.sz.) De mégis Imegemlékezünk 
róluk azért, mert így is szeretnők minél többeknek a figyelmébe aján ani és az érdek-
lődést ezzel is fenntartani. A léleknemesítéssel törődők nagyon sokat meríthetnek 
belőle. Szívesen is olvashatják tartalma és ennek megfelelő stílusa miatt. — A IV. 
kötetnek külön értéke az a rész, amelynek címe : Az Egyház története a Szentek 
életének tükrében. Úgyszintén jó a könnyebb használhatóság szempontjából a min-
den kötetre kiterjedő tartalomjegyzék. 



Katona Jenő: Az aszfalt apostola. (Sonnenschein élete.) A Magyar Kultúra 
Könyvtár 3. száma. Pázmány Péter írod. Társ. kiadása. Budapest 1934. Ara 1 pengő. 

A berlini Miatyánk és az előszó helyett írt néhány lap után Sonnenschein 
életét ismerjük meg, de úgy, hogy a kor képe is megjelenik lelkünk előtt. Érdemes 
olvasni és nagyon végiggondolni, amit a szerző mond. Sokat lehet tanulni attól, aki-
nek sokat kelleti tűrnie, sok félreértést elviselnie, de aki ezek ellenére is dolgozott. 
Annyira a munka embere volt, hogy még a kórházban az orvosok tilalma ellenére 
is felkeresték őt és a telefon állandóan működésben, volt. Hű maradt ahhoz, amit 
új miséje emlékképeire nyomatott : Azért küldött az Úr, hogy a szegényeknek hirdes-
sem az evangéliumot. — Münchengladbachban megszervezte a munkásoknak és az 
egyetemi hallgatóknak kölcsönös megértését munkáló egyesületet. — Majd 10 évig 
Berlinben dolgozott és óriási érdemeket szerzett abban, hogy Berlinben újra mert 
élni a katolikusség. 

Huszár Károly : A katolikus akció szociális gondolatai. Budapest. 1934. 
Elmondhatjuk, hogy szakember az, aki mint az A. C. szociális és karitatív 

szakosztályának elnöke ezen könyvet kiadta, hogy ezzel a vezetőknek jó segéd-
könyvet és az A. C. ügyeiben dolgozóknak sok tanulságot és nagy bátorítást tartal-
mazó könyvet adjon kezükbe. Ha figyelmesen elolvassuk a 16 fejezetben foglalta-
kat és látjuk, hogy a sokféle témát milyen nagy tudással állította össze, önkényte-
lenül is azt mondjuk : nagy igazság, amit az előszóban olvashatunk : A katolikus 
társadalomszemlélet és világnézés, az egyházias szellemű népszervezés és katolikus 
szabadoktatás eszköze akar lenni ez a szociális kézikönyv. És látjuk, valóban olyan 
irta, aki „gyermekkorától utolsó lehelleiéig Krisztusnak a napszámában fáradozik". 

Az A. C. or sz. elnöksége kis füzetekben is segítségére siet a szervezetek ve-
zetőinek és ezért küldi meg füzeteit, amelyek közül most itt vannak a következők : 
A magyar actio cath. ügyrendje. Útmutatás az A. C. népművelési megbízottai ré-
szére. — A magyar A. C. országos munkatervezete az 1933—34. évre. — Az Éb-
resztő írások c. sorozatban megjelentek : Mihalovics Zsigmond : Katolikus Karitasz. — 
Huszár Károly : Krisztus kopogtat a gyárak kapuján . — Huszár Károly : Lehet-e 
még segíteni az emberiségen ? N. T. 

A. Foucault: La Société de St. Vincent de Paul. Paris, Spes, 416 1. 25 fr. 
Livre du Centenaire. Paris. Beauchesne, 360 1. 24 fr. 

, Frédéric Ozanam et les Conférences de St. Vincent de Paul, Juvisy, 
Éditions du Cerf. 196 lap. 

Abból a gazdag termésből, mellyel ünnepelte a francia katolicizmus 1933-ban 
a Szt. Vince-konferenciák százéves jubileumát, kiemelkedik ez a három kötet. A 
keresztény felebaráti szeretet hősi époszának százéves történetét kapjuk meg ezek. 
ben a jól megírt, tárgyilagos könyvekben. Akiket csak kissé is érdekel a társadalm-
kérdés, nagyon jól teszik, ha ezeket a könyveket elolvassák. Okulást, épülést találi 
nak bennük, megtanulhatják belőlük, hogy a felebaráti szeretetnek a szociális kér-
dés törvénnyel való rendezése mellett is mekkora jelentősége van, hogyan kell gya-
korolni s hogy nem sóhajtozhatunk, míg valamely kérdést esetleg megoldanak tör-
vényhatóságilag, hanem erőink és körülményeink szerint munkába kell állanunk-

Portalupi : L' âme religieuse de Contardo Ferrini. Paris, Lethielleux, 200 
1„ 10 ír. 

A Jelenkori Apostolok című gyűjteményben jelent meg ez a szép, alapos 
életrajz. Contardo Ferrini olasz egyetemi tanár volt, akinek a szenttéavatási pőrét 
már megindították. Mélységes lelki élmény ez a könyv, mely bevezeti az olvasót a 
lelkiélet titkaiba egy hozzánk közelálló ember életrajzával kapcsolatban. 

J. Ancelet—Hustache: L' Immaculée Conception. Paris, Flammarion, 186 I. 
10 fr. 

„ : Saint Francois d' Ass ise . Paris Desclée, 136 1. 10 fr. 
Két kedves könyv gyermekek számára. Az egyikben Szt. Ferenc életét, a 

másikban a Szeplőtelen Fogantatást beszéli el a gyermekek felfogó képességéhez 
alkalmazva, a legendák nyelvén, a gyermeki lélek egyik legalaposabb ismerője. 



Jeanne Ancelet-Hustache francia írónő, aki elhalt kisleánya életének megírásával 
(Jaqueline) az anyák tízezreit vigasztalta meg. Még mielőtt a Szemle sorát ejthetné, 
hogy a mélyérzésű, keresztény írónőről tanulmányt adhatna, megemlítjük, hogy J. 
Ancelet-Hustache egv szép könyvében elragadóan szép életrajzot írt Árpádházi Bol-
dog Erzsébetről, III. Endre lányáról (La vie mystique d' un monastère des domini-
caines au Moyen-Age). A két könyv különösen ajánlatos olyan gyermekeknek, kik 
otthon franciául tanulnak. 

P. Doncoeur ' Retours en chrétienté. Paris, Grasset, 206 1. 15 fr. 
A könyv a Keresztény Elet című sorozat tagjaként jelent meg. Azokat a régi 

francia keresztény szokásokat tárgyalja, melyekkel a régi franciák az élet legkomo-
lyabb eseményeit : a házasságot, születést, halált körülvették, megszentelték. Az író 
szemléletes előadásában mintegy megelevenedik előttünk a mult. A könyv tanul-
ságos, épületes. 

F. Cabrol: Saint Benoît. Paris, Gabalda, 188 1. 9 fr. 
A Szentek c. sorozata végre megkapta Szt. Benedekjét is, még pedig a bene-

deki élet egyik legalaposabb ismerőjének, dom Cabrolnak a tollából. Á szerző neve 
és illetékessége kezesség lehet mindenki előtt, hogy jó vezetőre bízza magát. Rövid 
bevezetés és életrajz után a szent pátriárka művét ismerteti a regula és a tradíció 
alapján. Módszer és fölfogás dolgában a munka nagy haladás az eddig közkézen 
forgó francia nyelvű Szt. Benedek életrajzokkal szemben. 

P. de Vuyst : Tracts de vulgarisation. Ligue de 1' Éducation Familiale. 
Bruxelles. 

A szülők útbaigazításának vagy mondjuk nevelésének kérdésével foglalkoz-
nak P. de Vuystnak a Ligue de 1* Education Familiale és az Institut International 
de Pédagogie Familiale egyesületek lelkes mozgatójának a füzetei. A Szülők Isko-
lájának megfelelő egyesületekben abból az elvből kiindulva, hogy a gyermek ide-
jének legnagyobb részét a családban tölti s hogy az emberek akkor, mikor az állam 
vagy a társadalom minden foglalkozásra szakképzettséget követel, éppen az életnek 
legfontosabb kérdésével nincsenek tisztában, P. de Vuyst nagy propagandát fejt ki. 
A Le vrai progrès en civilisation, Un mot sur les réformes indispensables de 1' en-
seignement, Comment dévélopper le bon sens. La reconstitution sociale par la famille 
című füzetei mind ezt a célt szolgálják. A füzetek ára 16—10 fillér. y. s. 

Szépirodalom. 

Tormay Cecile : Az ősi küldött. Regény. A csallóközi hattyú. 1934. Genius-
kiadás. 199 1. 

Egy tervbe vett trilógiának első része jelent meg a fentebbi címen. A kötet 
cselekvénye természetesen csak viszonylagosan befejezett, hiszen igazában csak 
expozíció: elénk fejlődik a regény problémája, és érdeklődéssel várjuk alakulását, 
megoldását a következő részekben. 

A tatárjárás első évében vagyunk. A Tisza partjáról a szabad síkságról került 
Ung agallusok fővárosába. Nem is bírta megszokni a szajnamenti kanonokok alacsony 
boltíves klastromiskoláját. Pedig büszke apja nemcsak azért küldte, hogy senki 
se lássa fájdalmát Kinga elvesztése miatt, kit a komáromi Ders úrhoz erőltetett az 
Ungoí kicsinylő gőgös apa. Szívesen látta volna papnak is. Erőtől duzzadó fiatal-
sága, harcos bátorsága, parancsolásra született lelke azonban nem a lemondásra, 
hanem a dicsőségre, az élet örömeire sóvárogtatta a fiút. Otthon az öreg pásztortól 
hallott pogány, ősmagyar mondák is a szabad világ vágyát csíráztatták ki Ung 
lelkében. „Nem szerette a nyomorúságot. 0 a lovát szerette, a szabadságot, a csil-
lagos eget, a napot, a pusztákat, az örömet és az életet." Jézus hitében nevelték, 
de fázott a szenvedő Krisztus-arctól. Azután nemcsak Párizsban volt idegen a keresz-
ténység nyelve, hanem az Úr Jézus még otthon a Tiszaparton is „leginkább latin 
szóval beszélt az ő papjainak általa, kik sok mindent titokban tartottak." 

A Vág partján száll lefelé. Találkozik már a nemzetpusztító vihar előszelével. 
Tanuja a király ellen forrongó főurak kárörvendő közömbösségének a veszedelem-
mel szemben. Becsületes érzése a királyhoz hajtja ; nemcsak itt kel védelmére, a 
harcból is ki fogja venni részét a tatárok ellen. De nem ez életének legkeservesebb 



küzdelme. Lelkében íog az leviharzani: az élet-halálharc a pogányság, a föld szere-
tete és keresztén} ség között. Ezt a harcot készíti elő az a belső megrendülés is, 
mellyel Kinga halála forgatja fel lelkét. Útközben értesül arról, hogy Ders urat fel-
koncolták a fellázadt kúnok. Kinga tehát szabad . A szenvedélyes szerelem Komá-
romba haj t ja Ungot. Szomorú ez a város : a dögvésznek, a halálnak, kétségbeesett 
emberek imádságának és orgiáinak helye. Kinga még él egészséges, de mint a 
mondák csallóközi hattyúját őt sem eresztik el a vizet. Megkapja a vészt, és a bol-
dogság kapu j a előtt veszti el Ung, kinek r imánkodását nem hallgatta meg a sötét 
Krisztus. A vizek szabad part ján temetteti el Ung Kingát, azután a körülzárt város-
ból a Vágón átúsztat a „túlsó partra". A pogány javasasszony, Bíbor „mint eltiltott 
bálványkő állt meg a part felett. Kelj át bántatlanul a v izeken! .— kiáltott a távo-
lodó után — Légy a régi dolgok hírmondója, jelentsn meg a népnek az ő útját ! 

És akkor, nagy ősi mozdulattal magasba emelte két kezét és tenyérrel fordí-
totta a folyó felé : Amerre jársz, keresd a régi istent, mert csak ő menthet meg 
minket. . . Számoson vagyunk még . . . szétszórt üldözöttek . . . hallatszott az éjtsza-
kában. — Várunk rád . . . találd meg • . . találd meg . . . azonképpen legyen . . . " 

Megvalósul-e Bíbor reménysége ? Erre csak a regény folytatása adhat választ. 
De látjuk sarjadni az el lenkező hatalmakat is. A folyón átvágó Ung bódult öntudata 
kápráza tában a csallóközi hattyú úszik Kinga rejtélyes régi mozdulatával és mutatja 
az utat. . . 

Rendkívül vonzó a l ak Kinga. Csupa szerelem, de tud magán uralkodni. Csupa 
nőies gyengedség és á ldozatos erő. Krisztus lelkétől áttisztult erő Képes a legna-
gyobb áldozatra : önmagát is fel tudja a jánlani azért, akit szeret . . . Ezzel a lélek-
kel máshol is találkozik Ung. Azok a kámzsás barátok nem félnek a dögtől, vigasz-
talják, ápolják, a nagy útra előkészítik a haldoklókat. „Mily nagy erő az ő ere-
j ü k ? \ Azután ne feledjük, hogy legbelsőbb valójában egyenes, becsületes, nemes 
természet Ung . . . Beleszületett a kereszténységbe, de amit örökölt, nem ment át vérébe, 
nem tette még magáévá. Vájjon a sok belső vívódás után megismeri-e meggyőző 
átélésben azt az erőt, mely fölötte áll minden földi ha ta lomnak és egyedül képesít 
e változó világban változatlan békességre. 

Az örömet hajszolta, részese lesz-e az igazi örömnek ? . . . 
E küzdelmek megindítása ad legnagyobb súlyt Ung tragikus szerelmének. 
Természetesen Ungnak szinte monumentálisan megmintázott alakja áll folyton 

előtérben. A. többi személyből csak annyit látunk, amennyit megkövetel kapcsolatuk 
az ő sorsával, mégis é lesen sajátos vonásokat mutat arcuk, de egyúttal szimbolikus 
kisugárzással egyetemes emberi jelentőséggel hatnak. A lélek érdekli Tormayt és 
a lakja inak cselekvésében mindig érezteti a belső erők feszültségét. Csudálatos intui-
tív egységbe fogja össze a testi és lelki életet. Innét van elbeszélésének életszerű-
sége és megjelentő ereje. Ung meghallotta Ders halála hírét és megindult a szabad 
Kingához. „Tépni kezdte a fékszárakat, sarkantyúja nekivadította lovát. Amint az 
állat k ín jában felszökött, hátravágódott Ung feje. Jó ideig nem változtatott ezen, csak 
vágtatott vakon, kinyílt szájjal, vágtatott, mint a vágy . . . s mintha messze hívásra 
felelne, lékzetvesztetten mondta valakinek a messzibe — Jövök . . . jövök ! " Midőn 
tömegek lelkiéletének megnyilatkozását rajzolja Tormay, ugyancsak e kiváltságos 
képességek érvényesülnek. Csak egyre utalok itt : a könyöigő körmenet leírására 
Komáromban. Reális érzékének is méltó példája e jelenet, melyben egyetemes emberi, 
korszerű és egyéni vonások elevenednek meg szerves egységben. 

Felfokozott élet lüktet a regényben. Néha azt hisszük, hogy az írónő már át-
lépi a valószerűség határa i t . Csoda-e, h a ez a belső feszültség kiárad a természetre, 
az élettelen környezetre is, mely megszűnik érzéketlen háttér lenni, mélységes — leg-
többször komor —hangulat tal telítődik és szimbólummá elevenedik. Máglyák tüze ég 
az utcákon, hogy tisztító füstjük elűzze a dögvészt. „A lángok visszfénye fel-felka-
pott a négytornyos egyház innenső oldalán. A füst belekígyózott a sikátorokba, 
áthömpölyödött az udvarokon, behúzódott a házak ablakán, felszállt a tetőkre. Mint 
kitárt szárnyú roppant keselyű ott lebegett Komárom felett még a virradatban is ", 
Nem egyszer szinte önállóságát is elveszti a tárgy, úgy hozzásimul a lélek pathoszá-
hoz. De Tormay expresszionizmusa természetesen hat ; ritkán érezni egy kis erőltetést. 

A pár idézet ízei tetőt ad a regény nyelvéből is. Teremtő erő és öntudatos művé-
szet jelenik meg benne. Nagy indulatok, szenvedélyek erős, kemény nyelve tud lenni 
anélkül, hogy veszítene hajlékonyságából. Összesűrített lelkiség tömör nyelve, mégis 



világos. A mai ember nyelve, de jellegzetes a középkorias ízzel, amely nem annyira 
a szavakból, mint inkább a stilus lelkéből ered. Van kis latinos zamat is benne, 
pedig megmarad gyökeresen magyarnak. Úgy látszik, középkori magyar és latin 
legendáink tanulmányozása közben Tormay belső mivoltában is átélte irodalmunk 
kezdetének kialakulását. Tartalmi jelentőségétől eltekintve, a formában, a nvelvben 
megnyilatkozó művészet is nagy értékké emeli a művet. 

Kocsis Lénárd. 

E. von Handel—Mazzetti, Frau Maria. Ein Roman aus der Zeit August des 
Starken. — Verlag J. Kősel—Fr. Pustet, München, 1930—31. 

I. Teil : Das Spiel von den zehn Jungfrauen. 12—22. Tausend — 570 lap. 
Ára kötve 10 RM. 

II Teil: Das Reformationsfest. 1 —12. Tausend. — 465 lap. Ára kötve 9'50 RM. 
III. Tei l : Die Hochzeit von Quedlinburg. 1—8. Tausend. — 538 lap. Ára 

kötve 9 RM. 
Enrica Handel—Mazzetti, akit egy irodalomtörténész a művelődéstörténelmi 

lélektan mesternőjének nevez, jelen trilógiájában, történelmi regényében új, eléggé 
meg nem becsülhető kinccsel gazdagította a német irodalmat. Quedlinburgnak, a 
930-ban alapított, 1539-ben protestánssá és 1806-ban Napoleon önkényének áldoza-
tává lett női kolostornak 18. századbeli képe elevenedik meg előttünk. Bronnen 
Máriának, a legfiatalabb kanonisszának : „Mária asszony"-nak sorsa, önfeláldozó 
élete játszódik le szemünk előtt. Ennek a nőnek szívéért két férfi versenyez : Erős 
Ágost lengyel király és Schubarth Kristóf sziléziai vándor-könyvkereskedő. Ágost 
király nem érte el célját, míg a gyilkossági kísérlet miatt elitélt könyvkereskedő 
megnyerte Mária szerelmét. Az önfeláldozó, súlyosan megsebesült fiatal kanonisszn 
halála előtti éjjelen házasságot köt a könyvkereskedővel, úgyhogy szeretete által 
még a halálban is diadalmaskodva új életre és Jelki megtisztulásra vezeti a magá-
ról megfeledkezett durvalelkű könyvkereskedőt. És így a kiváló írónő e mesterművé-
ben is Bronnen Mária, Schubarth Kristóf és Erzsébet apátnő élethű alakjaival régi 
jelszavát igazolja : „Magna res est Caritas." A történelmi hűség, a stilusnak szép-
sége, a szereplő személyek jellemének és cselekedeteinek lélektani elemzése, a 
cselekvény drámai ereje magával ragadja az olvasót, aki éppen ezért teljesen bele-
éli magát a szereplők sorsába, együttérez velük, amiért teljes joggal állapíthatta 
meg e trilógiáról az egyik bíráló : „Ha Handel—Mazzettinek valamely könyvéről azt 
lehetne mondani, hogy korábbi műveit felülmúlja, akkor mostani regényéről azt kel-
lene megállapítani, hogy sohasem sorakoztak igazán megrázóan tragikus jelenetek 
mellé olyan kedves és boldogító jelenetek, mint éppen itt." A német történelem 
egyik korszakáról szórakoztató olvasmány alakjában talán jobb és találóbb képet 
alkothatunk magunknak e kultúrtörténelmi mesterműnek segítségével, mint vaskos 
történelmi művek fáradságos áttanulmányozásával. 

Gabányi János, A magyar várak legendái. IV. sorozat. Szt. István-Társulat 
kiadása. — 472 lap. 

Dunántúlnak s különösen a Balatonnak és Bakonynak romantikus vidéke 
foglalja le az olvasónak képzeletét, de szívét és lelkét is, amint kezébe veszi ezt a 
könyvet és olvasgatni kezdi szerzőnk kedves elbeszéléseit, regéit, mondáit és legen-
dáit. Mátyás királynak s környezetének és Zsigmondnak alakjai, továbbá a törö-
kökkel hadakozó vitéz várurak és harcosok mintha új életre támadnának, hogy a 
mai nehéz időben vigasztalást, bátorítást, hazaszeretetet, kitartást és egészséges hu-
mort öntsenek a magyarok szívébe. Ha lehetséges volt, szerzőnk mindenütt megtar-
totta a történelmi alapot, de ahol nem lehetett, ott a hagyományokat és mondákat 
fűzte szép virágkoszorúba. Bátorkő, Somló, Esegvár, Döbrönte, Kernend, Sümeg, 
Csobánc, Rezi, Szigliget, Tátika és Vitány várai, Budaszentlőrinc pálosrendi szerze-
tesei, Tihany és a Balaton tündérei elevenednek meg előttünk és mesélnek vitéz-
ségről, bánatról, örömről és boldogságról, haza és király iránti hűségről. 

Csűrös Emilia, Ripsz é s Ropsz. Két kócos kiskutya története. Ifjúsági re-
gény. — Szt. István-Társulat kiadása. — 104 lap. 

Pálosy Éva, Fiúk, akarni kell ! Ifjúsági elbeszélés. — Szt. István-Társulat 
kiadása. — 140 lap. 



Az akarat megerősítése és megedzése mindig egyik legszebb és legnemesebb 
feladata volt a gyermekek és ifjak nevelésének. Ennek a nemes célnak szolgálatá-
ban áll két ifjúsági regényünk is. Eszménykép kell a fejlődő gyermeknek, amelynek 
szíve minden szépért lelkesedik. A moralizáló, életet és elevenséget nélkülöző hosszú 
oktatások nem tudnak vonzó hatással lenni a fejlődő gyermeki szívre; de lebilin-
cseli és magával ragadja ezt a szívet, ha kortársát ideálokért küzdeni látja — fel-
téve természetesen, ha ezt a küzdést fejlettségi fokának megfelelően mutatják be 
neki. Jelen két ifjúsági regény szerzői kitűnően ismerik a gyermek lélektanát és 
ezért müveikben meg is találták a gyermeki lélekhez vezető utat. Nemes célért 
önzetlenül és önfeláldozóan küzdeni, embertársunkért is dolgozni, erősen akarni, 
hogy az ember biztosan elérje azt, amit elérni szeretne, erre megtanít Patyák Marci 
és Soós Tomi a „Fiuk, akarni kell" c. kedves elbeszélésben, míg a „Ripsz és Ropsz" 
története arról győz meg mindenkit, hogy nem a kényelmes, dologtalan élet vezet 
boldogsághoz, egészséghez. E két könyvnek, amely jutalomkönyvnek is elsőrangúan 
alkalmas, kiváló tulajdonságaiért és nevelőképességeiért meg kellene lennie minden 
ifjúsági könyvtárban. 

— Rs — 

Langbehns Lieder. I l l lap. Verlag Kösel—Pustet, München. 
Langbehn, a „Rembrandt als Erzieher" című nagysikerű munka szerzője, még 

halála után sem szűnik meg népének nevelője lenni. Összegyűjtött költeményei 
tehetséges lirikusnak mutatják. Lelkének nemessége, egyszerűsége és átlátszó tiszta-
sága fokozott mértékben nyilvánul meg a verseiben, melyeknek egyik részét a ter-
mészet, másikat pedig a vallásos érzés sugallta. Legnagyobb értékük a feltétlen 
dalszerűség mellett az, hogy a katolicizmus egészséges és diadalmas optimizmusát 
sugározzák, ültetik át az olvasó lelkébe. 

lg. 
Fr. Mauriac : A Frontenac-misztérium. Fordította Possonyi László. Vigilia-

könyvek 2. A Magyar Kultúra kiadása, Budapest. 215 1. Ára 2 P. 
Egy évszázados családi hagyományoktól összetartott és azokból táplálkozó 

francia polgárcsalád életének rövidebb időre terjedő keresztmetszete. Egyszerű ese-
mények, történések játszódnak le benne, egyszerű lelki rétegeződésű emberekkel, 
akiket — bármennyire széthúznak is az egyéniségnek az átlagosság fölé emelkedő 
vagy alatta maradó tehetségei, a vágyaknak és törekvéseknek közösségbomlasztó, 
szétforgácsoló erői — legalább is külsőleg, az erkölcsi pőreségek és kilengések 
rejtegetésével bizonyos fokú diszharmóniátlan egységbe fognak össze a misztikus 
szívósságú családi, nemzeti, foglalkozási és vagyonkezelési hagyományok tudatalatti 
irányító energiái és azoknak tudatos megbecsülése és szeretete. Mihelyt valamelyik 
családtag kilép az erkölcsi és polgári családi hagyományok mágneses mezejéből, 
szomorú hajótörést szenved, de még akkor sem tudja teljesen legyőzni, elfeledni, 
megvetni őket : kísértetekként vissza-visszajárnak és vissza-visszacsaiogatják, vonják 
a tévelygőket a régi meleg és az isteni kegyelem titokzatos erőitől átjárt családi 
közösségbe. A szereplők típusok és szimbolumok egyszersmind, de a tipizálás és 
szimbolizálás keresettsége, erőltetettsége nélkül. A fordító művészi gondossággal adta 
vissza Mauriac kifejező stílusának finomságait. 

Gertrud Le Fort : A Gettóból jött pápa. Fordította Ijjas Antal. Vigilia-köny-
vek 3. Pázmány Péter Irodalmi Társaság kiadása, Budapest. 254 1. Ára 2.50 P. 

A XI. és XII. század fordulója, melynek legkimagaslóbb egyéniségei a pápai 
trónon VII. Gergely, II. Orbán, II. Paszkál, II. Kallisztus, II. Honór és II. Ince, az 
Egyház történetének egyik legérdekesebb szaka : benne a szenvedések, küzdelmek 
folytonosan fel-fellángoló tüzkohójában megedzve tör a pápaság hatalmának, befo-
lyásának csúcspontja felé, s hatja át a kereszténység az állami, nemzeti, polgári és 
vallási élet minden terét. De a protestánsból katolikussá megtért írónő nem ezek-
nek a súlvos évtizedeknek külső történeti rajzát adja, hanem Krisztus megváltó 
szenvedését illusztrálja az ő titokzatos testének, az Egyháznak szenvedésében. A tör-
téneti események egymásra torlódó képeinek expresszionista felvillantása, a zsidó 
származású Pierleone család és legtehetségesebb képviselője Pierleone bíborosnak 
és később II. Anaklét néven ellenpápának életmegrajzolása, a császárok abszolút 



uralomra törekvései az Egyház és állam felett, a római nemeseknt k nemzeti önál-
lóságra vágyódása, a szociális eretnekségek kifejlődése és demokratikus irányú 
eszméi az irónő színes és elragadóan költői festésében mind-mind csak azt az igaz-
ságot jelenítik meg, hogy az Egyháznak minden szenvedésekkel tele küzdelme Jézus 
Krisztus golgothai áldozatának mintegy folytonos megismétlése és az emberiség szá-
mára az isteni kegyelmeknek mindig megújuló sajátos közlési módja s ezért keresz-
ténynek lenni annyi, mint az élettel és annak méltóságaival, kitüntetéseivel, hatal-
mával együtt a szenvedést és keresztet is vállalni, alázatos odaadással első sorban 
is ezt vállalni, a mindenki fölé emelő nagyság alapja a mindenki alá lesújtó szen-
vedés, a csillogó uralkodói koronának krisztusi töviskoszorúvá magasztosulása. 
Pierleone bíboros nem akarja ezt a megdicsőítő szenvedést, az emberiséget az igaz-
ság és hatalom erejével akarja megszabadítani a szenvedés átkától, ezért elbukik, 
ellenpápa, antikrisztus lesz. Az írónő művészi eszközei talán sokaknak nem tetsze-
nek, de senkisem vitathatja el tőlük az igazi művészet megkapó grandiózitását, 
tiszta költőiségét. A fordító igen jó munkát végzett az eredeti mű szépségeinek, 
misztikus mélységeinek sikerült átültetésével. 

— cdm — 

Julianna v. Stockhausen : Eine Stunde vor Tag. 
A német társadalmi élet problémáit dolgozta fel eddig az írónő kitűnő regé-

nyeiben. Ez a munkája az osztrák főnemesség mai helyzetével foglalkozik, azokkal 
a viszonyokkal, melyekbe ez a társadalmi réteg a monarchia bukásával, a gazda-
sági leromlással, a nemzeti szocializmus átcsapó hullámverésével került. Azt a meg-
oldást ajánlja, hogy az arisztokrácia állítsa vissza a néppel való közösséget, döntse 
le maga a hagyomány által emelt választó falakat életmódjában, a népéletben való 
szorosabb részvételével, főleg a nép gazdasági életébe való élénkebb belekapcsoló-
dással. Ezeket a gondolatokat szemlélteti a regény lassan folyó, kismozgalmú 
meséje, Carlo von Hertogenbusch gróf házaséletének rajzával. Kitűnően megvilágított 
típusok, néhány jól festett portré; a háttérben gyakran látunk magyar tájakat, embe-
reket, a német írónő jóleső rokonérzéssel vázolja őket. A budapesti Szent István 
nap adja a mese fordulatát. A regényben keresztény erkölcsi elvek szolgálnak az 
életábrázolás alapvonalaiként. 

Lendvai István: Róma tornyai alatt. Szent István könyvek. 113. sz. Buda-
pest. 1934. 202 1. 

Két római útnak színes, hangulatos képei nyomulnak bele Lendvai István 
mélységet érző és éreztetni tudó lelkébe, hogy írói művészetének élményrögzítő és 
eszmétábrázoló erejével hassanak az olvasóra. Róma mindenkinek annyit mond, 
amennyit be tud fogadni igéiből és értékeiből. Lendvainak sokat mondott, azt írásai 
bizonyítják. Ezek a kis fejezetek tele vannak bájos meglátásokkal, versbe szökkenő 
érzéshullámokkal, a nagy emlékek igézetével. A régi és mai Róma hangulatai élnek 
tovább Lendvai finom írásaiban, melyek a monumentumok eszmetartalmát tárják fel. 

Az újságíró-költő nagyon változatos témákat szűr át hívő lelkének prizmáján 
és olvasójába belelopja Róma varázsát. Egy-két elírás (Jó László erdélyi püspök, 
Serapis istennő) akad, de egészében Lendvai könyve nagy érték mai irodalmunkban. 

Kühár Flóris. 

T a m á s i Áron : Ábel a rengetegben. Regény. Erdélyi Szépmíves Céh. Kolozs-
vár. 1932. 192 1. 

A Szűzmáriás királyfi jónevű írója a székely mesék világába viszi olvasóját 
új regényében. Hőse Szakállas Ábel, fiatal gverek, akit apja erdőpásztornak visz a 
Hargitára. Ennek a furfangos székely gyereknek az életéről szól a regény, küzdel-
meiről a természettel és a rossz emberekkel. Szinte bennünket is megérint az erdf Ivi 
havasoknak levegője, a természet egyszerű, de agyafúrt gyermekének élete kutyájá-
val, a könyv népmesékre emlékeztető egyszerűsége és naívsága. írója, nem tagadja 
meg magát, erdélyi a regénynek minden porcikája, nyelvezete, gondolkodásmódja, 
humora. Csak néha érezzük önmagáért valónak néhány túlzottan népies kifejezését 
és erősnek kiszólásait. A leigázott székelység életének avatott tollú írója Tamási 
Áron. A könyv stílusához illeszkednek gróf Bánffy Miklós tollrajzai. 



Karácsony Benő : Üj élet k a p u j á b a n . Regény. Erdélyi Szépmíves Céh 
Kolozsvár. 1932. 1. 165 1. II. 178. 1. 

Nem mindennapi, de a mai élettől kitermelt gondolattal foglalkozik ez a re-
gény : a világháborúból visszatért ember elhelyezkedése az „új élet kapujában" , 
a megváltozott, viszonyok között. 

Tunák Ádám mérnök mérhetetlen szenvedések érán szabadul meg csonkán 
az orosz fogságból. Csüggedés nélkül átvergődik minden bajon, hazahozza a szere-
tete felesége, a kis Tintapetty iránt. Itthon még nagyobb csapások fogadják. Családja 
anyagilag és erkölcsileg egyaránt összeomlott, kislánya alig ismeri meg, felesége 
mással keresett feledést. Tunák megpróbálja magát ezeken túltenni, egy ideig megy 
is, de egyszer ráeszmél arra a végtelen űrre, mely az ő egykori élete, gondolkodás-
módja és a mai élet között van. Szinte tehetetlenül sodródik két part között, küzdve 
a régi énjével, előítéleteivel konzervatívizmusával és szocialista barátja, Himmel új 
jövőt rrunkáló világnézetével. Már-már a legmélyebbre jut, mikor rádöbben, hogy 
oár egy hullám alaposan elsodorta, van még ereje, a parton áll, sok értéktelen cók-
mókját eldobta, de nem sajnálja, mert a túlsó parton naposabb, emberibb élet vár 
rá. Csak ezt az életet nem látjuk tisztán. Himmel és barátnőjének elközönségesedő 
viszonya, mintha leleplezné az új élet apostolait és kiábrándítana belőlük. Ez az 
útkeresés mindenesetre sok érdekes gondolatot vet fölszínre Karácsony Benő regé-
nyében, csak ne párosulna vele sokszor túlságosan visszatetsző realizmus, amely 
élesen kisarkítja, sőt túlozza a mai társadalom ferdeségeit. A regényt a Kolozsvárról 
leszármazott fiatal grafikus-művész díszítette eredeti fametszeteivel, sok átéléssel. 

Sümegh Lothár. 

Pintér Jenő Magyar Irodalomtörténete. Tudományos rendszerezés. Ötödik 
kötet: A magyar irodalom a XIX. század első harmadában. Budapest, 1932. 940 lap. 
— Hatodik kötet : A magyar irodalom a XIX. század második harmadában. Buda-
pest, 1933. 951 lap. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság kiadása. 

Pintér Jenőnek a magyar tudományosság történetében páratlanul álló vállal-
kozása, a magyar irodalomtörténet monumentális arányú rendszerezése a legteljesebb 
siker jegyében közeledik befejezése felé. Művének legújabb kötetei irodalmunk 
múltjának azokkal a fejezeteivel foglalkoznak, amelyeket romanticizmus, illetőleg 
nemzeti klasszicizmus korszaka néven ismer az irodalomtörténet. Hősi korszakai 
ezek a magyar szellemi életnek, amely irodalmi vonatkozásban ekkor jut el egy 
rég sóvárgott eszménynek : a korszerű, európaiság és hiánytalan nemzeti eredetiség 
szintézisének első megvalósulásához. És hogy idáig eljutott, az nemcsak a kivételes 
tehetségű írók és költők érdeme, akikben e korszakok bővelkednek, hanem minda-
zoké is, akik kisebb tehetséggel ugyan, de egész odaadással állították lelkesedésü-
ket a nagy cél szolgálatába és így hozzájárultak az irodalmi élet feltételeinek 
megteremtéséhez. 

Az anyag elrendezése mindkét kötetben azonos beosztás szerint történt. A beve-
zető fejezetekben a szerző a tárgyalt korok történeti mozzanatait, műveltségi viszo-
nyait, a nyomdászat, könyvkiadás helyzetét ismerteti s a hírlapok, folyóiratok, színészet, 
színházak, irodalmi társaságok és írói törekvések ügyéről nyújt, beható és jellemző 
áttekintést. A közérdekű irodalomról szóló fejezetekben a szónoklat és publicisztika, 
irodalomtörténet és kritika, történettudomány és nyelvészet irányai és képviselői 
jelennek meg az olvasó előtt. Különösen plasztikus méltatást nyernek e részben 
Széchenyi István, Kossuth Lajos, Deák Ferenc és Toldy Ferenc. Majd sorra kerülnek 
a szépirodalom klasszikusai, akiknek mindegyikéről egy-egy monográfiának is beillő 
fejezet szól : az ötödik kötetben Kazinczy, Csokonai, Kisfaludy Sándor, Berzsenyi, 
Kölcsey, Kisfaludy Károly és Vörösmarti Mihály, a hatodikban Eötvös, Petőfi, Arany, 
Kemény Zsigmond és Madách Imre élete és munkássága részesül rendkívül alapos 
és részletes tárgyalásban. A lírai és epikai költészet, széppróza és drámairodalom 
fejlődésének többi munkásai jelentőségük arányában foglalnak helyet irodalmunknak 
e fényes állócsillagai körül. A tudós szerző azonban nem elégszik meg a hazai 
magyarnyelvű irodalom rendszerezésével ; a kötetek végén a magyarországi latin, 
német, tót, szerb és román irodalom összefoglaló ismertetését is megtaláljuk és így 
műve a magyarországi egyetemes irodalom történet szintézisévé szélesedik ki. 

Szemléletmód tekintetében is az egyetemesség jellemzi ezt a hatalmas művet. 
A filológiai, történeti, lélektani, szociológiai, esztétikai, szellemtörténeti irányú vizs-



gálódások minden értékes eredménye harmonikusan beleilleszkedik Pintér Jenő rend-
szerezésébe. A kritikailag gondosan megrostált adatoknak beláthatatlan mennyisége 
rendeződik itt a szerző művészi keze alatt szerves egységbe. Nemcsak a szakember, 
hanem a laikus olvasó is gyönyörűséggel és tanulsággal olvashatja e köteteket, mert 
a szerző mestere a világos és könnyed előadásnak. Sehol sincs nyoma tudós nehéz-
kességnek, unalmas nagyképűségnek. 

Pintér Jenő klasszikus műve nemcsak betetőzése több emberöltő irodalom-
tudományi kutató munkájának, hanem kiindulópontja és hatalmas ösztönzője min-
den további vizsgálódásnak. Míg egyrészt feltétlenül megbízható tájékoztatást nyújt 
az eddigi eredményekről, másrészt következetesen felhívja a szakmabeliek figyelmét 
a hiányokra és hézagokra ; tanít és tanulmányra serkent. Könyvészeti apparátusa 
tökéletes : olyan dolgozatokra is kiterjed, amelyek akkor jelentek meg, amikor a 
szerző már bizonyára könyvének korrektúráját végezte. Hálával köszöntjük őt e 
múlhatatlan érdemű kötetek megjelenése alkalmából és kívánjuk, hogy ne csak a 
mű befejezőjéül szánt hetedik kötetben gyönyörködhessünk mentül előbb, hanem 
a legutolsó századnegyed irodalmának tudományos és kritikai megvilágításával is 
tegye teljessé életművét. Ez égetően sürgős és fontos munka elvégzésére nincs nálá-
nál hivatottabb tudós. 

Dr. Bánhegyi Jób. 

Otto Miller, Der Individualismus als Schicksal (J. Mumbauer „Die deutsche 
Dichtung der neuesten Zeit" c. műve II. kötetének l.fele). Nagyoktáv, V I I I + 320 1. 
8 képtáblával. Freiburg i. Br. 1933. Herder. Ára fűzve 6.20. vászonkötésben 8 M. 

Mumbauer híres művének folytatását a szerző halála után J. Kirschweng, 
R. Knies és 0 . Miller vették át Az utóbbinak tollából kapjuk most a II. kötet első 
felét. Már az első kötetből is láttuk, hogy ez a nagy munka elsősorban a katolikus 
irodalomkritika szemszögéből tárgyalja a modern német irodalmat s nem ad átte-
kintést a történeti fejlődésről. Az előttünk levő kötetet fokozottabban jellemzi ez a 
tulajdonság. A szerző főként azokat a mozgató erőket vizsgálja és bírálja, melyek 
kifejlesztették a modern német irodalmat. A könyv alapgondolata az, hogy az indi-
vidualizmus, mely a középkor végétől kezdve uralkodik az európai társadalomban 
és irodalomban, ma jutott el hanyatlásának legmélyebb pontjára. E szempont sze-
rint vizsgálja meg azután az egyes irányokat és írókat. Szinte megzavarja az embert 
bz a rendkívül széles távlat, mellyel a szerző dolgozik. Az egyes irányok és mű-
fajok fejlődésének jellemzésében mindig visszamegy az alapokig, mindig tekintettel 
van a párhuzamos vallási, bölcseleti és szociológiai jelenségekre is és belevonja 
tárgyalásának körébe a nagy európai irodalmakat. Ezzel a módszerrel nemcsak az 
individualizmus és a vele szembehelyezett katolikus szellemvilág szociológiai és 
esztétikai áttekintését nyújtja nekünk, hanem egyúttal kiegészíti az I. kötet és az 
utóbb következő befejező kötet értékes kölfőportréit is. Miller ismét annak látja az 
irodalmat, ami valójában : a nép szava, melyet Istentől kapott, az örökkévaló Istent 
dicsőítő ének, a népi közösség egyik értékes összekötő eleme, egy bizonyos lelki 
telítettség művészien kialakított formája. Könyve éppen ezért előnyösen különbözik 
minden más irodalomtörténettől. A laikus élvezettel és okulással olvashatja, a szak-
ember pedig módszert tanulhat belőle. 

Doromby Karola : Schedius Lajos mint német-magyar kultúrközvetítő-
(Német Philológiai Dolgozatok LVI. sz.) Budapest 1933. 8°, 117 I. Ára 3.50 P. 

Schedius Lajosban a magyarországi német értelmiségnek egy érdekes típusát 
tárgyalja a szerző, mely a német műveltségben gyökerezve, folyóiratok, társadalmi 
érintkezés, stb. útján annak számtalan értékét közvetítette a magyar szellemi élettel 
s végül egyre jobban közeledve a magyar hazafias körökhöz tevékenységét teljesen 
a nemzeti ügy szolgálatába állította. E nemzedéket követő német származású értel-
miség már majdnem egészen beleolvad a magyarságba. — A jelen dolgozat telje-
sen felöleli Schedius sokoldalú tevékenységét és így jelentős adalékokkal gazdagítja 
a XVIII. század végi és a XIX. század eleji magyar műveltség és irodalom képét. 

lg. 

Gombos Andor: A magyar népszínmű története. Bp. 1933. Kókai Lajos biz. 
A bevezetés szerint a népszínmű eredetét, keletkezésének feltételeit és kor-

szakonként jellemző sajátságait akarja bemutatni ez a dolgozat, Legfőbb érdeme 



a gondos anyaggyűjtés és az ügyes rendszerezés. Hibája, hogy sok hiányzik az élet 
teljességéből, amelyre a szerző törekszik (Bev.). Külön fejezetben felsorolja azon 
műveket, amelyekben a népies elem már megvan az Actio curiosa (1765)-tól Szigli-
getiig, de elfeledi megmondani azt a többletet, amely a népszínműveket ezektől meg-
különbözteti. Vagyis, mi az oka, hogy ezeket nem lehet népszínműnek nevezni ? 
Általában jó lett volna a népszínmű jellemző sajátságait megrajzolni, amelyek a 
dráma más fajaitól, nevezetesen a középfajú drámától megkülönböztetik. A fejlődés 
során azután ennek alakulását is figyelemmel lehetett volna kísérni. A népszínmű 
keletkezését szociológiai alapon magyarázza. Tagadhatatlan, hogv a társadalmi rend 
átalakulása, a demokrácia volt a legnagyobb hatással a népszínmű kialakulására. 
De az is biztos, hogy más tényezők is közrejátszottak abban, hogy a népszínmű 
olyan lett amilyen. Ezek a hatások pedig irodalmiak. Nem ártott volna ezeket is 
megemlíteni. A népszínmű hanyatlásának okát csak az írók hiányában látja, pedig 
társadalmi okai is voltak : a közízlés megváltozása és a demokrácia süllyedése. 
A szerző tehát a népszínmű keletkezésénél nem veszi figyelembe az irodalmi ható-
tényezőket, a fejlődés magyarázatánál pedig a szociológiai szempont sikkad el. 

Birkás G é z a : Mistral é s a magyarok. Bp. 1933. Minerva-könyvtár XLVI. 
B. összegyűjtötte azokat az adatokat, melyek Mistralnak, Kossuth és a magyar 

szabadságharc lelkes barát jának magyar összeköttetéseire vonatkoznak. Hatása nem 
olyan széleskörű, mint Berangeré, Hugóé, Zoláé vagy Franceé. Az ő magasabbrendű 
költészetének még' nem akadt vele egytehetségű tolmácsolója. 

Német filológia 

M. H. Jellinek, Geschichte der gotischen Sprache. Nagyoktáv, IX-f-209 1. 
Berlin 1926, W. de Gruyter u. Co. (Grundriss der germanischen Philologie, Band 1). 
Ära fűzve: 9, kötve: 1080 M. 

A gót nyelv történetét, bár eddig sem szűkölködtünk e téren értékes mun-
kákban, először Jellinek munkájában találjuk meg az egész eddigi irodalmat kriti-
kailag megrostáló és az összes ránkmaradt emlékeket újra átvizsgáló, nagyszabású 
és önálló feldolgozásban. Ugyanaz a megalkuvást nem ismerő igazságszeretet vezeti 
Jellineket is, ami a germanisztikának korunkban legkiválóbb művelőit (Behaghel, 
Heusler stb.) elsősorban jellemzi. Nem akart minden áron eredetit adni, nem akarta 
a gót nyelvet olyan tulajdonságokkal és formákkal gazdagítani, melyeket a ránk 
maradt emlékekből nem lehet teljesen bizonyítani. Ezzel természetesen nehéz fela-
datot vállalt magára, mert a forrásokban ellenőriznie kellett az eddigi irodalomban 
tárgyalt minden gótnyelvi elem és jelenség tényleges meglétét és azonosságát. Azon-
ban éopen ez a „pedantéria" teszi könyvét alkalmassá arra, hogy a megbízhatósá-
gáról híres Paul-féle Grundriss legújabb kiadásának önálló és értékes része legyen. 

Otto Behaghel, Geschichte der deutschen Sprache. Nagyoktáv, XXIX-f-558 1. 
Berlin 1928, W. de Gruyter u. Co. (Grundriss der germanischen Philologie, Band III.) 
Ára fűzve : 16'20, kötve: 18 M. 

Behaghel híres nyelvtörténeti munkája immár ötödik kiadásban, új fejezetek-
kel bővülve, jelentősen megnövekedett oldalszámmal áll előttünk. A szerző tudatá-
ban van annak, hogy életműve még mindig nem teljes, hogy még mindig hiányoznak 
belőle a mondattant, a szókincset és az idegen hatásokat tárgyaló nagy és fontos 
fejezetek. Tudja azt is, hogy egyelőre nem lehet módja ezeket pótolni, azért egy új 
fejezetben áttekintést ad az egész német nyelvfejlődésről és rámutat a még megol-
dásra váró kérdésekre. Lényegesen megnövekedett a nyelvjárásokat tárgyaló fejezet 
is, Wrede, Frings, Wagne r és iskoláik egész könyvtárt kitevő újabb kutatásainak 
eredményeként. Új a jiddisch-nyelvről szóló fejezet és a kötet végén lévő nyelvjá-
rástérkép is. Fontos rámutatnunk arra is, hogy bár az ősz szerző nem zárkózott el 
a legújabb kutatás egy megbízható eredményének felhasználásától sem, mégis a 
legnagyobb határozottsággal állást foglal az újabban mindinkább tért hódító „idealisz-
tikus" nyelvészeti irány ellen, mely minden mélyebb megalapozás nélkül hirdeti 
híres tételét: a nyelvtörténet művelődéstörténet ill. szellemtörténet. Behaghel hosz-
szabb fejtegetést szentel e tétel megcáfolásának. Meggyőzve a német nyelvtudomány 
nagy mesterének érvelésétől bizton hisszük, hogy ez a kifejezett állásfoglalás a 



biztos adatokra támaszkodó pozitív nyelvtudományi irányzat mellett sok új barátot 
szerez majd ennek az értékében erősen meggyarapodott munkának és megszilárdítja 
a védelmezett irány tekintélyét mindenki előtt. 

Andreas Heusler, Deutsche Versgeschichíe. I. kötet, nagyoktáv, V-j-314 1. 
Berlin 1925. II. kötet, nagyoktáv, VIIIH-351 1. Berlin. 1927. III. kötet, nagyoktáv. V+427 i. 
Berlin. 1929 (Grundriss der germanischen Philologie, Band VIII). Verlag W. de 
Gruyter u. Co. Áruk fűzve: 14"40, 1440 és 19 80; kötve: 16'20, 16*20 és 21'60 M. 

Egy nagyszabású német verstörténetre már régóta szükség volt. A Paul-féle 
Grundriss új kiadása is szinte parancsolóan mutatott rá erre a hiányra. Nagy köszö-
net illeti meg a de Gruyter céget, hogv e sok problémával telt tárgykör feldolgozá-
sára éppen a leghivatottabb szakembert, A. Heuslert nyerte meg. A nagy mű el is 
készült : öt év leforgása alatt mind a három vaskos kötete megjelent. Az I. kötet a 
verstani alapfogalmak és az ógermán vers tárgyalását tartalmazza. Amit Heusler a 
a verstani alapfogalmak terén nyújt, az mind igen értékes. Világosan és könnyedén 
fogalmaz s minden új részt az előzők alapján épít fel. Meghatározza az egyes vers-
tani szakkifejezések pontos fogalmi tartalmát, kerüli a félreérthető megnevezésedet, 
stb. Az ógermán versről írt nagy fejezete annyi új és alapvető dolgot tartalmaz, 
hogy azt a német verskutatás irodalmában korszakos jelentőségűnek mondhatjuk. 
A II. kötet, mely az ófelnémet és a középfelnémet verset tárgyalja, méltóan sorako-
zik az első mellé. Sok mindent, amit eddig csak éreztünk, itt világosan kimondva 
és kifejtve találunk. A kiindulópont most is ugyanaz, mint az előző kötetben : a 
a vers elsősorban hangkép ! Az egyes versformák alkatának bő és újszempontú 
elemzése mellett azok történeti fejlődésének bemutatására is bőven jut hely az 
egyes költőknél. Pontosan meghatározza Heusler a versformák művészi értékét és 
idegenből kölcsönözött elemeit is. A III. kötet a korai újfelnémet és az újfelnémet 
vers tárgyalását tartalmazza, vagyis a német vers történetét a XIV. sz. elejétől egé-
szen napjainkig. Új ebben a kötetben, hogy Behaghel külön" fejezetként felvette a 
XVI. századtól kezdve a jelenkorig megjelent főbb német verstanok kritikai mélta-
tását is, amit az előbbi korszakok tárgyalásánál eddig mellőzött vagy alig érintett. 
Különös figyelmet érdemel továbbá a német népies verstípusoknak részletes tárgya-
lása az utolsó négy fejezetben. — Behaghel nem tekinti egészen befejezettnek korsza-
kos munkáját. Sok mindent készakarva mellőzött, vagy pedig megfelelő előmunká-
latok hiányában csonkán hagyott. Máskor pedig nem akarta erősen vitatott kérdések 
tárgyalásával megbontani műve Összhangját. Főcélja az volt, hogy mindenütt kiemelje 
a vers zenei értékeit, hogy áthidalja a költészettan és a verstan között tátongó szaka-
dékot, hogy megszerettesse az irodalom kutatóival és élvezőivel az irodalmi müvek 
költői formáját, a verset is. Behaghel műve korszakalkotó jelentőségű a német vers-
tani irodalomban és egyben büszkesége az ú jabban kevéssé értékelt pozitív alapo-
kon álló germanisztikának. 

T. E. Karsten, Die Germanen. X + 2 4 1 1. Berlin 1928. W. de Gruyter u. Co. 
{Grundriss der germanischen Philologie, Band IX). Ára fűzve : 11 "70, kötve : 13'50 M. 

A jelen munka tulajdonképen csak német fordítása és átdolgozása Karsten 
svéd nyelven immár második kiadásban megjelent könyvének. Jelentősége abban 
van, hogy nemnémet részről első összefoglalása ennek a kiterjedt tárgykörnek, mely 
bemutatja az összes germán nyelveket és kultúrákat, még a legkisebbeket és a leg-
távolabbiakat is (pl. a finnországi és a keletbalti svédek és elődeik), mint a nagy 
germán népközösség egyenrangú tagjait. Az eddigi német összefoglalók ugyanis 
kevés kivétellel eléggé mostoha elbánásban részesítették a német birodalmon kívüli 
germán törzseket, úgyhogy még a róluk szóló alapvető munkák megemlítését is 
elfeledték sok esetben. Ezt a mulasztást akarja most pótolni a szerző, amikor min-
den germán törzs fennmaradt emlékeire és említéseire kiterjeszkedve a kutatás mai 
állása szerint bemutatja az összes germán törzsek őstörténetét, problémáit és utal 
a még megoldatlan kérdésekre. Egészen új Karsten könyvében a germán törzsek-
nek vércsoportok szerinti bemutatása a III. fejezetben. A tudományos kutatás e téren 
ugyanis már annyira haladt, hogy eredményeinek ethnologiai jelentőségét nem lehet 
figyelmen kívül hagyni. — Egészében véve tehát Karsten könyve adatainak megbíz-
hatóságát, széles látókörét, új szempontjait stb. tekintve igen nagy nyeresége a ger-
manisztika irodalmának. 



Hermann Schneider, Germanische Heldensage. I .Band, 1. Buch: Deutsche 
Heldensage. Nagyoktáv, X + 4 4 3 1. Berlin 1928. W. de Gruyter u. Co. (Grundriss 
der germanischen Philologie, Band X). Ára fűzve : 13'50, kötve : 15'30. 

A germán hősköltészetet tárgyaló régebbi munkák már részben elavultak, rész-
ben pedig befejezetlenek. Ezért szükségesnek látszott, hogy a Paul-íéle Grundriss 
ú j kiadásában egy teljes és a kutatás mai színvonalán álló munka jelenjék meg 
erről a témáról. H. Schneider, aki számos részlettanulmánya révén a legelső szak-
emberek egyikévé vált e téren, kapta a megbízást a hiányzó nagyszabású össze-
foglaló munka megírására. Művének első kötete, mely a német hősmondai csopor-
tokat tárgyalja, teljesen A. Heusler híres tételén („a hősmonda irodalomtörténet") 
épül fel. Á bevezető fejezetben a hősmonda fogalmát, eredetének kérdését, elterje-
dését, forrásait és felkutatásának feladatait ismerteti. Maga a tárgyalás két nagy 
részre oszlik. Az első (analitikus) részben részletesen letárgyalja az egyes mcnda-
csoportokat (nibelungmondák, gótmondák, kisebb mondakörök), a Nibelungok köré-
nek juttatva természetesen legtöbb helyet, míg más — módszertanilag és esztétikailag 
hasonlóan fontos — művek, mint például a legrégibb Ermanarich-dal, meg nem 
érdemelt módon kevésbé jutnak érvényre. A második (szintétikus) részben szerve-
sen összefoglalni iparkodik a szerző az elsőben tárgyalt anyagot. Bármennyire is 
értékes „a német hősmonda irodalomtörténete" címmel ellátott fejlődéstörténeti 
összeállítás, mégsem szabad felednünk, hogy nagyon sok benne a feltételezett és 
az ismeretlen elem, mellyel Schneider a hézagokat kitölteni iparkodik. Mindamellett 
az értékes és eredeti megállapítások egész tömegével találkozunk a mű lapjain ; 
ezek függetlenítik a szerzőt más feldolgozóktól, úgyhogy nagy várakozással tekint-
hetünk a még hiányzó folytatás elé. 

Dr. Kurzweil Géza. 

Történelem. 

Tóth László : Vogelsang és a magyar konzervatív politika 1867 után. 
Bp. 1933. 

V., az osztrák konzervatív katolikus köröknek s egyben az európai keresztény 
szocializmusnak is egyik vezéralakja, pályájának kezdetén szoros összeköttetésben 
állott a magyar kat. konzervatív párttal, főleg Apponyi Györggyel s Pozsonyban meg-
jelent Der Katholik, majd Das Recht c. lapjával. Működésével kapcsolatban egy 
érdekes megoldásra váró feladatra hívja fel T. értékes tanulmánya a figyelmet, hogy 
milyen viszonyban volt V. a magyar politikához a pozsonyi lapokban s az osztrák 
Vaterlandban megjelent cikkei alapján, melyekről jó bibliográfiát ad. 

Paulinyi Oszkár : A középkori magyar réztermelés gazdasági jelentősége 
Bp. 1933. 

P. művének sok közérdekű megállapítása van. Az országnak már a közép" 
korban is elsőrendű, keresett gazdasági cikke a réz. S mégsem lett — a nagy távol-
ságokat (Flandria, Velence, Nürnberg, Bécs, Prága, Krakkó, Thorn, Danzig) átivelő 
forgalom mellett sem nagy vagyonképződés hathatós tényezőjévé. Európa különböző 
kereskedő pénzhatalmasságai versengenek a magyar réztermelés értékesítésének 
megszerzéséért s mivel a hazai szegényebb tőkefejlődés ezekkel nem tudott verse-
nyezni a tetemes befektetésekhez szükséges üzemi költségeket nem tudta előterem-
teni, főleg a legnagyobb problémával, a bányák vízmentesítésének kérdésével n e m 
tud egymagában megküzdeni, az ország eme elsőrendű gazdasági cikkének vagyon-
képző hatása nem a hazai, hanem az idegen területek javára érvényesült. Keres-
kedelmünk is alárendeltségben van a külfölddel szemben, legföljebb csak a szom-
szédos piacokig közvetít s így az élénk kereskedelmi forgalom mellett is csak töredékes 
üzleti hasznot tud magának biztosítani. Mivel nem volt elég nagy magyar tőke, a 
XV—XVI. sz. fordulóján a magyar bányagazdaság virágzását is idegen tőkék vará-
zsolják elő. Ez az alapos munka újból szaporította eggyel a szomorú magyar igazsá-
gok számát. 

Dr. Bászel Ernő é s Kemény Józse f : A Kisfaludy Irodalmi Kör negyed-
s z á z a d o s története (1908—1933). 



Dr. Bászel Ernő: A Kisfaludy Irodalmi Kör harmadik évkönyve (1931 — 
1933). A Kisfaludy Irodalmi Kör kiadása. Győr, 1933. 

Rendkívül gazdag, színes az a kép, amelyet nyerünk a magyar végeken nagy 
hivatást teljesítő irodalmi kör működéséről s a tagok munkásságáról. Két korszakra 
oszlik a huszonötéves mult, Kramolin- és Kuncz-korszakra. Egyik az alapvetés, a 
szervezkedés, a kifejlődés, a másik a megújhodás és virágzás korszaka. Végig éljük 
a körrel a boldog béke, a nagy háború súlvos éveit, a kommunizmus sivárságát, 
nagyhangú terveit, a megújhodás örömét, lendületét, a kör szellemi szintjének állan-
dó emelkedését, fényes ünnepségeit, tartalmas üléseit, új és új tehetségek felfakadá-
sát, nagyszerű programmok tökéletes keresztülvitelét, a névadó Kisfaludyak emléké-
nek fokozott művelését, győri diákotthonuk megjelölését, Kisfaludy Károly szobrá-
nak újból való felállítását, a Kisfaludy-könyvek sorozatát, Kisfaludy S. hátrahagyott 
munkáinak Gálos Rezső dr. tudós kutatásai alapján való s mintaszerű bevezetéssel 
ellátott kiadását (628 1.), a kör tagjainak munkásságáról kiadott három évkönyvet, 
a Dunántúl nyugati részén működő irodalmi körökkel, a sopronival, szombathelyivel, 
komáromival s az országos tudományos és irodalmi társaságokkal, a Magy. Tud. 
Akadémiával, a Magy. Tört. Társulattal s a Petőfi Társasággal felvett bensőséges 
kapcsolatait stb. Mindezen működésével a győri Kisfaludy Irodalmi Kör s nagyér-
demű vezetői, Kuncz Jenő dr. elnök, Zoltvány Irén dr társelnök, Bedy Vince dr. 
és Gálos Rezső dr. alelnökök, Újlaki Géza és Bászel Ernő dr. főtitkárok, továbbá 
Győr város megértő közönsége s kultúrtámogató vezetősége nemcsak helyi, de or-
szágos elismerést is vívtak ki maguknak. A kör tagjai közt 15 bencés van. 

Ifj. Arató István : Vádak é s Tények. Tanulmány Magyarország háborús 
felelősségéről. Kir. Magy. Egyetemi-Nyomda. Bp. 1934. 1 "50 P. 

A munka célja : megismertetni a magyar közönséggel azokat a tényeket, 
amelyekkel háborús felelősségünket és az ellenünk külföldön még mindig sokszor 
felhangzó vádakat megcáfolhatjuk és visszautasíthatjuk. Foglalkozik Cl. fej.) a há-
borús felelősség kérdésével történelmi, jogi és erkölcsi szempontból. Arra az ered-
ményre jut, hogy a háborús felelőtlenség bizonyítása a trianoni szerződést erkölcsi 
alapjában ássa alá és a reviziós küzdelemnek egyik leghatalmasabb fegyvere. 

Magukat a külföldi irodalomban előforduló vádakat ismertetve (II—IV. fej.), 
a szarajevói merénylet tárgyalása során érdekes áttekintést nyújt Ferenc Ferdinánd 
trónörökös úgynevezett szlávbarát politikájáról, mely a monarchián kivül élő szlá-
vok szempontjából mindennek elmondható csak szlávbarátnak nem. Kimutatja, 
hogy Tisza Istvánnak nem volt semmi része a trónörökös meggyilkolására lehetőséget 
nyújtó züllött boszniai közállapotok kialakulásában. A mozgósítás napjainak gyor-
san torlódó eseményeivel kapcsolatban pedig rávilágít azokra a rendkívüli ravasz-
sággal előre kigondolt diplomáciai okirathamisításokra is, melyekkel az orosz és a 
francia kormányok már a háború kitörésekor gyártották a hazugságokat a háborús 
felelősségnek a békekötések alapját szolgáltató vádjához. A munka annak kieme-
lésével fejeződik be, hogy Magyarország önvédelmi küzdelmet folytatott a szerb 
irredenta részéről megtámadott legszentebb nemzeti jogaiért. 

Alföldi András : Magyarország népei é s a római birodalom. Magyar Szemle 
Kincsestára 42. sz. 

A szerző készülő nagy művének rövid összefoglalását adja. Az eddigi kísér-
letek nem tudták megrajzolni a magyarországi római élet folyamatos rajzát. Meg-
elégedtek a talált maradványok leírásával, legfeljebb a hadjáratoknál találunk össze-
függőbb folyamatot. Alföldi nagy érdeme, hogy legnagyobbrészt eredeti kutatásaira 
támaszkodva teljes életet ad, melyben korunk tudományos követelményének meg-
felelően, amennyire az előmunkálatok megengedik, a politikai történet mellett meg-
felelő helyhez jut az élet többi összetevője is. 

A legrégibb történetre szerves folytatásként építi föl a párhuzamos római és 
görög hatást, míg a Kr. e. II. sz.-tól kezdve a római győz. Kiemeli Pannónia nagy 
jelentőségét a Kr. u. III. században, midőn a kimerült világbirodalom innen kapott 
erőteljes katonaanyagot, a század második felétől kezdve pedig szellemi vezetést is. 

A pannon földön lefolyt egyházi küzdelmeket tárgyaló részben nem elég éles 
a vonalvezetés és az alapfogalmak kidomborítása. Nagyon becses a mű végén adott 
áttekintés a magyer ókor-kutatás múltjáról, jelen állapotáról és nagy feladatáról. 



Dr. Lukcsics Pál—Dr. Pfeiffer János : A veszprémi püspöki vár a kato-
likus restauráció korában. Veszprém, 1933. 

Hornignak nagyszabású mecénási tevékenysége folytatódik a veszprémi egy-
házmegyében, mikor Rott püspöknek ajánlottan egy sorozatosnak jelzett mű indul 
meg, melyben hangyaszorgalmú kutatók tárják fel eredményeiket a veszprémi püspöki 
várról, a vár XVIII. századi lakóiról, házairól, az építkezésekről és építőikről, kik 
közül Fellner Jakab országos jelentőségű, 'de a többi is nagy szerepet játszik a 
barokk Veszprém kialakításán s egyéb közgazdasági tevékenységével, pl. a Tumle-
rek lecsapolási munkálataikkal s a balatonfüredi fürdő építésével. Nagy értéket je-
lent e kötet a veszprémi püspökség római oklevéltára s a püspökség egyéb kiad-
ványai pl. Bíró Márton naplója mellett. 

Juhász Kálmán : Két kolozsmonostori püspökapát a XVI. században. 
Cluj—Kolozsvár. 1933. 

A Dr. György Lajos kiváló szerkesztésében megjelenő Erdélyi Tudományos 
Füzetek a Királyhágón túli élénk szellemi életről tanúskodnak. J. a 62. sz füzetben 
24 oldalon két XVI. sz.-i püspökapátot ismertet nagy gonddal összegyűjtött adatok 
alapján. Az egyik medgyesi Székely Ferenc, aki mint a gyulafehérvári székeskáp-
talan kanonokja, jelesen kormányozta a püspökétől megfosztott erdélyi egyházmegyét, 
majd csanádi püspök lett s mint ilyet a hitújítás hívei apátsága falai közt gyilkolták 
meg. A másik Kolozsvári János domonkosrendi szerzetes, aki mint csanádi püspök, 
kiváló ékesszólásával képviselte a magyar főpapságot Trientben. 

Eckhardt Ferenc : Magyarország története. Káldor, Budapest. 1933. 
Osszetörtségünkben szívesen nézünk vissza multunkba. Közönségünk törté-

nelmi érdeklődését bizonyítja az a sok szép részletmunka s összefoglalás, ami nap-
nap után a könyvpiacon megjelenik s lelkes felkarolásra talál. Regényíróink is egyre 
szívesebben nyúlnak történelmi tárgyak után. E. műve 324 oldalon mozaikszerűen, 
de egy nagy össz függő rendszer keretében adja politikai, társadalmi, gazdasági, 
kultúrális életünk rajzát a legjobb művek alapján s főleg a XIII. és XVIII. század-
ban, saját tudós kutatási eredményeinek beleszövésével. E müvében világos, eleven 
képekben vonul el szemünk előtt nemzetünk egész múltja. 

Dr. vitéz Kárpáthy-Kravjánszky Mór : Rudolf uralkodásának első tíz éve . 
(1576-1586.) Bp. 1833. 

A középeurópai és balkáni történetnek elsőrangú kútfőiből, a velencei köztár-
saság követeinek jelentéseiből építi fel a szerző komoly munkáját, vonja le követ-
keztetéseit, pl. hogy a rendi alkotmányokkal számolni kénytelen bécsi udvarban az 
abszolút hatalomra berendezkedett kormányok képviselete, Róma, Madrid, Velence, 
szinte irányító szerepre tesz szert. Látjuk, mint omlik össze a reményekkel induló 
Rudolf súlyos francia betegség hatása alatt, mint indul meg a katolikus megújho-
dás, a központosítás s mint fenekük meg anyagi zavarok miatt a rendi gyűlésektől 
való segélykéréseken. Felvetődik az állandó hadsereg gondolata is. Rudolf gyengü-
lésével kapcsolatban egyre erősödik Báthori István pártja, de a krakkói Wawel ki-
rályi kriptája ezt a magyar reménységet is eltemeti. Az érdemes szerző művét a 
szegedi Fogadalmi-templom oltárára, a magyar történetírás nagy halottjának sírjára 
helyezi. 

Maggiorotti—Banfi : Pietro Ferabosco. Bp. 1933. 
M. és B., az olasz kapcsolatok szorgalmas kutatói, F. személyében egy kiváló 

XVi. sz.-i hadi építőt ismertetnek, aki bécsi, prágai, komáromi, győri, egri, kanizsai, 
bazini, szentgyörgyi, trencséni stb. hadi építkezéseivel nagy szolgálatot tett a magyar 
végek védelmének. 

Bereghy Albert: Ruthén kérdés é s az integritás. Bp. 1933. 
Az ezer szövevényű nemzetiségi kérdés időszerű is, közérdekű is. Ennek 

egyik ágában akar eligazítani B. tanulmánya, mikor a ruthén kérdés sok vonatko-
zásával, az elcsatolás körülményeivel, jogi, gazdasági, külpolitikai vonatkozásaival 
s a visszacsatolás eshetőségeivel ismerteti meg olvasóit. 

Dr. Mihályi Ernő. 



Hillebrand Jenő: Az őskőkor története. Kincsestár. 12. sz. Budaoest. Ma-
gyar Szemle, 1934. 80 1. 

Ez a kis füzet az emberiség történetének kezdeteit világítja meg ügyes és 
gondos előadásban. Az őstörténet — az „ásó tudománya". Anyagát a föld mélyéből 
veszi, csontok és kövek alkotják művének némaságukkal is sokat mondó szavait. 
Örömmel látjuk, hogy szerző magáévá teszi a kultúrtörténeti irány szemléletmódját ; 
kritikával kíséri az evolucionizmus több túlzását. Nem látjuk azonban bizonyított-
nak, hogy a jávai leletben a koponyától 15 m-re talált combcsont hozzátartoznék 
a koponyához. Nem látunk okot arra sem, hogy az ember történetét több őspárral 
kezdjük. Ennek az emberfaj lényeges fiziologiai egysége mellett a szellemi egység 
(nyelv-alkotás, fogalmak, kultúra) és a kultúráknak minden különbségei mellett is 
megtalálható közös elemei mondanak ellen. Az őskőkor időbeli egymásutánja, térbeli 
összefüggései egy pontból kiinduló fejlődéssel jobban magyarázhatók. Az is meg-
fontolandó tény, hogy idáig Amerikában nincs oly lelet, mely a diluviumi embernek 
ottani létét kétségtelenül igazolná. (Obermaier, Urgeschichte der Menschheit. 255 sk.). 
A magyar olvasó hálás a szerzőnek a magyarországi leleteknek az őstörténetbe 
való beillesztéséért. —rf—• 

Művelődéstörténet. 

Sankt W i b o r a d a . Bibliophiles Jahrbuch für katholisches Geistesleben. Heraus-
gegeben von Dr. Hans Rost. 1. évfolyam. Westheim bei Augsburg 1933. Wiboraaa-
Verlag. 

Egyház, kolostor, könyv : ez a három fogalom immár közel kétezer éve el-
választhatatlan egymástól. Amit a pápák, püspökök, szerzetesek stb. a könyvkultúra 
érdekében tettek a korai középkortól napjainkig, azt nem lehet elég dicsérettel 
illetni, sohasem lehet egész jelentőségében fölmérni, hiszen akkor az egész európai 
műveltséget kellene a mérleg egyiK serpenyőjébe helyeznünk. Még manap is, a 
hallatlanul megnövekedett könyvtermelés korában, a gyakori szekularizációk után, 
az európai könyvkészletnek igen nagy hányada rejlik a püspöki, káptalani, kolos-
tori, szemináriumi, plébániai és a papi magánkönyvtárakban. Annál szomorúbb, 
hogy az a sok érdem, melyet az Egyház a szép és az értékes könyvek előállítása 
és terjesztése terén szerzett, lassanként nemcsak a világiak, hanem az egyháziak 
között is feledésbe megy vagy legjobb esetben szép szólamok forrásává válik. — 
Örömmel kell tehát üdvözölnünk a német katolikusok egyik elitcsoportjának a kez-
deményezését, mellyel az egy bibliofil-évkönyv keretében felújítani és ápolni ipar-
kodik a könyv kultuszát a katolikus közönség és a papság körében. Ennek az év-
könyvnek előttünk fekvő 1. évfolyama még a beavatottak számára is meglepetést 
hozott gazdag cikkeivel. Ezek a cikkek felölelik a bibliofilia minden ágát. Bemutat-
ják a könyv szerepét a középkorban, az egyes szerzetesek (bencések, karthauziak) 
középkori könyvtárainak gazdagságát, egyes nagyobb egyházi könyvtárak egész 
múltját, a német nyilvános könyvtárakba került kolostori könyvanyag rendkívüli 
méreteit és értékét, a nagy katolikus könyvbarátokat és végül a bibliofiliára vonat-
kozó újabb könyveket és folyóiratokat. — Büszkeséggel és felemelő érzéssel töltött 
el bennünket e nagy szeretettel és hozzáértéssel megírt évkönyv minden sora. Adja 
Isten, hogy a minden lapjáról sugárzó tanulságokat nálunk is megszívleljék a kato-
likus könyv- és könyvtárügy hivatott vezetői ! Dr. Kurzweil Géza. 

Művészettörténelem. 

Szőnyi Ottó : Régi magyar templomok. A Műemlék Országos Bizottsága és 
a Magyar Könyvbarátok. Kir. Magy. Egyetemi Nyomda. 20 P. 

Az Isten-háza a magyar lélek számára nemcsak a hitélet szolgálata, hanem 
külseje az építőművészet legszebb megnyilatkozása volt mindenkoron, belseje pe-
dig pótolta a muzeumot, annyi műremek és műkincs volt benne összegyűjtve. 
Szőnyi Ottó a Műemlékek Országos Bizottságának tudós vezetője hatalmas monog-
ráfiába foglalta össze a régi magyar templomok építészeti, művelődéstörténeti és 
régészeti anyagát, 324 képpel díszítve, 312 ívrét oldalon számol be a keresztény 
világhoz kapcsolódó magyarság kilencszázéves templomi kultúrájáról. 



Ez a kötél a Műemlékek Orsz, Bizottsága s a Magyar Könyvbarátok közös 
kiadványa : csatlakozó kötete a nagysikerű Magyar Kastélyoknak és Magyar Vá-
raknak. A Régi Magyar Templomok kötete azonban teljesebb és összeíoglalóbb 
feldolgozást nyújt, minthogy széleskörű élőmunkára támaszkodhatik s szerzője év-
tizedes kutatásainak eredménye. 

Az európai kultúrnépek templomépítő művészetének nemes versenyébe a 
kereszténység felvétele után bekapcsolódó magyarság bámulatosan magas színvo-
nalat ért el Szent István korától 1830-ig. Ezen az időhatáron belül ismerteti a ma-
gyar templomépítés művészetét Szőnyi Ottó könyve : a román s a csúcsíves stílus, 
s a renaissance, a barokk és a klasszicizmus jellemző templomalkotásai mellett 
legbehatóbban a falusi kis templomokkal foglalkozik. Bebizonyítja, hogy a magyar 
nép vallásos buzgósága már a kereszténység felvétele óta a művészi templomalko-
tásokban fejezi ki áhítatát. Hatalmas művelődési bizonyság tárul elénk e gazdag 
kötet műlapjairól. Bevezető része, valamint a képek magyarázó feliratai magyar, 
német, francia és angol nyelvű, ami rendkívüli alkalmassá teszi arra, hogy ez a 
magyar szellemiséget reprezentáló kiadvány a külföld felé is felvilágosító szerepet 
töltsön, be. 

ízléses kiállí tása'a Kir. Magyar Egyetemi Nyomda munkája . 

Budapesti Képeskönyv . Összeállította Genthon István dr. és Nyilas-Kolb 
Jenő. Előszóval ellátta Kovácsházy Vilmos székesfővárosi tanácsnok. 199 képpel. — 
A Magyar Tá jak — Magyar Városok II. kötete. — Ára kartonborítékban 5 pengő 
80 fillér, vászonkötésben 7 pengő 80 fillér. Somló Béla könyvkiadó kiadása, Bu-
dapest. 

Egy évvel ezelőtt indította meg a S omló Béla Könyvkiadóvállalat a Magyar 
Tájak — Magyar Városok című sorozatot. Az első kötet Soproni Képeskönyv cím-
mel a „civitas fidelissimát" mutatta be. 

A Budapesti Képeskönyv 199, javarészt még sehol sem közölt, eredeti fény-
képben mutatja be a fővárost, a Duna királynőjét. Ami csak hozzátartozik Buda-
pest arculatához, helyet kapott benne. 15 ritka metszet vezeti be a képanyagot, az 
1493-as Schedel-krónika fametszetétől kezdve egészen az egyesítés előtti városképig. 
Bár a köztudat szerint Budapest szegény a barokk-világ előtti műemlékekben, a 
Képeskönyv közel 40 képben tárja fel a középkor és a török hódoltság érdekesebb-
nél érdekesebb emlékeit. Ezek a képek a főváros legalaposabb ismerőit is meg-
lepik és örömmel töltik el. A barokk, rokokó és klasszicizmus korának ismertetése 
után feldobban a modern nagyváros lüktető ritmusa, mely a legújabb alkotásokban 
cseng ki. A műemlékek mellett bőségesen helyet kapnak a mai utcakép-megnyil-
vánulásai, Budapest-fürdőváros értékei, a főváros természeti szépségei és idegen-
forgalmi kincsei is. 

Mindezt a kép, a vizuális élmény erejével közvetíti a Budapesti Képeskönyv. 
A képek alatt ötnyelvű szöveg hirdeti Budapest kultúrájának magas fokát. Jobban 
nem lehet megismerni a fővárost, mint ebből a békebeli fényűzéssel kiállított, iga-
zán „szívvel" alkotott könyvből. Kétségtelen, hogy a magyar kultúr- és idegenfor-
galmi propaganda biztos hatású eszközt nyert a Budapesti Képeskönyvvel, melyet 
bátran és büszkén adhatunk a legigényesebb külföldi kezébe is. A könyv a közel-
jövőben német, angol, francia és olasznyelvű kiadásban is megjelenik. 

Dr. Florio Banfi : Olasz katonai építészek Erdélyben. Cluj 1933. Dr. Flo-
rio Banfi : Giovanni da Trau il Dalmata. Archivio storico per la Dalmazia. Anno 
VIII. vol. XV. fasc. 90. 

Az olasz—magyar kapcsolatok buzgó kutatója újabb két tanulmányával áll 
előttünk. Egyikben a hadiépítészet történetének szűkösen művelt területéről dolgo-
zott ki egy értékes fejezetet, Erdély olasz várépítőit, főleg 1551-től kezdve a török-
nek a Balkánra szorításáig, amikor az antemurale christianitatis erődjei elvesztették 
stratégiai szerepüket, A másik a traui származású Dalmata Jánosnak művész-
egyéniségét rajzolja meg olaszországi és magyarországi művészi tevékenysége 
alapján. D, az olasz géniusz egyik jeles fáklyavivője volt Mátyás király, majd 
Báthory Miklós váci püspök udvarában s magyar nemességet is szerzett. 

Kaufmann: Handbuch der christlichen Archäologie. 3. Aufl. Paderborn. 
Schöningh. 1922. 20.25 M. 



Egyike a legjobb kézikönyveknek. Feladatát abban látja, hogy az őskeresz-
tény emlékek segítségével megrajzolja azokat az életformákat, amelyek közt ke-
resztény eleink éltek. így kapcsolódik bele az egyháztörténelembe, így vet világot 
az őskereszténység alkotmányára, közigazgatására, egyházjogára, istentiszteletére, 
magánéletére, művészetére, irodalmára, hittételeire stb. A szakemberek kitűnő 
összefoglalást s a tudományos kérdések megoldására ösztönzést kapnak e könyv-
ben, a nem szakemberek előtt pedig kitárul az a szép, az antik műveltség talaján 
mozgó, üde, gazdag kegyelmi élet s néhány meglepő tudományos megállapítás. 
Igaz, szakkörökben már évtizedek óta nagy vita folyik az őskeresztény művészetek 
őshazájáról, sőt a Róma vagy kelet vitája már el is dőlt kelet javára, de a nagy-
közönségnek mégis csak újság lesz a megállapítás, hogy Róma csak felszív, köz-
vetít, utánoz, az igazi forrás Jeruzsálem, Alexandria, Antiochia stb. Sajnos, Magyar-
országról csak régi hírei vannak a könyvnek. 

Geller: Religiöse Kunst der Gegenwart. Essen—Rellinghausen. 
Az 1932-ben megtartott essen i katolikus napon a modern egyházi művészet 

minden fontosabb kérdése, az egyházművészet célja, eredményei, a nagyváros és a 
templomépítés, a kép, szobor s az egyházi felszerelések viszonya a templomhoz, 
a papság és a művészek egyházművészeti vezetése stb. megvitatásra kerültek. Az 
előadásokat és a vitákat tartalmazza ez az érdekes könyv. Az egészen végig vonul 
a Szentatya szelleme : Tárjuk ki kapuinkat nagylelkűen a kipróbált, ősi művészeti 
hagyományok fokozatos, szép továbbfejlesztése előtt. A kereszténység múltja ki-
meríthetetlen művészi alkotóerőről tesz bizonyságot. A mai kor is meghozza a 
maga új formáit, csak arra vigyázzunk, hogy hit és tehetség legyen bennük. 

Jahressmappe 1933. Deutsche Gesellschaft für Christliche Kunst. München. 
A 41. évkönyv érdekes összefoglaló visszapillantást nyújt, s büszkén emlegeti, 

hogy a német egyházi művészetet diadallal emelte ki a lelketlen másolatok, a ro-
mánban és gótban megrendelhető vásári áruk korszakából, de sértetlenül vezette 
át az impresszionizmus, expresszionizmus s a különféle izmusok korán át is, kiter-
melve közben a beuroni stílust, sohse hátrálva, mindig előre törve. A modernség 
bálványának sohse dobta oda az egyházi művészetet, de a farizeusok kritikájával 
se vetett neki gáncsot. így érte el, hogy ma már Mussolini új városai is, Littorio 
és Sabaudia inkább német, mint római stílusban építették templomaikat. Hozzáte-
hetem, a modern magyar egyházművészet is erősen német hatás alatt áll. A leg-
újabb német termésből Böhm parabolive templomát (Köln—Riehl), Henslernek 
limburgi kálváriáját, Eberznek monumentális freskóit (Freilassing), Hecker szimbo-
likus Szent Ágostonét (Berlin, St. Hedvig) s Landmannak vizionárius képét (Illés és 
az angyal) emelem ki. 

A Magyar Művészet-nek ezévi januári számában Lyha Károly Medgyessy 
Ferenc szobrászi stílusát jellemzi. Hehler Antal nagy lendülettel fejtegeti az új mű-
vészeti törekvések világnézeti jelentőségét és mutat rá a forradalmi megmozdulások 
mély, áhitatos Istenkeresésére. Genthon István a modern magyar művészek rajzai-
nak nagy esztétikai értékeire hívja fel a figyelmet. 

Februári száma három kiváló magyar festő, Aba-Novák Vilmos, Molnár C. 
Pál és Nagy Sándor egyházművészeti alkotásairól szól. Décsei Géza egyházi szem-
pontból megszívlelésre méltó kritikát közöl alkotásaikról. A jeles osztrák Hans Tietze 
(Bécs) az új bécsi érseki múzeum kincseit mutatja be. 

Márciusi száma a Múzeumbarátok kiállítását ismerteti. A új olasz kritika 
egyik kiváló képviselője, Castelfranco tanulmányt írt egy olasz festőről, akinek ma 
már nemzetközi hírneve van, De Chirico művészetéről, melyben annak metafizikai 
színezetű álomképeit elemzi. Bárány Istvánné a gótikus és renaissance stallumok 
szepes- és sárosmegyei emlékeit írja le és mutatja be gazdagon illusztrált tanul-
mányában. 

Néprajz. 
A magyarság néprajza. Sajtó alá rendezte Czakó Elemér. 1. kötet ; A tárgyi 

néprajz e lső fele. Irta: Bátky Zsigmond. Győrffy István, Viski Károly. 435 lap, 1235 
ábra és egy térkép. Budapest 1933. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. Ára félbőr-
kötésben 20 P. 



Ez a munka eseményt jelent nemcsak a magyar néprajztudomány, hanem a 
magyar műveltség történetében is. Több évtizedes tudományos előkészítés után 
immár a megvalósulás stádiumába lépett a magyarság néprajzi emlékeinek nagy-
szabású összefoglalása, melyet a Hóman—Szekfű-féle Magyar Történet testvérkiad-
ványaként négy kötetben jelentet meg a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. Az első 
két kötet a magyarság tárgyi, a másik kettő pedig a magyarság szellemi néprajzát 
fogja tartalmazni. Mind a négy kötet a maga kb. 1800 oldalnyi szövegével és a 
többezer rajzra, fényképre, színes műmellékletre és vázlatra rugó képanyagával első 
helyet biztosít magának még a nagy európai kultúrnemzetek hasonló kiadványai 
között is, hasonlóan a Magyar Tudományos Akadémia két évvel ezelőtt megindult 
Monumenta Hungáriáé Ethnologica c. nagyszabású kiadványához, melynek külföl-
dön szintén nem akad párja. 

Az előttünk fekvő hatalmas első kötetet, mely a magyarság tárgyi néprajzá-
nak első felét tartalmazza, a legkiválóbb szakemberek írták, akiknek — mint az 
egyes fejezetek végén levő bő irodalomból is kitűnik — már az anyag nagy részé-
nek felkutatásában és tudományos feldolgozásában is igen nagy szerep jutott. Viski 
Károly írta a néprajz fogalmáról, segédtudományairól, munkamódjáról, a néprajzi 
jelenségek rendszerezéséről stb. szóló Tájékoztató c. részt, amely — amellett, hogy 
minden izében a mai tudományos színvonalon áll — mintája lehet a magasabbfokú 
népszerűsítésnek. A többi nagy fejezetet is mind az illető tárgykör legjobb szak-
értője írta. így a Táplálkozást, Építkezést, Fűtést és Mesterkedés! Bátky Zsig-
mond, a Bútorzatot és Világítást Viski Károly, a Viseletet pedig Győrffy István. 
A bemutatás módszerét illetőleg a szerzők legtöbb esetben csak tudományosan 
ismertetik és sokoldalúan megvilágítják a nagy szakértelemmel összeválogatott 
anyagot. Rendszerezésre és problémák megvilágítására a dolog természete szerint 
csak ott vállalkoznak, ahol a kutatás mai állása módot nyújt erre. Ez annál inkább 
is örvendetes, mert a sokrétű és ezernyi változatot mutató, időben és eredetben 
nehezen elhatárolható anyag legtöbb esetben igen nehéz feladat elé állítja a rend-
szerező és oknyomozó elmét. Nagyon helyes az a megállapítás is, hogy a szerzők 
nem lezárásnak, hanem csak indításnak tekintik fejtegetéseiket, mert még mindig 
igen nagy területek, sokszor egész vármegyék néprajzi anyagának összegyűjtése és 
feldolgozása vár a jövő néprajzi kutatóira. — Magának az eddig nyújtott anyagnak 
az ismertetése meghaladná e lap kereteit. Csak annyit mondhatunk, hogy csodál-
kozva és elragadtatással szemléltük az egyes fejezetekből kibontakozó, gazdag 
változatokban bővelkedő képét népi hagyományainknak. Rengeteg új ismeretet közöl 
már ez a kötet is a városban lakó és a néptől sokszor nagyon eltávolodott intel-
ligenciával és munkára ösztönzi a falu vezetőit, akik még közvetlen közelről szem-
lélhetik a népi sajátságokat. Adja Isten, hogy ez a munka minél nagyobb dolgozó-
tábort szerezzen a magyar néprajz ügyének, hogy nagyszabású magvetése minél 
gyümölcsözőbb legyen. 

Julius G r é b : Zipser Volkskunde. Mit einer Landkarte, zahlreichen Textbildern 
und Kunstbeilagen. Kesmark und Reichenberg, 1932. 8°, XII -f- 342 lap. Verlag der 
Anstalt für Sudetendeutsche Heimatforschung. 

Gréb Gyula nevét jól ismerik a hazai német néprajz és nyelvjárástudomány 
művelői, mert immár két évtized óta sorban jelennek meg szűkebb hazája, a Sze-
pesség történetét, nyelvjárásait és néprajzi hagyományait feldolgozó kisebb-nagyobb 
munkái. Jelen műve sok elszórt részlettanulmény után tulajdonképen az első tudo-
mányos összefoglalása a szepességi németek néprajzi hagyományainak. Aki a 
Szepesség nagy irodalmát nem ismeri, méltán csodálkozhatik azon a nagy és érté-
kes anyagon, amelyet Gréb ebben a hézagpótló munkában összegyűjtött és módsze-
resen feldolgozott. A mű hét nagy fejezetre oszlfk. Az elsőben a szepesi németség 
jellemző tulajdonságait, lelki alkatát vizsgálja a szerző s lelki rokonait a sziléziai 
németekben leli fel. A babonákról és mondákról szóló 2. fejezet érdekes világot 
vet a szepesi németség színes képzeletvilágára. Nagyon sok babonájuk és mondá-
juk gyökerében az ősgermán babonákra és mondákra vezethető vissza. Külön fe-
jezet szól a javarészt még az őshazából hozott szokásokról is, melyeket összefüggő 
csoportokban tárgyal a szerző. A legterjedelmesebb s egyben legsikerültebb fejeze-
tek közé tartozik a 4., mely a nyelvet és a költészetet öleli fel. Ebben jellemzi a 
szerző a szepességi német nyelvjárásokat (feldolgozásukban neki is nagy része volt), 



kutatja eredetüket, vizsgálja a nyelvjárás szerepét a köznyelvben és a költők nyelv-
használatában. Majd a népköltészet részletes bemutatása következik műfajok sze-
rint (népdal, gyermekdal, népi játékok, rejtvények és közmondások) a 2. fejezetben 
letárgyalt népmesék és népmondák kivételével. A fejezet utolsó része a szokatlanul 
fejlett, de összefoglalóan eddig még alig ismertetett szepességi népies irodalmat tár-
gyalja. A házépítésről és a településről szóló szép fejezetben a leíró részletek 
mellett mindenütt kidomborodik az összehasonlító és az eredetet nyomozó szándék 
is. A történeti adatok és a nyelvjárás tanúsága mellett a település és a házformák 
adják a legtöbb támpontot a szepességi németség származásának eldöntéséhez. 
Ezek pedig keleti-középnémet területre utalnak. Színes képet nyújt az utolsó feje-
zetben tárgyalt népviselet is, melyben különösen a 18. század közepe óta megle-
pően nagy a magyar hatás. — A nagy felkészültséggel összeállított értékes munkát 
a Szepesség részletes térképe (Loisch János müve), sok szövegközli ábra és 36 
képtábla teszi szemléletessé. 

Schilling Rogér : Dunakömlőd é s Németkér telepítés-, népiség- é s nyelv-
története. (Német Philologiai Dolgozatok, 52 sz.) Budapest 1933. Nagyoktáv IV + 
1 7 9 + 134 lap. Számos képtáblával és térképpel. Ára fűzve 8 P. 

Schilling munkájában a hazai germanisztika tervszerű munkaprogrammjának 
ú jabb részlete valósult meg. A kötet tulajdonképen két nagyobb tanulmány fog-
lalata : 1. Telepítés- és népiségtörténet, 2. Nyelvtörténet. A majdnem hézagtalan 
levéltári anyagra támaszkodó 1. részben leírja a szerző a hajdani földvári bencés 
apátság két praediumára, Dunaföldvárra és Németkérre hozott kincstári német te-
lepesek külső és belső történetét. Különös értéket ad e résznek az a körülmény, 
hogy Schilling egyrészt a legújabb módszerek alapján dolgozza fel a nehéz levél-
tári munkával összegyűjtött anyagot s éppen ezáltal nagyon sok eddig ismeretlen 
vagy mellőzött szempontra hívja fel a figyelmet, másrészt pedig az, hogy tábláza-
taival, grafikonjaival, gazdag kép- és térképanyagával szokatlanul világossá tesz 
mindent. Néprajzi szempontból nagyjelentőségű a 131 —133. lapon ismertetett soro-
zata a nép olvasmányainak. Érdemes volna e népkönyveket még idejében össze-
gyűjteni és biztos helyen elhelyezni, nehogy elkallódjanak. A 113. lapon közölt 
táblázat egyik adata érdekesen illusztrálja azt a szomorú tényt, hogy hány külön-
böző helyre szóródtak széjjel a feloszlatás után a pannonhalmi főapátság egyházi 
ruhái és kincsei : még Dunakömlőd német telepeseinek is jutott belőlük egy érté-
kes (30 forintra becsült) fekete stóla és pluviale. 

A 2. részben a két község német nyelvjárásának hangtanát, alaktanát és 
dialektografiáját adja a szerző. Különösen az utóbbi két rész figyelemreméltó, mert 
Schilling ebben igyekszik eldönteni, hogy a telepítéstörténet problémáit tisztán filo-
lógiai alapon meg lehet-e oldani. Az a tény ugyanis, hogy az őshaza kérdésében 
a nyelvjárás már nagyon sokszor tévútra vezette a kutatókat, nagy elővigyázatra 
int. Schilling a megfelelő földrajzi és történeti adatok birtokában arra az eredményre 
jut, hogy a nyelvjárásból vonható következtetések az ő esetében meglehetősen 
egyeznek a földrajzi és a történeti tényekkel. Történeti adatok híján azonban a 
nyelvészet csak valószínű következtetésekre juthat az őshaza kérdésében, különösen 
akkor, ha keverék-nyelvjárásról van szó, mert nehéz ma eldönteni, hogy idők fo-
lyamán mely elemek vesztek el és melyek lettek uralkodóvá. Módszertanilag ez 
a 2. rész is a legmodernebb alapon áll a mellékelt nyelvtérképek és vázlatok ta-
núsága szerint. A minden szempontból figyelemreméltó és sok tekintetben hézag-
pótló munka kiadása a magyar Cisztercita Rend áldozatkészségét dicséri. 

Josef Hanika, Ostmitteldeutsch-bairische Volkstumsmischung im West-
karpatischen Bergbaugebiet. (Deutschtum und Ausland, Heft 53). Münster 1933, 
Aschendorff. X V I + 1 3 9 1. Több képpel és térképpel. Ára fűzve 5.70, kötve 6.70 M. 

Nagymagyarország egyik legrégibb német telepének, a körmöcz-prónai nyelv-
szigetnek település- és nyelvjárásföldrajzát nyújtja ebben az elsőrangúan megírt 
könyvben a szerző. A gazdaság, a település és a jogviszonyok történetének tanul-
mányozásával, továbbá a helynevek és a legrégibb családnevek tanulságainak le-
vonásával világos képet ad Körmöcbánya és Németpróna városok keletkezéséről 
és lakóik eredetéről. A nyelvjárás története is megerősíti a település-, jog- és név 
történeti kutatás eredményét, mely szerint a körmöc-prónai németség délsziléziai 



és bajor népelemek keveredéséből jött létre. A keleti középfelnémet és a bajor-
osztrák kultúráramlat keveredéséből származott e nyelvsziget sokrétű műveltsége is, 
melynek sokszor meglepő régiségű emlékeivel csak most kezd — finomabb kutató-
módszerek birtokában — érdemileg foglalkozni a tudomány. Hanika könyve — 
bár a szerző egyes állításainak igazsága néha vitatható — egyik értékes eredménye 
a nyelvszigetkutatás újabban erősen fellendült tudományának. 

Konrád Hahm : Deutsche Volkskunst. Kisoktáv, 120 1., 101 képpel. Breslau 
1931, Ferdinand Hirt. Jedermanns Bücherei. Ára félvászonkötésben 2.85 M. 

A német népművészetről az elmúlt években több nagyon értékes összefog-
laló munka jelent meg. Hahm munkája, bár csak nagy vonásokban tárgyalja a 
hatalmas anyagot, mindamellett hézagot pótol, mert közérthető és világos nyelven 
számol be a német népművészet minden jelentősebb ágáról, fejlődéséről és prob-
lémájáról- Bevezetésül kifejti a szerző, hogy a népművészetet eddig mind a néprajz-
kutatás mind pedig a művészettörténet eléggé mostohán kezelte ; majd a népmű-
vészet lényegéről és fogalmáról, a népművészet és a kézművesség viszonyáról, 
végül a német népművészet egyes ágairól tájékoztat bennünket. Az idevágó szak-
irodalom legfontosabb munkáiról az irodalommutató számol be. Hahm könyvecs-
kéjének a világos, könnyed és jó áttekintést nyújtó tárgyalásmód mellett legnagyobb 
értéke a nagy körültekintéssel kiválasztott illusztrációs anyag, mely a berlini nép-
rajzi múzeum anyagára támaszkodik leginkább. Dr. Kurzweil Géza. 

Nevelés . 

Laurentzy Vilmos dr.: Uj magyar iskolapolitika. Magy. Kir. Egyet. Nyomda. 
A nemzeti munkaterv kultúrpolitikai célkitűzése az önellátás szükségességét hirdeti 
és keresztény világnézeti alapot akar. 

A nemzeti munkaterv kultúrpolitikájának ezen pontjához fűzi Laurentzy dr. 
reflexióit és ezeken iparkodik felépíteni az új iskolapolitikát. Igaza van, mikor az 
iskolapolitika fontosságáról beszél és hogy ennek igazodnia kell országunk lakói-
nak lelkéhez, foglalkozásához. Kissé túloz azonban, mikor könyvének jeligéjéül a 
a nemzeti öncélúságot választja, s ebben talán inkább a divatnak hódol. Kétségte-
len, hogy a levegő telítve van mindenfelé a nacionalizmus eszméjével és ez bizo-
nyos fokig helyes és szükséges, a nélkül azonban, hogy szélsőséggé fajulna. Ami-
ként egy nemzet társadalmán belül öncélú családok a vérkeringésre zavarólag hat-
nának, úgy az emberiség nemzetei életében öncélú nemzetek elhalt testrészekként 
az egész életét veszélyeztetnék. 

Rámutat arra a tényre, miként lett a magyar föld és népe a helytelen irányba 
vett túlméretezés következtében a gazdasági és politikai liberalizmusnak és a mer-
kantil-indusztriális kapitalizmus egocentrikus önzésének áldozata, s mily nehezen 
indult meg a megfelelő ipari oktatás. A mezőgazdasági és általában gazdasági 
szakiskolák hiányában az ország lakosságának zöme vagy távolmaradt a helyes 
szakkiképzéstől, vagy kiszakadt a neki megfelelő talajból és így vagy duhaj életet 
élt vagy számtalan esetben a szellemi proletárok számát szaporította. Nagyon he-
lyesen látja azt, hogy az iskolának először nevelni, azután tanítani keli. A szak-
iskoláknak a szakismereteket és általános műveltséget együttesen kell adniok, mert 
igaz, hogy nem szalongazdákra van szükségünk, azonban épen a társadalmi nível-
lálás szempontjából elméleti kiképzésben is kell részesülniök. 

A helyes iskolapolitika bázisát a nép nagy tömegének megfelelő szak- és 
szellemi ismeretek tegyék és úgy legyen erre az egész hármas tagozódású iskola-
rendszer felfelé felépítve, hogy a felsőbb rétegekben kidőltek helyét az alsóbb réte-
gek pótolhassák. 

Az állampolgári kötelességekre, nemzethűségre való oktatást nagyon hang-
súlyozza, de a keresztény vallási és erkölcsi nevelést, legalább is kifejezetten, nem 
említi, pedig e nélkül az egész berendezés homokra épül, s akkor a materialista-
atheista elgondolás következetesebb. 

Teljesen igaza van, mikor a terméketlen és tehetetlen kívánkozás helyett az 
alkotás útjaira hív. 

Dr. Hermann Ipoly. 



Dr. W e s z e l y Ödön : Pedagógia. A neveléstudomány rendszere rövid össze-
foglalásban. Második teljesen átdolgozott kiadás. — Révai kiadás, Budapest.—190 lap. 

1906-ban jelent meg szerzőnk könyvének első kiadása a „Tudományos zseb-
könyvtár" c. vállalatban. Azóta nagyot fordult a világ, és különösen is sokat fejlő-
dött, óriásit haladt előre a neveléstudomány. Ennek a haladásnak és fejlődésnek 
eredményeit mind feldolgozta a Szerző és ezért új és korszerű neveléstudományi 
rendszeri nyújt munkájának második kiadásában. Tájékozódást nyerhetünk a peda-
gógia minden vezető gondolatáról, egész anyagáról : minden kérdésnél megismerhet-
jük a különböző tudományos álláspontokat. Kitűnően összefoglalta a szerző mind-
azt, ami az elmélet és gyakorlat szempontjából szükséges vagy fontos. Akik az 
egyes kérdésekkel behatóbban akarnak foglalkozni, azoknak elsőrangú útmutatást 
nyújt a bőven idézett irodalom. A szerző neve maga is biztosítja a könyv kiváló-
ságát, nagy értékét. —in— 



RENDI HÍREK 

A Pannonhalmi Szemle olvasóinak kitartása, a bencés szellemhez 
való ragaszkodása következtében immár a 10. évfolyamához, 

jubileumához közeledik. A nehéz gazdasági viszonyok mellett igazán 
jelentősnek mondható siker ez, szép jutalma annak a kultúrmunká-
nak, melyet folyóiratunk csendben, minden vásári zaj, tülekedés nél-
kül végez. A jubileum alkalmából még szorosabb kapcsolatba sze-
retnénk lépni olvasótáborunkkal. Felvetődött a Szemle-matinék gon-
dolata, hogy egyes városokban, kezdve a fővárosban, ahol legtöbb 
olvasónk van, közvetlenül is érintkezhessünk olvasóinkkal s a sze-
mélyes megismerkedés erősítse az immár tíz éves szellemi, lelki 
kapcsolatot. Míg e gondolat megérik, addig is körkérdést intézünk 
olvasóinkhoz, hogy belekapcsoljuk őket folyóiratunk szellemi irányítá-
sába, hogy együttes munkával szinte átszakíthatatlan közösséget 
alkossunk. 

Ma, mikor nagy társadalmi átalakulás korát éljük, nem akarunk 
meghátrálni a kor új követelményei előtt, ápolni akarjuk a krisztusi 
társadalmi egyenlőséget, a mélyebb lelkiséget, a nyomor megszünte-
tésének gondolatát. Ápoljuk a tudomány minden ágát. Mi nem hi-
szünk a tudomány mindenhatóságában, mely azt gondolta, hogy a 
tudomány lerontja a templomokat, meggyilkolja a vallást, kitépi a 
szívekből a hitet. JVli épen vallásos oldaláról, a hit szemszögéből 
akarunk foglalkozni a tudomány összes ágaival. Két kézzel szeret-
nénk szórni az 1400 éves bencés rend lelki kincseit, a liturgikus gon-
dolatot, a béke és öröm szellemét a lelkekbe. A vallási és szociális 
megújhodásban levő magyar katolicizmusnak jelentős tényezőjévé 
szeretnénk válni. Felkérjük azért olvasóinkat, írja meg mindenki : 

1. mit talál jónak, mit kifogásolhatónak folyóiratunk 9 éves 
múltjában, 

2. mi a véleménye folyóiratunk cikkeiről, íróiról, 
3. mit kíván a folyóirat fejlesztése szempontjából, áttérjünk-e a 

hatszori megjelentetésre, 
4- a tudomány minden ágának legújabb eredményeiről beszá-

moló kritikai, könyvismertető rovatunkat fenntartsuk-e a mostani terje-
delemben, 

5. volna-e tere a Pannonhalmi Szemle könyveinek, melyeket 
a jól megszervezett teológiai, hitbuzgalmi, szigorúan egyházias szel-
lemű tudományos, maurinus munkája gyümölcseiként, vagy az egye-
temes bencés rend legkiválóbb szellemi termékeiből juttatna olva-



sóink kezébe. Évenkint csak egy könyvre gondolok, évi 2 P pártoló-
tagsági díjért, vagy egy összegben egyszersmindenkorra 50 P tag-
sági díjért, vagy 100 P alapítótagsági díjért. 

6. Hogyan tehetnénk szorosabbá a viszonyt a Bencés Diák 
Szövetség, az Oblátus- és Oblátaszövetség és a Pannonhalmi Szemle 
között? 

Alázatos tisztelettel kérjük olvasóinkat, szíveskedjenek e kérdé-
sekre minél alaposabb választ küldeni a szerkesztőség címére Pannon-
halmára, hogy folyóiratunk életébe új lendületet vihessünk tízéves 
jubileuma alkalmából. 

* * * 
Ferretti apátúr, az egyházi zenének kiváló művelője, a pápai 

egyházzenei főiskola igazgatója ötvenéves szerzetesi fogadalma alkal-
mából nagy ünneplésben részesült Rómában. 

A római Szt. Jeromos apátság első apátjává a Szentatya Quen-
tin Henriket nevezte ki, aki a Vulgata-bizottság legkiválóbb munkása. 

Höpfl Hildebrand, az Anzelmiánum kiváló biblikus tanára 
meghalt. 

Dr. Bánhegyi Jób főiskolai tanárt a Magyar Irodalomtörténeti 
Társaság választmányi tagjává választotta. 

Dr. Kurzweil Géza főiskolai tanárt a Budapesti Philologiai Tár-
saság f. évi január 9-én tartott ülésén választmányi tagjává, a Győri 
Kisfaludy Irodalmi Kör pedig február hó 13-án tartott közgyűlésén 
rendes tagjává választotta. 

Dr. Zoltán Veremund főiskolai tanárt a salzburgi egyetem az 
egyik filozófiai tanszékre hívta meg. 

Horváth Anzelm esztergomi tanárt a Szent László Társulat ké-
résére a főapát úr a braziliai magyarok lelki gondozására engedte 
el S. Paoloba, hogy segítségére legyen Szelecz Arnold rendtársunk-
nak, aki már 1931 óta fejt ki értékes munkát idegenbe szakadt 
honfitársaink között. 

igazgatói jelentés 
a Bencés Diákegyesület 
Budapesti Osztályairól. 

Az 1933. év a beszámolóm tárgya. 
A) Alapszabályaink kitűzte célok megvalósítása igazán szüksé-

get pótol manapság. Lelkierőt adni, ez az egyik kötelességünk. S 
vájjon volt-e valaha jobban szüksége erre az embernek, mint ma?! 
A lelkierőn múlik az egyéni élet, a nemzeti élet és az egész embe-
riség igaz boldogsága. Nem látunk-e felemelt homlokon boldog derűt 
a legjobban megsanyargatott és legnagyobb szenvedésekkel sújtott, 
de lelkierővel rendelkező hősök között ? S nem vesszük-e észre, hogy 



világok omlanak össze, bár legtöbb az aranyuk, legjobb a betévő 
falatjuk, de legkisebb a lelkierejük ? ! 

Minden összejövetelünk azt célozta, hogy ne feledjük azt a 
tanítást, amelyet régi tanáraink ajkáról hallottunk s ne pártoljunk 
azok közé, akiknek élete szomorú, nyomorult és vigasztalan, mert 
nem látnak mást, csak amit érzékszervük jelez s nem hisznek annak, 
amit bármennyire is akarják elhallgattatni azt, lelkirádiójuk hangszó-
rója kiált életükbe! 

Havi második csütörtök-esti összejövetelünk mindegyikünkre 
megnyugtató hatású, az igazi barátság vigasztaló erejével ható, ked-
ves visszaemlékezésekkel teljes, a jelen bajait nemfelejtő, de enyhítő 
és kitartásra buzdító együttlét volt. Minden összejövetelünkön szép 
számmal jelentek meg tagjaink, nem kevesebben mint eddig, sőt 
sokszor többen és sokszor eddig még nem látott társaink is felkeres-
tek minket. Örvendetes ez a mai lerongyolódott világban, midőn 
mindegyikünknek nagyon meg kell néznie kiadásainak rovatát. Erre 
gondolva teljes szabadságot adtunk az egyeseknek, mit akarnak köl-
teni, úgyhogy sokan csak egy csésze feketére, vagy egy pohár italra, 
de annál kellemesebb és barátságosabb beszélgetésre jöttek közénk. 
Hirdetjük ezt, hogy ne legyenek okai az anyagiak a kellemesen el-
töltött egy-egy testvéri együttlétnek. 

Ezeken az összejöveteleken beszéltük meg az egyesület esemé-
nyeit, az egyes testvérek életviszonyainak jobbrafordulását, kineve-
zéseket, családi örömöket ; jókívánságainkat ilyenkor fejeztük ki ki-
tüntetettjeink, névnaposaink stb. előtt, ilyenkor küldtünk üdvözletet 
ünnepekre kiváló diáktársaink : a bíbornok hercegprímás, a királyi 
sarjak, a főapát úr stb.-iek számára. 

De ilyenkor emlékeztünk meg az élet szomorúságairól is, minket 
magunkra hagyó társainkról, akik előre mentek oda, ahová mind-
nyájunknak egyszer el kell mennünk. így megemlékeztünk : Ányos 
Mihály tanárról, Concha Győző egyetemi tanárról, Bíró Zsigmondról, 
a Pesti Hazai Takarékpénztár igazgatójáról, Hudyma Béla segéd-
lelkészről és Szölgyémy Ferencről, a Ferenc József intézet egykori 
kormányzójáról. 

De nemcsak megemlékeztünk, hanem valóban részt is vettünk 
a végső tisztességen, misén és magunk is mondattunk szentmisét 
elhúnyt társainkért. 

Megtörténhetett, hogy mindenről nem értesültünk, sem a ked-
vező, sem a szomorú eseményekről. Ne vegye ezt zokon senki, ha-
nem, ha ki tud javítani minket, rangot, címet illetőleg is, legyen szí-
ves azt megtenni, mi örülünk neki legjobban ! 

Választmányi gyűlést tartottunk az iskolai év elején és a köz-
gyűlés előtt. A már tavaly megalakult négyes albizottság az idén is 
működött. Nem akarom ismételni s azért nem ismertetem újra már 
ismertetett szakosztályainkat; csak munkájukat jelzem röviden : 

I. Kulturális szakosztály. Mint minden évben, 1933-ban is vol-
tak lelkigyakorlataink, melyeket dr. Szunyogh X. Ferenc bencés tanár 



tartott. Szent Benedek napját is megünnepeltük, — amint erről már 
megemlékeztünk a Szemlében — előtte való napon szép ünnepély-
lyel a Zeneakadémia nagytermében. Ez alkalommal nyújtották át a 
főiskolai ifjak dr. Takách István főorvos úr megkapó beszéde után 
a Szent Benedek-serleget a Diákszövetségnek. Ezzel a serleggel a 
felavató beszédet József kir. herceg tábornagy úr mondotta a köz-
gyűlési vacsorán, igaz szeretettel és hálás érzelmekkel egykori ben-
cés tanárai és vezetői iránt. Szent Benedek napján pedig részt vet-
tünk az ünnepi szentmisén, melyet a 10 éves bencés letelepülés 
emlékére Angelo Rótta pápai nuncius úr mondott. Mindazoknak, akik 
ezen ünnepünkön tevőleges részt vettek, az egész Egyesület nevében 
hálás köszönetet mondok. Különös köszönet illeti meg Tarján 
Oszkár iparművészt, aki a szép Szent Benedek-serleget művésziesen 
kitervezte és elkészítette. (Azért is említem őt külön, mivel — saj-
nos — tőle is el kell búcsúznunk.) Azóta elhívta örök hónába már 
a mindenek Atyja. A mi Szent Benedek-serlegünk volt utolsó műve. 
Már nem jött el az avató ünnepre, pedig igen hívtuk. Már akkor 
meglepte a betegség, sokáig kínozta, utolsó pillanatában is a mi 
Szent Benedek-serlegünkre gondolt és a szentségek felvételére a Diák-
szövetség ügyvezető igazgatóját kérte fel. Alig egy pár percre, hogy 
eltávoztam betegágyától s hogy az utolsó fohászt elimádkoztam ked-
ves családtagjaival együtt, már elszállt művésziekért lelkesülő szel-
leme az örök művészet és boldogság hónába. Kérem kedves tag-
társaimat, foglalják lelkét imáikba és emlékét őrizzék szívükben. 

A kulturális szakosztálynak van két gondolata, melyet itt a köz-
gyűlés előtt is meg akarok említeni, jóllehet még messze vagyunk 
a megvalósulás stádiumától. Az egyik : Budapestnek van egy eldu-
gott, gondozatlan utcája, amelyet hogy-hogy-nem, elneveztek Szent 
Benedek utcának. Ki kell mondanunk : szégyene a Diákszövetségnek, 
hogy engedi ezt az utcát, hogy a nagy Szent nevéről nevezzék el. 
A kulturális szakosztály azon dolgozik, hogy ezt a nevet erről az 
utcáról eltávolítsa és olyan utcára tegye át, mely méltó a nevére. 
Mindazokat, akik ez ügyben tudnak tenni valamit, megkérem, legye-
nek segítségünkre. 

Másik gondolata : a kegyelet a régi bencés tanárok iránt. Jól-
lehet nem volt bencés intézet Budapesten, mégis többen haltak el 
a bencés tanárok közül Budapesten, szanatóriumokban, kórházak-
ban stb. Szétszórtan vannak eltemetve itt-ott. A kulturális szakosz-
tály óhaja, hogy e hamvakat összegyűjtse és egy szép emlékművel 
jelölt kriptában helyeztesse el. Kádár Titusz, az intézet első igazga-
tója, Davosban nyugszik. Az ő sírjáról is gondoskodni kellene. Meg-
említettem mindkét gondolatot, hogy az összes tagok tudjanak róla 
és mindnyájan gondolkodjunk és cselekedjünk ezen ügyekben. 

1933-ban ünnepeltük a Pannonhalmi Szent Benedek-rend Buda-
pesten való letelepülésének 10 éves évfordulóját. Ezen alkalomból 
ünnepi közgyűlést tartottunk s felkértük a központot, hogy mindazo-
kat, akik ez ügyben hathatósan közreműködtek, üdvözölje munkáju-
kért és nekik hálás köszönetet mondjon. Ez meg is történt, megkap-



tuk a válaszokat, amelyek mutatják az igaz ragaszkodást a Pannon-
halmi Szent Benedek-rend iránt. 

Résztvettünk az ezen alkalomból június 11-én a Zeneművészeti 
főiskola nagytermében tartott ünnepségen, hol maga a m. kir. vallás-
és közoktatásügyi miniszter úr, mint bencés szülő, mondott megható 
beszédet az évfordulóról. Ez alkalommal vagy személyesen, vagy 
írásban igen sokan fejezték ki együttérzésüket és jókívánataikat a 
renddej szemben. Mindenek közül legyen szabad magát XL Pius 
pápa Őszentségét megemlítenem, aki táviratilag fejezte ki jókívánsá-
gait és küldötte áldását minden bencés tanárra és tanítványra ! 

II. A vigalmi bizottság legtöbbet fáradott, de a legtöbb ered-
ményt is ért el és legtöbb köszönetet érdemel. Nemcsak úgy értem, 
hogy a február 16-i családi est (a Szent Gellértben) 404'69 pengő tiszta 
jövedelemmel, a nov. 9-i tea (a Pannoniában) 486'30 pengő tiszta 
jövedelemmel zárult, hanem úgy is, hogy ismertté tette a bencés 
nevet szélesebb körben, a Diákszövetség tagjait, kedvességét meg-
mutatta másoknak is és jó hangulatot keltve, enyhítette az általános 
idegességet, megnyugtatta a kedélyeket és vonzóvá tette azt a szel-
lemet, melyet szövetségünk képvisel. 

Igen jól sikerült júniusi összejövetelünk is, melyet a szabadban 
Margitszigeten tartottunk meg. Erre az összejövetelre eljöttek fiatalabb 
főiskolás tagjaink is és öregek, fiatalok igen jól érezték magukat. 

Volt tervbe véve még más együttes is, talán kirándulás, talán 
tea komoly előadással kapcsolatban stb. Reméljük, hogy eljön az 
ideje ezeknek is. 

III. Pénzügyi bizottság. Tavaly megállapított szigorú keretek 
közt működött. Egyetértésben a többi, vidéki osztállyal. Minden hó-
napban tartott ülést, hiszen minden hónapban kellett segélyezni a 
rászorulókat. A számszerű adatokat jelentésem második : az anyagi-
akról szóló részében közlöm. 

IV. Az állásba-segítő bizottság. A szeptemberi választmány 
meg akarta szüntetni. Talán azért, mivel nem tudtunk elérni ered-
ményt ! Sokáig szünetelt is, de azután mégis csak összejöttünk. Meg-
beszéltük a lehetséges módozatokat s a megbeszélés eredménye az 
lett, hogy ilyen dologban igazán csak az egyes tagtársak kitartó és 
visszautasítást nem ismerő, állhatatos segítsége mellett mehetünk 
valamire. — Adatokat gyüjtünk, tagtársakat keresünk minden- hiva-
talban és a fiatalokat őhozzájuk irányítjuk, ha segítésre valóban rá-
szorultak, ha azt valóban megérdemelték s kérjük kedves tagtársain-
kat, hogy legyenek egy időre ismét bencés diákok és diáktársaikat 
vegyék hathatós oltalmukba, pártfogásukba, — Természetesen az 
állástalan diplomások szövetségébe bejelentettük a mi állástalanain-
kat is, valamint az Országos Kat. Diákszövetségbe is. Ügy értesül-
tem, hogy munkálkokásunknak már nem egynél lett eredménye s 



újabb eredmények vannak kilátásban. Mindebből az következik, hogy 
nem szabad csüggednünk soha s nem szabad visszariadnunk egy 
alkalommal sem, ha nehézségek egész erdeje tornyosul is mun-
kánk elé. 

Alapszabályaink értelmében tagjainkat meghívtuk a bencés 
reálgimnázium ünnepeire, minden megmozdulására. Tavaly már meg-
indítottuk a mozgalmat, hogy a szülőket is közelebb hozzuk Egye-
sületünkhöz. Ez az idén ismét tovább haladt, úgyhogy míg tavaly 
közgyűlésünkkor csak 72 pártoló tagunk volt, az idén már 176 szülő 
csatlakozott hozzánk és összejöveteleinket is megtisztelik sokan jelen-
létükkel. 

Főiskolás csoportunkról, melyről tavaly itt a szellemiek közt 
emlékeztem meg, legyen szabad az idén egészen külön pontban 
szólanom. 

B) Alapszabályaink szerint Egyesületünknek második célja az, 
hogy anyagilag is támogassa a bencés gimnáziumi, de íőképen a 
bencés intézetekből kikerülő, főiskolásokat. 

A gimnáziumi ifjúság anyagi támogatására fordítjuk azt az össze-
get, melyet a szülők, mint pártoló tagok fizetnek, hiszen tulajdon-
képen ez a pártoló tagság az in'ézeti segítő egyesületet pótolja. így 
tehát tavaly 344 pengőt fordítottunk a gimnáziumi szegény ifjúság 
segélyezésére, iskolai díjaik fedezésére. 

A többi jövedelem a főiskolásokat illeti. Kedves Diáktestvérek, 
itt fel kell emelnem szavamat az ifjúság érdekében. Mert sajnos, 
hallottam nem egyszer : nem érdemlik meg. De ez csak a legegysze-
rűbb kifejezés, mely ilyen értelemben elhangzott. Igaz, elismerem, 
vannak, s talán nem kevesen, akik visszaélnek az adott segéllyel, 
de ezekért az igazán szűkölködőket is kizárni a jótéteményből, nem 
lenne bencés diákszívhez méltó cselekedet. Ne gondoljuk, hogy olyan 
az ifjúság sorsa, mint fiatal korunkban a miénk. A minap beszéltem 
egy fiatallal, beszéltünk a mai lehetetlen időkről és szomorúan azt 
mondotta: „De legalább főtisztelendő úrnak voltak évei, melyek nyu-
galomban, izgatottság nélkül, rettegés nélkül multak el, de nekünk . . . 
ilyenben még sohasem volt részünk". Nem csoda tehát, ha néha-
néha nem tud megfelelő módon viselkedni a mostani fiatalember, 
ha néha-néha megfeledkezik arról a módról, mely hozzá illenék s 
melyet mi követtünk régen és most is mindenkitől megkívánunk. Test-
vérek, meggondoltuk a fiatal szavát : „Nyugodt életben még soha-
sem volt részem!!" 

Ne korholjuk az ifjúságot, ezt a boldogságot sohasem látott 
ifjúságot, hanem iparkodjunk megérteni, szeretni, ha hibáz, megjaví-
tani. De ne taszítsuk el magunktól ! 

Hallottunk olyan megjegyzést is : Gyüjtsük a pénzt, hogy valami 
nagyot alkothassunk ! Gyüjtsük a pénzt, mikor a házunk ég és ne 
siessünk azt mindenáron eloltani ? — Gyüjtsük a pénzt, mikor bete-
gen fekszik testvérünk s ne adjunk a meggyógyítására, az orvosságra 



semmit ! Gyűjtsük a pénzt, mikor gyermekeink az éhséggel, hideggel 
küszködnek s ne adjunk nekik ételt és ruházatot? Istenem, nem 
nagyobbat alkotok akkor, ha életet mentek, ha veszélyt szüntetek? 
Tegyünk alapítványokat, hogy megsemmisüljenek!? Vagy ha ideig-
óráig, mondjuk 100 évig meg is maradnak (az idők tengerében ez 
is csak ideig-óráig tart) évenkint csak egy-egy fiút segélyezhetek, pe-
dig most van szükség segítségre s most azzal az alapítvány-
nyal segíthetek 100-on ? Ismerem az alapítványokat, A mi osztályunk-
nak volt 15 alapító tagja évekkel előbb. Pénzüket őrizte a bank, 
mely egyszer csak csődöt mondott és a pénzzel nem segélyezhettünk 
senkit. Vagy ott vannak az egyes gimnáziumok alapítványai. Érték-
papírokban voltak elhelyezve s még fűtőanyagnak sem lehetne érté-
kesíteni őket. 

Szerintem nagyot alkotunk, ha a jelen nyomort enyhítjük. — 
Ez a gondolat vezetett bennünket segélyezéseink alkalmával. Segé-
lyezéseinkben az alapszabályainkon is túlmentünk. Ezt már tavaly 
is említettem és jóváhagyással találkoztam. Segítettük nemcsak fő-
iskolásainkat, hanem öregdiákjainkat is. Ide jutottunk, hogy az öreg 
diákok, akik az alapszabályaink szerint a jótevők, maguk szorultak 
ma rá a jótevésre, a segítségre. 

Segélyeket adtunk: Főiskolásoknak 1891'40 pengőt, öregdiá-
koknak 400 pengőt. Ezeken kívül a Horthy Kollégium bencés szo-
bájának felszerelésére, melyről a következő pontban fogok szólani, 
1829*54 pengőt, főiskolás tankönyvekre 300 pengőt. Ez mind össze-
sen 4764'94 pengő. A tavalyi segélynek majdnem kétszerese. 

Honnan vettük ezekhez a pénzt? Hogyan segített meg a jó 
Isten, hogy nevében ilyen segélyt adhattunk? 

Bevételeink elsősorban a tagdíjak. Tagdíjakból, sajnos, csak 
1050 pengő jött össze. Taglétszámunkhoz képest sokkal többnek 
kellett volna befolynia. De ne panaszkodjunk. Éppen előbb említet-
tük, hogy az öregdiákok is rászorulnak a segítségre s így nem cso-
da, ha többen a tagdíjat nem tudják megfizetni. Igen sokan vannak 
nyilvántartva nálunk, akik más osztálynak is tagjai. Tulajdonképen 
mindnyájan más osztálynak is tagjai vagyunk. Hiszen a budapesti 
intézet oly fiatal, hogy abból kikerült ifjak még nem lehetnek állás-
ban lévő öregbencés-diákok s „így alapszabályszerűleg nem is lehet-
nek az egyesületnek tagjai. Ők még mindnyájan,csak a főiskolás 
csoport tagjai, ezeknek pedig tagsági díjuk nincs. így tehát a. töb-
biek mind más bencés intézetnek voltak tanítványai s így más osz-
tályhoz is tartozhatnak. S ez valóban így is van. Több tagtársunk 
jelenti, hogy ő a saját osztályánál fizette ki tagsági díját. Természe-
tesen azonnal jelentettük, hogy ez rendben van, nem kell két helyen 
tagsági díjat fizetni (ámbár lehet !) s ha saját intézetének osztályánál 
megfizette a tagsági díjat, mi tagsági díjat nem kérünk, legfeljebb — 
ha van feleslege — egy kis adományt. így van azután, hogy név-
sorunkban sokan vannak ilyenek is. Nem hagyjuk őket ki, hiszen 
itt élnek közöttünk, itt hívjuk egybe barátságos együttesre. Hangoz-



tatjuk mindig, hogy nem a pénzgyüjtés első célja egyesületünknek, 
hanem a lelki összetartozás, lelki segítségadás ápolása! 

Jövedelmi forrásunk továbbá az adományok. Az„ idén ismét 
nagy hálával kell megemlékeznünk SchandI Károly Őméltóságáróí, 
mert hiszen tisztán az ő hathatós közbenjárására történt, hogy kará-
csonyi adományaink a tavalyinál többet mutatnak íel : 375 pengőt 
(tavaly volt 295 pengő). Ezért jegyzőkönyvileg is köszönetet szava-
zunk SchandI Károly Őméltóságának és kérjük, hogy jövőre se vonja 
meg tőlünk hathatós támogatását. 

További jövedelmi forrásaink voltak estélyeink. 1933. febr. 16-iki 
estély 404'69 pengőt, a márc. 20-iki hangverseny 155"74 pengőt, a 
a nov. 9-iki tea 486 30 pengőt hozott tiszta jövedelemképen. Ezek-
nek rendezéséért itt is hálás köszönetet mondok mindenkinek, de 
talán nem haragszanak meg a többiek, ha külön is kiemelek egy 
nevet : dr. Tóth Zoltán nevét, aki legtöbbet fáradt sok mással együtt 
ezen ügyekben s akinek elmés ötletei emelték az egyes ünnepélyek 
nívóját. 

De van egy biztos jövedelmünk is s erről már tavaly is meg-
emlékeztem, hálásan említve a Főapát úr nevét : Az iskolai díjakból 
minden diák után egy pengő a Diákszövetséget illeti. Ezért a rende-
letéért nem tudunk elég köszönetet mondani Őméltóságának. 

Jelzem továbbá, hogy a segélyekhez s a Horthy Kollégium fel-
szereléséhez az egyes vidéki osziályok is hozzájárultak a központi 
választmány határozata alapján. A könyvekre pedig a VKM.-től kap-
tunk 360 pengőt.) 

Van még egy jövedelmi forrásunk, mely most nagyon gyengén 
folydogál, de amely egykor legjobban döntheti a segélyt : a vissza-
fizetések. Ma még csak 360 pengővel vannak beírva könyveinkbe, 
még pedig öregdiákok visszafizetése 200, főiskolásoké 160 pengővel. 
Csekely az összeg, de azért ez is jelenti, hogy vannak, akik arra 
gondolnak, mivel tartoznak diáktársaiknak s van remény, hogy ilyen 
mindig több és több lesz és segélyeink igenis meghozzák a kamatot. 
(Tavaly visszafizettek 240'54 pengőt. 

Segítséget szereztünk főiskolásainknak a Horthyné főméltóságú 
asszony segélyakciója révén is, ahonnan 12 fiú részesült 25—25 pen-
gő segélyben. Hálás köszönet Farkas Edit Őméltóságának, aki ügyün-
ket hathatósan pártfogolni kegyes volt. 

Hasonlóképen mély hálára kötelezte főiskolásainkat Balogh 
Elemérné Őméltósága, aki a pro juventute akció révén 3 télikabátot, 
3 felsőruhát, 4 fehérneműt és cipőt juttatott szegény fiatal tagtársainknak. 

A Bencés Obláták sok mindenen kívül, mellyel a Horthy Kol-
légium bencés szobájában lakó tagtársainkat segélyezték, 1 télikabá-
tot, 1 tavaszikabátot és egy felsőruhát, más öreg diáktársunk pedig 
egy felsőruhát, egy cipőt, a Magyar Csokoládégyár rt. 2 kg szalon-
cukrot küldöttek a szűkölködő főiskolások felsegélyezésére. 

Hálás köszönet mindenért, de kérésünk se maradhat el : ne 



feledkezzék el senki a segélyezésről, ha módjában van valamit is 
küldeni. Minden csekélységet hálás szívvel fogadunk. 

Még a tagok számáról kell megemlékeznem : rendes tagjaink 
száma a tavalyi 376-ról 424-re emelkedett. Köszönhetjük ezt egyesek 
buzgólkodásának, akik régi társaikra felhívják a központnak figyel-
mét. Ha nem is tudjuk egyszerre magunkhoz fűzni őket, reméljük, 
majd egyszer nekik is jól fog esni visszaringatni magukat a diák-
évek kedves emlékeibe. Ezért azokhoz, akik egy éve nem jelentek 
meg közöttünk, külön levelet is írtunk, kérve őket, jöjjenek el közénk ! 
Sokan szép levélben válaszoltak. — Alapító tagjaink száma 16-ról 
17-re emelkedett. Dr. Schág Károly ügyvéd úr volt szíves az alapító 
tagsági díjat lefizetni. Hálás köszönet érte Pártoló tagjaink száma 
72-ről 176-ra nőtt. Hálás köszönet érte a kedves szülőknek. 

0 Most legyen szabad kölön pontban megemlékeznem a fő-
iskolás csoportunkról. Ez iskolai évben több évi szünetelés után máso-
dik éve működik. A főiskolás csoport ügyrendjét tavalyi jelentésünk-
ben, melyet minden tagnak megküldöttünk, közöltem. Tagjainak száma 
örvendetesen nő : különösen a budapesti tagok száma, hiszen min-
den évben egy-egy érettségit tett évfolyammal lesz több. így van 
budapesti 125 (tavaly volt 90), esztergomi 76 (59), győri 39 (30), komá-
romi 8 (0), kőszegi 27 (21), pápai 31 (24), soproni 26 (23) összesen 
332 (tavaly volt 247). 

Ezeknek a fiúknak tagsági kötelezettsége csak a szeretet a régi 
tanárok, az őket nevelő Bencés Rend iránt. Gyűlésekre csak a de-
legátusok vannak kötelezve (21) havonkint egyszer, mások csak jó-
kedvből jönnek, ha ráérnek. És hála a jó Istennek : jönnek. Iskolai 
év elején és végén van egy-egy gyűlés, azután minden héten kedé-
lyes összejövetel a józsefvárosi egyházközség házában (a vezetőség 
s különösen Blieszner Ágoston prépostplébános úr kegyes jóságából 
az idén már nemcsak egyszer: pénteken, hanem kétszer, mert a 
szerda délutánt is megkaptuk főiskolásaink számára), azután sokszor 
jöttek, mikor rendezték az estélyeket, mikor sokan közülük mint 
öregcserkészek jönnek a cserkészgyűlésekre, vagy a reálgimnázium 
segítségére, stb. stb. Nincs kényszer, csak azt akarjuk, hogy jószán-
dékból, jókedvből jöjjenek. Azt akarjuk, hogy csak kapjanak tőlünk 
s ők csak ragaszkodásékat, szeretetüket adják cserébe. 

Nagy örömmel jelentem, hogy régi tervünk : a Horthy Kollé-
giumban a bencés szoba az idei iskolai évben Dr. Csorna Kálmán 
igazgató úr segítségével valóra vált. Hálás köszönet érte ! Az idei 
iskolai év elején 2 szoba és 13 ágy állt rendelkezésre a bancés fő-
iskolásoknak és ezt a 13 ágyat felszereléssel s a szobákat csínnal 
és kedvességgel a Bencés Obláták egyesülete töltötte meg, midőn 
egyforma takarókat, szőnyegeket, asztalterítőket, ablakfüggönyöket 
stb. készített a bencés főiskolások számára. De még ezeknél is töb-
bet tett a találékony szeretet : karácsonykor a karácsonyfa alá tett 
kisebb-nagyobb ajándékokkal és a fentebb említett ruhasegéllyel is 
szaporították jótékonykodásukat. Igazán jól esik ez a kedves női 



gondoskodás azoknak a szegény bencés főiskolásoknak, akik csa-
ládjuktól távol, az anyai szeretetet nélkülözve kötelesek tölteni nap-
jaikat. Külön is »agy köszönetet kell mondanunk Szegedy-Maszák 
Aladárné Őméltóságának, akinek kezdeményezésére és közreműkö-
dése mellett végezték ezen szeretet-munká.ukat a Bencés Obláták. 
A mi részünkről Boldoghy Máriusz, dr. Szunyogh X. Ferenc és Sze-
keres Bónis látogatták meg a kollégistákat. 

Biztos remény van arra, hogy a jövő évben még 7, összesen 
tehát 20 ágy fog rendelkezésre állani a Horthy Kollégiumban a 
bencés főiskolásoknak. 

Nagy hálával kell megemlékeznünk Flandorfer Pál dr. öregdiák-
társunk Őméltóságának szívességéről, aki Kemenes Illés dr. főigaz-
gató úr kérésére 300 pengőt utalt ki a főiskolások számára tankönyv-
segély címén. Ezzel a pénzzel meg tudtuk valósítani régi vágyunkat : 
hogy .őiskolai tankönyvekből egy kis könyvtárt alkossunk s így se-
gítsünk a fiúkon, kik tanulni óhajtanak, de nincs pénzük, hogy drága 
egyetemi könyveket vásárolhassanak. E könyvtár vezetője és őre 
Ronczik Sándor jh. 

Az Országos Katolikus Diákszövetség életében is tevékenyen 
résztvettek fiataljaink : Márk Alajos, Tróykó György, mint kiküldöttek 
a központi választmányban, Murarik Antal és Horváth Miklós mint 
kiküldötteink a szociális szakosztályban. Különösen az utóbbiban 
igen hathatósan működtek. 

Azt remélem, hogy ha a kezdet nehézségein túl leszünk és jól 
belejövünk a rendes munkába, akkor abból a sok tervből, melyek-
ről most csak beszélni tudunk, sokat meg is tudunk valósítani. 

A Csoport vezetője a Diákszövetség ügyvezető igazgatóján kí-
vül dr. Bunner Emőd bencés tanár. Az ifjúsági csoport elnöke Ko-
vács László oh. Az ő tevékenységének köszönhetjük, hogy élénkebb 
az élet a főiskolás csoportban és hogy az egyetemen az egyes fakul-
tásokon már külön hirdető táblák vannak, ahol tagjaink számára 
való tudnivalókat közzé tudjuk tenni. 

Nem fejezhetem be jelentésemet a főiskolás csoportról, hogy 
meg ne említsem Romek Árpád urat, aki egyízben a főiskolás fiúk-
nak bűvészi mutatványaival igen kellemes és felejthetetlen estét vará-
zsolt. Ha több ilyen kedves estét tudnánk szerezni főiskolásainknak, 
akkor könnyebben tudnánk valamennyit összehozni egymással. 

Befejezésül legyen szabad kérnem kedves diáktársaink mind-
egyikét, hogy vegye pártfogásába főiskolásainkat, ha teheti, jöjjön el 
közéjük egyes gyűléseikre, hogy ők is lássák, hogy megbecsüljük 
őket és szeretjük őket. Ezzel önkénytelenül is jobban összeforrnak 
egyesületünkkel és majdan hasznos tagjai lesznek az Egyesületnek 
és kedves társai a mostani tagoknak. 

Végül legyen szabad hálás köszönetet mondanom mindenki-
nek, aki egyesületünk életében tevékenyen résztvett, egyesületünket 
bármi módon is segítette és így lehetővé tette, hogy Egyesületünk 
nemes céljait valóraváltsa. 

Dr. Mattyasovszky Kasszián. 



Oblátus- és Oblátaszövetség. 

Az Oblátus- és Oblátaszövetségekben folyik a munka, amely 
Szent Benedek szellemét akarja a lelkekben úgy kialakítani, hogy 
azok ezzel a szellemmel töltekezve tudjanak azután mások javára is 
dolgozni. — Mikor Szent Benedek Atyánk a pusztában élt és készült 
nagy munkájára, tapasztalta magán, hogy a régi keresztények lelkü-
letének kialakítása, amit ő azután gyermekeinek főtulajdonává akart 
tenni, nagy munkát kíván. Azért kívánta, hogy a lelkek vezetői és 
tanácsadói figyeljék a reájuk bízottakat, vájjon megvan-e bennük a 
készség ezen lelkület kialakítására. 

A mult alkalommal szóltam arról, hogy ezen lelkületnek egyik 
jellemzője az Istenkeresés. — A Regulában a másik tulajdonságot 
így jelöli meg Szent Benedek Atyánk: Buzgó-e az isteniszolgálatban? 
Erre a kérdésre kell nekünk is feleletet adnunk és ha azt vesszük 
észre, hogy még van hiba, akkor erősen munkába kell állnunk és 
dolgozni mindaddig, míg csak nyugodt lélekkel nem mondhatjuk, 
szeretjük az Úr szolgálatát, szívesen veszünk részt az Úr szolgála-
tában és annak fénye emelésében. 

A kolostorokban élőknél az istentiszteletben való buzgóság a 
karimának és a szentmisének, különösen a konventmisének a szere-
tetét sürgeti. A világban élőknek, amint a X. Pius pápától kiadott 
statatumok előírják, az a kötelességük ebből a szempontból, hogy a 
vasárnapi szentmisehallgatás kötelezettségének tegyenek eleget. Apol-
niok kell azután a szent liturgia irántv aló szeretetet. Szeretniök kell 
az Úr házának szépségét és ezért ha tehetik a külső díszítésében 
szívesen kell résztvenniök. Ezenkívül szívesen kell résztvenniök, ha 
tehetik, hétköznapokon is a szentmiséken, és a szerzetesek karimáján. 
És ha ezt nem tehetik, legalább lélekben kell azon jelen lenniök. 
Amennyiben meg tudják tenni, imádkozzák ők is a breviáriumot vagy 
a Bold. Szűz kis officiumát, vagy pedig ehelyett a szentolvasónak 
egy tizedét, vagy az u. n. kis oblátus officiumot. Szeressék az ado-
rációt és a keresztúti ájtatosságot. Ezek mutatják, hogy a világban 
élő oblatusoknak és oblátáknak sok alkalmat nyújt az Egyház az 
imádságos élet gyakorlataira. Ha ezeket jól felhasználják, bizonysá-
got tehetnek arról, él-e bennük a buzgóság az Úr szolgálata iránt. 
Epen ezért tanácsos ezekben a napokban, amikor még olyan közel 
vagyunk az imádság napjaihoz és amikor annak az emlékét ünne-
peljük, ahogyan az apostolok várták a Szentlélek eljövetelét, tanácsos 
megvizsgálnunk, milyenek vagyunk az Úr szolgálatában. 

A kitartó szolgálatra merítsünk erőt annak a meggondolásából, 
hogy az, első keresztények állhatatos imádkozó életét követjük és 
így az Úr példája szerint rendezzük életünket, amikor az imádságot 
buzgón végezzük. 

Ha a Regula szellemét akarjuk követni, szeretnünk kell a közös 
ájtatosságokat, szívesen kell résztvennünk az u. n. népájtatosságokon. 



De ezzel nem elégedhetünk meg : a magánimádság buzgó felkaro-
lásával is szolgálnunk kell az Úrnak, 

Szeretném még azt kérni, hogy amikor a magánimádságainkat 
végezzük, ne feledkezzünk meg arról, hogy sokan vannak oblátu-
sok itthon és kinn a nagy világban. A testvérekért végzett imádság 
nagy erőt jelent abban, hogy Szent Benedek Atyánk szelleme erő-
södjék és terjedjen a lelkekben. 

Jelentés a kecskeméti oblátaszövetség munkájáról : Munkájuk 
a szokott irányban folyik. A maguk lelkének képzésére megtartják 
havonkint a gyűléseiket, amelyeken Cservenka József tanítása mélyíti 
a tagokban a liturgia iránt való szeretetet. Szólt a szenthelyekről, a 
keresztről, a szent jelekről. A Máriavárosban a népmisszió munkáját 
folytatják. Előadások voltak, amelyek a tudást gyarapították (előadóik : 
Pásti Sándorné tanárnő, Kiss Gellért igazgató, Balyi János káplán, 
Megáll József tanár, Szathmáry Kálmán, Domokos László igazgató, 
Kovács Sándor főesperes.) A népmísszió hatása érezhető, hogy más 
helységbe is meghívták őket ismeretterjesztő előadások tartására. 
De a Máriaváros lelki életének mélyítését is folytatták. Ezért a szo-
kás szerint lelkigyakorlattal zárták az 1933. évet. Megrendezték a 
fogházi karácsonyfa ünnepélyt is. Szent Skolasztika és Szent Benedek 
ünnepét szentmise hallgatással és közös szentáldozással ünnepelték 
meg. Szent Benedek ünnepén d. u. ünnepélyt is rendeztek, amely-
nek szónoka Balázs Benedikta nővér volt. A közgyűlést febr. 4-én 
tartották meg. 

A budapesti Szent Skolasztika Obláta Szövetség jelentéséből 
különösen nagy örömmel kell kiemelnünk egyrészről a tagok szá-
mának a növekedését. Szent Benedek ünnepén heten tették le az 
oblációt, név szerint : gróf Batthyány Tivadarné, özv. Bezerédy Ivánné, 
özv. Sylvester Brunóné, Kallina Anna, Világhy Elza, Fülepp Irma, 
Molnár Mária. A másik kedves gondolat volt, hogy beállították a 
a Charitativ bizottság működését, amely elsősorban a Bencés Diák-
egyesület meghallgatásával a bencés diákok segítésén fáradozik. Már 
is szép munkát végzett a bizottság, amint a megküldött jelentés mu-
tatja. Szent Benedek szellemének minél nagyobb megismerését tűzték 
ki célul és ezért a helyi igazgató a havi gyűléseken a Regulát ma-
gyarázza. A liturgia szeretetét mélyíti az evangéliumról mondott szent-
beszéd a hivatalos szentmiséik alatt. Karácsonykor és húsvétkor 
liturgikus képekkel díszített levelezőlapokat adtak ki. Elkészíttették 
és terjesztették Boldog Margit képeit is. 

Szarvason két új tagot vett fel Szekeres Bónis helyi igazgató. 
Név szerint : özv. Papp Istvánnét és Orbán Sárit. Egyelőre budapesti 
Szövetségünk tartja nyilván, de levelükből látszik, hogy a maguk 
rendezte összejöveteleken a testvéri szeretet ápolása mellett igyekez-
nek Szent Benedek szellemét is egyre jobban megismerni. Bízunk 
abban, hogy ott is elérkezik az idő, amikor külön Szövetségbe tö-
mörülve áldják Szent Benedek Atyánkat és a mai kor nehézségei-
ből kivezetésre alkalmas szellemét. ) 



Halottunk. 

t MESTERHÁZI IMRE ANTAL 
aranymisés áldozópap. 

(1854. okt. 1.—1934. ápril. 1.) 

Meghalt a Föltámadás áldott ünnepén. Csendben, szinte észre-
vétlenül lépett át az Örökkévalóság kapuján, hogy megjelenjen Bírája 
előtt és számot adjon a jó Isten kegyelméből hosszúra szabott, imád-
ságos és mindvégig munkás szerzetes-papi életének sáfárkodásáról. 

Meghalt sz. Rendünk jóságos „Imre bácsi " ja és Vele sírbaszállt 
az utolsó zalavári bencés, aki egy félszázaddal ezelőtt a zalavári 
apátságnak a pannonhalmi főapátsággal való egyesülésekor kilenced-
magával édes-testvérül hozzánk szegődött. 

Mesterházi Imre Antal Sárváron született 1854. okt. 1-én. Közép" 
iskoláit Kőszegen és Szombathelyen végezte. 1875-ben a zalavári 
apátságba vétette föl magát, ahol — miután Veszprémben teológiai 
tanulmányait befejezte, — 1879-ben áldozópappá szentelték. Pap-
működését mint hitszónok kezdte Zalaapátiban. 1885-ben a pannon-
halmi főapátság joghatósága alá került : pannonhalmi bencés lett. 
Ettől az időtől fogva különösen gazdasági és lelkipásztori téren fej-
tett ki áldásos tevékenységet. Bárhová állították, az egész ember 
buzgóságával, munkaszeretetével és rátermettségével végezte a „ben-
cés munkát". 

Pannonhalmán mint szőlő- és pincefelügyelő, Celldömölkön mint 
jószágkormányzó összesen 15 évig vezette a rábízott birtokrészeket. 
Különös kedvvel és szakértelemmel foglalkozott a szőlőműveléssel, 
s a pannonhalmi és somlói szőlők felújításában, nemesítésében, új 
telepek létesítésében elévülhetetlen érdemei vannak. 

Eletének legnagyobb része azonban a lelkipásztorkodás terén 
telt el. Bakonybélben, Győrszentmártonban, Varsányban, Csácsbozso-
kon és Zalaváron összesen 31 évig volt plébános. És mindenütt 
pásztora — és nem bérese — volt a gondjaira bízott nyájnak, me-
lyet szeretettel, okos fegyelmezéssel és jó példával vezetett az üd-
vösség útján. Különös gondja volt mindenhol a serdülő ifjúságra. 
Nem egy meglett ember hálálkodott neki, hogy ifjúkorában vissza-
terelte a tisztesség és becsület útjára. Nagyon szerette az iskolát is. 
Éber figyelemmel kísérte és a tapasztalt és bölcs ember hozzáérté-
sével vezette annak munkáját. 

Miként gazdasági munkakörében, azonképen lelkipásztori mű-
ködésében sem pihent soha tenni-vágyó lelke. Mindenütt alkotott 
valami maradandót. Hogy csak egy-kettőt említsünk : Győrszentmár-
tonban az iskola újraépítése, Varsányban új tanítói állás szervezése, 
Olvasókör létesítése fűződik nevéhez. Legszebb alkotása azonban a 
bakonybéli Szent Kút-kápolna restaurálása és a gyönyörű Kálvária 



megépítése, melynek meredek és köves útját a „Szt. Gellért köny-
nyeit" (sziklatömbök) csákánnyal a kezében az iskolamesterrel együtt 
maga is segített kiépíteni. 

Munkás életének 80 esztendejéből csak hatot töltött nyugalom-
ban. — Aranymiséjét 1929-ben Tihanyban mutatta be az Úrnak. 
Innen Cellbe került, majd saját kívánságára Bakonybélbe helyezte 
főapátja. Itt érte az Ur hívó szava. Nagyhéten még buzgón résztvett 
a lelkigyakorlatokon, húsvétvasárnapján pedig tisztult lélekkel jelent-
kezett az élet és halál Uránál. 

Temetésén minden apátságunk és székházunk képviseltette 
magát. Lelke üdvéért a sz. misét Kroller Miksa zalavári apátúr mu-
tatta be, az absolutiot dr. Zoltvány Irén bakonybéli apátúr adta meg, 
a temetési szertartást pedig dr. Sárközy Pál főmonostori perjel vé-
gezte. Utolsó útjára a hívek szokatlanul nagy tömege kísérte köny-
nyes szemmel a „jó embert". 

Sokáig hiányozni fog nekünk, mert nyílt és meleg szívéért na-
gyon szerettük. Hiányozni fog, mert nagyon szerette rendtársait és 
Rendjét s hisszük, ha majd bevonul Urának örömébe, hathatós párt-
fogónk lesz. R. i. p. 
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OBERBAUER A. UTÓDA 
B U D A P E S T , 
IV., VÁCI-U. 

4 1 . 
ALAPÍTÁSI ÉV: 1863 

Magyarország 
legrégibb temp-
lomberendező és 
z á s z l ó k é s z í t ő 

vállalata. 

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

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

tesen megküldöm. 

TELEFON: AUTOMATA 833—44. 

RIEGEROTTO 
ORGONAGYÁR 

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

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

elvállalunk. 



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

É S R U H A G Y Á R R T . B U D A P E S T , I., L E N K E - Ú T 1 1 7 . 

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

bál, tartós minőségben, közvetlen gyári áron. 

A pannonhalmi Főmonostor állandó szállítója. 

Ápoljuk a jó zenét! Zeneápolás — lelkiápolás! 
Évtizedek óta közismert legjobb 

Orgona - harmóniumok 
házi használatra, dalárdák-, iskolák-, intézetek-, 

kápolnák-, templomóknak. 
Magyarország legnagyobb harmónium raktára: 

HŐRL NÁNDOR Ä 
Budapest, II., Török-u. 8. T e l e f o n s z á m : 51-6-52. 
(A budai Margit-hídfőtől a második utca jobbra.) Fizetéskedvezmény. 
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B e n c é s reálgim-
názium. 

Diákmenza. 

Irodaszerek, levélpapírok, rajzpapír, másolópapír, 
milliméterpapír és vázlatpapírok méterenként és 
tekercsenként minden minőségben. író-, másoló-, 

Tel. 171. sokszorosító tinták minden színben. Olajfestékek, 
ecsetek és gombfestékek. Iskolai tankönyvek. Kato" 

• • likus Sortiment. Szépirodalmi-, ipari- és gazdasági 
y ^ l B szakkönyvek. Ifjúsági iratok. Divatlapok a legnagyobb 

választékban. — Bel- és külföldi irodalmi művek 
Pápa, Főutca 9. és kegytárgyak nagy raktára. Bárhol, bárki által 

PAX 
könyv-, zenemű-, 

írószer- és papíráru 
kereskedése. 

hirdetett könyv nálunk is kapható. Névjegyek, el-
jegyzési és esküvői meghívók ízléses kivitelben. 
Nyomdai és könyvkötészeti munkák felvétele. 
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TANULMÁNYOK. 

Á család szíve.*) 
Blazovich Jákó. 

A HANYATLÓ család védelmére kiadott pápai körirat az 
édesanyát a „család szívének" mondotta. Szeretem ezt a 

pápai szóképet. Szeretem a belőle kisugárzó melegségért. Szeretem 
gazdag, mély gondolati tartalmáért : gyűjtőlencseként összefogja az 
édesanya egész lélektanát, misszióját. Szeretem, mert minél többször 
ismételgetem, annál erősebb érzelmi és gondolati visszhangot ver 
bennem. 

Az édesanya a család szíve. A jó anya jó szív, a rossz anya 
beteg szív. De szív mind a kettő — nélküle a család el nem lehet, 
a család élete elsősorban tőle függ. 

* * 

A világnak szüksége van e szívre. 
Szomorú lelki lerongyolódásunkban, züllésünkben eljutottunk 

már odáig, hogy ezt is hangoztatni, követelni kell. A közelmúltban 
az egyik orosz város hatósága büntetés terhe alatt tiltotta el az édes-
anya szót. A szovjet felől olyan hullámok nyomulnak Nyugat felé, 
amelyek ki akarják tépni az emberi társadalmi szervezetből a szívet. 
Az asszonynak ebben az új társadalmi rendben nincs más hivatása, 
minthogy kihordja s megszülje az új életet — az új életpalánta 
további ápolása, gondozása az állam kötelessége és joga. 

Szégyenpír futja el arcunkat, amikor ezt olvassuk. Hogy eny-
nyire barbárokká lettünk — nem, hogy a barbároknál sokkal mé-
lyebbre zuhantunk, ezt mégsem hittük volna. 

Nyugat ily durván nem támadja az édesanyát. Minden elesett-
ségünk ellenére is akarjuk hinni, hogy ennyire el nem durvulunk. 
De e mellett itt Nyugaton is sok a bűn a család szíve ellen. Roska-
dozó gazdasági rendszerünk egyik legsúlyosabb eltévelyedése, hogy 
az édesanyát kiemelte a családi tűzhelyből s a munkaterembe, a 
gép mellé, az íróasztalhoz lökte. Hiába volt Róma sok kérése, hogy 
az édesanyát hagyjuk meg a családi tűzhelynek, a telhetetlen gaz-
dasági rendszer százezrével rabolta el a nappali órákra — akár-
hányszor az éjszakára is — a gyermekektől, a családi otthontól az 
édesanyát — legtöbbször csak azért, mert a nő olcsóbb volt a fér-
finél, mert a munkásban sohasem a családapát, hanem mindig csak 

*) Egy fejezet a szerzőnek ka rácsonyra megjelenő munká jábó l . 



a munkást nézte, fizette. S ez a lelketlen homo oeconomicus még 
botránkozik, hogy a munkástömegek eldurvultak. Hogy legyen ott 
nevelés, lelki finomodás, ahol a gyermekek édesanyjukat csak este 
kapják meg, akkor is kimerülten, összetörten ! ? 

Társadalmi rendünk bomladozik, minden eresztékében recseg-
ropog. A legellentétesebb világnézeti tájakról jövő reformgondolat-
rajok keringnek fölöttünk. A legkonokabb konzervativizmus is látja, 
hogy mélyreható, gyökeres átalakulások nélkül Nyugat a saját vesz-
tébe rohan. Az átalakulásoknak minden emberi társadalom sejtjé-
nél, a családnál kell kezdődniök. Adjátok vissza a családnak min-
denek előtt a szívet, az anyát ! Az édesanya legyen a családé s ne 
a gyáré, a műhelyé, az irodáé. Aki ezt az isteni fogalmazású Monroe-
elvet lábbal tiporja, aki a családtól elrabolja az édesanyát, az „szí-
ven" szúrja a családot s ezen keresztül a társadalmat, a nemzetet ! 

De nemcsak a gazdasági rendet, hanem a házasélet modern 
etikáját is sötét bűnök terhelik az anyával szemben. Ez az erkölcs-
telen etika egyre sűrűbben, egyre nyíltabban löki el magától az anya-
ságot. Odáig pervertáltuk a lét szent rendjét, hogy a házasságra 
lépő nő akárhányszor önmaga dönti be bűnös kézzel az új élet for-
rását, öli meg a család szívét. A lélek uralma alól kiszabadult dé-
monikus erők morajlása hallik azokból a sötét szakadékokból, ame-
lyekbe szerencsétlen időnk a szentség magaslatáról a házasságot 
akárhányszor letaszította, amelyekben pajtássá, szeretővé züllik a 
feleség, az anya. 

Anya-gyilkos asszonytestvér, nemcsak az eljövendő életnek s 
lelked üdvösségének, de földi boldogságodnak is sírját ásod, amikor 
bűnös úton menekülsz az anyaság elől ! Nem a szalonban, nem a 
konyhában, nem a dolgozóban s nem is a hálóban fészkel számodra 
a boldogság kék madara — a gyermekszobában ! 

* 
* * 

A szív a munka hőse. Tudósok kiszámították, mily hatalmas 
a munkateljesítménye egy emberéleten keresztül. A többi szerv csak 
el-elpihen — a szív ver, ver szüntelenül. Ha elnémul, elnémul az 
élet is. 

A jó anya a munka hősnője. 
Egyik tanítónő sorban faggatta tanítványait, mit csinál az édes-

anyjuk. A feleletek nagyon különbözők voltak. Az egyik édesanyja 
varr, a másiké az iskolába jár tanítani, a harmadiké takarít, főz, 
stb. Végül feláll egy kis leány s gyermeki őszinteséggel felel : „Az 
én mamám sokat fekszik a díványon és regényeket olvas". 

Panaszkodunk, hogy hül a családi fészek, nem vonz az otthon. 
Bűnös e szomorú szegényedésben a mai élet, amely szerencsétlen 
előszeretettel keresi a piacot, az utcát, a tömeget. De sokszor a 
felelősség az üres fészekért az anyát terheli. A puhán bélelt, meleg 
fészek vonz. Hogy a családi otthon azzá legyen, azért legtöbbet az 
édesanya tehet. Ki melegítse, bélelje puhán a fészket, ha nem a 
fészek szíve ! ? Ez szerető és sok munkát kíván még akkor is, ha 



îéltucat szobaleány sürög-forog a fényes lakásban. A simogató te-
kintet, meleg gondoskodás, szerető munka, amit a családi otthon az 
édesanyától kap, százszorosan visszasugárzik az otthon lakóira. Ettől 
melegszik a îérj s a gyermekek lelke, vonz s köt magához az otthon. 

Szerető, áldozatos munkát kér az édesanyától a gyermekszoba: 
álmatlan éjszakákat, megszámlálhatatlan öltést, sokszor éjjel-nappal 
önfeláldozó ápolást, tengernyi tépelődést, ezer fájó gondot. A gyer-
mekszoba az édesanya igazi munkaterme. Ha valahol, itt verjen, itt 
dolgozzék a család szíve. A gyermekszobában az édesanyát nem 
pótolja senki : sem dajka, sem gyereklány, sem nevelő — még az 
édesapa sem. 

Titokzatos világ a bontakozó gyermeklélek, tele csírával, ígé-
rettel — jóval és rosszal egyaránt. Hogy a rossz csírák elsatnyulja-
nak s a jók kihajtsanak, kifejlődjenek, arról az isteni kegyelem után 
a legtöbbet az édesanya tehet. Felséges munka, amelytől jelentékeny 
mértékben egy-egy élet boldogsága függ. Hogy a munka bő termést 
hozzon, annak egyik legfontosabb feltétele, hogy az édesanya gyer-
mekét illetőleg önmagával s a gyermek nevelésének többi tényezői-
vel szemben őszinte legyen. Sok élet ferdült, torzult el azért, mert 
kibúvó vadhajtásait, mikor Ienyesésük még könnyen ment volna, a 
mindent elnéző anyai szeretet leple takarta. 

* 
* * 

A szív az élet kohója, belőle sugárzik a test minden részébe 
az élet melege. Ha kihűl a szív, halálra fagy az élet. 

Az édesanya a családi élet melegének forrása. Az anyai sze-
retet a fészek Napja. Csak fénylő, izzó Nap alatt lendül virágzásba, 
termésbe az élet. Szerető édesanya a családi otthon boldogságának 
legelső titka. 

Szeretetet kér az anyától mindenekelőtt maga a családi otthon. 
A családi otthonra kisugárzó édesanyai szeretet hű az otthon-

hoz. A családi fészek az otthonát szerető édesanya számára nem 
börtön, hanem a szókép gazdag értelmében szentély, amelynek ő 
a papnője. Ez a szeretet összenő az otthonnal — idejéből, munká-
jából csak akkor ad a világnak, amikor az otthonnak már nem 
adósa. Minden közügyet, még a legnemesebbet is megelőz az ott-
hon. Egyházát, hazáját, a társadalmat a legszebben és legeredmé-
nyesebben nem a közügyekben felőrlődő, otthonának csak morzsá-
kat juttató, hanem a mindenekelőtt családjának élő édesanya szol-
gálja. Ne a közügyeken, a fórumon keresztül légy családod szerető 
munkása, hanem a családon keresztül adj a világnak, s akkor egyik 
sem fog megrövidülni. 

A családi otthonnal összeforrt édesanyai szív a fészek béké-
jének, csendjének őrzőangyala. 

Idegorvosok, pszichiáterek váltig hajtogatják, hogy a mai em-
bernek ingerlékeny, feszült, tépett az idegzete. Biztosan — ha nem 
is száz percentben, de jelentékeny mértékben igazuk van. Nagy kár 
e romlásért : a harmonikus, cseqdes élet igen sokszor megsínyli. 



Mintha ebből a zajból, békétlenségből a családi életbe is sok betört 
volna. Tudom, angyalszárnyak itt a földön sehol, tehát a családi 
fészekben sem nőnek. A súrlódások a házastársak között alig ke-
rülhetők el. De a mai családi életben azok a bizonyos viharok sok-
szor túllépik azt a határvonalat, amelyet gyarlósággal, gyenge ideg-
zettel lehet védeni. A perlekedés, a haragos, duzzogó csend sokat 
lefog a család idejéből. Ha megkérdezed a házastársak egyikét is, 
másikát is, mennyi örömöt hoznak ezek a sűrűen fejük fölé tolakodó 
csúnya kis felhők, mindegyik bevallja, hogy fájnak neki. Régi igaz-
ság, hogy a harag a legiogikátlanabb bűn : a többi társai legalább 
érzékileg vagy látszat szerint adnak valamit az életnek — a harag 
csak elvesz : jókedvet, lelki egyensúlyt, kegyelmet. Hozzá ezek a 
csúnya kis felhők nemcsak a hitvestársak életére vetik a maguk 
kellemetlen, hideg árnyékát, hanem igen sokszor belehasítanak a 
gyermekek életébe, lelkébe is. Ne felejtsük el : nincs a világnak még 
egy olyan finom visszaverő közege, mint a gyermek. Ha a haragos, 
duzzogó, perlekedő szülők megnéznék azokat a megriadt, szepegő 
kis arcokat, kevesebb lenne a vihar, könnyebben menne a békülés. 

Tudom, a vihart sokszor nem az édesanya veti. De azt is tu-
dom, hogy a felhőt a fészek felől elűzni a legjobban ő tudja. 

Meleg, megértő, áldozatos szeretetet vár a család szívétől a 
férj. A szeretetet virágos oltár előtt esküszó ígérte. 

Asszony-írások feküsznek előttem. Regények, naplók, levelek. 
Akart, akaratlan vallomások. Néha mint a könny a szemből, oly 
csendesen szivárog ki, máskor mint a vihar úgy zúg ki belőlük a 
panasz, hogy „holtomiglan-holtáiglan" hűségesen, kitartóan szeretni 
sokszor oly nehéz. El-elpanaszolják, hogy a közös élettől újabb meg 
újabb szépségeket, folytonos gazdagodást vártak és csalódtak. Alig 
fordul egy-két évet az idő kereke, a családi életből már kicsikorog 
az únott mechanizmus, álomfoszlányok, tört remények lepik be őszi 
avarként az egyhangú, színtelen, melódiátlan hétköznapiságot. Elő-
ször ellobban a szerelem, aztán hűlni kezd a szeretet is — az élet 
egyre több ígérettel marad adós. 

Tekintetem az írásokról átsiklik magára az életre. Az élet sok-
szor ugyanígy beszél — sok szakaszon még keserűbben. Tehát az 
asszony-írások nem hazudnak. 

Ha a szervezetben valahol baj támad, ha az életet veszély 
fenyegeti, a szív fokozottan, hősiesen belefekszik a munkába, hogy 
a bajt elhárítsa. A család szíve sem tehet másként. 

Ha a férj és feleség közti szeretet hűlni kezd, veszedelemben 
forog nemcsak a kettőjük, hanem a fészek boldogsága is. A fenye-
gető veszély ellen a legerősebb gát az édesanyai szív. Áldozatos 
lelkével ő táplálja a lohadó tüzet. El kell távolítani a parázsról az 
ellobbant remények hamuját. A családi fészekbe sok boldogság fér, 
de nem a mennyország. Az édesanyai áldozatok tüzétől nem egy-
szer melegedett föl újra a kihűlt családi otthon, a férji szív. „Sajgó 
szívvel, de mosolyogva és szívesen végeztem kis kötelességeimet" 
— írja egy fiatal asszony, akinek az urát már-már elsodorta az ott-



hontól a bűn. „A munka valamennyire vigaszt is adott. S mintha 
mi sem történt volna körülöttem, az uramat még jobban szerettem. 
Es az uram most az enyém egészen. Visszajött hozzám". Ki kell 
tárni a gyermekszoba ajtaját — az innen jövő légáram is szítja a 
lohadó parazsat. A „hatalmas harmadik" nemcsak összeláncol, ha-
nem táplálja is annak a két életnek melegét, amelyből kisarjadt. A 
gyermek azt a szeretetet, amely az anyai szívből rajta keresztül 
áramlik a férj felé, csodálatosan meg tudja duzzasztani. 

Áldozatos, szenvedni és megbocsátani tudó szeretetet kér a 
családi szentély az édesanyától a nehéz, sötét órákban, amikor jég-
veréses vihar vonul el a fészek fölött. S itt nem betegségre, anyagi 
zökkenőkre gondolok, hanem arra a szomorú ébredésre, amikor ki-
tudódik, nogy a férji hűségeskü töredezik, vagy talán már össze is 
tört. Kegyetlen, ólomsúlyú órák. Megértem a felelősség reme-
gését, a mély, vérző sebet, az őrlő fájdalmat a romok fölött. 
Mégis, mégis hadd kérjelek halkan, szépen : bocsáss meg a hűtlen 
élettársnak. . . . Talán nem tudta, mit csinál. . . . Talán gonosz ke-
zek pokoli ügyességgel állították fel a csapdát. . . . Nem, nem védem 
— csak kérek, a családi szentély, az ártatlan gyermekek s a jövő 
javára kérek megbocsátást. Isten végtelen kegyelme úgy rendezte 
az életet, hogy romokból is lehet még szépet, nagyot alkotni. Az 
áldozatos, nagylelkű megbocsátásnak sokszor bűvös ereje van : ke-
gyetlenül büntet s akárhányszor nemes, nagy erőket szabadít föl 
vagy szül abban, akinek szól. Ha Krisztus is úgy nézett volna Mag-
dolnára, amikor besározott, ronggyá tépett lelkét odavonszolta Eléje, 
mint a zsidók, azt hiszem, Magdolna újra a bűné. az utcáé lett 
volna. A krisztusi megbocsátás rásugárzásában a bűnös Magdolná-
ból az Isten rabja, szentje lett. 

A nagy flamand festő-fejedelem, Rubens atyja, Rubens János 
Szász Anna hercegnő jogtanácsosa volt. Az érzékies nő hálójába 
kerítette a férfit. A bűn kitudódott, a szerencsétlen ember börtönbe 
került. A börtönből megírja hűségszegését s az ennek következtében 
fenyegető anyagi összeomlásukat feleségének. Az asszony ezt írja 
vissza urának a börtönbe. „Még ha nem is előzte volna meg hosszú 
szerelem ezt a szerencsétlenséget, szabadna-e akkor is oly nagy gyű-
löletet Veled szemben táplálnom, hogy az ellenem elkövetett hűt-
lenséget ne tudnám megbocsátani? Ne írd többé „méltatlan férjed", 
hisz meg van bocsátva". Az aláírás: „Votre fidèle épouse" — hű-
séges feleséged. E nagylelkűségnek köszöni a világ a nagy Rubenset. 

Mint az élet a fényt, úgy szomjúhozza a gyermek az anyai 
szív szeretetét. S a családi otthon Napjából gazdagon, önzetlenül, 
önfeledten ömlik is a szeretet a gyermekszoba lakóira. Ez a Föld 
koldussá lenne, ha rajta az anyai szív megfagyna. 

Es gibt eine Frau, die dich niemals vergisst, 
Und dir alles im Leben verzeiht. 
Die dich immer bewacht, 
Und sich Sorge um dich macht 
Und niemals dich verlässt im Leid. 



Es gibt eine Frau, die dich niemals vergisst, 
Die nur dich liebt so selbstlos und rein : 
Und schau sie dich an, 
Ja dann fühlst du es an, 
Deine Mutter, deine Mutter, nur dein. . . . 

A gyermek fejlődésében van egy szakasz, amely különösen 
igényli az anyai szeretetet. Ez a forrongás, alakulás, kiérés végtele-
nül fontos ideje. A kamaszodok teste-lelke új vonásokat vesz föl. 
Testük ellomposodik, ügyetlen lesz, a gyermeki báj az arcról lepat-
tog. Lelkivilágukat — különösen a fiúknál — majd szétfeszíti az ön-
érzet. Képzeletük mint még be nem tört csikó ugrál ide-oda. Min-
dent bírálgatnak, feleselnek, tudnak neveletlenek, sőt durvák lenni. 
Egyre sűrűbben az érzékiség hullámai csapnak rajtuk át, hitéletük-
ben jelentkezik a kételkedés. 

Kettőzötten szeresd és vigyázz erre a forrongó mustra, hogy 
nemes borrá forrja ki magát. Vigyázz a társaságára, olvasmányaira, 
a filmre, a színdarabra, amelybe elengeded. Ne leskelődjél, ne kutass 
folyton utána s mégis mindent tudj róla. Ne neveld lépten-nyomon, 
számolj önérzetével. A legfőbb gondod az legyen, hogy lelkiélete, 
hite sértetlenül, megizmosodva kerüljön ki e zajlásból. Ha valami-
kor, most légy Monika, aki Ágostonjáért sokat imádkozik. Fogj össze 
az apával, az iskolával, a hittanárral, az osztályfőnökkel és — is-
métlem — mindenekelőtt az Istennel. E forrongó időben válik el, 
vájjon a következő évekre te leszel-e gyermeked legbizalmasabb 
barátja, vagy pedig mindkettőtök nagy kárára messze elsodródtok 
egymástól. Ne feledd : úgy lehet, hogy gyermeked lelkiismeretének, 
erkölcsi megmentőjének is kell lenned. A szerető anyai szív a leg-
finomabb szeizmográf, amely már messziről megérzi és élénken jelzi 
a gyermekének erkölcsi alapzata felé futó veszedelmes hullámokat. 
Ha sikerül megőrizned gyermeked bizalmát, a közeledő veszéllyel 
szemben az isteni kegyelem kezében a leghathatósabb védelem te 
lehetsz. 

* 
* * 

Az anya szíve utolsó dobbanásig a családé. így akarta, így 
rendelte az Isten. 

Kristinnek szörnyű nehéz volt a házas élete. Szerelemből vál-
lalta, mégis több volt benne a szenvedés, mint az öröm. Férje, Er-
lend megelőzte őt a halálban. Özvegységében egészen az Úrnak 
adta életét. Mindenét kiosztotta, a betegeket ápolta. Amikor vesze-
delmes járvány ütötte fel fejét, hősiesen kivette részét a járvány 
elleni küzdelemből, amíg maga is el nem kapta. Utolsó perceiben 
megvillan fejében a gondolat, hogy egy szegény halottnak, Steinun-
nak misét ígért. Nincs már mása, csak jegygyűrűje. Lehúzza újjáról 
s odaadja hűséges ápolójának, Ulfnak. „Kinek szántad?" — kérdi 
Ulf halkan s amikor nem kap feleletet, újra kérdi : „Adjam oda 
Skule fiadnak?" Kristin alig láthatóan a fejét rázta, szemei lezárva 
maradtak. „Steinunak miséket ígértem lelke üdvéért. . . . " Kinyitja 



szemét, tekintete ráesik a gyűrűre. Könnyzápor ered meg a szemé-
ből, mert úgy tetszett neki, hogy még sohasem látta oly világosan, 
mit jelent a gyűrű. Bár az élet ellen, amelyre e gyűrűvel magát el-
kötelezte, sokat zúgolódott, lázongott, tombolt, mégis annyira szerette, 
hogy egyetlen napját sem adta volna könnyű szívvel vissza az Is-
tennek. A beteg öntudata kialszik. Majd amikor ismét magához tér, 
tekintete ráesik a kezére. A gyűrű már nem volt az újján, de ott 
maradt a nyoma. Egészen jól volt látható a barna, durva kézen, 
mint egy vékony, fehér bőrrel bevont sebforradás. Kristin még a két 
rubin s a gyűrűbe vésett M (a Szentszűz nevének kezdőbetűje) nyo-
mait is látni vélte. Az utolsó világos, tiszta gondolat, amely agyá-
ban kialakult, ez volt': vajha addig halna meg, amig a gyűrű nyoma 
az újjáról el nem tűnik. S a gondolatnak megörült. Még egyszer 
mosolygott s meghalt. 

„Holtomiglan — holtáiglan". 
* 

* * 

Hogy milyen a jó, szép, gazdag anyai szív, erre a kérdésre 
feleletet az Égtől is kaptunk. Felséges felelet, aminőt csak az Isten 
adhat. 

Egyszer Gábriel arkangyal üzenetet vitt az Égből Názáretbe. 
Az üzenet egy egyszerű názáreti leánynak szólt, akiről ismerősei 
csak annyit tudtak, hogy szegényen, fehéren, mindig Isten szándé-
kai szerint él. Az ég küldöttje többet is tudott : hogy ezé a názáreti 
szűzé az Isten minden kegyelme, hogy az Úr van vele, hogy az 
asszonyok legáldottabbja. A hírnök elmondotta aztán, hogy az Ige 
testté Jesz s kilenc hónapon át az ő szíve alatt lakozik. 

így is történt. Amikor eljött az idők telje, Mária szívéről lesza-
kadt a Gyermek, az Ige. A betlehemi barlangban két nagy, való-
ban világtörténelmi esemény történt : Istent kapott a Föld és Édes-
anyát az Isten. Sem az egyik, sem a másik nem képletesen, ha-
sonlatban, hanem áldott, szent valóságban. Az anyai szívben ölelte 
át legszorosabban az Isten az embert s ezzel szentté lett az anyaság. 

íme a kérdésre: milyen a jó anya? — a felelet Betlehem óta: 
Mária. 

Hogy,miért volt Mária jó anya ? Az angyal ezt is megmon-
dotta : az Úr volt vele. . . . Az Isten közelében, az Evangélium erő-
sugárzata alatt alakul, telik meg szépséggel, értékkel a legszebb 
mikrokosmos : az édesanyai szív. 



Áz elnyomatás korának 
ellenzéki irodalma (1849—1867). 
Dr. Karsai Géza 

Az irodalmak életében nem ritkák a merőben új irányt jelentő 
és a múlttal gyökeresen leszámoló forradalmi áramlatok. Egy-egy 
ilyen mozgalom azonban, melynek legtöbben csak végső eredőjét 
látják, nagyon sokszor csak lassú térhódítással, kellő elméleti és 
gyakorlati előkészítés után tud győzedelmeskedni vetélytársai felett 
és uralomrajutni az irodalomban. Az irodalmon kívüli tényezők 
hatását e tekintetben rendszerint túl szokták becsülni. Igaz ugyan, 
hogy a háborúk, forradalmak, világnézeti válságok, a képzőművészetek 
és a szellemtudományok forrongó mozgalmai néha a szépirodalomban 
is gyökeres változásokat eredményeztek, de ezek csak akkor állan-
dósultak, ha kellően előkészített talajra és kiemelkedő művészi te-
hetségű propagálókra találtak. Irodalmunk életének a szabadságharc 
leverésétől a világháború végéig számított hét évtizede bőséges 
anyagot ád e kérdés megvilágításához. 

A „Nyugat" irodalmi forradalma (1908) voltaképpen csak nyilt 
kirobbanása volt azon ellentéteknek, melyek a negyvenes évektől 
kezdve három nemzedéken át szítva feszültségben tartották irodalmi 
életünket. Már a „Tízek Társaságában" (1846) egyesült „Fiatal Ma-
gyarország" írói (Petőfi, Pákh, Kerényi, Jókai, Lisznyai, Tompa, 
Bérczy, Pálffy, Degré és Obernyik) is éles harcokat vívtak az előző, 
az Eötvös-nemzedék konzervatív íróival, akik főként az „Életképek'" 
és a „Honderű" körül csoportosultak. Szerették magukat irodalmi 
baloldalnak nevezni. Ifjúi szenvedélyességük és szabadelvű radika-
lizmusuk megtagadott minden irodalmi és társadalmi tekintélyt, el-
távolodott a pozitív vallástól s a szabadság gondolatában, a panthe-
ista természetrajongásban vagy pedig a maga képére és hasonlatos-
ságára megalkotott „Világszellem" kultuszában talált kielégülést.1) 
Ez a forradalmi csoport, nemzeti klasszicizmusunk néhány későbbi 
kiválóságát is tagjai közé számíthatva, már 1845-ben, tehát három 
évvel a politikai forradalom előtt, uralomrajutott irodalmunkban. A 
konzervatív írók, mint pl. Kemény, Eötvös, Széchenyi stb., kiknek 
felfogása gyökeres ellentétben állott a „Tízek Társaságáéval", telje-
sen a háttérbe szorultak. Az 1848-as forradalom azután teljes egé-

1) E n e m z e d é k vi lágnézetének, eszmevi lágának problémáit először Szekfü 
Gyula tárgyalta beha tóbban (Három nemzedék, Budapes t 1922). I rodalmi törekvé-
se inek eddig legjobb összefogla lásá t Farkas Gyula „A Fiatal Magyarország 
kora" , Budapest 1932, c. m ű v é b e n talál juk meg. 



szében felszínre vetette és kifejlesztette az addig csak félve meg-
nyilvánuló, kialakulatlan forradalmi ideológiát. A komolyabb elemek 
helyét a vörös republikanizmus hirdetői, a Madarászok, Táncsicsok, 
Vas Gerebenek, Sárosyk stb. foglalták el az irodalomban. A hirtelen 
keletkezett új lapok (Radicállap, Reform, Szabadság s főként a Már-
czius tizenötödike és a kolozsvári Ellenőr) sokszor igen ízléstelen mó-
don rontottak neki a hagyományoknak és népszerűsítették a köztár-
sasági szellemet. Még a józanabb elemeket is magával ragadta a 
forradalmi láz: Jókai, Pálffy, Bajza és Erdélyi politikai lapot szer-
kesztettek; Petőfi és Arany politikai cikkeket írtak vagy forradalmi 
dalokat zengtek Czuczorral, Garayval, Lévayval, Tompával és Vaj-
dával együtt.1) A világosi katasztrófa azonban egy csapásra véget 
vetett ennek a hirtelen támadt virágzásnak. Az irodalmi élet egy 
ideig majdnem 'teljesen szünetelt. Az írók egy része idegenben buj-
dosott, mások itthon lappangtak ismeretlen helyeken, egyesek pedig 
egészen elhallgattak. A vihar utáni döbbenetes csendet azonban 
csakhamar megint a lázas irodalmi tevékenység zaja váltja fel. A 
„Fiatal Magyarország" széthullott csoportjának szerepét néhány régi 
tagjának vezetése alatt új írói gárda, új „Ifjú Magyarország" veszi 
át. A lassanként megszaporodó napilapok és divatlapok erősen meg-
növelik a hívatlan költők számát. Ismét kirajzanak a romantikus 
eszmék, megújulnak a negyvenes évek modorosságai, föltámadnak 
irodalmi harcai. A forradalom viharában elsodródott Petőfi és a vi-
rágzásának tetőpontja felé közeledő Jókai romantikus gesztusai és 
modorosságai ezernyi túlhajtott változatban terjednek tovább. 

1852-ben azonban Kemény Zsigmond hatalmas alakja körül 
egy jóval jelentősebb csoport kezdett kialakulni azon írókból, akik 
már a negyvenes években is reálisabb, formában és tartalomban 
egyaránt tökéletesebb művészi irány felé orientálódtak és így a leg-
több értéket mentették át a múltból. Ez a csoport, melyet Salamon 
tanulmányai előszavában „mérsékelt irodalmi párt" vagy „irodalmi 
Deákpárt" néven említ, Széchenyi szellemében, távol minden forra-
dalmi eszmekörtől kezdi meg az irodalom újjászervezését. Salamon 
így jellemzi törekvéseit: „Miután a politikai térről az eszmék vitatá-
sában le volt szorítva, a költészetben és tudományban igyekezett a 
helyes elveknek érvényt szerezni az álság, valótlanság és ámítások 
ellenében. Az irodalom által igyekezett előkészíteni a tért azon időre, 
midőn majd a nemzet egy vagy más úton visszanyeri a maga fö-
lötti rendelkezés jogát. Az irodalmi kör a nemzeti irodalommal együtt 
a magyar józan ész őre is kívánt lenni". Kemény köréhez tartozott 
Csengery Antal, Pákh Albert és Gyulai Pál, hozzája csatlakozott 
Salamon Ferenc, Arany János, Tompa Mihály, Lévay József, Erdélyi 
János és Szász Károly, sőt feléje orientálódott Vörösmarty Mihály 
is. A nagy szellemeknek ez a páratlan összefogása az irodalomban 
megteremtette nemzeti klasszicizmusunk korát és a közélet minden 

*) V. ö. Ferenczy József, A magyar hírlapirodalom története. Budapest 1887, 
466. és köv. 1. 



ágában éreztette áldásos hatását.1) „Mint a magányos sudárba szökő 
tölgy hatalmas lombkoronájával árnyékba borítja az alatia elhúzódó 
cserjést . . . úgy feledtették el a nagy költői géniuszok apró kortár-
saikat, akiknek vállain magasra emelkedtek, akik közül kinőttek 
(Farkas Gyula, i. m. 302. 1.) És mégis, ez a cserjés, bár egy részét 
elsodorták a szabadságharc viharai, az ötvenes években újból nö-
vekedni kezdett s alapjává lett azon ellenzéki mozgalomnak, mely 
három nemzedéken át nem szűnt meg ostromolni a nemzeti klasz-
szicizmus irodalmi alapvetését. 

Szerény fejtegetéseinknek az lesz a céljuk, hogy legalább főbb 
körvonalaiban megelevenítsék ezen ellenzékiség első nemzedékének 
(1849—1867) képét s amennyire egy rövid tanulmány keretei meg-
engedik, dokumentálják írói törekvéseit és költői gyakorlatát. Emlí-
tettük, hogy gyökerei a negyvenes évekbe nyúlnak vissza. Ebben az 
időben egész Európa telítve volt forradalmár politikai eszmékkel, me-
lyek az irodalomban is visszatükröződtek. Az ifjúság akkor nem volt 
üres szó, hanem programmot jelentett, mely — bár az egyes álla-
mokban különféleképpen színeződött — lényegében az európai mű-
veltség megújítására, modernizálására törekedett ; ki akarta azt ra-
gadni a feudalizmus, a nyárspolgáriasság, a társadalmi és a politi-
kai kasztrendszer szűk kereteiből. Ez szoros összefüggésben volt az 
akkor már hatalommá növekedett nemzetiségi mozgalmakkal. Mazzini 
1831-ben Marseille-ben politikai célú titkos szövetséget alapít „La 
giovine Italia" néven, 1834-ben pedig Svájcban megszervezi a for-
radalmár politikai menekültekből az „Ifjú Németország" és az „Ifjú 
Lengyelország" szövetségét, melyek a többiekkel együtt az „Ifjú Európa" 
szövetségében egyesültek. A júliusi forradalom után megalakul a 
„Jeune France" és a „Young England" is. Hasonló jellegű az „ifjú 
osztrákok", „ifjú csehek", „ifjú törökök" mozgalma is. Ez a fölvilá-
gosult és forradalmár ifjúság minden eszközt felhasznált az érvénye-
sülésre. Elsősorban természetesen az irodalomban igyekezett uralomra 
jutni. Sok helyen nem is jutott tovább az irodalomnál, de ahol al-
kalma nyílott politikai forradalomra, attól sem riadt vissza. Ez utóbbi 
főként Középeurópában sikerült, ahol Metternich uralma négy év-
tizeden át lehetetlenné tette a liberális és a nemzeti eszmék ér-
vényesülését és szellemi vesztegzáraival a kirobbanásig feszítette 
azokat.2) Hazánknak meglehetősen nagy szerepe volt e mozgalom-

*) Lásd ezt bővebben Pais Dezső, Báró Kemény Zsigmond és az irodalmi 
élet. Irodalomtört. Közi. 21: 32, 17U és 312. 1. Horváth János, Aranytól Adyig. Bu-
dapest 1921, 7. 1. Keresztúry Dezső, A nemzeti klasszicizmus essay-irodalma. Bu-
dapest 1928. Kurzweil Géza, Nemzeti klasszicizmusunk irodalmi alapvetése. Pan-
nonhalmi Szemle 1930, 40—51. 1. és Uj embertípus, új ízlés, új irodalom. U. o. 1932, 
233—243. 1. Továbbá sok részlettanulmány, mint Dénes Lajos, Arany János eszté-
tikai nézetei. Bp. 1905. Hettesheimer Ernő, Arany uralomrajutása az irodalomban. 
Debrecen 1914. Pitroff Pál, Arany János és a harmónia. Bp. 1917.; Kemény Zsig-
mond esztétikája. Uránia 1914. Mitrovics Gyula, Gyulai Pál esztétikája idézetekben. 
Bp. 1920 Császár Elemér, Salamon Ferenc esztétikája. Bp. Szemle 1927. ; stb. stb. 

2) V. ö. Merker—Stammler, Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte II. 
k., 40—62. lapon a „Junges Deutschland" címszó alatti kitűnő összefoglalást! 



ban. Már Kossuth is megállapította a negyvenes évek írói nemze-
dékéről, hogy minden célja a politikai szereplés, melyhez a divatla-
pokon át készíti az utat. Nálunk is megalakult az ifjú magyarok 
csoportja ; szépirodalmi célzattal ugyan, de nem kevés politikai becs-
vággyal is. Ez a csoport már európai látókörrel rendelkezik. Tagjai 
eredetiben olvassák a német, francia és angol irodalmat és így első 
kézből veszik a legújabb irányokat. Figyelmük elsősorban Francia-
ország, a liberalizmus és a demokrácia hazája felé fordult. „Vala-
mennyien franciák voltunk — írja Jókai visszaemlékezéseiben —, 
nem olvastunk mást, mint Lamartinet, Michelet, Louis Blancot, Suet, 
Hugo Victort, Bérangert s ha egy angol vagy német költő kegyel-
met nyert előttünk, úgy az Shelley volt és Heine, maguk is 
nemzeteik kitagadottjai s csak nyelvükre nézve angol és német, 
de szellemükben franciák".1) Csak természetes, hogy e francia-
imádat velejárójaként az írók a francia romantika esztétikáját és kel-
léktárát is átvették. Bár a mozgalom a szabadságharc leveretésével 
elhanyatlott, lendületét egyes íróknál azután is megtartotta azzal a 
különbséggel, hogy a radikális forradalmi szellem helyét a soviniszta 
hazafiság foglalta el s ami azelőtt értéknek látszott, a forradalom 
után diadalmasan kibontakozó nemzeti klasszicizmushoz viszonyítva 
iegfeljebb csak gyenge utánzat számba ment. 

A nemzeti klasszicizmus kritikusai természetesen hamarosan 
felfedezik az ellenzéki törekvéseket. „Legújabb szépirodalmunk egész 
geniális csoporttá alakult — írja Gyulai —, mely magán kezdi a 
magyar irodalmat, büszkén lobogtatja zászlaját, melyre semmi sincs 
írva, rontana, ha tudná, hogy mit, építene, ha volna miből, s a ge-
nialitás hiú álmai között a tanulmányt megveti, a művészetet lábbal 
tapodja" (Szépirodalmi Szemle, 1855: Kritikai Dolg. 217. 1.). Hason-
lóan nyilatkoznak Erdélyi és Kazinczy Gábor is. Arany számtalan-
szor panaszolja leveleiben, hogy „elszaporodott a veréb a magyar 
Parnasszuson". Nem irigyli ugyan a hányaveti költőcskék babérait, 
de néha mégis fölháborodik az „ifjú Magyarország insolentiáján", 
„mely Vörösmartyt stb. egyszerűen skártba teszi" (Tompának, 1853 
dec. 4.). Fél, hogy megrontják a közönség ízlését és túlzásaikkal le-
járatják a népiességet. „A magyar ember . . . restaurál mindig : egy 
elvet égig emel, három esztendő múlva elcsapja, mint olim a viczis-
pányt. így van jelenleg az úgy nevezett népies költészettel. A helyen, 
hogy azt mondaná : Péter vagy Pál rosszul ír, ezt tűzi zászlójára : 
le a népiessel ! És visszasóhajt . . . Kazinczy és Döbrentei sonet-
tóira . . . Visszatérünk a bombásztokhoz, a czifra ürességhez". Pedig 
„nem a bundát kéne ütni, hanem aki benne van" (Tompának, 1853 
jún. 28.). Keményt, Tompát és Lévayt is bántja a tehetségfelen írók 
feltolakvása és a szépirodalmi lapok ízléstelen versengése a közön-
ség kegyeiért, úgyhogy magánleveleikben rendkívül erős hangon ad-
nak kifejezést rosszalásuknak. 

x) V. ö. Zsigmond Ferenc, Jókai. Bp. 1924, 60—73. I. Ez a franciaimádat 
azonban sok esetben a „Junges Deutschland" eszmevilágát vallja szülőjének! 



Az ellenzéki írók költői gyakorlata a lírában találta meg leg-
jellegzetesebb kifejezőeszközét. Az elnyomatás korának lírájában a 
negyvenes évek majdnem minden ízlésirányát együttaláljuk. Petőfi 
zsenije azonban oly magasságokba emelte ezeket az irányokat, hogy 
azok, akik vele együtt vagy az ő szuggesztív hatása alatt kezdtek 
verset írni és elbizakodottságukban el akarták vitatni koszorúját, 
szükségképpen a modorosságok útvesztőibe tévedtek. Pedig a föl-
buzdulás nem volt éppen csekély mértékű. A megszaporodott divat-
lapok egyre több verselőt vetettek az irodalmi élet felszínére, úgy-
hogy a líra az irodalom egész körét elfoglalni látszott. Erdélyi és 
Gyulai tanulmányai teljes bírálatát adják a kor epigon lírikusainak.1/ 
Erdélyi mutat rá először az általa sallangosnak és kelmeiesnek ne-
vezett líra túlzásaira, Gyulai foglalja rendszerbe annak ellenzéki sa-
játságait. „Ujabb lyrikusaink úgy tettek — írja a Szépirodalmi Szem-
lében —. mint Nagy Sándor vezérei királyuk halálakor: felosztották 
a birodalmat, hogy semmivé tegyék. Mindenik kikapta a maga ré-
szét és mindenik elpazarolta". Legnagyobb vétküknek azt tartja, hogy 
teljesen kisajátították maguknak Pelőfit és szembeállították Arannyal 
a közönség lelkében. Két nagy csoportot különböztet meg közöt-
tük : a népieskedőket és a sallangosokat. Az elsőben mindenekelőtt 
a tájköltészet érdemel figyelmet. A tájköltők szerint csak a népköltő 
az igazi költő s a nemzeti elem csak a népben, mégpedig nem Pe-
tőfi és Arany általános alföldi néptípusában, hanem az egyes tájak 
népében lelhető fel igazán. Lisznyai Kálmán az úttörője ennek az 
iránynak. Vahot Imrével bejárja az egész országot s felolvasások-
kal, szavalatokkal terjeszti a népies líra kultuszát. Szelesteyvel együtt 
elméletileg is megalapozza törekvéseit. Nemzetiek akarnak ienni min-
den áron, ezért hirdeti Lisznyai (Dalzongora, 310. 1.), hogy „A csár-
dába, kávéházba, / Mindenféle viszonyokba / Beviszem a költésze-
tet". Propagandájuk nem volt hatástalan. A közönség lelkesen fel-
karolta költészetüket, a nép átvette egyes dalaikat. Minden tájnak 
akadt megéneklője. Meancsek és Balogh a Dunántúlt, Concha a 
Rába-vidéket, Csermelyi a Hegyhátat, Spetykó a Gyöngyös-vidéket 
mutatja be köteteiben ; Jakab és Tiboldi székely, Turpásztói nagy-
kúnsági, Bernát alföldi és Benőfi kékesi népdalokat ír. Azonban va-
lamennyien elfelejtették, hogy a vidék a maga különleges néprajzi 
adottságaival még nem teszi költőivé dalaikat. Nem is sikerült ma-
radandó hatást elérniök, bármennyire is halmozták a rikító magyar-
ságú képeket és hasonlatokat, melyek egyébként legtöbb esetben 
Petőfi népszerűbb költeményeinek vagy a belőlük kiszakított részle-
teknek ízléstelen és lapos utánzatai csupán. Alszeghy Zsolt, aki ed-
dig a legjobb Összefoglalását adta ennek az iránynak, tanulmányá-
ban lapokon át ismerteti ezeket a megfeleléseket.2) Mi csak egy jel-

Erdélyi János. A népköltészet körül- Szépirodalmi Lapok 1853, 42. sz-; A 
magyar lyra a forradalom után 1863-ig (Budapesti Szemle 1859; Ország 1863). Gyu-
lai Pál, Petőfi Sándor és lyrai költészetünk : Új Magy. Múzeum 1854; Szépirodalmi 
Szemle : Budapesti Hirlap 1855. 

2) Petőfi és az ötvenes évek magyar Iyrája : A Kisfaludy Társaság Evlapjai. 
Üj folyam 48. k.. 2 4 1 - 2 6 3 . 1, 



lemző példát idézünk közülük. Petőfi a hazát bokrétának mondja 
Isten kalapján, Vallér ezt így fejleszti tovább: „Magyarország... 
egy elavult pörge kalap ; szalag rajta Duna, Tisza ; horpadozott a 
teteje, a zivatar összeverte; girbe-görbe karimája össze-vissza van 
nyirbálva". Szelestey még tovább megy: „Magyar mente az alkony 
ég / Az úr Isten varrta, / Támésztalan aranygombok / A, csillagok 
rajta. — Rátűzte a fejér holdat / Fényes bokrétának, / Úgy keríté 
nyakába egy / Kedves betyárjának. — Vén betyár ez az ős világ, / 
Beül a korcsmába, / S ha azután neki indul, / Csetlik-botlik lába. 
(Falu pacsirtája 1854, 144. 1.) Lisznyai ebben is a legízléstelenebb 
túlzásokra ragadtatja magát. Szerinte a világ isten tajtékpipája, ku-
pakja az égbolt, a csillagok mennyei gyufák, a felhők borúja barna 
tapló, a mennykövek szikrázó kovák, a pipa füstje a köd, a pipa 
leeső szikrái a hullócsillagok, „S minden ember egy dohánylevél 
csak, / A reménység hosszú pipaszár, / Pipaszurkálók a szenvedé-
sek, / S dohányvágó a kaszás — halál" (Lisznyai Kálmán szavalat-
könyve ,1861, 144—145. 1.). Lisznyai semmiben sem tud mértéket 
tartani. ízléstelen módon visszaél a vallás fogalmával. A hazáért ki-
folyó vér ömlő szentség, a szerelem forró szentség, a pacsirta éneke 
hangos szentség stb. lesz nála. Ha valami nagyot és szépet akar 
mondani, akkor azt Istennel hozza kapcsolatba. A lant Isten ajka, 
a vihar Isten beszéde, a vendég Isten madara ; Istent iszik a bor-
ban, mert Isten mindenütt jelen van, így a borban is (V. ö. Erdélyi, 
Tanulmányok 64—81. 1.). Versbe szedi a legprózaibb dolgokat, ha-
zafias lelkesedésében óv, korhol, magasztal s halmozza a tájszava-
kat, az ízléstelenségig felfokozott képeket és hasonlatokat. Szeszé-
lyességében tárgyról-tárgyra szökell, mindent kiszínez, mindent egy-
szerre akar elmondani. „Valósággal elkábít mozgalmasságával, csil-
logásával, nyugtalan színeivel. Nyelvének rhytmikus csengése gyors 
feltartóztathatatlansággal ragadja az olvasót a legképtelenebb színe-
ken és hasonlatokon keresztül, melyeket egymáshoz sokszor semmi 
más sem fűz, mint a csilingelve kapcsolódó rímek" (Alszeghy, i. m. 
250. 1.). Bár társaival együtt a keresetlen egyszerűséget tűzik ki cé-
lul, mégis a valóság mesterkélt felcícomázásán fáradoznak állandóan. 
Ezért nem elég nekik a meglévő költői nyelvkincs sem : özönével 
használják a tájszavakat, új szógyököket vonnak el s azokat rím-
ként használják, merész és dagályos összetételeket alkotnak stb. 
Semmi sem elég közönséges nekik ahhoz, hogy egyszerű szóval je-
löljék : minden érzést legalább felsőfokban fejeznek ki és minden 
hasonlatot hyperbolákból halmoznak össze. Gyulai keserűen kifakad 
ennek láttára : „íme mivé lőn a népi elem, mellyel Petőfi ifjúságot 
lehelt lyránkba ; a vénség gyermekeskedésévé" (Krit. Dolg. 192). — 
A népieskedő líra másik véglete a néprajzi különlegességek hajhá-
szása, a teljes ethnográfia. A nép dalaiban aránylag kevés utalás 
van a viseletre, szokásokra, tárgyakra, stb. A népieskedő lírikusok 
viszont a maga teljességében leírják a falusi legény és leány vise-
letét, a népi szokásokat, a környezetet, a nyelvjárást, sokszor per-
sze a maguk elképzelése szerint, valószerűség és költőiesség nélkül. 



Hasonló modorban utánozzák a népdal minden fajtáját. Nekik kö-
szönhető az is, hogy a valósággal annyira ellenkező betyárroman-
tika minden irodalmi műfajba behatolt s hogy népies műdalköltésze-
tünk mindmáig nem tudta elhagyni azt a magyar ember természe-
tével annyira ellenkező érzelgős hangnemet, melyet ők honosítottak 
meg benne a Biedermeyer-líra hatása alatt. — Az ellenzéki líra má-
sodik főirányát az ú. n. „sallangosok" képviselik. Míg az előzők a 
népies, nyílt és családias, addig ezek a „szeszélyes" Petőfi hívatlan 
utánzói. Gyulai szerint három dolog jellemzi őket : könnyelműség a 
tartalomban és dagályosság az alakban, szenvelgett világfájdalom és 
zseniskedés. Petőfi lelki válságai, életküzdelmei, szabadságvágya, 
humora, kételyei és tépelődései megannyi torz változatban ismétlőd-
nek költeményeikben. A „Felhők" és a „Czipruslombok" ugyan már 
a negyvenes években divattá tették a világfájdalmas költészetet, de 
az csak a következő két évtizedben lett általánossá és öltött szinte 
megdöbbentő méreteket. Petőfi kigyógyult lelki depressziójából, kö-
vetőinél azonban — legalább verseik tanúsága szerint — önútálattá 
és embergyűlöletté fajult a világfájdalom. Szelesteynek a világ rom-
lott bűntanya, „Melyben tivornyát ül a rágalom ; / Melyben önér-
dek a lét horgonya, / S a becsületé csak a sírhalom" (Ragyogó 
álom). A költőkön az élet gonoszságainak, igazságtalan szenvedé-
seinek, az elhagyatottságnak, a szerelmi csalódásnak, stb. hatása 
alatt valósággal életgyűlölet és halálvágy vesz erőt. A kor zilált és 
súlyponttalan világnézetére s az irodalmi divat mindent legyőző ere-
jére vet világot, hogy ez a természetellenes hangnem az egyszerű 
szentimentalizmustól a legsötétebb pesszimizmusig terjedő változa-
tokban az epigon és ellenzéki írók ) lírája mellett még a nemzeti 
klasszicizmus nagyjainak (Arany, Tompa. Lévay, Madách) költésze-
tén is erőt vett, bármennyire is küzdöttek azok e „romantikus mé-
tely" ellen. Ez a világfájdalmas irány minden ellenzékisége mellett 
is sok értéket adott irodalmunknak Tóth Kálmán és Vajda János 
költészetében. Petőfié mellett nagy része volt ebben Byron és Heine 
hatásának is. — A sallangosok második csoportjába a zseniskedők 
tartoznak (Pájer, Székely, Zalár, Lisznyai, Mentovich, Tóth Kálmán, 
Vajda stb.). Ezek óriásoknak képzelik magukat, akik világokkal ját-
szanak, A tébolyt tartják a legköltőibb állapotnak; egy könnycsepp-
jük eloltja a Vezúvot; a legfényesebb arkanygyal szárnyából lopott 
tollal írják föl az égre a haza nevét, stb. A zseniskedés szelídebb 
formája az ú. n. „házi-költészet", „midőn a költő házi ügyeit, barát-
jait és nem barátjait. kalandjait, a vidék vagy köre pletykáit a leg-
prózaibb és legilletlenebb oldalról fogva föl, a közönség elé viszi" 
(Gyulai, Krit. Dolg. 189). Lisznyai, kinek minden életmegnyilvánulá-
sából kultuszt csináltak a divatlapok, ebben is az élen halad, kö-
vetve olyan íróktól, kiknek nevét ma már a szakemberek is alig is-

x) Lisznyai, Szelestey, Késmárky, Szathmáry, Zajzoni, Bibók, Pajor, Ferenczy 
Teréz, Győrfy, Székely, Zalár, Boruth, Tóth Endre és még sok más. Az irány rész-
letes és sok példával illusztrált jellemzését lásd Alszeghy, i. rn. 263—284. 1. 



merik. A pöffeszkedő önvallomások, egymás égig magasztalása, a 
kritikusok (főként Gyulai) kigúnyolása a legízléstelenebb hangon vál-
takoznak költeményeikben. 

Annyira kizárólagos volt ebben az időben a líra uralma, hogy 
még a legjobb tehetségek is, ha nem volt éppen lírai alaptermésze-
tük, Arany szavaival élve „szellemi embrióvesztésre" kényszerültek. 
Éppen ezért nehezen indul meg elbeszélő irodalmunk fejlődése a 
szabadságharc után. Arany eposzaikató zsenije is leküzdhetetlen bi-
lincseket rakott a kor minden epikus próbálkozójára. Bár találkozunk 
még a Vörösmarty-féle hexameteres epika és a Kisfaludy Sándor-
féle regeköltészet elkésett utánzataival is, a kor eposzainak és köl-
tői elbeszéléseinek legnagyobb része Arany hatását mutatja, mert az 
emlííett két irány már a teljes kimerülés és hanyatlás útján volt. 
Arany követői, akár a mondai, akár a lírai epikát művelték, tehet-
ségben alatta maradtak mesterüknek s külsőségekre szorítkozó után-
zásukkal némileg lejáratták, megunatták annak irányát. Tóth Kálmán 
a Kinizsi Pál-ban (1852) még piágiumra is vetemedik. Annyira meg-
lopta a Toldi-t, hogy még annak szelíd költője is kifakadt : „. . . itt, 
ami lopva van, az is rossz, el van rontva, mint tolvaj összekalapálja 
a rablott ékszert, hogy gazdája rá ne ismerjen" (Tisza Domokosnak 
1853 jan. 20-án írt kiadatlan levelében. Idézve Voinovich Géza, 
Arany János életrajza II. k. Budapest 1931, 202. 1.). Mások viszont 
a balladáit utánozták dilettáns merészséggel. Akadtak olyanok is, 
akik még Arany költeményeinek nyomdatechnikai sajátságait (pl. a 
fontosabb kifejezések kurzívval való szedetését) is átvették. Talál-
kozunk Puskin- és Byron-utánzatokkal is, melyek legtöbbje mind-
amellett Arany Bolond Istók-ját vallja szülőjének. Az epikusok egy 
kisebb csoportján (Tóth Kálmán, Tóth Endre, Boruth Elemér) Petőfi 
hatása látszik jobban. Ezek honosítják meg a betyárromantikát és 
a népieskedés modorosságait az epikában. Vajda János e korszakba 
tartozó költői elbeszéléseiben a pesszimista életfelfogás, a kárhozatba 
vivő szerelem érzéki lángolása, a megsemmisítő indulatok, stb. rajza 
már mutatja az átmenetet a következő nemzedék perdita-epikájához. 
Hasonló jellegű az a néhány munka is, mely Hugo Victor hatása 
alatt keletkezett. A Tompa-utánzatokon, a vallásos és mitológiai 
epika alkotásain a túlzásba vitt allegorizálás és erkölcsjavító célzat 
a legfeltűnőbb ellenzéki vonás.1) A verses elbeszélő költészet ide 
tartozó alkotásainak ellenzékisége tehát — mint láttuk — főként 
negatívumokban merül ki. Fogyatékosságaik az utánzott remekek ér-
tékei mellé állítva nagyon is feltűnőek. Hiányzik belőlük az emberi 
lélek, a nép és a történeti hagyományok mélyebb ismerete a jellem-
zésben, a művészi tapintat, a szerkezet kerekdedsége és a bonyo-
lítás drámaisága a feldolgozásban, a nyelv és a verselés művészi-
essége a külső formában. E hanyatló műfaj helyét egyre jobban a 
regény és novella foglalta el, melynek ellenzéki tulajdonságai már 

1) V. ö. Kéki Lajos, A magyar elbeszélő költészet a XIX. század második 
felében. Irodalomtörténet I. (1912), 225. és 298. 1. 



jobban szembeötlenek. A kor regényirodalmában különösen a roman-
tikus-csoport tűnik ki ellenzékiségével. Gyökerei még a negyvenes 
évekre nyúlnak vissza, amikor a francia romantika rossz szelleme 
belevitte az írókat a rendkívüliségeket hajhászó képzelet költött vi-
lágába és nem engedte, hogy észrevegyék a körülöttük folyó valódi 
életet. A szabadságharc után csak fokozódtak ennek az iránynak 
kinövései, mert a közönség szinte megkövetelte a romantikus szó-
rakoztató regényt és novellát. A megszaporodott folyóiratokban volt 
tér elég, úgyhogy íróink hamar rászoktak a gyors és elnagyolt írás-
módra, a tervszerűtlen folytatásos regények közlésére. Az ellenzéki-
ség szempontjából leginkább a romantikus regényírók, köztük is fő-
ként Jókai és követői a fontosak. Jókai ugyan éppen e korban írta 
meg legértékesebb regényeit, de lényegében mégsem maradt hűte-
len a romantikához, Szerette a romantikus környezeteket (Orosz-
ország, Perzsia, Egyiptom, ismeretlen szigetek és tengerek, kalóz-
világ, magyar őskor, középkor, törökvilág, Rákóczi kora, reformkor, 
szabadságharc, stb.), melyekben képzelete néhány konkrét adatból 
a legtüneményesebb meséket és jellemeket alkotta. Amúgy is ma-
gával ragadó pathetikus stílusának, előadásának hatását rendkívül 
ügyesen tudta fokozni a közönség hangulatának és ízlésének meg-
felelő politikai motívumokkal. Követői (Vadnai Károly, P. Szathmáry 
Károly, Győry Vilmos, Roboz István, stb.) az egyes divatlapokban 
megjelent regényeikben és novelláikban végletekig túlozzák az ő 
egyébként is erősen romantikus stílusát és tárgyi tulajdonságait. Ta-
lálkozunk Jósika és Kemény utánzóival, sőt még a régi Kisfaludy-
Fáy-Kovách Pál-féle irány követőivel is. Akadtak olyan írók, akik 
még Vas Gerebent is utánozták.1) A Császár által „magyaros kor-
rajzírók" és „színtelen egyéniségek" néven összefoglalt írók regé-
nyeiben és novelláiban inkább csak egyes tulajdonságok (szétfolyó 
szerkezet, fogyatékos lélekrajz, az elmélyítés hiánya, szűkkörű vagy 
hamis korrajz, az anorganikus elemek túltengése, dagályos stílus, 
stb.) ellenzékiek.2) A nemzeti klasszicizmus esztétikai alapvetésének 
legfőbb őre, Gyulai, Pál, Kemény regényeiből vonta le a klasszikus 
regény szabályait. így érthető, hogy kezdettől fogva erős harcokat 
kellett vívnia az olvasóközönség minden rétegét meghódító, népsze-
rűségében minden magyar írót felülmúló Jókaival, kinek egyénisége 
és írói modora merő ellentéte volt a realista Keménynek. Bár a ro-
mantika politikában és irodalomban egyaránt csődöt mondott, mégis 
Jókai nyerte meg a csatát, mert az illúzióira féltékeny közönség 
semmitől sem idegenkedett annyira, mint a bálványának gyengesé-
geit napfényrehozó kritikától. Kitartott Jókai mellett, bár az mindig 
alul maradt az elvek harcában. Gyulai szenvedélyességét eszményi 
céljai magyarázzák. Féltette a nemzeti klasszicizmus komolyságát e 

V. ö. Szinnyei Ferenc, Elbeszélőink egymásrahatása a Bach-korszakban. 
Irodalomtört. Közi. 42/1932/, 1 — 18. 1. 

2) V. ö. Császár Elemér, A magyar regény története. Budapest 1922, 209— 
256. 1. 



romantikus gyermek-titán könnyelműségeitől, kinek zsenije szentesí-
teni látszott azt, amit az „iskola" elítélt. A két első ellenzéki nem-
zedék fiatal íróinak ő adott bátorságot és harcikedvet, sokszor ép-
pen a Petőfi Társaság keretei között. Több mint hat évtizedes írói 
pályáján ő volt a romantika kiapadhatatlan forrása, a mult és a je-
len összekötője. Mélyebb adottságai, tehetsége, gyökeresen magyar 
stílusa miatt ugyan nem lehet elválasztani a nemzeti klasszicizmus-
tól, de azért mégis ő ütötte a legnagyobb rést annak eszményi alap-
vetésén, mert sohasem szűnt meg kacérkodni az ellenzékiséggel s 
mert a klasszikus és romantikus elv állandó küzdelme legtöbbször 
az utóbbi javára dőlt el lelkében.1) 

Az elnyomatás korának drámairodalma jórészben még a negy-
venes évek hagyományait követi. A drámaírók zöme, Szigligeti Edé-
vel az élén, ügyesen alkalmazkodik a közönség ízléséhez. A sok 
hevenyészett és idegen minta után írt darabban kevés az eredetiség. 
A kölcsönzött ötletek és motívumok mellett egész jelenetek, sőt da-
rabok lemásolásával és „magyarításával" is találkozunk. A népszín-
művekben megtaláljuk mindazon tárgyakat, melyekkel már a népies 
líra és epika jellemzésénél is találkoztunk, sokszor talán még pória-
sabb formában. A népszínmű fogalma körül ebben az időben még 
meglehetősen sok volt a zavar. Az írók a népet a legtágabb érte-
lemben veszik s inkább csak „népszerű", látványos és érdekfeszítő 
darabokat írnak, hogy a közönség minden rétegének ízlését kielégít-
sék. Szerepeltek ugyan e darabokban a nép alsóbb osztályai is, volt 
bennük népdal, magyaros zene, tánc és viselet is, de mindez szer-
vetlenül összehalmozva, úgyhogy a nemzeti klasszicizmus kritikusai 
többízben elítélni kényszerültek ezt a tarka tárgyi- és stílusegyvele-
get.2) A franciás társadalmi drámákban viszont a színszerűség túl-
ságos hangsúlyozásának a lélektani motiváció esett áldozatul. A kor 
történeti tragédiái és komédiái ugyanazon hibákban szenvednek, mint 
az ellenzéki írók történeti regényei. A közönség ugyanis elsősorban 
a színháztól kivánta meg azt, hogy a politikai elnyomatás szomorú 
éveiben a romantikus hazafiság aranyporával szépítse meg a sötét 
jelent. így érthető, hogy még Jókai is nagy sikereket ért el a neki 
teljesen idegen drámában, mert a kiemelkedő drámaírók hiánya 
szükségessé tette a regényből való átdolgozást és az idegenből való 
fordítást. E kor drámairodalmának ellenzéki tulajdonságait először 
Salamon, Kemény és Gyulai tették bírálat tárgyává. Enemű írásaik 
bőségét az magyarázza, hogy a nemzeti klasszicizmus költői gya-
korlata éppen a drámában szenvedett legtöbb hiányt. Salamon és 
Gyulai főként a népszínművel elkövetett visszaéléseket hibáztatják. 
Kemény a regények színpadravitelét ítéli el, megrója a történeti drá-
mák fordításait, foglalkozik a francia társalgási dráma káros hatásá-

*) Lásd ezt részletesen Popp Ferenc, Gyulai Pál és Jókai Mór. Budapesti 
Szemle 1921, 2 6 - 4 8 . 1. 

2) V. ö. Galamb Sándor, A magyar népszínmű sorsdöntő évei. Budapesti 
Szemle 1923, 201 és köv. 



val, a szinpadtanulmány hiányával az íróknál, a közönség megron-
tott ízlésével, stb. Intelmeik azonban nem sok visszhangra találtak 
az érdekelt írók körében : az új magyar dráma más, javarészt ide-
genből vett alapokon fejlődött tovább. 

A fajunkat annyira jellemző élniakarás, mely talán éppen a 
válságos időkben lángol fel legjobban, klasszikus magyar irodalmat 
teremtett a nemzeti elnyomatás szomorú korszakában. Azonban, 
amint a fentiekből is kitűnik, e nemzetien klasszikus irodalomnak 
eszményi alapvetését már korán kikezdték az ellenséges erők. Arany, 
Gyulai, Kemény és társaik irodalmi programmját egyes írói csopor-
tok már kezdetben sem tartották magukra kötelezőnek és követésre 
érdemesnek. Más szellemben, más becsvággyal írtak műveket, me-
lyek eleinte ugyan nem haladták meg az utánzás, az epigonság mér-
tékét, de később mégis teljes elkülönülésre, önálló irodalmiságra ve-
zettek. Az elkülönülő költői gyakorlat azután új esztétikai és iro-
dalmi hitvallás kialakítására is vezetett lassanként. Már az ellenzé-
kiség első nemzedékét is jellemzi az a liberális élet- és irodalom-
szemlélet, mely századunk első két évtizedében végzetes jelentősé-
get ért el a magyar szellemi éleiben. Már ez az első ellenzéki nem-
zedék is kezdi megbontani a nemzeti klasszicizmus értékhierarchiá-
ját, a szépség, jóság és igazság eszményi összhangját, mely minden 
értékes irodalmi alkotás és irány egyedüli biztos alapja. Szépség-
eszménye romantikus jellegű, de még kialakulatlan és zavaros. Az 
ellenzéki fiatalság nem elmélkedik a szépség lényegéről, hanem in-
kább csak „theóriátlan" (Gyulai) nézeteire, a közönség, megrontott 
ízlésére és az alkalmiság követelményeire hagyatkozik. Éppen ezért 
könnyen alárendeli a szépséget különböző mellékszempontoknak és 
irodalmonkívüli tényezőknek (politika, soviniszta hazafiság, irányzatos 
népiesség, egyéni érdek, stb.). „Oly költészet született meg — írja 
Gyulai —, mely súlypontját a költészet fogalmán kívül keresi. Kül-
sőség, az anyag lépett a szellem helyére, mely képtelen új genre-t 
alkotni" (Krit. Dolg. 65.). Az ellenzéki írók szépségeszménye más-
részt már a szertelensége miatt is tökéletlen. A nemzeti klassziciz-
mus nagyjainak értékes és eredeti tulajdonságait egészen a fonák-
ságig túlozzák. Szubjektivitásuk még önmagukkal is ellentétbe hozza 
őket legtöbb esetben. Nagyon sok ellenzéki író a nagy hazai és 
külföldi minták mellett társait is utánozza, mert még az egyéniségé-
nek és irányának megfelelő romantikus motívumok feltalálására sincs 
elegendő tehetsége. „Ritka eset, írja Arany, hogy valamely új költe-
mény vagy kötet ne azt a benyomást tegye ránk, mintha már az-
előtt, mintha már többször olvastuk volna . . . Az arc jellemző kife-
jezését úgy nem találni rajtok, mint a kisdedeken" (Irányok I.: Szép-
irod. Figyelő. 1861, 26. sz). Fél folytatni a Toldit, mert attól tart, 
hogy „Az a közönség, mely első Toldi-mban a kútágast bámulta 
csak, azóta igen sok kútágast olvasott ; az nem találná már Toldi-t eléggé 
sajátságosnak, népiesnek" (Tompához, 1853 jún. 28.). Gyulai külö-
nösen azt veszi zokon az ellenzéki íróktól, hogy kellő tehetség és 
eredetiség híján a nemzeti klasszicizmus idealizmusát a fantaszti-



kusig, népiességét a póriasságig és realizmusát az ízléstelenségig tú-
lozzák. 

Az ellenzék jóságfogalma is távol áll a nemzeti klasszicizmu-
sétól. A lírában és a verses elbeszélésben felújul és fokozódik a 
negyvenes évek pesszimizmusa és világgyűlölete. Ez azonban leg-
több esetben nem bölcseleti elmélyedés vagy forrongó lelki harcok 
szülötte, hanem a Petőfitől, Heinétől, Byrontól, stb. tanult egyéniség-
kiemelés szertelen felfokozása. Az írók szenvelgett fájdalmukban 
megvetik az embert, az „Istenséggel párosult ördögöt" s a lesújtó 
képek, keserű kifakadások özönében divattá fújják fel azt, amit az 
utánzott nagyságokban élet, tapasztalat és komoly elmélyedés fej-
lesztett ki művészi értékekké. Közöttük éppen Vajda János ejtette a 
legnagyobb csorbát a nemzeti klasszicizmus jóságfogalmán. Az újabb 
magyar irodalomban nála szólal meg először az érzéki szerelem ki-
elégíthetetlen vágyódása a maga költőietlenségében. Milyen mély űr 
választja el már ebben a korban is a nemzeti klasszicizmus nagy-
jainak tiszta szerelmét, ösztönös tűzhely-kívánását ettől az ízléstelen 
vérkultusztól ! Többek között ez a tulajdonsága avatta a maga ko-
rában alig olvasott és félreismert Vajdát a harmadik ellenzéki nem-
zedék sokat magasztalt ősévé, a magyar dekadencia atyjává.1) 

A nemzeti klasszicizmus igazságfogalma realisztikus : kizárja 
az emberi lélek és a természet törvényeivel ellenkező irányokat. Az 
eszmény és a való harmonikus összeolvadásának szükségességét 
hirdetve, Gyulai és Arany az ellenzéki írók túlkapásait is elítélték. 
Ugyanezt a célt szolgálták az epikai hitelről és a reális történet- és 
világszemléletről írt elmélkedéseik is. Arany még költeményeiben is 
tanítja az ellenzéki írókat (Vojtina levelei, Vojtina ars poeticája, A 
sárkány, stb.). Egész igazságot kíván: „Csip-csup igazzal nem törő-
döm én". A nyers igazságot azonban még meg is kell szépíteni, 
költői formába kell önteni, kiemelve belőle a lényeges és tipikus 
elemeket. Az ellenzéki írókon azonban nem fogott ez a mélységé-
vel irodalmunkban páratlanul álló költői tanítás : megbontották az 
eszményi és a való elemeknek klasszikus harmóniáját. Az emberi 
szívnek inkább csak szertelen indulatait, eltévelyedéseit tüntették 
fel, a természet hű és költői rajza helyett aprólékos és semmitmondó 
tájrajzot, népi különlegességeket tudtak csak nyújtani. Míg egyesek-
nél az anyag halmozása vált ellenzékivé, mások viszont kellő és 
igazolt anyag híján lettek azzá (romantikus korrajzok, történeti és 
mitikus regények, eposzok és drámák szerzői). A költői lelemény 
korlátlanságát hirdetve nem jutnak el a zavartalan szépség legalsó 
fokára sem. Élményük anyagát nem formálják, hanem a romantikus 
„szeszély és véletlenség" elvei szerint szabadon engedik elfolyni, 
úgyhogy a sokszor zseniális kezdet után a legkontárabb folytatás 
következik. Mindez távol állott attól, amit a nemzeti klasszicizmus a 
szerkesztés kerekdedsége, a történeti és lélektani hűség, a harmo-

x) V. ö. Alszeghy Zsolt, A 19. század magyar irodalma. Budapest 1923 
157. 1. 



nikus összhang és az eszményítés címén kívánt. A reális élmények, 
a komolyság, őszinteség és a művészi elmélyedés hiánya azután 
alakoskodásra kényszerítette az ellenzéki írókat. Szerepet játszanak : 
a népieskedés, világfájdalom, hősszerelem, a búsongó és féktelen 
hazafiság, az óriáskodás, stb. megkopott jelmezeit öltik magukra. 
Egyéniségükben is kevés az eredetiség. Az értékét tudó Petőfitől 
legtöbben eltanulják a lángész modorosságait annak tartalma nélkül 
s a közönség és a folyóiratok tömjénezésétől elkábítva hangosan 
követelik az elismerést, az egyenrangúságot. Már e korban is talál-
kozunk csupán anyagi érdekektől vezérelt irodalmi mesteremberek-
kel, kik a könnyebb fajsúlyú műfajokban sekélyes élceléssel (Gyu-
lai ezt „saphirieskedés"-nek nevezi) vagy a ponyvaromantika talmi 
eszrnényiségének csillogtatásával, az érdekességek és borzalmak hal-
mozásával szereztek babérokat. — Szólhatnánk még külön az álta-
lános emberi elemmel, a csodássággal, a humorral és szatírával, a 
realizmussal, stb. való visszaélésekről is, de ez már túlságosan 
messzire vezetne. 

Sokkal jelentősebb és általánosabb hatású tulajdonsága majd-
nem mindegyik ellenzéki írónak a nemzeti klasszicizmus nép-nem-
zeti eszményével való visszaélés. A politikai elnyomatás szomorú 
éveiben minden író elsősorban „nemzeti poéta" akart lenni. Ez 
könnyen menthető, mert az akkori magyar élet minden megnyilvá-
nulása a leigázott nemzet önbizalmának és tetterejének megmenté-
sét célozta. A jubileumok, farsangok, vadászatok, szüretek, névna-
pok, születések és temetések, stb. a vidékre húzódó értelmiség nem-
zeti ünnepeivé váltak. Nemzeti kötelesség volt pártolni a magyar 
zenét, táncot, viseletet, irodalmat és színészetet.1) A közönség így 
csak annyira értékelte az újraéledő irodalmat, amennyiben a nem-
zetre haszon származott általa. A mi ellenzéki csoportunk azonnal 
szentesíti ezt a hajlamot. Buzgóságában új és új magyar tájakat fe-
dez fel az irodalomnak, halmozza a néprajzi és nyelvjárási külön-
legességeket, megszépíti a multat s hízelgő színekkel festi a jövőt, 
éppen úgy, mint az 1820-as évek írói. Jókai ezzel hódította meg leg-
jobban a közönséget, úgyhogy műveit többen olvasták, mint a többi 
nagy regényíróéit együttvéve. Azonban a nemzeti klasszicizmus írói 
is vigasztalták a nemzetet anélkül, hogy eszményeikhez hűtlenek 
lettek volna. Arany, Tompa, Lévay, Gyulai, Szász és főként Kemény 
ekkor írták legértékesebb műveiket, melyekkel nemzeti célt is szol-
gáltak anélkül, hogy a romantika kábító mákonyát kellett volna 
használniuk. Ök nem altattak, hanem ébresztettek, irtották a roman-
tikus illúziókat az irodalom és a közélet minden ágában, levonták 
a mult tanulságait és megmutatták a jövő fejlődés reális útjait. A 
politikában a nemzeti klasszicizmus írói Kemény és Deák vezérlete 
alatt azt a körülményekkel számoló mérsékelt irányt képviselték, 
mely a kiegyezésben jutott diadalra és egészen 1918-ig biztos alapja 

*) Erről részletesen ír Berzeuiczy Albert, Az absolutismus kora Magyarorszá-
gon. II. k. 395—420. 1. 



volt nemzeti fejlődésünknek. Az ellenzéki írók legnagyobb része, 
köztük Jókai is, viszont a radikálisabb 48-as politika híve és Kos-
suth felé fordítja tekintetét. Ez a politikai ellentét, persze más-más 
színeződéssel, mindmáig megmaradt a magyar irodalmi életben. 
Alapját a világnézeti ellentétekben találjuk meg. Míg a nemzeti 
klasszicizmus a pozitív vallás és az isteni törvényeken alapuló józan 
polgári világrend híve, addig az ellenzék itt is a szélsőségesebb 
irányokkal (közömbös liberalizmus, pantheizmus, materializmus, szo-
cializmus, kommunizmus) kacérkodik. Az első nemzedékben e vi-
lágnézeti kilengéseknek még csak kevés megnyilvánulásával talál-
kozunk (Jókai, Vajda, Zalár és mások műveiben), az is csak a ro-
mantikus hazafiság vagy a világfájdalom ürügyével jön legtöbbször 
fölszínre. Érdekes megemlíteni, hogy milyen mély szakadék van már 
ekkor a Nagyidai cigányok kijózanító paródiája és Jókainak a sza-
badságharcot minden végletében dicsőíteni meg nem szűnő regényei 
között. Míg Jókai terjesztette és kiszínezte azt a legendát, hogy Pe-
tőfi él, addig Gyulai egy tömör és kijózanító mondattal leszámolt 
vele (Krit. Dolg. 1. 1.). A nemzetiséggel való visszaélést a nemzeti 
klasszicizmus minden írója kivétel nélkül élesen elítéli. Gyulai tiltja, 
hogy pártérdekek kössék meg az író és kritikus kezét, hogy első-
sorban hazafi legyen s csak azután művész. „Magyarság még nem 
elegendő arra, hogy rajta verset lehessen írni", mondja Arany s egy-
ben elítéli a másik végletet, a kozmopolitaságot is: „Légy, ha bírsz, 
te világköltő ! / Rázd fel a rest nyugatot : / Nékem áldott ez a böl-
cső, / Mely magyarrá ringatott" (Kozmopolita költészet). Még job-
ban zokon veszik a nemzeti klasszicizmus kritikusai a népiességgel 
való visszaélést. Arany lépten-nyomon kifejezést ad félelmének, hogy 
a népieskedők lejáratják az irányt (Voinovich, i. m. II. k., 201—210. 
1.). Némi gúnnyal még önmagát is vádolja : „én is egy voltam azok 
közül, kik a magyar költészetet megbuktatták, behozván a nyers, 
pórias elemet" (Gyulainak, 1854 jan. 21.). Bár érzékenyen érinti, 
hogy egyes írók, el akarván vitatni Petőfi és az ő babérjait, túlzá-
saikkal megunatják és lejáratják a népiességet, mégis végtelenül fi-
nom lélekkel inkább tanítani, felvilágosítani igyekszik ellenfeleit. 
Egyik vázlatos értekezésében megmagyarázza a népiesség fogalmát 
s .kiemeli, hogy az csak egyik fázisa volt irodalmunk fejlődésének. 
„Öntudatra hozott bennünket, a szűk és egyoldalú idealizmusból ki-
vett. A költészet ezentúl nem lehet elválva a nemzetiségtől. De óhaj-
tandó, hogy nemesedjék. A népiesség maradjon illő határai között. 
Ne akarjon minden költő népies lenni" (Voinovich, u. o. 384. 1.). 
A népieskedő írók túlzásait, mint már említettük, Gyulai és Erdélyi fej-
tették ki legrészletesebben, fentebb idézett tanulmányaikban. A nemzeti 
és a népies elemmel való teljes szakításra ebben a nemzedékben 
még nem találunk példát. 

A tartalom ellenzékisége mellett a költői formákkal való visz-
szaélés is nagy mértékben esik latba. Az ellenzéki irók műveinek 
romantikus és szertelen belső formájára már Arany felhívta a fi-
íigyelmet : ,,az egység az, ami ritka a mi magyar költőinknél : ők ír-



nak verset, elkezdik elül és folytatják, míg adja a kulacs" (Tompá-
nak, 1855 júl. 1.). Ezért önállótlan és szertelen, a divat és más iro-
dalmon kívüli tényezők szerint igazodó e nemzedék ellenzéki költé-
szete. A belső forma hibáiból folynak a külsőnek hiányai is. A mohó 
és tanulatlan ifjú írók semmibe sem veszik a művészi nyelvhasz-
nálat követelményeit. Arany hibáztatja, hogy nem a szépség új és 
művészi kifejezésének lehetőségeit tanulják el a nagy külföldi és 
hazai íróktól, hanem az idegenszerű és modoros nyelvhasználatot. 
A „tájköltők legtöbbször csak felületesen ismerik a nép nyelvét vagy 
ha ismerik, akkor csak a ,kelmei cifrálkodás' eszközét látják benne. 
A szentimentális finomkodók, a szalonköltők viszont a franciás és 
németes kifejezések özönével terhelik meg költői nyelvüket" (Szép-
irodalmi Figyelő I., 186. 1.). Erdélyi mutatott rá először (1853), hogy 
„nyelv, népisme, szokás" csak „kelmeszerű adalék", önmagában 
még nem költői anyag. Sokat rontott a költői nyelven egyes írók 
(Lisznyai és mások) merész nyelvújító hajlama, továbbá a túlzó 
orthológia is. Arany kigúnyolta a gyökrímeket és a nyelv művészi 
követelményeit nem mindig tekintő orthológiát (Grammatika versben, 
Tücsök és bogár). Gyulai hibáztatja, hogy egyes írók még mindig a 
Kazinczy- és a Kisfaludy-iskola nyelvét használják, mások pedig a 
nyelvnek nemcsak művészetét, hanem még nyelvtanát sem ismerik 
(Bírálatok 318.). Stílusukban Gyulai különösen az egyenetlenséget 
kifogásolja. Nincs érzékük a lényeges mozzanatok, az eszme és az 
érzés stílusbeli egysége iránt. Az ezt pótló aprólékos részletezés, az 
epizódok és egyéb anorganikus elemek halmozása tespedtté, dagá-
lyossá teszi stílusukat. Ezért némi gúnnyal mondja róluk, hogy még 
annyira sem tudják vinni, hogy dagályosságuk következetes és sza-
batos legyen (Krit. Dolg. 209—212.). A népieskedő és a világfájdal-
mas írók valósággal szemfényvesztést űznek a képekkel. „Van is 
dolga aranynak, gyöngynek, gyémántnak, színméznek, szivárvány-
nak", mondja róluk Erdélyi (Tanulmányok, 64—65. 1.). Szelesteynek 
a szerelem tündérháló, melyen gyémánt csillag nő s e síró gyémánt-
pettyek gyermekek. A világ „romlott bűntanya", „reménye egy el-
veszett gondolat, tarka szemfedő a beteg élet fölött". Zalár fel akarja 
ásni hiéna módjára az eltemetett kínokat, hogy mind magára vegye 
és boldog legyen. Pájer, ha kedvese kezét érinti, megőrül a gyönyör-
től. Tóth Endre, Zalár József és részben Vajda János műveiben talá-
lunk legtöbbet ennek a Petőfi nyomán (Felhők, Az őrült, stb.) fakadt őrült-
költészetnek stilisztikai túlzásaiból. Arany a Poétái recept-ben egész 
leltárt állít össze a kelmei cifrálkodás eszközeiből, a képekkel való 
visszaéléseket pedig a Vojtina levelei-ben, Vojtina ars poeticájá-ban 
és A sárkány-ban teszi nevetségessé. A szépprózai stílusba befér-
kőzött nemzetközi romantikus modorosságok jó összefoglalását adja 
Zsigmond Ferenc Jókai regényírói stílusának jellemzése kapcsán 
(Jókai Mór. Budapest 1924, 368—374). Bár a gyors munka Jókainak 
egyébként gyökeresen magyar stílusán is erős csorbákat ejtett, után-
zóinál a nála található idegenszerűségek és romantikus modorossá-
gok már állandósult stílusformákká, a hatásvadászat kényszeredett 



eszközeivé válnak. Míg azonban Jókainál a képzelet szokatlan gaz-
dagsága és színessége okozza ezeket a stílusbeli kilengéseket, ad-
dig az ellenzéki íróknál éppen a képzelet, az eszme- és az érzelem-
világ szegénysége a forrása azoknak. Pedig már Salamon is figyel-
mezteti őket arra, hogy a formaiság legeredetibb íelfokozása sem 
tudja pótolni a tartalom hiányait a művészi összhang sérelme nél-
kül (Irodalmi Tanulmányok II. k., 143.). — Az ellenzék költői szel-
lemének prózaisága a ritmikában is megtermi gyümölcseit. Petőfi 
természetes egyszerűségű ritmusainak és rímeinek pongyolaságát 
szívesen megbocsátjuk, hiszen ő egy a précieuse-ök dicsőségére vá-
gyó irány zseniális ellenfele volt s a néha megsértett ízlést száz dia-
dallal engesztelte ki. Utánzói a pongyolaságot célnak tekintették. 
Arany már az asszonáncról írva is kifakad, hogy ,,mily kevés gon-
dot fordítanak nálunk a külalakra", hogy „pongyolaságban alább 
már nem sűlyedhetünk". Utóbb megírja a „Magyar nemzeti vers-
idomról" szóló tanulmányát, melyben különösen a rag-rímeket teszi 
gúny tárgyává, mint korábban Vojtina leveleiben és utal arra, hogy 
bár kívánatos a népi formák meghonosítása a műköltészetben is, 
mert az csak így válhat igazán nemzetivé, mégis szükséges, hogy a 
költő a néptől sokszor hibás és tökéletlen alakban átvett műformá-
kat meg is tisztítsa és művésziesebbé tegye. — A vers zeneiségével 
való visszaélésre legtöbb példát Lisznyáinál találunk, kinek hírhedt 
Nyáréj-e úttörő e tekintetben. A természet hangulatának értelem nél-
küli hangokkal való festése, a csengő-bongó rímelés, a lebegő rit-
mus határozottan önigényűnek látszik benne. Azonban ez a hang-
utánzó verselési mód nem eredeti Lisznyáinál sem, mert az ötvenes 
évek francia lírájában is erősen el volt terjedve,1) hol egyes költők 
a madarak csicsergését, a természet és az erdei állatok hangjait 
szaggatott, rövid verssorokkal (style coupé), egytagú hangutánzó sza-
vakkal, a ritmus és a rím mesterkélt lebegésével és csengésével 
akarták kifejezni, akárcsak jóval később a futuristák (Marinetti és 
társai). Arany János és Szász Károly egy közösen írt hasonló köl-
teményben parodizálták Lisznyai „eredeti" újítását, megmutatva, 
„hogy az ily eszméletlen rímeléshez semmi sem kell egyéb, mint 
plajbász és papíros".2) — A műfaji határok túllépése és fellazítása 
is jellemző tulajdonsága az ellenzéki íróknak s logikus folyománya 
romantikus műelméletüknek. Jókai például legtöbb regényében eposz-
író és regényíró akar lenni egyszerre : „a mesemondó süveget néha 
le sem tette a fejéről, hanem azonmód lépett a regényírás szigorúbb 
műfaji illemszabályokhoz szokott ítélőszéke elé, ahol már várta meg-
botránkozva Gyulai, Salamon és a többi kritikus". (Zsigmond, i. m. 
108. 1.) Máskor pedig lírává teszi a regényt vagy anekdoták, epizó-
dok és színes leírások halmazává. Vajda verses elbeszéléseiben is 
túllépi a lírai elem a határokat. Tompa követőinek túlzásba vitt alle-

V. ö. Salamon, i. m. I., 140. 1. 
2) V. ö. Szilágyi Sándor, Verstréfa Arany Jánostól és Szász Károlytól. Nem-

zet 1883 dec. 30. 



gorizálása is idetartozik. A népieskedők képzelete pedig szinte hal-
mozza a „festményeket" s akkor is fest, ha nincsen mit festenie 
(Gyulai, Krit. Dolg. 161—162. 1.). — Folytathatnánk még tovább is 
az ellenzéki tulajdonságok felsorolását és jellemző példákkal szem-
léltethetnénk ellentétüket a nemzeti klasszicizmus elveivel és költői 
gyakorlatával, de ez már meghaladná egy rövid értekezés kereteit. 

Az első ellenzéki nemzedék irodalmi tudata még kialakulatlan. 
Elvi megnyilvánulásaiban csak a szertelenségek mutatják az ellen-
zéki célzatot. Nép-nemzeti irodalmat akar, de azt „minden áron", 
még a szépség rovására is. Tanítani, vigasztalni akarja a nemzetet, 
de nincs tisztában a megoldásra váró kérdésekkel. Az irodalomról, 
vallásról, politikáról, társadalmi életről vallott nézeteit bizonyos jó-
indulatú, de mindennel megalkuvó liberalizmus lengi át. „Bizonyos 
munkássági hév, mely célját nem tűzte ki, eszközeire nem tekint, 
magával nem számolt, másokra nem hallgat, — bizonyos tevékeny-
ség, mely inkább óhajt mindenütt jelen lenni, mint nyomot hagyni, 
— bizonyos elvtelen szelídség, mely kész a legszélsőbb türelemre, 
csak aztán ő sem korholtassék : ez mostani irodalmunk sajátsága", 
írja találóan Kemény (Tanulmányok II. k., 226. 1.). Egyes folyóiratok 
és kritikusok, a közönség tömjénezése, a nemzeti klasszicizmus írói-
nak figyelő, óvó és korholó állásfoglalása az ellenzéki írókban bizo-
nyos közszellemet eredményezett, melynek az írói hírnév kultusza, 
az eredetiség s a művészi elvek laza felfogása és bizonyos pöffesz-
kedő önérzet a kiemelkedő tulajdonságai. Az ellenzéki fiatalság lapja, 
a Hölgyfutár, tele van ilyen megnyilvánulásokkal (Mentovich, Szé-
kely és főként Lisznyai tollából). Alpár a Divatcsarnok-ban meglec-
kézteti Gyulait, Tóth Endre szemére veti Aranynak, hogy maga sem 
ment a Poétái recept-ben foglalt modorosságoktól. Pöffeszkedő ön-
érzetükben még a mult nagy íróit, Berzsenyit, Kazinczyt és Vörös-
martyt is megtagadják. Ezt a modort a Társalgó (1858, 3. 1.) így te-
szi nevetségessé : „Tompa, Arany és a többi / Mind fittyfiritty, mind 
akombák! / Lejárta az idő őket, / Mi vagyunk a nagy poéták. — 
S ha a sors egy Tompaféle / Poétát most idevetne : / Ennyi magyar 
Béranger közt / Csak kalapos inas lenne . . . " Talán Gyulainak kel-
lett elszenvednie a leg több gorombaságot a szigorú bírálataiban vé-
rig sértett ellenzéki írók részéről. Különösen Lisznyai haragja volt 
határtalan, amikor Uj palócdalait oly erősen megbírálta. Viszonzásul 
„Freskórímek" című versében (Dalzongora 1858, 309—318 l.) min-
den rosszat elmond róla és irányáról, híven visszaadva az ellenzéki 
írók általános hangulatát s öntudatlanul is jellemezve ízlését és iro-
dalmi törekvéseit. Csak úgy hemzsegnek szellemtelen visszavágásá-
ban az „apró barátom", „házsártos, mérges irodalmi hörcsög", „iro-
dalmi epemirigy", „Asztarot", „vérbíró", „békanyúzó", „szeméthordó", 
„orgyilkos" és hasonló kifejezések. Nem fél attól, hogy Gyulai „ösz-
szeböngészett, idegen műítészi fogalmaival", goromba irigységével 
rést üthet az ő irodalmi hírnevének „légvárába", hiszen maga sem 
kapaszkod hátik fel a költészet cédrusának még legalacsonyabb ágára 
sem, csupán az uborkafára. Hátán egy feneketlen szemeteshordó 
van s ami az irodalomban „hibás, selejtes, rongyos", azt mind abba 



szedi. Költészetét utánzottnak mondja és ócska hangú, szedett-ve-
dett s a mindennapiság árjába fúló, stb, jelzőkkel illeti. Az őt ért 
sérelem semmi azonban ahhoz, amivel „hiennaként megrohanta Jó-
kait, az irodalom szemeïényét", „Drombnak nézte Tóth Kálmán szép 
édes kobzát", összemorzsolta Zalár lantját s azt mondva, hogy „Vi-
lágirodalmi szempont / ami őtet vezeti", úgy rohant, „mint jégzápor, 
az / Irodalom kertjére, Füvet, iát, virágot össze- / Dúlva kénye-ked-
vére". „S ha szerinte alakulna / Nemzeti irodalmunk, / Minden 
volna, csak nem magyar, / Félig megkéne halnunk. / Nemzeti sa-
játságait / Egy pár évtized alatt / Elvesztené, s költészetünk / így 
esnék szörnyen hanyatt". Fogadkozik, hogy nem hallgat „ilyen csiri-
birire", nem engedi kaptafára ütni magát s kívánja, hogy „Vigye el 
hát az ördög Gyulai / Műphilosophiáját, / Ez idegen kotyvalékot, / 
S goromba mániáját. / Mert így csak bukott Jules Janin, / S Smith 
Julián torzképe : / S az ily faltörő-kosszerep / Öklelő dicsősége, í 
Sárgarépa költészete, Hitvány spenátlyrája / Legfeljebb fűzfakoszo-
rút / Kanyarít homlokára". Ha durvaságban nem is múlja felül semmi 
a Gyulai elleni támadásokat, azért a nemzeti klasszicizmus többi nagy 
íróját sem kerüite el a rejtett vagy alig takart gúnyos célzások mérges nyila. 

E nemzedék ellenzéki ízlése sem egységes. A legósdibb irány-
tól kezdve egészen az akkor legmodernebb pesszimista világgyűlö-
letig, a realizmus túlzásaiig minden árnyalatot megtalálunk benne. 
Általában romantikusnak mondhatjuk. Élősködő jellegére utal, hogy 
az írók mintaképeiket plagizálták, utánzásukat kultusszá fejlesztették. 
Hajhászták az érdekkeltő dolgokat, halmozták a díszítő elemeket. 
Ha meguntak valamit, könnyen napirendre tértek fölötte és sokszor 
az ellenkezőjét karolták fel. A közönség, a divatlapok és kritikusaik 
támogatása nélkül ez az ízlésirány a nemzeti klasszicizmus korcs 
utánzójaként hamarosan elmerült volna a feledés tengerében. Nem 
így történt! Az elnyomatás korának kényszerű otiuma egészen új 
közönséget nevelt az irodalomnak. Egyre szaporodott a nép alsóbb 
rétegeiből kikerülő olvasók száma. Ezt már Kemény és társai is 
észrevették és igyekeztek is sok meddő próbálkozás után népszerű 
vállalatokkal, folyóiratokkal kielégíteni igényeiket. Az ellenzéki írók 
azonban, kik a hazafiasságot a romantikus frázisok puffogtatásában, 
a népszerűséget az együgyű naívságban s a népiességet a pórias-
ságban látták, megelőzték őket. Kemény, Arany, Erdélyi, Gyulai, 
Greguss és Salamon egyértelműen megállapítják, hogy irodalmunk 
a ponyvához alacsonyult általuk. Az akkori szervezetlen irodalmi 
állapotok (megfelelő köz- és magánkönyvtárak, komoly folyóiratok 
és elméleti munkák hiánya) rendkívül megnehezítették a gyors se-
gítséget. Még nagy íróink, mint például Arany János, Tompa Mihály, 
stb. sem voltak mentesek vidéken e korlátozásoktól, hiszen egy-egy 
jó könyv kézről-kézre járt közöttük s a néhány komolyabb napilap 
és folyóirat, ha módjukban volt előfizetni rájuk, csak súlyos késés-
sel jutott el hozzájuk. Az előkelőbb közönség még mindig a külföl-
det imádta és megvetette a fejletlen magyar irodalmat. így annak 
pártolása a kevésszámú komoly olvasó mellett leginkább a soviniszta 
hazafiasságtól áthatott nyárs polgárias ízlésű középosztályra maradt, 



de az leginkább az ízlését kielégítő népieskedő és sallangos írók-
nak tartogatta tapsait. A közönséghez méltók a folyóiratok is. Kez-
detben csak a népszerű Hölgyfutár képviselte a szépirodalmi idő-
szaki sajtót. A később megindult Magyar Sajtó, Budapesti Visszhang, 
Családi Lapok, Divatcsarnok, Pesti Divatlap, Nővilág (szerk. Vajda 
János), Nefelejts (szerk. Bulyovszky Gyula) és Délibáb inkább csak 
napi szükségletet elégített ki, fokozta az olvasókedvet, de magasabb 
színvonalat nem ért el. Kifejezetten ellenzéki irodalmi folyóirat e 
korban még nem volt, bár több ellenzéki író lapszerkesztő is egy-
szersmind (Lásd Erdélyi, Tanulmányok, 165). Legtöbb ellenzéki meg-
szólamlás a Magyar Sajtóban (szerk. Török János) és a Hölgyfutár-
ban (1856-tól szerk. Tóth Kálmán) jött napvilágra. Az elsőnél a szer-
kesztő személyes ellenszenve is közrejátszott, mikor Gyulai cikkeit 
éles hangon támadta. Ebben jelentek meg Egressy és Jókai táma-
dásai is Gyulai ellen. A Hölgyfutár írói is ellentétben állottak a 
nemzeti klasszicizmus kritikusaival, akik a Pesti Napló körül cso-
portosultak. 110. számában a Hölgyfutár „Klikk" cím alatt rendkí-
vül éles hangú és személyeskedő cikket közöl Salamon, Gyulai, 
Csengery és Greguss ellen. „Nem csodálkoznám, — írja Gyulai e 
lapok elvtelenségét látva — ha egy Arany a legmélyebb megvetés-
sel tekintene azon koszorúra, melyet neki az irodalom és közönsége 
nyújt" (Krit. Dolg. 237). Szeretné hinni, hogy a magyar irodalmat és 
közönségét „nem egy pár írói cotteria közlönye képviseli csupán. 
Ezért többízben támadja a Hölgyfutár és a Pesti Divatlap kritikusait, 
akik néhány félig sikerült vers dicsőítésével az irodalmi közvéle-
mény szószólóinak szeretik vallani magukat. Tiltakozik a „zsurna-
lisztikái újdondász szellem" irodalmi térhódításai és „szatócs szép-
tana" ellen, mely szobrot emel a dagálynak s közönyösen siklik el 
a remekek mellett (U. o. 175, 195, 209, 304). Irodalmunk orientáció-
jának legmegbízhatóbb szervei a Pesti Napló (főként Kemény szer-
kesztősége idején) mellett Arany folyóiratai, a Szépirodalmi Figyelő 
(1860—1862) és a Koszorú (1863—1865) voltak e korban. Sajnos, 
eléggé rövid életűek, mert sem az írók, sem a közönség nem be-
csülték meg őket eléggé. Panaszkodik is Arany, hogy az ellenzéki 
írók és folyóirataik elvtelen közönnyel csatlakoznak minden irány-
hoz, nem törődnek az irodalom komoly érdekeivel. Ezért szeretné 
meggyökereztetni azt a szokást, hogy a politikaiak mintájára a szép-
irodalmi lapok is programmot, hitvallást adjanak irodalmi törekvé-
seikről, elveikről. „Hadd látnók eleve: maradó-e vagy haladó, mér-
sékelt-e vagy gyökeresdi, a szellem-aristocratiának hódol-e vagy szé-
les kaput tár a mindenfelől betóduló democratiának. Negyvenhét-e, 
ki mindabban, mi azóta irodalmilag történt, nem lát egyebet felfor-
gató zavarnál, vagy negyvennyolc, ki úgy van meggyőződve, hogy 
a látszó zavarban, melyet literatúrai forradalom előidéz, mindig van 
olyan elem is, mely az egésznek üdvére szolgál, a haladást elő-
mozdítja . . ."*) Nagy kár, hogy ez a szép felszólítás nem járt ered-
ménnyel. Arany ugyan kifejti lapjának programmját, rámutat a kor 
irodalmának hibáira, megjelöli a javítás útját és módját, de a többi 

*) Irodalmi hitvallásunk. Hátrahagyott iratai II. k., 34. 1. 



lap azért továbbra is álarcban jár, nem ad számot elveiről. Riedl 
Szende is panaszkodik a fiatalság feltörekvését jelző sok lapalapítás 
miatt. Hibáztatja, hogy ,,ahelyett, hogy valami határozott színezetet 
vagy törekvést óhajtana képviselni . . csak a gyarlóságot és a ba-
jusztalanságot veszi a fiatal irodalom mértékéül".1) Aranyt, a szer-
kesztőt, elhalmozzák a fiatal írók kézirataikkal. Bár ő nagy megér-
téssel és szeretettel bírálgatja, javítgatja azokat, tanítása nem pótol-
hatja a tehetség hiányát, higjgadt tárgyilagossága nem tudja lecsillapí-
tani megsértett önérzetüket. így kénytelen elviselni epés támadásaikat 
is és megszokni, hogy „az irodalom bűnbakja" legyen. De barátjainak, 
Gyulainak és Szásznak gyakori érzékenykedése mégis jobban fáj neki, 
mint az irodalmi polémiák, melyekben holmi Barsy-k „jó stílusra" akar-
ják tanítani ! — Érzékenyen érinti a komoly irodalmi kritikát megalázó 
ellenzéki kritikusok viselkedése is. Ezeket Gyulai szerint négy dolog 
jellemzi leginkább: „A széptani elvtelenség, mely a közönség ízlési fo-
galmait összezavarja. A szenvedélyes pártosság, mely nem elvek mel-
letti küzdelemből foly. Bizonyos eszmenélküli s oly hangú polémia, mi 
az irodalom megalázása. A nemzeti hiúság tömjénezése az ízlés és tu-
domány rovására" (Krit. Dolg. 73—74.) Sok bajt okozott még a hatva-
nas években is, hogy Pest nem volt az ország irodalmi középpontja, 
nem tudta egy táborba gyűjteni az összes írókat. „Csoportokban va-
gyunk — írja Arany —, de az irodalom gyöpét ,kiki magának' csipe-
geti... Sehol közös eszme, közös irány, törekvés egy bizonyos szellemi 
czélra, s e végett csoportosulás akár egy, akár másik zászló alá, súrló-
dások, küzdelem elvekért szellemi fegyverekkel: mindebből semmi sin-
csen. Fő gond a megélhetés vagy ami ezzel rokon; fő erény, mely után 
kiki törekszik : az élelmesség... Legtöbb esetben két-három egyént nem a 
zászló gyűjt együvé, hanem a koncz" (Szépirod. Figyelő II, 1862, 350.1.). 

A fentiekben iparkodtunk lehetőleg hű képet adni nemzeti klasz-
pzicizmusunk irodalmi ellenzékének első nemzedékéről, összegyűjtöt-
tük azon tulajdonságait, melyek költői gyakorlatában és szórványos elvi 
megnyilatkozásaiban a legkiemelkedőbbeknek látszottak. Kissé talán 
sötétnek tűnhet fel a kép, melyet erről a jórészben még a tökéletlen 
utánzás és a tájékozatlanság szertelenségeiben tobzódó írói csoportról 
adtunk, de mentségünkre szolgál az a tény, hogy maguk a nemzeti 
klasszicizmus írói is így látták és így értékelték. Sokszor talán nagyon 
is keménynek látszik ítéletük vele szemben (főként Gyulainál), de joguk 
volt félteni és óvni irodalmunk nehezen létrehozott első nemzetien klasz-
szikus alapvetését a romboló elemektől. A fejlemények még legszigo-
rúbb ítéleteiket is igazolták, mert ez a romantikus szertelenségeivel már 
akkor feltűnést keltő epigon írói csoport egy napjainkig tartó, mélyreható 
ellenzéki mozgalom megindítója volt. Bár közben nemzeti klassziciz-
musunk is kibontakozott a maga nagyságában, szépségében és meg-
kezdte áldásos hatását a nemzet minden rétegében, az öregedő Arany 
mégis némi pesszimizmussal nézi az ellenzékiség árjának emelkedését. 
Az örökké fiatal és harcrakész Gyulai, a nemzeti klasszicizmus élő ön-
tudata, azonban fölényes bizalommal tekint a közelgő új korszak felé! 

Lapirodalmi özönvíz : Kritikai Lapok I. 307—310. 1. 



FIGYELŐ. 

Afrikai emlékek (2)* 
Szilágyi Oszkár. 

ETKEZES UTÁN mindenütt, a legszigorúbb szerzetekben is 
recreatio vagyis üdülés, pihenés szokott lenni. Miben áll ez 

a trappistáknál? Azokon a napokon, mikor hajnali két óra helyett 
egy órakor vagy tizenkét órakor kell felkelni, tehát vasár- és ünnepna-
pokon egy órát szabad aludni a dormitoriumban. Ez nem lévén köteles-
ség, csak engedély, a buzgóbb rendtagok, úgy mint máskor köznapo-
kon, inkább magánimádsággal töltik. A legtöbben ekkor végzik a ke-
resztúti ájtatosságot. A szentség hírében elhunyt Amandus apát éjjel 
szokta végezni, mikor a közösség nyugodott. Mariannhillben több 
mint egy féltucat keresztút van felállítva különböző helyeken, neve-
zetesen a templomban, kápolnákban, folyosókon, a két kórházban, 
a püspöki épületben. A szabad időben továbbá a trappista Regula 
ajánlja az embernek a temetőben a saját előre elkészített sírjára 
ülni és az idő múlandóságáról, a halálról vagy az örökkévalóságról 
elmélkedni. 

Csak két halálesetről akarok megemlékezni azok közül, melyek-
kel Délafrikában közelebbi vonatkozásba kerültem. Az egyik 1905 
junius 21-én, szent Alajos napján történt a marianhilli trappista kór-
házban. szent Benedek atyánk a beteg testvérek gondozásáról 
különös gyöngédséggel rendelkezik és a Regula 36-ik fejezetében 
azt mondja : „Az apátnak a legnagyobb gondja legyen arra, hogy 
valamikép el ne legyenek hanyagolva". A trappisták minden szigorú-
ságuk ellenére is nagyon lelkiismeretesen teljesítik a szent rendalapító 
ebbeli kívánságát. Ami lelki gondozásukat illeti, mindjárt az első 
primitív nagy bódé, mely ideiglenes kórház gyanánt szolgált, úgy 
volt berendezve, hogy a szentmise hallgatás a legsúlyosabb beteg 
számára is lehetővé váljék. Az oltár a terem közepén volt elhelyezve 
és körülötte voltak a kórágyak, a nagybetegek legközelebb az oltár-
hoz. Az említett időben éppen én voltam a hebdomadárius vagyis 
az, akinek egy hétig naponta a kórházban kellett miséznie. A súlyosan 
beteg Bruder Aloysius a végét járta, bár azt nem tudtuk, hogy eljött 
az utolsó órája. Á szentéletű testvér nagy áhítattal viseltetett a szent 
áldozat iránt és buzgó tisztelője volt égi patrónusának, az angyali 
ifjúnak, kinek ünnepén az egyház azt imádkozza, hogyha már nem 
követtük ártatlanságában, legalább kövessük penitenciájában. Az 
agg szerzetes már több évtized óta hősies módon élte a penitencia 
életét a legszigorúbb szerzetes rend szabályai szerint és részt vett 

*) Az első közleményt lásd P. Sz. 1931. 2. sz. 148—157, 1. 



a délafrikai kolostor és misszió alapítás sok emberfeletti nélkülözést és 
önmegtagadást igénylő munkájában is. Most eljött a jutalom ideje. 
Nevenapján, a szentmise közben lehelte ki nemes lelkét és váltotta 
fel kemény áldozatos életét a dicső boldog örökkévalósággal. Mint 
trappistához illik, csendesen, minden feltűnés nélkül, hogy a szent 
áldozatot meg ne zavarja. Csak a mise végén láttuk, hogy halott. 
Nem az ő hibája, hogy bár oly boldogan, a kiválasztottság nem 
csekély jeleinek kisérete közben költözött el a földről, egy pontban 
mégis kivétel lett a trappista „reguláris" szabályszerű halála alól. 
A trappistának ugyanis rendes körülmények közt nem szabad ágy-
ban meghalnia, hanem a vég közeledtekor ágya előtt embernagyságú 
kereszt alakban hamut szórnak a földre és erre a keresztre..helyezik 
rá a haldoklót, hogy így halálában a kereszten meghalt Üdvözítőt 
utánozza valamelyest és másrészt mint igazi bűnbánó haljon meg 
a kereszten. 

És hogy történt a jó brúder temetése, milyen koporsóba helyez-
ték ? Semilyenbe. Koporsót a Regula nem enged meg. Pedig azt 
szokták mondani, hogy a trappisták a saját koporsójukban nyugosznak 
éjjel. Ez igaz is, nem is. Szorosan véve nincs így, mert hiszen még 
a sírban se nyugosznak koporsóban, azonban mégis koporsójában 
hál, azaz szerzetes ruhájában, melyben el is temetik. A trappistát 
halála után Szent Mihály lovára helyezik és temetéséig állandóan 
éjjel-nappal csoportokban, felváltva egymást imádkoznak mellette a 
rendtársak. Az egyszerű fekete Szent Mihály lovára helyezve viszik 
tetemét a sírjához testvérei. Ha újonc volt, akkor újoncok, ha laikus 
testvér volt, akkor ilyenek, ha pap volt, akkor paptársai veszik vál-
laikra. A sírnál az előírt imák és énekek közepette először elkészítik 
párnáját a sírban, vagyis egy kis halmot hánynak fel a fej számára, 
mely magasabban fekszik, mint a test. Majd arcára húzzák a kapu-
ciumát, mely így egészen befödi azt, úgy hogy a behantolásnál köz-
vetlenül nem éri a göröngy. Azután lassú, ünnepélyes tempóban 
lábára kezdik hányni a földet és mindig csak a lábára, míg a sírba 
hányt föld onnan szétterjedve a fejig ér és azt is betakarja. Akkor 
azután egyenletesen hányják rá a földet és készítik el a sírhantot. 
Majd alacsony vaskeresztet vagy, mint Marianhillben, kőkereszttel 
jelzik a halott sírját, jelezve egyúttal a nevét, rangját és halálának 
dátumát. Nagyon szívesen látogattam meg mindig a mariannhilli 
exotikus temetőben azt a sírt, mely ezt az egyszerű feliratot viseli : 
Bruder Aloysius t 1905. VI. 21. Hisz mennyi kegyelmi indításra 
alkalmas vonás, körülmény fűződik hozzá 1 Micsoda, minden regény-
nél érdekesebb történeti és egyúttal lelki olvasmány volna a mariann-
hilli temető csendes lakóinak, az ott nyugvó trappistáknak és a 
piros missziós-nővéreknek élete, ha aprólékosan olvashatnánk, ahogy 
az örökkévalóságban lesz majd feltárva, mindegyiknek küzdelmeit, 
erényeit, penitenciáit, kegyelmeiket és azok gyümölcseit ! Mindenek-
előtt ott ragyogna a temető közepén nyugvó alapító apátnak, Pfánner 
Ferencnek színes, megragadó életrajza. Ez a vasember előbb világi 
pap volt, majd trappista lett, megalapította a boszniai Mária-Stern-i 



apátságot, azután Délafrikában a világhírű mariannhilli trappista 
missziót. Ezenkívül alapította a Legszentebb Vérről nevezett, közön-
ségesen piros nővéreknek hívott női kongregációt, és megszervezett 
körülbelül 20 misszió állomást Natalban, Grigenlandban és a volt 
Német Keleti Afrikában. Milyen csodálatos és kedves dolgokat lehetne 
a második apátról, Schölzig Amandusról elmondani, aki az első 
mellett egy őserdei roppant terebélyes exotikus fa alatt nyugszik, és 
akit nevének megfelelőleg mindenki szeretett, főleg bámulatos szelíd-
sége miatt. 

Most még egy felejthetetlen halálesetről akarok említést tenni. 
Ez nem szerzetesről szól, hanem egy körülbelül 20 éves feketebőrű, 
de fehér lelkű fiatal négerről, pontosabban egy griguáról. Ez a fiatal 
ember a délafrikai Lourdesben, Mariannhill után a legjelentősebb 
misszió-állomáson halt meg 1907. aug. 4-én, szent Domonkos napján. 
Akkoriban ott nekem a távollevő rektort kellett helyettesítenem. 
Augusztus 3-án késő este négykézláb csúszva és a nagy gyenge-
ségtől teljesen kimerülve érkezett az állomásra. Ez a fiatal ember 
még pogány volt. Valamit már hallott a kereszténységről és tudta, 
hogy a keresztség szentségében születünk újra vízből és a Szent-
lélektől a mennyország számára. Súlyos tüdővészben szenvedett és 
érezte közeledni végét, ezért minden áron el akart jutni a legközelebbi 
misszió-állomásra, Lourdesba, mely körülbelül két napi járásnyira volt 
az ő lakóhelyétől. Ezért tüskén-bokron, embermagasságú bozóton, 
kígyókon és egyéb veszedelmeken keresztül törekedett célját elérni. 
Környezete ugyanis annyira vad pogány volt, hogy attól nem remél-
helte a keresztségben való részesülést. A Szeplőtelen Szűz Anya 
segítségével, kiben nagyon bízott, nem is csalatkozott reményében. 
Ép a kellő időbe ért Lourdesba. Még azon éjjel megkereszteltem 
és mivel éppen szent Domonkos napjára virradtunk, Domonkos nevet 
kapott. A délafrikai hajnal rózsapirja világította meg a kiaszott, 
sovány ifjút, kinek lelkét a keresztség vize tisztára mosta és szebbé 
tette a legszebb hajnalpirnál és a kelő nap egy szent, tiszta lélekre 
mosolygott, mikor az felszállt porhüvelyéből Ahhoz, ki őt teremtette 
és meghalt érte. Milyen volt ennek a néger ifjúnak a temetése? 
Nem olyan, mint a felnőtteké szokott lenni. Egyszerű, deszkából 
összetákolt koporsóját a gyásznak semmi jele nem vette körül. Hisz 
nem volt mit gyászolni. Ä keresztség után ártatlanságban meghalt 
gyermekek módjára temettük. Ilyenkor pedig semmi nincs az Egyház 
szertartásaiban, ami bűnbánatot, szomorúságot, gyászt fejezne ki. 
Ellenkezőleg minden fehér színben ragyog, az ártatlanság, tisztaság, 
béke, dicsőség színében. Bűnbánati zsoltárok, imák helyett az öröm 
és hála hangjai szállnak fel az égbe. Domonkosnál ezekre pedig 
még több ok volt, mint egy kis gyermeknél. Neki nemcsak hófehér 
tiszta volt a lelke, hanem azonkívül még a megadással viselt szen-
vedés, továbbá a hősies hit, remény és szeretet erényeivel is tündökölt 
az Úr trónja előtt. Ezért tehát liliomos, fehér, az örvendezés és hála 
érzelmeit kifejező temetést rendeztünk számára. Ez a két haláleset és kö-
rülményei tették rám a legmélyebb hatást az Afrikában töltött 9 év alatt. 



Mariannhillben a világ minden tájáról szoktak vendégek meg-
fordulni. A meglehetős közel levő Durban főterén nagy autóbusz 
hirdeti, milyen időben viszi ki azokat, akik a híres monostort és 
missziótelepet meg akarják látogatni. Mikor első ízben voltam ott, 
a többi közt Joachim főherceg is járt Mariannhillben, aki Berlinből 
jött el Délafrikába, Amerikából pedig a világhírű humorista, Mark 
Twain. Ezek és mások nem egyszer le szokták írni tapasztalataikat 
valamely lapban vagy egyéb kiadványban. A nagy humorista Mark 
Twain protestáns létére is nagyon szép cikket közölt egy Durban-i 
lapban a trappistáknál szerzett benyomásairól. Kit ez, kit az hat 
meg leginkább. Legtöbbjére az éjjeli zsolozsma, a tökéletes szilen-
cium, másokra a munka végzésének módja, már az arra való menet 
és jövet is teszi a legmélyebb hatást. Valahogy a kontempláció, az 
Istenbe való elmélyedés természetfölötti levegője, illata jár át mindent. 
Hivatalos elmélkedés ugyan napjában csak kétszer van, reggel és 
este, mint a kármelitáknál is, de minden úgy van berendezve, hogy 
a kontemplativ szellem még az aktív, külső tevékenység vagy misz-
sziós munka mellett és közepette'is kidomborodjék. Innen van, hogy 
sokaknak a munkára menet nem kevésbé épületes látvány a trap-
pistáknál, mint akár a hosszú éjjeli zsolozsma. A kórus-szerzetesek 
számára négy óra van kiszabva munkára, két óra délelőtt, kettő 
délután. Ezek a munkák nem egyszer alapos penitencia jellegét 
viselik magukon. Mindennemű tisztogatás a kolostor különböző 
helyiségeiben, kerti és mezei munkák, erdőirtás, kőfejtés, munka a 
legkülönbözőbb műhelyekben. A kolostoron kívüli munkára való 
menet mindig egyes sorban történik, A kukulla a fejre húzva, a 
habitus feltűzve, az esetleg szükséges szerszámok, mint ásó, kapa, 
csákány a vállon. Teljes összeszedettségben mennek, nem nézve 
se jobbra, se balra csak a vezető után haladva. Nem csoda, ha ez 
többeknek nem annyira közönséges munkára való felvonulásnak 
látszott mint inkább körmenetnek az Oltáriszentség tiszteletére, vagy 
legalább búcsújárásnak, melyhez oly könnyen és jól oda illenék a 
„Fölséges Zarándokok Kara" Wagner Richard Tannháuseréből. 

Ilyen és hasonló benyomásokat keltenek a lelki mélységek és 
magasságok iránt fogékonyabb vagy legalább romantikus hajlamú 
látogatókban a trappista élet egyes megnyilatkozásai. Aki persze 
ilyen színes szemüvegen át tudja ezeket a jelenségeket szemlélni, 
az nem egyszer vágyat érez, hogy önmaga is ilyen életmódot folytasson. 
Ép mostanában élvezettel olvasom különböző lapokban, mennyi 
megértéssel és csodálattal ír nálunk Balla Borisz egy magasabb-
rangú miniszteri hivatalnok a francia Karthauziak kontemplativ éle-
téről. Néha ez a vágy csakugyan igazi hivatásból fakad, máskor 
megmarad a romantikus hajlam erőtlen ábrándozásának. Sajnos, 
Mariannhillbe ilyenféle leírások és benyomások folytán annyian 
jelentkeztek és léptek be Európa legkülönbözőbb országaiból és 
Amerikából, hogy ezeknek a jelölteknek jórésze nem tartott ki és 
vissza kellett utazniok oda, ahonnan jöttek. Az pedig már anyagi 
szempontból sem tréfa dolog. Európából vagy Amerikából Délafrikába 



utazni, azért szabállyá lett, hogy a jelöltek a visszautazási költséget 
is magukkal hozzák, mert mint egy Amerikából Mariannhillbe vizi-
tátornak küldött trappista apát, aki Ázsiában is járt, szokta mondani, 
nem egyszer megtörtént, hogy akik Új Pomerániába éreztek hivatást, 
azokat ismét vissza kellett küldeni Ó Pomerániába. 

Visszatérve a trappista Regulára a munkát illetőleg, tagadha-
tatlan, hogy sok megkapó vonást találhatunk benne, melyek nem 
egy nagyobbrangú katonatisztet is belépésre inspiráltak a lelkiek 
mellett. így pl. a kedden szokásos nagymosás alázatos kötelessége 
alól az apát vagy perjel sem szokta kivonni magát. Elől megy az 
első elöljáró, leghátul a második elöljáró, mint egy csapat katona-
ságnál. Megérkezve a mosókonyhákba, a nagy kádak elé, a munka-
vezető részéről adott jelre, t. i. egy tapsra, mindenki serényen a már 
kikészített ruhák mosásához lát. Bizonyos idő múlva az elöljáró 
tapsa hallatszik. Most mindenki azonnal abbahagyja a munkát, hogy 
szivét annál könnyebben Istenhez emelhesse. Néhány perc múlva 
ujabb jelre folytatják a dolgukat. így megy ez egyéb alkalmaknál is. 
Aligha lehet még ennél jobban, szemléletesebben megtapasztalni, 
hogyan kell a munkát is imádsággá változtatni. Sajátságos, hogy a 
trappista ilyenformán, bár legfőbb óhajtása, hogy valamint ő el akarja 
felejteni a világot, a világ is felejtse el őt, mégis „spectaculum" lesz. 
„Mert látványosságajettünk a világnak, angyaloknak is, emberek-
nek is" 1. Kor. 4, 9. És ami mindig őszinte elismerést, sőt bámulatot 
keltett a protestáns angoloknál is az, hogy a legkülönbözőbb mű-
helyekben dolgozó trappista laikus testvér jórészt ilyen szellemben 
és ilyen szellemre tudta nevelni a „vad" néger ifjú tanoncokat és 
segédeket is, kiket ő szakmájuknak megfelelőleg kiképzett. 

Itt jut eszembe a suszterinas királyfi is. Az egyik pogány zulu 
törzsfő, ki bátran hasonlítható egy sok tekintetben abszolutisztikusán 
uralkodó királyhoz, egyszer fiával, a trónörökössel megtekintette a 
mariannhilli műhelyeket. Megbámulta az ács, asztalos, kovács, tímár, 
szabó, kőmíves, üveges, fotográfus munkáját és legjobban a lábbeli 
készítés művészete s a szép fényes cipők ragadták el. A négereknél 
ugyanis a lábbeli talán inkább luxus-cikk, mint a gramofon vagy 
rádió. Nemcsak a nép és uralkodójuk, de még a legújabban alakult 
fekete missziós-nővérek se viselnek cipőt. Azért hát megígérte őfel-
sége, hogy fiát és törvényes utódját beadja nevelésre Mariannhillbe, 
da azon kikötéssel, hogy az a suszterség nemes művészetét tanulja 
ki. Ebbe természetesen készségesen belementek ott és így lett Dél-
afrikában egy trónörökös derék, jó keresztény és egyúttal époly derék 
suszterinas, majd kitanult suszter és uralkodó. Hisz ebben tulajdon-
kép csak a régebbi jó időknek az a dicséretes szokása újult fel, 
hogy egy uralkodó vagy egyéb magasrangú egyén megtanult vala-
mely mesterséget és szabad idejében gyakorolta is azt. 

A négerek közül azon 50 év óta, hogy Mariannhill megalakult, 
sok derék iparos került ki az ottani minta-műhelyekből, hol a több-
nyire német származású szerzetes testvérek kitűnő és aránylag mégis 
olcsóbb munkát végeznek mint a délafrikai nagy városokban az 



angolok. A híres építésznek, Brother Nivardnak neve, aki néhány év 
előtt halt meg, egész Délaírikában ismeretes volt és nemcsak a 
misszió-állomásokon emelt szép templomot és házat, de sok más 
világi épület számos helyen az ő nevéhez fűződik. 

A benszülöttek civilizációja általánosságban persze csak lassú 
fokozatokban fejlődhetett. Kezdetben örülni kellett, ha a misszió-állo-
másokon sőt az anyaházban, Mariannhillben is a földmíveléshez, 
rendszeres munkához való szoktatáson és oktatáson kívül valami 
féle elemi oktatásban lehetett őket részesíteni. Középfokú iskolát, 
vagy éppen teológiai szemináriumot nem lehetett számukra felállítani, 
így tehát egynéhány kiváló tehetségű zulu ifjút Rómába küldtek a 
Propaganda Fidei szemináriumába, hol a világ majd minden nem-
zetéből készülnek papnövendékek a külső missziókba. Az első 
zulu felszentelt pap Father Aloysius Mkomazi lett, kivel egy ideig 
együtt működtem East Grignolandban a híres Lourdes nevű misszió-
stációban. Az Ixopo városka közelében újabban épült szeminárium-
ban az az elv jut érvényre, hogy a bennszülöttek kemény életmód-
jában csak annyi változás történik, amennyit a magasabb műveltség, 
főleg a higiénia megkíván. — Hogyan élnek a bantu népek Afriká-
ban ? Rendes lakóház helyett egy nagy méhkashoz hasonló králban 
vagyis kunyhóban laknak, melynek közepén nyílás van, hogy a füst 
kijuthasson a tűzhelyről. Asztal, szék, ágy, a legtöbb evőeszköz és 
európai ruhadarab luxus tárgyak náluk, rendesen nem használják 
őket. Lourdesból minden vasárnap ki kellett lovagolnom, még pedig 
nem egy veszedelemmel egybekötött akadályon, folyón, szakadéko-
kon keresztül, egy filiális misszióállomásra, Szent Józsefbe. Egyszer 
egy súlyos beteg néger aggastyánhoz hívtak egy eldugott helyen 
fekvő králba. Egy teljesen felnőtt leány fogadott és vette gondozásba 
lovamat. Ennek a nagy lánynak összes öltözete egy darab barna 
csomagoló papiros volt madzaggal az oldala köré erősítve. A beteg 
sem ágyban feküdt, hanem a puszta földön egy gyékényen, mert 
ágyat, asztalt, széket náluk mind csak gyékény helyettesíti. A králban 
a legkülönbözőbb házi állatok együtt laknak az emberekkel. Koszt-
juk annyiban hasonlít Keresztelő Szent Jánoséhoz, hogy a sáska 
kedvenc falatjuk és pedig nyersen, minden konyhai kikészítés nélkül. 
Ezért szoktam gyanakodólag azt mondani, ha egyik-másik néger kis-
pap gyarnorbajról panaszkodott : Certainly, yon have eaten too many 
locusts! On bizonyára sok sáskát evett! Ez a gusztusuk a sáskát 
illetőleg éppen nem látszott nekem különösnek, mikor eszembe jutott, 
hogy magam láttam Pannonhalmán egy fiatal mérnököt, aki május-
ban egy kiadós cserebogár-járás alkalmából milyen jóízűen költötte 
el egyiket a másik után. Egyébként a sáskajárás Afrikának egyik 
csapása a sok közül. Nagyon könnyű volt elképzelni a Mózes ideje-
beli egyiptomi sáskacsapást, mikor egyszer egy forró nyári napon 
Mariannhillben átéltem egy méreteiben és hatásaiban szörnyű sáska-
járást. Megszámlálhatatlan, milliárdnyi csapatokban magasan repültek 
ezek az egyébként igazán szép állatok, melyekhez nagyságban és 
színpompában éppen nem hasonlíthatók a szórványosan nálunk is 



látható törpe és esztétikai élvezetet egyáltalán nem nyújtó, sáskának 
nevezett férgek. A töméntelen seregek valósággal elhomályosították 
az afrikai fényes napot és amint jól rendezett csapatokban, nagy 
magasságban repültek és elvonultak a misszió-telep fölött, mintha 
Joel próféta látomása készült volna újra beteljesülni, aki szemléle-
tesen írja le ezt a félelmetes hadsereget, melynek semmi sem árt, 
mert a nyíl vagy más lövedék sem zavarja meg őket feltartózhatat-
lan előhaladásukban. Soha se felejtem el azokat a sajátságos, na-
gyon kellemetlen érzést keltő sűrű és szűnni nem akaró koppaná-
sokat a monostor bádog tetőzetére, melyeket az éhségtől és elbágya-
dástól lehulló sáskák ütődése okozott. Csak egy rendkívüli, ököl 
nagyságú jégverés hatásához lehetne ezt hasonlítani, amilyent külön-
ben szintén átéltünk a fekete szemináriumban. Nem csak a lakószo-
bák vékony ablaküvegtábláit, de még a szép missziótemplom vastag 
üvegablakait is beverte a jég egy alkalommal és a jeges víz beha-
tolt a szentélybe is. A sáskát csak rendkívüli zajjal, lármával lehet 
valamikép elriasztani. Hogy tehát le ne szálljanak és iszonyú pusz-
títást ne okozzanak, az iskolának azonnal vége ilyenkor és mindenki, 
kicsiny és nagy, igyekszik minden felé edénnyel és egyéb eszközök-
kel lehetőleg nagy lármát csapni, mely azonban nem mindig zavarja 
el őket. 

A szeminárium 70—80 növendéke között a legkülönbözőbb 
bantu törzsek képviselve vannak, mint zuluk, bazutók, grignák, csi-
monyikák stb. Ezek nem értik meg egymást sem anyanyelvükön és 
már ezért is az angol nyelv az, melyen a tanítás és tanulás túl-
nyomó részben történik és ez a társalgás nyelve is. Tehetségre nézve 
ott is, mint a fehérek közt, a legkülönbözőbb fokozatokat lehet találni 
és ha valamelyik növendék nem tudna megfelelni a magas fokú 
követelményeknek, melyeket már tudomány tekintetében is megkíván 
az Egyház az ő papjaitól, akkor még mindig módjukban van az 
ilyeneknek hivatás esetén a benszülöttek Szent Ferenc rendjébe be-
lépni mint laikus testvér vagy Lourdesben a katechetikai iskolába 
felvételt nyerni vagy végre Mariannhillben a feketék számára emelt 
és államilag ellenőrzött tanítóképzőbe jutni. 

A lelki életben való előhaladásnak egyik fényes bizonyítéka, 
hogy már fekete szerzetesek és szerzetesnők is vannak a mariann-
hilli misszióban és mindakét kongregáció szépen virágzik. A nagy 
szegénység miatt ezek számára legmegfelelőbbnek látszott Szent 
Ferenc reguláját bevezetni és remélhető, hogy a nagy szerafikus 
rendalapító örömét találja az égben azon a berendezkedésen, 
melyből annyira kiviláglik a paupertásnak, a szerzetesi szegénység 
gyöngyének értékelése. A papnövendékek között is vannak már töb-
ben, kik rendnek tagjai. A fekete kispapok közt találkoztam már 
valóságos zsenikkel is, kik mintaképül szolgálhatnának bármely 
európai vagy amerikai szeminárium növendékeinek is, erkölcsi tekin-
tetben pedig még többel, akik valósággal az első keresztények buzgó-
ságára emlékeztetnek. Természetesen az is előfordult, mint többé 



kevésbbé mindenütt, hogy szellemi vagy erköcsi hiányok miatt el kel-
lett küldeni őket. 

Ha lélekben visszapillantok délafrikai tanítványaimra, a fehér-
bőrű teológusok közül tán a legkülönlegesebb volt Mr. Roberts, a 
71 éves, ír származású öreg úr, előbb főiskolai tanár Fokvárosban, 
aki a búr háborúban mint kapitány küzdött az angol hadseregben. 
Ilyen nagyon késői hivatás igazán rendkívüli és a legritkább esetek 
közül való. Az öreg úrnak külön szobája volt, melynek falait tele-
agatta gondosan teleírt nagy papírlapokkal, melyeken különféle teoló-
giai tételek voltak szépen áttekinthetők. Egyébként a külső missziók-
ban az úgynevezett késői hivatások nem olyan ritkák. Egy olyan 
30—40 évesekből álló extra kurzust kellett nekem is mint novícius-
nak tanítanom a dogmatikából. Ezek mind idősebbek voltak nálam. 
Mindegyik jól bevált, főleg az igazi papi szellemben. 

Afrikai emlékekről szólván, egy mély bonyomást keltő konver-
zióról akarok itt megemlékezni. Nálunk magyaroknál ugyancsak fe-
hér hollónak tekinthető egy protestáns prédikátornak a katolikus hitre 
való térése. Az angolok közt, nevezetesen az anglikán lelkészek 
közt ez nem olyan nagyon ritka, bár nagy kivételnek kell tekinteni 
ilyen esetet a külső missziókban. Szóval az angolok valahogy töb-
bet és komolyabban gondolkodnak olyan nagyon fontos kérdésekről, 
minők Krisztus igaz Egyháza és általában a kinyilatkoztatottt örök 
igazságok. Kételyek esetén nem röstelnek kutatni és imádkozni fel-
sőbb megvilágosításért, a katolikus igazságról való meggyőződés ese-
tén több hűséget tanúsítanak az akadályok legyőzésében és nem 
egyszer tiszteletreméltó módon mintaképül szolgálnak hasonló lelki-
állapotba került pályatársaiknak. Körülbelül három éve egy ilyen 
anglikán délafrikai misszionárius lelkésszel hozott össze az imádandó 
isteni gondviselés. A neve Ernest Silk, magyarul selyem-, fiatal házas 
ember egy kis gyermeke van. Meglehetősen szép állomása volt, úgy 
hogy semmi anyagi gondja nem volt. Bezzeg voltak azután, hogy 
katolizált, mint azt előre tudta. Szükségtelen bővebben részletezni 
milyen lelki küzdelmeken ment keresztül. Akit ilyesmi érdekel, min-
den regénynél érdekesebb klasszikus elbeszélését olvashatja ennek 
a nagy Newman bíboros világhírű könyvében : „Apologia pro vita 
sua", mely eredetileg angolul íródott, de már több nyelvre le van 
fordítva. Mily hősies áldozatokat kellett ennek a fiatal anglikán lel-
késznek meghoznia, hogy a katolikus Egyházba léphessen ! Állását 
és jövedelmét természetesen elvesztette. Angliában élő családja 
kitagadta, saját felesége is elhagyta egy időre gyermekével együtt, 
de azután később kibékült férjével és remélhetőleg követni fogja őt 
az igazság keresésében és megtalálásában is. A mariannhilli püspök 
úr kérésére ott részesültem abban a kegyelemben, hogy az Egyházba 
felvehettem ünnepélyes szertartások között, amikor egyúttal nagy, 
eleven hittel, mindenkinek épülésére a feltételes keresztségben is 
részesült. Néhány hétig a főmonostorban lakott, míg sikerült ideigle-
nes alkalmazásban elhelyezkednie egy Durban-i kórházban. 



Kórházról már tettem említést a szent életű Aloysius testvér 
halálával kapcsolatban, de most ez a szó még egy rettenetes kór-
telepet juttat eszembe, a bélpoklosok telepét Zanzibar szigetén. 
Tavaly júniusban volt alkalmam ezt megtekinteni, mikor Afrika keleti 
oldalán az Indiai Óceánon felfelé utaztam hazafelé. Afrikában ez a 
szörnyű szerencsétlenség gyakoribb, mint másutt, hisz ez a betegség 
a forró éghajlat csapásaihoz látszik tartozni. Hogy hajónk, az olasz 
„Rosandra" egy napi pauzát tartott Zanzibar szigeténél, annak már 
azért is örültem, mert az ottani bélpoklos telepen mariannhilli piros 
missziósnovérek a szerencsétlenek angyalai és így az ő vezetésük 
mellett mindent apróra megszemlélhettem. Az elevenen rothadó bete-
geknél, azok szívettépő szenvedéseinél mélyebb benyomást tett rám 
az a szeretet, melyet hősies ápolónőik iránt tanúsítottak. Csak mamá-
nak szólították a kedves nővért, aki viszont gyermekeinek hivta őket. 
Ilyen helyen lehet leginkább tapasztalni, micsoda ,páratlan hatalom 
a szeretet, mely ilyen áldozatokra tud inspirálni! Es van a nővérek 
közt, ki már évtizedeken át él ezen élő halottak közt ! 

Talán, mivel a déli földtekén, főleg Afrikában annyi nyomorú-
ság, fájdalom és szenvedés van és amellett annyi lelki sötétség is, 
hisz nagyrészt még most is pogányok lakói, azért ragyog nekik nap 
nap mellett, illetőleg csendes, derűs éjjeleken az a szép, fényes, 
csodálatos csillagkép, melyet csak a délen láthatni melyet Cross of 
the South-nak vagy Southern Crossnak, a Dél keresztjének nevez 
csillagászat és köznyelv egyaránt. Öt csillagból áll és féli:, fekvő 
helyzetben tűnik fel, mintha az Úr Jézus most is a vállán viselné 
óriási súlyát és roskadozna a világ nagy hálátlansága, hitetlensége, 
romlottsága miatt. Azonban épúgy lehet biztató, hívogató, örök, vég-
telen remények, vágyak beteljesülése iránt bizonyítéknak venni pogá-
nyok és keresztények számára egyaránt. Hisz annvira feltűnően 
kezeskedik az Úr szaváról. Akkor majd feltűnik az ember fiának jele 
az égen és akkor majd sírnak a föld minden nemzetségei és meg-
látják az emberfiát az ég felhőiben jönni nagy hatalommal és fön-
séggel. (Máté 24. 30.) A Dél keresztjének szemlélete összekapcsolva 
az utolsó ítélet dicsőséges keresztjéről szóló tanítással, főleg úgy, 
ahogy az angyali tudós, Szent Tamás előadja, a leghathatósabb 
missziós prédikáció lehetne az egész világ számára. Szent Tamás azt 
véli (Opusc. I. c. 244), hogy nemcsak Krisztus Urunk keresztjét fog-
ják az angyalok kimondhatatlan fényben az, egész világnak megmu-
tatni, hanem a Passió minden eszközét is. És pedig úgy, hogy azo-
kat is mint valami fényes csillagokat vagy napokat fogjuk majd látni, 
így az ostorozó oszlopokat, a töviskoronát, a lándzsát, mely Jézus 
Szent Szívét átdöfte, a szivacsot, a létrát, a nádat, a rettentő ostoro-
kat, a szögeket, a köteleket, a láncokat, a kalapácsokat, fogókat, 
fúrókat, a kockákat melyekkel ruhájára sorsot vetettek, a bíborpalás-
tot, a fehér szinü gúnyöltönyt, a varratlan köntöst, a szemfödelet, 
Veronika kendőjét, a myrhát stb. Mindent azért, hogy a világ lássa 
mennyiféle eszközt használtak. Jézus Krisztus kínzására és mennyi 
gyötrelmet és szenvedést vállalt Ő magára az emberek iránti szeretetből. 



Hogy a Dél keresztje mily nagy külső kegyelemeszköz a kereszt 
tanának elfogadására és tiszteletére, annak több szép példáját láttam 
a bantuk közt. Nem hiába sugárzik le oly fényesen és megragadóan 
a Dél keresztje Afrika földjének és népeinek igen jelentékeny részére. 
Meglátszik ennek hatása pl. a kereszt tiszteletének módjában a meg-
tért bennszülötteknél. így a keresztútat a misszió-állomásokan csak-
nem mindenki mindennap végzi, nem egyszer igazán úgy, hogy 
ezekről a keresztúti ájtatosságot végző négerekről is el lehet mon-
dani: Spectacu'um facti surnus, Látványosság l e t t ünk . . . A fekete 
kispapok közül Jacob Ngobose volt a legkitűnőbb tanítványom és 
egyátalán a szeminárium dísze. Minden tanára csodálkozott, hogy 
tud oly gyönyörűen elkészülni leckéiből, mikor annyit imádkozik, 
mint egy kontemplativ szerzetes. Ez a kis szent olyan angyali áhí-
tattal végezte minden nap a keresztúti ájtatosságot, hogy a missziós-
nővérek főnöknője és mások többször meglesték, hogy épülhessenek 
rajta. Főleg Natalban és Grignalandban nem ritkán találkozhatni a 
nyilt országúton nemcsak nőkkel, de férfiakkal is, akik 10—12 lépés-
nyire letérdepelnek, ha misszionáriust látnak közeledni és nagy hit-
tel és alázattal fogadják a papi áldást oly áhítatos keresztvetéssel, 
hogy azt nem ártana jó egy néhány lagymatag modern keresztény-
nek itt a vén Európában tanulmány tárgyává tenni. 

A Sauthern Cross szép nevét és címét sok méltó és kevésbé 
méltó épület, intézmény, tárgy és cikk viseli a Délen. A Fokváros-
ban megjelenő híres katolikus illusztrált heti folyóiratnak is ez a címe. 
Ebbe a lapba mindaz öt világrész angol nyelvű írói szoktak cikke-
ket küldeni. 

A hosszú, öt,hétig tartó utazás alatt a ragyogó Dél keresztje 
elkísért az Indiai Óceánon föl a Vörös tengerig, ott eltűnt testi sze-
mem elől, de soha sem fog eltűnni, hanem mindig ez fog legfényeseb-
ben világítani összes emlékeim közül, melyeket a „legsötétebb' 
Afrikából hoztam. 

Â „Casíi Connubii" papai körlevél álláspontja 
a sterilizáció kérdésében. 

A tudományos eugenika, amelyet a németek Rassenhygiene-
nek szeretnek nevezni, Fr. Galton : Inquiries into Human Faculty 
1883-ban megjelent műve óta a biologiai átöröklés törvényeit alkalmaz-
za az ember világára, még pedig positiv célkitűzésében arra törekszik, 
hogy az emberfajt testileg-lelkileg értékes utódok létrehozásával biz-
tosítsa, hogy a fajnak nemcsak mennyiségileg, hanem minőségileg 
is értékes szaporodását előmozdítsa, negativ célkitűzése pedig az, 



hogy a kedvezőtlenül átörökítő selejtesek (Minderwertige: született 
gyengeelméjüek, schizofreniások, epileptikusok stb.) számát lehető-
leg csökkentse. E magában véve jogosult törekvésnek képviselői 
nem minden alap nélkül hivatkoznak azokra a munkaterhekre, ame-
lyeket a selejtesek az egészséges dolgozókra rónak, azokra a nagy 
pénzbeli áldozatokra, amikbe ezek az államoknak kerülnek, hivat-
koznak arra, hogy mivel a gyengeelméjüek, terhelt gonosztevők stb. 
sokkal szaporábbak, mint az egészségesek, az egyes államok abban 
a veszedelemben forognak, hogy egy-két nemzedék alatt teljesen 
elfajulnak és így menthetetlenül a pusztulás örvénye felé sodródnak. 

Amikor így a fajnemesítési eszmékért lelkesedők a selejtesek szá-
mát és az ebből származó károkat statisztikai adatokkal és családfa-
kutatások eredményeivel próbálják igazolni, akkor a kétségbevonha-
tatlan tények elismerése mellett e kérdés egyik legalaposabb isme-
rőjének, J. Mayernek*) figyelmeztetéseit sem szabad elmellőzni : 

Napjainkban még egyik állam sem mondhatja el, hogy a selej-
tesek magasarányú elszaporodása komolyan veszélyezteti a jólétét 
és fennmaradását, tehát hogy a selejtesek részéről az egyes államokra 
nézve a szükség esete forogna fenn. 

Továbbá az átöröklés tényeivel és törvényeivel foglalkozó 
tudomány az egyes konkrét esetekben általában véve,ma még biz-
tos diagnózist és prognózist nem tud kimondani. Éppen azért a 
statisztikai adatok sem tüntethetik föl, hogy a terheltségek esetén 
mi írandó az átöröklődés és mi egyébb tényezők számlájára. 

A statisztikai adatok nem tüntetik föl azt sem, hogy a selejte-
sek az anyagi károk mellett közvetve hasznot is jelenthetnek a közjó 
számára : etikai értékeket segítenek kibontakoztatni másokban, ugyan-
csak így közvetve a tudomány fejlődését szolgálják stb. 

Nem volna helyes dolog egyszerűen elzárkózni az itt felkínál-
kozó tények és a belőlük fakadt problémák elől és ezek megoldá-
sába bele nem vinni az evangéliumi erkölcs szellemét. 

A mi feladatunk az eugenika jogos célkitűzéseivel összefüggő-
en most csak annak vizsgálására szorítkozik : vájjon erkölcsileg 
megengedett eszköze-e az eugenikának a ma annyit emlegetett meg-
terméketlenítés a sterilizáció ? Mivel pedig ebben a kérdésben a 
katolikus álláspontot XI. Pius pápa a „Casti Connubi " 1930. dec. 
31-én kihirdetett körlevelében leszögezte, azért a körlevél idevágó 
tanítását fogjuk elemzés alá venni. Erre utal különben a Congregatio 
S. Officii 1931 márc. 21-én hozott döntése is egy hozzáintézett 
kérdésben. 

A C. C. a sterilizációra vonatkozóan a következő szemponto-
kat kínálja föl : 

1. Magánember akaratából elrendelt vagy véghezvitt sterilizáció 
kizárólag csak gyógyítás kedvéért erkölcsileg megengedett, vagyis 
akkor, ha az egész testnek egészségéről más módon nem lehetne 
gondoskodni mint csak a sterilizáció által. Egyéni akaratból minden 

* J. Mayer : Gesetzliche Unfruchtbarmachung Geisteskranker. Freiburg im 
Bresgau. 1927. 



más célra elrendelt vagy véghezvitt sterilizáció a természeti és isteni 
törvénybe ütközik. „Mert a kereszténység tanítja s a természetes 
ész is belátja — mondja a körlevél —, hogy a magánemberek sem 
rendelkezhetnek másként a saját testük egyes tagjaival, mint azok-
nak természetes rendeltetése szerint ; tehát nem pusztíthatják el, 
nem csonkíthatják meg s nem tehetik természetes működésükre 
alkalmatlanokká, kivéve ha az egész testnek egészségét másképen 
biztasítani nem lehet". 

A magánember akaratából a csakis gyógyítás kedvéért erkölcsi-
leg megengedett ster-t nevezhetjük gyógyító jellegű sterilizációnak. 

2. Van-e joga az államnak megfelelő bűntény esetén 
a bűnös személyen csonkítást és így sterilizációt végrehajtani ? Ez 
a büntető jellegű sterilizáció. 

A katolikus erkölcs az állam részéről a közjó biztosítása érde-
kében a büntető jellegű épségcsonkítást mindenkor megengedhetőnek 
tartotta és így elvileg kifogást nem tesz a büntető jellegű ster. ellen 
sem. Erre utal különben a körlevél ezen kijelentése : „Ahol bűntény 
és véres büntetést követelő ok nincsen, ott az állam közvetlenül 
sohasem támadhatja vagy sértheti meg a polgároknak testi épségét ". 
Ahol tehát megfelelő bűntény vagy véres büntetést követelő ok 
forog fenn, ott a közjó érdekében joga van az államnak a test meg-
csonkítására és így a ster-ra is. 

Azonban más kérdés az, hogy a gyakorlatban alkalmas bün-
tető eszköz-e a sterilizáció mai formája ? 

Grosam szerint a kérdést ily szempontból nem érinti a körlevél : 
„Es scheint mir aber in der Enzyklika nicht gelehrt zu werden, dass 
man sich auch konkret und praktisch für die Anwendung der Sterili-
zation als Strafe einsettsen dürfe".*) A körlevél hivatalos szövege 
a ster. mint büntető eszköz gyakorlati alkalmazására vonatkozóan 
tényleg nem tartalmaz kifejezett állásfoglalást, azért a megokolásokat 
mellette vagy ellene másutt kell keresni. 

A tapasztalatok, elsősorban északamerikai tapasztalatok, azt 
igazolják, hogy a ster. a gyakorlatban nem válik be alkalmas 
büntető-eszköznek. 

A büntetés megtorló ill. javító jellegéhez ugyanis lényegesen 
hozzátartozik, hogy subjektive kellemetlen legyen, hogy általa a 
bűnös fájlalja, hogy elveszítette azon javakat, amelyeket jobban 
szeretett, mint azokat, amelyeket a vétkezéssel elnyert. Ilyen legin-
kább szeretett javai az embernek: az élet, a testi épség, a szabad-
ság, becsület stb. 

Már most kérdés, a sterilizáció, amely tárgyilag véve épség-
csonkítás, a gyakorlatban alkalmas büntetőeszköznek tekinthető-e, 
amikor — mint az amerikai esetek mutatják — maguk a gonosz-
tevők kérik, hogy hajtsák végre rajtuk ezt a műtétet mint kívánatost ? 
Hiszen utána még szabadabban élhetik a nemi életet annak követ-

*) Grosam : Lehren der Enzyklika „Casti Connubii". Theologisch — praktische 
Quartalschrift. Linz, 1931. 
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kezményei nélkül. A tapasztalatok szerint ster, a gyakorlatban nem 
vált be alkalmas büntetőeszköznek. 

3. Van-e joga az államnak bűntény és véres büntetést követelő 
ok hiányában a jövőben elkövethető bűnök megakadályozására 
vagy eugenikus okokból a selejteseken azok akarata ellenére orvosi 
indikáció alapján a ster-t elrendelni ill. ilyen tartalmú törvényt hozni? 
Ez volna a preventív vagy eugenikus jellegű sterilizáció. Erre nézve 
a körlevél az elutasító álláspontot foglalja el a következő meg-
gondolásokkal : 

Az államnak nincsen közvetlen hatalma az alattvalók teste 
fölött. Ahol tehát bűntény vagy véres büntetést követelő ok nincsen, 
ott az állam közvetlenül sohasem támadhatja vagy sértheti meg a 
polgároknak testi épségét sem fajnemesítési, sem más hasonló okokból-

Mivel továbbá a család szentebb az államnál és az emberek 
elsősorban nem a földnek és időnek, hanem az ég és örökké-való-
ság számára születnek, azért az állam részéről teljesen igazságtalan 
a házasságra egyébként alkalmas embereket, akik minden gondos-
kodásuk és törekvésük mellett is sejthetőleg csak satnya nemzedé-
ket hozhatnak a világra, mind a megházasodás miatt súlyos bűnnel 
megvádolni, mind pedig törvényes intézkedéssel az ilyeneket akara-
tuk ellenére orvosi beavatkozással sterilizálni. Természetjogba ütkö-
zik mind az ilyen tételes törvény, mind pedig ennek végrehajtása, 
hiszen a családnak természeti és következőleg természetjogi elsőbb-
sége van az állammal szemben. 

Mindennek a megerősítésére hivatkozik a körlevél Aqui-
nói Szent Tamásra, aki a test megcsonkításának (mutilatio) kérdésével 
büntetőjogi szempontból foglalkozik. Azt a kérdést veti föl, vájjon 
a bírák a bűnök megelőzése céljából büntethetik-e az embert? És 
míg másnemű biztonsági rendszabályok alkalmazását e célból 
jogosnak tartja, a test megsértésének jogosságát tagadja : „Emberi 
ítélet alapján sohasem szabad senkit sem bűn nélkül megvesszőzni, 
megölni, megcsonkítani vagy megbotozni".**) 

Amikor így a C. C. a preventív vagy eugenikus jellegű sterili-
zációt elitéli, akkor a mélyebb érdekek, a gazdasági és technikai 
értékeknél is magasabb értékek védelmére vállalkozik : védi az 
egyesnek és a családnak természetjogát, védi a gyermek javát az 
államhatalom túlkapásaival szemben. 

Készséggel elismeri a körlevél az eugenika főcélját : a jövő 
nemzedék egészségének és életerejének biztosítását, továbbá taná-
csosnak tartja a terhelt egyéneket a házasságkötésről lebeszélni, de 
a preventív jellegű sterilizáció kérdésében, a természeti és isteni jog 
alapján az elutasító állásponton van. 

K, G. 

**) S. Th. I I - I I . gu. 108., a. 4., ad 2. 



Jamboree. 
Matfyasóvszky Kasszián. 

MÁR EGY ÉVE, hogy volt. Azóta sok mindent mondtak és 
írtak róla, de még nem merítették ki teljesen. De vájjon 

ezekből mi érdekelheti a „Pannonhalmi Szemle" olvasóit ? Ha cser-
készek, úgyis túlon-túl sokat foglalkoztak, mert kellett is foglalkozniok 
a jamboreeval. Ha pedig nem cserkészek, félreteszik : nem érdekel 
minket. 

Olyant szeretnék itt most elmondani, amit még nem mondtak 
el, nem írtak meg sehol, s ami mindenkit, akár cserkész, akár nem, 
— érdekel. 

A szavak egyezményes jelek. A jamboree szó egyezményesen 
annyit jelent, mint a cserkészek összejövetele együttes nagy táborba, 
még pedig az egész világ kerekségéről összesereglett cserkészek 
tábora. A tábor pedig cserkészélet. Igaz cserkészélet. Hogy mi ez a 
cserkészélet, nem akarom magyarázni, de nem is tudnám megma-
gyarázni. Ezt csak az érti meg, aki végigélte. 

Annyit azonban értünk, hogy élet. Az élet pedig nem lehet meg 
szellem nélkül (nemcsak kenyérből él az ember) nem lehet meg 
lelkiélet nélkül. Minket a jamboree lelkiélete érdekel. Nem a külső-
ség, hanem a belső lelkiélet. 

A cserkész hiven teljesíti kötelességét, mellyel Istennek, a hazá-
nak és felebarátjainak tartozik. Ez benn van a cserkészfogadalom-
ban. A cserkész tehát istenthivő, istentkereső. De a cserkész ember 
is s így ítéleteiben igen sokféle. Vallásos, szívbeírt törvény szent 
előtte, pozitív törvény felismerésében tévedhet, mint — sajnos — 
annyi más ember, de a többi embertő/ eltérőleg ő a másik cserkész-
nek meggyőződését igaz tiszteletben tartja. S minden cserkészt test-
vérének tekint. 

Ez a jamboree-n valóravált, mindenki észrevehette. 
S amiről szólni akarok : ez a nagy testvériség, minden külön-

böző nyelv, különböző vallás, különböző ország, életfelfogás és 
világnézet ellenére. 

Katolikus vallási és lekiéletről szépen beszámolt a „Kat. Neve-
lés" és az „Egyházi Közlöny"-ben is jelentek meg erre vonatkozólag 
cikkek. De nem tehetem, hogy ne említsem meg, hogy a katolikus 
püspökök nagy számmal jöttek nemcsak megtekinteni a tábort, ha-
nem annak vallási életében tevékeny részt is venni. Maga a bíboros 
hercegprímás mondotta a főistentiszteletet. S nemcsak magyar egy-
házfők tettek tanúságot a cserkészek mellett, hanem más országból 
is eljött kat. püspök : Franciaországból a marseillei érsek. S nem 
hagyhatom szó nélkül az éjjeli szenségimádást (aug. 14 ről 15-re). 
Soha nem felejti el cserkész ezt az éjjelt. Ilyet eddig még egy tábor 



sem produkált. Katolikus cserkészeink el is voltak ragadtatva a 
magyar katolikus cserkészek vallási életétől. Mily megható volt, 
hogy Ázsia keletéről jött cserkészek megülték az első pénteket szent-
gyónással, áldozással, mint mi idehaza és Afrika déli részéről ide-
jött cserkész éppúgy énekelte a „De Angelis" misét, mintha itt 
tanulta volna. Mily felemelő volt a világ minden részéből ide sereg-
lett katolikus cserkészek együttes imája a szentmise alatt, midőn a 
missa recitata egyesített minket s mily nagy szeretet kifejezése volt, 
midőn minden nemzet zászlaja egyformán hajolt meg.a magyar 
bíbornok tiszteletére ! 

No de most nemcsak a katolikusokról akarok szólani. 
A vallási dolgokat egy csoport intézte, melynek katolikus pap, még-

pedig bencés volt a vezetője. (A cikk írója. Szerk.) Hogy a cserkészet mire 
képes, szépen mutatja az evangélikus lelkész írása, melyeta jamboreeról 
a „Keresztyén Igazság" c. lapban közölt : Jóllehet a lelkészi csoport-
ban minden vallás képviselve volt, mégis az együttműködés lehet-
séges volt, mert e csoportban valóban uralkodott a cserkésztestvéri-
ség és a magyar szeretet. Szép elismerés szavai ezek, hiszen másutt 
kifejti, hogy jobb lett volna teljesen különválva dolgozni. Hasonló 
elismerő sorokat küldött a budapesti izraelita vezetőség, hálásan 
kiemelve a vallási megbecsülés dicséretes tényét. Hogy ne is szóljak 
a mohamedán főpapról, aki a legjobb barátságban vált el tőlünk. 

Hogy volt ez lehetséges ? Úgy hogy egymás ügyeibe egyáltalán 
nem avatkoztunk bele, sőt egymást a vallási dolgok hűséges teljesí-
tésében szeretettel támogattuk. Egyszer kértek olyant tőlünk katoliku-
soktól, melyet csak a protestáns felfogás szerint lehetett volna végre-
hajtani, de mikor mi erről felvilágosítottuk őket, teljesen a mi állás-
pontunkra helyezkedtek és az ügyet így együttesen és békésen és 
jól oldottuk meg. 

Magánbeszélgetéseket azonban folytattak tudtommal az egyes 
cserkészek egymással. Nem kellett félnünk. A katolikus igazság nem 
olyan, hogy az ki ne törjön és ne nyerje meg érvényét önkénytelenül 
is. íme a dán protestánsoknak teljesen olyan miseruhájuk volt, 
mint nekünk. A magyar lelkész így magyarázta : a régi idők marad-
ványa. Az anglikánok teljes misét mondtak : bámultak a magyar 
protestáns cserkészek : Ezek is protestánsok ? Nem is engedték az 
angolok, magukat így hivatni. Meg kellett változtatni a protestánsok 
nevét. így szerepeltek : Nem római keresztények ! íme tehát mi 
tartja őket össze : hogy nem rómaiak ! A skótok sokszor áldoztak, 
a norvégek szintén közelebb voltak a katolicizmushoz, mint a ma-
gyar protestánsok. Kérdezte is valamelyik : Szabad-e elmenni ezek-
nek az északi népeknek Istentiszteleteire ? Mit felelhettek volna 
mást rá : Szabad. Ők csak valamivel többet tartottak meg a régi 
szertartásokból, mint mi magyarok ! Mindnyájunk Istene ! Ki tudja 
megmondani, mily hatással volt a jamboree a protestáns felekezetekre, 
mikor látták a katolikus egységet és látták az ő végtelen sokfélesé-
güket 1 Ök csak többet tartottak meg a régiből, mint mi. Szóval a 
régi az igazi s abból történtek kihagyások... 



A katolikusoknál nem marad ki semmi ! 
Nern tudom, de úgy érzem, hogy sok jamboree sokat eredmé-

nyezne abból a szempontból, hogy mindenki felismerje majd az 
igazságot. 

Még egy, érdekes megjegyzést tesz a „Keresztyén Igazság". 
Azt mondja : Ügy láttuk, hogy Róma felismerte a jamboree jelentő-
ségét. Elküldte papjait a jamboree-ra. Felkészült előre, tudta : mi-
lyen jó alkalom lesz ez az ő hasznára. 200-náI több katolikus pap 
állt helyt a jamboree cserkészei közt, míg mi az idegenekkel együtt 
sem voltunk 20-an ! Mily jól esett ezt olvasni ! íme most az egyszer 
mi voltunk az ügyesebbek ! Abban ugyan téved a lap, hogy ezt 
Róma csinálta volna. Sajnos, Róma az ilyenre még nem gondolt, 
De csinálta ezt Krisztus szelleme, Krisztus szeretete, mely hevítette 
a katolikus cserkész papokat : Caritas Christi urgebat nos ! ! 

S mily örvendetes volt, hogy a katolikus papok közt minden-
féle szerzetből voltak cserkészparancsnokok : most csak a külföldie-
ket sorolom fel, hiszen magyar szerzetek mind beálltak már a 
cserkészmunkába : Voltak tehát bencések, ciszterciták, jezsuiták, 
piaristák, premontreiek, ferencesek, minoriták, dominikánusok, máltai 
és németlovagrendbéli, oratóriánus, szalvatóriánus, és szalézi. Nem 
átallott egysem cserkészruhát ölteni és a fiukkal egyenlőnek lenni 
még ebben a dologban is ! (Megjegyzem, hogy Firenzében láttam 
karmelita cserkészparancsnokot is még abban az időben, mikor 
Olaszországban szabad volt cserkésznek lenni !) 

A katolikus papok kétszer tartottak gyűlést. Egyszer a külföldi-
ekkel együtt, egyszer meg csak a magyar papok. (A kat. cserkész 
vezetők, tehát a civilek és papok szintén tartottak egy izben össze-
jövetelt). Sok érdekes dolog került megvitatásra. Most csak egyet 
említek meg, a francia cserkészpapság nagy kiváltságát, mellyel a 
szentszék elárasztotta őket : Engedélyük van az egész világon, bár-
hol táboroznak, magukkal vinni saját oltárfelszerelésüket és bármi-
kor misézni, továbbá gyóntatásra is megkapták a hatalmat, bárhol 
táboroznak is : gyóntathatják saját cserkészeiket, sőt még a szomszé-
dos táborok cserkészeit is. Nem is kértek tőlünk iurisdictio-t, sem 
misézésre engedélyt. Mily nagyra becsüli a szentszék íme a francia 
cserkészetet, s mily nehéz itt Magyarországon ilyen engedélyt szerezni! 

A belső lelkiélet számára tehát megvolt az alkalom. Volt is ! 
11,400 kisostya és 2,000 nagyostya a jamboree fogyasztása. Pedig 
sokan hoztak még magukkal is ostyákat. 

A gyóntatások számát ki tudná megmondani? Az imádságok 
sokaságát ki számolhatta meg ? A lelkiáldozások, lelkimegbánások, 
tökéletes bánat, erősfogadás, jóvátételek, jobb-, többakarások sta-
tisztikáját ki állíthatta össze ? S ki tudná megmondani, hány eset-
ben volt eredménye a példával való hithirdetésnek és erkölcstanítás-
nak ? ! 

Hogy voltak hibák is? Hát persze, hogy voltak. Másképen 
Gödöllő nem tartozott volna a földhöz ! De nem volt bűnletagadás, 



nem volt bűnmentegetés, hanem volt beismerés, igaz bánat és 
jóvátétel. A hiba emberi, a bevallás az egyeneslelküség, a jóvátétel, 
a jó munka : cserkészi jellemvonás ! 

S ha az ember végignézte a jamboree-t és látta azt a sok 
különféle nyelvű, vallású, nemzetiségű, különböző felfogású cserkész-
nek testvéri együttesét, együttes jó munkáját, mindennapi jótettét és 
szeretetét, önkénytelenül is fohász szakad fel szívéből, hogy kérje a 
Mindenhatót ! Legyen egy akol és egy pásztor ! 

Midőn ezért imádkozom, azt cselekszem, amiért Jézus élt. 
Ezzel nem lettem hazaáruló, nem lettem nemzetközi, mert nem 

azt mondtam, hogy a magyar ne legyen magyar, hogy az olasz ne 
maradjon olasz. Hanem azt mondtam, hogy legyen mind, mind egy 
pásztornak szeretett báránya : Krisztus igaz egyházának gyermeke. 

Sok jamboree sok imádság. Es e cél közelebb jön hozzánk. 



KÖNYVEK. 

Bölcselet. 

Dr. Hans Eibl : Die Grundlegung der abendländischen Philosophie. Grie-
chische und christlich-griechische Philosophie. (Die Philosophie, ihre Geschichte 
und ihre Systematik. Herausgegeben von Dr. Th. Steinbüchel. 1. Abt.) Peter Hans-
tein. Bonn 1934. VI. -f- 202 1. Fűzve 6'50, kartonban 6 80 RM. 

A keresztény bölcselet a görög bölcselet és keresztény kinyilatkoztatás sze-
rencsés szintézisének eredménye, a magasságból az ember felé kisugárzó isteni 
gondolatnak, megismerésnek és az emberből fölfelé törő értelmi megvillanásoknak 
összetalálkozása, az isteni kijelentésektől megtermékenyült emberi elmének bámu-
latos harmóniájú és szilárdságú alkotása. Mindkét összetevő történeti alakulásának 
és összeforradásának ismerete fontos a keresztény s általában a nyugati bölcselet 
eszmekörének, irányainak beható megertése végett. Ez a szempont gyújtja ki szá-
munkra Eibl munkájának értékeléséhez szükséges fényforrásukat. 

Eibl 1200 év, a Krisztust megelőző és követő 600—600 év görög-római és 
zsidó-keresztény bölcseletének történetét vázolja különböző uralkodó, döntő jelentő-
ségű eszmék köré csoportosítva az egyes irányok, iskolák kialakulását és tanrend-
szerét. A Joniából kiinduló és Déiitáliában átalakuló Sokrates kora előtti bölcselet 
a világmindenség kérdései után érdeklődik : a világot térben és időben végtelennek 
gondolja el, rendezettségét és e rendnek kiváltó törvényét elismeri, de a szellem 
fogalmáig nem tud felemelkedni. Az attikai bölcselet inkább az embernek a világ-
rendben elfoglalt helyzetét vizsgálja, a világot térben meghatározottnak, célok sze-
rint jól elrendezettnek tekinti, a szelleminek, anyagtalannak eszméjére eljut, de a 
világ célszerűségében inkább a tipikus, mint a konkrét történések jelentőségét ismeri 
el. Az Aristoteles utáni bölcselet sokfelé ágazó irányai az embert akarják biztosí-
tani a kérlelhetetlen sors fenyegető uralma ellen ; e törekvés a legszemlélhetőbben 
a stoikus bölcseletben kristályosodik ki. A vallási eszméktől áthatott negyedik kor-
szak a megváltó Istent és a megváltásra szoruló emberi lelket teszi meg a bölcse-
leti kutatás, eszmélődés centrális kérdésévé ; a m egkegyel mezés fényében elemzett 
lélektörténelem kitermeli az öntudat fogalmát és a történelmet nem látja többé az 
anyagi világ folyamataitól szükségszerűen meghatározottnak, hanem föléjük rendelt-
nek. E negyedik rész öleli fel a zsidó, hellén bölcselet s az Újszövetség világképét, 
vizsgálja az eretnek gnózis és az ellenhatásaként keletkezett keresztény bölcseleti 
rendszerek tárgykörét, a pogány újplatonizmusnak a vallási szinkretizmus talaján 
végbement alakulásait, a keresztény dogma és keresztény újplatonizmus, Szent Ágos-
ton és a keresztény enciklopédisták bölcseleti eszmekörét. 

Eibl bölcselettörténete a szellemtörténeti irány és módszer stigmáit hordozza 
magán, de annak egyoldalúsága és erőltetettsége nélkül. A jelentőset élesen kidom-
borítja, a világosságot többre becsüli a mélységet fitogtató homályosságnál, szereti 
az egyszerűséget, kerüli a modern bölcselet sokszor bosszantó, lélekölő kifejezéseit, 
írója mindenütt vérbeli bölcselőnek mutatkozik. Nem hallgathatjuk el azonban, hogy 
az Arkesilaosról szóló évszámok a 103. és 116 lapon nem egészen vágnak egybe. 
Szent Ágoston kegyelemtanáról azt állítja, hogy az téves, a tudat és személyiség 
mibenlétét részben ismét elhomályosítja, a léleknek szabadságát elveszi, de e hár-
mas állítást megfelelő bizonyítékokkal nem támasztja alá. 

Joh. Lindworsky : Das Seelenleben des Menschen. (Die Philosophie, ihre 
Geschichte und ihre Systematik. Herausgegeben von Dr. Th. Steinbüchel. 9. Abt.) 
Peter Hanstein, Bonn. 1934. VI. + 68 1. Fűzve 220, kartonban 2 40 RM. 

Lindworsky a lélektan legkiválóbb művelői közé tartozik. Nemcsak a kísér-
leti, hanem a bölcseleti lélektan kérdéseiben is egyaránt jártas. Módszeres kísérletei 
biztosítják, hogy műve a valóságok síkján mozog, szilárd igazságokon épül fel ; 
hosszú tanári működése pedig didaktikai szempontból teszi mintaszerűvé. Mint be-



vezetés, vázlatszerűen, de a vázlatosság hibái nélkül elénk tárja mindazokat a kér-
déseket, amelyek a kísérleti és bölcseleti lélektan problémakörét alkotják. Mint ere-
deti kutatásokat szerető gondolkodó, nem mások nyomdokain haladva böngészi 
össze az itt-ott elejtett igazságokat, hanem éles meglátással és rendszeres elemzés-
sel maga ragadja ki őket a nehezen megfigyelhető és még nehezebben elemezhető 
valóságok, élmények, törekvések, érzések, akarások, mőködések folytonosan változó 
és élettel telítettségükben szinte nyüzsgő tömkelegéből. Nincs lélektani probléma, 
amelyre tudásának vetítőlámpájával fényt ne derítene. A psychoanalizis, individu-
ális lélektan, vallás, emberi és állati lélektan, a lélek eredete és halhatatlansága, 
személyiség és jellem, misztikus megismerés, jog, kultúra, erkölcs, akaratszabadság, 
kérdéseinek lélektani oldalát tömör rövidséggel bár. de mégis oly világossággal és 
sokszor oly szemléltető hasonlatokkal mutatja be, hogy olvasása problémáinak sok-
rétűsége és mélysége mellett is könnyű. Bár eredeti kutatásokból merít, nem veti el 
mások jól megalapozott eredményeit sem. A józan és finom kritika eszközét min-
denütt használja. Az utolsó fejezetben általános áttekintést nyújt a modern lélektan 
irányairól és területeiről. Az irodalmi jegyzék inkább csak általános lélektani mun-
kákat sorol fel, holott megfelelőbb lett volna az egyes fejezetek problémakörének 
szakmunkáit és értekezéseit feltüntetni. 

J. Hommes : Lebens und Bildungsphilosophie, als völkische und katholische 
Aufgabe. Herder, Freiburg i. Br. 1933. XII. + 196 1. Fűzve 4, kötve 5"50 RM. 

A nagy bölcseleti elgondolások, mégha nem is a valóság televény talajából 
sarjadtak ki, hanem az elvonatkoztató értelem többé-kevésbbé spekulatív síkjain bur-
jánoztak fel, nem ritkán alakítóan hatottak az egyéni, társadalmi, politikai és val-
lási életre. Ennek igazolása végett elég Kant és Hegel bölcseletére hivatkoznunk. 
És minél kevésbbé törődött a spekulációktól elragadott értelem a valósággal, az 
élettel, annál rombolóbb volt az elvont rendszerek hatása, megvalósítása az élet 
különböző területein. A valóság, az élet sohasem fejezhető ki maradéktalanul az 
elvont értelem tisztán racionális dimenziójú eszközeivel, plaszticitásuk megköveteli 
ez irracionális tényezők kiterjedtebb figyelembevételét. A keresztény bölcseletnek 
sem szabad elhanyagolnia azokat a nagy hatású irracionális tényezőket, amelyek a 
népek gondolkodását és életét sokszor mindent elsöprő erővel irányítják és sodor-
ják, ha nem akarja lerombolni engedni a népek és nemzetek lelkében a hit emberi 
támaszait. A fajisággal, mint tényezővel szintén számolnia kell s a fajiság gondola-
tának féktelen száguldását a helyes irányba kell terelnie, hogy egyoldalúságból 
származó rombolásai elé a kultúrális és vallási élet terén megfelelő zsilipeket tud-
jon emelni. A fajiság és vér nagy értékkel bir ugyan, de az emberi élet sok irányú 
elágazódásainak helyes alakítására és örök értékű megtermékenyítésére nem alkal-
mas. Az egész életet e két résztényező szűk falai közé szorítani egyenlő az öngyil-
kossággal. 

Hommes könyvének hervadhatatlan érdeme, hogy nyomatékosan rámutat a 
bölcselet életalakító fontosságára és azokra az irracionális hatóerőkre, amelyek az 
emberi élet kiformálásában és irányításában minduntalan elénk bukkannak. Meg-
alkotja a faji és katolikus alapokra épült politikai bölcselet vázlatát és egyszer-
smind meghatározza a vér és faj „mithoszának" jogait, hatásait, veszélyeit. Tanul-
mányozása nagyon ajánlatos a nevelők, lelkipásztorok, szellemi és politikai vezetők 
számára, de még a szakbölcselő is sokat meríthet belőle és felbuzdulhat rajta az 
egész valóság minden oldalú vizsgálatára. Különösen napjainkban fontos ez, amikor 
annyira erősödik és hódít a törekvés az exisztenciális és totális kultúra után. 

Vallástörténelem. 
P. W . Schmidt S. V. D. : Der Ursprung der Gottesidee. Eine historisch-

kritische und positive Studie. II. Teil: Die Religionen der Urvölker. IV. B a n d : Die 
Religionen der Urvölker Afrikas. Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, Münster 
i. W. 1933. XXXII. + 821 1. Fűzve 24, kötve 26 25 RM. 

Az Isteneszme eredetének és kialakulásának történeti megállapításához igen 
fontos megismerni Afrika ősnépeinek, a törpe és törpeszerű fpygmoid) törzseknek 
vallási életét annak egész terjedelmében, sokfelé ágazó jelentkezési formáiban, ösz-
szes vonatkozásaiban, hagyományaiban, sőt még eltorzulásaiban is. Az eddigi, bár 



még sok népnél hiányos, kellő ideig nem tartó kutatások is igazolják a többi ős-
népek vallási életének történeti vizsgálatából leszűrhető eredményeket : minél ősibb-
nek nevezhető valamely néptörzs és minél jobban távol tudta magától tartani a 
környező magasabb kultúrájú népek vallási gondolkodásának befolyását, annál tisz-
tábban megmaradt vagy legalább is annál fényesebben kiragyog az idők folyamán 
többé-kevésbbé érezhető torzulások árnyékolásai közül is az egy, személyes, min-
denható, mindentudó, örök, teremtményeit atyai szeretettel szerető Isten eszméje, 
úgyhogy kezdetét a pusztán természetes forrásokból merítő és az isteni kinyilatkoz-
tatást, mint történeti adottságot figyelembe nem vevő történelem kinyomozni nem 
tudja és mint valami hirtelen fellépő, okaiban meg nem határozott történeti nagy-
ságot kénytelen bámulattal szemlélni és tudomásul venni. 

Schmidt könnyedén uralkodik az afrikai népek vallási életére vonatkozó ha-
talmas, bár nem teljes anyag felett. Hogy az áttekinthetőséget fokozza, az anyag 
feldolgozásában három részt különböztet meg. Az első részben a középafrikai, a 
másodikban pedig a délafrikai törpe és törpeszerű ősnépek elterjedését, törzsekre 
tagozódását, vallási életének forrásait, hittanát és különféle megnyilatkozásait, kul-
túrtörténeti kapcsolatait és ha kell, szociális berendezkedését is vizsgálja, rövid 
összefoglalásokat nyújt, a különböző törzsek vallásait összehasonlítja, hogy így kö-
zös eredetüknek gyökérszálait annál tökéletesebben felfedhesse. A hermadik rész 
teljesen az ázsiai és afrikai törpe és törpeszerű népek vallási életének összehason-
lítására szolgál. Itt vonja le leginkább vallástörténeti szempontból felette fontos kö-
vetkeztetéseit, világít rá az egy Istenhit elhomályosodásának, gyengülésének, torzu-
lásainak okaira. A felhasznált irodalom minden értékes munkát és értekezést felölel. 

Schmidt műve hatalmas vallástörténeti és etnológiai felkészültsége, az össze-
gyűjtött anyag rostálásában és értékelésében mindenütt jelentkező józan mérséklete, 
éles látása és biztos Ítélete, az összképnek a szertefutó részletekből megvont har-
monikus rajza miatt messze kiemelkedik a hasonló jellegű munkák fölé. Olvasása, 
bár tartalmának gazdagsága és bizonyítékainak mélyre ható jellege folytán erős és 
kitartó észmunkát követel, nyelvének könnyedsége, szemléletessége és színessége 
következtében egyáltalán nem fárasztó. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Hittudomány. 
Dr. G. Keilbach : Divinitas Filii e iusque Patri subordinatio in Novatiani 

libro De Trinitate. Zagrabiae. 1933. 32 1. 
Novatianus, római pap, a III. század közepén ritmusos prózában a Szent-

háromságról írt könyvében éles elmére, képzett bölcselőre valló logikával védi a 
Fiúnak és Atyának személyi különbségét, valamint az isteni természetben való szo-
ros egységét Sabellius tanítása ellen. A vita hevében azonban olyan bizonyítékokat, 
kifejezéseket is használ, mintha a Fiút az Atyával szemben az isteni természet 
terén is alárendeltnek tekintené. Keilbach elfogadható érvekkel kimutatja, hogy No-
vatianus ezt az alárendeltséget annak metafizikai jelentőségében és terjedelmében 
sohasem tanította, hanem inkább az akkori hittudomány még teljesen ki nem jege-
cesedett, egyértelműen meg nem határozott kifejezéseivel élve és nem egyszer félre-
magyarázható alapelvekből kiindulva keveredett az alárendeltség eretnekségének 
gyanújába. Keilbach munkája rövidsége és az áttekintést akadályozó tagolatlansága 
mellett is értékes dogmatörténeti tanulmány. 

Dr. E. Kern : Das Tugendsystem d e s hl. Bernhard von Clairvaux. Herder, 
Freiburg i. Br. 1934. XVI. + 98 1. Fűzve 3'50 RM. 

Kern munkája értékes adalék a katolikus ágazatos hittan, erkölcstan, aszké-
tika és misztika történetéhez. Habár Szent Bernát írásmódja inkább aforizmaszerű 
és kerüli a logikusan felépített tudományos rendszerezést, Kernnek mégis sikerült 
az erényekről szóló tanítását ügyes és valóban Szent Bernát írásain alapuló rend-
szerbe foglalnia. Gazdag irodalmi tájékoztató után Szent Bernát erénytanának lélek-
tani alapjait fedi fel, majd meghatározza az erénynek Szent Bernáti fogalmát, a ka-
tolikus erkölcstanban és aszkétikában hagyományos erénycsopo'tokra tér ki, lélek-
tani szempontból az értelem, akarat és érzelem rendjébe sorozza bele a legfonto-
sabb erényeket, végül pedig az összes erényeket a tökéletesség magaslatára emelő 
három tényezőt, a diszkréció, állhatatosság és bölcseség erényét tárgyalja. Akik a 



hittudományok történeti alakulása iránt érdeklődnek, bizonyára hálásak lesznek a 
gondos és szakszerű fejtegetések miatt. 

Szentírástudomány. 

Dr. Hubert Junker : Das Buch Deuteronomium. (Die Heilige Schrift des al-
ten Testamentes übersetzt und erklärt in Verbindung mit Fachgelehrten herausgege-
ben von Dr. Fr. Feldmann und Dr. H. Herkenne. II. B. 2. Abt.) Peter Hanstein, 
Bonn. 1933. X + 144 1. Fűzve 4'80, kötve 6'40 RM. 

A szentírási tudomány terén már jó névvel biró szerző Mózes 5. könyvének 
rövid magyarázatokkal ellátott fordítását ad ja a héber nyelvű ősszöveg alapján a 
művelt nagyközönség használatára. E cél határozza meg az egész mű kereteit és 
módszerét. A bevezetésben világos tömörséggel mindarról áttekintést nyújt, amit a 
Deuteronomium (másodtörvény) nevére, tartalmára, a racionalizmustól és fejlődés-
elmélettől irányított szentírási kritika, valamint a katolikus kutatás állásfoglalására és 
a könyv sajátos jellegére (nyelvezet, budítócél,) vonatkozóan a fordítás megértésé-
hez többé-kevésbbé már élőzetesen is tudni kell. A fordítás gondosan visszaadja 
az eredeti héber szöveg gondolatait, sőt — amennyire a fordítás érthetőségének ro-
vására nem esik — még nyelvi sajátosságait is. A fordításhoz fűzött kortörténeti, 
földrajzi, vallási, társadalmi stb. magyarázatok pedig élesen bevilágítanak a Mózes 
korabeli és zsidó népi felfogásból az isteni sugalmazás vezetése alatt keletkezett 
szöveg helyes értelmébe. Kár, hogy az eddigi kutatások elégtelensége és hiányos-
sága miatt a fordító nem tudhatta véglegesen feltárni a könyv sorsának változatos 
történetét. A gondosan megválasztott irodalom a mű célját tekintve teljesen elég. 
Hunker fordítása és magyarázatai nemcsak a művelt nagyközönségnek tesznek 
hasznos szolgálatokat, hanem a hittudományokkal foglalkozók is bizonyára szíve-
sen fordulnak hozzája a Szentírás e könyvének olvasásakor felmerülő kétségek 
esetén. Dr. Hegyi Dámján. 

Lelkiélet. 

Dr. Schöner Ferenc : Enyém az élet. Budapest, 1933. — Kókai Lajos ki-
adása. — 195 lap. 

Nem egy probléma foglalkoztatja a XX. század emberét. E problémák 'közt 
nem az utolsó helyen áll az, amely a mai kritikus helyzetben sínlődő, lázasan 
küszködő, jobb, szebb és boldogabb jövő után sóvárgó és ezért a jövőért görnyedve 
dolgozó világból az embereket egy új világba akarja átsegíteni. Természetes jelen-
ség ezért, hogy az irodalmat is erősen foglalkoztatja ez a probléma, az új világ-
nak és az ebben élő új embertípusnak a rajzolása. Szerzőnket is ez a probléma 
késztette munkára. Célját így mutatja be: „Hogyan születik újjá és hogyan kell is 
újjászületnie az embernek, hogyan fedezzük fel az új világot és hogyan tájékozód-
junk benne, ezt a hősi elszánást, bátorságot akarom a mai emberből kiváltani s 
útmutatást nyújtani az új világban". A sportot, a test kultuszát annyira előtérbe 
helyező világban azt akarja a szerző az új ember örök kincsévé tenni, amit bizony 
nem ritkán a saját kárára oly sokszor és oly nagyon elhanyagolt, t. i. a lélek ér-
tékét. Ezt az értéket négy nagyobb részben (I. Szentély; II. Újjászületés; III. Áldo-
zat; IV. Áldás) és e részeken belül 17 fejezetben mutatja be, amikor az olvasót el-
vezeti a lélek műhelyébe, hogy itt szemléltesse a lélek erejét, örök vágyódását, ere-
jének öntudatát, a lélek szabadságát, bátorságát, megszentelő erejét és örök ifjúsá-
gát, a vallási energiát. Tárgyal továbbá szerzőnk a munkáról, tervszerűség- és rend-
ről stb., hogy így a napnál világosabban álljon az új világ küszöbén levő ember, 
előtt: újjászületik az ember, ha a lélek maradék nélkül érvényesül az emberben 
Ez a legmagasabb emberi ideál. — Tárgyát minden oldalról hiány nélkül, a leglo-
gikusabb módon, sok példával és még több idézettel világítja meg szerzőnk, akinek 
kiváló tulajdonságai többek közt az új ember akaraterejébe vetett rendíthetetlen hit, 
nagyon kiterjedt szaktudás és minden akadályt legyőző spiritizmus. E tulajdonsá-
gok és szerzőnknek igazán életbevágóan fontos, időszerű célja és kiváló munkája 
mellett teljesen fölöslegesnek tartjuk, hogy arról is véleményt mondjunk, vájjon stí-
lusa egészen megfelel-e magyarosság szempontjából vagy sem. Hisz végeredmény-
ben, ha emberek és nemzedékek boldogabb jövőjéről van szó, akkor szerény véle-



ményünk szerint nem az a fontos, vájjon milyen az írónak a stílusa, hanem az, 
hogy a gyakorlati életben használható-e, helytálló-e valamely munka vagy sem. Mi 
úgy látjuk, hogy szerzőnk munkája helytálló. Ezért őszinte szívvel köszöntjük a szer-
zőt munkájáért és kívánjuk, hogy szava ne legyen „a pusztában kiáltónak a szava". 

Dr. Huszár Elemér: És az Ige testté lőn. — Nagyböjti szentbeszédek. A 
szerző kiadása. — Budapest, 1934. — 71 lap. 

Kiváló szerzőnk könyve azt a hét nagyböjti és két húsvéti szentbeszédet tar-
talmazza, amelyeket az elmúlt nagyböjtben az Angolkisasszonyok zúgligeti templo-
mában mondott el. Dogmatikus beszéd mind valamennyi, amelyekben az Isten lé-
nyegéről, a Szentháromságról, az angyalokról és ördögökről, az elveszett paradi-
csomról, a Messiásról, Boldogasszony Anyánkról, az Isten Bárányáról és a feltá-
madásról tárgyal. Egy-egy szentbeszéd mindmegannyi dogmatikai tractatusnak ügyes, 
világos, precíz és érdekes összefoglalása. A választott tárgyak időszerűségét az 
egész világra kiterjesztett jubileumi szentév igazolja. A böjti szónokok sok értékes 
gondolatot meríthetnek szerzőnk művecskéjéből. 

Csávossy Elemér : Jézus Szíve elmélkedések. A kilenc szeretetszolgálat. — 
Budapest, 1934. Korda R. T. kiadása. — 132 lap. 

A modern korszak szociális és egyéb szempontokból is egyik legfontosabb és 
legcélravezetőbb ájtatossága a Szent Szív kultusza. E kultusz a szeretetben lanyha, 
szinte rideg kortól akarja a hűtlenség, közömbösség és hálátlanság átkát elhárítani. 
E célt kitűnően segíti elő az ú. n. kilenc szeretetszolgálat, egyesülve az angyalok 
kilenc karával. Ennek a szeretetszolgálatnak eredményes és célravezető módon való 
végzésére ad gyakorlati útmutatást és kitűnő elmélkedési anyagot szerzőnk. Aki Jé-
zus Szíve igazi tisztelője, az elsőrangú segédeszközt talál szerzőnk elmélkedései-
ben ; aki pedig június havának mindenegyes napján a Szent Szívről akar elmél-
kedni vagy valamit olvasni, annak szintén csak jelen művecskét ajánlhatjuk. Ezért 
igaz lelkiismerettel hívjuk fel minden Jézus Szíve-tisztelőnek figyelmét szerzőnk je-
len könyvecskéjére. fm. 

Campana : Maria nel culto cattolico. I—II. Torino. Marietti. 1933. 
Nagyszerű enciklopédiája e két vaskos kötet a Mária-tiszteletre vonatkozó ta-

nításnak, a tanítás liturgikus megnyilvánulásainak, a Mária-ünnepeknek, a könyör-
géseknek, a hívek egyháztól engedélyezett magánájtatosságainak, vonatkozzanak 
azok akár a Szűz Anya irgalmasságára, a Megváltóhoz való viszonyára, közvetítő 
szerepére, a szeplőtelen fogantatásra, a skapuláréra, ereklyéire, zarándoklatos szent 
helyeire vagy az ő katonaságára, a különféle társulatokra vagy a modern idők nagy 
Mária-kongresszusaira, ahol a legkiválóbb teológusok fejtették ki az egyház Mária-
tanát. C. mindenütt lelkiismeretes történelmi kritikával dolgozik anélkül, hogy ke-
gyeletet rontana. Nagy várakozással tekintünk a harmadik kötet elé, mely a Mária-
tiszteletet az irodalomban és művészetekben mutatja be immár kétezeréves fejlő-
désében. 

Gerest 0 . P.: La vie eucharistique. Paris. Lethielleux. 
A több értékes és vonzó lelkikönyv szerzője ebben a kötetében az eucharisz-

tikus élet mélységeibe, szépségeibe vezet be bennünket. Jézus legfőbb művének, az 
áldozatnak az átélésébe. Értelmünk, akaratunk, szívünk teljes kielégülést talál az 
eucharisztiában. Az utolsó fejezet a Szüzanya eucharisztikus lelkét ábrázolja. 

Történelem. 
Szekfu Gyula : Három nemzedék és ami utána következik. Királyi Magyar 

Egyetemi Nyomda. Budapest. 
Széchenyi lelke lobog ebben a hatalmas kötetben, melynek már harmadik, 

most egészen napjainkig kiegészített kiadását olvassa népünk. Üjra érezzük, hogy 
mint száz évvel ezelőtt, megszólalt a nemzet lelkiismerete s a történelem nemesen 
felfogott erkölcsi ítélőszékéből kimondott szavai pörölycsapásként érik lelkünket, mi-
kor verőfényes politikai elképzeléseinket veszedelmesnek tartja a leszakadt magyar-
ság, a nemzeti kisebbségek s a csonkaország lakói szempontjából is, mikor a nem-
zetiség mélyebb, bensőbb, lelki felfogására int, mikor az újbarokk társadalom ki-



növéseit nyesegeti, mikor társadalmi, politikai, gazdasági életünk feszültségére mu-
tat rá. A nagybirtokos és mezőgazdasági munkás, a katolikus és protestáns, a ma-
gyarság és zsidóság, az öregek és állástalan fiatalok, a trianoni és leszakadt ma-
gyarság, ez az öt ellentétpár sürgősen kívánja a megoldást, mert különben végze-
tes romlásba jutunk. Mikor a koppányos kismagyar gondolattal szembehelyezkedve, 
a Szent István-i nagymagyar gondolat mellett foglal állást, mikor népünk anyagi, 
erkölcsi, szellemi, politikai emelését sürgeti, mikor a benső ellentétek megszünteté-
sét, mint létfeltételünket állítja elénk, Szekfű a nemzet legbölcsebb tanítójának, leg-
mérsékeltebb szellemi vezérének, nemzeti hagyományainkban gyökerező, a jelen 
hibáit ostorozó s a messze jövőbe tekintő prófétájának, a legtürelmesebb s egyben 
a legkatolikusabb magyarnak s a legerkölcsösebb embernek tűnik fel előttünk. Mun-
kája nem erkölcsi prédikáció, hanem egész gerincében a legnemesebb, legti?ztul-
tabb erkölcsi felfogással van átitatva. Minden magyar embernek el kell olvasni e 
művet, népművelői előadásokon emlegetni kell Szekfü gondolatait, hogy vérünkké 
váljanak, mert ma nincs Szekfünél nagyobb jóakarója népünknek, ma Szekfü Gyula 
a legigazságosabb magyar. 

Josef Deér : Heidnisches und Christiches in der Altungarischen Monar-
chie. Szeged. 1934. 

D. érdekesen rajzolja meg, mint ölt testet Szent István uralmában a monar-
chiának keresztény elmélete a cluny bencés reformirány képviselőinek hatása alatt. 
A transcendens teokratikus tekintélyelv mellett a trónöröklés kérdésében nagy tör-
ténetalkotó szerep jut a vér erejének, a dinasztikus gondolatnak, a kormányzásra 
való alkalmasság követelményének, az öröklés jogcíménél is fontosabb kelléknek s 
a pogány világnézet örökségének, a Turultól való leszármazás-elméletnek vagyis a 
pogány Isten kegyelméből-valóságnak. Ez utóbbi magyarázat kedvéért vissza kellett 
nyúlnia a szerzőnek a türk népek kultúrköréhez, ahonnan a magyar ezt a mythos-
magával hozta s monarchia-alkotó elemmé változtatta. Ez a módszer nagyon ter-
mékenynek mutatkozik. Valóban nem lehet elégséges multunk kutatásánál a nyu-
gati elemek kutatása, hiszen művelődésünk keleti gyökérszálai hasonló tápláló erő-
vel rendelkeznek. Érdekes következtetéseket von le D. még az árpádkori trónörök-
lésre s a rokon dinasztiák megsegítése érdekében folytatott hadjáratokra vonatko-
zólag is. D. munkája a Hóman-iskolának egyik kitűnő alkotása. 

Ballagi Aladár: Elő tanítások. Cegléd. 1934. 
Volt tanítványainak kegyelete 612 oldalas kötetben gyűjtötte össze B. irodalmi 

hagyatékát, aki 1879-től 1924-ig tanított legelső egyetemünk újkori történelmi tan-
székén s kinek irodalmi mnnkássága a legkülönfélébb területekről, irodalmi, politi-
kai, egyházi, történeti, módszertani stb. területekről nőtt ki. Negyvennyolcas prog-
rammal élénk politikai szerepet is játszott. A magyar református egyház hitépítő 
munkájában is tevékeny részt vett. Szekfüvel a száműzött Rákóczi körül folytatott 
vitájában a tudományos körök Szekfünek adtak igazat. 

Dr. Dornyai Béla é s Dr. Vigyázó János : Balaton é s környéke. Részletes 
Magyar Útikalauzok. 7. Budapest. 1934. 

Alig képzeli el az ember, hogy e 426 oldalas könyvben mennyi földrajzi, nö-
vény- és állattani, történelmi és néprajzi, archeológiai, képzőművészeti, irodalmi, 
művelődéstörténeti, geológiai s gyakorlati túrisztikai ismeret van felhalmozva. Előt-
tünk áll a Balatont övező három különböző tájék, a Balaton-felvidék, a Zala-somo-
gyi dombvidék, a Mezőföld hullámos síksága a maga teljességében a legjobb szak-
emberektől tudományosan és gyakorlati szempontból feldolgozva. A szerkesztők, 
mint az eddigi kötetekben, itt is nagy érdemeket szereztek gazdag, pontos adat-
gyűjtésükkel. 518 túraszám alatt közel 2000 helyet tárgyalnak meg minden tudni-
valójával együtt. A legtágabb értelemben vett honismeretnek tesznek szolgálatot e 
kiadványokkal, melyeket nemcsak megvetetni, olvastatni, de valósággal taníttatni 
kellene minden magyar emberrel. Ki tud hozzáférni ehhez a rengeteg adathoz köny-
nyebb úton ? Kinek ál lanak rendelkezésére azok a szakművek, amelyekből ez az 
utikaíauz össze van állítva ? Örvendetes, hogy egyre ú jabb és újabb területeket 
vesznek munkába a szerkesztők, így lassanként előttünk lesz az egész ország fel-
dolgozása. Jelen kötetben Veszprém, Tihany, Balatonfüred, Badacsony, Szigliget, 
Csobánc, Tátika, Tapolca, Keszthely, Hévíz, Sümeg, Siófok, Balatonföldvár, Szemes, 



Boglár, Somogyvár, Kaposvár, Zalaapáti, Tűrje, Zalaegerszeg, Alsólendva, Csáktor-
nya, Nagykanizsa, hogy csak néhány nevet emeljek ki, találnak egész környékük-
kel együtt pontos feldolgozásra. A könyv módszere, kiállítása a legjobb külföldi ka-
lauzokkal felveszi a versenyt s a Balatonvidék értékeinek kitűnő propagandája. 

Rudolf Henggeier : Professbuch der fürstlichen Benediktinerabtei unserer 
lieben Frau von Einsiedeln. Monasticon-Benedictinum Helvetiae. III. B. 676. 1. — 
Maria-Einsiedeln im Tausendsten Jahr. Ein Schaubuch mit Worten. Einsiedeln. 1934. 

Az einsiedelni bencések apátságuknak ezeréves jubileumát kulturális múltjuk-
hoz méltó két értékes kiadvánnyal ünneplik. A Professbuchban az alapítás történe-
tét, az einsiedelni bencések történetírói munkásságát, a monostorról szóló irodalmat, 
az apátok történetét s az ezeréves monostor fogadalmas testvéreinek lajstromát kap-
juk. E lajstrom magában foglalja a szerzetesek működését s így e sok apró mo-
zaikból elénk rajzolódik a monostor belső élete, története is. A másik népszerű ki-
adás a monostor történetén kívül művészi képekben mutatja be a mai monostor 
életét és kultúrális tevékenységét. 

Szelecz Arnold: Aranyszemecskék. Jegyzetek a Braziliai Magyar Segély-
egylet működéséről. Sáo Paolo. 1931. — Sáopaulói Magyar Kalendárió az 1933. 
évre. 

Mindkét kis füzetet Szelecz Arnold állította Össze és bizonyság arra, milyen 
nagy, nehéz és fontos az a munka, amit a magyar bencés az elhagyott magyar lel-
kekért végez Braziliában. — Itt vannak már a P. Sz. részére írt cikkei. Azok meg-
ismertetik majd jobban azt az életet, ami ott folyik és azt a munkát, amelyet oly 
nagy szeretettel végez ez az áldozatos lélek. — Az első füzet szól az iskolaügyről, 
segélyezésről, a betegek segélyezéséről, munkaközvetítésről. A függelékben elsorolja 
a magyar iskolák tanulóinak névsorát. — A második füzetben egy kis térképet is 
közölve, ismerteti Sáo Paolo városát. Közli a fontos tudnivalókat bejelentésekre, 
utazásokra stb. vonatkozólag. Végül kis naptárt ád olvasóinak. 

Szelecz Arnold: A brazíliai magyarság évkönyve. Sáo Paolo. 1934. 
Ez a könyv egyetlen tájékoztató magyar nyelven Brazil legtekintélyesebb ál-

lamáról, sőt más nyelven sincs hozzá hasonló, még Brazilban sem. Csak báo Paolo 
allammal foglalkozik s az ottani magyarsággal, mely Brazil magyarságának leg-
a lább 80 százaléka. De erről aztán a szemtanú és földrajztanár hűségével ír, nem 
épít légvárakat, a valódi helyzetet tárja fel. Sz. munkássága, melyet a brazil ma-
gyarság összefogására végez, méltán állítható példaképül a világ minden részébe 
szétszóródott magyar testvéreink elé. Árpádfalva, Boldogasszonyfalva, Bury, Mátyás-
királyfalva, Szentistvánkirályfalva, Alecrim. Anastació. Ipojuca, Pompeia, Mooca ma-
gyarsága most már megismerheti tudós testvérünk s apostoli lelkű papjuk tollá-
ból új hazájának értékeit s most már mi is tudjuk, mily körülmények közt élnek 
idegenben testvéreink s mit jelent a magyar kolóniának vallási alapon való meg-
szervezése. Örömmel várjuk a Brazíliai Magyarság készülő kimerítő monográfiáját is. 

Emlékkönyv Szent Norbert halálának 800 éves jubileumára. (1134—1934) 
Gödöllő, 1934. 

Egy értékes cikkekben gazdag, vaskos kötettel ünnepelték a premontreiek 
Szent Norbert halálának 800 éves jubileumát. Nagy mult és szép jövő reménység 
csendül ki a kötetből A középkori 45 monostor hűséges szolgálata nemcsak az 
egyháztörténetbe írta be nevüket. Hiteleshelyi működésükkel a jogszolgáltatásnak, 
türjei, ócsai, zsámbéki, jászóvári stb. templomaikkal a művészettörténelemnek, a 
kódexirodalomig visszamenő tudományos munkálkodásukkal az irodalomtörténetnek, 
hires iskoláikkal a neveléstörténelemnek is kell foglalkoznia. Sajnos a trianoni 
halálos csapás a jászóvári prépostságot összes iskoláitól megfosztotta, de a gödöllői 
gyönyörű intézet biztosítja további fennmaradásukat. Csorna zavartalanul fejődik. 
A premontrei apácáknak Külsővaton való letelepedése, a Margit-szigeti premontrei 
templom felépítése, Német- és Franciaországban a régi monostorok visszaszerzése, 
amerikai letelepedésük, a belső élet megújulása az egész vonalon, új fejlődés, új 
korszak kezdetét jelzi a rendi életben. Maga az emlékkönyv élénk szellemi életről 
tesz tanúbizonyságot. Dr. Bognár Rémig Szent Norbert életét írta meg. Dr. Kumorovitz 
Bernát a XII. sz. végén alapított leleszi prépostság tagjait és hiteles helyi személy-
zetét ismerteti 1569-ig. Dr. Oszvald Arisztid Fegyverneky Ferenc sági prépost (1506— 



1535) reformtfevëkenységét vázolja. Gábriel Asztrik a breviárium-típusú kódexekről 
ír alapos tanulmányt. Dr. Horváth Tibor a türjei prépostság életét írja meg a XVIII. 
században. Dr. Hermann Egyed Lásió András jászói prépost (1802—16) tanári és 
irodalmi működését világítja meg. Dr. Vidákovich Aladár Mallyó József (tl818> 
rendtörténet-írói tevékenységét mutatja be. Dr. Kovács Lajos nagy prépost-prelátusyk-
ról, megyésapátjukról, Dr. Takács Menyhértről emlékezik meg. A hatalmas emlék-
könyvben, a szakavatott tollú munkások egész sorában egy készülő rendi monografia 
biztos zálogát látjuk. Dr. Mihályi Ernő. 

Művészet. 
A Magyar Művészet 5—7 számában Erdély hata 'mas és eddig alig ismer-

tetett renaisance művészetét Dr. Balogh Jolán foglalja össze. Dr. Hajós Erzsébet a 
Szépművészeti Múzeum új rajzkiállításáról számol be. Herman Lipót, a kitűnő festő-
művész tovább folytatja a képélvezés módjáról szóló képes és tanulságos cikksoro-
zatát. Dr. Bárányné Oberschall Magda pedig az Iparművészeti Múzeum régi magyar 
bútorait ismerteti gazdagon illusztrált tanulmányában. 

Természettudomány. 
Zelovich : A jövő energia forrásai. Kiadja a Kir. Magy. Természettudomá-

nyi Társulat. Budapest 1928. 132 1., 20 képpel. 
A természet kincsei között legfontosabbak a gépek hajtására alkalmas ener-

giát tartalmazó anyagok. A mai kultúra nem maradhatna fenn a kőszén, a nyers-
olaj és termékeik nélkül. A fogyasztás olyan nagy ezen anyagokból, hogy előre-
láthatólag néhány száz év múlva elfogy a kőszén és a nyersolaj. Megokolt tehát, 
hogy a meglevő energiakinccsel takarékosan gazdálkodjunk, másrészt hogy új energia-
forrásokat keressünk. 

Ezt a gondolatkört ismerteti Zelovich műegyetemi tanár könyve. Energiagaz-
dálkodás címen az alapfogalmakat, az erőt, munkát, energiát, az energia átalaku-
lásait, az energia megmaradásának elvét, a gépek hatásfokát magyarázza meg. 
Majd a ma és a jövő energia forrásaira tér át. Részletesen elmondja, hogy gépeink 
kis hatásfoka miatt rengeteg tüzelőanyag elégetésére van szükség. A nagy fogyasz-
tást a csekély hasznosság miatt méltán illeti az a vád, hogy oktalanul elpazarolja 
a természeti kincseket és megkárosítja a jövő nemzedékeket. Ezért állandó a törek-
vés, hogy a vízierők és a szél energiáját minél nagyobb mértékben használjuk fel. 
Különösen a vízierőktől várhatunk sokat, mert a világ összes vízierőinek még a 
huszadrésze sincs kihasználva. 

A tapasztalat mutatja, hogy a kultúra fejlődésével a gépek száma rohamosan 
nő. Az emberiség energiaszükséglete húszévenként megkétszereződik. A mai energia-
források belátható időn belül elégtelenek lesznek. Örömmel láthatjuk tehát, hogy a 
tudomány sikeresen kutat új, munkába állítható természeti erők után. Sikerült már 
gépeket hajtani a napsugarakban hozzánk érkező hő, vagy a föld belsejében, a 
vulkanizmusban rejlő hő segítségével. Felhasználhatónak látszik a tenger árapályá-
nak energiája, sőt a hullámverés, vagy a tenger felszíne és a mélyvíz közötti hő-
fokkülönbség energiája is. Ellenben még a jövő feladata a levegő elektromosságát, 
vagy az atomokban rejlő nagymennyiségű energiát munkára szorítani. 

A szerző a nagyfontosságú kérdéseket teljes tudományos megalapozottsággal 
de mindvégig népszerűen, könnyen érthetően tárgyalja. Képekkel, táblázatokkal vi-
lágítja meg előadását. Stílusa kellemesen eleven, magyaros. A magyar vonatkozá-
sokat gondosan kiemeli. Könyvét a természettudományok barátai meg fogják szeretni. 

Mikola S á n d o r : A fizika gondolatvilága. Budapest, 1933. Szerző kiadása. 
A fizika a legutóbbi évtizedek alatt nagy fejlődésnek indult, alapfogalmai 

nagy átalakuláson mentek keresztül. Szerző a mai állapotot akarja az intelligens 
olvasóval megismertetni azáltal, hogy a fizikai jelenségekre vonatkozó gondolatok 
történetét mutatja be. Sorra veszi az egyes felfedezéseket, találmányokat, természeti 
törvényeket és bemutatja, hogy mai fizikai gondolatvilágunk kialakulásában milyen 
részük volt. Különösen kiemeli a fizika fejlődésének hatását a kultúrára és civili-
zációra Az illusztris szerző a művelt nagyközönség igényeit tartja szem előtt, nem 
tételez fel magasabb ismereteket, hanem inkább leereszkedéssel iparkodik kedves, 
tudományának nehéz témáit könnyen érthetővé tenni. Tóth Aladár. 



leans James : A világegyetem. Fordította : Dr. Perczel György. Budapest, 
1933. Kir. Magy. Természettudományi Társulat kiadása XVI. + 374 oldal, 25 táb-
lával és 24 szövegrojzzal. 

A kiváló angol tudós egyszerű nyelven foglalja össze az ú jabb csillagászati 
kutatások módszereit és eredményeit. Naprendszerünk ismertetéséből kiindulva, el-
vezeti az olvasót a tejút rendszerén túl, a több millió fényévnyire fekvő extragalak-
tikus ködökig, majd főkép a relativitás-elmélettel kapcsolatban vizsgálat tárgyává 
teszi a tér kiterjedésének kérdését. Kutatásaiban a modern fizika és főkép az 
atomelmélet eredményeit is felhasználja, ezért ez utóbbit a munka elején külön 
fejezetben ismerteti. — Kiváló problémaérzékkel veti fel az egyes kérdéseket és a 
kutatás folyamán feltárja az egyes elméletek nehézségeit is. I gya Kant-Laplace-félé-
től eltérő újfajta kozmogoniájat sem tartja véglegesnek. Általánosításai és következ-
tetései sokszor igen merészek és különösen a mult és jövő feltárásánál filozófiai 
területekre is átnyúlnak, de ezeknek maga sem tulajdonít bizonyosságot. — Az okok 
során visszafelé haladva — bár nem ez volt a célja — a világ Teremtőjéhez mint 
első okhoz vezet bennünket. A kitűnő hasonlatok, a szövegközti rajzok és képek a 
kifogástalan fordítás, szakképzettséggel nem rendelkezők számára is élvezetes ol-
vasmánnyá teszik ezt a munkát. 

Dr. Aujeszky László : A z időjárás é s a mindennapi élet. Kir. Magy. Ter-
mészettudományi Társulat. Budapest, 1933. V. -f- 331 oldal, 48 kép. 

A szerző részletesen kifejti, hogy milyen nagy hatással van az időjárás testi 
és szellemi életünkre, milyen fontos szerepet játszik az építészet, közlekedés, ipar, 
kereskedelem és mezőgazdaság alapvető problémáinak megoldásában, megmutatja 
azonkívül a tűzoltás, a törvényszéki Ítéletek, továbbá a sport és más élettevékeny-
ségek meteorologiai kapcsolatait. Ebből a felsorolásból is látható, hogy ebből a kis 
munkából haszonnal meríthetnek szakemberek, de érdeklődésre tarthat számot min-
den művelt embernél is. A mindennapi élet jelenségeinek érdekes és sokszor egé-
szen rejtett okai tárulnak fel előttünk, azonkívül megtanít az élet okszerű és prak-
tikus berendezésére. 

Dr. Kendall J a m e s : Az atomok világában. Fordította: Dr. Csűrös Zoltán. 
Átnézte és az eredetivel összehasonlította : Dr. Zemplén Géza. Bpest. 1932. Kir. M. 
Term. Tud. Társulat. IX. + 268 oldal. 

A művelt nagyközönségnek szánt munka népszerű stílusban ismerteti a mai 
természettudományos érdeklődés középpontjában alló nagy kérdéseket : Mi az anyag 
alkotóeleme ? Milyen a belső szerkezete és miképen épül fel az előttünk elterülő 
tarka világ sokfélesége ? Állandó tudományos érdeklődést tud kelteni azáltal, h^gy 
egyszerű kémiai kísértetek kapcsán veti fel a problémákat és így vezet végig a dol-
gok sokféleségéből kiindulva, a molekulák és atomok fogalmán keresztül, az azt 
felépítő elektronig és protonig. Részletesen tárgyalja az elemek periodusos rendsze-
rének problémáját, majd a modern fizikai kutatásokra térve a Bohr- és Schrödinger-
féle atommodelleket ismerteti. A tudományos előrehaladás nehézségeit érdekes és 
humoros történelmi kapcsolatok említésével, tréfákkal és tréfás hasonlatokkal igyek-
szik könnyíteni. A munka az érintett nehéz kérdések ellenére sem kíván különö-
sebb előismereteket és épen ezért nagyon ajánlatos középiskolai tanárok, sőt tanu-
lók számára, de érdeklődésre tarthat számot nem szakemberek körében is. 

A Kir. Magyar Természettudományi Társulat Evkönyve 1934-re. Naptárral 
és csillagászati táblázatokkal. Budapest, 144 lap. 

A Társulat ezidei Évkönyve tartalmilag gazdagabb a megelőző évkönyvekhez 
viszonyítva. Most is megtaláljuk benne a már mult évben is közölt csillagászati 
táblázatokat és a természettudományok fejlődési irányának jelzőköveit, azaz a ter-
mészettudományi kongresszusokról és gyűlésekről szóló figyelemreméltó beszámoló-
kat Ezen a szokásos anyagon kívül az 1932/33. év csillagászati eseményeiről és a 
rádióvizhangokról írt két tanulságos közlemény keltheti fel érdeklődésünket. Az előbbi 
értekezés a csillagászat rohamos fejlődéséről és egyre sokasodó problémáiról nyújt 
némi fogalmat, az utóbbi pedig tudományos és gyakorlati jelentősége miatt érdemel 
figyelmet. Ezek mellett újdonság még a nevezetesebb természettudósok születési és 
halálozási naptára. Pedagógusok és tudósok számára egyaránt hasznos és tanulsá-
gos a centenáriumokról és emlékünnepekről szóló ismertetések, melyeknek azonban 
nagy hátrányuk az, hogy az elmúlt 1933. évre szólnak és ezáltal sokat veszítenek 
jelentőségükből és kevesebb érdeklődésre tarthatnak számot. —ó. 



Neveléstan. 

Dr. Josef 0 . Vértes : Nervöse Kinder. Ein Handbuch für Eltern und Erzie-
her. Ferd. Schöningh, Paderborn. 1934. 136 1. 

Nevelési és tanítási szempontból felette kívánatos, szinte elengedhetetlen a 
gyermekek idegességének és az idegesség konkrét alakulásainak idejekoráni fel-
ismerése, hisz sok gyermeknél a tanítás és nevelés sikertelensége nem annyira a 
tehetség és jóakarat hiányában, mint a gyermeki idegességben gyökerezik A gyer-
mekek és felnőttek idegessége nem teljesen azonos. A gyermeki idegesség lehet 
öröklött vagy szerzett. Jelentkezési formája nagyon sok, kiterjed a lelki élet minden 
terére, testi megnyilvánulásai is igen különbözők, bizonyos lelki betegségekkel is 
vonatkozásban van. Az ideges gyermekkel csak akkor lehet eredményt elérni, ha a 
gyógykezelés, nevelés és tanítás harmonikusan egybekapcsolódik ; e három tényező 
szétválasztott, független, találomszerű alkalmazása katasztrofális eredményekkel jár 
a gyermek jövőjére nézve. 

Vértes nagy gyakorlati tudással és bámulatos didaktikai érzékkel tárgyalja 
mindezeket, a szülők, nevelők és oktatók felvilágosítása szempontjából fontos é s 
elkerülhetetlenül szükséges kérdéseket. Útmutatásai, meghatározásai világosak, rö-
videk és a könyv céljához alkalmazottak Az irodalom 236 művet, értekezést sorol 
fel s ezzel megkönnyíti a további tájékozódás munkáját. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Lexikon. 
Lexikon für Theologie und Kirche. Zweite, neuegearbeitete Auflage des 

kirchlichen Handlexikons. In Verbindung mit Fachgelehrten und mit Dr. Konrad 
Hofmann, als Schriftleiter, herausgegeben von Dr. Michael Buchberger, Bischof von 
Regensburg. V. B. Hexapla bis Kirchweihe. Mit 10 Tafeln, 20 Kartenskizzen und 
126 Textabbildungen. Herder, Freiburg i. Br. VIII L, 1056 hasáb. Ara 2 6 - 3 4 RM. 

Az V. kötettel lezárult a Lexikon für Theologie und Kirche első fele. A meg-
jelent kötetek alapján nyugodt pártatlansággal és tárgyilagossággal megállapíthatjuk, 
hogy az új kiadás a szerény mérséklettel tett Ígéreteket teljes egészében aprópénzre 
váltotta. Nemcsak tudományos rendszere és szabatossága bírja el a legerősebb kri-
tikát, hanem korszerűsége, a modern kérdésekben tanúsított józan kritikai állás-
foglalása és a gyakorlati szempontoknak is a lehető legmesszebb menő érvényesí-
tése következtében valóságos „vade necum"-nak tekinthető az egyházi tudományok 
és életmegnyilvánulésok, valamint a velük kapcsolatos rokontudományok és rokon-
megnyilvánulások terén. Tudományossága tehát nem par excellence elméleti, vi-
szont gyakorlatiassága és korszerűsége nem a levegőben lógó, nem tudománytalan, 
értékei nem szűk határok közé korlátozottak. Nyomatékos elismeréssel kell kiemel-
nünk a kapitalizmusról, kantianizmusról, az Egyházról, Jézus Krisztusról, az indi-
viduálizmusról, a hisztériáról, az individuális lélektanról, a mennyországról, pokol-
ról, a Szentírás sugalmazottságáról. Szent János evangéliumáról, Jeruzsálemről, a 
különböző vallási szokásokról (pl. házasságkötéskor), Kierkegaardról, templomépí-
tésről, egyházi művészetről, inkvizícióról, boszorkányhitről és perekről tárgyaló cik-
keit és az összes címszók alatt felhozott irodalom bőségét. 

Der Grosse Herder. Nachschlagewerk für Wissen und Leben. Vierte, völlig 
neuberarbeitete Auflage von Herders Konversationslexikon. 1? Bände u. 1 Weltat-
las. VI. B. Horchheim bis Konsequenz. VII. B. Konservativ bis Maschinist. Her-
der, Freiburg i. Br. 1933, 1934. VI + VI 1., 1 7 2 6 + 1696 hasáb szöveg. 170—130 ha-
sáb melléklet, összesen 1898 + 1558 kép. Ára 34"50—38 RM. 

Tudományosság, gyakorlatiasság, egységes világnézet és teljesség a Nagy Her-
dernek nemcsak célul kitűzött, hanem meg is valósított négy kiváló tulajdonsága. 
Az első biztosítja a benne elénk tárt ismereteknek és közlési módjuknak szakszerű-
ségét, a második és harmadik a mindennapi és magasabbrendű élettel való szoros 
kapcsolatait, a negyedik pedig feleslegessé teszi más, hasonló jellegű lexikonok for-
gatását. E négy értékes tulajdonság hiánytalanul megtalálható a 6. és 7. kötet lap-
jain is. Ennek igazolása végett elegendő egy pillantást vetni nemcsak hosszabb ter-
jedelmű keret- és egyéb cikkeire, hanem a rövid kidolgozású címszókra is. Hittu-
dományi téren a Jézus Krisztusról, az Egyházról és a liturgiáról tárgyaló kereteik-



kek tartalmuk gazdagságával és feldolgozásuk szakszerű tömörségével szinte szét-
feszítik a számukra szűken kiszabott kerethatárokat. A testi és szellemi élet, valamint 
a jellem harmonikus kifejlesztésére vonatkozóan a testápolás, a testgyakorlatok, az 
élet kialakítása, az élet értelme, az ifjúsági mozgalmak, a leánynevelés, a gyermek 
c. keretcikkek adnak biztos és hasznos útmutatásokat. Művészeti és irodalmi tekin-
tetben a jelenkor templomépítészete, a japán és koreai művészet, napjaink festé-
szete, irodalom, klasszicizmus, vígjáték c. keretcikkek ügyesen megválogatott illuszt-
rációkkal és a rájuk vonatkozó irodalom legértékesebb műveinek felsorolásával 
elégítik ki a szakember és a dillettáns érdeklődését. A gyakorlati élet eligazítására 
szolgálnak a betegápolásról, a konyháról, a burgonyáról, a házinyúl tenyésztéséről 
szóló cikkek. A társadalmi kérdések terén a munkabér, individuálizmus, liberal iz-
mus, kollektívizmus, kommunizmus c. keretcikkek frappánsan foglalják össze leg-
jellegzetesebb tulajdonságaikat, értékeiket és helytelenségeiket s domborítják ki a 
keresztény vallás szempontjait. Se szeri, se száma az orvosi, technikai, fizikai, nö-
vény- és állattani, kémiai, történelmi stb. tudományokba vágó, elméleti és gyakor-
lati tekintetben magas színvonalon álló és pompás képekkel, rajzokkal szemléltetett 
hosszabb-rövidebb értekezéseknek. Dr. Hegyi Dámján. 

Vegyes . 
Mihelics Vid: Keresztényszociálizmus. A Magyar Szemle Társaság egy-

pengős könyvtára. Kincsestár. 123. sz. 
Migray József: A marxizmus csődje. A szocializálási elmélet a gyakor-

latban. Budapest, Stephaneum. 
A szociális problémákhoz a „Quadragesimo anno" szellemében nyúl a fent-

jelzett két tanulmány, hogy kivegyék részüket azon munkából, mely „a gazdasági 
élet természetes rendjét iparkodik helyreállítani egységesen az Isten egységes világ-
iervének követésében és az emberi erők mértékéig annak megvalósításában". Mi-
helics Vid rövid, de jól áttekinthető és könnyen átérthető képet ad a keresztény 
politika alaptételeiről, a keresztény szociális mozgalom történetéről. Ismerteti a je-
lenlegi intézményeket és szervezeteket, majd a legújabb törekvések érintésével sej-
teti a fejlődés irányát. Sokakat elmélkedésre késztethetnek az Osservatore Romano 
egy cikkéből vett következő sorok: „Ha mi a szűkölködőket meghagyjuk meg nem 
érdemelt nyomorukban, akkor azok, akik bennünk Jézus követőit látják s akik a 
Mestert tanítványai cselekedetei után ítélik meg, gyűlölettel telten fordulnak el tőle". 
— Migray József nagyobb terjedelmű munkája három részből áll. Az elsőben a 
társadalmi mozgalmak és berendezkedések képét adja a római birodalomban, majd 
a keresztény ó- és középkorban ; azután a kapitalista világrend kialakulását és a 
marxizmust. A második részben kimutatja, hogy a szocializálási elmélet a gyakor-
latban, különösen a mezőgazdasági termelésben nem válik be. A harmadik rész-
ben a kivezető utat vázolja. A mai — lehet mondani általánosabb — vélemény-
nyel szemben, meg a nagybirtokok, mezőgazdasági nagyüzemek rentabilitását hang-
súlyozza, kimutatja adatokkal, hogy ahol nem mechanikus munka, hanem emberi 
kvalitásos munka érvényesül, ott bizonyos legyőzhetetlen pszichológiai akadályok 
mindenütt az egész világon a nagybirtokrendszernek és mezőgazdasági nagyüze-
meknek a válságéi s kis parasztgazdaságokká vagy középbirtokokká feloszlását 
idézik elő. Egészséges, céltudatos telepítési politikát, becsületes és jól végrehajtott 
földreformot, a földmívelő népesség megfelelő nevelését, erkölcsi és szellemi szín-
vonalénak emelését kívánja. A kapitalista profithajszolás helyett a közjót és köz-
érdeket szolgáló új embertípusra van szükség : „megújhodott lelkű, szellemű embe-
rekre, akik szolgálni akarnak embertársaiknak, a társadalomnak, népüknek, nemze-
tüknek s az embereknek tett jó szolgálat útján Istennek" s ezeken épül fel az ú j 
föderatív gazdasági rend. Dr. Hermann Ipoly. 

Dr. Bedy Vince, Dr. Gálos Rezső, Dr. Valló István : Győri Szemle. V. évf. 
4—5. sz. Győr. 1934. — Dr. Pave l Ágoston: Vasi Szemle. I. évf. 1—3. sz. Szom-
bathely. 1934. 

A Győri Széchenyi Társaság, Győr intelligens fiatalságának szervezete, a leg-
nemesebben értelmezett Széchenyi hagyományok szellemében feladatául tűzte maga 
elé szülővárosa értékeinek, problémáinak megismerését. Ügy érezte, kötelessége ez, 
hiszen ő lesz hivatva arra, hogy ezeket az értékeket, melyek ma még talán kevéssé 



ismertek, feltárja ; rámutasson azokra a problémákra, melyek megoldásának szük-
sége egyre sürgetőbben jelentkezik. Ez az elgondolás késztette arra, hogy munka-
rendjébe egy-egy gazdasági, kulturális és várospolitikai ankét rendezését felvegye. 
A gazdasági ankét anyaga elsőrendű szakemberek közreműködésével elkészült és 
a Győri Szemle kiadásában megjelent. Tizenöt szakember adja ebben Győr gazda-
sági életének keresztmetszetét és keresi a problémák megoldásának irányait és le-
hetőségeit. Győr minden barát jának a legmelegebben ajánljuk. 

A V. Sz. is hasonló nagyszerű indulás a helytörténet s a szűkebb haza is-
mertetése céljából. 

Dr. Gombocz Endre : Az Otthon é s Gazdasága. Kiadja a Kir. Magy. Ter-
mészettudományi Társulat. Budapest. 1933. XVI + 800 oldal, 192 rajzzal. 

A mult évben megjelent nagysikerű Kincseskönyv folytatása ez a kötet, mely 
tanácsadó a családi ház felépítésének, felszerelésének ügyeiben. A saját otthon után 
vágyódót felvilágosítja a házépítés gondjaiban ; megtanítja arra, hogy miképen le-
het a ház tartós, olcsó, csínos kényelmes. Ismerteti a víz, gáz, villamosság beveze-
tését és használatának ügyeit. Tárgyalja a ház körül felmerülő dolgokat, az auto-
mobilt, a kertet, állattartást, méhészetet. 

A kötet anyagának gazdagságát mutatja, hogy a betűrendes tárgymutató 55 
oldal. A fontosabb fejezetek címeit említjük csak fel a következőkben: A lakóház 
helyének kiválasztása, a ház tervezése, fajai, az építőanyagok. A pince, falazat, 
tetőzet. A padló, a falak, a mennyezet burkolása, festése; ajtók, ablakok, lépcsők. 
A vízellátás, szenny vízlevezetés ; fűtés, világítás ; vízvezeték, gáz, villamosság. Az 
automobil, motorkerékpár szerkezete, üzeme, karbantartása. A virágos, veteményes, 
gyümölcsös kert berendezése és kezelése. A fejőstehén, sertés, ló, kecske, a szár-
nyasok tartása; méhészkedés, selyemhernyótenyésztés. 

Az egyes kérdésekkel önálló monografiaszerű fejezetek foglalkoznak. Néme-
lyik fejezet oly kimerítő és terjedelmes, hogy önálló kötet a lakjában is megjelen-
hetett volna. A könyv beosztása könnyen áttekinthető. Az előadás világos, előisme-
retek nélkül megérthető. A cikkek szerzői neves szakírók, a stílus könnyű, kellemes. 
Ezért szakszerűsége mellett is a család eszméjének hathatós támogatóját és terjesz-
tőjét kell látnunk benne. Tóth Aladár. 

Kerék Mihály : Földbirtokpolitika. Magyar Szemle Társaság. Budapest. 
Ez az ügyes kis könyv a földbirtokkategóriák, a hazai és külföldi birtokmeg-

oszlás, birtokreform ismertetése után megállapítja, hogy közállapotaink rendezése 
széleskörű, tervszerűen előkészített és kellően megalapozott birtokpolitika nélkül 
lehetetlen. Minden áldozatot meg kell hoznunk a nagy, a magyarság egész jövő-
jére kiható népesedési, társadalmi és közgazdasági érdekekért. 

Blaskó Mária : Sz ívecske . A Szent István Társulat kiadása. 
Fáth Imre intéző kisleányának a neve ez. Szülők, testvérek, majorbeliek mind 

ezen a néven szólítják. Atyja csak egyszer mondja Sárikának. Akkor, amidőn a 
budapesti rokonokhoz került kisleánya megpróbál a falusi liba helyett városi „fiús" 
kislány lenni. — Kedves és tanulságos kis könyv, amelynek 10 fejezetéből mindig 
az a hang cseng ki, amit a jó anya mond kisleányának: jaj annak a fiúnak, aki 
mellett nincsen egy szerető női szív. — A szülők, akik kisleányaiknak ezt a köny-
vet adják kezükbe, nagyon jól cselekszenek. De jó volna, ha nem erőltetve, hanem 
véletlenül az asztalon feledve, elolvasnák a kamaszkor elején lévő fiúk is, akik 
— mint itt Gyuszi — általában jók, csak kell egy szív, amely el tudja találni a 
hangot a vezetésben. — Marton L. művészi képeivel díszített könyv kiadásával ér-
tékes munkát végzett a Szent István Társulat. 

B. Czeke Vilma : J é z u s k a hegedűje . — A Szent István Társulat kiadása. 
Kilenc kedves kis mese az Ur Jézus életéből. Az elsőről kapta a könyv a 

címét. — A gyermek a mese alapján sok mindent szívébe fogad. Ezek a kis me-
sék nagyon jók arra, hogy a gyermekek lelkét nemesítsék és oda a durvaság, a 
csúfolódó természet, a hazugságra való hajlam helyébe a kedvessé tevő vonásokat 
lopják be. — Az előadásmódjuk a gyermek szívéhez szól és még ismert mesébe is 
(A hazug fiú és a farkas) új motívumot visz be a szerző. Neubauer Mildi 6 ügyes 
rajza díszíti a kedves kis könyvet. 



Törökné Kovács Hermin: Margitvirágok. — A Szent István Társulat ki-
adása . 

Tíz, részben a történelemhez fűzött, részben az életből merített kis elbeszé-
lés és mese gyűjteménye ez a könyv. Az első tanulságos kis elbeszéléstől kapta az 
egész könyv a nevét. Boldog Margitnak a jószívű emberek iránt való szeretetéről 
beszél itt kedvesen a szerző. Történelmi vonatkozásúak még: „A fekete hegy" és 
„Okos Bábika". — Nagyon jól állítja a gyermekek elé a hálának, a jótéteménynek 
szükségességét és nagy erejét a társadalmi vonatkozású kis meséiben. Jó lesz a 
gyermekekben a megelégedettség nevelésére a Nagyravágyó Tini története. A szép 
kiállítású könyvet Neubauer Miidinek 6 képe teszi még kedvesebbé a gyermekek 
számára. 

Zarándok a Szentföldön. Irta P. Zadravecz István 0 . F. M. felszentelt püs-
pök. — Kiadja a Szentföld Magyarországi Biztosi Hivatala. Budapest, 1933. 

Azért állította össze a nagyon használható kis könyvet a Szerző, hogy akik 
a Szentföldre elzarándokolnak, minél több lelki hasznot szerezhessenek. Mint a be-
vezető sorokban írja : „Zarándokkönyvet adunk, nem túrista útmutatót". — Ezen 
szempontnak megfelelően a három részre osztott könyvében először szól a kegy-
helyekről. Nem elégszik meg azzal, hogy leírja, hogy elmondja, hogyan lehet meg-
közelíteni, hanem elmondja azokat az eseményeket is, emelyek az egyes helyekhez 
fűződnek. Sőt a Szentírásból közli az egyes eseményeknek a leírását is. — A má-
sodik részben magyarul közli a Szentföldön végzett keresztúti ájtatosság szövegét. 
Ezt külön kis füzetben is kiadta az említett Bizottság. A füzet címe : Szentkeresztút, 
ahogy Jeruzsálemben végzik. Ezen második rész továbbá tartalmazza a jeruzsá-
lemi, a betlehemi, az ain-karemi és a názáreti körmenetek teljes leírását. — A har-
madik részben általános imákat vett fel a kiváló Szerző. — Függelékként közli az 
összes szentföldi búcsúkat. — A Szerző a Kapisztrán-nyomdában szépen kiállított 
kis könyvével elérte célját. Nagyon hasznos, tanulságos és lelket nemesítő segéd-
eszközt adott a szentföldi zarándokok kezébe. 

A Katolikus Háziasszonyok Országos Szövetsége Működési Jelentése. 
Hogy érdemes elolvasni ezt a jelentést, elég csak arra hivatkozni, amit az 

első 6 oldalon találunk. Itt látjuk, kik voltak az alapítók és vezetők 25 évvel ez-
előtt és kik végzik az itt felsorolt áldásos munkát a különféle munkakörökben ma. 
— Vagy elég hivatkozni azokra az elismerő sorokra, amelyeket a következő lapo-
kon találunk. — 25 éves munkáról szól a beszámoló. Az Úristen jutalmazza majd 
meg a munkásokat, akik ebben a 25 évben — igazán nehéz időkben — a lelkekért 
dolgoztak és akik ebben a nehéz munkában úgy találtak erőt, hogy a maguk lel-
két is egyre szebbé igyekeztek tenni. Anyagiak terén is igen nagy munkát végez-
tek és sokan imádkoznak azokért, akik tudtak lemondással másokért élni. — Ne-
künk azért is kedves ez a 25 év, mert erre az időre esik az is, hogy az Oblata 
Szövetséges megalakult itt és a Szent Benedek Leányai is munkakört nyertek. Le-
gyen az Ur áldása a további munkájukon is. N. T. 

Dr. Elly Reininger: Geschichten aus der Bibel für die ganz Kleinen. 
Freiburg im Breisgau, Herder. 1932, 8°, V I I I + 44 1. 140 M. 

Ez a könyv a kisdedek nagy Barátjának, az Úr Jézusnak alakját szeretné 
mélyen bevésni már a három—négyéves gyermekek lelkébe is. A szerző harminc 
jelenetet ragad ki a Szentírásból Ennek keretében.az édesanya bájos közvetlensé-
gével és szinte mesemondó hangon beszéli el az Üdvözítő életét és tanítását. A rö-
vid fejezeteket ügyesen kiegészítik Ph. Schumacher és F. Baumhauer szemléltető 
rajzai. — Bárcsak magyar nyelven is minél több ilyen könyvet adhatnánk az édes-
anyák kezébe! Nemes Vazul. 

Dr. Puhr Ferenc: Német nyelvtan szemléltető táblázatokban. Pécs, 1933. 
Kultúra. 80, 40 1. Ára 1"50 P. 

Puhr Ferenc, a pécsi gyakorló-reáliskola tanára s az Erzsébet tudományegye-
tem német lektora, hasznos segédkönyvet nyújtott a jelen munkában a . középisko-
lák német tanárai és németül tanuló növendékei számára. Nagyon instruktiv szem-
léltető táblázatokba foglalta az alaktan anyagát s a mondattan néhány fontosabb 



fejezetét. Az ügyes könyvecskét minden érdeklődőnek melegen ajánljuk, annál is 
inkább, mert egyike az első munkáknak, melyek a külföldön a szellemtudományok 
minden ágában egyre jobban térthódító grafikus és táblázatos oktatási módszert 
hazánkban is népszerűsítik. Reméljük, hogy a szerző hamarosan a szótant, mon-
dattant, a phraseologiát stb. felölelő folytatással is megajándékozza a magvar nyelv-
pedagógiai irodalmat. lg. 

Dr. Bodor Antal : Budapest mezőgazdasága. Bp. székesfőváros Statisztikai 
Hivatala. 1932. 

Statisztikai adatok alapján mutatja ki B. értékes könyve, hogy a száz év 
előtti virágzó fővárosi földmívelés mint vonult vissza a palotasorok, a gyárkémé-
nyek, az alacsony terményárak, a nagy földbérek s az olcsóbban termelő vidék 
elől. Azt hangoztatja, hogy táplálkozási viszonyaink átalakulása, a gyümölcs és nö-
vényfogyasztás növekedése miatt, a külföldi behozatal csökkentése s a hazai ter-
melés fokozása céljából a fővárosban a termelés számára megmaradó területet a 
belterjes zöldség- és gyümölcstermelésre s a virágkultusz továbbfejlesztésére fordít-
sák, hogy megvalósuljanak a legnagyobb magyar pomológusnak szavai: „Isten leg-
ékesebb kertjévé kell varázsolni Budapestet". Sok ilyen reálisan szárrító, okos köny-
vet kívánunk a magyar mezőgazdasági életnek. Dr. Mihályi Ernő. 

Dr. Kalmár Gusztáv : Küzdelmek a fehér halál országában. II. kötet. Szent Ist-
ván Társulat kiadása, Budapest. 

Az északi és a déli sarkvidék felkutatásának történetét folytatja a szerző 
könyvének második kötetében. A tudomány hőseinek bátor küzdelmét tárja elénk, 
a sarkvidék minden borzalmával. Leírásai, az első kötetben levőkhöz hasonlóan, 
megkapóan érdekesek, lebilincselők. A legújabb sarkkutatásokkal is részletesen fog-
lalkozik. így az Italia és a Zeppelin sarki útjával és Byrd kapitány repülőútjával a 
Déli sarkon. Verényi Elemér rajzai díszítik Kalmár dr. értékes munkáját. G. G, 

Soeur Marie Guéndé : Meurdjana. Lethielleux. Paris. 1933. 
A kis arab leánynak, az Oltáriszentség szerelmesének ez az épületes és ér-

dekes története egy újabb gyöngyszem a Parvuli c. vállalatban. A szép képekkel 
díszített munka megérdemelné, hogy magyarra is lefordítsák. 

Aloys Miramar: Akkinai au pays d e Jésus. Lethielleux. Paris. 1933. 
M., aki egy egyiptomi család történetéről írt korfestő munkájával jutalmat 

nyert a francia akadémiától, most a szentévvel kapcsolatban Jézus korának palesz-
tinai életébe világít be egy babilóniai kereskedőnek, Akkinainak Palesztinában szer-
zett tapasztalatai kapcsán. Az evangéliumot tanuló ifjúságnak kitűnő segédeszköze 
e kedvesen megírt kor- és társadalomrajz, melyet 158 hangulatos rajz díszít. Me. 



RENDI HÍREK. 

Négynapos minisztertanács Pannonhalmán. Országszerte nagy 
érdeklődést keltett a kormánynak az az elhatározása, hogy miniszter-
tanácsot tart Pannonhalma ősi monostorában, a keresztény hagyo-
mányok s a nemzeti szellem ez ősi fészkében, bölcsőjében. Pár 
napra kiszakította magát a világ forgatagából, hogy nyugodtan mér-
legelhesse nemzetünk jövő nagy feladatait s újabb szilárd alapot 
vessen a mai nehéz idők egyik legégetőbb szükségének, a nemzeti 
egység gondolatának. Július 5—9-e fényes napok a rend történeté-
ben. Itt üdvözölhettük Gömbös Gyula miniszterelnököt a kormány 
minden tagjával. Napirendjüket komoly munka töltötte ki. Vasárnap 
résztvettek az ünnepies szentmisén. 

Lehetetlen volt rá nem gondolnunk Szent László király dekré-
tomainak második könyvére, melynek első fejezete így kezdődik : 
A kegyességes László király idejében gyülekeztünk egybe mi, Pan-
nónia országának jobbjai mindnyájan a szent hegyen és módot ke-
resénk benne, miképen lehetne a gonosz emberek szándékát meg-
akadályoztatnunk és előmenetelt szereznünk a mi nemzetünk ügyének. 

A főapát úr a következő beszéddel üdvözölte a kormányt az 
egész konvent nevében : 

Nagyméltóságú Miniszterelnök Úr ! Nagyméltóságú Miniszter 
Urak ! Kegyelmes Uraim ! 

Midőn népünk sorsának nehéz időkbeli kormányosait hódola-
tos tisztelettel és elfogódott szívvel köszöntöm Pannonhalma szent 
földjén, méltóztassanak megengedni, hogy föltoluló gondolataimnak és 
érzelmeimnek pár szóban kifejezést adhassak. 

Az „aurea mediocritas", „a bölcs középszer" az idők rendes, 
megszokott folyásának életbölcsesége. A sasok és a gépmadarak 
nem ezt az utat járják. A kutatók, felfedezők és feltalálók úttörő 
munkát végeznek. Költők és irók eszméi, szónokok szavai ha mil-
liók lelkében tetté érlelődnek, népek számára lesznek új vágyak, új 
elhatározások, új nekilendülések elindítói. Államférfiak, kiknek a szá-
mító ész, a tudás és tapasztalat mellett fantáziájuk is van : történelmi 
korszakoknak lehetnek megtermékenyítői, nemzetek sorsát terelhetik 
új vágányokra. 

En ma a szenthegy ormán a történelem szellőjének lengését 
érzem. Mintha az új utakat kereső Géza fejedelem lovának dobo-
gását hallanám. Mintha a szentkirály nemzetet formáló, államot 
alkotó gigantikus erőkifejtése bontakoznék ki a mult idők távlatából. 
A fa vérkeringése kérgében lüktet, de mire eljő az új tavasz, a régi 
kéreg betölti hivatását, lehámlik és az újnak ad helyet. Még nem 
látom az új hajtásokat, de érzem, hogy nemzetem életfájában új 
pezsgés gerjedezik. Az a szokatlan tény, hogy a nagyméltóságú ki-
rályi kormány így, együttesen zarándokol el a világ legnagvobb di-
nasztiájának, az Árpádháznak féltve őrzőit, ősi szentélyéhez : mu-



tatja, hogy Kegyelmes Uraim merészen bátrak és egészen férfiak 
ahhoz, hogy újszerű, de valójában rég elfeledett útra a magyarság 
ősi elhivatásának, régi dicsőségének útjára, a magyar történelem 
országútjára lépjenek. 

Tudom, hogy a politikusokat elsősorban politikai szempontok 
irányítják. Viszont azonban e szempontokat talán közben tudatalatti, 
de történelmi rugók ébresztik és indítják meg. A Bánfy-kormányt 
egy ezredéves jubileum nem tudta elhozni Pannonhalmára, mert a 
millennium csak ünnepség volt. Nagyméltóságaitok itt vannak, mert 
népük alvó energiáinak, elzárt életforrásainak törnek új utakat. A 
helybenmozgás elposványosodást jelent, jövőjük csak haladó nem-
zeteknek lehet. Kegyelmes Uraim ezen a nemzeti jövőn kívánnak 
merészet lendíteni. 

Látni méltóztatnak ugyanis, hogy a még ma is kereszténynek 
hívott Európa a lelki egység hiányában szenved. Az Isten kévéje 
szétoldódott. A népeknek nagy keresztény családja szétzüllött. Az 
égről, a természetfelettiekről levette szemét. Atyját elfeledte. Tekin-
tetét a földre szegezte, gyakorlati materialista lett. S az atyjuk sza-
vára nem hajtó rossz testvérek összevesztek az „osztályon". Hogy 
az elszabadult rossz szellemek mikor és hol fognak megállani, ma 
még nem is sejthetjük. Sóvárgunk mindannyian az után a történelmi 
erő után, mely a beteg Európa egészségét, az egybehangzó munka 
lehetőségét : a békesség lelkét vissza tudja adni. Ez a történelmi erő 
pedig nem más, mint az ember szellemi szerkezetének örök mély-
ségein nyugvó lelki egység ! 

Bölcsen tudja ezt a Nagyméltóságú Miniszterelnök Úr, azért 
akarja egy marokba szedni nemzetünk oldott kévéjét. Azért akarja 
a jelen tényével is Prohászka arany szivárványhídját építeni Pan-
nonhalma és Debrecen között, amelyet igazában Kazinczy Ferenc 
és Guzmits Izidor csillogtatott meg először itt Pannonhalmán száz 
évvel ezelőtt. Nem vagyok utópiák kergetője. Hiszek azonban a ne-
mes férfiaktól szent lelkesedéssel vallott nagy eszmék hódító erejé-
ben. S ha Nagyméltóságaitok bátor kezdése csak egy lépéssel visz 
is előbbre a nemzeti léleknek önmagára ébredése felé : a pannon-
halmi tartózkodásról akkor is el lehet mondani a költő szavát : „Ez 
jó mulatság, férfi munka volt". 

A magyarság lelki egységének tiszta, önzetlen sóvárgásával és 
tettrekész, lelkes munkakedvével köszöntöm a legrégibb magyar vár 
magas vendégeiben a magyar jövőnek új utakat törő munkásait. 

Gömbös Gyula miniszterelnök úr hasonló meleghangú s a jö-
vőbe fényes utakat vágó beszéddel köszöntötte a főapát urat s a 
konventet s rajtuk keresztül az egész Szent Benedek-rendet. Mikor 
magas vendégeink elbúcsúztak tőlünk, úgy éreztük, hogy nagy, ko-
moly munkát végeztek, mi meg Pannonhalma paxos szellemének jó 
barátaitól búcsúztunk. 

Csakhamar meleghangú táviratot küldött a miniszterelnök úr : 
Hétköznapi munkánk megkezdése előtt első kötelességemnek 

ismerem, hogy úgy a magam, mint a kormány nevében is megkö-



szönjem Neked s Személyeden keresztül az egész magyar Szent 
Benedek-rendnek azt a szíves vendégbarátságot, amellyel lehetővé 
tettétek, hogy a magyar királyi minisztérium tanácskozásait az ősi 
monostor történelmi falai közt folytathassa le. Erőben megújulva, 
hitben megerősödve fog hozzá a kormány azoknak a gondolatok-
nak és terveknek a megvalósításához, amelyek abban a történelmi 
levegőben születtek, amely a szent Hegyet körül lengi. Hálás volnék, 
ha e köszönetemet a Rend minden tagjával közölni méltóztatnál. 
Magyar szeretettel és barátsággal 

Gömbös Gyula. 
A vendéglátás emlékére egy öreg perzsa szőnyeggel kedvesked-

tek a miniszter urak a székesegyház főoltára számára. 
Érdekes, hogy míg magyar részről a pannonhalmi miniszter-

tanácsban Pannonhalmának a napi politikába való bevonását látták 
egyesek, addig a külföldi katolikus és bencés sajtóban (II sacro 
speco di S. Benedetto di Subiaco 1934. 127. 1.) kedves visszhangot 
keltett h hír s a magyar keresztény mult legdicsőbb eredményeihez 
hasonlítják, sőt lehet mondani, hogy e miniszteri tanácskozás meg-
újulása azon időknek, midőn Cluny szelleme itatta át a magyar 
állam szent alapítóját. 

Kroller Miksa zalavári apát úr gyémántmiséje. Július 30-án 
fényes főpapi mise keretében mondta el gyémántmiséjét a pannon-
halmi székesegyházban rendtársai családi körében a rend szeretett 
nesztora, ahol újmiséjét is tartotta. ,Újra megcsillant a fény a zala-
vári apát úr kedves alakja körül. Újra köztünk volt Pannonhalmán 
hosszú élet bölcseségét tükröztető jóságos szemével, barátságos, min-
dig jóízű humorral vegyített szavaival, felszólalásaival. Egy darab 
rendtörténelem ez a jóságos, energikus, fürge aggastyán apát úr, aki 
még a szentéletű, munkás Kruesz főapát, az alázatos Jahn Majnrád 
prior, később dömölki apát példáján nevelődött, aki még látta a 
székesegyházat restaurálás előtt, aki nemcsak végigélt egy hatalmas, 
jó és rossz napokból összetevődő korszakot, hanem hosszú idő óta 
vezető állásokban biztos kézzel, nagy gyakorlati érzékkel koimá-
nyozta a rendet nemcsak éveinek számával, élményeinek, emlékei-
nek gazdagságával, hanem mély kötelességérzettel, nemes célkitű-
zésekkel ma is őrködik apátsága népeinek lelki előhaladásán, élénk 
részt vesz a rend és Zala vármegye kormányzásában. Szívből kí-
vánjuk, hogy még igen sokáig dolgozhasson s példánk lehessen a 
testvéri szeretetben. A rend e nagy határkőnél a már külföldön is, 
Párizsban, Madridban, Lisszabonban is nagy sikerrel dolgozó megyes 
Schwartz Antalt bízta meg az apát úr művészi portréjának megfes-
tésével s apáti templomát új orgonával ékesítette fel. 

Július 6-án mondta Németh Ráfael, a kedves, mosolygós Rafus 
bácsi aranymiséjét Pannonhalmán, a Boldogasszony kápolnában. 
Tanári pályán eltöltött 8 (Pápa 1, Kőszeg 1, Sopron 6) s lelkipásztor 
pályán eltöltött 33 esztendő (Esztergál 10, Kapoly 23) kegyelmeit kö-
szönte meg ugyanott, ahol újmiséjét mondta, a Szent Szűz előtt, az 
Ur Jézus szívére borulva. Zalaapátiban, mint a hiteshelyi levéltár 



őre, megtanulta az oklevélolvasást, s nagyszámú oklevelet adott ki 
a Zichy-okmánytárban. Ez a szenvedélye még most is élénken él 
benne. Szorgalmasan olvassa Kemenesalja nemeseinek régi okleve-
leit s gyóntatja a Celli Szűzanyához zarándoklók ezreit. 

Lengyel Zénó kapolyi plébános szeretett hívei körében tartotta 
meg ezüstmiséjét. Ezen az ünnepen nem annyira a szavak, mint 
inkább a könnyek beszéltek. 

Dr. Kemenes Illés, a budapestvidéki tankerület főigazgatója s 
az Országos Közoktatási Tanács alelnöke, első szentmiséje helyén, 
Bükön (Sopron m.) mondta ezüstmiséjét. Együtt ünnepeltünk vele, 
aki főigazgatói beköszöntő köriratában büszke önérzettel hivatkozott 
arra, hogy pedagógiai célkitűzéseit az ősi főmonostornak a keresz-
tény magyar kultúra tanítómestereit formáló szelleméből, a bencés 
szellemből merítette. A bencés szellem a világokat formáló és ala-
kító energiának az evangéliumban gyökerező szelleme. A haladó 
patríciusi és az örökké élő evangéliumi szellem egybeforrása. Esz-
ménye a korok és nemzetek felett álló krisztusi eszmény és ezzel 
összhangba hozott nemzeti eszmény. Istenimádás és a hazáért való 
dolgozás. Ez a szellem lett fundamentuma a nyugati kultúrának. S 
ennek a szellemnek diadalmas, dicsőséges felsugárzásai fénybe-
borítói voltak a nyugati keresztény kultúrának. Ennek a szellemnek 
harcosa Dr. Kemenes Illés főigazgató. Szívből kívánjuk, hogy még 
igen sokáig harcosa is maradhasson. 

» Ezüstmisét mondott főmonostori perjelünk, főiskolánk igazgatója, 
Dr. Sárközy Pál is Celldömölkön, az apátsági templom kegyoltárá-
nál, ahol újmiséjét mondta. Rendünk nádorának, a főapát és rend 
összekötő kapcsának, Szemlénk munkatársának egyéniségénél meg 
kell állanunk e szép alkalomból egy pillanatra. Ha a főapát úr 
egyéniségében, lelki felépítettségében, kormányzói módjában, társa-
dalmi szereplésében inkább az alanyi elemek az uralkodók s impul-
zív gondolkodónak lehet mondani, addig a rend másik vezető 
emberében a tárgyi vonások jutnak uralomra. Nyugodt matema-
tikus lassan mérlegelő, fej. Szerencsésen kiegészítik egymást 
a rend kormányzáséban. Mintha érzései sem volnának. Pedig 
milyen szépek a reggelei, amelyeket az Oltáriszentség előtt tölt. Mi-
lyen nyugodtan tud Ítélni emberek, dolgok felett, milyen áldozatos 
szeretettel van egyháza, rendje, hazája s a tudomány irányában. 
Hogyan törte keresztül magát a nehézségeken önerejéből az ország 
egyik legjobb matematikus tanárává. Mennyi jó matematikust nevelt 
a pannonhalmi főiskolán, ahol 1911 óta a felsőbb mennyiségtan ta-
nára s ahol 1929-ig zavartalanul foglalkozhatott kedves stúdiumával. 
A lehető leglelkiismeretesebb tanár. Nagy munkát végzett, de nagy 
munkát kívánt is. Kitűnő jegyzeteket csinált szakjának minden te-
rületéhez, hogy növendékeinek munkáját megkönnyítse. Analitikus 
geometriája, differenciál geometriája, analízise, algebrája, számelmé-
lete, kitűnő kézikönyvül szolgálhatna egyetemi hallgatóknak is. Elő-
adása rendkívül tömör és mégis világos, mert nagy munkával, hosz-
szas elmélkedéssel termi ki eredményeit. Kemény módszerével szinte 



beleveri tanítványaiba az igazi matematikai gondolkodást és szaba-
tos fogalmazást. Tanítványai pesti vizsgáinak átlag eredménye na-
gyon jó. Volt tanítványai nagy hálával, szeretettel s nagy elismerés-
sel emlegetik egyéniségét s tanári működését. Felvilágosításért bár-
milyen időben fel lehetett keresni. 

Felsőbb matematikai munkái mellett*) szeretettel foglalkozik 
tárgya érdekesebb és népszerűsíthető részével, a szerencsejátékok-
kal, számelméleti érdekességekkel. Megírta több jeles matematikus 
életét (Cauchy, Bolyai János, Borosay Dávid, Kerekgedei Makó Pál, 
nagyszombati matematikusok). Mint rendi főigazgató (1931 —1933) a 
Pannonhalmi Szemlében évről-évre összefoglalta 1928-tól a bencés 
középiskolák működését az értesítők alapján. 

Erdemei alapján gyors egymásutánban érikakitüntetések. 1916-
ban a Szent István Akadémia tagjává választotta. 1925 óta a Pázmány 
P. tudományegyetem magántanára, 1929 óta pannonhalmi perjel, 
1931 óta a pannonhalmi főapátsági Szt. Gellért-főiskola igazgatója, 
1933 óta pedig a budapesti ál'ami középiskolai tanárvizsgáló-bizott-
ság tagja a mennyiségtanból. 

Valósággal a bencés regula megtestesítője a sustinere jelsza-
vával, csendes munkájával, hallgatag türelmével, szótalan kitartásá-
val. Rá is alkalmazható Mabillonnak Martinról mondott szava : én 
vele voltam s nem láttam benne mást, mint az egyforma, követke-
zetes kötelességteljesítést. És ezt csodáltam benne. Birja a boldog 
élet titkát, a folytonos önkifejtés, kibontakozás, szellemi, lelki gaz-
dagodás adományát. Szívből kívánjuk ezüstmiséje alkalmából, hogy 
tovább fejleszthesse, gazdagíthassa lelkét s a főapát úrral együtt to-
vább dolgozhasson egy szebb, gazdagabb, virágzóbb rendi holnapon. 

1934 ápr. 1-én 76 éves korában meghalt a bencés rend egyik 
legkiválóbb, legnemesebb tagja, az angol tudományos világ egyik 
előkelősége, Butler apát úr. 1906—22-ig volt a nagy fejlődésben levő 
Downside apátság apátja, 1914—21-ig az egész angol kongregáció 
praeses-apátja. A regula kiváló kiadóját, a Benedictine Monachism; 
a Western Mysticism szerzőjét, a vatikáni zsinat történetíróját, Ullat. 
horne bencés püspök (1809—89), az ausztráliai katolicizmus meg. 

*) A vectorszámítás a lkalmazása az infinitesimalis geometriára. A pannon-
halmi főapátsági főiskola évkönyve az 1912—13. tanévre. 392—523 1. 

Az algebrai számtestek alaprendszerének meghatározása. Bp. Stephaneum. 
76 1. Doktori értekezés. 

A különbségi szorzat oszthatóságáról. A p. f. f. évkönyve az 1914—15 tan-
évre 2 2 9 - 2 3 2 1. 

A dyad-operator és a lka lmazása az analylikus geometriára. A p. f. f. évkönyve 
az 1914—15. tanévre. 233—363 1. 

Adalék a modulfüggvény numerikus értékrendszeréhez. A p. f. f. évkönyve 
az 1915-16 . isk. évre. VI. sz. 1916. 193—202 1. 

Pillanatfelvételek a mennyiségtan jelen állásáról. Országos Középiskolai Ta-
nári Közlöny. 59. évf. 8—9. sz. 318—323 1. 

Adalék a felületi görbék elméletéhez. Mathematikai és Physikai lapok. 34. 
sz. 137-151 1. 

A felületek orthoasymtotikus és főtorziós vonalai. A Szent István Akadémia 
menny. term. tud. osztá lyának felolvasásai. 2. kötet, 4. sz. 192». 37 1. 

A differenciálegyenletek elméletének elemei. Ph. 1932, 107 1. 



szervezője életíróját, az egész életét Istennek, rendjének, az igazság 
kérlelhetetlen kutatásának és hirdetésének szentelő áldozatos életű 
szerzetest méltán gyászolja az egész bencés rerid. 

Sao Paolóban Szelecz Arnold magyar bencés lelkész megkezdte 
az első magyar templom építését. Súlyos terhet vállalt ezzel, de bízik 
az isteni Gondviselésben s a brazíliai meg az itthoni magyar kato-
likusok áldozatkészségében. A városi gyerekek magyar kurzusán heti 
15 órában adja elő a magyar történelmet és földrajzot, de Brazília 
földrajzával is alaposan foglalkozik. Az egyházközségnek 11 helyi-
csoportja van. Ezek közül öt a mult évben alakult s már is ered-
ményes munkára tekinthet vissza. A szentistvánkirályfalvai hívek 
kápolnát emeltek s azt teljesen felszerelték. Hűséges munkatársai 
Bali Béla szaléziánus s a legutóbb kiküldött Horváth Anzelm esz-
tergomi bencés tanár. 

Július hó folyamán már kilencedszer gyűltek össze a kúriai 
bírák Dr. Osvald Istvánnal élükön lelkigyakorlatra Pannonhalmán a 
tihanyi apát úr vezetése alatt. Előzőleg több pesti előkelőség tartott 
lelkigyakorlatot ugyancsak az ő vezetése alatt immár harmadszor. 

Augusztus 24—25-én volt a rendi nagykáptalan, mely kiemel-
kedő esemény a rend s a káptalanok történetében. A rend örven-
detes lelki, szellemi, anyagi előhaladásáról számolhatott be a főapát 
úr s a rend előmenetelére sok üdvös határozat történt. 

Zirc-Pannonhalma. Mindenkor meleg kapcsolatok fűzték össze 
a két testvérrendet. De hogy ez a kapcsolat a rendtagok személyes 
ismeretsége útján elmélyüljön s már a fiatal évekkel meginduljon, 
a perjelek kezdeményezésére elhatározták a rendfőnökök, hogy éven-
kint kölcsönös látogatással mélyítik a jó viszonyt. Június 28-án 3 
tanár vezetésével 23 cisztercita növendékpap látogatta meg Pannon-
halmát, június 30-án pedig a pannonhalmiak voltak a zirci apátság 
szívesen látott vendégei. Ha már a gondolat is szép volt, még szebb 
volt a megvalósítás. A Szent Benedek atyánkban közös testvériség-
nek ez az ápolása az egy célért küzdő két testvérrendben csak ál-
dásos lehet. 

Az olajfák hegyén levő s a montecassinói kongregációhoz tar-
tozó jeruzsálemi bencés apátság új apátja P. Chibas-Lasalle lett, 
aki mint prior már 14 év óta vezette az apátságot s a vele kapcso-
latos szír ritusú papnevelőintézetet. 

Látogatásukkal tisztelték meg a főmonostort Dr. Jnnitzer Tiva-
dar bíbornok május 4-én, Breyer István, Bernát István, Pintér Jenő 
és Ady Lajos. 

Körkérdésünk élénk eszmecserét váltott ki. Kaptunk sok érté-
kes, kedves megjegyzést. Nagyon kedvesek voltak azok, akik azt 
mondták, ők úgy szeretik a Szemlét, ahogy van. Addig nem kerül 
le íróasztalukról, amíg elejétől végig nem olvassák. Ügy össze van-
nak forrva a renddel, íróival, hogy minden megnyilatkozás kedves 
nekik. Örülnek egy-egy új író feltüntének, keresik, mikor egy-egy 
megszokott írójuk nem szerepel. Sok szép elismerést kaptunk cikke-
inkre vonatkozólag, természetesen az olvasók egyénisége szerint kit 



az irodalmi, kit a művészeti, kit a világnézeti cikkek érdekeltek leg-
jobban. Dicsérik a magas valláserkölcsi színvonalat, dicsérik a haza-
fias szellemet, dicsérik az egész világot átfogó látókört s a nyugodt 
tárgyilagosságot. „Az élőkről nem írok. Boldogult Mázy apát úr cik-
keinek és az alázatosságról írt munkájának mennyit köszönhetek, 
csak a jó Isten a megmondhatója, — írja valaki. Könyvismertető 
rovatunk sokak számára egész könyvtárat pótol. „Ha végig olvasom 
egy-egy szám könyvismertető rovatát, a tudomány minden ágának 
újdonságaival megismerkedem". Sokaknak valósággal irányította 
könyvbeszerzését. 

Sok értékes óhaj is merült fel. Egyetemi tanári körökből jött az 
óhaj, csak minél több tudományt, hogy méltóképen képviselje a 
folyóirat a Szent Gellért-főiskolát. Csak minél többet közöljenek a 
főiskola tanárai tudományos eredményeikből. „Nem kérek teológiát, 
bölcseletet, — írja valaki. Nekem ezek a tárgyak nagyon magasak, 
— teszi hozzá őszintén más. Régi olvasóközönségünk egyik része 
meg azt emeli ki, hogy egyre jobban közeledünk feléje. Mi fontos-
nak tartjuk, hogy világi katolikusaink is érdeklődjenek a vallás és 
teológia mélyebb kérdései iránt. Vannak is olyanok, akik egyenesen 
kifogásolták, hogy kevés az igazi bencés szellem szolgálatát tárgyaló 
cikk, pedig ez a lap címlapján is szerepel. Erre az a válaszom, hogy 
bár megragadok minden alkalmat, mely a bencés szellem elmélyí-
tésére szolgálhat, magam is érzem, hogy még nem ért el hozzánk 
az a liturgikus áramlat, mely külföldi bencés kolostorokban olyan 
feltűnő virágzásban van már. (Beuron, Maria Laach, Maredsous, 
Solesmes, Seckau). Egyelőre tanítórendi elfoglaltságunk még nagyon 
is az iskolához s a tudomány egyéb ágaihoz köt bennünket. De 
már több formában felvetődött egy magyar liturgikus apátság gon-
dolata, vannak kitűnő liturgikus íróink is, egyik rendtársunk végig-
tanulmányozta a külföldi bencés liturgikus életet. Majd lassan meg-
érik ez a gondolat is. 

A másik modern bencés gondolat sem érvényesült eddig eléggé, 
a missziós munka. Ezen a téren egyes külföldi kolostoraink, a bajor 
St. Ottilien, a belga St. André, a svájci Engelberg, a beuroniak ja-
páni letelepülése már sokkal előbbre vannak. Nálunk is felmerült 
már ismételten pl. a finnek missziójának gondolata. De még ennek 
is érnie kell. Örvendetes, hogy már három magyar bencés misszió-
sunk van. Az ő munkásságukon keresztül majd egyre több bepil-
lantásunk lesz a bencések missziós tevékenységébe. 

Kívánják az eddig csak a rend belső életében ismert tudósok, 
szentéletű egyéniségek életrajzát is. 

Óhajok merültek fel külföldről, hogy rövid idegen nyelvű ki-
vonatok is legyenek a folyóiratban. Ebben éppen segítségünkre jön 
A Tudományos Társulatok és Intézmények Országos Szövetsége, 
mely a külföld számára német és francia nyelvű bulletin alakjában 
összefoglaló képet ad folyóiratunk tudományos eredményeiről. 

Az egyik megszívlelésre méltó, komoly hozzászólást részletes 



sebben is közlöm, hogy az elhintett mag minél szebb gyümölcsöt 
teremhessen. 

1. A katolikus folyóiratok közt ma már bizonyos racionalizálás, 
tervszerű munkamegosztás nyomait lehet látni. A harcos egyházat 
a Magyar Kultúra, a szociális egyházat a Korunk Szava, a kultúr 
egyházat a Katolikus Szemle és a hittudományt művelő egyházat a 
Teológia c. folyóirat képviseli. A leghelyesebb és legracionálisabb 
lenne, ha a P. Sz. egy tárgykörre szorítkoznék, a kat. filozófia, misz-
tika és aszketika tárgykörére, kiegészítve esetleg a kat. pedagógia 
szempontjaival. Ha a P. Sz. kizárólag ezekkel foglalkoznék, igen 
nagy misszió betöltésére lenne hivatva. A katolikus szellem nem-
zetközi képviselőit lehetne szerepeltetni legjobb tanulmányaikkal a 
lap hasábjain (Maritain, Gemelli stb.), hogy a hazai olvasóközönség 
is tudomást szerezhessen arról a nagy szellemi átalakulásról, mely 
külföldön e téren bekövetkezett. Az újjáéledt tomista filozófiát ná-
lunk is meg kellene szólaltatni. 

2. A rend legkiválóbb nemzetközi képviselőinek írásaival is fel 
kellene vonulni. 

3. Az évi hatszori megjelenés gondolata nem szerencsés. Ne-
gyedévi könyvformát kellene választani, ez nem teszi szükségessé 
a tanulmányok elaprózását. (Ezzel szemben viszont mások épen a 
rövidebb cikkektől várnak lüktetőbb életet.) 

4. A könyvismertető rovatot teljesen törölni lehetne. Más lapok 
és folyóiratok ezt teljesen elvégzik. Kár ezzel érdemesebb cikkek elől 
elvonni a teret. Ha mégis szükségesnek tartja a szerkesztőség, szel-
lemi beszámolók formájában lehetne megvalósítani a katolikus tu-
domány eredményeinek közlését, hiszen épen a természettudomá-
nyok körében forradalmi átalakulás korszakát éljük, s elérkezett a 
pillanat újra a hit és tudomány erősebb kapcsolatának kiépítésére. 

5. A P. Sz. könyveinek megjelentetése nagyon szerencsés gon-
dolat. A modern katolikus szellem klasszikusait kellene első sorban 
kiadni. Ezeknek magyarra való fordításával nagy szolgálatot tehet-
nénk a hazai szellemi életnek. 

6. A Bencés Diákszövetség magja lehetne a Katolikus Könyv-
barátok Szövetségének. 

Mikor még egyszer is végig gondolom ezeket a sok jóindulat-
tal megadott javaslatokat, lehetetlen ki nem fejeznem hálás köszö-
netemet mindazok iránt, akik folyóiratunk iránt való szeretetből a 
szerkesztés, a kellő színvonalon tartás munkájában a folyóirat jubi-
leuma alkalmából segítségemre siettek. 



À bencés középiskolák működése 
az 1933—34. iskolai évben. 

Eleven élet képe bontakozik ki azokból az Értesítőkből, melyekben Csonka-
Magyarország 6 bencés középiskolája számol be az elmúlt iskolai évről. Megnyug-
vással állapíthatjuk meg, hogy ennek az életnek táplálója, fejlesztője, szervezője a 
katolikus pedagógiának időkfölötti szelleme. Nevelésünk, tanításunk egy legfőbb 
célra törekszik, a természetfölötti ember kialakítására, aki, mint a Divini illius Ma-
gistri pápai körlevél mondja, „ál landóan és következetesen Krisztus példájának és 
tanításának természetfölötti fényétől megvilágítva, a józan ész szerint gondolkodik, 
ítél és cselekszik ; vagyis . . . igazán és tökéletesen jellemes ember" . Ha ezzel rá 
tudjuk vezetni tanítványainkat a Rend fejének a soproni cserkészünnepen mondott 
szavai szerint „az egyéni nagyság, nemzeti fel támadás és az Isten országa felé" ve-
zető útra, a legnagyobb szolgálatot tesszük nekik és hazánknak egyaránt. 

Ha a nevelőben friss a feladat tudata, jól látja, hogy „a tanítvány csak any-
nyiban halad, amennyiben a vezető megy elől önfegyelmezésben, életszentségben. 
Ez a szent tudat állandó komoly munkát kíván, amely a nevelőt egyre buzgóbbá, 
egyre türelmesebbé, egyre jobban úrrá neveli maga felett, de ezzel megkapja, az 
erőt és hatalmat, hogy tanítványai felett is úrrá lehessen", mondja a kőszegi Érte-
sítő. A vallás-erkölcsi életről szóló beszámoló magvas bevezetésében a soproni is 
hangsúlyozza, hogy az ifjú lelkének gótikus dómja csak oly mesterek keze által 
épülhet fel, „kikben a nemes élet élő és vonzó valósággá lett". 

Iskoláink igazi értéke csakugyan attól függ, mennyire hat ja át e felfogás tanári-
karainkat . . . 

A valláserkölcsi eszmények kultusza, párosulva a nevelés munkájának, a tu-
dománynak szeretetével, megérzik már azokon a közleményeken is, melyeket az is-
kolai év különféle mozzanatairól való részletes beszámolók előtt találunk az Érte-
sítőkben. 

A budapesti élén Krywald Ottó prépost-prelátus, hi toktatásügyi felügyelő életi 
át velünk a pápaság isteni küldetését, tesz az iskola nevében is hitet mellette és 
ígér hűséget, szeretelet, engedelmességet a Szentatyának. 

Az esztergomi az ezüstmisés hercegprímást köszönti és az ifjúság nevében 
odaadó szívvel, szerető lélekkel hódol „nagynevű-nagyszívű Főpapja előtt; férfiúi 
és erős szívvel fogadást tesz Isten adta vezére szavára". A sopronit a Rend fejének 
már érintett beszéde vezeti be, mely Prohászka püspök lelkén keresztül állítja a ka-
tolikus tanuló eszményét készséges szívű hallgatói elé. Terjedelménél, tartalmassá-
gánál fogva idetartozik ennek az Értesítőnek az az eszmélkedése is a vallás-erköl-
csi nevelés problémájáról, melyből már föntebb is idéztünk. A kőszegi Értesítő jel-
telen tanulmánya A szent nevelő cikkel hódol méltóan Boszkó Szent Jánosnak, az 
ifjúság apostolának és sok alapvető vonást emel ki a katolikus nevelő ideáljából. 
A budapesti Brunner Ernődnek és Jandik Józsefnek, a Regnum Marianum tagjának, 
A szü/ői ház es iskola, ill. Az eszmények szerepe a nevelésben és az eszmények 
nevelése az ifjúságban címmel a szülői értekezleteken tartott előadásait közli. A 
pápaiban az iskola orvosának. Kalapos György dr-nak Iskolahygiene címen statiszti-
kai adatokkal kiegészített tanulmányát látjuk, Nagy Amadé meg a budapestiben ad 
gyakorlati egészségi tanácsokat. A nevelés végső célját folyton szem előtt tartó ér-
tékes megvilágítás Werner Gyula, esztergomi testnevelési tanárnak szintén a szülői 
értekezleten tartott felolvasása (Iskola és sport). Sajátosabban szaktudományi jellegű 
Brunner Emőd méltatása Pintér Jenőnek nagy irodalomtörténetét befejező kötetéről 
(Budapest). Nemcsak helyi, h anem művelődéstörténeti szempontból is jelentős Lovas 
Elemér tudományos értekezése a győri Értesítőben : Római kis bronz szobrok G 



győri bencés Rómer Flóris-múzeumban. Nagy hézagot van hívatva pótolni Korányi 
Szevérnek m u n k á j a : Természettani és mennyiségtani műszótár szóelemző magya-
rázatokkal (Kőszeg). -

A budapestvidéki tanker, kir. főigazgatóság alá tartozó intézetek (Esztergom, 
Győr, Pécs, Sopron) őszinte tisztelettel búcsúznak nyugalomba vonult főigazgató-
juktól, Dr. Acsay Istvántól, ettől a nagy katolikus pedagógustól. Az új vezető, mint 
ismeretes, Dr. Kemenes Illés, az esztergomi bencés gimn. eddigi igazgatója, aki elő-
zőleg már az Orsz. Közoktatási Tanács ügyvezető alelnökévé is kineveztetett. Régi 
intézetének szomorúságát enyhíti az a tudat, hogy, amit ő veszít, megnyeri az egye-
temes magyar tanügy, és hogy mint fölöttes hatósága, ezentúl is belső kapcsolatban 
marad vele. Ehhez az üdvözléshez csatlakozik a többi érintett intézet is. A tanke-
rület nagy kiterjedése miatt azonban ál landó helyettesként Dr. Jámbor György c. 
főigazgató látogatja a győri és pápai iskolákat. 

/Tisztán rendi vonatkozásban is elég tekintélyesek voltak a személyi változá-
sok. Újra betöltésre került a rendi főigazgatói hivatal ; az esztergomi és győri gim-
náziumokon kívül új igazgatót kapott a pápai reálgimnázium is. A tanárváltozá-
sokkal kapcsolatosan meg kell emlékezni Horváth Anzelm esztergomi tanárról, aki 
hősi elhatározással arra vállalkozott, hogy Brazíliában egy már ott levő rendtársá-
val együtt a z elhagyott sok ezer magyar kivándorlott lelki és anyagi boldogulásá-
nak áldozza erejét. 

Középiskoláinkban egyébként 99 bencés és 12 világi tanerő működik rend-
szeresített ál lásokban, akiknek még — főleg rendkívüli tárgyak tanításában — 10 
óraadó segédkezett. Budapesten betegség miatt az egész iskolaévben helyettesíteni 
kellett Zászlós István rajztanárt . Esztergomban félévig volt betegszabadságon egyik 
rendtársunk. 

A győri gimnázium a rendi tanárképző gyakorlóiskolája. Az Értesítő 7 gyakorló 
tanárról számol be, akik mindnyájan sikeres tanári vizsgálatot is tettek az év végén. 

Az osztályozott tanulók száma a következő volt intézeteinkben : 

I n t é z e t 
Osztályok 

száma 

Nyilvános 

tanuló 

Magán-

tanuló 
Összesen 

Esztergomi Szent István-gimnázium 8 443 9 6 * ) 539 

Győri Czuczor Gergely-gimnázium 12 6 9 8 17 715 

Kőszegi Ferenc József-gimnázium 8 302 — 302 

Soproni Szent Asztrik-gimnázium 8 336 2 338 

Budapesti Szent Benedek-reálgimn. 8 518 24 542 

Pápai Szent Mór-reálgimnázium 8 350 23 373 

2 6 4 7 1 6 2 2 8 0 9 

*) A magántanulók szalézi intézetek növendékei és kispapjai voltak. 



A tanulók val lási megoszlása a következő volt : 

I n t é z e t 
róm. 

kat . 

g-

kat . 

g. 
keleti ref. 

ág. h. 

ev. 
unit. izr. 

Ö
ss

ze
se

n 

E s z t e r g o m 515 5 — 6 7 — 6 539 

0/ü 95'6 0 9 — n 1'3 — 1 1 100 

G y ő r 644 — 1 15 29 — 26 715 

% 90-1 0.1 2 1 4 1 — 3 6 100 

K ő s z e g 267 — — 4 24 — 7 302 

°/o 89"4 — — 1-3 7 — 2 3 100 

S o p r o n 337 1 338 

o/o 9 9 7 0 3 
• » 

— — — — ' 100 

B u d a p e s t 536 5 1 — — — 542 

% 98'9 0 9 0 2 — — — 100 

P á p a 352 — — 2 3 1 15 573 

o/o 94'4 — — 0 5 0 '8 0 '3 4 100 

Ö s s z e s e n 2651 11 2 27 63 1 54 2809 

O/o 94-38 0 3 9 0'07 0"96 2 '25 0 0 3 1-92 100 

2662 

% 94*77 

147 

°/o 5'23 

Erős tehát a zsúfol tság Budapes ten , jelentkezik Győrött és Esz te rgomban is. 
Az utóbbi helyen magától fog elmúlni. A fe l sőbb osztályok tanulóinak jórészét az 
érseki papneve lő növendéke i teszik, a z o n b a n fokozatosan megszűnik a k isszeminá-
rium. Kőszegnek és Sopronnak forrásvidékét elvágta, Tr ianon. P á p á n pedig gazda-
sági okok csökkentik a tanulók számát . Je l lemző Értesítőjének azon ada ta , hogy 
június végén 120-an jelentkeztek az I. osztályra, szep temberben azonban csak 60-an 
jöttek el közülük. Győrött és Budapesten lesz tehát c sak lényeges szerepe a n n a k a 
l egú jabb miniszteri rendeletnek, mely á l t a l ában legfeljebb 55 tanuló felvételét en-
gedi meg egy-egy osztá lyban. 

Ez a tanuló i f júság Budapes ten főleg az értelmiség, kereskedők, iparosok és 
h ivata lok sokrétűszemélyzetének gyermekeiből sorozódik, a vidéken természetesen 
képviselve v a n n a k a k i sgazdák fiai is ( P á p á n 31*1 °/o-ban). bár az utóbbi é v e k gaz-
dasági viszonyai erősen csökkentet ték a falusi gyermekek számát . Ez az i f júság 
e lég jó anyagnak bizonyul. 



A vallás-erkölcsi nevelés tekintetében a soproni Értesítő jellemzően hangsú-
lyozza, hogy nem érzelgős, hanem tettekben érvényesülő vallásosságot igyekeznek 
nevelni. A tett befelé az önreformálás lankadatlan munkáját , a kegyelem állapotá-
ban való á l landó életet jelenti, kifelé pedig a katolikus öntudatot és hitvallást. 

Nevelő e l járásunkban elsősorban a lelki élet rendes eszközei érvényesültek. 
Már csak bencés-voltuknál fogva is nagy gondjuk volt a tanári karoknak arra, hogy 
tanítványaik minél tudatosabban vegyenek részt a liturgiában (a budapesti rg. isko-
lai rituálét is ad!). A lelkiélet elmélyítésében nagy szerepük volt a Mária-Kong-
regációknak. Öröm olvasni a beszámolókat a bennük folyó munkáról. Az eredmény 
kétségtelen jele a sok önkéntes á ldozás . A tanulók jórésze havonként, hetenként, 
sőt többször is járul az Ur asztalához. \ gyűlések legfőbb tárgyai az öntökéletesí-
tés ügyén kívül a hitvédelem, a missziós gondolat és nagymértékben az Actio Ca-
tholica kérdései voltak. Az alsó fokon Sopronban — úgylátszik — nagyon bevált 
a beható foglalkozás a kis Fontgalland Guidónek rövid, de lelkiekben rendkívül 
gazdag életével. — Esztergomban a Rózsafűzér-egyesület is virágzott. A kongregá-
ciók szépszámú folyóiratot is jára t tak és sajátos céljaiknak megfelelő könyvtárt is 
rendeztek be, hogy tagjaik annál nyíltabb szemmel lássák jövendő feladataikat és 
minél tökéletesebben fel legyenek készülve megoldásukra. Ezt a célt szolgálták a 
kongregáció keretein kívül megalakított olvasókör és olvasó-helyiségek (Kőszeg, Bu-
dapest). 

Pezsgő élet folyt a cserkészcsapatokban is, a friss lendület, a rátermettség, 
önállóság és férfias kötelességtudás kitűnő iskoláiban. Mindegyik csapat résztvett a 
gödöllői világtáborozáson, többnek (Sopron, Budapest, Esztergom) külön kitüntető 
megbízás is jutott. A beszámolóból láthatni, ha ta lmas élmény volt számukra ez a 
táborozás. Nem csoda, ha áradozva is beszélnek róla, azonban az esztergomi be-
számoló meglátja árnyoldalait is, d e a hibákból is tanul. 

Jó munkát végeztek a cserkészek évközben is. A jelentésekből üde levegő 
á rad felénk. Különösen színes és eleven a soproni. Mi mindent ki nem tud virá-
goztatni a cserkészet a fiatal lélekből! Tréfát és komoly munkát, ügyességet, gya-
korlati készségeket és lelki elmélyedést, szeretetet a természet, testvér, ember, haza 
és Isten iránt. A soproni csapatnak egyik raja P iohászka püspökről van elnevezve, 
aki — mint a jelentés mondja — életében meglátogatta és megáldotta csapatjukat . 
megszentelte otthonukat és kezeírásával tisztelte meg naplójukat. Emlékére nagy-
szabású ünnepet is rendezett a csapa t ; a város közönsége — vezetőivel az élen — 
nagyszámban vett részt rajta; az ünnepi beszédet a Rend feje mondotta. 

Ezzel a neveléssel — mint az Értesítők egyértelműleg kiemelik — magától 
adódik a hazafias érzés ápolása. Ez természetesen sajátos jelleget kapott hazánk 
szerencsétlen ál lapota folytán. Jellemzően mondja a soproni Értesítő: „Nem hang-
zatos — de múló hatású — jelszavakkal, hanem tanító, nevelő, jellemképző mun-
kánkkal akartunk oly tudással s jellemmel felfegyverzett ifjakat állítani a magyar 
társadalomba, aminőket az tőlünk joggal elvár. Nem titkoltuk azonban if júságunk 
előtt a sötét és kilátástalan jövendőt sem, mely reá vár. De nyomatékosan igyekez-
tünk arra nevelni, hogy a bizonytalan jövendő se törje le őket, ne keltsen elkese-
redést, hanem próbálják megérteni, hogy ők az a magyar nemzedék, melynek hi-
vatása, hogy fejet és térdet hajtva, vezekeljen és elismerje, hogy Isten igazságos s 
tőle büntetlenül elpártolni nem lehet, amint az előző nemzedékek tették. Utaltunk 
az Isten irgalmára, mely szívesen fogja venni a jelen nemzedéknek az előzők bű-
neiért felajánlott s türelemmel viselt szenvedéseit s meg fogja elégelni a magyar 
gyötrelmeit. S a megbocsájtó Istennél, kihez, mint éltük kútfejéhez, visszatérnek, 
ú j ra feltalálják, szebben, mint va laha , a magyar ragyogó jellemét, nemes szívét, 
büszke kardját s az eljövendő nagy népmozgalomban, mely szükségképpen meg 
fogja változtatni hazánk csonka határait , nemcsak magasztos vallási és erkölcsi kül-
detésüket fogják megtalálni, hanem Isten kezét és á ldását is, hogy azt betölthessék". 

Nem hanyagolták el intézeteik a győri Értesítő szavai szerint „a jellemképzés-
nek azokat a forrásait sem, melyek az emberiség példaképeinek, elsősorban a Szűz-
anyának, a szenteknek s az intézeti és országos nagyoknak tiszteletére s a rá juk 
való emlékezésre és példájuk követésére buzdítanak". Az iskolai ünnepségek so-
rából kiemelkedtek a dec. 8-án megtartott kongregációi felvételek és a velük kap-
csolatos előadások, a Szent Imre-napok, Szent Benedek-ünnepek, a hazafiasok kö-
zül okt. 6-a, március 15-e a legkiemelkedőbb dátumok. Nagyobbszabású színielő-



a d á s volt Esztergomban, Győrött és Kőszegen. Budapes ten rendkívül széles-keretű 
ünnepséggé tágult a kongregációs lelvétel : a vele kapcso la tos ünnepélyen Angela 
Rótta érsek, pápa i nuncius , va lamint a Rend lejének je lenlé tében Őszentsége művé-
szi képének leleplezésével zár ták be a z intézet a l a p í t á s á n a k 10 éves jubi leumát . 
Krywald Ottó prépost-prelátus ünnepi beszédéről már megemlékez tünk; hason lókép 
a soproni cserkészek P rohászka -ünnepérő l is. Ugyancsak Budapes ten , a Zeneművé-
szeti Főiskola nagytermében rendeztek az öreg bencés d iákok, a főiskolások, a ta-
nulók megha tóan s a j á to s é s m a g a s színvonalú díszelőadást Szent Benedek tisztele-
tére. Az öreg bencés diákok közül Harsányi Lajos, a nagy kat . lírikus, Schmidt-
haue r La jos orgonaművész , Zsolt Nándor hegedűművész- tanár és Preszly Elemér, 
Pes tvármegye főispánja , aki v isszaemlékezésében tett hitet a bencés iskolák szel-
l eme mellett, működtek közre. 

A Szent Benedek-ünnepségek után, talán némikép ha t á suk alat t is, jelent 
meg egyik nap i l apunkban Herceg Ferencnek a Rendről írt c ikke (A Szenthegy), me-
lyet szintén leközöl a budapes t i Értesítő. 

A belső fegyelmezettség kifelé is ha t ; az Értesítők meg is v a n n a k elégedve a 
tanulók viselkedésével. Sú lyosabb fegyelmi vétségről c sak a soproni tesz említést, 
d e egészében a tanulók magavise le te é s fegyelmezettsége ott sem esett k o m o l y a b b 
kifogás a lá . 

A tanulmányi eredmény szintén jó, amint erről a statisztikai k imuta tások 
t a n ú s k o d n a k . 
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Az évvégi érettségi v izsgála tok a következőkép sikerültek : 
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Örvendetes jelenség, hogy szakí tva az eddigi tar tózkodással , m á r a mi inté-
zeteink is kezdenek résztvenni a budapes t i középiskolai tanulmányi versenyeken. 
Az idén egy budapes t i tanuló lett a z első a szépirodalmi versenyen, egy esztergomi 
második lett matemat ikából , egy győri első helyen áll a latinból megdicsér tek között. 

Az Értesítők c sak jelzik, hogy elvégezték az anyagot , de c sak a felsőbb osz-
tályú magyar dolgozatok címeit közlik. A feladatok sokolda lúak , vá l toza tosak és 
bőségesen a d n a k a lka lmat a t anulók é lményeinek érvényesí tésére. A valláserkölcsi 
é s hazaf ias nevelés szempont ja i ra tekintettel vannak . 

Hosszabb rendkívüli szünet nem zavar ta a tanítást . Voltak a z o n b a n egyéb 
nehézségek. Egyik-másik intézet zsúfol tságát már érintet tük. A tanterv hiányait a 
fe l sőbb hatóságok is e l ismerik: túlterhelést okoz. A matemat ika i t an í t á s anyagát 
igyekeztek is ö s s z h a n g b a hozni a rendelkezésre álló idővel. Üdvös a Vkm.-nek azon 
rendelete is, mely lega lább két hé tköznap i dé lu tánra biztosított mentességet iskolai 
elfoglaltságtól a d i ákságnak . Csak azu t án a szülők n e terheljék m e g mindenféle 
háziórával fiaikat! Nagy baj a s z a k a d é k az elemi és a középiskolák között. Az 
elemi iskola ugyanis , hogy az esztergomi Értesítő szava iva l éljünk, „a m a g a önálló 
célkitűzését hangozta tva nem készített elő a középiskolára olyan he lyen sem, ahol 
a tanulók jelentékeny része közép isko lába lépett. Az előkészítés h i ánya különösen 
a b b a n volt érezhető, hogy a tanulók írásbeli munkát és főként otthoni munká t alig 
bírtak végezni". A két iskolafaj m u n k á j á n a k összehangolásá t van h iva tva a Vkm. 
rendelkezése a kö lcsönös hospi tá lás ügyében. Esztergomban közös értekezletet is 
tartottak a z érdekelt tanférfiak és a közelebbi ér intkezések eredményeként . . -a „ma-



gyár nyelv tanitásánál, a helyesírás gyakorlására vonatkozóan és elvi kérdésben az 
otthoni munkáltatás ügyében már az idén egységes álláspont alakult ki és konkrét 
megállapodások jöhettek létre*. Szerintünk ily módon lehet csökkenteni a nehézsé-
geket, de igaza van a győri Értesítőnek, hogy őket csak „a felsőbb hatóság átgondolt, 
egységes és a tanulmányokat összhangba hozó rendelkezése oldhatja meg eredmé-
nyesen". Kitérnek az Értesítők a vonaton bejáró tanulók ügyére is. A tipikus hely-
zetet jellemzően világítják a pápai Értesítő szavai : „Legjobban szeretnők a bejárást 
teljesen megtiltani. Minden szempontból csak ellene lehetünk. Mind egészségi, mind 
erkölcsi és tanulmányi tekintetben károsnak tartjuk. Egészségileg satnyává lesznek 
a fiúk, különösen a kényszerből korán kelők, messzebbről jöttek és szinte vala-
mennyien rosszul táplálkozók. Akadt olyan fiú is, aki reggel fél 5-től délután fél 
5-ig volt távol az otthontól és ebédre két szelet kenyeret evett egy da rab sárgarépá-
val . Amennyire lehetséges volt, segítettünk vagy tiltólag léptünk fel s megmagya-
ráztuk a szülőknek, hogy lehetetlenséget kívánnak gyermekeiktől, illetve teljesen alá-
ása t ják egészségüket. Erkölcsi szempontból káros a sokféle ráhatás, még az ú. n. 
d iákszakaszokban is és a vasútál lomások akárhányszor éppen nem épületes látvá-
nyai, beszédei. Tanulmányi tekintetben szinte minden bejárónál hanyat lás tapasz-
talható. Az egészen gyenge tanulóknak meg is tiltottuk a vasúton bejárást. Sajnos, 
a gazdasági helyzet szörnyen sújt ja a környék falusi kisgazdáit is, akik mégis leg-
a lább így, bejárással próbálják fiaikat iskoláztatni. Ismételjük, egyedül csak a szük-
ség miatt tűrjük a bejárást, ahol lehet, meg is tagadjuk s a rossz tanulókat eltiltjuk 
tőle". Fölösleges kiemelnünk, hogy az általános szegényedés egyetemesebben is 
érezteti hatását . 

Az iskolai tanítás kiegészítésében, elmélyítésében a tanulók haj lamai szerint, 
az önállóság, a kezdeményező erő fejlesztésében szép hivatás vár az önképzőkörökre. 
A beszámolók munkájukról helyenként nagyon szépek, itt-ott azonban bajok is mu-
tatkoznak. A budapasti Értesítő is panaszkodik a tagok egy részének érzéketlensé-
géről, a soproni meg egyenest válságról beszél. Több okot hoz fel magyarázatul, 
pl. a tanulók rendkívüli elfoglaltságát, továbbá az „irodalmizálódást", mely nem 
számol eléggé a sajátos haj lamokkal . A fejlődés útja csakugyan az, hogy az ön-
képzőkörök szakosztályokra tagozódnak vagy párhuzamosan más irányú körök lé-
tesülnek. Kőszegen pl. a Czuczor-kör mellett szépen dolgozik a matematikai és ter-
mészettudományi Jedlik-kör, melynek már szép szakkönyvtára is van ; Esztergomban 
pedig a szépirodalmi mellett négy más szakosztály (köztük szociológiai is) működik 
mintaszerűen egy-egy szaktanár vezetése alatt. 

Nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy Budapesten külső jótevők és vezető 
tanár áldozatossága folytán 200 kötetnyi önképzőköri könyvtár létesült. Van itt hang-
lemeztár is, melynek segítségével két irányban iparkodnak alkalmat nyújtani az 
önképzésre: a zenei kultúra és a nyelvismeret fejlesztése terén. Szakember vezette 
a kapcsolatos (angol-olasz-francia) nyelvi kurzusokat. Sajnos, az érdeklődés nem 
felelt meg a várakozásnak. Az esztergomi Önképzőkör megfestette névadójának. 
Czuczor Gergelynek művészi arcképét is. Az Akarat c. esztergomi ifjúsági folyóirat 
kéthetenként ezidén is megjelent. Az alsó-osztályosok számára szavaló-körök szol-
gáltak gyakorlásul. Rokoncélt szolgál a rendkívüli tárgyak tanítása is. A francia és 
német társalgás, olasz nyelv, fizikai, kémiai gyakorlatok, ének, zene, vívás, rajz, 
mintázás, gyorsírás szerepelnek köztük, de természetesen az intézet sajátos körül-
ményeihez képest. 

Budapesten kitűnően működő gyorsíró-kör is van. Nem csoda, ha az Orsz. 
Magy. Gyorsírószövetségtől rendezett versenyeken karácsonykor a 3 , az április— 
májusin a 2. helyezést érte el az intézet az ország fiú középiskoláinak kategóriájá-
ban. Működik itt aero-kör, foto-, bélyeggyüjtő-kör is ; ez utóbbi Esztergomban is 
dolgozik. 

Fúvószenekara van Budapestnek, Esztergomnak, Győrnek és Pápának , vonós 
Kőszegnek, Budapestnek, szalonzenekara Győrnek, ahol vonós is van alakulóban, 
akárcsak Pápán, 

A szemléltetés fontos eszköze, az oktató filmelőadások ú jabb egyetemes ren-
dezése még nem történt meg a felsőbb hatóságok részéről, de győri iskolánk ab-
ban a szerencsés helyzetben van, hogy már 10 éve önmaga is tarthat filmelőadá-
sokat. Sőt további fejlődést is bejelent szakavatott megszervezőjük visszatekintő be-
számolója/ „Teljes tíz év óta berreg tűzmentes kamará jában a díszterem mögött a 



jó Krupp-Ernemann-Imperator; acélfogait kikezdte már a tíz esztendőnek 205 mű-
sora, 600 km-es fi lmszalagja, amelyet legalább kétszer kellett lepergetnie. A kivetí-
tett 23 millió képkocka sok egészséges kacagást, sok izgalmas cirukkot váltott ki a 
diákemberekből, könyvből merített tudásukat pedig az életbe, a való világba töre-
kedett belegyökereztetni. Jedlik Ányos mozgója kilép régi, szűk fecskefészkéből, 
amelyben tíz év alatt 40 métermázsa filmtömeg fordult meg; a mozgó közelebb köl-
tözik a bőkezű tudós fizikai ereklyéihez; az új díszterem mögött tágasabb „gépter-
met" kap, sőt, ha a szűkmarkú Sors engedi, talán még meg is „szólal" — 

Budapesten nagy hasznára vált az irodalmi és művészi képzésnek, hogy ta-
nári vezetés mellett résztvehettek tanulóink a székesfőváros közoktatásügyi osztá-
lyától szervezett színielőadásokon: 9 operát és 9 kilenc színmüvet láthattak. Meg-
nézték még Sik S.: István királyát és Madách: Ember tragédiáját új rendezésben. 
Ezt az utóbbit az esztergomi gimn. számos növendéke is élvezhette. 

Sokféle vovatkozásban tágítja a tanulók látókörét a jól szervezett tanulmányi 
kirándulás. Intézeteink jól kihasználták ezt az eszközt is. Természetes, sok csapat 
kereste fel Pannonha lma ősi monostorának vallásos és magyar hagyományoktól 
megszentelt falait. 

A tanánkarok nevelő és tanító munkájá t hathatósan segítik a szertárak és 
könyvtárak is, melyek a nehéz viszonyokhoz képest helyenként elég szépen gya-
rapodtak. 

Mondanunk sem kell, a sportkörökben is pezsgő élet folyt. Szakavatott ve-
zetés mellett gyakorolták magukat tanítványaink a testnevelés legkülönbözőbb ágai-
ban, amint városuk sa já tos viszonyai megengedték. Győrött és Esztergomban már 
jóideje nagyon fejlett vízisport is van és szépen felszerelt csónakházzal is rendel-
kezik e két gimnázium. Nagy lépésekkel megy utánuk Budapest is. Itt különben lo-
vaglásra is volt a lkalom. Iskolaközi és országos versenyeken is jól szerepeltek is-
koláink, különösen pedig az esztergomi, győri és budapesti , melyek a felsőbb osz-
tályú tanulók nagyobb száma miatt is kedvezőbb helyzetben vannak a többinél. 

Az esztergomi testnevelési tanárnak, Werner Gyulának, aki már 22 éves ered-
ményes működésre tekinthet vissza, elismerését is kifejezte a Vkm. 

A gondosabb testápolásnak is része lehet abban, hogy az egészségi állapot 
általában kedvező volt iskoláinkban. Csak Pápa panaszkod ik : „Az egészségi álla-
pot nem mondható jónak tanítványainknál. A nagy szegénység miatt igen sok nö-
vendékünk nem tud hygienikusan ruházkodni, sőt étkezni sem. Az otthona sem iga-
zán egészséges akárhánynak" . Szomorúan jellemző itt, hogy az orvosi vizsgálat 
szerint az első osztály tanulói közül 52'6 % rosszul fejlett és táplált. Ezt a bajt kü-
lönben a z esztergomi Értesítő is érinti. 

Iskoláink nagy gonddal kezelték a tanulók egészségi ügyét. Folyik a véde-
kezés a tuberkulózis ellen is. Sopronban az iskolaorvos vizsgálta meg az összes 
tanulókat ; nyílt tuberkulózist nem talált. Győrött igaz humanitásból fakadó kész-
séggel „Nyári László dr. e. m. tanár úr a felsőbb osztályú, Berta Vilmos ezredorvos 
úr pedig az alsóbb osztályos tanulókat vizsgálta meg lelkiismeretesen és sok gond-
dal járó orvosi vizsgálattal és a Magyar Iskola-szanatórium Egyesülettől kibocsátott 
egészségügyi törzslapokat is kitöltötték". 

P á p á n az iskolaorvos három osztályról közöl mindenre kiterjedő vizsgálat 
után tanulságos adatokat . Nagyon áldásos volt az esztergomi iskola-fogorvosi munka, 
melyet érdekes összeállítás szemléltet. Feltűnő az I. osztály tanulóinak rossz fogazata; 
átlag minden tanulónak több. mint három foga volt beteg és szorult kezelésre. Ke-
zelték pedig 280 tanulónak 557 fogát. 

Halálesetről csak a győri Értesítő számol be, még pedig kettőről. Az egyik 
elhúnyt azonban saját vigyázatlanságának á ldozata : korcsolyázás közben szakadt 
bele a Rábába . 

Bármily gondos é s körültekintő is az iskolai nevelés és tanítás, igen kérdé-
ses az eredménye a szülők, szállásadók együttműködése nélkül. A szülői konferen-
ciák anyagá t is ennek tudata szabta meg. Iskoláink nevelési irányának fejtegetése, 
a szülői közreműködés módjai , a serdülő kor pedagógiája, egy-egy esedékes iskola-
reformi kérdés (a modern nyelvek és a görög kérdése) és hasonló ügyek voltak 
tárgyaik. 

Az iskola és a szülői ház szellemének összhangját nagyon előmozdította az 
a szokás, hogy egyes intézeteinkben (Budapest, Győr) a diákokéival pá rhuzamosan 



a szülők számára is voltak lelkigyakorlatok és — befejezéskor — a gyermek, apa 
és anya együtt áldoztak. 

E körbe vág iskoláinknak az a rendelkezése is, hogy a szál lásadók folyton 
ellenőrzésnek voltak alávetve és csak a megbízható helyek kaphat tak diákot. 

Több Értesítő beszámol azokról az internátusokról is, melyek főleg növen-
dékeik kapcsán közelebbi viszonyban állanak iskoláinkkal. Rendi vezetés alatt csak 
a budapesti „félinternátus", ill. napközi otthon áll. Ilyent tervezgetnek Esztergom-
ban is. Világi papok vezetik Győrött a Rákóczianum kat. fiúinternátust, a Pálffy-
anum kat. konviktust, a kat. Tanítóképző internátust, Sopronban a Voss-féle kat. 
á rvaházban elhelyezett internátust, a Szent Imre-kollégiumot; ugyanitt van egy Szent 
Domonkos-rendi konviktus is. 

A nyomasztó gazdasági helyzet fokozottabb mértékben követeli a szegény 
tanulók segítését. Sajnos, az ösztöndíjalapok, a segítő-egyesületek vagyona szinte 
teljesen elpusztultak. Hála a testületek, egyesek áldozatosságának, az Értesítők nagy-
méretű segítő munkáról számolhatnak be. Sok tanuló kapott pénzbeli támogatást, 
ruhát, lakást vagy élelmet ; iskolakönyvet talán egyetlen szegény tanulónak sem 
kellett vennie ; ellátták őket a Segítő-könyvtárak. A jótevők élén az iskolákat fenn-
tartó Rend feje, a pannonhalmi főapát áll. aki 27.285 pengőre rúgó tandíjat enge-
dett el a mult iskolaévben. A pápai Értesítő hálával emlékezik meg Pápa városá-
ról, mely 909'20 pengővel segítette az iskola intézményeit, a szegény tanulókat. Nagy 
jótétemény ott a diákasztal is, mely 25 P havi díjért reggelit, tízórait, ebédet adott 
bőségesen. Negyvennyolc kosztosdiákja volt a Menzának, de 10 teljesen ingyenes 
volt, sokan meg kedvezményt kaptak. A segítés pénzben meghaladja a 3000 pengőt. 

Minden vonatkozásban érzik tanítványaink az iskola szerető gondoskodását . 
Él is bennük az alma mater-hoz való ragaszkodás. Megható ünneppé is válik az 
érettségizők búcsúja. Különösen megkapó a budapesti „ballagás" leírása. 

Ez a ragaszkodás, ez a hűség az iskolához és szelleméhez beszél hozzánk 
az öreg diákok érettségi találkozóiból is. Különösen nagyarányú összejövetelek 
voltak Győrött és Sopronban, hol 8—8 évfolyam tért vissza a rég elhagyott falak 
közé. Voltak köztük 45, sőt Győrött 50 és 55 éve végzettek is. Esztergomban is 
megható volt az 50 éve érettségizettek találkozója. 

Az összetartást a hűséges bencés szellemhez híven ápolták a kat. bencés 
diákok egyesületében is, melynek minden iskolánk mellett megvolt egy-egy osztálya. 
Különösen eleven volt az élet a budapestiben, ahol a tevékeny vezetés mellett a 
külső körülmények is legkedvezőbbek voltak. Az 1200-ra rúgó egyesületi tag közül 
493 öreg diák tartozik ide; van még 72 pártoló tagja is. Ez az osztály irányítja a 
budapesti főiskolás-csoport gondozását is, mely az anyaiskolák szerint tagozódva 
319 tagot fog össze. Már helyük is van főiskolásainknak a józsefvárosi egyházköz-
ség házában, ahol hetenként kétszer jöhetnek össze. De nemcsak szellemük, lelki-
ségük megőrzésére van gond, hanem a rászorulók anyagi segítésére is. Fontos moz-
zanat, hogy a többi osztály hathatós támogatásával a mult évre 13, a jövő évre 
pedig már 20 bencés diák számára rendeztek be szobákat a Horthy-kollégiumban. 
E munkában a női szív áldozatos jóságával, leleményes gondosságával a Budapesti 
Szent Skolasztika Obláta Szövetség állott az egyesület mellé. Jellemző, hogy egyik 
obláta, aki ismeretlen akar maradni , 500 pengőt ajánlott a főiskolások támogatá-
sára. Az anyagi segítség, melyben főiskolásaink az egyesület útján részesültek, meg-
haladja a 7000 pengőt. Ehhez járult az állásba-segítő bizottság működése is. 

A népes osztály közgyűlése is jelentős volt. Az azt követő ünnepi vacsorá-
nak Dr. Glattfelder Gyula csanádi püspöknek az Értesítőben közölt beszéde adott mély 
tartalmat, melyben a szerzetesrendek, nevezetesen a bencések iskoláinak örök idő-
szerűségét fejtegette. 

A közgyűlés keretében tartott Szunyogh X. Ferenc bencés tanár is előadást, 
melyben Budapest bencés emlékeivel foglalkozott. A pár becsúszott hiba nem 
rontja az úttörő tanulmány érdekességét. 

Az iskolák épületét illetőleg nem szabad elhallgatnunk, hogy Győrött az ál-
lam és a város támogatásával több, mint 60.000 pengő költséggel új, a legmaga-
sabb követelményeknek is megfelelő torna- és díszteremnek építését kezdte meg 
június végén a Rend. A vele kapcsolatos átalakítások folytán az iskolaépület el-
len nem emelhető komoly kifogás. Esztergomban a hercegprímás jóságából és a 
Vkm. segítésével modern sportpályát rendeztek be. 



A tanárikarok tevékenysége nem szorítkozott az iskola falai közé; az Érte-
sítők nagy társadalmi működésről tudnak beszámolni, mely egyformán folyt egy-
házi, pasztorációs, tudományos téren, társadalmi egyesületekben, egyáltalában a 
közéletnek minden területén, ahol önfeláldozó munkára van szükség. 

Érdekes és különösen Győrött nagyon részletes statisztikai kimutatások sok-
féle vonatkozásban dolgozzák fel az Értesítők végén a tanulók adatait . 

Üj iskolareform előtt állunk. Nem okoz aggságot. Van eleven tradíciónk, már 
pedig — Glattfelder püspök szavaival folytatva — „az iskola kell, hogy irányt kife-
jezzen és tradíciót jelentsen, nem pedig divatok szerint változó szellemi kísérleti ál-
lomást. S a katolikus papi iskola megnyugtató jellege abban rejlik, hogy kétezer-
éves irányt, melybe nemcsak az emberiség legnagyobb gondolkodóinak, hanem leg-
nagyobb barátainak és főleg szentjeinek élettapasztalata olvadt bele, juttat kifeje-
zésre. Ügy áll ez az iskolatípus a változó áramlatok és kísérletek fölött, mint ahogy 
az Anyaszentegyház kiemelkedik a történelem viharai közül és kétezer éves dicső 
múltjával végigtekintve minden emberi és nemzeti változást, reményt keltve ragyog-
tatja az örök isteni igazságot és gondviselést. így a katolikus iskola is erkölcsi fel-
sőbbségének nyugodt tudatával tekint alá minden pedagógiai kísérletre és állja az 
epigonok ostromát, jól tudva, hogy nem efemer értékek, hanem kimeríthetetlen ke-
gyelmi kincsek mélységeiből merített indítások biztosítják sikereit". 

* * • 

Külön számolunk be az elszakított Komárom bencés iskolájának Értesítőjé-
ről. Ennek ada ta i szerint 16 tanár működik az intézetben; 8 bencés, 8 világi, kik 
606 tanulónak adtak bizonyítványt, 428 fiú. 125 leány rendes tanulónak; az 53 ma-
gántanuló közül 42 volt fiú, 11 a leány ; vallás szerint katolikus 400, gör. kat. 3, 
evangélikus 19, református 109, izraelita 75 tanuló. A valláserkölcsi nevelés terén 
a katolikus tanulóknál itt is nagy szolgálatot tettek a Mária-kongregációk : egy a 
fiúk, egy a leányok számára. A gimnázium cserkészcsapata 1933-ban múlt el 20 
esztendős. Akkor azonban a gödöllői táborozáson vettek részt cserkészei, mégpedig 
50-en, a legnagyobb létszámmal a csehszlovákiai kontingensben. Felejthetetlen em-
lékekkel mentek haza. A jubileumot 1934 pünkösdjén tartották meg zászlószentelés-
sel és messzeföldre kiható ünnepséggel. A 150 komáromi cserkészen kívül 300 ide-
gen cserkész vett részt a jubileumon. Ott voltak az ipolysági. nyitrai, pozsonyi, ga-
lántai, dunaszerdahelyi, érsekújvári, szenei, nagymegyeri, garamlöki és udvardi cser-
készek. A Czuczor Gergely-Önképzőkör ebben az iskolai évben is lelkesen műkö-
dött. „A gyűléseken a tanulók beszédekkel, szavalatokkal, színdarabokból előadott 
jelenetekkel és zeneszámokkal szerepeltek. Nagyon népszerű volt a VIII. o. szalon-
zenekara. Sokat foglalkoztak diákproblémákkal, a kisebbségi magyar diák jövőbeli 
kötelességeivel. Megnyilatkozásaikban a nehéz körülmények ellenére bizonyos op-
timizmus nyilvánult meg : az a remény, hogy, ha Istenben bíznak, szorgalmasan ta-
nulnak és munkájukkal fel tudnak emelkedni az átlag-ember fölé, akkor mégis csak 
észreveszik m a j d őket és a lkalmazni fogják. Beszédeikben sürgették a szociális 
problémákkal való foglalkozást és a szociális apostolkodást, ha mindjárt a minden-
napi élet szűk keretei közt is. A katolikus ifjúság közt egyre jobban és jobban 
észre lehet venni Prohászka Ottokár lelkének nevelő hatását" . Talán érdemes fel-
említeni, hogy a kör munkás ifj. elnöke jutalmul „egy gyönyörű bronzszobrot" ka-
pott, melyet a z intézet egykori növendéke. Dr. Selye János montreali egyetemi ta-
nár ajándékozott önképzőköri jutalmul. 

Volt az iskolának jó ének- és zenekara is. Rendeztek színdarabot (A gyónási 
titok áldozata), tartottak szavalóversenyeket. 

Nagyon fejlett a diáksegélyző-ügy. Különösen szépen dolgozott a „Vöröskereszt 
ifjúsági sa r jadéka" , melynek közvetítésével 22 tanuló nyert á l landó élelmezést Ko-
márom város könyörületes közönségénél. 

A Segítő-Egyesületnek 17.313'90 csehkorona volt a kiadása. Ösztöndíjban 
19.216 csehkorona erejéig 36 tanuló részesült. A Király püspök alapítvány 17 ta-
nulóval és 9400 csehkoronával szerepel a kimutatásban, az „Országos Hivatal" 13 
tanulóval é s 6416 koronával. Menzája is van az intézetnek, mégpedig internátussal 
kapcsolatban ; áldásaikban 47, illetve 35 tanuló részesült ; testük is, lelkük is meg-
felelő gondozást kapott. Segítségre sokan siettek részben pénzzel, részben pedig 



termékkel. A menza a következő évben megnagyobbodva és Komárom város jóvol-
tából játszótérrel is ellátva, tökéletes felszereléssel fogja betölteni hivatását. 

A valláserkölcsi nevelés és a papi hivatás ápolásának szolgálatában áll a 
gimnáziumi tanulók számára épített Marianum Kat. Fiúinternátus. Ez az intézet a 
magyar kat. papság alapítása és 1929 szeptember 1-én nyílt m e g ; 10 növendékpap 
és 60 diák nyerhet benne elhelyezést. Az egészségi állapot elég jó volt. Haláleset 
3 történt, de az egyik mögött — mint a jelentés mondja — „fájdalmas diáktragé-
dia" húzódik meg. A tanári kar nagyon élénk társadalmi működést fejt ki, főleg a 
kat. intézményekben. 

A tanulmányi eredményről így számol be az Értesítő : kitűnően alkalmas 109, 
a lkalmas 421, nem alkalmas 21, javítóvizsgálatot tehet 57, pótvizsgálatot tehet 3. 
— Szóbeli érettségi vizsgálatot 60 tanuló tett, mégpedig kitüntetéssel érett lett 19, 
érett 40, szeptemberben javíthat 1 tanuló. A tanítási nyelv magyar, a csehszlovák 
nyelv heti 22 órával szerepel a 8 osztályban. Rajta és a magyaron kívül német 
vagy más modern nyelv nincsen a rendes tárgyak között. 

Kocsis Lénárd. 



P A N N O N H A L M I F Ü Z E T E K . 
A pannonhalmi főapátsági Szent Gellért főiskola hallgatóinak 

doktorátusi értekezései 1926-tól 

1. Koller Pius : Faj es haj. Budapest, 1926. — 1 P 
2. Rados Tamás : Horatiusi nyomok Ausonius 

költészetében. Pannonhalma, 1928. — — — 2 P 
3. Herczegh Frigyes : Sopron vármegye a Hunya-

diak korában. Pannonhalma, 1928. — — 3 P 
4. Vanyó Tihamér : A katolikus restauráció Nyugat-

magyarországon. Pannonhalma, 1928. — — 4 P 
5. Kurzweil Géza : A forma, mint kifejező eszköz 

Klopstock ódaköltészetében (= Német Philolo-
giai Dolgozatok XXXVII. sz.) Budapest 1928. 3 P 

6. Nagy K. Amadé : A Zala-Sárvíz csatorna szö-
gének földtani viszonyai. Pannonhalma, 1928. 1 P 

7. Csóka Lajos: Sopron vármegye katolikus egy-
házi és tanügyi viszonyai III. Károly és Mária 
Terézia korában. Pannonhalma, 1929. — 3 P 

8. Kokas Endre : Az 1880-as évek irodalmi élete. 
Pannonhalma, 1930. — — — — — — 3 P 

9. Brunner Emőd : A francia felvilágosodás és a 
magyar katolikus hitvédelem. (= Bibliothèque 
de l'Institut Français à 1' Université de Buda-
pest, 14. sz.) Pannonhalma, 1930. — — — 3 P 

10. Monsberger R. Ulrik: A hazai német naptár-
irodalom története 1821-ig (= Német Philologiai 
Dolgozatok XLyi. sz.) Budapest, 1931. — 2 P 

11. Kelemen Atanáz : Keresztély Ágost herceg kato-
likus restaurációs tevékenysége a győri egy-
házmegyében. 1931. — — — — — — 3 P 

12. Jámbor Mike: Prohászka Ottokár természetszem-
lélete. Pannonhalma. 1932. — — — — 2 P 

13. Piszker Olivér : Barokk világ Győregyházmegyé-
ben Zichy Ferenc gróf püspöksége alatt (1743— 
1783.) Pannonhalma. 1933. — — — — 2 P 

Megrendelhetők a Pannonhalmi Szemle kiadóhivatalában 
(Pannonhalma, Győr m.) 
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41. 
ALAPÍTÁSI ÉV: 1863 

Magyarország 
legrégibb temp-
lomberendező és 
z á s z l ó k é s z ítő 

vállalata. 

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

Vállalom oltárok, 
szószékek stb. épí-
tését, restaurálását, 
iából faragott szob-
rok készítését, kely-
hek aranyozását stb 
Kívánatra nagy képes 
ár jegyzékemet d í jmen-

tesen megkü ldöm. 

•I 
TELEFON: AUTOMATA 833—44. 
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RIEGER OTTO 
ORGONAGYÁR 

BUDAPEST, X., SZIGLIGETI-UTCA 29. 
( R Á K O S F A L V A ) • TELEFON: 9 6 3 - 4 5 . 

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

elvállalunk. 



Magyarország katholikus kézben levő 
egyetlen posztógyárénak gyapjúszöve-
teit — minden háróm méteren. — a 
törvényes védjegyről ismerhetik fel : 
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Â liturgikus aposfolság munkaprogrammja. *) 
Dr. Szunyogh X. Ferenc. 

A LITURGIKUS apostolság munkájának első szakaszát meg-
tette hazánkban is, amikor a misekönyv szövegét a hívők 

kezébe odadta. Ami 15 évvel ezelőtt csak ábránd volt, az a jó Isten 
kegyelméből valóság lett. Hiszen a misekönyvnek öt fordítása körül-
belül negyvenezer példányban fogyott el, tehát már körülbelül ennyi 
hívő a misekönyvvel kezében vesz részt a vasárnapi szentmisén. 
De ezzel munkánk nincs még befejezve és még nagyon sok állo-
más van hátra. 

Ha valahol igaz, ugyanis akkor a liturgikus apostolságra első-
sorban igaz, hogy annak okvetlenül nem szervezkedésnek kell lennie, 
hanem szervezetnek. — A szervezkedés mesterséges valami, egy-
ségesít és csoportosít külső erők hatása alatt, — a szervezet belül-
ről kifelé törve növekszik és gyarapodik, tehát természetesen fejlő-
dik, alakul. Ez a szerves fejlődés azonban lassú haladásban áll, — 
tehát a liturgia gondolatának buzgó apostolait is türelemre kell 
intenünk. 

Kerülnünk kell minden külsőséges, kívülről jövő, hirtelen újítást. 
A célt soha szem elől nem tévesztve, — de a sok idegeskedést, meg 
nem értést, sőt félreértést folyton szemünk előtt tartva, egyenlőre 
meg kell elégednünk az átmeneti megoldásokkal, részleteredmények-
kel. A külső és látható eredménynél, amit statisztikába lehet foglalni 
és a világ számára ki lehet kürtölni, többre kell becsülnünk a lelki 
gyarapodást, mert hiszen az egész liturgikus mozgalom legmélyebb 
lényegét tekintve lelki mozgalom. Nagyon téved tehát az, aki a li-
turgikus apostolság tetteit csak a templom szabályszerű díszítésében, 
a rubrikák pontos megtartásában, a korális ének egyeduralomra jut-
tatásában, a misekönyv és más liturgikus könyvek lefordításában 
stb. látja és nem veszi észre, hogy mennyire a korszellem szükség-
lete és mennyire a modern lélek kivánsága a liturgia benső világa. 

Sőt bizonyos fokig azt kell mondanunk, hogy az irodalomban 
kimerülő tevékenységből szinte sok is már. Tíz év előtt még alig 
beszélhettünk magyar nyelvű liturgikus irodalomról, — ma már vagy 

*). Eredetileg felolvasás volt a budapest i papság lelkipásztori konferenciáján. 
Azután kibővült az „Actio Catholica" hivatalos megbízásából a magyar liturgikus 
apostolság korszerű programmjává. 



50 különböző magyar munkát tudtunk kiállítani a katolikus nagy-
gyűléssel kapcsolatban rendezett liturgikus kiállításon. Az irodalmat 
tehát a legszükségesebbre szorítva, jöjjön most már a tett. Külön-
ben a liturgikus mozgalom kritikusai joggal mondhatják, hiszen ez 
mind szép, mint elmélet, de milyen, mint valóság ? 

Még pedig a tetteknek két csoportjára van szükség : kell elő-
ször az élő liturgia, azután kell a liturgikus élet. 

I. 
Az élő liturgia. 

A.) A liturgia hazánkban még mindig megmerevedett, holt va-
lami. Ennélfogva az energiái is kötött, statikus erők, amiket még fel 
kell szabadítanunk, hogy valóban ható és átható erőkké váljanak. 
De amikor az erre irányuló munkáról szólunk, egy elvi jelentőségű 
kérdést keli tisztáznunk és az így elfoglalt álláspontot határozottan 
kell körvonalaznunk. 

A kérdés így hangzik : ha élő liturgiát akarunk, akkor a belga 
és német bencések irányzatához a papi és monasztikus liturgikus 
apostolsághoz csatlakozzunk-e vagy az osztrák Parsch Piusz „nép-
liturgikus mozgalmát" ültessük-e át ? 

Másszóval vájjon az legyen-e a célunk, hogy először az oltár 
szolgálatát emeljük a legtökéletesebbre és ott teremtsünk 100 száza-
lékos liturgiát; — a liturgikus apostolság munkája pedig az legyen, 
hogy most a népet közelvigyük a liturgiához és felemeljük a szen-
tély szolgálatába, s ezért tanítsuk meg, amennyire lehet, a latin 
nyelvre, adjuk kezébe a liturgikus szövegeket ne csak fordításban, 
hanem a liturgia nyelvén is, azután gyakoroljuk a korális éneket, 
hogy a nép egyre jobban és egyre értelmesebben résztvehessen a 
hivatalos liturgiában, stb. stb. 

Vagy pedig az legyen a célunk, hogy a liturgiát vigyük köze-
lebb a néphez és amennyit csak a szabályok megengednek, végez-
zünk templomainkban a nép nyelvén ; a népájtatosságokat alakítsuk 
át a liturgia szellemében népliturgikus ájtatosságokká ; a népeket is 
ennek megfelelően fejlesszük ki, aminthogy kezdetben is így alakult 
ki. stb. stb. 

Megvallom, hogy valamikor ezt a kérdést magamban egyolda-
lúan döntöttem el és mint bencés, a papi és monasztikus liturgikus 
mozgalom hívének szegődtem. De a gyakorlat és a tapasztalat arra 
az állításra segített el, hogy a magyar viszonyok között a kettőnek 
az egyesítése a legmegfelelőbb. 

Először is kell az élő papi és monasztikus liturgia kialakítása, 
mert ismét ki kell jelentenem : hogy teljes értelemben vett liturgiát 
Magyarországon sehol sem találunk. Legalább is olyant nem, ami-
nőt Beuronban, Maria Laachban és a többi külföldi liturgikus ben-
cés apátságban láthatunk. Már pedig mindaddig igazán eredmé-
nyes liturgikus apostolságról szó sem lehet nálunk, míg 



itt a fővárosban vagy közvetlen közelében nem lesz egy magyar 
Solesmes, egy magyar bencés kolostor csak a liturgia gyakorlására. 

Szemlénk legutolsó számában (243 1.) szintén felveti ezt a gon-
dolatot. Magunk is a rádióban az országnak, a lelkipásztori konfe-
rencián a papságnak ismételten szóltunk erről. És van is okunk, 
hogy ezt a gondolatot hangoztassuk. 

Az idén 10 esztendeje, hogy a Katolikus Hittanárok és Hitok-
tatók Országos Egyesületének felkérésére az első magyar liturgikus 
hét előadásainak témáit összeállítottuk mind a papok, mind a vilá-
giak számára és előadóit megszerveztük. Ez utóbbin a bevezető 
előadást a b. e. Bernhard Zsigmond Jézustársaságbeli atya és mi 
tartottuk. A cím volt : A katolikus megújhodás két főeszközéről. És 
ő szólt a lelkigyakorlatokról és az akkor még csak az ő lelkében 
élő Manrézáról, zárt lelkigyakorlatos házról. Mi pedig a liturgia sze-
repéről a katolikus megújhodásban és rá mutattunk, hogy mily fon-
tos éppen abból a szempontból a liturgia, hogy a katolikus neki-
lendülés ne „reactio catholica", a folytonos támadásokra való visz-
szarugás, hanem „actio catholica," fejlődés, élet, virágzás és termés 
legyen.*) Ehhez gyakorlati programmként a misekönyv magyar kiadá-
sát vettük fel, amint Prohászka püspök akkor engem is bíztatott 
erre a munkára. 

Mind a két gondolat élő gondolat volt és azért terjedt lélekről-
lélekre és hatott, úgyhogy ma már áll a Manréza és megjelent a 
német Schott és a francia Lefebvre misekönyve mellett a teljes ma-
gyar misekönyvfordítás is. Lelkem legmélyéig meg vagyok győződve 
arról is, hogy ez a most felvetett gondolat is ilyen élő és ható gon-
dolat lesz, nem hal meg, hanem terjed a lelkek világában. Hat füg-
getlenül a kimondótól is és addig nem fog megállni a hatása, míg 
egyszer csak nem lesz a papi-monasztikus liturgiának is legalább 
egy ilyen élő kivirágzása. 

Azóta az „Actio Catholica" központi buzgalmi és erkölcsvédel-
mi szakosztálya az 1934—1935-ik évi munkaprogrammjába és annak 
vallás-erkölcsi célkitűzésébe belevette az addig hiányzó liturgikus 
apostolságot is. És erre nagy szükség volt, mert a meglevő célkitű-
zést e nélkül hiányosnak tarthatjuk és e miatt a meglevő sem érhet 
el teljes eredményt. A kettő egymást kiegészíti és hatásában teljessé 
teszi ; külön-külön mindegyik veszít a ható erejéből. 

A katolikus dogmatika tanítja, hogy a lelkiélet két tényezőn 
fordul meg : az Isten kegyelmén és az ember közreműködésén. Ha 
tehát hazánkban is igazi lélekből fakadó katolikus életet akarunk, 
mind a két tényezőnek hatásossátételén kell dolgoznunk. És nagy 
általánosságban mondhatjuk : az Isten kegyelmét a liturgia tárja fel ; 
— ha tehát élő liturgiát teremtünk, a kegyelem gazdagon buzgó, 
sőt végső eredményben az Eucharistiában egyetlen forrását tártuk 
fel. De hogy a liturgiából és a liturgia által nyert kegyelmeket fel-
használhassuk és a mi közreműködésünk is megfelelő legyen, ezért 

*) L. Pannonhalmi Szemle V. évf. 6. 1. 



kell a lelkigyakorlat, népmisszió, vallásos nevelés, kat. szabad egye-
tem, stb. 

Az „Actio Catholica" vezetősége személyemet kérte íel ennek 
a programmnak kidolgozására s azért mi az itt következő program-
mot ajánljuk az „Actio Catholica" minden szakosztályának a szives 
figyelmébe, hogy ezzel egészítse ki a maga célkitűzését.*) 

B.) A népliturgikus apostolság lényeges munkapontjai a követ-
kezők : 

1.) A szentmisét ismét a közösség áldozatává és áldozati la-
komájává kell tenni. 

Három szó, három követelmény : 
a.) Először a közösség istentisztelete ; tehát valamilyen formá-

ban meg kell valósítani, hogy a közösség részvétele biztosított legyen. 
A legegyszerűbb és legkönnyebben megvalósítható az az alak-

ja, amit a német „Betsing-Messe"-nek, tehát „imádkozott és énekelt" 
misének nevez. A schönbrunni katolikus napon a tömeg énekelte : 
azóta a bécsi rádió is közvetíti. Nálunk a jamboreen a népek mi-
séjét rendeztük ebben a szellemben ; márciusban a magyar rádió 
is közvetítette a budapesti bencés gimnázium tanulóinak részvételé-
vel egy ilyen szentmisét : a menetét külön füzetben közre is adtuk.**.) 
Lényege az, hogy váltakozva magyar miseénekeket énekelnek az 
íntroitus, Kyrie, Gloria, Graduale, Credo, Oífertorium, Sanctus, Bene-
dictas, Agnus Dei és Communio alatt, a szüneteket pedig nem or-
gonajáték tölti ki, hanem a megfelelő liturgikus szöveg magyar for-
dításának közös elimádkozása. A legkisebb falusi templomban is 
megvalósítható. 

Magasabb alakja az u. n. „missa dialogisata" vagy „recitata." 
Ehhez azonban kell a megyés főpásztor engedélye és az apostoli 
szentszék döntésének szem előtt tartása. Lényege abban áll, hogy 
a.) a ministráns szavait mindnyájan mondják latinul ; — és b.) szin-
tén latinul, közösen elmondják a kórus közös énekeit : tehát a Kyriet, 
Glóriát, Credót, Sanctust, Agnus Deit. A legjobb ha ennél többet 
nem is mondanak, mert akkor nem igen lehet ellenezhetni a szent-
misén való részvételnek ezt a módját. A közbeeső részeket pedig 
ének töltheti ki, — vagy esetleg a magyar szövegeket mondhatják, 
ahol szabad és megengedett.***) 

A harmadik és legtökéletesebb alakja a közösség részvételé-
nek a korális mise. Ez Rómának^ parancsa ; a megvalósítás azonban 
még a messze jövőben látszik. És addig nem is lesz meg, amíg az 

*) Ennek a gyakorlati programmnak összeáll í tásában teljesen Parsch Piusz 
írásaira támaszkodom, egyrészt azért, mert az osztrák viszonyok oly sok tekintetben 
egyezők a magyar egyházi állapotokkal, másrészt neki van a népliturgia terén ta-
lán a legnagyobb tapaszta la ta és a legtöbb sikere. 

**) Közös szentmise-ájtatosságok (90-100,000 példány) Pannonhalma, 1934. 
(32 lap.) Ára 30 fillér ; de száz példányon felül 10 fillér, tehát tömegterjesztésre al-
kalmas, A bencés gimnáziumok ifjúsága időnként e szerint vehetne részt a szent-
misén. 

***) Ennek a szövege is benne van az említett füzetben. 



előbbi programmot, a magyar papi és monasztikus liturgia központ-
ját nem sikerül megalkotni.*) 

b.) Áldozat a szentmise és az áldozatba különösen két helyen 
kapcsolódnak bele a hívők : először amikor felajánláskor odaadják 
adományukat, és másodszor, amikor szentséges cserében, „sacro-
sanctum commercium"-ban, áldozáskor visszakapják, de most már 
átváltoztatva Krisztus testeként. Ezért két gondolatot bele kellene 
égetni a hívők lelkébe. 

Először az Úr mondja : Ne merj színem előtt üres kézzel meg-
jelenni, — tehát ne legyen szentmisénk adás nélkül, oîîertorium 
nélkül. 

Azután az Úr hív : „Vegyétek és egyétek, mert ez az én testem". 
— tehát ne legyen vasárnapi szentmisénk vétel nélkül, szentáldo-
zás, communio nélkül. 

c.) Ebben benne van a harmadik követelmény is, hogy a szent-
mise áldozati lakoma. A hívők legbensőbben ezzel kapcsolódnak 
be a szentmise áldozatba. Kívánatos, hogy szükség esetét kivéve 
ne áldoztassunk és ne áldozzunk a szentmisén kívül. Tudom, hogy 
ez tűrt dolog, de tudom azt is, hogy a hívők legnemesebbjeit vezeti 
ki a közösségből és juttatja el a magánájtatoskodás világába. 

2.) A szentségek liturgiáját újra élővé kell tenni. 
Az isteni kegyelem forrásai a szentségek, azért a liturgikus apos-

tolság egyik fontos munkaköre, hogy ezeket a mostani háttérbe szo-
rult helyzetükből kiemeljék. Nem objektive vannak háttérben, hanem 
a hívők alanyi átélésében. Lelkiéletük számára alig mondanak vala-
mit, talán a bűnbánat szentségét kivéve, amelyhez most is gyakran, 
— sőt néha túlságosan gyakran — járulnak. Ezért. 

a.) A keresztelést ismét nyilvánosan, ha lehet, az egész plébá-
nia hívői előtt és azok belevonásával kellene végezni. Es a szük-
ség esetét kivéve sohasem otthon ! 

De azután más módon is azon kellene lenni, hogy megkeresz-
telt voltunk tudata ható erő legyen a lelkiéletben és a keresztségi 
kegyelem újra életrekeltése állandó lelkipásztori feladat legyen. 
Ezért évenként egyszer ünnepélyes közös keresztségi fogadalom-
megújítását kellene tartani és minden lelkigyarorlat befejezésének 
is ennek kellene lennie.**) 

*) Itt említjük meg mi is, hogy liturgiaellenes a kitett Oltáriszentség előtt 
mondott szentmise — kivéve bizonyos nyolcadát, — azért tehát megmagyarázva az 
okát lassan vissza kellene szorítani. Azután, hogy nem egyezik meg a liturgia szel-
lemével a sok gyászmise, ami miatt a napi misék háttérbe szorulnak. Itt is meg 
lehet magyarázni, hogy bármilyen színben mondott misét lehet a lkalmazni a meg-
holtakra ; jusson tehát érvényre a liturgia eredeti gondolata . 

**) Szöveg most készül a Liturgikus áj tatosságok c. füzetek között. Eddig meg-
jelentek a következők : 

Liturgikus ájtatosságok. Szerkeszti Szunyogh X. Ferenc dr. 
1. Adventi ájtatosság . . . . . . —.04 
2. Bűnbánati ájtatosság . . . . . . —.20 
3. Keresztúti ájtatosság Szavalókórusra . —.20 
4. Szentkeresztúti ájtatosság. A Szentírásból és liturgikus 

szövegekből . . . . . . . —.40 



b.) A bérmálás is elvilágiasodott. Ezen a bérmálás decentrali-
zálásával és szorgos előkészítéssel lehetne csak segíteni. 

Azután lelkileg itt is újra közös kinccsé kellene tenni a bérmá-
lási tudatot, vagyis azt, hogy először ez a mi Krisztus-lovaggá üté-
sünk ; azután, hogy ez ami mártírrá azaz hitvallóvá való avatásunk: 
és végül, hogy ez a mi felkenésünk Krisztus királyi papságában 
való részvételre. 

c.) A betegek szentségének kiszolgáltatásánál gondosan kell 
ápolni az egyházi szokásokat. Újra és jobban ki kell oktatni a hí-
vőket ; — a szükséges felszereléssel el kellene látni a családokat ; 
— a „commendatio animae" szép szokását ismét fel kellene újítanunk. 

d.) Ehhez kapcsolhatjuk a temetés szentelményét. Falun még 
van a temetésben valami novemberi szépség; — de nagyvárosban?! 
A mai temetési szertartás csonkított halotti officium. Megmaradt az 
invitatórium a matutinumból és a laudesből a Benedictus ; — tehát 
az eleje és a vége. És még ha éneklik, akkor a Circumdederunt 
dallama ad a jelenlevők lelkének valamit, de a csendes temetés ? ? 
íme, egyik legszükségesebb liturgikus pasztorációs feladat. 

e.) A házasság szentségének kiszolgáltatása társadalmi ese-
ménnyé lett. A templom szalonná változik, az orgona Wagner, Men-
delson darabot játszik, az emberek ruhát kritizálnak, beszélgetnek 
és az oltárnál megértetlen szertartás folyik le. Az eszménykép a 
nászmise és a benne való áldás visszaállítása. Ha ez nem lehet, 
akkor legalább annyit tegyünk meg, hogy azokat a magyar nyelvű 
intelmeket, amik a Liturgikus Elet sorozatban lévő kis füzetben egyházi 
jóváhagyással megjelentek, mondjuk el úgy, hogy mindenki hallja. 
Ezzel már magával is szalonból imádság helyévé tesszük a templo-
mot ; a gratulációnak és csókolódzásnak nincs itt semmi helye ! 
(Megjegyezzük itt, hogy ha nem is olvas fel a pap mást, mint latin 
szöveget, azért még lehet segítenünk. A Liturgikus Elet sorozatnak 
épen az a célja, hogy a szentségek szertartása előtt adjuk oda a 
hívők kezébe, hogy figyelemmel kísérhessék és így jobban megért-
hessék. Ára sajnos kissé magas, de a kiadó tudtunkkal szívesen 
ad nagyobb engedményt is.)*) 

3.) A szentbeszéd a liturgia szolgálatában. 
a.) Már a trienti zsinat határozata közt ott van, hogy a papok 

időről-időre magyarázzák meg a szent szertartások értelmét és is-
*) Liturgikus élet. A kat. egyház szertartásai. Szerkeszti Szunyogh X. Ferenc dr. 

I. A házasság . . . . . . . 1.— 
II. A keresztség . . . . . . 1.— 

III. A betegek szentsége . . . . . . —.80 
IV. A temetés . . . . . . . 1.— 
V. A n a p megszentelése . . . . . . 1 . 3 0 

IV. Anya és gyermeke . . . . . . 1.30 
IIV. Búcsújárásra . . . . . . . —-80 

IIIV. Gazdák imádságai . . . . . . 1 80 
IX. A haldoklókért 1.40 
X. A bűnbocsánat szentsége . . . . . 1 . 7 0 

XI. A szentáldozás . . . . . . . 1 . 7 0 
XII. A papszentelés . . . . . . . 1.50 



mertessék meg a szent szövegeket. De ezenkívül az új egyházi tör-
vénykönyv óhaja is az, hogy a hivatalos misékben minden vasár-
nap és ünnepnap az evangélium után olvassák fel azt a nép nyel-
vén is és fűzzenek hozzá egész rövid beszédet. (Liturgikus beszé-
dek tartásában segít az Ecclesia Orans sorozat.*) 

b.) Ebből és a szentmise liturgiájának felépítéséből is követke-
zik, hogy a szentbeszédet ismét a mise közben kellene mindenhol 
elmondani, mert ez is része a liturgiának. 

(Szombat este és az ünnepek előestéjén jó lenne, ha lehetne, 
liturgikus szövegmagyarázatokat adni, amint egy évben a budapesti 
obláták is megtették és legközelebb az oblátusok is rendeznek ilyent 
a budapesti bencés gimnáziumban.) 

4.) A délutáni ájtatosság fejlesztésében a munkának két irá-
nyúnak kell lennie. 

a.) A litániák és szentségi áldások helyébe nálunk is lehetne 
népliturgikus ájtatosságokat szervezni. Legalább úgy, hogy a kongre-
gációk liturgikus szakosztályai és más liturgikus körök félórával előbb 
összejönnének és kellő begyakorlás után elvégeznék ezt. így lehetne 
a liturgiát közelebb hozni a tömeghez. 

b.) De a népet is közelebb kell vonni a liturgiához és ahol 
csak lehet, legalább a vecsernyét és utána a completoriumot újra 
vissza kellene állítani. Még nem is régen, — Nógrád megyében 
például, — nagy ünnepeken falun is énekelték a vecsernyét ; — 
ma a székesegyházakban is külön oratóiumban végzik. Pedig a va-
sárnapnak a liturgiái szellemében való teljes megüléséhez ez is szo-
rosan hozzátartozik. 

(A módszer szempontjából itt kellene még szólnunk az egyházi 
ének ápolásáról, de nálunk már a Szent Cecilia egyesület és a Ma-
gyar Kórus derekas munkát végez ebben az irányban. Itt tehát az 
ő buzgóságukon épülve csak azt tudjuk ajánlani, hogy nekik és a 
Liturgia Barátainak össze kellene fogniok, hogy az eredmény minél 
hamarabb teljes legyen.) 

II. 
Liturgikus élet. 

Az élő liturgiából fakadhat azután az igazi liturgikus élet. Ezen 
pedig értjük nem csupán a liturgikus cselekedetek pontos elvégzését, 
hanem elsősorban a liturgia lelkének megértését és azután ebből a 
megértésből fakadó liturgikus élet alakítást. 

*) Ecclesia Orans. (A Lelkiélet Könyveinek B. sorozata a liturgikus apostolság 
szolgálatában. Szerkeszti: Szunyogh X. Ferenc dr.) Eddig a következők jelentek meg : 

Beauduin Lambert : Az egyház lelkiélete. Elvek és tények. Fordítás . . . 2'— 
A közös szentmise (Új k iadása a sorozaton kívül most van sajtó alatt.) 
Az igaz katolikus élet forrása. Tanulmányok a liturgiáról 4.— 
Schneider Edouard : Néhány óra a bencések között. Fordítás. (A breviárium 

bóráinak költői magyarázata.) 4.40 
Szunyogh : Lélekújulás és életújítás a liturgia szellemében 3.— 
Előkészületben : Parsch Piusz : A szentmise népszerű magyarázata. 

Parsch Piusz : Liturgikus szentbeszédek. 



A liturgia ugyanis, — mondhatjuk ismét Parsch Piusszal, — 
nemcsak arra segít el, hogy az Isten tiszteletét, az opus Dei-t gya-
koroljuk a maga kimért és az Egyháztól századokon át kicsiszolt 
formáiban, hanem arra is, hogy belső törvényeit kövessük és azo-
kat életformákká tegyük. Tehát valóban lehet liturgikus életalakítás-
ról szólanunk, amely a mai általános életfelfogástól és életalakítás-
tól jó néhány pontban eltér. De ha nem is eltérés, nem szabad el-
felednünk, hogy a mai, humanisztikus és szubjektív lelkület az 
ujabb ; — a liturgikus lelkület sokkal régibb és nemesebb eredetű. 
Ez a Szentírás és az ősegyház és a nursiai pátriárka lelki élete és 
életstílusa. Ennek kell tehát elsősorban újra érvényesülnie. 

1.) Kérdésünk tehát az, mint kell lelkiségünket és életünket li-
turgikusán kialakítanunk ? Es első helyen arra kell rámutatnunk, hogy 
az utolsó századok szubjektív és egocentrikus szellemének vallásos 
életünkből egyre jobban el kell tűnnie. Ha ez nem lesz meg, akkor 
a misekönyv elterjedésének ellenére a hívők között, a breviárium 
buzgó végzésének ellenére a papság között, — a liturgia mégsem 
lesz egészen az, aminek lennie kellene. Mert a liturgiának lelke is 
van, nemcsak teste. Teste : a forma, a szó, a cselekedet ; lelke azon-
ban a liturgia szelleme és ezt is magunkévá kell tennünk. Ez per-
sze nem megy máról holnapra. Ehhez — egy másik nagy liturgi-
kus, Festugière szavai szerint — lassú ujranevelésre van szükség. 
De ennek el kell jönnie. Újra kell nevelni magunkat és a keresz-
tény társadalmat. Ez a liturgikus apostolságnak most nagyon fon-
tos, lélekbe és lényegbe vágó programmpontja. 

De van egy nagy nehézsége. Vitatkozni róla, okokkal az észt 
meggyőzni erről nagyon nehéz, — sokszor hiábavaló munka. Egy-
ben remélhetünk, hogy magának a liturgiának a gyakorlása is segít 
ehhez. Vagyis amit mondottunk, az élő liturgiából fakadhat a liturgi-
kus élet. 

Milyen úton kell tehát a léleknek átmennie? 
a.) Először is az Én-es imádságból át kell térnünk a Mi-imád-

ságokra. Keressük tehát ájtatosságainkban is a közösséget és tart-
suk magunkat a liturgia formáihoz. 

b.) Ne részesítsük előnyben a vallásosság periferikus gyakor-
latait és tárgyait, hanem nyomuljunk egyre jobban a közelébe : a 
szent liturgiába és a szentmise áldozatba. 

c.) Legyen imádságunk és életünk középpontjában Krisztus és 
Isten, legyen imádságunk christocentrikus és theocentrikus ! Nézzük 
a lelkiéletet inkább Istentől kiindulva, mint az emberből. 

d.) Ápoljuk magunkban a bűntudat mellett a mégváltottság 
boldogító tudatát. Ehhez is természetesen, mint a többihez, a vallási 
értékek átértékelése kell. És mert ez nem egyszer kelthetne ellen-
mondást, azért most csak az alapok megvetéséről lehet szó. 

2.) A liturgikus lélekalakításnak pedig három alapja van, amire 
építhetünk, — és ez a három : az isteni élet, — az Eucharistia — 
és az Egyház. 

% 



a.) Az isteni élet. 
Miben áll a mi szent voltunk ? Elsősorban nem a mi tökéle-

tességretörekedésünkből, még csak nem is a mi erényeinkből, ha-
nem a kegyelem szent életének bennünk való meglételéből és gya-
rapodásából. Ez pedig elsősorban független a mi cselekedeteinktől ; 
ez első helyen az Isten működése. A keresztségben és bérmálásban 
„szent" lettem és az Eucharislia által újra azzá váltam. A kegye-
lemnek ez a szent élete nem csupán feltétele az erénynek és a 
tökéletesedésnek, hanem egész lelki életünknek folyton megmaradó 
és tulajdonképeni célja. Ha tehát életünket liturgikusán akarjuk ala-
kítani, akkor arról kell gondoskodnunk, hogy az isteni élet bennünk 
növekedjék és kiteljesedjék. Engedjük tehát Istent működni a lel-
künkben, amint Alacoque Szent Margit tanácsa is ebben foglalható 
össze : Lassez faire, engedjétek Istent cselekedni. 

b.) Az Eucharistia 
Az Isten működésének a lélekben két nagy közvetítője van : 

a keresztség és az Eucharistia. Ez a kettő egybetartozik. A kereszt-
ség megadja magként, csíraként az isteni életet és az Eucharistia 
azt kifejleszti. Az Eucharistiában mi mintegy újra és újra megke-
resztelkedünk. A keresztségben meghaltunk a régi embernek és fel-
támadtunk az új emberben. Az Eucharistiában is ez történik velünk. 
Egyre jobban meghalunk a régi embernek és egyre jobban feltáma-
dunk az új emberben. A szent életnek növekedését és kiteljesedését 
így eszközli az Eucharistia. Ebből is megérthetjük, hogy miért állítja 
az Egyház úgy az élete közepébe. Mert mi is az Eucharistia a ma-
ga lényegében? 

Az Eucharistia nemcsak Krisztus jelenlétét folytatja a földön, 
hanem az Eucharistia áldozat és lelkitáplálék, azaz a megváltó-ál-
dozat megjelenítése és a kegyelem életének szükséges tápláléka. 

Azután az Eucharistia az Isten családjának közös áldozata ; 
mint ilyen tehát a vallásos kultura legmagasabb megnyilatkozása 
és minden kegyelem végző forrása. Aki tehát életét liturgikusán 
akarja kialakítani, annak az Eucharistiát kell középpontba állítani, 
még pedig elsősorban a vasárnapi áldozatot. 

c.) Az Egyház. 
A liturgikus életalakítás harmadik alappillére az Egyház és az 

Egyházzal való közösség. Egyre jobban meg kell értenünk az Egy-
házat, mint édesanyánkat, mint Krisztus misztikus testét, mint a 
Krisztus király szent és makulanélküli jegyesét. 

Nem úgy lépünk Isten színe elé, mint mindentől elkülönített 
egyének, hanem az Egyház szent közösségében járulunk eléje. En 
magam bűnös vagyok, szegény vagyok, nyomorult vagyok, — de 
mint az Egyháznak, azaz Krisztus misztikus testének élő tagja szent 
vagyok és gazdag vagyok és hibátlan vagyok. Azért keresem a kö-
zösséget minden vallásos cselekedetemben, az imádságban, az ál-
dozatban, az életben. 

A szentek közössége bennem élő és életalakító hittétel lesz, 
egyesség a szentekkel az égben, egyesség a földön élő katolikusok-



kai egymás között. Óvakodjunk az egyedülléttől. Vae soli ! Jaj, az 
egyedülállónak. Az individualizmus korában azt hitték, hogy a sze-
mélyiség minden, — a közösségről pedig Nietschével azt vallották, 
hogy közönségessé tesz. Gemeinschaft macht gemein. Az emberfö-
lötti ember titánjai azt hitték, hogy az égig nyúló tornyot tudnak 
építeni. Olyanok lesztek, mint az Isten, ismeritek a jót és rosszat. 
Ennek az ördögi gyümölcse volt a szubjektivizmus, racionalizmus, 
irracionalizmus, materializmus, — és a jelen minden téves tanítása. 

Vissza kell térnünk a közösséghez, még pedig mind a val-
lásos közösséghez, mind a népközösséghez. Ez ugyan még sok 
munkát fog adni, míg a mai emberiséget az Én-keresés, az elkülö-
nülés, az osztálygőg, az önállóság káprázatából kineveljük. De a 
liturgikus életstílusnak a közösség szelleme egyik legfontosabb fel-
tétele. 

B.) Az elméletből itt is áttérhetünk a gyakorlatra és első 
munkaprogrammul állíthatjuk fel a plébánia élő családját. A lelki-
pásztornak a szétszaggató egyesületi élet és a mechanikussá váló 
szervezkedés helyett a plébánia-család szerves kiépítésén kellene 
dolgoznia. A plébános ennek a családnak a feje és a plébánia 
maga a „corpus Christi misticum" kicsinyben. 

A plébániai család felépítése is a keresztelőkúttól és az oltár-
tól történik. A liturgikus érzületű hívek segíthetnek ebben. 

Hogy a plébániai családnak ez a belső közössége elérhető le-
gyen, kellene egy otthonának lennie vagy legalább is egy termének, 
ahol nem csak színdarabokat adnának elő, hanem inkább építő 
vallásos munkát folytatnának, bibliamagyarázatok, énekpróba, az 
istentiszteletre való előkészület, főként pedig az igazi testvéri szere-
tet ápolása. Csak ha a plébániák ismét az isteni élet sejtjei és erő-
állomásai lesznek, akkor lehet szó igazi értelemben vett liturgikus 
egyházközségről. Addig részletmegoldásként meg kell nálunk is 
elégednünk a liturgikus körökkel vagy községekkel vagy szakosz-
tályokkal. De nem szabad elfelednünk, hogy a cél az élő plébániai 
család. 

Parsch mondja, hogy a háború előtt a jelszó volt : A lelkipász-
torság királyi problémája az intelligencia. — A háború után pedig : 
A lelkipásztorkodás királyi problémája a munkásság. Ma azonban 
sokkal nagyobb joggal mondhatjuk, hogy a lelkipásztorság királyi 
problémája az élő egyházközség, élő plébániai község. 

* 
* * 

És mindezeken tul van a végső, az egyetemes cél : a „consec-
ratio mundi,"a világnak a liturgiából és a liturgiával való megszen-
telése. A szent emlékű X. Piusz pápa programmja volt ! Instaurare 
omnia in Christo. Mindent újra beleoltani Krisztusba, hogy egyek 
legyünk vele, mint a szőlővessző egy a szőlőtővel. A liturgiából 
élő hívők megértették, hogy ez ugyanaz a Programm, mint amit a 
szentmise prefációja hirdet: Valóban méltó és igazságos, illő és 



üdvöt szerző, hogy mi neked mindenkor és mindenhol, „semper et 
ubique" Eucharistiát adjunk, „gratias agamus." Ha a tér és idő, a 
„semper et ubique" belekerül az Eucharistia sugárzatába, akkor lesz 
meg ez a végső cél, melynek eléréséhez szerény lépés lehet az is, 
amit itt elmondottunk. 



Imádkozzál ! 
Blazovich l a k ó . 

p z A VILÁG KRISZTUSTÓL sokat örökölt. Ránk hagyta 
•L-« alázatos, szerető, szép, harminchárom évét, Evangéliumát, 

varratlan köntösét, Keresztjét, Édesanyját, szt. Testét és Vérét. Pál 
jól eltalálta a szót : „Exinanivi- semetipsum" — kifosztotta önmagát. 
Ehhez a felséges örökséghez mi, az Egyház gyermekei vagyunk a 
„primogeniti', az egyeneságú első örökösök. Minél erősebben érvé-
nyesítjük ezzel az örökséggel szemben elsőszülöttségi jogunkat, 
annál mélyebb, termékenyebb lesz bennünk az élet. 

Krisztusi örökségünknek van egy része, amelyre alig gondolunk, 
pedig ugyancsak szükségünk volna rá. Krisztus éjszakáit értem. 
Nem az elsőt, nem is az utolsót, amelyet közöttünk töltött — ezekre 
még csak rá- ráfelejtkezünk — hanem azokat, amelyeket „secundum 
consuetudinem" „in monte solus" „in oratione pernoctans" — szokása 
szerint egyedüllétben imádkozva töltött el. Ezekre alig gondolunk, 
pedig Krisztus emléküket az Evangéliumba is beleszövette. 

Szt. Máté (XIV. 23) elmondja, hogy a kenyérszaporítás csodája 
után Krisztus „elbocsátván a sereget, fölméne a hegyre egyedül 
imádkozni. Beesteledvén pedig csak egyedül vala ottan". Csak „az 
éjszakának negyedik őrváltásakor", azaz hajnali három órakor keresi 
föl újra tanítványait. Szt. Lukács (VI. 12) szerint is az apostolválasz-
tás előtt „kiméne imádkozni a hegyre és az egész éjszakát Isten 
imádásában tölté el". Hogy pedig ez nem szórványos jelenség az 
Úr életében, azt ugyancsak Szt. Lukács (XXII. 33) igazolja: „És 
kiindulván szokása szerint az Olajfák hegyére mène". Volt itt egy 
barlang, a hagyomány szerint az Úr kedvenc helye : igen sokszor 
itt találták „in oratione", imádkozva a felkelő Nap sugarai. Ezekre 
az éjszakákra is mind áll: „Stille Nacht, heilige Nacht . . ." Szt. 
Pál (Hebr. V. 7) arról is tud, miként imádkozott az Úr : „Ki az ő 
testének napjaiban könyörgéseit és esedezéseit nagy kiáltással és 
könnyhullatásokkal bemutatván, annak, aki őt megszabadíthatá a 
haláltól, meghallgattatott az ő hódolatáért". 

Hogy az ima eme Íratlan, éjszakák szárnyaival letakart evan-
géliumából semmi se hiányozzék, amire az imádkozó Földnek valaha 
szüksége lesz, az utolsó, legviharosabb éjszakán ez a „meghallgat-
tatott" is elmaradt. „Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár" . . . 
És másodszor is és harmadszor is imádkozik „ugyanazon beszédet 
mondván" (Mt. XXVI, 39—40). De az angyal, a szenvedés szomorú 
angyala marad a szörnyű kehellyel . . . Krisztus a meg nem hallgatott 
ima erejével, kegyelmével indul a legnehezebb, legmeredekebb útra, 
amelyen földi élet valaha járt . . . 



Krisztus imádságos éjszakái az ima felséges evangéliuma. A 
régi keresztény századok jól megértették ezt az imával átszőtt néma 
evangéliumot. Csak át kell lapozni a keresztény ókor és középkor 
irodalmát, meg kell hallgatni művészetét akár festészetben, akár 
szobrászatban, akár építészetben, akár zenében — mindenünnen 
az eleven, hitből, izzó szeretetből születő ima cseng felénk. Csak 
amikor a középkorból befordulunk az újkorba, akkor kezd halkulni, 
gyengülni az ima. S minél jobban benyomulunk az újkorba, annál 
mélyebb, megdöbbentőbb lesz az imacsend. A XIX. században 
már itt is, ott is nagy tömegekkel találkozunk, amelyek életében 
teljesen kihalt az ima. Nemcsak a munkásnegyedekben, a külváro-
sokban némult el ezer és ezer családi tűzhelyen, hanem az értelmi-
ség imaéletét is szomorú, kietlen sivárság, csend fojtogatja. 

Az újkor, ez a nagy tékozló fiú, mint annyi más pótolhatatlan 
értéket, Krisztus éjszakáinak szép evangéliumát is eltékozolta. Szen-
vedélyes intellektualizmusa végzetesen eltorzította lélektanát, világ-
nézetét. A győzedelmesen előretörő természettudományok s a minden 
transzcendenciától elvonatkozó bölcseleti áramlatok hatása alatt a 
tevékeny isteni gondviselésbe vetett hitet még a hívők lelkében is 
kiszorítja a természettörvények kíméletlen mechanizmusa előtti meg-
hódolás. Az emberi ész elsősorban a természettudományok támoga-
tásával új Olympost hord össze s azt új bálványokkal népesíti be. 
Az új Olympos istenei a természettörvények. Ez az újkori polite 
heizmus az egész Létet fatalisztikus gépezetté süllyeszti, amely nem 
tűri semmiféle transzcendens tényező beavatkozását sem. Az új 
Olympos nem vár, nem kér imát. Ez az elferdült világnézet nem 
talál helyet az imádkozó ember számára. 

Hála a jó Istennek, a lélek-gyilkos imacsend kezd megtörni. 
A világ ma sokkal többet imádkozik, mint akár csak egy ember-
Öltővel ezelőtt. Nemcsak a női világ imaélete lett bensőségesebb, 
virágzóbb, hanem egyre sűrűbben találkozunk a XIX. század folya-
mán annyira megritkult embertípussal, a vir orans-szal az imádkozó 
férfiúval is. Sokan a négyéves vértenger szörnyű hullámain tanultak 
meg újra imádkozni. Másokban a katolikus reneszánsz törte meg 
az imacsendet. Viharos időnknek egyik legbiztatóbb jele, hogy egyre 
nagyobb tömegek fogják közre s kérik Krisztust : „Uram, taníts 
minket imádkozni!" 

Hogy miért kell az ima? 
Kell, mert emberek vagyunk. 
Az ifjú házaspár, Torkild és Rose, Sigrid Undset „Tavaszának" 

két hőse remegve várta az első gyermeket. Mindketten érezték, 
hogy családi életüknek szüksége van az összeforrasztó hatalmas 
harmadikra. A gyermek halva jött a világra. A szerencsétlen anya 
az őrület mesgyéjén jár. Az apa egy ideig állja az őrlő fájdalmat. 
Amikor azonban a kis holttetemet elveszi a szerencsétlen anyától 
s a szomszéd szobába viszi, összeroppanik, ágya előtt térdre roskad, 
arcát a vánkosba temeti, hogy zokogása át ne hallassék a beteghez. 
Az élettelen két kis kacsot a kezei közé szorítja s kitör : „Uram 



Jézus — nem bírom tovább . . . Nem bírom . . . Kérd Anyádat, 
álljon mellettem!" Egyéni és családi élete messze járt attól a világ-
tól, amelynek központja Krisztus, igénye, reménye az imádság. 
Sohasem imádkozott, az élet durva ökölcsapására mégis az ima a 
visszhang. 

Romain Rolland Jean Christopheja nem hisz az Istenben. „Azt 
hitte, nincs Isten. De imádkozni kell — így hát önmagához kellett 
imádkoznia". A még hitetlen Madeleine Sémer, amint Naplójában 
írja, valóban így is tett: üresnek találván az Eget, „összetett kezek-
kel önmagához imádkozott, hogy mindig szép és jó legyen". 

Ezek az írók az emberi lélek ősösztönére mutatnak rá. Amióta 
csak vagyunk, imádságosak vagyunk. Mindig kerestünk Valakit, aki 
elé kiönthetjük panaszainkat, akitől sok szükségünkben kérhetünk, 
akinek gondolattal, szóval, tettel, hódolhatunk — egyszóval akihez 
imádkozhatunk. Szellemi és lelki elesettségünkben ezt a „Valakit" 
sokszor képben, tűzben, állatban, természeti erőben, sőt még démon-
ban is kerestük. De mindig kerestük, ima nélkül sohasem voltunk. 
Meg kellene írni az emberi imádság történetét. Döbbenetes mono-
gráfia kerekednék ki ebből, de titokzatos lényünkről, tragikus vergő-
désünkről ezerszerte többet mondana, mint akármely más történelem. 

Kell az ima, mert szegények vagyunk. 
Bármennyire is elvakít bennünket büszke individualizmusunk, 

lehetetlen tagadásba vennünk, hogy a legmélyebb, leggazdagabb 
emberi lelkiélet is ezer olyan hiányban szenved, amelyek pótlása 
csak felülről jöhet. Koldusok vagyunk. A koldusnak pedig kérnie 
kell. A bélpoklosnak, a vaknak, a kafarnaumi századosnak, a gyá-
szoló Máriának és Mártának, sőt még a kánai örömapának is kérnie 
kellett, hogy az Úr vegye le életükről a keresztet, a gondot. Élet-
erőinket lopja a sátán, lopja a világ, lopja természetes egyensúlyból 
kibillent érzékiségünk. Lelkiségünk gyengülő, meg-megroppanó erői 
elsősorban az ima csendes perceiben regenerálódnak. 

Kell az ima, mert Isten szándéka szerint gazdagodnunk, szé-
pülnünk kell. 

Az ima nemcsak a hathatós védelem egyik legbiztosabb fegy-
vere, hanem lelkiségünk gazdagodásának, mélyülésének is első 
feltétele. A Kinyilatkoztatás százszor-ezerszer hirdeti, hogy az isteni 
erőforrások, amelyek nélkül nincsen egyéni lelkiélet, nincs virágzó 
katolicizmus, elsősorban az ima szárnyain közelíthetők meg. Bár-
milyen finom elemzésnek is vessük alá a vallási életet, bármilyen 
mély pszichológiával is állítsuk össze pragmatikáját, aszkézisét, 
mindig oda fogunk kilyukadni, hogy — „Orate fratres!". Ahogy 
lélekzés nélkül nincsen testi élet, úgy ima nélkül nincs virágzó, 
gazdagodó lelkiélet. A harcoló, karitativ, szociális, tudományos, 
szépirodalmi katolicizmus is csak akkor fog maradandó sikerekhez 
vezetni, ha mindenekelőtt imádságos katolicizmus lesz. Minél jobban 
megtörik az újkor szomorú imacsendje, annál közelebb jutunk a 
lélekben való újjászületéshez. „Die Sehnsucht muss wieder erwachen 
nach dem grossen Stil des Betens". 



Azok a nyugtalan életkeretek, amelyek közt lelkünknek az 
örökkévalóság számára meg kell érnie, egész különös hangsúllyal 
sürgetik a tevékeny, intenzív imaéletet. Veszedelmes egyoldalúsággal 
kifelé fordult életet élünk. Szinte állandóan kívülről jövő benyomások, 
élményobjektumok borítják el tudatvilágunkat. Centrifugális a lélek-
tanunk — a magunk legbensőbb világa számára alig jut időnk. 
Lelkiségünket túlzott evilágiság fojtogatja, amelynek nyomása alatt 
élettevékenységünk súlypontja csak ritkán lendül föl a természet-
fölötti szférába. Ennek a fenyegetően oldalt billent lélektannak 
kiegyensúlyozására mindenekelőtt az ima erőire van szükségünk. 
Az ima — akár szóbeli formájában, akár mint elmélkedés — a 
lélek szárnycsapásai a természetfölötti életrend felé. Az ima percei-
ben rés támad evilágiságunk börtönfalain, távlataink kitágulnak, 
lelkiségünk nemes, tisztult erői fölszabadulnak. A legjobbak és leg-
szebbek, mert Isten felé fordultak akkor vagyunk, amikor elmerülten 
imádkozunk. A mai embert ezer démonikus erő húzza lefelé, azért 
van fokozottan szüksége az ima lendületeire. 

Legyen nagystílű az imaéletünk ! 
A nagystílű imaéletet kitölti az Istenre való feltétlen ráhagyat-

kozás, a rendületlen „Legyen meg a Te akaratod!". Ez a lelkület 
nem válik kesernyéssé, amikor kérelmei látszat szerint semmi vissz-
hangot sem vernek, mert tudja, hogy a meg-nem-hallgatott ima 
sokszor nagyobb kegyelem, mint a meghallgatott. 

Was klagst du um deine Gebete? 
Sie sind in Meeren der Barmherzigkeit versunken, 
Darum kommen sie nicht wieder, 
Sie ruhen tief im Schoss der Gnade, 
Darum kehren sie nicht heim ! 

A nagystílű imaélet meg fog óvni bennünket attól, hogy kizá-
rólag az Isten koldusai legyünk. Kell, kell kolduljunk az Istentől, 
mert szegények vagyunk. Krisztus sokszor és nagy szeretettel bíztat 
erre. De legyenek imaéletünknek is sűrűbben ünnepei, amikor 
koldulásunk dallá magasztosul, amikor dicsérő, hódoló imában 
virágzik ki a lelkünk, amikor szeretet-himnusszá gyúl ki imaéletünk ! 

Említettük már Madeleine Sémert. Nemrég lezárult életében 
nagy viharok dúltak. Eveken át dacosan, fölényesen ellenállt az 
Istennek. De végre az isteni kegyelem leteperte. Ettől kezdve állandó, 
csodálatos emelkedés a lelkiélete. íme néhány belőlük ! 

„Ha választanom kellene az ima s az élet között, egyetlen 
pillanatig sem haboznék s örömmel halnék meg". 

„Ma reggel valami csodálatos elszántsággal, örömben és könnyek 
közt könyörögtem testemnek és lelkemnek, hogy csak imádság 
legyek mindenkiért, Jézussal egyesülten". 

Az egyik szt. áldozás utáni hálaadó imában „a szeretet szép-
ségének egy olyan pillanatát éltem át, mint még soha. Úgy éreztem, 
hogy lelkem mint egy virágkehely kinyílik . . . Láttam a lelkemet. 
Egész lényem kitárult s az Ég harmata, a szeretet teljesen elborított. 
Nem tudom megmondani, hogy és mint volt, de én sírtam a szép-



ségtől". 
„Egyik nap imám közben úgy tűnt föl, mintha testem egy 

szentély mécsese lenne . . . Edény, amelyben tüzet őriznek, tömjént 
égetnek". 

„Áldozás után úgy ajánlom föl magamat, mint egy kelyhet, 
amely színültig tele van Krisztus Vérével". 

Madeleine tud némán is nagystílűén imádkozni. „Amikor este 
a háztartás sok gondjától fáradt vagyok, kezembe veszem a feszületet 
s hogy kipihenjem magamat, hosszasan elnézem. Egy pillanat s 
aztán mindig fényben gyúl ki a kereszt a Corpus nélkül : csak a 
kereszt — ragyogó fényből — Corpus nélkül, hogy a szenvedést 
ne lássam . . ." 

A mai kor túlzott szubjektivizmusa sok kárt okozott a vallásos 
ember imaéletében. Elsősorban ez a szubjektivizmus felelős azért, 
hogy az Egyház liturgikus életével való kapcsolatunk annyira meg-
lazult. E lazulás folytán elvesztettük érzékünket az Egyház felséges 
imái iránt. Elhitettük magunkkal, hogy sokkal közelebb jutunk az 
Istenhez a magunk alkotta imák szárnyain, mint ha az Egyház 
imaformuláit ismételgetjük. Az Egyház sohasem vonta kétségbe 
gyermekeinek azon jogát, hogy a saját maguk nyelvén dadogják el 
Istennek, amivel tele van a lelkük. Gyakoroljuk is eme jogunkat. 
De tudjuk értékelni, tudjuk szeretni azokat az imákat, amelyek 
Krisztus Egyházának lelkéből gyöngyöztek föl. Ne felejtsük : ennek 
az évezredeken át szüntelenül imádkozó Egyháznak tanítómestere 
az imában maga Krisztus volt. Ennek az Egyháznak vannak imái, 
amelyeket Krisztus ajkai suttogtak el először, amelyekben a próféták 
lelke sír, amelyeket angyal hozott az Égből, amelyeket az apostolok 
fogalmaztak, amelyekkel vértanuk indultak a halálba, amelyek a 
katakombák mélységeiből törtek az Ég felé. Ezek az imák imádságos 
évezredek megkövült lelke, amely a buzgón imádkozó lelkének 
melegétől újra meg tud elevenedni s csodálatos erőket magából 
kisugározni. Az Ecclesia orans-ról tudnunk kell : 

Nun weiss ich, das der Herr aus dir redet, denn 
du bist seines Schweigens mächtig ! 

Du hast es erlernt wie eine gewaltige Sprache: 
diene Worte sind nur seine Herolde ! 

A mi bomlott sarkaiból kiugrott világunknak ezer a baja, 
szükséglete. A testi és lelki nyomor ezer oldalról kiált felénk : 
Charitas ! Charitas ! S mi adunk is — ki többet, ki kevesebbet. 
Segítünk az államnak, a társadalomnak abban a kemény harcban, 
amellyel a testi és lelki nyomor ellen küzd. De sekszor elborul a 
szívünk, mert kénytelenek vagyunk megvallani, hogy „aranyunk-
ezüstünk nincsen". De — kérdem — miért állunk meg itt s nem 
kópiázzuk tovább Pétert — ha nem is szóval, de tettel : „A názá-
rethi Jézus nevében" imámat adom a világnak. Csak van olyan 
erős a hitünk, hogy át tudja törni azt a sűrű ködöt, amellyel a racio-
nalizmus takarta el előlünk az Eget. Hiszünk az örökké tevékeny 
isteni Gondviselésben. Krisztus számtalanszor biztosított bennünket, 



hogy az isteni Gondviselés nem veszi hallatlanba a Földről feltörő 
imákat. Ha hiszünk Krisztusnak, hinnünk kell azt is, hogy amikor 
a világért, ezer sebből vérző korunkért imádkozunk, a legnemesebb 
értelemben szociális munkát végzünk. Legyen nagyszívű az ima-
életünk, amely nem szorul bele a saját különben jogosult érdek-
körébe, hanem rendületlen hittel, bizalommal fogja át imáival az egész 
világot. 

Minél hatalmasabb lesz a Földről az Égbe nyúló ima-tömjén-
füstoszlop, annál szebb, nyugodtabb, boldogabb lesz a Föld, annál 
népesebb az Ég. 



Sao Paulo állam mezőgazdasága. 
Szelecz Arnold. 

SAO PAULO messze esik Magyarországtól s így közvetlenül 
talán nem is érdekelne bennünket, azonban az ott élő kö-

zel 70,000 magyar (lehet, hogy több, lehet, hogy kevesebb, a pontos 
számot senki sem íogja megállapítani J megadja az érdeklődési alapot. 

Sao Paulo államterülete 247,000 km2, egész Brazíliáé 8'5 millió 
km2. Lakossága 6.5 millió, illetve 40 millió. A 22 brazil-állam között 
a legszerencsésebb helyzete van. Tőle északra Brazil tropikus, sub-
tropikus éghajlatú államai, délre pedig a mérsékelt éghajlatú államai 
vannak. Sao Paulonak a kettő között mintegy átmeneti az éghajlata. 
Ez a magyarázata annak, hogy miért olyan színes a mezőgazdasági 
termelése. 

Sao Paulo állam területe 1920-ban birtok szempontjából a kö-
vetkezőkép oszlott meg. 

10 alquernái kisebb birtoka volt 21,535 birtokosnak 
10 alquernál nagyobb 25-nél kisebb „ 11,735 
25 50 „ „ „ 9,269 
50 „ 100 „ „ „ 6,180 

100 „ 250 ,. „ „ 4.777 
250 „ 500 „ „ „ 1,970 
500 „ 1000 „ „ „ 866 

1000 589 
Ez megfelel 5 millió alquer földnek (1 alquer 24,200 m2) 

kosság ebben az esztendőben 4'6 millió volt. Az 5 millió alquer 
föld Sao Paulo állam felét jelenti, melyből erdő 1,720,000 alquer, 
legelő 1,447,000 alquer, fás, bokrosterület 1,335,000, művelés alatt 
álló 603,000 alquer. 10 évvel később, az 1932-ben kiadott hivatalos 
statisztika szerint (1930—3l-re vonatkozik) 163,765 földbirtokos van 
6,108,000 alquer földdel, amikor a lakosság számát 6'5 millióra be-
csülik. 

A földbirtok elosztása nemzetiség szerint a következő képet adja : 
1 9 2 0 1 9 3 0 

nemzet iség földbir tokos alquer érték coníöban földbirtokos a lquer érték contóban 

brazil 4 8 , 5 0 0 4 , 5 0 0 , 0 0 0 9 1 4 , 4 4 3 1 0 7 , 2 2 5 4 , 5 0 0 , 0 0 0 3 , 3 0 0 , 0 0 0 

portugál 1 , 6 0 0 1 3 0 , 7 8 7 2 2 , 8 1 4 9 , 7 8 5 2 5 9 , 0 0 0 2 6 8 , 0 9 7 

olasz 5 , 2 0 0 1 9 2 , 0 2 1 4 8 , 3 7 5 2 7 , 3 7 6 7 9 7 , 4 9 6 9 1 5 , 1 7 2 

osztrák 1 2 0 5 , 1 3 5 1 , 4 9 9 4 1 3 1 3 , 0 8 2 1 1 , 1 1 9 

német 6 7 5 6 0 , 7 7 6 2 9 , 7 9 1 2 , 1 5 1 6 1 , 7 3 3 4 3 , 8 0 2 

angol 2 5 1 7 , 9 9 4 1 2 , 9 2 1 — — — 

spanyol 4 7 0 9 , 4 1 3 2 , 9 9 0 8 , 9 3 0 1 9 1 , 7 8 9 2 4 3 , 4 8 8 

f ranc ia 7 6 1 2 , 7 3 9 3 , 6 7 6 — — — 

m á s 2 2 5 4 5 , 6 0 8 5 , 3 0 5 — — — 

j a p á n — — — 5 , 1 3 2 7 2 , 5 0 3 8 1 , 6 0 5 

magyar — — — 3 2 2 1 , 9 3 7 2 , 3 9 2 



Ha ezt a kimutatást nézzük, azonnal észrevesszük, hogy 10 
év alatt a sao-pauloi földtulajdonosok száma megháromszorozódott. 
A brazil nemzetiségű földtulajdonosok száma a kétszeresére emel-
kedett, de a birtokállomány alig változott terjedelemben, értékben 
azonban több mint a háromszorosára. A portugál földbirtokosok 
száma hatszorosa a 10 év előttinek, a birtoka kétszerese ; az ola-
szok száma ötszöröse s a birtokuk négyszerese ; az osztrákok száma 
a négyszerese, a birtokuk a kétszerese ; a németeké háromszorosa, 
birtokuk alig növekedett terjedelemben. A spanyol birtokosok száma 
a 10 év,előttinek 17-szeresére emelkedett, birtokuk pedig a 20-szo-
rosára. Uj birtokosokként jelennek meg a japánok 5,132 birtokossal, 
72,503 alquer földdel, melynek megszerzésében a japán kormány 
jelentékenyen résztvett. A magyar birtokosok száma 322 1937 alquer 
földdel. Ez a szám azonban nem tartalmazza az összes birtokos 
magyart, csak néhány magyar kolónia birtoka van ebben összefog-
lalva, Árpádfalva, Boldogasszonyfalva, Szent-István királyfalva, stb. 

Ha azt nézzük, hogy a különböző nemzetiségűek birtokából 
egy birtokosra mennyi jut, akkor a következő táblázatot kapjuk : 

1 9 3 0 
nemzetiség alquer föld érték 
brazil 52'5 730 
portugál 265 1059 
olasz 29 1150 
spanyol 21 1250 
német 29 710 
osztrák 31'5 860 
japán 14 1100 
magyar 6 1234 

Érdemes tudnunk azt is, hogy a mezőgazdasági birtok fele 100 
alqueron felüli birtokosok kezében van, ezzel valamivel kevesebb 
átlag a 20 alqueron mozog. Tehát a birtokeloszlás elég arányos-
nak mondható. 

A művelési ágak szerinti megoszlást a következő táblázat mutatja 
1930-ban : 

kávéültetvény 862,792 alquer 
tengeri 362,073 
rizs 129,741 „ 
bab 17,200 „ 
burgonya 12,285 
Sao Paulóban* a kávéültetvény az uralkodó, azonban nem 

mondható, hogy monokultúrája van. Igen, itt a kávé eldorádója, de 
azért alig van ága a mezőgazdaságnak, mit be nem állítottak volna 

* Sao Pau loban 1920-ban csak hatszázezer alquer föld állott műve-
lés alatt, egész területének úgy a 6 °/o-a, 1930-ban körülbelül 2 millió alquer, az 
egész területének úgy a 20 o-a, s művelés alá vehető még körülbelül ennek a három-
szorosa, így még bőséges hely van a terjeszkedésre. 



az ország gazdasági életébe, vagy az erre való kisérlet már meg 
nem indult volna. 

A főszerep mindenesetre a kávénak jut. Megterem az egész 
állam területén, főképp a középponti fennsíkon, Mogy-Guassu, Pardo-
sa Tiete folyók között (600—800 m). A kávé 2—5 m magasságú 
cserje, sötétzöld, szembenálló levélzettel, apró, inkább kábító illatú 
fehér virágokkal. Ethiopiából származott Európába 1550 körül, Bra-
zilban 1761-ben karolták fel termesztését. 

Javarészt kézzel szedik a pirosra száradt bogyót és a sima 
földön vagy beton alapon kiteregetik, tisztítják, mossák, majd han-
tolják, szárítják. Ekkor a beneficiamentóba kerül (szelektáló), mely 
a kávét súly és nagyság szerint osztályozza, zsákba önti. Az osztá-
lyozott kávé elnevezése : 

chato grosso nagyszemű, könnyűi l a p o s s z e m ű , e három kö-
cha o medio kozepnagysagu z ö ü ig a , j o b b a c h a t i n h o 
chatinho apro 1 
moka közepes, gömbölyded 
mokinho egészen apró, acélos 
maragogype nagy, hosszú szemű 
burbon középnagyságú, tömör, a legjobb kávénak tartják. 
Legismertebb kávétermő vidékek Sao Paulo területén Ribeirao 

Preto (74,000 1) 32 millió kávécserjével, Rio Preto (61,000 I) 25'2 
millió kávécserjével, Campinas (135000 1) 24 millióval, Pirajuhy 
(42000 1) 24.5 m-val, Jabocaticabal (61000 1) 25 m-val, Jahn (510001) 
24 m-val, Taguaratinga (40000 1) 22 m-val, Amparo (56000 1) 187 
m-val, S'.Simâo (32000 1) 18*6 m-val S'. Carlos (60000 1) 18*3 m-val. 
Kitűnnek még kávéjukkal Agudos, Araraguara, Botucatu. Batates, 
Bragauca. Tehát a világ leggazdagabb kávétermő vidékét azzal a 
négyszöggel jelölhetjük meg, melynek déli vonalát Bragaucatol Ipaus-
suig, nyugati vonalát Ipaussutól Rio Pretoig húzhatjuk. Északi és 
keleti oldala Minas-Geraes határába vonható. A kávé földje legin-
kább a vörös föld, hol bőséges az esőzés, de a jó meleg napsugár 
se hiányzik. 

A hatalmas kávéültetvény középpontjában a fazenda áll épp 
úgy, mint nálunk a szép Magyarországon az alföldi birtok közép-
pontjában a tanya, vagy amint a Dunántúlon nevezik, a puszta. 
Több száz, sőt ezer holdas kávéfazendák, ültetvények is vannak. 
Ezeken van a tulajdonos, vagy az ispán lakása, sok helyen kastélya, 
körülötte pedig a munkások lakóháza s a gazdasági épületek. Nem 
egy fazenda akkora, mint egy kisebb falu. Sok helyen ki is fejlőd-
tek már rendes faluvá, sőt várossá is. Amint nálunk a tanyából 
iparvasút vezet ki a birtok részeibe, éppen úgy itt is megtaláljuk a 
legmodernebb berendezést. 

Közel két milliárd kávécserjét gondoznak Sao Paulóban, egész 
brazilban 2'580 milliárdot. — A kávémunkások között találjuk meg 
a fazendákon a Brazilba vándorolt magyarság zömét, akik között a 
hivatalos kimutatás csak keveset tüntet fel magyarnak, mert vagy 
jugoszláv, vagy román néven könyveli el őket, a szerint, honnan jöt-



tek. A íazendamunkások sorsa sok helyen nagyon siralmas volt. A 
földbirtokos nemcsak kihasználja őket a kevés bérért, hanem a sa-
ját boltjából vásároltatta őket s a legolcsóbb árut is méreg drágán 
számította fel. Nem egy helyen a fazendatulajdonos saját veretű 
pénzzel fizetett, miért csak a saját birtokán vásárolhatott a mun-
kása, hogy ilyen formán elejét vegye elszökésének. Ma már munkás-
védelmi szerv gondoskodik arról, hogy a visszaélések megszűnjenek. 

1930-ban S' Paulo kávétermése 17 millió zsákkal volt (1 zsák 
60 kg), egész Brazilé 23,172,000 zsákkal. A világ kávétermésének 
85 °/o-a Brazilra esik s végeredményben S' Paulóra. Az egész köz-
társaság legfontosabb jövedelmi forrása a kávé, ezért volt 1931-ig 
állami monopolium. 

A kávéval kapcsolatban ki kell térnünk a kávékrízisre is. Erre 
vonatkozólag álljanak itt a következők : 

1. Brazil évi, átlag kávétermése : a külföld kávétenmése : 
a) 1920-24 13,104,000 zsák kávé 6,164,000 zsák 
(lzsák60kg) a világtermelés68%-a 32 %-a a világtermelésnek 
b) 1925—28 17,562,000 zsák kávé 7,220,000 zsák 
a világtérmelésj70 %>-a 30 °/0-a világtermelésnek 
c) 1920—24-es termésnél termelési többlet 28°/o 
2. a) 1920—24-ben az évi világkávétermés átlag 19,268,000 zsák kávé 

„ „ fogyasztás 19,840,000 „ „ 
„ „ hiány 572,000 „ „ 

b) 1925—28-ban a világ évi kávétermésátlaga 24,782,000 zsák kávé 
„ a világ évi kávéfogyasztási átlaga 21,761,000 

évi felesleg 3,021,000 zsák kávé. 
Ennek a nagy feleslegnek oka a 28 százalékos termelési több-

let s az, hogy a fogyasztás csak 10 százalékkal növekedett. 
3. a) A brazil elnöki jelentés szerint 1926-ban 14,184,000 zsák 

brazil kávé került piacra, a világ többi termelőjétől pedig 7,068,000 
zsák kávé. 

Ennek a kettőnek összege jelenti a világ kávéfogyasztását, 
21,252,000 zsák kávét. 

b) Ezzel szemben Lanneuville szerint a világ kávéfogyasztása 
21,298,000 zsák kávé. 

1927-ben Brazil termelt 28,334,000 zsák kávét 
külföld „ 8,003,000 „ 
összes kávé 36,337,000 zsák kávé. 

1927-ben a világfogyasztás 23,536,000 zsák kávé 
felesleg 13,801,000 „ 

A fogyasztásban Brazil 15,115,061 zsák kávéval vett részt 
külföld 8,003,000 „ 

A korábbi készletből 417,934 „ 
Összes kávéfogyasztás 23,535,995 zsák kávé. 
Visszamaradt Brazilban 13,219,000 zsák kávéfelesleg. 



c) 1928-ban a brazil kávétermést a nagy fagy visszacsökkentette. 
9,932,000 zsák kávét termelt Brazil 
8,660,000 „ „ „ külföld 

1928-ban termett 18,592,000 zsák kávé. 
Ezzel szemben a fogyasztás 22,251,000 zsákkal volt. Az évi 

fogyasztáshoz külföld minden kávéját, Brazil pedig az 1928-as szűk 
termését s az előbbi feleslegből 3,949,000 zsák kávét használt fel. 
így is maradt még a brazil raktárakban 9,269,000 zsák kávéfelesleg. 

Mivel Brazilia évi átlag kávétermése 20,000,000 zsákra tehető, 
viszont exportképessége csak 15,000,000 zsák kávéra 
terjed, így az évi felesleg 5,000,000 zsák kávé. 
Ennek alapján 1930-ban a brazil kávésok tovább 17,000,000, kávé-
felesleget őriztek. 1932. VIII. 1-én a brazili kávékészlet már 26,381,000 
zsák kávé volt. 

Még tovább menve : 
az 1932—33-as sovány termés 15,000,000 zsák kávé, 
az 1933—34-es termés becslés 25,000.000 „ 
a két év alatt esetleg exportálható 30,000,000 
így 1934 VI. 30-ra visszamarad 36,381,700 „ „ a brazil raktá-
rakban. 

Az a körülmény, hogy Brazil kávé termésének csak 85 °/°-át 
tudta piacra vinni, megszülte a kávékrízist. Ennek megszüntetésére 
már különböző intézkedések történtek. A többek között elégettek 
vagy elpusztítottak más módon 1931 július 1-től 1932 június 30-ig 
8,376,000 zsák kávét, 1932 VII. 1-től XI. 15-ig 2,079,000 zsák kávét. 
Megjegyzendő, hogy még ezután marad vissza az előbbi számítás 
alapján a 36,381,700 zsák kávéfelesleg. 

A kávékrízis megszüntetését célozza az az intézkedés is, hogy 
1932 nov. 22-től kezdve 3 évi időtartamra tilos új kávéültetvény 
létesítése, vagy a felhagyottaknak pótlása. A kávéfeletti intézkedés 
a Conselho Nációnál do café kezében van letéve, amelynek köte-
lessége a rendelkezés végrehajtása, továbbá a kávé külföldi propa-
gálása. amelynek bejelentendő minden kávépörkölő és daráló 5 
canto büntetés terhe mellett. 

A szövetségi kormány sao-pauloi képviselője a kávétermelőkön 
könnyítendő, eltörölte az arra kivetett állami adókat, de egyúttal a 
kivitelre kerülő kávé minden zsákja után 5 dollár szükségadót vetett ki, 
fenntartva továbbra is az 192l-es külföldi kölcsön fedezetét szolgáló 
5 frankos kiviteli adót. 

A szövetségi kormány s a Conselho Nációnál do Café mindent 
megtesz a kávé érdekében. Hogy milyen lesz az eredménye, előre 
bajos jósolgatni. A kávétermelés korlátozása mindenesetre csak 4—5 
év múlva érezteti hatását, mert a kávécserje a 4. évben kezd csak 
teremni s teljes termést a 7. évtől hoz. Termelő képességét általá-
ban 40 évre becsülik. 

Igen fontos Sao Paulo mezőgazdaságában a kukorica is (milho, 
zea mais). Igazi amerikai növény. Mexikóban az inkák, Peruban az 



asztekok is ismerték már. Európába Colombus viszi 1492-ben. Sao 
Paulo leginkább sárga, fehér, vas, lófogú, gyöngyszemű kukoricát 
termeszt. Tengeri termelésének legnagyobb részét a húsfogyasztó 
ipar számára űzött sertéstenyésztés veszi fel. Hektáronként 25—45 
hl terem. Brazil kukorica termelésében Sao Paulo áll az első he-
lyen 372,073 alquer terjedelemben. 1929-ben 18,000,000 zsák tengerit 
termelt 1,200,000 tonna súlyban. 1930—31-ben Brazil tengeri termése 
5'08 millió tonna volt, 1'37 millió konto értékben. A tengeri termelés 
emelkedik, noha a kivitel csökken. 

A rizs ma már nemcsak a belső fogyasztás, hanem a kivitel 
szempontjából is fontos terméke Sao Paulónak. (Európa, La Plata 
államai). (Arroz, orisa sativa) Valószínű Kínából került az arabok-
hoz, ezektől a spanyolokhoz a IX—X. században. Sao Paulo már 
1663-ban termeli, 1825-ben széD kivitele is van belőle, de a kávé 
egészen háttérbe szorította. Ujabban megint nekilendült a rizs ter-
melése. 1929-ben már 360,000 tonna volt az évi termés. Egész Bra-
zilé több mint 1,000,000 tonna. 1930—31-ben Sao Paulo termése 420 
tonna, Brazilé 1 "04 millió tonna. A rizs exportját a Rio Grande Sul-
ban alakult S'indicato dos plautadares de Arroz tartja kezében. 
Hektáronkénti termésátlag 2,160 kg. 

Leggazdagabb rizstermő vidékek Barretos (27,000 1), Bebedouro 
(34,000 1), Cananea (9,000 1), Franca (49,0001), Guaratingueta (48,000 1), 
Iguape (36,000 1), Lorena (17,000 1), Rio Préto (61,000 1), S' José de 
Rio Pardo (42,000 1), Taubate (49,000 1), Tremembe (10,000 1). Más 
szóval a délkeleti mocsaras tengerpart, továbbá a Parahiba, Rio 
Pardo s más folyók völgye. De a folyóktól távolabb eső vidékeken 
is gazdagon terem. Fajtái között a hegyes szemű, fehér, cananeai, 
kemény, ignapei s japán fajták ismertebbek. Legjobb rizstermelők a 
japánok, de a magyarok is szívesen foglalkoznak vele. Az árpád-
falvi, boldogasszonyfalvi, buryi magyarok gvönyörű rizsültetvényét e 
sorok írójának is volt módjában szemlélni.*) 

Megterem Sao Paulo egyes helyein a gabonanemű is. A né-
metek, oroszok, magyarok foglalkoznak vele, egyelőre csak kísérlet-
ként. Mivel úgyszólván a teljes gabonaszükségletet Sao Paulo kül-
földről szerzi be, igen gazdaságos lenne a termelés. Megemlítjük, 
hogy a vasúttól távolabb eső, vagy inkább így mondhatnók, Sao 
Paulótól távolabb eső kolóniákon, a magyarokon is, méreg drága a 
buza-, rozsliszt. Bizony, ott kinn csak a kukoricaliszt járja, amit a 
legprimitívebb törőkkel állítanak elő. Brazília búzaliszt behozatala 
1931-ben 61,306 tonna volt, búzabehozatala pedig 795,893 tonna. 

A hüvelyesek között a bab áll első helyen. Brazil nemzeti ele-
dele a bab-rizsa. 1929-ben Sao Paulo 78,000 hektáron 195,300 ton-
nát termelt. Egész Brazil 580,000 tonnát. 1931-ben 196,694 tonnát, 

*) A sao-pauloi magyar kolóniákkal bővebben foglalkozott már s ezután is 
szándékozik foglalkozni a „Brazíliai Magyarság" hasábjain Î Aki részletesen akar ja 
ismerni az itteni magyarok gazdasági, kulturális életét, az rendelje meg és olvassa. 
Cím : Brazíliai Magyarság kiadóhivatala, Sao Paulo, Rua Vieira de Carvalho 10. 
Előfizetés 1 évre 6 pengő. 



illetve 674,428 tonnát. Leginkább a zöldbabot, mulatinhot, íretot ter-
mesztik. — A kukorica, rizs mellett a magyar telepeseknek is igen 
íontos jövedelmi forrása. Nagymennyiségben terem a káposzta, sa-
láta, sárgarépa, stb. zöldség főleg a városok közelében : a szent-
istvánkirályfalviak Sao Paulótól 22 kilométerre városszerte ismert 
zöldségesek. A zöldségféle a harmadik, ami nem hiányozhatik a 
brazil asztalról. Sajnos, a tormatermesztés nyitját még nem sikerült 
felfedezni Sao Paulóban. Ami van, külföldről hozzák. 

A burgonya (batata, Solanum tuberosum) vagy krumpli, kolom-
pér szintén jelentős az itteni mezőgazdaságban. Termesztik a fehér, 
rózsa, vörös, meg az édes krumplit. Krumpliként használható a man-
dioka is. A krumpli ültetése nagyon gazdaságos. Az ültetés után 
3—4 hónap múlva már szedhető s így évente kétszer is lehet szü-
retelni. A magyarok is szívesen foglalkoznak vele. Sajnos a hozzá 
nemértés nem egynek vitte el minden vagyonát. 1925-ben Sao Paulo 
krumpli termése 73,000 tonna volt, 1931-ben már 202,000 tonna. 
Termelési középpontok Aracariguana, Atibaia, Cutia, Itapecerica, 
Santo Amaro. Az utóbbi kettő a főváros számára termel. Legkivá-
lóbb burgonyatermelők a japánok, egy hektáron 3,000 kg-t is termelnek. 
Érdemes volna vetőmagként a magyar szabolcsi burgonya behozata-
lával foglalkozni. 

Az ipari növények között bőségesen terem a cukornád (Assu-
car Sacharum officinarum). A keresztes vitézek útján jutott Európába 
s 1500-ban Szicíliában termesztik. 1532-ben S'. Vincenteben is San-
tos mellett. Termelő középpontok Lorena, Piracicaba, Porto Feliz, 
Campinas, Capivari. A cukornádból vagy nádcukorból cukrot s szeszt 
állítanak elő. A termelés emelkedőben van a fogyasztás emelkedése s 
az alkoholgyártás intenzitása folytán. A legutóbbi évben Brazil ter-
melés 936,000 tonna volt. Sao Paulo 1928-ban 920,000 zsák cukrot 
termelt, 1932-ben pedig 1,780,000 zsákkal, de a behozatala még min-
dig 2.500,000 zsák (1 zsák 60 kg). 1932 novemberi rendelet ennek 
termelését is megszabja. Mivel Brazilban a benzinnek motoralko-
hollal való keverését törvény írja elő, az alkoholgyárak üzeme 
emelkedni fog. Nádcukor termelésével a magyarok is foglalkoznak. 
Igen szép nádcukor ültetvényük van a boldogasszonyfalvi magya-
roknak, akik nemcsak alkoholt (piugát) gyártanak belőle, hanem cuk-
rot is. Igaz, a cukor barna, mint az itteni népmaláták, de azért mégis 
csak cukor az. („Kisüstösök") 

A gyapotot (algodas, gossipium hirsutum) Mexikó és Peru már 
1492-ben termeli. Amerikai növény, Sao Paulóban már 1870-es évek-
ben virágzik termelése, később aláhanyatlik, de az 1900-as évekkel 
megint nekilendül. A brazil gyapotra nagy jövő vár, mert a föld, 
klima, nagyon alkalmas a termesztéséhez. Leghíresebb gyapotvidékek 
Porto Feliz, Tatuhy, Bury, Sococaba környéke. Hektáronként itt 
megterem 300 kg is, mig Egyiptomban csak 220 kg, az Egyesült 
Államokban 165 kg, Indiában 99 kg. Fontosabb brazil típusok: 
Lone Star, Moco, Ses Island. 1931-ben Brazilban 580,888 hektár 
ültetvény volt, a termése pedig 123*5 millió kg nyersgyapot. Sao 



Paulóé 20 millió kg. A brazil gyapot kivitele máris jelentős. 1931-
ben 207 millió kg volt 54,189 conto értékben Anglia, Németország, 
Portugália s Franciaország felé. Megjegyzendő, hogy Sao Paulo textil-
iparának gyapotszükségletét az állam 20—25 millió évi termése csak 
felerészben egészíti ki, így termelése állandóan emelkedik. A ma-
gyarok főleg Bury vidékén foglalkoznak vele s egyik legjövedelme-
zőbb cikknek mutatkozik. 

A dohány (fumo, Nicotianum tabacum) nem monopolium Brazilban. 
A világot Brazil ismertette meg a dohánnyal. 1599-ben érkezik Por-
tugáliába az első dohány magküldemény s legelőször Jean Nicot 
francia miniszter termesztette kertjében. Sao Paulo 1929-ben 3,300 
tonnát termelt, Brazil 85,000 tonnát termel évente 212,455 conto 
értékben, melyből Németországnak, Hollandiának, Argentínának, Bel-
giumnak is bőségesen jut. A magyar telepes dohányszükségletét 
maga állítja elő s még el is ad. Legjelentősebb dohánytermő vidé-
kek : S. José de Sapuciahy, Barretos, Redemcar, Itarare, Itaporanga, 
Pilar. 

A szőlő újkeletű Brazilban. A bevándorló olaszok kezdték ter-
melni. Sao Paulóban 1905-ben 1233 alqueren 15,814 hl bor termett, 
1929-ben már 40,000 hektoliter a termés. Brazil még igen sok bort 
importál. A termelés emelkedőben. Főbb helyei Sao Paulóban S. 
Roque, Tieté, Simao, Una, Cunha, Serra-Negra, Amparo, Itapora, S. 
Bernardo, Sorocaba, Taubate, Itatiba stb. 

A mandioca (manhiot utilissimum) Sao Paulónak ősnövénye. 
Igen nagy szerep vár reá, mert vele gondolják pótolhatni a gabona-
hiányt. A kenyérkészítésnél 30 százalékos mandioka lisztkeverés még 
elég jó kenyeret eredményez. 1731-ben Brazil 071 millió tonna man-
dioca lisztet állított elő 0'24 millió conto értékben. Sao Paulo 1929-
ben 54,000 tonnát termelt. A mi magyarjainknak is szép mandioka-
ültetvényük van. 

Sao Paulo földje valóban Istentől megáldott föld. Úgyszólván 
minden megterem benne. A déli gyümölcsök közül említjük a ba-
nánt, mely a szegény nép legfontosabb tápláléka. 24 fajtát termel-
nek. Legjobbak a pinta, macao, onroste. A santosi kikötőn át 1932-
ben 5,213.000 fürt banánt exportáltak 13,320 conto értékben Argen-
tina, Anglia, Hollandia stb. felé. Megemlítésre kínálkozik itt Szűcs 
István magyar vegyészmérnök Santosban egy angol-brazil banán-
ültetvényes társaság szolgálatában, aki banánból alkoholt, ecetet, 
lisztet, konzervet állít elő. Nincs magyar ültetvényes, kinek a tele-
pén hiányoznék a banán. Santos környékén vannak a legszebb 
banán ültetvények. 

Brazilban 14 millió narancsfát tartanak számon. A termelők 
között Sao Paulo a második helyen áll. A narancskivitel Brazilban 
1931-ben 2'05 millió ládával volt kb. 11 millió fáról, Anglia, Argen-
tina, Hollandia, Németország, Belgium felé. A brazil narancs egyik 
legelterjedtebb faja a mixerica, mely minden magyar háznál meg-
található. 

Megemlítjük még az abacaxit (ananasz), melyből szintén bő-



séges a termés Sao Paulóban, úgyhogy kivitelre is kerül Argentina, 
Spanyolország, Anglia, Németország íelé. Legkiválóbb gyümölcstermő 
helyek S'. José dos Campos, Jacarely, Canysina, Santos. 

A többi gyümölcsre nem térünk ki, mert azok termelése még 
nincs megszervezve s nem annyira számottevő egyelőre. Befejezésül 
megjegyezzük még, hogy újabban a brazil gyümölcs nagy védelem-
ben részesül. Az itteni gazdasági életre előnyös az interiores kultú-
rája, mert akkor lehet a piacra vetni, mikor Európa, Eszakamerika 
nem rendelkezik friss gyümölccsel. A banán, narancs, ananász ki-
vitele már intézményes. Brazil gyümölcskivitele 1931-ben 197,132 
tonna volt 83,796 conto értékben; behozatala 11,305 tonna 32,008 
conto értékben. Az állattenyésztéssel, iparral más alkalommal szán-
dékozunk foglalkozni. 

Felhasznált fontosabb irodalom : 
1. Delgado de Carvalho : Geographie do Brasil. 5. edicao 1930 
2. 0 Brasil e o Centennario da Independencia 1920. (hiv. kiad.) 
3. O Brasil Actual 1930, 1932 (hiv. kiad.) 
4. Annuario Demographico 1920—31 (hiv. kiad.) 
5. Estatistica de Commercio do Porto de Santos com os pair extrangeiros 

1927-28 , 1930 (hiv. kiad.) 
6. Revista de Ruval. 
7. Főképp pedig a Sao Paulo-i magyar királyi konzulátus évi jelentései Bra-

zília közgazdaságáról 1929, 1930, 1931, 1932. Az utóbbiakért hálás köszönet Dr. 
Boglár Lajos kcnzul úrnak. 



FIGYELŐ. 

Liturgia és életforma. 
Dr. Csóka Lajos. 

KORUNK VILÁGNÉZETE vajúdik. Az elmúlt két évszázad 
eszményei elhalványodóban vannak és új ideák, új célok 

tűnnek fel helyettük. A 18. század racionalizmusa azt hitte, hogy 
tudománya révén teszi boldoggá az embert; a 19. század abban 
bízott, hogy gépei teremtenek megelégedést a Földön ; korunk 
embere minden tudománya és technikája mellett is szegényebb, 
boldogtalanabb, mint valaha volt. A régi útak tehát nem vezettek 
célhoz, mert a régi világnézet a lelket kihagyta a számításból s a 
természetfölötti valóságokat nem vette figyelembe. De immár fordul 
a szél; új áramlatok jönnek, melyek teljesebb világnézést hoznak 
magukkal. A világnézetek teremtői és terjesztői : a tudósok, művészek, 
államférfiak ma már mindgyakrabban beszélnek Istenről, természet-
fölöttiről, örök értékekről s mindgyakrabban teszik őket műveik 
alapjává. Ebben az új szellemi áramlatban a liturgia újra elismerést, 
megbecsülést nyer ; egyháziak, de civilek is, folyton fokozódó erővel 
dolgoznak a liturgia kimeríthetetlen kincseinek minél bőségesebb 
kiaknázásán, azoknak minél szélesebb rétegeknek való szétosztásán. 

A magyar liturgikus mozgalom lelkes apostola, Szunyogh Xavér 
föntebbi tanulmányában beszámol az eddigi eredményekről s kiadja 
a legközelebbi jövő munkaprogrammját. Kívánja, hogy legyen élő 
liturgiánk, melyből szükségszerűen fog kisarjadni a liturgikus élet. 
Hogy ez utóbbi miként történik, kiválóan állítja elénk Dietrich 
Hildebrand : Liturgie und Persönlichkeit c. munkája (Salzburg, Pustet ; 
2. kiadás 1934). A civil szerző — ki a müncheni egyetem filozófiai 
tanára volt, migcsak megalkuvást nem ismerő kath. világnézete 
miatt elhagyni nem kényszerült a hitleri Németországot — a liturgiát 
nem mint a fölséges és szent Istennek kijáró imádást vizsgálja. Az 
ő célja kimutatni, hogy mily titokzatos és erőteljes energiák sugárzódnak 
arra, ki a liturgiát — ami alatt ő itt különösen a szentmisét és a 
zsoltárimádságot érti — szerető szívvel és értelmes lélekkel végzi. 
Hildebrand tehát a liturgiának nem közvetlen céljával, hanem 
közvetett hatásaival foglalkozik. 

A kiváló pszichológus szerző mindenekelőtt az egyéniség, vagy 
mint ő mondja, a személyiség (Persönlichkeit) kérdését vizsgálja. 
Bátran vág be új útakat, mikor kijelenti, hogy a természetes, tőlünk 
független tehetségek : ismerőképesség, akaraterő és szeretnitudás az 
igazi, a nagy egyéniségnek csupán egyik összetevőjét képezik ; a 
tudományos vagy művészi lángelme pedig az Isten rendkívüli aján-



déka s az egyéniségnek egyáltalán nem szükséges tartozéka. A 
másik lényeges összetevő az egyén azon elhatározása, mellyel 
természetes tehetségeit az örök, az igazi értékek szolgálatába állítja. 
Igazi egyéniség tehát az,, aki meg tudja látni a valódi értékeket és 
tud mellettük kitartani. Ám ezen az alapon némileg még igaza lehet 
Goethének, ki az embereket természetes képességeik foka szerint 
osztja átlagember és egyéniség csoportokba. De jön a keresztség, 
mely új, reális erőkkel áll az ember szolgálatára. A keresztség és 
kegyelmi élet révén megnyeri ugyanis az egyén annak lehetőségét, 
hogy másolja, felöltse az ember tökéletes megvalósulását, Krisztust, 
hogy szentté legyen. Márpedig a szent mindig igazi, nagy egyéniség. 

Ezen fejtegetései után áttér a szerző a liturgia azon lénye-
ges vonásainak tárgyalására, melyek egyben minden igazi egyéni-
ségnek is alkotórészei. A továbbiakban mi ezek közül csupán ket-
tőre akarunk rámutatni Hildebrand kapcsán, mégpedig azon ket-
tőre, melyet a mai kor embere oly károsan nélkülöz s mely a 
liturgiában oly bőséges táplálékot nyer. Ez a két tulajdonság a 
közösség-tudat és a megilletődés érzése. 

A racionalizmus és materializmus földreszegzett világnézete 
szükségképpen nevelte egoistává az embert, kinek legerősebb ösztöne 
az önzés, főtörvénye az önérdek volt. Akinek életfelfogása homo-
centrikus és nem theocentrikus, ki a természetfölöttit nem veszi 
észre, abban igazi önzetlenség, lemondás, szeretet, közösség-szolgálat 
nem lehet. Pedig de mennyire szükség van az emberi társadalomban 
arra, hogy az önérdek mellett a közérdek is érvényesüljön, hogy az 
egyén mellett a közösség is hozzájusson a maga jogához. Ezt az 
annyira szükséges közösség-tudatot és közösség-szolgálatot a francia 
forradalom a testvériség jelszava alatt akarta kialakítani ; Hitler 
nemzeti szocializmusa a közös vér mithoszára épít s heti közös 
sétákkal s havonként egy ebédfogásról a szegények számára való 
lemondással és hasonlókkal próbál célt érni ; az orosz szovjet durva 
erőszakkal akarja milliók lelkébe verni a szociális gondolatot. Ámde 
igazi közösség-tudat és közösség-szolgálat csak ott lehet, ahol a 
szeretet és nem az érdek parancsol. 

Hildebrand rámutat az igazi közösségi kapocsra. Az igazi 
közösség — Gemeinschaft — a Corpus Christi mysticum, melyben 
egy Atyának fiai, egy testnek tagjai vagyunk. Ezen közösség össze-
tartó eleme Krisztus ; aki tagja akar lenni Krisztus misztikus testé-
nek, annak meg kell halnia a maga számára, hogy ne ő éljen, 
hanem Krisztus őbenne. Márpedig Krisztus mindenkiért, az egész 
közösségért élt és halt meg s azért dolgozik a világ végezetéig. Az 
igazi egyéniségnek, aki felöltötte Krisztust, megvan a közösség-tudata, 
hisz ő tudja, hogy minden ember vagy tagja Krisztus „misztikus 
testének, vagy legalább is ki van szemelve erre a tagságra. Ő Krisztus 
példáját követve teljesíti kötelességét a közösséggel szemben. Az 
evangéliumi mondás : „Arról ismernek meg benneteket az emberek, 
hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretettel lesztek egymáshoz", 



nemcsak a Krisztushoz tartozás ismertetőjelét, hanem egyúttal az 
igazi közösség alaptörvényét is tartalmazza. 

Ez a közösségtudat erőteljes táplálékot nyer a liturgiában s 
ezáltal a liturgia az egyéniség ezen íontos elemének kibontakoztatója, 
fejlesztője lesz. Az Eucharistia a Corpus Christi mysticum közös 
szeretetlakomája ; a liturgia — a szentmise, a zsoltárimádság — a 
közösségnek, az Egyháznak az imádsága, melyet mindenegyes pap 
és hívő a közösség nevében és a közösségért végez. A liturgia 
nyelvében is kifejezést nyer a közösségi gondolat ; szinte általános 
a többesszám használata a liturgikus szövegekben. A liturgia e 
módon még akkor is ébrentartja a liturgikusán imádkozó lelkében 
a közösség tudatát és lehetővé teszi neki annak szolgálatát, mikor 
az illető attól távol van, mikor külsőleg el is különült tőle. 

A mult századok világnézeti légkörében nevelkedett embernek 
másik nagy, lényeges hibája, hogy nem tud megilletődni, hogy nem 
ismeri a megilletődöttség (Ehrfurcht) érzését. Ezen emberek egyik 
csoportja gőgös, fölényes, mert azt képzeli, hogy ő már mindent 
tud, hogy számára a világ titkokat már nem rejteget ; őt a világ 
csak oly mértékben érdekli, amily mértékben az ő hasznát szolgálja. 
A másik csoportba azok a tunya, lomha emberek tartoznak, kiknek 
nincs problémájuk a lét nagy kérdései tárgyában ; ők csupán hasz-
nálni, élvezni akarják a világot — szinte az állat gondolatnélküli 
egykedvűségével. A megilletődött ember ezekkel szemben állandóan 
át van hatva annak tudatától, hogy fölötte, az ő kedve, tetszése 
fölött van még valami felsőbb is. 0 ismeri vagy legalább is sejti, 
érzi saját metafizikai helyzetét s ennek megfelelően él. Nem zárkózik 
be az abszolút Ur, az Isten léte elől s kitárja lelkét a lét titkaival 
szemben. 

A világnézetben tehát fontes szerepet játszik ez a megilletődni-
tudás. Primitív formája nem az igazi Istenkép, Isteneszme következ-
ménye, mert mint még a természeti vallásnak is nélkülözhetetlen 
előfeltétele, megelőzi azt. Nem azonos ez az érzés az Istenhez való 
viszonyunk ismeretéből fakadó alázatossággal, sem a szentírási 
Istenfélelemmel (timor Domini), hanem a léleknek megilletődöttséget 
kiváltó sejtése ez valami nagyobb, hatalmasabb előtt. Kialakult, kitisz-
tult formájában aztán alkotó elemévé válik a hit, remény, szeretet 
erényeinek és biztosítja Istenhez való viszonyunk helyességét, meg-
gátolja az alaptalan bizalmaskodást a végtelen és szent Istennel 
szemben, vagy hogy csupán csak a kifogástalanság, illendőség 
mértékét alkalmazzuk Vele szemben. 

A megilletődöttség ezen érzése oly lényeges tényezője az igazi 
egyéniségnek, hogy azt nem pótolhatja bármilyen ragyogó tehetség 
sem. A kiváló természetes tehetségek ugyanis — mint föntebb 
láttuk — csupán egyik összetevőjét képezik a nagy egyéniségnek ; 
a másik tényezőnek : a valódi értékek meglátásának és az értékek 
világával való szerves kapcsolatnak pedig a vallás révén éppen ez 
a megilletődöttség az egyik nélkülözhetetlen előfeltétele. A modern 
kor tudományos és technikai fejlődése önérzetessé, kevéllyé tette az 



embert és elsorvasztotta benne a megilletődöttség készségét s ezáltal 
őt korlátolttá, világképét hiányossá, hamissá tette. A kultúrának 
ezen látszat-magaslatán ugyanis a történéseknek csak másodlagos, 
természeti okait (causae secundae) vizsgálja, fürkészi, miközben az 
elsődleges ok (causa prima), az Isten létezése és szerepe tudatlanná válik 
előtte. E szempontból aztán oktalanabb lesz, mint a legprimitívebb 
vadember, ki a természeti okokat nem ismerve, mindent közvetlenül 
az első okra, Istenre vezet vissza. 

Ezek után az a kérdés, miként neveli a liturgia az embert 
megilletődni-tudóvá, ami által az egyéniség teljesebb, világszemlélete 
tökéletesebb lesz. A liturgiát az Istenfélelem és lstenfiúság gondolata 
hatja át. Ez az eszme kisugárzik belőle s a liturgiát átéléssel végző 
embert önkénytelenül is megilletődötté teszi a Teremtővel és művei-
vel, teremtményeivel szemben. Az Egyház — s manapság már 
nemcsak a papság és szerzetesség, hanem igen sok civil is — 
naponként imádkozza a Venite (Jöjjetek) zsoltárt, mely oly páratlan 
erővel érezteti át velünk Istennel szemben való semmiségünk, a Tőle 
való teljes függésünk tudatát. De az Úr Fölsége, a maiestas Domini 
sugárzik a Zsoltároskönyv többi lapjáról is — s a szentmise titok-
zatos nagyszerűsége kikényszeríti belőlünk a megilletődés érzését. 
S ez az érzés mégsem a janzenisták vagy kálvinisták Istentávolságát 
jelenti, mert a liturgiában az Isten fölsége és a mi Atyánk képe 
szerves egységben jelentkezik s a teremtmény félelme és hódolata 
mellett ott van a gyermek tiszteletteljes szeretete is. Ez a megillető-
dött gyermeki szó hangzik a szentmise kezdetén: Belépek az Isten 
oltárához, ki megvidámítja az én ifjúságomat ; ez a kettős érzés 
cseng ki a Gloria magasztaló énekéből : Hálát adunk Neked a Te 
nagy dicsőséged miatt; Uram, Istenem, égi Király, mindenható 
Atya-Isten. A zsoltározás és a szentmise külső formái, miket az 
értelmetlen ember oly könnyen tud hideg cerimoniának, léleknélküli 
szertartásosságnak bélyegezni, ennek a megilletődésnek természetes, 
szinte szükségszerű megnyilatkozásai. Fejhajtás Jézus, vagy Dicsőség 
az Atyának . . . mondásakor, felállás evangéliumkor, oltárcsókolás, 
térdhajtás, iérdelés s az állandóan kimért, nem hanyag testtartás : 
mind az Isten fönségének kijáró tisztelet és hódolat kifejezései. 

* * 
* 

Tárgyunkat kimeríteni nem szándékozzuk, hisz a liturgia az 
egyéniséget képző, tökéletesítő erőknek kiapadhatatlan forrása. Csak 
egy-két szempontot ragadtunk ki, hogy felhívjuk rá nemcsak a 
liturgiát szeretők, hanem a valódi értékeket keresők figyelmét is. 
Hildebrandnak igaza van, amikor a liturgiára is vonatkoztatja az 
Ur Jézusnak a szamariai asszonyhoz intézett szavait : si scires 
donum Dei, vajha ismernéd Isten ajándékát. 



Á mindenség határai. 
Dr. Holenda Barnabás. 

A TERMÉSZETTUDOMÁNYOKNAK nem lehet egyedüli ren-
deltetésük, hogy gyakorlati eredmények elérésébén segítsék 

az embereket. Megismertetnek bennünket a természet erőivel és így 
a kezünkre járnak, hogy ezeket a hatalmas energiaforrásokat a szol-
gálatunkba állítsuk, de más irányban is nagy távlatokat nyitnak meg 
előttünk. Tanítanak bennünket, hogy megértsük a körülöttünk levő és 
szinte a végtelenig terjeszkedő világot és új szempontokat adnak an-
nak a viszonynak a tisztázására, amely az ember és a nagy világ 
között fennáll. Fáradságos munka ez és hosszú út vezet az eredmény 
felé. Ezt jól láthatjuk, ha kiragadunk egy problémát : az ember 
ismereteit a világ kiterjedéséről és nézzük, hogyan jutott el a gon-
dolkozók és kutatók serege a mai világképhez. 

Elég bőven találunk forrást, ha keressük, mikép gondolkoztak 
2000—3000 évvel ezelőtt a világ felépítéséről. Mi Archimedes (287— 
212 Kr. e.) egy érdekes munkáját vesszük alapul, amelynek Homok-
számítás a címe1). Ezt a furcsa címet azért kapta a könyv, mert 
Archimedes azt akarja világossá tenni Gelon szirakuzai király előtt, 
hogy mennyire tévednek, akik azt gondolják, hogy a világon levő 
homokszemek száma határtalan nagy. Ezért ő gondolatban megtölti 
az akkor ismert világmindenséget homokkal és iparkodik megállapí-
tani a homokszemek számát. A mi szempontunkból különösen azért 
érdekes ez a munka, mert képet ad nekünk arról, hogy a Krisztus 
előtti harmadik században hogyan gondolkodott egy igazán első-
rangú tudós a világ kiterjedéséről. 

Először azt a mindenséget — Kozmoszt — veszi alapúi, amelyet 
akkor a legtöbb csillagász elfogadott. Ez egy olyan gömb, amelynek 
középpontjában van a nyugvó Föld, és amelynek felületén végezi 
a Nap a maga keringését. Ennek a gömbnek a sugara tehát egyenlő 
a Napnak a Földtől való távolságával. Ezt a távolságot kellett tehát 
Archimidesnek először is megállapítani, hogy a mindenségre vonat-
kozó számításait elvégezhesse. Azt mondja, hogy egyesek megkísé-
relték kimutatni, hogy a Föld kerülete 300,000 stadion. Itt valószínűleg 
Eratosthenesre (276—194 Kr. e.) gondol, akinek a mérése szerint a 
Föld délköre 252,000 stadion hosszúságú. Ha egy stadiont 185 m.-nek 
veszünk, ez 46,620 km.-t ad. Kissé nagy érték ez, mert a délkör 
kereken 40,000 km. hoszzúságú. Archimedes méginkább eltér a tény-
leges hosszúságtól, mert óvatosságból, hogy kicsiny ne legyen az 
általa számított világ, jó tízszeresen nagyobbított mértéket vesz és 
így nála a Föld sugara kb. 90,000 km. lesz, pedig valóságban nincs 
egészen 6400 km. 

Archimides Arenar iusa . A görög szöveget magyar fordítással kisérte és 
jegyzetekkel ellátta Grosschmid Lajos. Budapes t 1931. 



Hogy a Föld méreteiből megkapja a Kozmosz méreteit, fel-
használja az akkori csillagászat többi adatait. A Föld nagyob, mint 
a Hold és a Nap sugara 30-szor akkora, mint a Holdé. (Ez erősen 
téves szám, mert valóságban kb. 400-szor akkora.) Mivel pedig a 
Nap körpályájának több mint 1000-ed részét takarja el az égbolton, 
kiokoskodja, hogy a Napnak tőlünk való távolsága kisebb, mint 
a Föld sugarának 10,000-szerese. Mivel igen nagynak vette föl a 
Földnek sugarát, a Nap távolságára kapott érték — 900 millió km. 
— hatszor nagyobb a most ismert távolságnál. (150 millió kilométer). 
Kiszámítja utána, hogyha ezt a 900 millió km. sugarú világminden-
séget megtöltené homokszemekkel, amelyeknek átmérője kisebb, 
mint a milliméter 40-ed része, akkor a homokszemek száma kisebb, 
mint 10al. Ez oly szám, hol az egyes után 51 nulla következik. 

Ez a világ azonban még nem elégíti ki Archimedes fantáziáját. 
Hivatkozik arra, hogy a szamoszi Aristarchos felállította azt a fel-
tevést, hogy az állócsillagok és a Nap mozdulatlanul állnak, a Föld 
pedig kör kerülete mentén kering a Nap körül. Ezért az állócsillagok 
világa sokkal nagyobb az általánosan elfogadott Kozmosznál, még 
pedig Archimedes úgy számítja, hogy ahányszor nagyobb a régi 
Kozmosz sugara a Földnél, annyiszor nagyobb az állócsillagok 
szférájának sugara a Kozmosz sugaránál. így a megnagyobbodott 
világ sugara már 9 millió km. lesz kerek számban, vagyis nagyjában 
az a távolság, amit mi egy fényévnek szoktunk mondani. Ez, amint 
ismeretes, akkora távolságot jelent, amelyet a fény egy év alatt fut 
meg. Az ebben levő homokszemek száma már 10GÍ Archimides 
szerint, vagyis az egyes után 63 nullát kellene írnunk. 

Ha a kortársak elolvasták Archimedes munkáját, valószínűleg 
azt gondolták : ez az ember is szabad szárnyra eresztette fantáziáját. 
Pedig Archimedes fantáziája nem volt olyan gyors röptű, hogy utói 
érte volna a — valóságot. Azóta a csillagászati tudásunk nagyot 
fejlődött — különösen az utolsó 300 esztendőben a távcsövek fel-
találása óta — és ezzel a fejlődéssel együtt a mindenség méretei is 
mindinkább óriásivá nőttek. Ha gondolatban lerajzolnók az Archime-
des-féle megnagyobbított világgömböt, a sok ezer millió csillag közül 
csak a Nap kerülne ebbe bele néhány bolygójával, hisz a legköze-
lebbi állócsillag (a Proxima Centauri) is 4'2 fényévre van tőlünk. 
Amint újabb és újabb módszereket találtak a csillagok távolságának 
a megmérésére, és amint mindig erősebb távcsöveket tudtak az égre 
szegezni, mindig nagyobb és nagyobb lett a csillagok tőlünk való 
távolsága is. Felismerték, hogy legközelebb van hozzánk a tejút 
csillagrendszere, amelyhez hozzátartozik a Nap is. Ennek a rend-
szernek sok ezer millió csillaga egy lapos koronghoz hasonló óriási 
szigetet alkot a világmindenségben, amelynek átmérője több száz-
ezer fényév. Ezenkívül más ilyen csillagszigetek is úsznak a világ-
mindenségben, amelyeket mi spirális ködfoltoknak látunk. Mindezek 
sok ezer millió csillagból állnak, vagy részben ködállapotukból most 
alakulnak át ilyen csillagvilággá. Ezeknek a csillagvilágoknak a 
száma is több ezer millió és a legközelebbiek — kereken 1 millió 



fényévre vannak tőlünk, a legtávolabbi pedig amelyet az Ikrek csil-
lagképében találtak meg, kb. 150 millió fényévtávolságra van. Ez 
azt jelenti, hogyha 100 millió évvel ezelőtt elpusztult volna, még 
akkor is 50 millió évig kellene várnunk, amíg eltűnne az égbolto-
zatról, addig mindig világítanának a valamikor az őskorban elindult 
sugarai. 

A nagyméreteken kivül az a másik érdekes felfedezése az 
utolsó 10 év csillagászatának, hogy ezek a spirális ködök állandóan 
távolodnak tőlünk nagy sebesseggel. Ismeretes dolog, hogy a tőlünk 
távolodó mozdony sípolása mélyebbnek, a hozzánk közeledőé ma-
gasabbnak hallatszik. Ez a Doppler-elv érvényesül a fénysugaraknál 
és ott abban nyilvánul meg, hogy a tőlünk távolodó fényforrás 
fénye vörösebbnek látszik, mint egy hasonló nyugvó testé és épen 
ebből a jelenségből lehet a csillagoknál a távolodás sebességét meg-
állapítani. A spirális ködfoltokra nézve V. M. Slipher végzett meg-
figyeléseket az amerikai Lowell obszervatóriumban. Az eredményt a 
következőkben foglalhatjuk össze. Ha egy millió fényévnél valamivel 
nagyobb sugarú gömböt gondolunk a Föld köré, akkor több, mint 
80 olyan spirális ködfoltot találunk ezenkívül, amelynek a mozgását 
sikerült megállapítani és ezek valamennyien tőlünk távolodnak. A 
gömbön belül megfigyelt néhány ködfoltnál előfordul, hogy egyik-
másik hozzánk közeledik, de ez nem sokat jelent, mert ezeknél 
más jelenség elhomályosíthatja az igazi eredményt. 

Még tovább jutott E. P. Hubble, aki a Mount-Wilson obszer-
vatórium csillagásza, aki 1929-ben megállapította, hogy az a sebesség, 
amelyikkel a ködfoltok tőlünk távolodnak, arányos azok távolságával; 
amelyik kétszer olyan messze van tőlünk, az kétszer akkora sebes-
séggel távolodik. Az a ködfolt, amelynek távolsága 150 millió fény-
év, másodpercenként 25,000 km. óriási sebességgel rohan tőlünk 
tova a világűrbe. 

Első pillantásra kissé különösnek látszik, hogy minden ködfolt 
tőlünk iparkodik távolodni ; mintegy mi vagyunk a középpontjában 
annak a mindenségnek. amelyik a világ minden tája felé szétszóródik. 
De a tapasztalatunkat máskép is értelmezhetjük. Gondoljuk el, hogy 
egy papírlapot hosszában és keresztben húzott egyenesekkel oly 
négyzetekre osztottunk, amelyeknek minden oldala 1 cm. és minden 
csúcspontba szúrjunk bele egy gombostűt. Ha az egészet oly nagyítón 
át nézzük, amelyik minden négyzet oldalt a duplájára növel, akkor 
a gombostűk is mindenütt kétszer olyan messze kerülnek egymástól. 
De másképen is tekinthetjük a dolgot. Ha a középen kiválasztunk 
egy gombostűt, akkor azt találjuk, hogy az a 4 gombostű, amelyik 
eredetileg 1 cm. távolságra volt tőle, a nagyítás miatt eltávolodik 
2 cm,-re, az a 4 gombostű, amelyik eredetileg 2 cm. távolságban 
volt tőle, most már 4 cm.-re lesz stb., tehát a középső gombostű 
helyéről széttekintve azt tapasztalnék, hogy minden más tű távolodik 
ettől, még pedig annál nagyobb mértékben, minél távolabb volt tőle 
eredetileg. Ezért a csillagokon észlelt jelenséget is úgy értelmezhetjük, 
hogy a világ egész terjedelmében dagad, minden irányban szétterjed. 



Még egy nehézséget kell megemlítenünk. Láttuk, hogy a sebes-
ség annál nagyobb, minél messzebb van a ködfolt. Most 150 millió 
fényév a legtávolabbi ködfolt távolsága, de a világdagadás miatt ez 
folyton nő és emellett biztosra vehetjük, hogy mi még nem láttuk 
meg a távcsöveinken a legmesszebben levő csillagokat, hanem ha 
nagyobb távcsövet tudunk majd csinálni, még messzebb levő köd-
foltokat is észre fogunk venni. Ezeknek azonban még nagyobb lesz 
a sebessége, úgyhogy lassanként közel jutunk a másodpercenkénti 
300,000 km.-es sebességhez, a fény sebességéhez. De a mai fizikai 
tudásunk szerint ez olyan felső határ, amelyet anyagi test nem érhet 
el. Ezért nem szabad a csillagvilágban oly távolságig eljutnunk, amely-
nél már ez a sebesség lépne fel. Hogyan lehet ezt a korlátozást elkép-
zelnünk ? A tér helyett válasszunk egy felületet és azon utazzunk 
egyik pontjából kiindulva. Ha ez a felület sík, akkor elvileg akár-
milyen nagy távolságig eljuthatunk, de ha a felület gömb, már egész 
más a helyzet. Ha a Föld felületén valaki repülőgépen elutazik tő-
lünk és mindig egyirányban repül, akkor először folyton távolodik 
tőlünk, de csak addig, amíg 20,000 km. távolságra el nem jut. Ekkor 
már a Föld átellenes pontjában lesz és ha még tovább halad az 
eredeti irányban, akkor újra közeledik és végre is teljesen visszatér 
hozzánk. Ha a világűr, a tér nem olyan szerkezetű, mint a sík, ha-
nem olyan mint a gömb, akkor ott is hasonló jelenséget várhatunk. 
Az a kérdés, mit szól ehhez az elgondoláshoz a mai fizika ? 

Ha a tér szerkezetét akarjuk fizikailag vizsgálni, akkor a rela-
tivitás elméletét kel alapul venni, mert ez az egyedüli fizikai elmélet, 
amelynek a térre vonatkozóan külön mondanivalója van. 1915-ben 
sikerült Einsteinnek a relativitás elmélete alapján az ő új gravitációs 
törvényét felállítani. A régi törvény Newtontól származott és azt 
mondotta ki, hogy a testek határozott erővel vonzzák egymást. A 
Nap vonzza a bolygókat, ezért keringenek ezek körülötte elliptikus 
pályán, a Föld vonzza a testeket, ezért esik vissza a feldobott kő-
darab. Einstein elméletében nincs szó ilyen vonzó erőről. 0 azt 
mondja, a testek a Föld felületén nem azért mutatják az ő meg-
szokott viselkedésüket, mert a Föld vonzza őket, hanem azért, mivel 
olyan térben mozognak, amelynek szerkezete a Föld tömegének 
hatására megváltozott. Hogy milyen a tér szerkezete, azt a geometria 
tételei mutatják, amelyek benne érvényesek. Az a geometria, ame-
lyet mi alapul veszünk, Euklides görög tudóstól származik és ennek 
egyik ismert tétele, hogy két pont között legrövidebb az egyenes 
vonal. Ha a testeket mozgásukba semmi sem zavarja, akkor ilyen 
egyenes vonalban mozognak. A vízszintesen eldobott kő nem mozog 
egyenes vonalban, hanem lefelé hajlik. Ezért vette föl Newton a 
Föld vonzóerejét, amely ezt a lefelé hajlást megmagyarázza. Ein-
stein azonban azt mondja, hogy nincs itt szó semmiféle külön vonzó 
erőről, hanem egyszerűen megváltozott a tér szerkezete a Föld körül, 
már nem az egyenes többé a legrövidebb vonal, s azért a magára 
hagyott test sem halad egyenes vonalban. Ugyanez áll a bolygókra 
is. Ezek is magukra hagyva, idegen behatás nélkül végezik a moz-



srásukat, ezért a legrövidebb vonal mentén kell haladniok. Mivel azt 
tapasztaljuk, hogy nem egyenes, hanem görbe pályán keringenek, 
ez mutatja, hogy a Nap hatására megváltozott a tér szerkezete, az 
nem „euklidesi" többé. Csak épen megemlítjük, hogy Einstein új 
törvényéből mindaz következik, ami régi elméletből levezethető volt, 
sőt néhány új jelenség is. így pl. a Nap mellett elhaladó fénysugárnak 
el kell görbülnie. Mikor aztán az 1919-es angol csillagászati expedíció 
ezt igazolta is, érthető feltűnést keltett mindenfelé. Ez volt a kezdete a 
relativitás népszerűségének a nagy közönség körében, ami minden-
esetre rövidebb ideig tartott, mint a fizikusok között való népszerű-
ség, mert az elméleti fizikában a relativitás elmélete most már mond-
hatni egyeduralkodóvá lett. 

Einstein tehát a tér szerkezetét is fizikai vizsgálódás tárgyává 
tette. 1916-ban még egy lépéssel tovább ment. Törvényének némi 
módosításával arra az eredményre jutott, hogy a tér nemcsak a nagy 
anyagi tömegek (pl. a Nap) közelében görbül meg, hanem egészében 
is van bizonyos görbülete. A térben levő anyag a maga hatásával 
nem engedi, hogy a tér a végtelenségig szétnyúljon, hanem azt any-
nyira összegörbíti, hogy zárt, gömbszerű világ lesz belőle. Ezt persze 
szemléletesen nem tudjuk elképzelni, de az analízis felvilágosításul 
szolgál minden tulajdonságáról. A mi szempontunkból legfontosabb 
jellemzője az ilyen zárt világnak az a tulajdonsága, hogy ha egy 
irányban neki indulunk, csak egy darabig távolodunk a kezdő he-
lyünktől, azután újra közeledünk hozzá és végre ugyanoda vissza-
jutunk. A világból kilépni semmi sem tud. Mivel a továbbiak szerint 
több mint 1000 millió fényév ennek a világnak a görbületi sugara, 
több mint 6000 millió fényév ennek az önmagába visszavezető útnak 
a hosszúsága. Ezért, ha előre nézünk, tulajdonképen a fejünk hátsó 
részét is látnunk kellene, illetőleg azt a dolgot, ami 6000 millió év-
vel ezelőt a fejünk helyén volt. Hogy ez nem történik meg, annak 
egyébb körülményeken kívül az az oka, hogy a világ nem pontosan 
gömbszerű, a benne levő anya egyenlőtlen elhelyezkedése kissé el-
torzítja. 

A következő évben (1917) a hollandi de Sitter kissé módosította 
Einstein elméletét. Ennek a módosításnak következménye az lett, 
hogy ebben a világképben az égi testeknek nagy sebességgel kifelé 
kellett száguldozniok. Meg kell említenünk, hogy de Sitter általános 
szempontokból fogalmazta meg az ő módján az elméletét s nem az 
volt a célja, hogy a ködfoltok kifelé való száguldozását megmagya-
rázza. Hisz abban az időben még csak 3 ködfoltról sikerült meg-
állapítani, hogy mozog és a három közül csak kettő távolodott tőlünk, 
a harmadik már közeledett. Matematikai szempontból teljesítette az 
elméletet a belga Lemaitre, aki 1927-ben kimutatta, hogy az eddig 
említett két lehetőség csak két szélsőséges megoldás s még nagyon 
sok közbeeső megoldás lehetséges. Az Einstein-féle világ labilis 
egyensúlyú, mint a csúcsára állított tű és ha valami egyensúlyából 
kimozdítja, akkor közbeeső lehetőségek lépnek fel és végül a de 
Sitter-féle világ áll elő. A változás legfontosabb kísérője a világ-



dagadás, aminek következtében a ködfoltoknak a távolságukkal 
arányos sebességgel kell tőlünk távolodniok. 

Mindezek figyelembevételével fejti ki Eddington szellemes új 
könyvében1) az ő elméletét a világmindenségről. A világ kezdetekor 
az anyag elektronokra és hydrogén atom magokra volt szétbomolva, 
ezeknek a száma 129,10" (129 után 77 nullát kell írnunk). Ez alkotta 
meg az Einstein-féle gömbszerű világot, amelynek sugara 1068 millió 
fényév volt. Az anyag átlagos sűrűsége nagyon kicsiny volt ebben 
a világban, minden másfél literre esett átlag egy hydrogen atom. — 
Mindezeket az adatokat Eddington a ködfoltok megfigyelt távolodási 
sebességéből számította ki. — Amikor az ősanyag kezdett össze-
állni ködfoltokba, megbomlott a világ egyensúlya, nem maradhatott 
tovább Einstein-féle világ, átalakult Lemaitre-félévé s ennek első 
következménye lett, hogy elkezdett dagadni, s így ma már a sugara 
több ezer millió fényév lehet. A dagadás sebességét is megkísérli 
Edington kiszámítani. Felhasználja az atom modern elméletét, a 
hullámmechanikát és ennek alapegyenletéből bizonyos általános 
meggondolások alapján több érdekes fizikai eredményen kívül a 
dagadás sebességére is oly értéket kap, amely a megfigyelt értékek-
kel jól megegyezik. 

Ez az elmélet nem tekinthető a fizika végső szavának ezekről 
a kérdésekről, de hogy ezekben a meggondolásokban sok igazság 
lehet, azt már az eddigi eredmények is igazolják. Remélhető, hogy 
ezeknek az elméleteknek további kifejlesztése végleges választ tud 
adni ennek az óriási kalitkának, a világmindenségnek a berendezé-
séről és a mindenség apró porszemére a Földre rögzített ember 
szellemének erejével le tudja győzni azt az óriási távolságot, amely 
őt a világ határaitól elválasztja. 

Á sao paulói magyarság kulturális viszonyai. 

A Pannonhalmi Szemle 1933. 3. száma ismertette a Braziliába 
szakadt magyarság számát a kivándorlási évek jelölésével. A magyar-
ság nagyobb számmal csak az 1920-as években vonult az igéret 
földje felé. A legtöbb azzal az elhatározással, hogy néhány évi 
munka után kis pénzecske megtakarításával ismét hazatérjen. Azon-
ban az itteni viszonyok alakulása a legtöbbnek áthúzta számítását. 
Kezdetben nagyszerűen ment a pénzszerzés, de a mi jó magyar-
jaink, akiknek legnagyobb része vidékről indult útnak, valósággal 
megrészegedtek az erős munkával szerzett milreisektől. Nem ismerve 
meg a nyelvet, könnyen neki mentek olyan vállalkozásoknak, amik-
nek káros eredményét csak évek múlva tapasztalhatták. A telek-

*) Egdington : Dehnt sich das Weltall aus (1933). 
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ügynökök a jó kereseti viszonyokhoz mért telekárak olcsóságával 
könnyen megnyerték a csillogó pénzforrásokban bizakodó munkás-
tömeget. Került a részletfizetésen kívül szórakozásra is bőven, 
amiben sokan nem voltak válogatósak. Különösen a fiatalság akart 
a nehéz munka fáradalmai után szórakozni s a különböző vidékeken 
megteremtette a maga egyletét, legtöbbször sport-egylet címen. Célja 
a sportolás, meg a heti mulatságok rendezése. Otthon egészen más-
képpen élt a mai magyarunk. Azt a kevés pénzt, amit kapott, meg 
kellett becsülnie ; bálok rendezésére, a hivatalos körök csak nagyobb 
időközökben adtak nekik engedélyt. Az ifjúság tehát nem züllhetett, 
amint modani szokták. Itt egyes vállalkozóbb szellemű üzletemberek, 
felismerve az ifjúság mulatság iránti hajlamát, szívesen állottak ren-
delkezésére. S a magyar ifjúság megkezdte az ő különös útját. Ezen 
az úton nem járt egyedül, hiszen a többi bevándorlottak is csak 
így tettek. 

Óriási erkölcsi visszahatással volt ez az ifjúságra. Noha ugyan-
ekkor a táncmulatságok nemzeti jelentősége elvitathatatlan. A mulat-
ság volt kezdetben az egyetlen nagyobb erő, mely Összefogta nem-
csak az ifjúságot, hanem természetszerűleg az idősebbeket is. Itt 
minden magyarul ment : a tánc, a zene, a nóta, a beszéd, az ivás. 
Alkalom szerint egy-egy színművet is sikerült előkeríteni s az ott-
honról hozott tapasztalatok alapján előadták. Utána természetesen 
megint mulatság következett. 

A kezdő években mindenki a munkával volt elfoglalva. Az 
iskola csak igen keveseknek jutott eszébe. Néhány év teljes isko-
lázási hiányt mutat. A nagy fazendákon a nagy bevándorlás közepe 
táján a kolonisták egyik másik fazenda-tulajdonosnál kiharcolták az 
iskola felállítását. A kisebb fazendákon ezt nem lehetett megtenni. 
Akik pedig a főváros körül helyezkedtek el, a fennálló iskolától 
nagyon távol estek. Amint azonban népesedtek a külvárosok, az 
állami elemi iskolák (grupo) is fokozatosan megjelentek, de egye-
lőre még ezek is csak népesebb helyeken. A gondosabb szülők 
mindazonáltal elküldik a távoli iskolákba a gyermekeket. De a leg-
több engedte az utcára, mint a többi kolonisták is tették. Nőttek a 
gyermekek, mint a vadvirág. A tanítás nem volt kötelező s igen 
sokan nem látták az iskolahiány veszedelmét. Getulio Vargas ideig-
lenes elnök egyik fontos intézkedése, hogy az oktatást kötelezővé 
tette. Nem történhetett ennek olyan ellenőrzése, mint a hosszú fejlő-
désen keresztül ment országokban, de az a rendelkezés, hogy a 
gyárakba csak olyan fiatalokat vesznek fel munkába, akik valame-
lyik iskolától kiállított bizonyítványt mutatnak fel, ezt célozta. Ez is 
szükségessé tette a különböző kolóniákban, hogy nemzetiségi isko-
lákat állítsanak fel, mintegy a hiányzó grupo iskolák pótlására, meg 
azért, hogy a hazai értékes kultúra áldásaiban is részesítsék az ifjú-
ságot. Az állami hatóság látván ennek a nagy jelentőségét, külö-
nösebb akadályokat nem gördített a nemzetiségi iskolák elé, de 
gondoskodott annak állami ellenőrzéséről, úgy, hogy külön tanfel-
ügyelő hatáskörébe osztotta a külföldiek magán iskoláit. Ezekben 



kötelezővé tette a brazil nyelv, földrajz, történelem tanítását, a brazil 
történelmi képek, térképek kifüggesztését s ugyanekkor az illető nem-
zetiség térképének, történeti képeinek kifüggesztését nem hagyta jóvá. 
A nemzetiségek kezdetben elég nagy tanszabadságot élveztek, de 
néhány év leforgása után, a törvény úgy rendelkezett, hogy a nem-
zetiségi nyelvet a külföldi iskolákban csak akkor tanulhatják a gyer-
mekek, ha már elérték a 9. évet s a brazil nyelvben kellő jártasságot 
tanúsítanak. Továbbá, hogy a nemzetiségi nyelvet csak olyan tanító 
taníthatja, aki előzőleg a törvény által előírt vizsga-feltételeknek eleget 
tett. A brazil nyelvet azonban csak született s képesített brazil tanító 
taníthatja. 

Ezek a követelmények súlyosan nehezedtek a külföldiek isko-
láira, legalább két tanítóról kellett gondoskodni, a nemzetiségi s 
brazil tanítóról. 

Mivel a kereseti lehetőségek a harmincas években nagyon 
lecsökkentek, természetszerűleg a külföldi iskolák által előírt tandíjakat 
nem igen bírták, amiknek rendeltetése, a tanítók fizetése, ellátása s 
a házbérkiadások folyósítása. 

Az állami iskola ingyenes (grupo), csak beiratási díjat szednek 
1932 óta (két milreis, úgy 70—80 fillér). A könyvek beszerzése 
mindenkinek saját dolga. 

Mivel a mi magyarjaink otthon az elemiískolában tandíjmen-
tesen jártak, nehezen értették meg, hogy az itteni magyar iskolában 
tandíjat kell fizetni. Annál inkább, mert felforgató elemek úgy állí-
tották be a helyzetet, hogy a magyar iskolát a magyar államnak 
kell fenntartani. Mindazonáltal a magyaros érzelmű szülők nem 
riadtak vissza az áldozatoktól s amikor a Brazíliai Magyar Segély-
egylet megalakult, elsősorban, hogy a magyar iskolák felállítását 
elősegítse, (az egylet hivatalos jóváhagyása 1925, dec. 19-én jelent 
meg a Diario officiálban) Anastacion és Moócán hamarosan meg-
nyílik a magyar iskola, egyelőre csak napközi otthonként, de nem-
sokára rendes iskolává fejlesztik. Az Egylet az otthoni körök segítsé-
gére támaszkodva beszerzi a tankönyveket s a hiányzó pénzeket is 
előteremti. 1928 márc. 1-én V. Pompeián, októberben Ypirangán, 
1930-ban Szentistvánkirályfalván s Ipojucan, 1931-ben Pirituban s 
nemsokkal később Freguezián is megindul a magyar tanítás. 

Azóta is csak úgy tud boldogulni a legtöbb itteni magyar iskola, 
hogy az otthoni társadalom támogatásában részesül. A tanulók 
száma a kilenc magyar iskolában az utóbbi években 500—600 
között mozog. A tanítók legnagyobbrészt nem hivatásos tanítók, de 
a célnak megfelelnek. 

Amikor Haydin Albert, a magyar királyi követ 1933 elején 
végiglátogatta a magyar iskolákat, a legnagyobb megelégedését 
fejezte ki az elért eredmények láttára. De ugyancsak ezt a jó ered-
ményt mutatta az utóbbi két évben tartott verseny is. Akkor a 
versenyzők az otthoni körök s az itteniek áldozatkészségéből pénz 
s könyvajándékban részesültek. Igen szép megemlékezés jelent meg 
ezekről a Néptanítók Lapjában. 



Megbecsülhetetlen értékük van azoknak a könyveknek, melyeke 
időközönként hazulról kaptunk, s különböző alkalmakkor, különböző 
formában szétosztottunk. A magyar iskolák a tanítással s a gyermek-
előadások rendezésével szolgálják a magyar s az általános művelő-
dés ügyét. 

Ezeken kívül, mint kultúrtényező szerepel a vallás is. Míg 
magyar papok nem voltak, csak a legbuzgóbbak jöttek össze 
egyik vagv másik háznál magyarnyelvű ájtatosságra, amit aztán az 
ábrándos szekták ki is használtak. Igen sokat megnyertek ebben 
az időben a világvége-várásnak, a folyóban keresztelésnek stb. 
A magyar papok érkezésével a helyzet jobbra fordult. Azonban az a 
6—8 esztendő olyan szörnyű eredményeket produkált az itteni ég-
hajlat befolyásával, hogy helyrehozhatatlan lesz jó ideig. 

A katolikusokat másfél esztendeig csak egy magyar lelkipásztor 
gondozta (a cikk írója), aki számolva az itteni helyzettel, esti ájtatos-
ságok s vasárnapi szentmise keretében gyűjtögette a még hithű 
magyarokat és az iskolákban a magyar gyermekek vallásos oktatását 
intézte. Helyzete nem volt valami rózsás. Noha csak sao Paulóban 
látott munkához, mégis naponta olyan távolságokat kellett bejárnia, 
mint egész Budapest. Néha órákat gyalogolva, máskor félórákat 
várva a villamosra. Mindazonáltal a legszükségesebbeket elintézhette. 
1932 végén jött a második katolikus pap. A munka megsokszoro-
zódott. Most már lehetett beszélni arról is, hogy az interiorba (az 
ország belseje) is kilátogathasson a magyar pap. Decemberben láttak 
az árpádfalviak, meg a boldogasszonyfalviak közel egy évtized el-
múlása után először magyar papot. Mindkét helyen jórészt már a 
mindenki pap elvet vallották. A látogatás igen szép eredménnyel 
végződött. Igen sokan visszafordultak a szektáktól, mások pedig, 
akik már-már ingadoztak a hosszú idők sivárságában, megerősödtek 
hitükben. Vagy 40 házasság is rendeztetett. A látogatás megismét-
lődött 1933 májusában. Sajnos, akkorák a távolságok, hogy egy-egy 
látogatásnál, ha az ember el akar valamit intézni, akkor hetekre 
van szüksége. Az előbbi két nagyobb magyar kolónia csekély 900 
kilóméterre van a fővárostól, Sao Paulotól. Boldogasszonyfalva ezen-
felül még 50 kilóméterre a vasúttól s ha nincs szerencséje az ember-
nek, akkor gyalogolhat az őserdőkben, míg megérkezik, vagy napokig 
várhat a végállomáson, míg útnak indulhat. Mert errefelé nem úgy 
közlekedik ám a magyar királyi posta, mint otthon. 

Lelki gondozásban eddig csak Sao Paulo főváros és környéke 
magyarsága részesedett, meg Bury környékének népe, s az előbbi 
két magyar kolónia. Pedig ez legfeljebb ha magában foglalja a 
magyarság egy harmadát. A többiek nagyobb csoportokban Bauru, 
Rio Preto, Ribeirao Preto vasútvonalakon közelíthetők meg, szintén 
az ország túlsó határa felé. Mikor lehet ezekhez kijutni? Mi lesz 
ezekkel a magyarokkal ? Semmit sem vigasztaló az a tudat sem, 
hogy a másnemzetiségűek is ilyen elhagyatottak, sőt a bennszülöttek 
is nélkülözik a lelki gondozást a messzevidékeken. Ezek érthetővé 
teszik az itteni temetési szokást is, ami annyit jelent, hogy minden 



szertartás nélkül szépen kiviszik a halottat s eltemetik. Különben 
ez az egyszerű temetés a divatos itt a fővárosban is. Semmi más 
ez, mint a helyzettel való megalkuvás. 

A házasságkötésre vonatkozóan szükséges tudni, hogy a polgári 
házasság kötelező. De elég gyakran ez is elmarad a pénzügyi 
nehézségek folytán. Mert egy-egy polgári házasságkötés díja magyar 
pénzben úgy 30 pengő, ha rendben vannak az iratok, ha pedig 
nincsenek, rendben, akkor helyenként kétszerese, vagy a három-
szorosa. Evekkel ez előtt az egyházi esküvőnek is magas volt a 
taksája, ami sokakat elriasztott az egyházi esküvőtől s a köztudatban 
meg igen sok helyen most is ez van. A születések bejelentése 
nyolc napon belül kötelező büntetés terhe alatt. Díja csak öt milreis 
(egy pengő ötven fillér), de azért még így is megesik, hogy elmarad a 
bejelentés, természetesen előbb-utóbb jön a nem éppen enyhe 
büntetés. 

A magyar egyházközségekkel kapcsolatban itt is, ott is működ-
nek műkedvelő gárdák, a különböző sportegyletek és iskolaegyletek. 

A magyar protestánsok lelki gondozását egy lelkész végzi szintén 
nem kis nehézségek közepette. 

Van az itteni magyarságnak szép könyvtára, mi szintén igen 
jó szolgálatot tesz a nemzeti szellem ébrentartása ügyének ; van a 
köztársasági körnek is könyvtára, amely ha nem is dicsekedhetik 
elsőrangú értékekkel, de az ügyes propaganda következtében nagy 
az olvasó tábora. Egy magyar zsidó könyvkereskedés is akad a 
fővárosban. Raktárában inkább a ponyvairodalom termékei találhatók. 

Igen fontos szerep a nemzeti nyelv s a hazai kultúra szolgála-
tában az itteni magyar sajtó. Három újsága van a brazíliai magyar 
kolóniának. Mind a három Sao Pauloban jelenik meg. Egy a mult 
évben megbukott. Ez a köztársaságé volt. Ez is, mint a másik kettő 
zsidó kézben volt. Sajnos, a fennálló kettő elsősorban szinte kizáró-
lagosan csak üzleti érdekeket szolgál, s éppen azért, amennyit 
használ a magyarság ügyének, ugyanannyit árt is. 1932 elején indult 
meg a Brazíliai Magyarság néhány lelkes magyar áldozatkészsége 
folytán. A magyarság kultúrális és gazdasági tájékozódását szolgálja. 
Száz százalékos keresztény és hazafias szellemet képvisel. Ebben 
az újságban már sok értékes adat jelent meg az itteni magyarság 
kultúrális és gazdasági életéről. Sajnos, mint az otthoni keresztény 
szellemű újságok is csak nagy nehézségek leküzdésével tudnak tért 
hódítani, így van ezzel is. Mivel a nem hazafias szellemű magyarok 
árgus szemmel lesik, azért még inkább nehéz a helyzete. Mindazon-
által az utóbbi időben szépen fejlődik. 

Egyelőre ennyit. Ha alkalom adódik, majd igyekszem beszá-
molni az itteni magyar kolóniák múltjáról is. 

Szelecz Arnold. 



Az antikrisztus birodalmában. 
Dr. Mattyasóvszky Kasszián. 

BÁRMIT mondanak, bármit cselekszenek az egyes birodalmak : a 
szovjet az antikrisztus birodalma. 

Én azt mondottam egyik útitársamnak, aki nem volt katolikus : 
Minek veti el a vallást ez a szovjet? Istennel kibékülve, talán még 
gazdaságilag lehetséges volna az álláspontja". — „Kedves Uram, — 
felelte útitársam, — itt az alapokban van a szétválás : a bolsevizmus 
teliesen materialista alapon áll, itt az Istennel nem lehet kibékülés 

* 

Mindenekelőtt bűnbánatot tartok és bocsánatot kérek, hogy vol-
tam ebben a birodalomban. Hogy pénzt vittem nekik. Külföldi pénzt. 
Saját pénzükkel : a szovjetpénzzel idegen nem fizethet. Külföldi valuta 
kell nekik, hoy azután ezzel a külföldi valutával abban a külföldi 
államban propagandát csinálhassanak saját istentelen elveiknek S 
ehhez én is adtam nekik pénzt ! ! Lehet-e erre bocsánatot nyerni ? ? 

* * 

Korán reggel : hajnali 5 órakor, gyönyörű időben haladt el ha-
jónk a Kronstadt erődítménye előtt. Innen már csak egyetlen út 
vezet be Leningrád felé. Hajó másmerre nem tud bejutni a régi 
Szentpétervárba. A hajókat pedig Kronstadt ágyúi szilánkokká lőhetik. 

16 vöröskatona szállt fel Kronstadtban hajónkra. Az összes út-
leveleket az utolsó betűig átvizsgálták s mindaddig hajónkon marad-
tak, míg az utolsó kötelet is el nem engedték a kikötő dúcáról. Egy 
vörös „katonahölgy" is volt velük, ez kezelte a fényképező készülé-
keket. Mert csak úgy volt szabad fényképezőgépet bevinni szovjet 
földre, ha azt az útlevélbe bejegyezték, filméit ellenőrizték s vissza-
téréskor elvették. Az előhívást szovjet végezte, megfizettette s azt 
küldte el az illetőnek felvételei közül, amelyiket akarta. Megkapták-e 
a bátor fényképezők? Még nem hallottam. 

Végre kiszállhattunk. De kiszálláskor elvették útlevelünket és 
csak egy cédulát hagytak nálunk : ha visszajövünk, megkapjuk ennek 
ellenében útlevelünket. Fogva voltunk a szovjet kezében ! . . . 

A kikötőben előbb egy nagy bazárba jutottunk. Volt itt minden. 
Amit csak elrabolhattak templomokból, palotákból : miseruhák, szent-
képek, szőnyegek, festmények stb. stb. Valami újabbakat is árultak. 
Egy-két szovjet munka: képek, nyomtatványok, talán más is, de ki 
tudja, ki készítette ezeket? Természetesen mindenki a képeslapok-
nak rohant és bélyeget akar venni rájuk ! Istenem ! Négyszáz utast 
ki tudna kielégíteni póstabélyeggel, akik mindegyike akar írni innen 
a szovjetbirodalomból egy-két kártyát ismerőseinek ? ! Még akkor is, 
ha ezek nem érkeznének meg ! A hajón mondották, hogy az előbbi 
csoportos látogatás alkalmával egyetlen egy képeslap sem érkezett 
meg címzése helyére ! Mindegy ! Mégis mindenki megpróbálja. Ma-



gam is írtam 5 képeslapot. Gondoltam, nem baj, ha ily kevés elvész ! 
De négyszázszor öt, az már kétezer ! És voltak, akik nem ötöt, de 
25-öt is írtak ! Mennyi pénz már ez is a szovjet javára. S azután 
hányan vásároltak itt össze mindenfélét ! Biztos, hogy 25 ezer pengő 
értéknél több külföldi pénzt hagyott ott hajónk ! 

A bazárból kijutva, csoportokba oszlottunk tizenötönként. Veze-
tőnk névszerint számontartott bennünket. S azután robogtunk az autó-
buszokon befelé a városba. Rettenetes rossz út és borzasztó rázós 
autóbuszok. Estig kirázta lelkünk. — Mindnyájan fejfájással érkez-
tünk vissza hajónkra. 

Mi volt a benyomás Leningrádról ? Elhagyatottság az egész 
vonalon. Mivel ,minden mindenkié, azért semminek és senkinek nin-
csen gazdája. Élettelen és élő lény, ember és ház egyformán gaz-
dátlan, nem lehetett látni tisztességes ruhában lévő embert s nem 
lehetett látni tisztességesen gondozott épületeket. Mintha mindenki 
koldus lenne, mintha minden ház tulajdonosa meghalt volna. Ron-
gyos cipő, elhasznált öltözet fedi, ha fedi a szegény proletárokat. 
De itt más nincs, tehát minden embert. — Lehullott vakolat, be-
törött, piszkos ablakok, néha-néha a másfélméteres üvegtáblák át-
döfve kicsi tűzhely kéményével jellemzik Leningrád legtöbb épületét. 
A szovjeté mind, nincs aki javíttassa, hiszen másra kell a pénz : 
propagandára. 

Midőn ki-kiszállunk egy-egy helyen az autóbuszból, körülvesz-
nek gyermekek és — felnőttek is. Eleinte nem is merünk feléjük 
nézni. Odaát az utca túlsó oldalán katonák, detektívek vigyáznak 
reánk. De később mégis bátorságot vesz némelyikünk, megszólítjuk 
őket, kérnek s elfogadnak mindent : pénzt, zsemlyét, banánt, ami 
úgy véletlenül nálunk van a hajóról. — Látni, hogy szükségben élnek. 

A felnőttek nem sokat törődnek velünk. Nekik mindegyiküknek 
dolgozniok kell. Akár férfi, akár nő. A villamosokon nők a kalauzok, 
nők a vezetők. Nincs egyenruhájuk, minek? Itt mindenki egyforma. 
5 kopekért viszi a villamos az embert. Zsúfolva robognak a villamo-
sok. Más közlekedési eszközt itt nem használnak, talán nincs is, 
legalább az ő számukra nincs. Az utakon a férfiakkal együtt dolgoz-
nak a nők : törik a követ rossz cipőben, mezítláb is. S mégis rette-
netesen rossz az út ! Múzeumokban öreg nők a felvigyázók. Ha vala-
mihez hozzányúl véletlenül egyikünk, figyelmeztetik, hogy ez tilos. 
De dolguk van s meg kell dolgozniok az élelem-jegyet, mellyel fize-
tik őket. Néha még kapnak az élelemjegyen felül pénzt is. Az éle-
lemjeggyel sorba állnak, a pénzért jóformán nem kapnak semmit. 
Egy hónapra egy embernek csak egy kiló hús jut, a másodikat már 
15 rubelért (körülbelül 75 pengő ; így számítják át az ő „arany" ru-
beljüket) kell megvennie, ha ugyan tud ennyi pénzt összegyűjteni. 
Cipőjük pedig azért nincs, mivel egy tisztességes jó cipő 200 rubelbe 
is belekerül. Amint húst nem kapnak, bőr sincs. Pusztul az állat-
állomány, nem tudják művelni a földet, hiszen nincs gazdája egyik-
nek se. 

A gyárakra edják magukat. Külföldi mérnökök dolgoztak itt 



eddig. Most már sokat tanultak tőlük s lassan szabadulni akarnak 
tőlük. A munkásokat a gyárakban katonák őrzik. Máskülönben nem 
dolgozna egy sem azért a nyomorult élelem-jegyért ! De azt mond-
ják, gyáraik most már jól működnek. Nem láttunk egyet sem, nem 
engedtek be egyikbe sem. 

A gyermekek neveletlenek, kigúnyoltak, megfenyegettek minket: 
idegen burzsujokat. Önként elárulták az itteni nevelést. 20 éven 
aluli fiatalság nem ismer mást : csak a mostani uralmat. 

Vasárnap voltunk Leningrádban. A hajón voltak szentmisék, 
mielőtt kiszálltunk volna. Többen áldoztak is, evangéliumkor a szt. 
leckét és az evangéliumot is felolvastuk. A városban azonban nem 
lehetett észrevenni, hogy az Ur napja van. Hogyis lehetett volna in 
regno Antichristi ! 

A munkásság 6 csoportba van osztva, 5 csoport mindig dol-
gozik, egy csoport mindig szünetel. Mindennap egyformán munkanap 
és egyformán pihenés szovjet országában. Még a 7 napos beosztást 
is megszüntették, hadd szüneteljen hamarabb a proletár-sereg. Ne 
6 napi, hanem már 5 napi munka után legyen pihenés. Ok hatal-
masabb parancsolok, mint a Teremtő Isten ! 

Még a hajón voltunk, midőn a hangosan beszélők az egész 
hajón kihirdették, hogy nagy kegyben lesz részünk : megmutatják 
nekünk Szent Izsák templomát. — Valóban nagy kegy volt ez ! E 
templom ugyanis most vallásellenes múzeum ! Lehetetlen leírni, mi 
van ebben a múzeumban ! Amit a pokol kitalálhat, azt összehozta 
ide mind. Ami rosszat csak valaha mondtak az Anyaszentegyházra, 
az mind ki van itt tálalva képekben, szobrokban, írásokban egy-
aránt. De nemcsak a kat. Egyházat bántják. Bántják az összes val-
lásokat. Mindegyiket, aki csak Istent ismerni mer, amelyik másra 
is gondol, mint ami e földön kézzelfogható és érzékszerveinkkel is 
észrevehető. A pogány vallások ép úgy ki vannak itt gúnyolva, mint 
a katolikus vallás, mint a kereszténység, a zsidóság, a mohamedá-
nizmus és minden vallás. Nem részletezek. Kegy volt, hogy bevittek 
e templomba, de kegy volt, hogy megengedték, hogy kijöhessünk 
onnan. Mintha a gonosz lelkek örvendező zsivaja kisért volna ben-
nünket e vallásellenes kiállításban ! — Nem gondoljuk, hogy emiatt 
is bűnbánatot kell tartanunk és bűnbocsánatot kérnünk ? 

S ebben a pokoli birodalomban lehet-e mégis legalább titok-
ban Istennek szolgája ? 

Elvben igen. A szovjet nem mondja, hogy nem lehet. Hanem 
azt mondja : magánügy. Jól ismerjük ezt a mondást. Ha mer ele-
gendő ember összeállani és meri megvallani, hogy vallása van és 
templomot és papot kér, ám kaphat ; de a templom fenntartásáról, 
papja eltartásáról maga gondoskodjék. Tehát külszinre megengedik, 
de valóságban szinte lehetetlenné teszik. S azért mégis vannak, akik 
hisznek és imádják az Istent. S vájjon lehet-e ez máskép, egy ember-
nél, amelyiknek lelke van, s akit természetes vonzalma vonja Isten 
felé? 

Vannak katolikus papok is itt. Milyen ruhában járnak, az nem 



számít. A lelkük Szentlélektüzű lélek. Engedélyük van nem kétszer, 
többször, ha kell hatszor is misézni egy nap. Eldugott helyeken, titkos 
katakombákban úgy, mint egykoron... S akad dolguk elég. S meny-
nyire kell vigyázniok, hogy ne szóljanak, ne írjanak, ne cselekedjenek 
semmi olyast, amibe a hivatalos közegek belekapaszkodhassanak. 
Mert akkor azonnal ráteszik kezüket. 

Manap még úgy van, hogy csak az a másíél millió igazi bol-
sevista nem keresztelteti meg a gyermeket, a többi százmillió még 
igen. De mi lesz akkor, ha majd a mai ifjúság határoz gyermekei 
felett? Ezek már nem ismernek Istent. Hiszen az iskolákban kigú-
nyolják a vallást, a vallásellenes múzeumba viszik csoportosan az 
ifjakat — kirándulásra. Mikor mi ott voltunk, akkor is volt ott egy 
csoport ifjú, épen azt magyarázták nekik, hogy íme a Foucault-inga 
azt mutatja, hogy mozog a föld (Szt. Izsák templomának hatalmas 
kupolájában van felfüggesztve egy ilyen inga), és az Egyház — ekkor 
egy nagy festményre mutatnak, íme elitélte Galileit, aki ezt hirdette. 
A képen bibornokok, papok ítélkeznek szegény Galilei felett. S ez 
a propaganda így folyik folyton-folyvást. Melyik ifjú lélek tud az 
ilyennek ellenállni? 

Mutatni nem mutatnak mást, mint a régi cári kincseket. De 
mindenütt összekötve szovjet-propagandával. íme, mennyi pénzbe 
került ez, és hány szolgája volt a cárnak és a cári családnak, stb. 
— csak a proletároknak nem jutott semmi. Hát most vájjon mennyi 
jut ? — Egyet el kell ismernünk, nem rombolt le a szovjet egy cári 
szobrot, egy műemléket sem, — csak saját céljaira fordítja őket. — 
E tekintetben mintha felette állnának azoknak a népeknek, akik 
még a régi szobroktól is félnek ! ! 

Láttuk még a cári börtönöket is. Sokkal tisztességesebb szobák 
ezek, mint amilyenben a mostani uralom ellen vétőket nyomorgatják ! 
De ezeket nem mutogatják. Kérdezősködésünkre kénytelenek voltak 
elismerni létezésüket. 

* * 

Óriási propagandát csinál az orosz „Intourist", hogy sok-sok 
látogatót csaljon Oroszországba. Mennek is sokan, írnak is róla sokan, 
hiszen minden újság tele van szovjet-tudósításokkal. Fantasztikus-
nál fantasztikusabb leírások jelennek meg. Én is írtam valamit. Fel-
kérésre. De minden forrás nélkül. Itt a tengeren útban Délamerika felé, 
semmiféle forrásmunkám nincs. Számadásokra nem tudok hivatkozni. 
Egyedüli tápláló anyagom a visszaemlékezés lehetett, mely lelkem-
ben, messze minden szárazföldtől, él, mely íratta velem e sorokat 
szeretetből Isten országa iránt és irtózatból az antikrisztus birodalma 
iránt. 

Útban a Buenos-Airesi XXXII. Eucharisztikus Kongresszus felé. 



Bábel — Uj Thália.*) 

SOK szó esik ma a színházak válságáról. A vidéki színészet ten-
gődik, a fővárosi pedig már több csarnokát bezárta. Ennek 

egyszerű oka van, mondják — a gazdasági válság. Hát igen — ez is. 
De főoka a színpad életösztönének válsága. Téves körforgásban szé-
dül el a színpadi élet irányítóinak logikája. Szerintük azért ritkulnak 
a nézőterek sorai, mert „a mai közönségnek nem kell a komoly, a 
lelket nemesítő, érzést vagy hétköznapiságot tisztító darabok üde-
sége, hanem könnyebb fajsúlyú, mulattató, prüdériától, nagyképűség-
től mentes művészet. Jöjjünk tehát a könnyű színházzal, ez kell a 
modern embernek. Hiába beszélnek nekünk az irodalmi revük, a 
komoly napilapok pápaszemes bírálói. Az ő zsebük nem érzi a kongó 
és visszhangzó Tháliatemplomok elnéptelenedésének dermesztő 
hidegét". 

Ez a felfogás betolakodott már olyan színházakba is, ahová 
eddig nyugodt lélekkel mehetett a tiszta művészetet kereső ember. 
Ma már itt sem árt az óvatosság. Becsületesen gondolkodó csalá-
dok vigyáznak ; megbízható jóbarátaik véleménye és igazán komoly 
sajtókritika alapján mennek színházba. A reklámnak többé nem hisz-
nek. Jól tudják, hogy a szereplők névsorán ragyogó nagy nevek 
mögé rejtőzik el nem egy darab szégyenfoltja, hogy modernség — 
egyenlő — sokszor az erkölcsi megbízhatatlansággal, „művészi" je-
lenti a kosztümök hiányzatosságait. Viszont örömmel köszöntenek 
olyan darabot, ahol igazi művészet, tiszta levegő honol. Szájról-
szájra megy a dicsérete, miatta megbocsátjuk kedvelt színházunk-
nak eddigi saját művészi tradícióihoz való hűtlenségét, kezdünk me-
gint lelkesedni érte, örülünk sikereinek, hiszen a jó, a szép, a ne-
mes csendül ki újra ennek a Thália templomnak credo-jából. 

A magyar főváros színházat látogató közönsége azonban meg-
töltene ismét olyan színházat, ahol egyszersmindenkorra félretehet-
nénk aggodalmainkat, ahol komoly művészetet találhatnánk minden 
este, ahol az irányítás embereinek felfogása már eleve kizár min-
den gyanús megalkuvást szellemben, protekcióban, a közönség előtt 
ismeretlen hátterekből támadó kiváltságok érvényesülésében. Igenis 
állítjuk, van még annyi romlatlanság, komolyság, ízlés, művészi vágy 
valami új és kemény vágású színpadi szellem, valami medern és 
komoly erkölcsi elveket valló (hiszen nem szabad e kettő között 
ellenmondásnak lenni), az egyetemes emberi szépnek nagy eszméit 
szolgáló új Thália iránt. 

Ennek a felfogásnak és közóhajnak adta oda Márkus László, 
*) Jelen cikkünk írásakor a szép reményeket igérő Uj Thália teljes erejében 

volt. A mostoha színházi viszonyok azonban jelenleg megakasztották a nekünk 
olyan rokonszenves vállalkozás munkáját . Hisszük, hogy sajnálatos szünetelése már 
nem sokáig tart. (Szerk.) 



a Nemzeti Színház volt igazgatója és a M. Kir. Operaház jelenlegi 
rendezője patinás nevét, amikor fiatal, tehetséges, komoly művészek-
ből összeállította az Uj Thália néven életrekelt új társulat együttesét. 
— A Pannonhalmi Szemle szerkesztőségének megbízásából szemé-
lyes értesítéseket sikerült nyernem Márkus Lászlótól. Felkerestem 
őt a Magyar Színházban. A bemutató darabnak, Felkai Folkmann 
Ferenc Bábel cimű színjátékának házi próbája ment éppen. Kitün-
tető figyelmességgel tájékoztatott. Szavai reménységgel, erővel, lelke-
sedéssel voltak tele. — Nem igaz — mondotta, — hogy a közönség-
nek nem kell a jó, a nemesítő. De azt adjuk meg neki a mai em-
ber stílusában, új formák, új megérzékeltetések között. Az újszerű-
ség nem ellenkezik az erkölccsel. Nem is szabad ellenkeznie. Ez a 
modern művészet pusztulását jelentené. Az emberek ráunnak a kö-
zönségesre, amelyet ideig-óráig a művészieskedés, a trükk, felmele-
gített romantika tud csak megtartani a színpadon. Nézzük csak a 
moziszínházak küzdelmét. A komoly színháznak nem árthatnak, 
ellenkezőleg alátámasztják —• talán akaratlanul is — a színpadnak 
azt a hitvallását, hogy a felületesnek, könnyű fajsúlyú moziközönség-
nek is a tartalmas, az erkölcsöt, becsületet, áldozatosságot, hűséget, 
önzetlenséget, tehát a jót, szépet diadalra vivő darabok tetszenek 
legjobban. Mi tehát a komoly színháznak kötelessége? Mit sugall 
neki a megváltozott ízlésű műélvező óhaja ? Azt, hogy új programm, 
új darabok, új szerzők kellenek. Ezek megértik a mai fiatalok prob-
lémáit, felfogását. Az ő stílusuk, az ő formáik, az ő ritmusuk sze-
rint lüktessen az új színpadon az erkölcs, a hit, a történele ti, a 
művészet, a gondolat szellemi árama. Az új formát töltsük meg esz-
mékkel, tartalommal ; nyujtsunk a modern közönségnek új formát, 
a maga formáját. Az elmúlt korok sem keresték a szépet letűnt 
századok stílusában. — Ne ijedjünk meg a magunk tükörképétől — 
ha azt a színpadon látjuk. De ez legyen hű kép — lelkünk tükrö-
zése. Az ember jó akar lenni, senki sem akar rossz, romlott lenni, 
legfeljebb azzá lesz, mert nem kapott kívülről támogatást gyarlósá-
gainak leküzdésére. Adja meg a modern színpad is ezt a segítséget. 
Mutassa meg a jót, az erényt, — de mai formában. így fog nevelni, 
tanítani, igazi hivatást teljesíteni. — A bűn is nevelhet — negatíve. 
Ennek nem szabad győzedelmeskednie. Mutassa meg az Uj Thália, 
hogy a „bűn hatalmas negatívum, zuhanás" ; ennek elitélés, sajnál-
kozás jár ki, —- nem pedig az erényen mosolygó kacaj, taps és 
festett boldogság. 

Márkus László igazgató a Bábel előadását bemutatónak szánta. 
Márc. hó 4-én a Magyar Színházban rendezett matinén zsúfo-
lásig megtöltötték a sajtó, a színházi világ kiküldöttei az Uj Thália 
csornokát. A darab sikere teljes volt. A tárgy, a stilus, a rendezés 
új, eleven, fordulatos ; feszült figyelmet követelt minden jelenet. Az 
elismerés viharos tapsban tört ki. Az új gárda ismeri, tudja hivatá-
sának titkát. Megértette, mi kell és milyen formában kell a színpad 
a mai modern és komoly embernek. 

A darab megválasztása eléggé szerencsés. A háborúban szét-



zilált társadalomban az alkotó férfi, Ádám meddő politikai és üzleti 
küszködésekben emészti fel energiáit. A nő Eva a családon kívül 
a dolgozók között idegenül érzi magát és a tétova átmeneti tech-
nokráciában nem leli helyét. A púpos Kázmér víziókban látja és 
mondja el látomásait : hogyan jutottunk el a 2500. évig — ekkor 
játszódik a Bábel — és mit hoz a holnap? Eddig az előjáték. A 
technikai telep áramirányító laboratóriumában, gépházában vagyunk. 
Az élet gép, parancs ; 90 % anyag, a többi erő, és csak Vio szá-
zalék mosoly, lelkiség. A férfi és nő valami hatalmas munkaszerve-
zetnek tagja. A teremtő szerelmet alig ismerik. Nincs rá szükség. A 
tudás pótol mindent. Istent is. Nem lesz többé család, anya, feleség. 
A gyermek életre keltése az élet titkának megismerése után csak 
atomszintézis. A pecsétes elem tudományosan megállapított százalék 
szerint szűrődik át a speciális elektromosság hatása alatt. Az ember 
tehát teremteni fog. — Ebbe az egyensúlyát vesztett világba téved 
a múltból egy repülőgép. Éva és bátyja érkeznek rajta. Éva felhá-
borodva néz körül : itt megölték a nőiséget, megfosztották az asz-
szonyt legszentebb jogától, az anyaságtól. Bámulja a tudás hősét, 
Ádámot, fellázad ellene — bár szereti. — Ádám lelkében az em-
beri érzések visszaszorított erői kezdenek áttörni az acélfojtáson. 
Ugyanez történik az asszisztens nővel ; Éva bátyja, Miklós felkeltette 
benne az elaltatott érzéseket. Éva megszerzi asszonyi hatalmát az 
édesanyai méltóság kivégzése előtt, ösztöne sorsdöntő vakmerőségre 
birja az embertteremtő kisérlet meghiúsítására. Az utolsó pillanatban 
a kapcsoló táblán átvágja a forgó kart az áram maximumára; fel-
csap a láng, összeomlás, pusztulás, jajszó, zűrzavar. Bábel, az új 
gyermek nem kel életre, a tudás gőgje most is porrázúzott bálvány, 
mint annak idején a fennhéjázó toronyépítésnél a nagy kudarc. — 
A munkások, valami új paradicsomnak boldog lakói ismét meglátják 
a természetben az örökké szép, fenséges, boldog, jó Istennek tükör-
képét és új, szebb, emberibb kultúra kiépítéséhez kezdenek. 

Eddig a tartalom. — Rá kell azonban mutatnunk az Ember 
tragédiájának falanszter jelenete hatására. De ez csak az első lökés. 
A hatás kulcsa Madáchnak halhatatlan remekében is — mint ezt 
a bécsi előadások nyomán megindult világhatás is megmutatta •— 
ebben a jelenetben is a francia forradalom mesteri megrendezésé-
ben van. A szinte tegnap lezajlott forradalmak s a jelennek hasonló 
légköre, továbbá a tudomány annyi új problémája — ez teszi mo-
dernné mind a két műalkotást. De Bábel — megvalljuk — mégis 
csak elmarad nagy rokonától. Hiába itt Csizmarch Mátyás gépi ze-
néje — mintha Hubay „Karenin Anna" c. operájának utolsó felvo-
násbeli vonatzenéje ihlette volna —, hiába remekel a koreografia 
ötletes gépkolosszusában a táncegyüttes lüktető művészete, hiába 
zuhannak keményre összesűrítve igazságok, mélyen járó elmélkedé-
sek értékes megállapításai,*) hiába keltenek bámulatot a rendezés, a 

*) Pl. nem az ész, hanem az ösztön ad bátorságot. — A gép eszköz, fegyver 
a harchoz : cél nélkül nincs harc, harc nélkül nincs diadal, siker, győzelem nélkül 
nincsen boldogság. — Az ember legfeljebb csak imitálhatja a Teremtőt. — A nő 



díszlet, az alakítások legjobb akarásai. — A probléma túlzottan fan-
tasztikus — Éva bájos romantikája nem birja erővel telíteni az örök 
nőnek nagy küzdelmeit — a gépember száraz hidegségéből nincsen 
átmenet az érző szívemberhez, a nagy összeomlás után pedig fur-
csán fest a paradicsom műtermészetessége. 

Amiért azonban mégis foglalkozunk az Uj Thália Bábeljével, 
annak oka a darabnak világnézeti háttere. Egy a teremtő ; ez nem 
anyag, hanem örök szellem. Ö az élet ura : az ember csak szét-
szedni, analizálni és széjjel rombolni tudja azt, ami készen van, 
ami teremtmény. Ne akarjon teremteni az, aki csak teremtmény. Ne 
akarjon Istent pótolni ; karrikatúra lesz belőle. Ne akarjon Bábelt 
újra ! Az értelem gőgjét az Istentől belénk öntött örök szent érzések 
ösztönös merénylete megalázza; igenis van szív; ugyanolyan erős 
és szép világ a szív országa, akárcsak az észé. Egyensúly a mik-
rokozmoszban ; ez uralkodik a csillagos universumban is. Édes atya, 
jó anya, édes gyermek, testvérek — ezeket a fogalmakat élő való-
ságokká teremtette Isten — lelket ő lehelt Ádámba és ez a lélek 
élni fog az Ő elgondolásai szerint — nem a gépkirályi Ádám kon-
tárkodásai, lombikjai és szikrái, kémiai szakácskodásai szerint. — 
Bár az Istennek még a nevét sem ejtik ki a színpadon, mégis ott 
cseng minden gondolat, minden gép, díszlet, kulissza mögött az a 
nagy gondolat, amit Harsányi Lajos poétánk egyik legújabb versé-
ben szólaltat meg : Kezdetben Isten volt az úr, aztán tűz, víz, levegő, 
kard, gőg, pénz, gép lett az úr, majd ismét megszűntek ezek úrnak 
lenni és örökké egy van és lesz az úr — Isten. 

A mai élet technokratikus világában örömmel köszöntünk a 
színpadi irodalomban minden ilyen megmozdulást. Ezért kívánunk 
az Uj Tháliának, Márkus László rendezőnek s a művészi teljesítő-
képességben még fejlődni tudó, de komoly és tiszteletreméltó mű-
vészi együttesnek sok sikert, kitartást és azt, hogy az Uj Thália új 
közönségében se ők ne csalódjanak, se tiszta és keresztény erköl-
csöt kereső műélvezők őbennük. 

Sólymoss V«r»del. 

hord ja az élet titkát. — A cél foglalkoztatója cselekvéseinknek. — R ó m á b a n a tün-
döklő kereszt — autótól elütött gye rmek az úton sz imbolumok : a hit égbe visz, a 
szeretet, az áldozat , a harc, az új r emények fennta r tanak stb. stb. 



KÖNYVEK. 

Bölcselet. 

Jánosi József S. J. : Világnézeti tipuskutatás é s filozófiai megalapozása. 
Pázmány Péter Irodalmi Társaság, Budapest. 1934. 96 1. Ára 2.50 P. 

A bölcselet, mint tudomány szükségességéből és meghatározásénak a modern 
bölcseleti irányok kapkodásai, ziláltsága miatt mindig zavarosabbá alakulásából 
kiindulva s a világnézettan és a tipologikus módszer jelentőségére rámutatva, ismerteti 
a különböző világnézetek csoportokba osztásának történeti kísérleteit s egyszersmind 
megjelöli e kísérletek hiányait is. Az elméleti részben hangsúlyozza, hogy a világ-
nézettan, ha nem is maradéktalanul, mégis legfőképpen a metafizika probléma-
körébe tartozik, a szellemtudományok és természettudományok nagy hatással vannak 
ugyan a világnézeti állásfoglalás kialakulására, de nagyon is relatív értékük miatt 
a világnézet mindent átfogó alapjai nem lehetnek ; egyedül a helyes értelemben vett' 
bölcselet hívatott ennek a fontos szerepnek betöltésére s ezért röviden vázolja a 
bölcselet mivoltának összetevő, alkotó elemeit és lényeges viszonylatait. A világ-
nézettan pszichologizmusában és relatívizmusában találja meg annak veleszületett 
halálos betegségét, amelynek gyógyító ellenszere csakis az általános érvényű igaz-
ságokat nyújtó metafizika lehet. 

Jánosi tanulmánya a skolasztikus bölcselet emlőin felnevelődött és kipallé-
rozódott, de a modern bölcseletet is alapjaiban felfogó és értékelő elme, bár váz-
latos, mégis magas fokú elismerést érdemlő alkotása. Kritikai állásfoglalásai nemcsak 
mentesek az eklekticizmus szeszélyeitől, hanem — bár új rendszert nem is keres — 
egységesen átgondoltak, sőt nem egyszer meglepően csattanósak. A világnézet 
fogalmának körülhatárolását azonban sajnálattal nélkülözzük, holott a világnézettan 
fogalmának megállapításához alapvető jelentőségű, annál is inkább, mivel napjaink-
ban — sokszor a politikai irányzatok észvesztő ugrándözásai és elfajulásai követ-
keztében — a világnézet alkotó mozzanatainak meghatározása terén mindig szélesebb 
és erősebb gyűrűket vet a megfontolás hiánya s a tudatlanság. Nem tudjuk elfo-
gadni az u. n. életbölcselet kritikájának minden pontját. Szerintünk ugyanis a mér-
sékelt bölcseleti reálizmus talajából kinőtt életbölcselet könnyen kikerüli azokat a 
szirteket és zátonyokat, amelyeken Jánosi szerint az életfilozófiák szétzúzódnak, 
vagy megfeneklenek. 

Szabadjon remélnünk, hogy Jánosi vázlatos tanulmánya széles terjedelmű 
könyvvé izmosodva még több ember lelkét megnyitja a sokszor kigúnyolt meta-
fizika igazságkincseinek megismerésére és elismerésére. 

Trikál József : Uj élet a régi romjain. Szent István-Társulat. Budapest, 1934. 
229 1. Ára ? 

Egy költői lelkületű bölcselő aforizmaszerű gondolatai a mai világ annyi 
lelki megrázkódtatáson, politikai és társadalmi forradalmon még egészen át nem 
vészelt eszmekörének kialakulásáról, az új világ divatos és többé-kevésbbé majd-
nem mindenkit megfertőző szelleméről, az embereknek a részigazságokat egész 
igazságokként hirdető értelemficamodásairól, a politikai és társadalmi élet rákfenéiről r 
a politika, pénz, nyárspolgárság, demokrácia, népies kormányzat egyéb realitásokat 
és alkotó tényezőket észre sem vevő öncélúságáról, valamint a kibontakozásnak a 
megvalósításkor legalább is részben majdnem minduntalan utópiákká satnyuló 
alapjairól, vezető eszméiről. A kibontakozás egyetlen egyenes és járható útja a 
Krisztustól Krisztusig vivő út, a Krisztusból krisztusivá telítettség útja, a krisztusi 
látáson és testvériességen alapuló szolidárizmus, a társadalom minden rétegét egy-
aránt átfogó és megbecsülő univerzálizmus a nagy szociális pápák körleveleiben 
vázolt örök érvényű elvek szerint. A bajok egyik főforrása az ezerfelé szétaprózódott, 
fékjeiből elszabadult alanyi bölcselet, mely futótűzként minden téren megperzselte 
és elüszkösítette az életet, gyógyszere pedig ugyanennek a bölcseletnek Pál-fordu-



lása a Krisztusból kisugárzó damaszkuszi fényözön felé és alázatos meghajolása a 
végtelen és örök előtt. Trikál Mussolini, Hitler nagy erőfeszítéseiben sok dicséretre 
méltót talál, de nem tudja helyeselni a totális állam mindenhatóságának a vér 
mithoszának, az érdekpárttá merevült német nemzeti szocializmusnak brutalitások-
ban kilengő és társadalomösszeroppantó módszerét. E mű mély és súlyos gondo-
latai ellenére is könnyed olvasmány színes és megkapó nyelve miatt. De aki nem-
csak hangulatot keres, hanem eszmecsirákat akar belőle magába oltani, hónapokig 
is elmélkedhetik rajta, még akkor sem tudja eszméinek gazdag kincstárát elsajátítani. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Cesare Carbone : Objectionum cumulata collectio. Vol. 1. Logica. Torino. 
Marietti. 1934. 530 1. 

Ez a könyv nagy segítségére lesz azoknak, akik a skolasztikus módszerű 
disszertációhoz, vitatkozáshoz keresnek módszeres eligazítást és vitaanyagot. Afféle 
„puska" ez, a jelen esetben jól becélzott fegyver — szabályos ssillogizmusokkal és 
megoldásokkal. Ez a kötet a Logica anyagát tárgyalja. 

- rf -

Hittudomány. 
Otto Karrer: Das Religiöse in der Menschheit. Freiburg. Herder. 1934. 264.1. 
Az európai ember horizontja a föld teljes felfedezésével folyton tágult és vele 

kiszélesedett a föld népeinek és vallásainak ismerete is. A civilizáció és kultúra 
közelebb hozta a népeket egymáshoz, az emberiség összetartozását, egységét a világ-
kereskedelem, ipar, a közlekedési és érintkezési eszközök biztosítják. Ez az érint-
kezés kiterjed a vallás területére is. Az európai ember megismerkedett a világ val-
lásaival, a mai érdeklődés homlokterében ott állnak a vallási problémák, melyeket 
az emberiség vallási megoszlása önkénytelenül is fölvet. Mi a viszonya a keresz-
ténységnek, még hangsúlyozottabban a katolikus Egyháznak a világ vallásaihoz. 
Hogy állhat meg azzal az igényével, hogy egyedül üdvözítő vallás legyen, a népek 
és vallások tengerében ? Hogy egyeztethető össze az Isten mindenkit megváltani 
akaró szándéka azzal a tényei, hogy a kereszténység még mindig nem hatja át az 
emberiségnek a felét sem és a katolikus vallás csak körülbelül az emberiség egy 
ötödének vallása ? Ezekre a kérdésekre akar választ adni 0 . Karrer nagy vallástör-
téneti tudással, ügyes és szellemes tollal megírt könyve. Kimutatja először is a val-
lás egyetemességét, kifejti, hogy bár tartalmilag az isteneszme változik, de formai-
lag, mint az ember életének célt és súlytadó Abszolút erő, eszme — mindenütt, a 
taoizmus-ban (Kína) és buddhizmusban is megtalálható. Szerintem a primitív isten-
eszme magyarázatában túlozza az istenség kétneműségét (androgyn voltát). Ezt az 
igazi őskultúrákban nehéz volna kimutatni. Helytelenül hajlandó a paradicsomi 
bűnben nemi aktust gyanítani. A vallások megegyezésében is túloz. Elfelejti azt, 
hogy a pogányság a maga egészében úgy viszonylik a kereszténységhez, mint az 
árnyék az emberhez. Van némi hasonlóság, de ez nem lépi át az analógia határait. 
Karrer túlzottan figyel a rokonságra, de a különbségre kevésbbé ; a fényt hajlandó 
észrevenni, mégha csak látszólagos is, de a sötétség elkerüli figyelmét. Nem tagad-
juk, hogy a pogányságban is vannak igazságcsírák, de viszont egyoldalúság volna 
a Gondviselés terveit a pogánysággal úgy magyarázni, hogy ennek „fejlődése" — 
lépcső a kereszténységhez. Szt. Pá lnak a rómaiakhoz írt levele épp megfordítva : 
„a bűn eláradását" állítja a kegyelem megelőzőjeként. A vallástörténetben épp oly 
szerepe lehet a kontrasztnak, mint az evolúciónak. Szépen fejti ki Karrer a krisztusi 
vallás abszolút voltái a nem-keresztény vallásokkal szemben. Hangsúlyozza a vallás 
történeti összehasonlítás elégtelenségét a vallás igazságtartalmának megállapítására. 
Itt az apologétika külső kritériumaira is szükség van. — Karrer bőven foglalkozik 
azzal a kérdéssel, üdvözülhetnek-e a pogányok — és hogyan egyeztethető össze a 
pogányok üdvözülése — az Egyház egyedül üdvözítő voltával. Nem tagadhatja, 
hogy az üdvösséghez a kinyilatkoztatásba vetett hit szükséges ; de azt hiszi, hogy 
ez a „kinyilatkoztatás" megvan a lelkiismeret benső megtapasztalásában, megvilágo-
sodásában, mellyel a jót a rossztól megkülönböztetve — valami „istenit" tudatosít 



magában. Ezen az alapon egyezteti össze a pogányok üdvözülési lehetőségével az 
Egyház egyedül üdvözítő voltát és a keresztség szükségességét. A keresztség pótol-
ható a keresztség vágyával. Ez pedig Karrer szerint megvan a pogányok említett 
benső megtapasztalásában. Karrer nem akar eltérni az Egyház tanításától. Szerintem 
ebben a kérdésben a quaestio juris kétségtelen : a pogányok üdvözüléséhez is hit 
kell és legalább is a votum sacramenti vagy a vértanúsági ; a quaestio facti-ra : 
megvan-e náluk a hit és a votum sacramenti — Karrer válaszát nem tartom tel-
jesen kielégítőnek, legalább is nem abban az általános fogalmazásban, ahogy ő 
kifejezi. 

Dr. Kühúr Flóris. 

Liturgia. 

Dr. Odo Casel : Jahrbuch für Liturgiewissenschaft. Zwölfter Band. 1932. 
Münster in W. Aschendorff. 480 1. 

A liturgikus tudományok Evkönyvének évfolyamai a német tudomány és a 
bencés szorgalom szerencsés összhangját hirdetik. A 12. kötet tanulmányai közt 
Casel-é emelkedik ki : Alteste christliche Kunst und Christusmysterium. Nagy fel-
készültséggel, az egész szentatyairodalom megkérdezésével száll síkra Styger elmé-
letével szemben, ki a katakombák festményeiben egyszerűen reális elbeszélő ábrá-
zolásokat lát és döntő érvekkel mutatja ki az őskeresztény művészet eleven bekap-
csolódását a krisztusmisztérium átélésébe, liturgiájába. Ennek művészi kifejezése 
jelképes jelentést ad még az elbeszélő képeknek is, méginkább a történetnélküli 
ábrázolásoknak és szimbolikus motívumoknak. Gasel a legrégibb képek (Noe, Ábra-
hám áldozata, a sziklaforrás, Jónás, Dániel, Susanna, napkeleli bölcsek, Jézus 
keresztsége, az inaszakadt, vérfolyásos asszony, szamaritánus nő, Lázár feltámasz-
tása) képeket egységes szempontból magyarázza, kimutatja összefüggésüket a keleti 
(Dura—Europos-i) ábrázolásokkal, az antik vallásos művészet (porta maggiore-i 
bazilika) irányával. Ez a tanulmány biztos kulcsot ád az őskeresztény művészet 
megértéséhez. H. Frank bebizonyítja, hogy Szt. Ambrus idején Milanóban a Kará-
csony ünnepe már különvált a vízkereszttől. P. ßrowe S. J. a középkor áldozási 
szokásairól mond el érdekes részleteket, bőven értékesíti a bencés Consuetudo-k 
adatait. A szentírás fordítástörténetéhez ád jó adalékokot P. Pietschmann azon 
miseénekek vizsgálatával, melyek nem a zsoltárkönyvből valók. W. Lipphardt a 
Mária siralmaknak a liturgiában való szerepéről tájékoztat. A Gragger-felfedezte 
magyar Mária siralmat nem ismeri (ősi nyelvemlékünk) : tanulmánya alapján ennek 
liturgikus eredete és a nagypénteki vesperáson való felhasználása sem lehet kétsé-
ges. Nagyon gazdag megint az irodalmi összefoglalás ; sajnos, hogy a vonatkozó 
magyar irodalom még mindig hiányzik belőle. Nem kell külön hangsúlyoznunk, 
hogy ezen Évkönyv tanulmányozása nélkül liturgikus kérdésekhez tudományosan 
nem lehet hozzászólni. 

F. J. Dölger: Antike und Christentum. Bd. IV. H. 3. Münster. Aschendorff. 
1934. 153-232. 4 melléklet. 

A milano-i Thecla-templom baptisztériumának feliratában Szt. Ambrus a 
nyolcszögű baptisztérium és keresztkút szimbolikus jelentését hangsúlyozza. Dölger 
kimutatja a 8-as jelentését a keresztény számmisztikában, mely a pythagoreismussal 
érintkezik. A 7-es, mint az ószövetségi hét szám — a jelen életet, a 8-as, octava, 
sacramentum ogdoadis. az örökkévalóságot, Krisztus föltámadását, az újjászületést 
jelenti. Az antik fürdők kerek, majd nyolcas alaprajzából a baptisztérium ezért tar-
totta meg a nyolcszöget, mert a keresztelés jelentését látta benne szimbolikusan. — 
„Sacramentum infanticidii" címmel kimutatja, hogy a keresztények ellen a pogá-
nvok részéről emelt gyermekgyilkossági vád vallástörténeti alapjai közt ott van a 
rómaiak hasonló vádja a zsidók ellen, továbbá a görög és latin összeesküvéseknél 
előforduló emberáldozat, a varázslat céljaira felhasznált gyermekvér, egyes gnosztikus 
szekták kicsapongásaiból merített gyanú és az Eucharistie misztériumának (Krisztus 
ieste és vére) félreértése. Az első tanulmányt értékes képek szemléltetik. 

Dr. Kühár Flóris. 



Egyházjog. 
Dr. Sipos István, Egyházi perrendtartás köteléki, felszentelés elleni é s 

büntető ügyekben. Pécs, 1933. Haladás nyomdarészvénytársaság. Ezen terjedelemre 
nem nagy munkáért három okból lehetünk hálásak a kiváló szerzőnek: 1. össze-
foglalja a megjelölt tárgykörre a vonatkozó helyeket ; 2. a közölt témákkal sok mun-
kától kíméli meg különösen azokat, kik kevesebb gyakorlattal rendelkeznek ; 3. a 
latin terminologie lefordításával nagyban megkönnyíti az anyag megértését. Adja 
Isten, hogy a szerző elméleti és gyakorlati jó tudásának gyümölcseit még sok munka 
megjelentetésével bocsássa rendelkezésünkre. Dr. Hermann Ipoly. 

Sägmüller, Lehrbuch des Kath. Kirchenrechts. 4. Aufl. I. B. 4. Teil. Die 
Kleriker im Einzelnen. I. Der Papst und die Teilhaber an der päpstl. Gewalt. Herder. 
Freiburg. 1934. 461-635 . 1. 5'80 Márka. 

Ezen jeles tankönyvnek előző III. füzete, Die Kleriker im allgemeinen, 1930-
ban, I. füzete pedig már 1925-ben jelent meg. Ha ilyen menetben halad a további 
kiadás is, akkor aligha várható befejezése, mert a szerző, kiérdemült tübingai 
egyetemi tanár, már aggastyán. 

Szól pedig a tudós szerző a Codexnek 218—328 Kánonjai alapján és sorrend-
jében a pápáról, a pápai szék üresedéséről és betöltéséről, t>z egyetemes zsinatokról, 
a bíborosokról és a római Kúriáról, a római Congregatiókról, bíróságokról és hiva-
talokról, a pápai követekről stb. egészen a megyés püspökökig kizárólag. 

Miként a korábbi kiadásokat és ezen új kiadásnak előző füzeteit, épúgy ezt 
a füzetet is nagy szabatosság és világosság és az egyes intézmények és hatóságok 
történeti kialakulásának és viszontagságának részint a szövegben, részint a jegyze-
tekben való beható előadása jellemzik. Aki tehát az egyes dolgoknak történeti ki-
fejlődését és időbeli változásait akar ja megismerni, itt bőséges fölvilágosítást talál. 
Épen a jelenlegi tételes jognak fejtegetése mellett az egyes intézmények és hatósá-
gok történeti a lakulásának ismertetése a szerzőnek egyik erőssége. 

Nagy érdeme még a műnek a megfelelő irodalomnak, még pedig az egész 
nyugateurópainak, katolikusnak és nem katolikusnak, majdnem túlzásig való közlése, 
úgyhogy az egyes kérdésekkel tudományosan foglalkozók mindenütt megtalálják a 
szakirodalmat. Schermann Egyed. 

Erkölcstan. 
De Varceno O. M. Cap — A Lojano — A Grizzana, Institutiones Theolo-

giae Morális ad normám Juris Canonici. Vol. I. Theologia fundamentális. — To-
rino, 1934. — Editio M. E. Marietti. — VII. + 492 lap. Ara fűzve 20 líra. 

Egy hatalmas, 4 kötetre tervezett erkölcstannak első, alapvető kötetét köszönt" 
jük a szerző jelen művében, amely 4 részben ismerteti tudományos rendszerezéssel» 
a tudósnak képzettségével s rátermettségével s alaposságával a kat. erkölcstan alap-
igazságait (princípiumait). Szerző a szokásos felosztást követi. Először az emberi 
cselekedetekről szól azok alkotó elemeiről, az akaratnak szerepéről, az akaratot 
befolyásoló akadályokról s lelki betegségekről. Továbbá e részben tárgyalja még 
az emberi cselekedetek erkölcsi beszámíthatóságát is. A 2 rész a törvényt tárgyalja; 
annak meghatározását, kötelező erejét, és a törvények külömböző fajait. A 3. rész 
a lelkiismeretre vonatkozó tudnivalókat öleli föl ; s végül a 4. rész a bűnökre 
(azok nemére, fajaira s számára) vonatkozó alapvető princípiumokat. — A szerző 
szerényen csak annyit említ, hogy a középúton akart haladni. Nem kivonatos, 
rövid összefoglalást (compendiumot) akart adni, de terjengős, minden lehető kérdést 
és problémát hosszan tárgyaló monográfiát sem. Meg kell állapítanunk, hogy amit 
a szerző akart, azt kitűnően oldotta meg. Középúton haladó, világos szerkezetű, 
lelkipásztorok és gyóntatok részére szinte nélkülözhetetlen, a legmodernebb kérdé-
seket is felölelő, a mindennapi életből vett esetekben bővelkedő kézikönyvet adott, 
amely hittudományi főiskolákban kitűnő tankönyvnek is használható. Az erkölcsi 
rendszerekben — nagyon helyesen ! — a probabilizmus híve. Külön is ki kell emelni, 
hogy kimerítően tárgyalja az állami törvényeket s azoknak kötelező erejét is. Spe-
kulatív és a mindennapi életben nem fontos kérdésekben (mint pl. vannak-e erköl-



csileg közömbös cselekedetek vagy a külső cselekedetek vájjon külön erkölcsi el-
bírálás alá esnek-e) megelégszik a külömböző iskolák véleményének felsorolásával 
anélkül, sogy saját álláspontját közölné. Nagy érdeklődéssel várjuk a nagy mű 
többi kötetét is. amely megérdemelné, hogy minél szélesebb körben elterjedjen. 

Lelkipásztorkodás. 

Dr. Tóth Tihamér , Hiszek az E g y h á z b a n ! Szentbeszédek. Budapest, 1934. 
— 447 lap. Ára amatőrkötésben 10 P. 

Szerzőnk jelen kötetben azokat a szentbeszédeket adta e nagyközönség ke-
zébe, amelyeket az 1933—34. tanévben mondott el a Pázmány-Egyetem templomá-
ban. A kiváló, európaszerte ismert és magasztalt szerzőnek a szándéka, amikor 
beszédeit nyomtatásban is megjelenteti, az, hogy legalább egy lépéssel vigye előbbre 
a prédikáció megújhodásának sorsdöntőén fontos, szent ügyét Azt nem kell 
külön is hangoztatni, hogy mennyi áldás fakadt műveiből és kisérte a fáradozását, 
hogy mennyire teljesedett a szándéka ! Szentbeszédsorozatának jelen kötete is vi-
lágos bizonyítéka annak, hogy az isteni kegyelem nagyon is megáldotta a szerző 
önzetlen működését, sok fáradságos munkáját. Hosszabb előszóban a szentbeszéd 
eredményességének néhány titkát ismerteti T., majd az apostoli hitvallás 3 ágaza-
tát (8—10, ágazat) tárgyalja 28 beszédben, amelyeknek korszerűségét, gyakorlatias-
ságát a tárgyuk hirdeti a legjobban. Csak néhány szentbeszédnek a tárgyát említ-
jük meg, mint pl. a Szentlélek jelképei, az Egyház ismertető jelei, az Egyház földi 
arca, érdemei és papjai, a kat öntudat, az Isten hármas Egyháza, a bűnbánat szent-
sége. Nem bíráljuk mege szentbeszédeket, csak mindenkit, aki lelki élvezetet óhajt, 
aki az Egyházat és saját lelkét szereti, és minden hitszónokot arra kérünk : vegye 
kezébe ezt a könyvet, miként Tóth Tihamér többi könyveit is, és mélyedjen el 
azokba ! 

Dr. Pálos Károly, Szegénység Szegénygondozás. — Szombathely, 1934.— 
160 lap. Ára fűzve 250 P. 

A szegények sorsának enyhítése, támogatásuk s különösen is a gondozá-
suk mindig egyik legfontosabb, legnemesebb feladata volt minden emberi társadalom-
nak, Egyháznak és államnak egyaránt, de egyúttal egyike a legnagyobb gondjainak 
is, Ezért a legnagyobb örömmel üdvözöljük szerzőnk művét, aki épen a mai vál-
ságos időkben annyira aktuális, gyakorlati kérdést választotta munkájának tárgyául. 
Célja, hogy bemutassa a szegénygondozás fejlődését a külföldön és hazánkban, 
továbbá hogy megismertesse a kialakult szegénygondozási rendszereket és a sok 
rendszer közül kiválassza s olvasói előtt megszívleltesse azt a helyes módszert és 
útat, amely a szegények gondozásában nemcsak az anyagi bajokon akar segíteni, 
azaz nemcsak a nyomorgó emberek testével törődik, hanem époly fontosnak, sőt 
fontosabbnak tartja ennél a pusztulásnak indult emberek lelki ínségét is. Ezt a 
helyes útat a szegénygondozásban az Egri Norma találta el. A kitűzött célnak meg-
felelően szerzőnk tárgyát 4 részben dolgozta ki. Művének 1. részében tárgyalja a 
szegénységet általában ; a szegénység okait s a segélyezés alapjait. Röviden ismer-
teti a szegényügy helyzetét a pogányok közt, a kat. egyházi szegénygondozást az 
ó- közép- és újkorban. Markáns vonalakban ecseteli az állami (hatósági) szegény-
gondozás fejlődését a külföldön. Szomorúan s irigykedve kell látnunk a mű 2. 
részében, hogy hazánkban mennyire elmaradt ez az ügy a külföldhöz viszonyítva. 
A 3. rész az Egri Normát ismerteti ; az Egri Normás szegénygondozás szervezetét s 
hazánkban való elterjedését. Míg végül a 4. rész a szombathelyi szegénygondozás 
történetét vázolja és azt a 100%-os eredményt, amelyet Szombathelyen értek el 
az Egri Norma bevezetésével. — Igaz hála illeti a szerzőt azért, hogy tapasztala-
tait, nagy tudását ebben az élvezetes, tanulságos műben szakavatott tollával a 
nyilvánosság elé terjesztette nemcsak azért, hogy oktasson és tájékoztasson, hanem 
elsősorban azért is, hogy nagylelkűségre és apostolkodásra buzdítson, hogy mindenki 
kivegye a maga részét a szegények nyomorának enyhítésében. Ősszintén kívánjuk, 
hogy ez a munka minél szélesebb körben elterjedjen és teljesítse áldásos missióját. 

- fm. -



Elis, von Schmidt-Pauli: Jézuskával a Szentmisén. Miseimák. — 46 laí> 
ára ? 

Elis, von Schmidt-Pauli, Szemerjai Kovács Dénesné, Szent Terézke élete. 
— 66 lap. Ára félvászonkötésben 2'70 P. 

A rákospalotai Szalézi Művek „Jézuskával a Szentmisén" c. kis imakönyvvel 
a szt. mise szertartásait és imádságait hozzák a gyermekek lelkéhez közelebb egy-
szerű, a gyermekek értelméhez alkalmazkodó és szívéhez szóló versekben. 22 színes 
kép magyarázza és szemlélteti a szt. mise mély titkait. Ilyen könyv csak a gyermek-
pszichológiában jártas, a gyermekek lelkét szerető szívnek lehet a gyümölcse. — 
A „Szent Terézke élete" Lisieux bájos szentjének életét mutatja be röviden, egészen 
újszerű modorban, sok rajzban. Ez a könyv a „Szentek Élete a mai gyermekek 
számára" c. sorozatnak első kötete. Ezzel a vállalkozással a Szalézi Művek szent 
alapítójuknak nyomdokait követve, a szentek tiszteletéből, követéséből származó 
sok lelki kincset, kegyelmet teszik a gyermekek számára is hozzáférhetővé. Nem 
utánozhatatlan hősként áll a gyermek előtt e könyvben Szt. Terézke ; az elmondott 
események még a „modern" nevelésű gyermekben is szinte ellenállhatatlan hatást 
kelt. E vállalkozás könyveinek s így jelen könyvnek is, (amely elsőrangú ajándék-
könyv a fenti imakönyvecskével együtt) egy gyermekkönyvtárból sem szabadna 
hiányozni ! —fm.— 

Scupoli—Gerely : Lelki harc. Szalézi Müvek. 275 lap. 
A fordító előszavából érdemes megjegyezni, hogy milyen alázatos lélekkel 

adja ezt a sokaktól ismert lelki könyvet az olvasók kezébe. Ebben az előszóban 
szól egy keveset a munka keletkezéséről. A szentéletű theatinus szerzetes a meg-
hurcoltatások után velencei magányában írta művét, amelyben az alapgondolat, 
hogy magunkban nem, hanem Istenben bízva lehet a lelkiéletet úgy kiépítenünk, 
hogy ezzel az Úr jutalmára leszünk érdemesek. Ebben a munkában sok a harc, de 
sok az isteni segítség is. Ezekről szól 65 fejezetben, — A könyv alakja nagyon 
alkalmas arra, hogy magukkal hordhassák az emberek és így módjukban legyen 
sokszor olvasni belőle. — A fordítás kellemessé is teszi a munka olvasását. 

Müller Lajos: A nagy szentség szolgálatában. Korda kiadása 140 lap 
Sok hasznot lehet meríteni a lelkiéletet élőknek, de különösen az egyháziak-

nak Müller Lajos új könyvéből, amelyben — mint maga mondja — többeknek is-
mételt buzdításának és felszólításának engedve adta ki azokat a cikkeket, amelyek 
nagy része már megjelent nyomtatásban. — Könyvének elején gondolatok vannak 
a szentmiséről és annak egyes részeiről. — Az I. részben a szentmiséről szól (elő-
készület és hálaadás). — A II. részben 5 elmélkedést találunk imaórákra. Azután 
6 elmélkedésben szól az Úr Jézus életéről az Eucharistiában. — A III. részben 
pedig meggondolásokat ad a pap és az Oltáriszentségnek viszonyáról. — Nagy sze-
retettel írta minden sorát, ezt érezzük és éppen ezért tud a szívhez szólni. Uj gon-
dolatai is olyanok, hogy csakhamar magunkévá tesszük és nagy boldogan tudjuk 
imádkozni az Oltáriszentség előtt. — Csak a tökéletesítés kedvéért említjük meg, 
hogy néhány sajtóhiba bennmaradt, ezeknek kiszedése a II. kiadásban kívánatos 
volna. 

Csávossy Elemér: Énekeljetek a z Úrnak. Korda kiadása. 1934. 
A szent'szeretettel telt Énekekénekéből nyújt 24 elmélkedést a nagytudású szerző 

Még pedig lelkigyakorlatos gondolatmenetben halad, a teremtéssel kezdi és a meny-
nyei boldogsággal fejezi be. Sok tanulságot és igen nagy lelki hasznot nyernek, 
akik ezt az ízlésesen is kiállított kis könyvet használják fel elmélkedéseik anyagé-
nak összeállításában. 

Szalézi Szent F e r e n c Szíve. — A Vizitációs Nővérek kiadása. Szalézi Mű-
vek. — 1934. - 87 lap. - 60 fillér. 

A Lelki Élet Kis Könyvei sorozatban a negyedik kis könyv igen kedves ki-



állításban érkezett a P. Sz. kiadóhivatalába. Ha a címet elolvassuk, már látjuk, 
hogy örömmel vehetik kezükbe, akik a szeretetreméltó Szal. Szent Ferencnek egész 
lélekkel tisztelői. És hogy nagy hasznuk lesz, ha végigelmélkedik, abból lehet látni, 
hogy a 31 elmélkedésben végigkíséri a lelkük a nagy szent életének minden kedves 
erényét és ezek szépségétől lelkesítve, szívesen határozza el magát követésére. 

Piissima erga SS. Dei Genitricem sine labe originali conceptam hebdo-
madalis supplicatio. Marietti. — Torino. — 1934. — 54 lap. l"50 líra. 

Minden napra más és más zsoltárt közöl, amelyeket Szent Bonaventura írt 
a Bold. Szűz Mária tiszteletére. A himnusz és 5 zsoltár után következnek a Preces 
és az Oratio. Mindez az Ur Jézus akarata szerint rendezett jó élethez és a jó halál-
hoz szükséges kegyelmek elnyeréséért száll az égi Anyához. Búcsúimák következ-
nek ezen ájtatossági gyakorlatok után. 

Gerely Jolán : Egy magyar nagyasszony. Jankovich-Bésán Endréné 
élete. — Szalézi Művek. Rákospalota. 1934. 78 lap. 

Gergely Jolán, az áldott lelkű, mély vallásosságú és szociális érzésű grófné-
nak munkatársa és tisztelője gyűjtötte össze azokat a megemlékezéseket, amelyek 
a grófné egész életét állítják az olvasók elé. Aki elolvassa és a grófnét ismerte, 
hálás azoknak a kiválóságoknak, akik lehetővé tették e könyvnek a megjelenését. 
De akik nem ismerték a grófnét, azok is nagy haszonnal olvashatják el a munkát, 
mert megtanulják, hogy ma mit kíván az Úr Jézus azoktól a nőktől, akik a lelke-
kért és az emberekért akarnak dolgozni. Különösen kedves és megkapó az a gon-
dolat, hogy a nagy magyarasszony hogyan élt lelkének és családjának. Ebből az 
életbőt tudott erőt vinni abba a sokféle társadalmi munkába, amelyet egész szívvel 
tudott végezni. Dr. Niszler Teodóz. 

A. Le Gaudier S. J. De perfectione vitae spirituális. Editio emendata cura 
et studio A. M. Micheletti. Marietti, Taurini (Torino). 1934. 3 k. X V + 6 0 4 + 5 3 6 + 4 6 8 
1. Ara fűzve 30 L. 

Több mint háromszáz évvel ezelőtt halt meg Gaudier, a jezsuiták egyik ki-
váló lelkivezetője és aszkétikai írója. Hatalmas aszkétikája azonban, — bár azóta 
az aszkétikával kapcsolatos s annak kérdéseit még jobban elmélyítő tudományok 
tartalmi és módszertani tekintetben magas tökéletességre jutottak —, még most is 
nagy szolgálatokat tesz elméleti megalapozásaival és gyakorlati útmutatásaival azok 
számára, akik az aszkétikával, mint tudománnyal és mint a keresztény tökéletes-
ségre vezérlő kalauzzal foglalkoznak. Gaudier a szentatyák és Szent Tamás, vala-
mint a többi kiváló hittudós műveiből merített alapelveken nagyszerű didaktikai 
módszerrel építette fel aszkétikai rendszerét s így benne a keresztény kinyilatkoz-
tatás örökértékű igazságainak léleknevelő bölcsesége forrásozik. Különösen nagy 
gyakorlati érzékkel feldolgozott az emberekkel való beszélgetésről és Szent Ignác 
lelkigyakorlatairól szóló rész. A függelékben a szerző két kisebb munkája található 
Jézus Krisztusnak mint Isten-embernek szeretetetérői és helyes követéséről. Jelen 
kiadás az 1619-i párisi első kiadás nyomán készült 1902-i stereotíp kiadás újra-
nyomása. 

Dr. Horváth Richárd : Eletépítés. Elvek-gondolatok. Szent István-Társulat 
Budapest. 1934. I l l 1. Ára ? 

A szerző hangulatos, sokszor elragadó szimbólumokkal, hasonlatokkal tele 
nyelven csokorba köt néhány a társadalom vallási és szociális életén elhatalma-
sodott gyomot és a keresztény kinyilatkoztatás talaján virágba szökkent erényt, a 
visszásságokat szembeállítja a társadalmi és egyéni életet alakító mindig gyakorla-
tias keresztény igazságokkal, kitapogatja néhány baj gyökerét és mindjárt elénk is 
vegyíti sajátos orvosságukat. Amikor konkrét történésekkel, képekkel dolgozik, 
könnyen lelkünkbe lopódzik néhány örröké régi és örökké új gondolata, szívünk 
hangulathullámokon ringatózik tovább, de mihelyt általános keretek közé akarja 
szorítani a konkrétet, olvasása után semmi nyom sem marad bennünk. Képes 



kifejezései nem egyszer bizarrul hatnak, mint pl. az élet vadsága kilúgozza szí-
vünkből az idealizmus szent tűzét, a tapasztalat vaskeménysége új akarások csí-
ráit ápolgatja, lelkünk orgonájának húrjaira dübörögve sujt le az élet ökle. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Henri Bremond : Histoire Littéraire du Sentiment Religieux en France. 
X. k. 438 1. Paris, Bloud et Gay 40 fr. 

Henri Bremondnak sikerült még sajtó alá adni monumentális művének X. 
kötetét, ha további terveiben meg is akadályozta a halál . Ebben az utolsó kötetben 
a le procès des mystiques címen a XVII. század misztikusaival és hamis miszti-
kusaival foglalkozik. A könyv egész második részét a quietizmusnak szenteli. A 
szellemtörténet kutatójának, a lelkiélet vezetőinek kimondhatatlan szolgálatot tesz 
ez a kötet, melyben, épugy mint az előző kötetekben, H. Bremond „kincsestárából 
régieket és ujakat" pazar kézzel szór a nála ismert szellemességgel és élvezetes 
előadással. 

y. s. 

Kastner: Tage der Einkehr. Kősel. Pustet. München. 4'80 M. 
Egy szentéletű, szellemes XVIII. századi irónak a világiakhoz írt 32 elmél-

kedése jelent K. modern átdolgozásában. Ma, mikor a lelkigyakorlatok olyan szép 
virágzásban vannak, örömmel üdvözöljük a barrokk lélek minden elevenségével 
megírt munkát, mely szinte élénk párbeszéd az Isten és lelkünk között. 

Licari: Ave Maria. Marietti. Turin. 20 fr. 
Egy tudós francia szerző munkájá t teszi közzé L , aki a teológia a patrisz-

tika, a misztika és a ker. bölcselet tudnivalóinak birtokában mesterkézzel festi 
meg az Üdvözlégy Mária kapcsán a Boldogságos Szűz vonzó képét. Átszövődnek 
e nagyon használható munkán az összes hitigazságok s ragyogó koronát vonnak 
a Szeplőtelen fejére. 

Arrighini: La nuova medicina delle passioni. U. a. Educazione e medi-
c i n a delle emozioni. Marietti. Torino. 

Az emberi élet két titokzatos és hatalmas erejű mozgatóját, a szenvedélyt 
és az indulatot tárgyalja a szerző modern psychológiai felkészültséggel, nagy el-
méleti tudással és a tapasztalat gyakorlati érzékével. Az első munkának különösen 
nevelők, gyóntatok és orvosok vehetik hasznát, mig az utóbbi szónokoknak is 
kitűnő szolgálatot tesz. 

Persoglio—Taverna : Catechismo sulle quattro parti della dottrina cristi-
ana. 3 k. Torino. Marietti. 1930. 40 1. 

P. népszerű keresztény tanításai jelentek meg T. értékes átdolgozásában e 
három kötetben a hiszekegyről, Miatyánkról, az Üdvözlégy Máriáról, az Isten és 
az anyaszentegyház parancsairól s a szentségekről. A jó hasonlatokkal, példákkal 
megvilágított tanítások jól használhatók szentbeszédekben s népmisszióknál. 

Sz. 

Irodalom. 

Nagy Rezsőné Géfin Mária : A szombathelyi Herzan-könyvtár francia 
könyvei é s kéziratai. Győr 1934. 

Vasskó Ilona: A pécsi püspöki könyvtár francia nyomtatványai é s kéziratai. 
Pécs 1934. 

A pécsi francia intézetben készült a két értékes dolgozat, mely a XVIII. szá-
zadi franciás kulturára vet fényt. A pécsi talán érdekesebb, mert Herzan bíboros 
csak élete végén töltött néhány évet Szombathely püspöki székében. A dolgozatok 
a kiadás évrendjében közlik a cimeket. Összeállításuk alapos, de teljes képünk 
csak akkor lesz, ha a helyi könyvtárakról tárgy szerint is kapunk bibliográfiát. Ter-



\ 

mészetesen ehhez a legértékesebb előmunkálat a két fenti dolgozat, melynek, remél-
jük, a pécsi francia intézetben lesz még folytatása. A magyar bibliográfia és 
szellemtörténet egyformán hálásak lehetnek az önzetlen munkáért. 

— r — d 

Sík Sándor: István király. Tragédia három felvonásban. Budapest, 1934. 
Szent István T.. 8-r. 84 1. 

Szent István a Boldogságos Szűznek ajánl ja országát s ezzel Patronájává, 
királyává koronázza. Ennek az elhatározásnak megérése a tragédia igazi cselek-
vénye. Ami rajta kívül történik, a vele való kapcsolattól nyeri súlyát. Ki lépjen 
Szent Imre helyébe, ki tudja folytatni a szent király országépítő munkáját ? Péter 
vitéz is, keresztény is, de lelke idegen ü magyartól, királysága a belső háborút és 
esetleg az ország függetlenségének veszedelmét jelentené. A legközelebbi királyi 
rokon, Vazul, ízig-vérig duhaj pogány, alatta összeomlana a kereszténység, és el-
vesznék az ország kapcsolata Nyugattal, az Éggel, az élettel. A szent király meg-
kísérli a lehetetlent, Vazul meggyőzését. Két jelenetben csap össze a két ellentétes 
világ. Vazult lenyűgözi Szent István lelki nagysága, de nem tud kivetkőzni önmagá-
ból. Mégis csak Péter lehet a király ! Azonban rideg kegyetlensége Vazulék nem 
sikerült merényletének megtorlásában elkeseredést, testvérháborút idéz fel. Igaza volt 
Szent Imrének: „Kényszeríteni kell az Istent . . . hogy Ö segítsen.". . . 

Olvasva is nagy hatású a színdarab. Ennek az egyik titka, hogy Sík teljesen 
átélte a Szent István belső küzdelmeiben jelentkező örök magyar problémát. Ezért 
van tele élettel, mélységes magyar igazsággal ez a külső eseményekben aránylag 
kevéssé gazdag cselekvény, ezért nem süllyed le vitatkozássá Szent Istvánnak két 
nagy jelenete sem Vazullal, hanem tele van folyton fokozódó feszültséggel. Sík az 
igazi magyar multat támasztja fel. Szent Istvánja a valóságos szent király, a leg-
munkásabb, a legbölcsebb, a legszentebb magyar király, aki tud kemény lenni, 
de irgalmas is és mindig igazságos. Mellette a pogányság képviselői rendkívül jel-
legzetesek. Igazi magyarok, még elvakultságukban is, mely a korok szerint válto-
gatva tárgyait, hányszor jelentkezett később is történetünk folyamán ! Sík e művé-
ben is hű maradt önmagához és egyúttal a magyar költészet nagy hagyományaihoz: 
szolgálja az időkfeletti magyar életet. 

Katolikus szellemű költészetünk újabb fellendülése inkább c sak a lírában 
mutatkozott. Sík Szent Istvánja most a dráma terén is hatalmas lépéssel vitte 
előre. 

Párniczky Mihály: Kívülről n é z e m . . . Versek. Budapest, 1933. Wodianer, 
8.-r. 103. 1. 

A kis kötet legnagyobb részét egy verses elbeszélés tölti ki : Regulus három 
öröksége. Párniczky, hogy a történet valószínűségét erősítse, még forrásaira is hivat-
kozik. Elhisszük az ifjú Plinius tanúságának, hogy csakugyan megtörtént a dolog, 
sa jnos azonban az író nem képes ezt költőileg jelentőssé tenni. A megelőző kisebb 
versek lirai természetűek; derék lélek sugárzik ki belőlük, van egy-két értékesebb 
gondolat is bennük, de a nyelvnek nincsen meg az igazi éreztető harmatossága, 
mely nélkül nem igen van költészet. Legsikerültebbnek a Mint ifjú Plinius cimű 
1 ers látszik. 

Kovács Imre—Kiss Tamás : Szembe a széllel. Versek. Debrecen, 1934. 
A Közlöny kiadása. 8 r. 77 I. 

Körülbelül egyforma arányban tölti meg a két fiatal költő e kis kötetet. 
Vonzó egyéniségek. Küszködnek az élettel, meg is botlanak, de mégis megőrzik 
lelkük harmóniáját. A költészetet is komolyan veszik ; igyekeznek tanulni elődeiktől. 
Ezt a célt szolgálják közölt műfordításaik is. Megérzik verseiken az ú jabb magyar 
líra hatása, de a nagy klasszikus hagyományainkba is igyekeznek belekapcsolódni. 
Kovács átlátszóbb lélek, Kiss haj lamosabb a filozofikus elmerengésre, és nyelvében 
is több a lírikus félhomály, mely inkább éreztet, mint tisztán láttat. Versformáikon 
is meglátszik e különbség. Feltűnőbb kiválóságokat nem igen mutatnak, de remény-
kedhetünk további fejlődésükben. 



Szántó György : S t rad ivá r i . Regény, I—II. k. Budapest , 1933. Genius. 8-r. 
259, 358 I. 

250 év medrében örvénylenek azok az embersorsok, melyeket felidéz ennek 
>» a stradivariusnak „eposza". Zavaros kép ködlik bennünk olvasása után. Még az 

időbeli egymásután szerint sem fonódik az elbeszélés fonala. Az egyes történetek 
széttöredeznek, és darab ja ik a szerint sodródnak egymás mellé, amint az író rokon-
nak érzi a belőlük kiáradó hangulatot. Ezért tagolja zenei „tételek" szerint könyvét. 
Talán eléggé szemlélteti a mondottakat, ha bemutatom az 1. kötet első tételének 
(Allegro con brio) tartalomjegyzékét : 

Praeludium 1932. Nocturno 1908. Primuvera 1667. A bronzpuhány, a gyémánt-
csiszoló bánya, a génuai gyilkos és a bebörtönzött Jézus 1908. Az igaz hazaf iak 
szobája 1668. Thiessen vasá rnap ja 1919. Változatok a Gé-húrban. 1681—1908. 

Ez a szerkesztés mód stílszerű ennél a regénynél, hiszen alakjainak életéből 
is hiányzik minden igazi öntudatosság. Csak ösztöneik v a n n a k és mennek, hová 
azok ragadják őket. Nem csoda, ha sok visszataszító helyen meghurcol bennünk 
az író és sok beteglelkű embert vonultat elénk. Hozzá nagyon közelünkbe is hozza 
őket, mert agadhatat lanul nem közönséges írói tehetséget árul el, és különös elő-
a d á s á n a k is megvan a nagy éreztető hatalma. Leverő is a könyv hatása, pedig 
írója nem merül el a pesszimizmusban, „mert a mult — mondja — az inferno, a 
jelen a purgatórium, a jövő a paradiso". De mi az a p a r a d i s o ? A katolicizmus 
mellett láthatólag megértés nélkül halad el Szántó, de egyébként nem ellensége a 
val lásnak. Maga számára azonban önmaga alkotott sa já tos életfelfogást. Nagy 
szerepe van ebben a zenének, általában a művészetnek. Alakjai is szinte csak ott 
emelkednek ki a föld sarából , ott szellemülnek át, ahol a zene művészete kapcsolódik 
életükbe. Szántó földi paradisojában — úgy látszik — fényes szerep vár a zenére. 
Homo sum et nihil human i a me alienum puto. Szántót is megérthetjük. Művész-
nek, tudtunkkal festőnek készült ; a háborúban elvesztette szemevilágát. A zene é s 
a költészet megmaradt vigasztalójának, élete tartalmának. 

s. 

Pintér Jenő M a g y a r I rodalomtör ténete . Tudományos rendszerezés. Hetedik 
kötet : A m a g y a r i r oda lom a XIX. s z á z a d utolsó h a r m a d á b a n , Budapest, 1934. 
A Magyar Irodalomtörténeti Társaság kiadása . 863 Î. 

Nemcsak a magyar irodalomtudomány hivatásos művelői, hanem a nemzeti 
műveltség sorsát szívén hordozó magyar közösség legszélesebb rétegei is őszinte 
örömmel és büszkeséggel veszik tudomásul Pintér Jenő monumentális vál lalatának 
szerencsés befejezését. A szakkörök azért, mert egy sok évtizedes vágy teljesült be 
e ha ta lmas mű megjelenésével. Van végre olyan irodalomtörténeti szintézisünk, 
amely nagystílű terv a lapján, egyetlen rendező és kritikai elme munkájaként szer-
ves egységbe foglalja azt a rengeteg részletanyagot, amelyet az utóbbi évtizedek 
buzgó munkássága az irodalomtörténet terén felszínre hozott. Pintér Jenő legújabb 
rendszerezése ilyen szempontból nemcsak az ő tudós pá lyá jának legnagyobb alko-
tása, hanem szaktudományunk fejlődésének is egyik legklaszikusabb bizonysága. 
A maga nemében olyan teljesítmény, amilyennek a külföldi irodalomban sem igen 
találjuk párját. 

Pintér Jenő művének egyik legszembetűnőbb erénye az egyetemesség és 
egység. Az egységet a szinte beláthatatlan anyag rendezésében a történetiség 
elvének következetes és logikus alkalmazásával biztosítja. Egyetemessége megnyi-
latkozik már szemléleti anyagának kiválasztásában is. Ez utóbbi nem szorítkozik 
a magyarnyelvűség korlátai közé és igy nem zárja ki a magyar irodalmi művelt-
ségnek egyetlen fontos tényezőjét sem a történeti tárgyalásból. De a művésziesség 
kritériumának modern követelményét sem vetíti vissza a múltba és ezzel sem 
csonkítja meg a magyar irodalomi hagyatékot. A tárgyi egyetemesség mellett a 
módszeres eljárások a lka lmazásában is a sokoldalúság jellemzi. A filológiai, ösz-
szehasonlító, lélektani, esztétikai és szellemtörténeti módszer eszközeit egyaránt 
a lkalmazza szintetikus célja érdekében. így tehát az ő rendszerezése nemcsak a leg-
bővebb anyagú összefoglalása a magyar irodalmi múltnak, hanem egyúttal szintézise 
azoknak a módszeres el járásoknak és irányoknak is, amelyekkel irodalomtudomá-
nyunk fejlődése során feladatainak megvalósítására törekedett. 



Ugyancsak kimagasló erényei a szerzőnek a tudós lelkiismeretesség és 
alaposság. E vonások adata inak kritikai megrostálásában és értékelő ítéleteiben 
egyaránt megnyilvánulnak. A történeti tények és adatok roppant tömkelegében fölé-
nyes biztonsággal igazít el bennünket. ítéletei, minthogy az irodalmi hagyaték 
személyes átbuvárlásán alapulnak, mindig eredetiek, akkor is, ha megegyeznek a 
hagyományos köztudattal. Pintér Jenő értékeléseinek eredetiségét, művének gondos 
elolvasása közben még a nem szakember is észreveheti, mert a szerző a legfonto-
sabb kérdésekkel kapcsolatban sajá t véleményén kivül az irodalomtörténet más 
érdemes kutatóinak felfogását is közli és igv ál landóan alkalmat nyújt az össze-
hasonlításra. Hogy ez az el járása mennyire gondolatébresztő és termékenyítő hatású, 
azt nem kell bővebben kifejtenünk. 

Tudományos szempontból rendkívül becsesek p in té r Jenő művének könyvé-
szeti útmutatásai. Teljességük mellett feltétlenül pontosak ezek az utalások, sok 
fáradságtól megkímélik azt, aki az illető kérdés iránt bővebben érdeklődik. A szerző 
figyelmét semmi sem kerüli el, ami értékes és jellemző tárgyára vonatkozóan. 
Bibliográfiája követendő például szolgálhat a tudományos irodalom művelői számára. 

Pintér Jenőnek ezek a tudós erényei nagy művének előző köteteiben éppen 
oly maradéktalanul érvényesülnek, mint a most megjelent befejezőben, amely 
a mult század utolsó ha rmadának irodalmát öleli fel. Ez a korszak a nemzeti 
klasszicizmus legnagyobb költőinek, Petőfinek és Arany Jánosnak munkásságához 
viszonyítva a költészetben nem jelent emelkedést, drámairodalmunk sem mutat fel 
a z Ember Tragédiájához fogható alkotást, de a széppróza Jókai Mór, Mikszáth 
Kálmán munkásságában méltó folytatása az előző korsszaknak. A lira terén a 
nemzeti klasszicizmus epigonjai mellett az uralkodó irány ellenzéke is feltűnik : 
Vajda János, Ábrányi Emil, Reviczky Gyula és Kiss József már egy új korszak 
megérzői. A színpad szerzői közül Csiky Gergely aratja a legzajosabb sikereket. Az 
irodalmi élet szellemének jellemzésére idézzük a szerzőnek összefoglaló megállapí-
tását ; „Az irók világnézete liberális, a vallással keveset törődnek, a nemzeti eszme 
szolgálata változatlanul erős. Itt-ott radikálisabb hangok jelentkeznek, de a szocializ-
mustól még nagyon távol áll a kor. A szellemi törekvések valamennyi szála a fő-
városba fut össze, a vidéken alig van számbavehető irodalmi élet, csak a helyi 
sajtó és a színészet küzd a közömbösséggel. A vidék a fővárostól vár mindent ; 
ha olvas, budapesti újságot és könyvet vesz kezébe". 

Messze vezetne bennünket, ha részletesen méltatnánk a kötet egyes fejezeteit-
A művelődéstörténeti háttér tömör és plasztikus megfestése, a nagy egyéniségek 
monografikus arányú rajza mellett a kisebb jelentőségű költők és írók is a lapos 
jellemzésben lépnek elénk. A könyv világos, magyaros és kellemes stílusa a szak-
tudománytól távol álló közönségnek is lehetővé teszi, hogy e mű olvasásával a 
legnemzetibb tudomány ismeretéhez és gyökeres irodalmi öntudathoz jusson. 
Szaktudományunk és nemzeti közműveltségünk egyaránt há lás lehet Pintér Jenőnek 
azért, hogy évtizedes fáradhatat lan kutató munkájának ezt a halhatatlan emlékét 
megalkodta. 

Dr. Bánhegyi Jób. 

Dr. J a n c s ó E l e m é r : Az irodalomtörténetírás legújabb irányai. Cluj—Kolozs-
vár. 1934. 8—4. 16. 1. Erdé ly i t u d o m á n y o s füze t ek . 65. sz. 

Marholtz összefoglaló könyvére (Literargeschichte und Literatur-Wissenschaft) 
és Van Tieghem művére (Tendances Nouvelles en Histoire Littéraire) támaszkodva 
ismerteti e füzet a mai i rodalomtudománynak összehasonlító, szellemtörténeti, társa-
dalomtudományi irányát, továbbá a „nadlerizmus"-t. Természetes, hogy ez a be-
mutatás a szűk keretek közt csak nagy ál talánosságban mozoghat, de olvasója 
nem teszi le okulás nélkül. Az ismertetést kísérő, átszövő megjegyzések józanok 
és általában helytállók. Kár, hogy „a magyar tudományos viszonyokra" vetett 
„néhány pillantása" még a kis kerethez képest is hiányos. 

— s 

Josef Mar ia C a m e n z i n d : Mein Dorf am See . Erzählungen aus der Inner-
schweiz 8° VIII. u. 200 S. Freiburg im Br. Herder. 2 M. 



Egy őserejű ú j svájci fiatal író jelentkezik ebben a kötetben, aki testben és 
lélekben erős népének vallásos, józan felfogásával oldja meg az élet problémáit. 
Vidáman meséli el gyermekkori emlékeit, mintha a vasárnap délután mesélő han-
gulatában körülötte érezné a falu fiatalságát. 

Dr. Ladislao Heigl: La malinconia nella poesia di Giovanni Pascoli. Bp. 1934. 
Pascolit, a XIX. század második felének kiváló olasz költőjét, a családi fáj-

dalom, az egyetemes emberi nyomorúság, a földi lét szomorú drámáját igazságosan 
megoldó halál szelíd énekesét, széplelkű, bensőséges vatesét mutatja be a szerző 
nagy irodalmi felkészültséggel. H. műve a hazájában egyre népszerűbb költőt bizo-
nyára még közelebb viszi a családszerető szívekhez. 

Sz. 

Balla Bor i sz : A lélek útjai. Magyar Kultúra Könyvtár 1—2. sz. Bp. 1934. 
195 1. 

Balla Borisz cikkeinek, útijegyzeteinek és tanulmányainak gyűjteménye ez a 
kis könyv. Ady a századfordulón Párizsba ment új szellemet, hangot tanulni. Balla 
Borisz és az új katolikus írói gárda több tagja is nyugatra megy új utakat keresni. 
De míg Ady a bomlás, hanyatlás szellemét hozta nyugatról, Balláék az újjászületett 
francia katolicizmus lelkivilágát tanulmányozzák és hasznosítják tapasztalataikat. 
A tanulmányok legnagyobb része a franciaországi szellemi irányok ismertetésével, 
a katolikus irodalommal foglalkozik. 

Hosszabb tanulmány ismertet meg Sigrid Undsettel, a Nobeldíjas írónővel, 
de érdekköre kiterjed Franz Werfeire. Tolsztojra is, sőt Molnár Ferencnek is szentel 
néhány sort. Az új szellemi áramlatok közül természetesen nem hiányozhat a horog-
keresztes mozgalom sem. A sokoldalú szerző a mai szellemi élet legkorszerűbb 
kérdéseivel ismertet meg bennünket tarka változatossággal. Sümegh Lotár. 

Gáspár Jenő : A világ orvosa. Regény. Budapest. Szent István-Társulat ki-
adása . 440 1. II. kiadás. 

Rövid idő alatt már második kiadásban forog kézen e regény, jelezve, hogy 
a regényíró Gáspár is hamarosan meghódította a közönséget. A Krisztus halála 
utáni időkben játszódik le a regény. Főhőse Kéfás, az apostolfejedelem. A római 
birodalom gépezete még kifogástalanul működik, de az apostol megtudja Caesareá-
ban . Cornelius centurio házában, hogy a fővárosban, Rómában minden beteg, bom-
lás és föloszlás indult meg. A császári udvarból száműzött nemesebb gondolkozású 
rómaiak kétségbeeséséből megé.tí, hogy a beteg világnak orvosra, orvosságra van 
szüksége, ezt a szép fajt meg kell mentenie a pusztulástól. A tenger morajló hul-
lámai az apostol lelkét is döngetik és lassan átalakul a zsidó apostol szűk keretek 
között mozgó gondolkodása. Megérti az idegen világrész hívó szavát, az Egyház 
egyetemességének hatalmas erejét és elbúcsúzva a hívők kis gyülekezetétől, elmegy 
Rómába, a beteg világ fővárosába, orvosságul vinni Krisztust, a szeretetet. Kéfás-
sal megy Valérius, a római nemes is és leánya, aki Siliust, a daliás praetort ki-
szabadította a bűnös Salome karjaiból. Rómában azonban nem tudja legyőzni a 
nagyravágyó Messalina bűbájos varázsát és mikor menyegzőre készül Surrentumban, 
kénytelen örökre elszakadni a császárné hajóján tovatűnő Siliustól. A nagyravágyó 
Messalina Siliusával, elárult forradalmukban életét veszti, Valeria pedig megtalálja 
boldogságát a szent keresztségben. Kéfás magára talál a romlott városban és szembe-
száll még a császárral is, csak oszthassa hívei egyre növekvő táborának Krisztus 
testét és vérét, a világ orvosa, a világ orvosságát. 

A lírikus Gáspár végigvonul az egész regényen. Szebbnél-szebb leírásai, han-
gulatos képei szinte versbe kívánkoznak. A zsidó és római nép jellemzései leg-
sikerültebb lapjai könyvének. Nem tudjuk eldönteni, hogy miben gyönyörködjünk 
jobban : pompázó, színekben dús nyelvében, vagy a kor lelkét, az átalakulások 
korát nagyszerűen szemléltető jellemzéseiben. Az Egyház világhódító útra indulását 
kevés regény tudja ily ügyesen szemléltetni. 



II. Gáspár Jenő : Az arany páva. Regény. Budapest. Palladis R. T. I. k. 
280 1. II. k. 290 I. 

Három remetei Gáth történetéről szól Gáspár J. második regénye. Címerük-
ben arany páva van, a végzetes páva, egy-egy asszony iránti szerelem jelképe, 
mely boldogtalanná teszi a Gáthokat. Az első Gáth, Orbán, Mátyás követségével 
Beatrix királynőért megy, akibe halálosan beleszeret és érte — egy csókjáért — 
még a király elleni összeesküvésbe is belekeveredik. Vagyonát elveszíti s életét is 
csak Kanizsai Benigna, hűséges szerelmese tudja megmenteni. — A másik Gáth, 
Menyhért, a bécsi udvarban botlik bele Eckersburg Julia hercegnőbe, de kölcsönös 
szerelmüket szétszakítja az uralkodói érdek. Julia egy lengyel herceg felesége lesz, 
Menyhért pedig visszavonul birtokára és cigányzenében, borban keres felejtést. A 
hűségesen kitartó hercegnő csak a halottas ágyon látja viszont. — A harmadik, 
Boldizsár, egy énekesnőért pazarolja el egész vagyonát és kivándorol Amerikába. 
Végül jön az amerikai megoldás, fia az ősök példáján okulva nem hódol meg az 
amerikai milliomoslánynak, hanem hazajön, visszavásárolja az ősi birtokot és fele-
ségül vesz egy régi családból való úrilányt. A három Gáth történetét mindvégig 
érdekfeszítően mondja el az író és teljesen beleilleszti egy keretbe, melyet az újság-
író személye képez. Gáth Orbán személyében és bécsi környezetében a franciás 
testőrírókra és Bessenyeire ismerünk. A befejezés azonban egy kissé elsietett és 
nem mérkőzik az előző részek szépségével. Jól sikerült Mátyás korának festése és 
a remetei kúrián vagyonát pusztító Menyhért szomorúan magyar sorsának jellemzése. 

Tamás István : Egy talpalatnyi föld. Regény. Génius kiadása. 399 1. 
A megszállott Erdély történetével már sok erdélyi író foglalkazott. A leigázott 

székelyek életéről tiszta képet tudunk magunknak alkotni. Tamás István regénye 
az elszakított Bánságban játszódik le. Hőse a bevándorolt dalmát legény, aki üres 
zsebbel és üres fejjel mindenkit meghódít, szállásadója cselédlányától a hatalmas 
magyar úr, Dávid feleségéig. Tulajdonképen csak viszik, «odorjók az események, a 
miniszter nagybácsi protekciója, az uzsorás magyar ügyvéd pénzügyi ravaszkodá-
sai vagyonossá teszik, és a végén ölébe pottyan Dávid vagyonának nagy része. 
Dávid börtönbe kerül, de hűtlen felesége is kijózanodik a balkáni társaságból, melybe 
kedvese Dragoszláv viszi. Gyermeke visszavezeti az apához. Ez a szerelmi história 
nem engedi eléggé kibontakozni a bácskai magyarok életének rajzát, kifosztottságu-
kat, magukrahagyatottságukat jellemezni. A változásokkal járó megrázkódtatásokat 
kihasználó alakok, sajnos nem mindig a hódítók sorából kerülnek ki és a nők — 
legalább is ebben a regényben egytől-egyig megfeledkeznek a régi magyar erények-
ről. Megdöbbentően szomorú a betelepülések következtében hazátlanokká vált és 
kivándorlásra kényszerített magyar parasztok sorsa. Ha ezek a kérdések a maguk 
drámaiságában az író érdeklődésének középpontjába kerülnek, akkor remélhetjük 
tőle a délvidéki magyarság eposzát. 

Kállay Miklós : Trón a vérhegyen. Palladis kiadása. Bp. 359 1. 
Angliai Erzsébet uralkodásának regényes krónikája minden detektívregényt 

fölülmúl fantasztikusságával. Anglia történetének és az angol hitújításnak leg-
szégyenletesebb évei azok, amelyeket a szigetország a „szűzi" Erzsébet uralkodása 
alatt átélt. A regény több szálból fonódik egybe. Végigkísérjük Boleyn Anna leányá-
nak vérben fogant és a vér jegyében folyó életét, megismerjük elhagyatottságában 
és szenvedéseiben is legnagyobb ellenfelét, Mária királynőt, a katolikusok védel-
mezőjét. Bepillantást nyerünk az akkori világ legnagyobb uralkodójának, a szinte 
természetfölötti világban élő Fülöp spanyol királynak udvarába, hatalmas terveibe. 
A vér és szörnyűségek kora volt ez, az angol katolikusok hőskora, mérhetetlen 
szenvedések és megpróbáltatások ideje, mely gyökerestől kipusztította a katoliciz-
must. Néha már fárasztó a rémségeknek, kínzásoknak, boszorkányságoknak és ke-
gyetlenségeknek ez az áradata, mely a könyv lapjairól felénk árad és egy beteg, 
romlott és megzavarodott asszony uralkodásának borzalmait leplezetlenül tárja föl 
előttünk. 



Pakocs Károly : Édua áldozata. Korda kiadás. 260 1. 
Az Árpádok története bő anyagot szolgáltat regényíróinknak, akik el akarnak 

merülni a középkor kevéssé ismert történetében. A tragikussorsú Kún László kirá-
lyunk a lakja áll a regény középpontjában és szerelme a kún asszonyhoz, Éduához. 
Nehéz feladat a történelem adatainak felhasználásával rokonszenves, vagy legalább 
is nem gyűlöletes alakot formálni László király személyéből, aki az Árpád-házi kirá-
lyok sorában a leggyöngébbek közé tartozott. Az írónak sikerült feladatát megolda-
nia és húsból vérből való alakot teremteni Lászlóból. Nem jobb, de nem is rosszabb 
annál, akit a történelemből megismerünk. Két természet küzd benne. Ha a kúnok 
között van, Édua közelében, anyjától örökölt és nevelt kún természete tör ki belőle 
és ragadtatja esztelenségekre. Ha a pozsonyi prépost, Páska befolyása alá kerül, 
az Árpádok szenteket nevelő, nagy államférfiakat termelő akaratereje hajtja cselek-
vésre és a legnagyobb királyokra emlékeztető bölcseséggel kormányozza az orszá-
got. A magyarok nyilt gyűlölete és elkeseredése a kúnok elleni harcra kényszeríti 
és egy másik kún ha jadon iránti szerelme, elhagyott kedvesét gyilkosává teszi. Le-
győzi a kúnokat, de magában nem tudja legyőzni szenvedélyeit és ez okozza buká-
sát. Ez a gyilkosság roppantja össze a büszke kún asszony lelkét is és csak a 
keresztvíz tudja lelke békéjét visszaadni. A középkori társadalom rajza, a magyar 
főpapok jellemzése, a kúnok és magyarok ellentéte, a király ellentétek és végletek 
között hánykolódó lelkének ábrázolása egyaránt jól sikerült, a valóságnak megfelelő, 
seholsem szélsőséges. A regénynek nevetadó Édua a lakja azonban sokszor háttér-
ben marad és nincs eléggé megrajzolva lelki átalakulásának története. 

Móra Ferenc : Egy cár, akit várnak. Genius kiadás. 209 1. 
A nemrég elhúnyt író utolsó alkotása — életrajza mellett ez a novelláskötet. 

Címét az I. Miklós cár kalandjáról szóló novellától kapta. Mindegyik darabja csu-
pán egy kis mozaik, de a sok mozaikdarabból összeállíthatjuk Móra írói 'arcképét. 
A legtöbb darabja a múltból kihalászott anekdotácskákat, apró históriákat dolgozta 
föl, bájos kedvességgel, szomorkás humorral, mindvégig változatos elevenséggel. Az 
elbeszélő prózának értékes darabjai ezek a szerény kis novellák. 

Nyelvtudomány. 

Horger Antal : A magyar nyelvjárások. Egy térkép-melléklettel. Budapest. 
1934. 8-r. 172 1. Kókai Lajos kiadása. 

Mindig eseményszámba megy a magyar nyelvtudomány történetében, ha meg-
jelenik Horger Antalnak, a szegedi egyetem tanárának egy-egy magyar nyelvtudo-
mányi könyve. Horger eddig megjelent nyelvészeti műveihez (A nyelvtudomány 
alapelvei. Általános fonetika. Magyar szavak története. A magyar igeragozás törté-
nete.) méltán sorakozik legújabban megjelent munkája . 

A mű bevezető részében (3—12. 1.) a szerző meghatározza a népnyelv és a 
nyelvjárás fogalmát, tárgyalja a nyelvjárások, nyelvjárásszigetek keletkezését, a 
nyelvjárási sajátságok osztályozását és a magyar nyelvjáráskutatás történetét. A 
második rész (13—29. 1.) a magyar nyelvjárásterületek földrajzi ismertetését foglalja 
magában. Horger elfogadja a Balassa-féle szokásos osztályozást (nyugati, dunántúli, 
alföldi, duna-tiszai, északnyugati, északkeleti, királyhágóntúli, székely), de egyes 
helyeken megváltoztatta a nyelvjárásterületek határait az újabb kutatások alapján. 
A harmadik rész a mű legfontosabb része : A nyelvjárási sajátságok ismertetése 
(30—172. I.). E részben a szerző ismerteti és magyarázza a magyar nyelvjárások 
hangképzésbeli sajátosságait, a magánhangzók és mássalhangzók történetét, a szótő 
változásait, a névszóképzést, a határozóragokat, a birtokos személyragokat, az ige-
képzést, az alanyi és tárgyi személyragokat, az idők és módok képzését, a mondat-
ani sajátságokat. 

Horger módszerében eltért az eddig szokásos magyar nyelvjárásleírásoktól : 
nem egy-egy földrajzilag meghatározott nyelvjárásterület nyelvi sajátságait írja le. 
egy-egy nyelvjárásterület földrajzi határai ugyanis rendes körülmények között nem 
állapíthatók meg pontosan, a szomszédos nyelvjárásterületek között folytonos, lassú 



átménetek vannak, ezért Horger inkább a nyelvjárásokat jellemző egyes nyelvi saját-
ságok elterjedését vizsgálja az egész magyar nyelvjárásterületen. 

Horger könyve monográfia, összefoglaló munka a magyar nyelvjárásokról 
az eddigi kutatások és saját — főkép a székely nyelvjárásterületre vonatkozó — 
kutatásai alapján. A szerző e művével igazi hiányt pótolt helyre a magyar nyelv-
tudományi irodalomban. Nemcsak megbízható képet nyújt a magyar népnyelvről, 
hanem módszerével is termékenyítő hatással lesz a továbbbi részletkutatásra. 

A lelkiismeretes gonddal és szakavatottsággal készült, világosan megírt műve-
nemcsak a szakemberek fogják haszonnal forgatni, hanem a magyar nyelv iránt érdek-
lődő művelt nagyközönség is sok élvezettel olvasgathatja. 

A mű végéhez a magyar nyelvjárások kitűnő térképe van függesztve, melyet 
maga a szerző tervezett. Klemm Antal. 

Történelem. 
Pehm József : Padányi Bíró Márton veszprémi püspök élete é s kora 

Zalaegerszeg. 1934. 
Dr- Hermann Egyed : A magyar kat. papság az osztrák katonai diktatúra 

é s az abszolútizmus idejében. Gödöllő. 1932. Kapisztrán-nyomda, Vác. 
Hermann Egyed: Lonovics József római küldetésének (1840—41) belpoli-

tikai é s diplomáciai előkészítése. 
Legfőbb egyházi helyről is elhangzott a szózat a Szent István Társulat egyik 

közgyűlésén s a magyar történetírás vezéralakjának, Szekfű Gyulának ajkáról egyik 
kat, nagygyűlésen, hogy meg kell szervezni a magyar kat egyháztörténetírást. Ha 
a szervezés még nem történt is meg, élénk egyháztörténetírói munka folyik az egy-
házmegyékben és a szerzetesrendeknél egyaránt. A bencések, a ciszterciták, a pre-
montreiek, piaristák, franciskánusok egymás után írnak értékes monográfiákat. Leg-
újabban Hermann E foglalta össze a magyar papság nemzeti viselkedését, köztük 
három kiváló bencését. Czuczor Gergelyét, Rónay Jácintét, Rómer Flórisét a dicta-
túra s abszolútizmus idején, sorsukat a fogságon., a hontalanságon, a megbocsájtá-
son át az új Magyarországot építő munkájukig. Értékes Lonovics küldetésének a 
megírása is, aki XVI. Gergelynél kieszközli a vegyesházasságoknál a passiva assis-
tentia megengedését. E füzet a Pázmány Tudományegyetem egyháztörténelmi sze-
mináriumának első kiadványaként jelent meg. Örömmel üdvözöljük e korszaknyitó 
vállalkosást. Az ország legtehetségesebb papjainak bevonása az egyháztörténeti 
kutató és feldolgozó munka körébe jó hatással lesz majd a püspöki, káptalani levél-
tárak feldolgozására is. Bedy, Géfin, Lukcsics, Meszlényi, Málnási, Mohi, Pfeiffer, 
Szabady stb. működésének lesznek folytatói, lesznek a levéltárakban szunnyadó 
nagy értékeknek feltárói. 

Ilyen nagy országépítő értéket, egy minden tekintetben nagyvonalú életformát 
tár fel Pehm apátúr Bíró M. (1745—62) főpásztori egyéniségében, aki buzgóságban, 
hallatlanul nagy tevékenységben, az Egyház érdekei, a lelkek üdve feletti virrasztás-
ban példája lehet a mostani Actio Catholicával megindult mozgalom minden vezér-
férfiának. A nagy kultúrájú szerző bőséges levéltári adatra támaszkodva adja ennek 
a hatalmas barokk főpapi egyéniségnek rajzát a kisnemesi kúriából való megindu-
lástól a bicskei plébánián, kanónián, felsőőrsi prépostságon át a püspöki székig. 
Jenssen elvét vallja a szerző, beszélteti a forrásokat, de izzásba is hozza őket a 
korért, hőséért való lelkesedésének tüzében, hogy neveljen, lelkesítsen, akárcsak 
mestere Szekfű, vagy a német Sybel. Mesterien ábrázolja B. lélekszomját, főpásztori 
munkájának gerincét, apostoli útjait az óriási egyházmegye úttalan útain, szervező 
munkáját, 87 plébániát állít azon a nagy lelki parlagon. Átérezte B. a nagy magyar 
templomszükséget is. Jelentős templomépítő mozgalmat kezdeményez, melynek ered-
ménye 205 templom és kápolna. A győri bencések templomában lévő gyönyörű 
szószéket is ő csináltalta a jezsuitáknak. Sümegen, Zalaegerszegen valósággal székes-
egyházakat, Sümegen művészi barokk palotát épít. Rengeteget költ templomi fel-
szerelésekre. Veszprémben 28,000 frt-on Szentháromság-szobrot emel. Az új templo-
mokat jó papokkal igyekszik ellátni. Lendületbe hozza a papnevelést, lelkipásztorko-
dást, egyházi fegyelmet. Káptalanát megreformálja. 129 papot nevel. Rómában is 



képeztet teológust. Irodalmi tevékenységével, főleg a híres Enchridionnal, melyben 
még a régi fegyverekkel, a földesúri joggal is küzd a protestánsok ellen, prédiká-
cióival, térítéseivel, a püspöki jogokért folytatott pereivel, nagyszabású telepítéseivel, 
a Szentháromság Társulat felvirágoztatása révén a hitélet mélyítésével megváltoztatja 
az egyházmegye képét. Összefog a 100 templomépítő Esterházy Károllyal s Dunán-
túl legkényesebb pontján, Pápa városában felszabadítja a katolicizmust. A Zágráb-
bal megvívott harcai egyházmegyéjének s jelenleg szűk hazánknak határait tolták 
délebbre. B. a kat. barokk gondolatnak, a Regnum Marianumnak, a hitegységért, a 
hit mélyítéséért folytatott küzdelemnek legkiválóbb harcosa Dunántúl, Pehm apátúr 
jelen munkája pedig értékes bizonyíték a mellett, hogy a katolicizmus immár har-
madszor támasztja fel a hazát halottaiból. 

A magyar Művészet 8. számában Herman Lipót befejezi a Szépművészeti 
Múzeum egyes klasszikus mestereinek művészi elemzését, ez alkalommal Correggio 
és Rembrandt egy-egy remekművét mutatja be. Meiler Simon, Wittmann Ernő re-
naissance-bronzainak remek kollekcióját ismerteti, amely a külföldi műértő közön-
ség előtt szinte ismertebb, mint idehaza. 

Történelem. 
Dr. Szémán István : Az uniónizmus. Vázlatok az egyházak egyesítésének 

kérdéséhez. Miskolc, 1932. 
Akinek az a meggyőződése, hogy az emberiség Krisztus Urunk tanításával 

érheti el közelebbi és távolabbi célját, annak a lelkében ott van állandóan a 
fájdalmas érzés, hogy azok, akiknek egyeknek kellene lenniök, sokszor egymásnak 
nehézségeket okozva, egymást gyengítve, külön utakon haladnak. Annyi századnak 
többé kevésbbé sikertelen kísérletezései után lehet-e még reményünk, vagy tűrnünk 
kell, hogy az ellenmondás, megosztás szelleme azok közé is állandóan befészkelte 
magát, akiknek a szeretet közös forrásából kell táplálkozniok ? Ködbevesző elgon-
dolások helyett a szerző rámutat a járható útra, ahol egymás megismerésével, 
helyes értékelésével gyakorlati eredmény érhető el. Mikor a mindvégig érdekesen 
megírt könyv végére érünk, valami szent megnyugvás lesz úrrá bennünk, hogy a 
jelen idők rettenetes zűrzavara, látszólagosan apró testekre való szétesése ellenére 
is, az emberiség hajója, ha háborgó tengeren is, biztosan halad az egy akol és egy 
pásztor boldogabb világa felé. 

P.Gemelli Á. 0 . F. M.: Franciskanizmus. Fordította: P. Takács Ince 0 . F. M. 
Budapest, 1933. Kapisztrán-nyomda, Vác. 

Mit jelent Szent Ferenc működése fellépése idején a kereszténységre és azon 
keresztül az emberiségre, erre vonatkozóan is kapunk P. Gemellitől új gondolatokat, 
de legjobban mégis csak könyvének harmadik része köt le bennünket. Van-e a 
speciálisan szentferenci világszemléletnek és értékelésnek a mának embere számára 
is küldetése, mondanivalója ? A szerző igenlőleg felel. Szent Ferenc lelkisége a 
modern lekiismeretnek több problémájára : a belső nyugtalanságra, a szabadság 
válságára, a tevékenységre való törekvésre, a boldogság hajhászására oly választ ad, 
hogy ma is visszavezetheti az embereket Krisztushoz. Azt hiszem, bátran elmond-
hatjuk, hogy P. Gemelli Ágoston Szent Ferenc eszméitől átivódott lelkének lanka-
datlan és eredményes munkássága egyik leghathatósabb igazolása könyve megálla-
pításának. A fordító nehéz feladat előtt állott ; a mondatok hosszúsága és itt ott a 
nehézkes szerkezet, az idegen nyelvből való átültetés következménye. A munka 
megérdemli, hogy átelmélkedésére magunknak időt szakítsunk. 

Dr. Hermann Ipoly. 

Tamás József : Prohászka Ottokár társadalomszemlélete. Bp. Korda. 
Prohászka reformeszméit küldi szét a magyar lelkekbe egy tüzes magyar fiatal 

tanár, hogy megtermékenyüljünk tőlük s orvosságos gyümölcsöt hozzunk korunk égető 
sebeire. Milyen tisztán látta P. a kapitalizmus társadalmának Jánus-arcát, egyik 
oldalon a gyárak gépei közt botorkáló nyomort, a másik oldalon a pezsgőző jólétet. 
Örömmel üdvözöljük e könyvet és kívánjuk neki, hogy hatalmas szócső lehessen 
a szociális igazság minél szélesebbkörű érvényesítésében a Rerum Novarum s a 
Quadragesimo anno pápai körlevelektől is kijelölt útakon. 



Thewrewk-Pallaghy Attila dr.: Osztrák-magyar sorsközösség. Bp. 1934. 
Kapisztrán-nyomda, Vác. 

Futó pillantást vetve az összeomlás előtti századok osztrák-magyar viszonyára, 
erre az érdekes történeti érdekházasságra. Ausztria fejlődéstörténetét ismerteti 1918-
tól napjainkig. Rámutat a kulturális, gazdasági, politikai közeledésre, mely lassankint 
Csonkamagyarország és Töredékausztria különélésének megszüntetését, életközössé-
güknek helyreállítását van hivatva előkészíteni. Ez mindkét államnak létérdeke is. 

Maggiorotti-Banfi : Le fortificazioni di Buda e di Pest e gli architetti 
militari italiarii. Rom. 1934. 

Ez az értékes könyv feltárja, hogy Budapest történetében milyen nagy szerepet 
játszottak a várépítéseknél a várvédelemben az olasz katonai mérnökök s az olasz 
katonák, hogyan folyt össze Szent István országának, a kereszténység védőbástyá-
jának védelmében a magyarok és Dante népének vére. 

Dr. Alex Garami : Kurzgefasste Geschichte der Gemeinde Purbach am 
Neusiedlersee. Sopron. 1 s. 

Ügyes kalauzt ad a szerző olvasóinak kezébe, melyből ezt a XVII. századi 
kapukkal, várfalakkal körülvett érdekes bortermelő községet a maga történelmi fejlő-
désében a vaskori kultúrától napjainkig megismerhetik. Külön fejezetet szentel a 
műemlékeknek. Temploma (1674—77) barokk. A mellékoltár képe Dorfmeistertől 
való. Sok fogadalmi szobor díszíti a falut. Egyik érdekessége a török-szobor. A 
kalauzt szép képek teszik kedvessé. 

Németh Imre : Kőszeg város művészettörténetéből. Szombathely. Martineum. 
N. nagy gonddal és részletes stíluselemzéssel gyűjti össze mindazon műem-

lékeket, amelyek K. középkori, reneszánsz, barokk és empire kultúrájának 
lecsapódásai, történeti levegőjének fonásai s jövő idegenforgalmának szép vidéke 
mellett egyik fő előmozdítói. A könyvet 32 jól sikerült kép díszíti. A magam részéről 
szívesen láttam volna a rokokó emlékeket a barokkból kiemelve s nem írtam 
volna, (27 1.) hogy a barokk stílt már Európában a XVIII. sz. elején megbuktatta a 
felvilágosodás hatása alatt kialakuló modern állameszme, hiszen a XVIII. sz. első 
felében fejti ki a barokk igazán az erejét s az empiret nem nézem a XIX. sz. 
„gyökértelen erőtlen építészeti stíljének". 

Kapossy János : Magyarországi ötvösök a XVIII—XIX. században. Kir. 
Magy. Egyetemi Nyomda. Bp. 1934. 

Először ad az egész országra kiterjedő átfogó képet az 1700—1848 közötti 
másfél század magyar ötvösmestereiről. Az a közel 800 mesternév, mely a magyar-
országi barokk, rokokó és klasszicizmus korára vonatkozó művész-demografiai 
kutatás egyik terméke, sok ismeretlen mesterjegyet old fel, sok tanulságot rejt magá-
ban ötvösdinasztiáinkra, ötvösművészeti központjainkra a külföldi bevándorlásra 
stb. vonatkozólag. 

Dr. Kertész János: A Habsburg irodalom bibliográfiája. Bp. 1934. 
A hétszázéves Habsburg-történelem 3000 címet tartalmazó bibliográfiája fek-

szik előttünk e könyvben. A legtöbb munka Mária Teréziáról, II. Józsefről és Ferenc 
Józsefről jelent meg. A szerző már 4000 címet gyűjtött össze a nem önálló kötetek-
ben megjelenő tanulmányokról is, E számok eléggé jelzik a dinasztia történeti sze-
repét. 

P. Majsay Mór 0 . F. M.: A félhold szerelmesei . Bp. 1934. 
Páduai Szent Antal Missziós Naptára. Vác. Kapisztrán-nyomda. 1935. 
A ferencesek nagyarányú missziós munkájába enged betekintést e két mű, 

mint dolgoznak emberfeletti erőfeszítéssel, vérükkel a világegyház legnehezebb 
missziósterületein. Néhány adat meggyőz bennünket e munka nagyságáról : 3647 
rendtag működik 77 missziósterületen. 23 nyomdát, 83 kórházat, 233 gyógyszertárat 
tartanak fenn. 1933-ban 196.000 embert kereszteltek meg. 

Dr. Mihályi Ernő. 



Ferdinand Cavallera: Précis de la Doctrine Sociale Katholique, 380 1.8. 
20 ír. Paris. Spes. 

A Toulouse-i egyetem tanára ad ebben a hatalmas kötetben alapos és biz-
tos kalauzt mindazoknak, kik a társadalmi kérdéssel komolyan foglalkoznak. A 
munka négy részre oszlik: általános alapelvek hat fejezetben, a családi élet négy 
fejezetben, a gazdasági élet és foglalkozási ágak 14 fejezetben, a nemzeti és nem-
zetközi élet viszonylatai szintén 14 fejezetben kapnak az Egyház tanítása alapján 
megvilágítást. A hatalmas könyvészetben minden részletkérdésre találunk útba-
igazítást. Napjainkban, mikor mindenki azt gondolja magáról, hogy született 
szociológus, nagyon ajánlatos lenne, hogy mentől többen átdolgozzák ezt a szolid, 
mértéktartással írt könyvet. 

André Sigfrid: Tableau des Partis en France. 240 1.-8. Paris, Grasset. 15 fr 
A francia politikai pártok sokféleségében biztos útmutató André Sigfrid 

könyve. A könyv hat részre oszlik. Az első rész a francia karakterrel foglalkozik, 
a második és harmadik a bel-és külpolitika tényezőivel. A negyedik a háború 
utáni csoportosulásokat ismerteti (le bloc national et le cartel des gauches, le 
régime Poincaré), az ötödikben a három főcsoporttal (la gauche, le centre, la dro-
ite), a hatodik a francia és az angolszász demokráciákat hasonlítja össze. 

Az egész munka tele van szellemes megjegyzésekkel, eszmemozdító gondo-
latokkal. Az ilynemű munkák között mindenesetre a legjobb. A francia lélek isme-
retének elmélyítéséhez nagy szolgálatot nyújt. y. s. 

A magyar gazdasági irodalom első századainak könyvészete (1505-1805). 
I. kötet. Kiadta a M. Kir. Mezőgazdasági Múzeum könyvtára. Összeállították : Dr. 
Dóczy Jenő, Dr. Wellmann Imre, Dr. Bakács István. Budapest 1934, Királyi 
Magyar Egyetemi Nyomda. 8°, 354 1. 

Bár elsősorban agrárállam vagyunk, gazdaságtörténetünk-néhány sikeres kez-
deményezést leszámítva- a maga gazdaságához mérten eléggé el volt hanyagolva. 
Ezért a két kiváló történettudósunk, Domanovszky Sándor és Szekfű Gyula, kezde-
ményezés nyomán megindult ú jabb kutatómunka egyik legértékesebb eredményeként 
kell méltatnunk gazdasági irodalmunk első három évszázadának most megjelent köny-
vészetét. A szerzők a magyar történettudósoknak, főként a gazdaságtörténészeknek 
akartak szolgálni e nélkülözhetetlen forrásgyűjteménnyel, s egyúttal meg akarták 
vetni egy rendszeres gazdasági irodalomtörténet alapját is. Gyűjteményükbe felvet-
tek minden olyan gazdasági tárgyú vagy vonatkozású önálló munkát és folyóirat-
cikket, mely hazánkról itthon vagy külföldön 1505 óta megjelent. A pontos biblio-
gráfiai jegyzetekkel ellátott önálló művek és cikkek időrendi felsorolása után a 
folyóiratok és gyűjteményes művek ugyancsak időrendi jegyzéke következik. A 
művek után a könyv második részeként a szerzők névsorát kapjuk életrajzi adatok 
és a munkáikra való utalás kíséretében. Végül a harmadik részben a művek tár-
gyi csoportosítását találjuk. Ez egyúttal a kötet szakregisztere is. Az összegyűjtött 
több mint 1800 cím gazdasági irodalmunk nem sejtett gazdaságáról tanúskodik. Pe-
dig ez csak az első három évszázad termése, 1805-ig ! Csak természetes, hogy ez 
a nagy alaposságai és főként tárgyszeretettel összeállított könyvészet megterméke-
nyíti majd nemcsak a magyar történettudományokat, hanem a többi tudományokat 
(néprajz, természettudomány, orvostudomány, stb.) is, és hatással lesz nemzeti éle-
tünk minden megnyilvánulására ; hiszen, miként a múltban, a jelenben is nagy 
szerepük van a gazdasági eszméknek társadalmi és nemzeti életünk irányításában. 
A magyar és a latin nyelvű könyvanyag mellett elég jelentékeny a német és a 
tótnyelvű is, ami ékesen dokumentálja a magyar állameszme békés kultúraalkotó 
erejét a mult századaiban. 

Dr. Karsai Géza. 

Német filologia. 
Bittenbinder Miklós dr. : A katolikus neveléstudomány korszerű alap-

elvei. (Kultúrpolitikai tanulmány. Budapest, 1933. 20 1. 
Ennek az eszméitető kis tanulmánynak célkitűzése : a kat. nevelési eszmény-



nek és a nemzetpolitika művelési akaratának összeegyeztetése, szintézisbe hozása. 
A kat. nevelési eszmény, amelyet kissé formalisztikusan így határoz meg a szerző : 
„az egyetemes és teljes (univerzális és totális) értéknézés emberének megvalósítása" 
(4. 1.), nemcsak a természetes és természetfölötti szempontokat érvényesíti a neve-
lésben, hanem ugyanakkor az individuális és szociális szempontokat is. Viszont a 
mai nemzetpolitikai akarat a liberális individualizmustól a kollektivizmus felé toló-
dik el ; a közösség elsőbbsége az egyénnel szemben mint új totalitásérzés kezd 
uralkodóvá válni benne. Miután szenttamási alapon egyoldalúságoktól mentesen 
megoldja az egyén és közösség egymáshoz való helyes viszonyát, a kat. nevelési 
eszménvnek a mai nemzetpolitikai akarattal való szintézise is, az utóbbinak meg-
felelő alárendeltségében az előbbihez, önként adódik. K. G. 

Doktori értekezések. 
1. Bonomi Jenő, Az egyházi év Budaőrs német község nyelvi és szokásanya-

gában (Német Philologiai Dolgozatok LIII.) Budapest 1933. 8°, 94 lap. Ára fűzve 
3.50 P. 

2. Péterdi Ottó, Az észak-bakonyaljai német falvak dűlőnevei (Német Philo-
logiai Dolgozatok LXU Budapest 1934. 8°, 63 lap. Ára fűzve 2.50 P. 

3. Bácsy Ernő, Die Urkundensprache in den Rheinlanden bis etwa 1500. Német 
irodalmi és nyelvtudományi dolgozatok a Debreceni Tudományegyetem német szemi-
náriumából és nyelvatlaszintézetéből, II. k. 1. sz. Debrecen 1934. 8°, 72 lap. 

Bonomi értekezése a budai hegvek legnagyobb német településének, Buda-
őrsnek vallási néprajzát tárgyalja az egyházi év kiemelkedőbb napjainak szokás-
anyaga alapján. Munkájának jelentőséget ad az a körülmény, hogy ez az első na-
gyobb vallási néprajzi tanulmány hazánkban. A szerző alapos helyszíni kutatómun-
kájáról a 7 első fejezet bármelyike tanuskodhatik. Tudományos felkészültségét pedig 
a 8. fejezetben közölt igen gazdag összehasonlító néprajzi jegyzetek árulják el, me-
lyekben 16 környékbeli, továbbá sok más hazai német község vallásos népszoká-
sait veti össze a budaőrsiekkel. 

Péterdi Ottó szintén alapos nyelvészeti és néprajzi felkészültséggel oldja meg 
nehéz feladatát, az észak-bakonyaljai német falvak dűlőneveinek felkutatását és 
ennek alapján az egyes községek határképének megrajzolását. Elsősorban a meg-
lepően hű népi hagyományra támaszkodik s ahhoz viszonyítja az aránylag csekély 
oklevéltári anyagot. Nem ad rendszeres és táblázatos összeállításokat, amint az 
íőként a német dülőnévkutatásban szokásos, hanem a rendelkezésre álló anyagból 
azonnal egységes képet iparkodik alkotni, levonva a kínálkozó település-, birtok és 
művelődéstörténeti tanulságokat. A dolgozatot általában józan kritika és erős kon-
struáló érzék hatja át. Ezeknek köszönhető, hogy a szerző kellő levéltári adatok 
hiján nem hagyta magát nyelvészeti adatai által az őshazakutatás veszedelmes 
területére csábítani. 

Bácsy Ernő dolgozatának az az alapgondolata, hogy az erdélyi szászok nyel-
vének rokonsága a rajnai német dialektusokkal csak akkor lesz egészen szembe 
tűnő, ha az utóbbiaknak legrégibb alakját rekonstruáljuk a középkori rajnavidéki 
oklevelek alapján. E tételből kiindulva Bácsy nagy részletességgel és látható elmé-
lyedéssel feldolgozza a rajnai német oklevélnyelv hangtanának egy kis hányadát, 
a vokalizmust, anélkül azonban, hogy eredményeit kapcsolatba iparkodnék hozni 
az erdélyi szászok nyelvével, vagy legalább egységes képet adna magáról a rajnai 
német oklevélnyelvről minden vonatkozásban. Ha csak az volt a szerző célja, hogy 
a hazai német nyelvjáráskutatók figyelmét a kancelláriai- és az oklevélnyelv fontos-
ságára felhívja, akkor már hazai anyagot is választhatott volna és ezzel közvetle-
nül előmozdíthatta volna ezen nálunk alig művelt tudományág ügyét. — Az érte-
kezést Huss Richard egyetemi professzornak a sorozat címét adó „Swemmel" név-
ről írt érdekes tanulmánya vezeti be. K. G. 

Josef Prestel, Geschichte des deutschen Jugendschrifttums (Handbuch 
der Jugendliteratur, 3. rész). 8°, VI+164 lap Freiburg im Breisgau 1933, Herder. 
Ára kartonkötésben 3.60 M. 

A német ifjúsági irodalom értékét és jelentőségét évtizedeken át félreismer-



ték, mert az eddigi feldolgozások keresztény- és németellenes szellemben tárták 
anyagát a nevelők és a közönség elé. A Prestel könyvével meginduló kézikönyv-
sorozat jóvá akarja tenni ezt a hibát és ismét éltető valósággá formálja át a népi 
és ifjúsági irodalomnak a didaktikai materializmus és racionalizmus ferde szem-
léletmódjától megszabadított anyagát. Prestel nagyon helyesen a nevelés és a 
szellemi élet egyéb tényezőivel kapcsolatban adja elő a tárgyat és különösen 
ügyel arra, hogy a még ma is életképes, nevelési és nemzeti szempontból értékes 
műveket kellően kiemelje. Tárgyalásában nagy szerep jut a sokszor többévszáza-
dos múltú népkönyveknek, mese - és dalgyűjteményeknek, a híres ifjúsági íróknak, 
a kedveltebb motívumok képes és zenei feldolgozásainak. A jelenkor tárgyalásá-
nál a művészeti és az irodalmi, a honismereti és a népi nevelést előmozdító 
munkák vannak előtérben. Katolikus álláspontja, tudományos megbízhatósága ná-
lunk is ajánlja Prestel könyvét, annál is inkább, mert már a magyar ifjúsági iro-
dalom anyaga is megérett a monografikus feldolgozásra. K. G. 

Goethe, A bűn ré szesek . Verses vígjáték három felvonásban. Fordította Bar-
dócz Árpád. Santhó Miklós rajzaival. Budapest 1934. A Magyar Goethe Társaság 
kiadása. 8°, 77 lap. Kapisztrán-nyomda, Vác. 

A Goethe-fordítások gazdag magyar irodalma a jelen munkával ismét gya-
rapodott értékében. Bardócz Árpád ihletett tollal s kitűnő formakészséggel ültette 
át magyarra az új utak előtt álló, de tartalomban és formában még a rokokó-iroda-
lom hagyományait követő Goethe ifjúkori drámai kísérletét. Őszintén kívánjuk, hogy 
a Magyar Goethe Társaság kiadásában ezt a sikerült fordítást hamarosan mások 
is kövessék, még pedig a költő eddig még le nem fordított vagy tökéletlenül for-
dított klasszikus művei közül ! 

K. G. 

Néprajz. 
A magyarság néprajza. Sajtó alá rendezte Czakó Elemér. 11. kötet : A tárgyi 

néprajz második fele. Irta : Györffy István és Viski Károly. 443 lap, 1519 ábra. 
Budapest 1934. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. Ára félbőrkötésben 20 P. 

Új kötettel gyarapodott az a nagyszabású kiadványsorozat, melyben az Egye-
temi Nyomda a magyarság testi-lelki mivoltával, múltjával és jelenével foglalkozó 
ismeretek összeségét, a hungarológiát szándékozik összefoglalni. Hogy milyen nem-
zeti értéket jelent és hogy mennyire hiánytpótló „A magyarság néprajza", azt már 
a mult karácsonykor megjelent I. kötetének országos visszhangja is sejteni engedi. 
Nemcsak a nagyközönséget nyűgözte le az előtte javarészt ismeretlen magyar nép-
rajzi anyag gazdagsága, hanem sokszor maguk a szakemberek sem tudták egész 
határozottsággal, hogy a saját speciális érdeklődési körükön, kívül mennyi ismert 
vagy még felkutatásra váró érték van más területeken is- így ez a nagyszabású 
összefoglalás úgyszólván mindenki számára örömteljes meglepetés forrása, hon-
ismertető és honi értékeket mentő kalauz lesz, melynek hatóereje messze túlhaladja 
majd a magyarság politikai és néprajzi határait. 

A most megjelent kötet a tárgyi néprajz második felét tartalmazza három 
nagy fejezetben. Az első a gazdálkodás különböző fajait tárgyalja, a legősibbektől 
az újabbakig (gyűjtögetés, vadászat, halászat, állattartás, földmívelés, teherhordás és 
közlekedési eszközök). Györffy István, aki ezt — a kötetnek több mint a felét kitevő — 
fejezetet írta, mesteri módon foglalja össze az eddigi kutatások eredményeit. A halá-
szat mellett, melynek anyaga kitűnik a gazdagságával, feltárul előttünk a kezdetle-
ges gazdálkodás minden ága a maga sok esetben már kiveszett vagy tünedező 
tárgyi emlékeivel együtt. Külön értéke e fejezetnek a tipikus magyar vonások állandó 
hangsúlyozása és az őstörténeti vonatkozások kiemelése. Művelődéstörténetünk, 
nyelvtudományunk tárgyi és jelentéstani szempontból elsőrangú alapot nyer ebben 
a szó legszorosabb értelmében „tárgyilagos" bemutatásban. A második nagy feje-
zetben Viski Károly a magyar néprajz legtöbbet ismertetett s világszerte értékelt 
részét, a népi díszítőművészetet mutatja be az egyes anyagcsoportok szerint (kéreg-
munka, csont- és szarumunka, lószőrmunka, bőrmunka, szőttes stb.). Nagyon érde-
kes itt a népművészet fogalmát, a „magyar stílus" jelszavát és mozgalmát tár-



gyaló bevezetés. Bár a kötet többi része is bőven van illusztrálva, ennek a feje-
zetnek rajzai, fényképei és színes műmellékletei felülmúlnak minden várakozást. A 
hagyomány tárgyai c. harmadik fejezetet szintén Viski írta. Mivel ebben a külön-
böző népi babonák, szokások stb. kapcsán használt tárgyakról van szó, ez a rész 
már átvezet a szellemi néprajz területére, melyet a következő két kötet fog részle-
tesen tárgyalni. 

Mivel az anyag rendkívüli gazdagsága miatt lehetetlen volt az egyes részle-
tekre külön felhívni a figyelmet vagy azokkal behatóbban foglalkoznunk, csak azt 
ajánlhatjuk a művelt magyar olvasónak, hogy szerezze meg — még áldozatok árán 
is — ezt a munkát. Nagyobb áldozatot úgysem hozhat, mint amilyent a kiadó és a 
szerzők vállaltak magukra a magyar műveltség szent célja érdekében e mű létre-
hozásával ! A szemléletes és vonzó stílus, az olvasást megkönnyítő kéthasábos 
szedés, a sok áttekinthető rövid szakasz és a több mint másfélezer ábra hozzáfér-
hetővé, érthetővé teszi ezt az eddig alig ismert világot minden értelmes magyar 
számára ; szeretetre indít és alkotásra ösztönöz mindenkit! 

Dr. Karsai Géza. 

Nagy Gyula, Bágyog Rábaszovát. Falutörténeti és néprajzi jegyzetek, I. fü-
zet. Sopron, 1932. A szerző kiadása. 12°, 85 lap. 

Értékes kezdeményezést kell méltatnunk Nagy Gyula plébános falutörténeti 
és néprajzi jegyzeteiben, melyet a legteljesebb elismeréssel fogadtak a szakkörök 
is. Bágyog, Rábaszovát, Dőr, Rábapordány és Bodonhely községek múltja és jelene 
elevenedik meg előttünk a mű lapjain színes kultúrtörténeti képekben. Megismerke-
dünk a régi híres rábaszováti takácsiparral és annak modern folytatásával a fonó 
életét tárgyaló fejezetben. A következőkben az említett községek ipara (gerencsérek, 
kovácsok, faragók, molnárok stb.), szőlőművelése, pásztorélete, népviselete, lakodalmi 
szokásanyaga, régi konyhaművészete tárul elénk, majd eleven előadásban, majd 
pedig adatszerű pontossággal. A magyar néprajztudomány legteljesebb hálája illeti 
meg a szerzőt a régi urbáriumokból, oklevelekből s főként megfigyelés és tapasz-
talás útján összegyűjtött értékes anyagáért. Mindenképen kívánatos volna, ha e 
kezdeményezést hamarosan mások is utánoznák ; annál is inkább, mert napilap-
jaink, helytörténeti folyóirataink a legnagyobb örömmel közlik az ilyenirányú cikkeket. 

K. G. 

Vegyes . 
Der Grosse Herder. Nachschlagewerk für Wissen und Leben. Vierte, völlig 

neubearbeitete Auflage von Herders Konversationslexikon. 12 Bände u. 1. Weltatlas. 
VIII. B. Maschona bis Osma. Herder, Freiburg i. Br. 1934. VI. 1. - f 1696 hasáb 
szöveg, 1651 kép. Ára 34.50 RM. 

A Nagy Herder minden újabb kötetének átnézése valóságos élmény ez ismer-
tető számára, mert az abban felhalmozott, színes és színtelen képekkel, rajzokkal, 
táblázatokkal szemléltetett ismeretanyag változatossága, valamint a hosszabb cikkek 
tartalmi teljessége és egységes világnézetből fakadó gyakorlati rendszere mindunta-
lan csodálatra és elismerésre ragadja az ember értelmét, szívét, érzelemvilágát. 
Elég itt hivatkoznunk a különböző tudományok és gyakorlati ismeretek körébe tar-
tozó képekre és cikkekre. E képek és cikkek közül szeretnők kiemelni az embert 
különböző szempontokból bemutató cikkeket és képeket, a művelődéstörténeti tekin-
tetben fontos mexikói régiségek ismertetését, a missziók jelentőségét, történetét, mód-
szerét, nemzetközi jogi viszonylatait feltáró nagyobb terjedelmű értekezést, a közép-
kor egyházi, állami és szociális arculatának pompás kidomborítását és nagy kultúr-
történeti jelentőségének felfedését. Megtaláljuk benne az anya és anyaság társadal-
mat alkotó és összetartó hivatásának méltatását és az anyaságra-nevelés elsőrangú 
fontosságának nyomatékos hangsúlyozását. A nemzet mivoltát alkotó elemeket 
élesen körvonalozza, a nacionalizmus értékeit és túltengésének veszedelmeit egya-
Tánt feltünteti, a nemzeti politikára-nevelés faji, állami és szellemi eredőit tisztán 
megvonja, a nemzeti szocialista mozgalom irányító erőit, egész történetét, céljait 
minden elfogultságtól mentesen vázolja. A természetjog erkölcsi és jogi alapjelen-
tőségét világos szabatossággal kimutatja. Gyakorlati szempontból nagyon értékes a 



gyümölcstermesztésről szóló keretcikk Több ország nemzeti himnuszának kezdő 
sorát és annak dallamát is hozza, a magyar himnusz dallama azonban hiányzik, 
szövege meg sajtóhibás ; bizonyára elnézés következménye mind a kettő, hisz a 
magyar vonatkozású cikkekben mindeddig irányzatosságot nem találtam, pedig a 
magyar szavak írásában nem mindig érvényesült megfelelő gondosság. 

Dr. Hegyi Dámján. 

Lambrecht Kálmán : Herman Ottó élete. Kir. Magy. Egyetemi nyomda 
Könyvbarátok kis könyvei. 

Közeledik a legnépszerűbb magyar természettudós, Herman Ottó születésé-
nek századik évfordulója. Ez alkalomra írta Lambrecht Kálmán a nagy magyar tu-
dós életrajzát. Herman Ottó lángelme volt, aki a névtelenség homályából küzdötte 
fel magát világszerte ismert tudóssá. Regényes életét művein keresztül tárja elénk 
a szerző. Herman Ottó munkássága kiterjedt a zoologián kívül a néprajz, az anthropo-
logia és a publicisztikára. Ő, aki 7 éves korában tanult magyarul, a magyar Írás-
nak mestere lett. Küzdelmes életéből sugárzik a hit a magasabbrendű értékek 
elpusztíthatatlanságában s az akaraterő győzelmében. 

Molnár Antal: A gyermek é s a zene. Népszerű zenefüzetek. 1. szám. 
Minden ember zenetehetséggel születik-alaptételből indul ki a szerző s az 

ember zenetehetségének kfiejlődését leírja a csecsemőkortól a serdülőkorig s hang-
súlyozza mindegyik korban a zenei nevelés változó követeléseit. Ha tanácsait követ-
jük, helyesen nevelhetjük zenére a gyermekeket. így biztosíthatjuk számukra a zene 
derűjét, amely nélkül nincs boldog gyermekkor. 

G. G. 

Nevelés. 
Huszár Győző : Neveléstan (A philosophia perennis alapján I. k. Általános 

neveléstan, 350 1. Szerző kiadása. Korda R. T. Bizománya, Budapest). 
Tapasztalati tény, hogy soha annyit nem foglalkoztak a nevelés kérdésével 

mint napjainkban, amikor a modern kultúra talaján szinte gombamódra nőnek ki 
a külömböző világnézeteknek megfelelő pedagógiai elméletek, rendszerek és intéz-
mények, de másfelől tapasztalati tény az is, hogy nevelésnek épen a legalapvetőbb 
kérdései (a nevelés célja, alanya, tárgya stb. körül a legtöbb nevelési irányzatban 
hiába keresi az ember a világos és egészséges alapelveket. 

A kommunista, nacionalista, liberal-humanista stb. nevelési irányzatok hely-
telen értékhierarchiájával és egyoldalúságával szemben az egyedül ..tökéletes és 
teljes nevelés a keresztény nevelés. Mert csak a keresztény nevelés tekinti legfőbb 
értékvalóságnak a személyes Istent ; csak a kornevelésben esik egybe a nevelés 
célja az ember végső céljává : csak ez érvényesíti egyszerre az egyéni és községi, 
továbbá természetes és természetfölötti szempontokat, csak a ker. nevelés tekinti 
élet forrásának és mintaképének Jézus Krisztust. 

A ker. nevelésnek imént felsorolt kritériumai nemcsak megtalálhatók szerzőnk 
művében, hanem ezeknek bölcseletileg megalapozott következetes érvényesítése 
teszi ezt a neveléstant a keresztény nevelés rendszerének valóságos remekévé. 

A mi a munka gazdag tartalmát illeti, a kat. alapigazodást megadó Előszó 
után a Bevezetésben az egész neveléstant két főrészre osztja : általános és különös 
neveléstanra. Az előbbi a nevelést mivoltában fejtegeti, az utóbbi gyakorlati keresz-
tül-vitelében. Mert annak, aki nevelni akar, elsősorban azt kell tudnia, hogy mi 
a nevelés és csak azután mondhatja meg, hogy miképen fog eljárni működésében, 
vagyis csak azután nevelhet. 

Az általános neveléstant amely a nevelést a maga egészében tekinti, négy 
részre osztja : 

Az első rész a nevelés fogalmáról szól ennek tartalma és terjedelme szerint. 
„A nevelésnek logikailag és nyelvtanilag leghelyesebb meghatározása ez : a ne-
velés az embernek az Isten dicsőítése által az örök boldogság megnyerésére való 



képesítése" (60. 1.) A nevelés fogalma terjedelmének keretében pedig tárgyal a ne-
velés alanyáról és tárgyáról, továbbá a nevelés kezdetéről és végéről. 

A második rész a nevelés lényegéről folyó következményeket vezeti be. Itt 
először beszél a földi boldogságról, mert raj ta keresztül törekszünk végső célunk 
felé. Azután szól a nevelés eszközeiről (a nevelő részéről : a tanítás és a példa ; 
a nevelt részéről : a tanítás és a példa ; a nevelt részéről : a tanulás és követés), 
harmadszor a nevelés lehetőségéről és szükségességéről, továbbá a tudatosságról és 
tervszerűségről, végül pedig a nevelés tulajdonságairól (vallásosság, gyakorlat ias-
ság stb.). 

A harmadik rész a nevelést viszonyaiban vizsgálja, mégpedig közvetlen és 
közvetett viszonyaiban. A nevelés közvetlen viszonyai : az ember, ami nélkül a 
nevelés végrehajtása lehetetlen, a földi boldogságra való képesítés, más szóval 
képzés és ami a nevelés befejezésével önmagától áll elő és ez a műveltség. A 
nevelés azzal van közvetett viszonyban amit az ember örök és földi boldogsága 
érdekében létesített, mint : társadalom, állam, Egyház, kultúra és civilizáció. 

Végül a negyedik rész a nevelőkről szól, mégpedig részint a valódi neve-
lőkről, részint azokról, akiknek hatásai csak hasonl í tanak a nevelői hatásokhoz. 
A valódi nevelőket aztán két csoportba osztja : természetes nevelőkre (a szülők ill. 
a család) és megbízott nevelőkre (az iskola, az Egyház, árvaház, mester és gazda). 
Viszont nem nevelési hatásai, hanem csak neveléshez hasonló hatásai v a n n a k : 
a környezetnek, a saj tónak és a törvénynek. 

Ez a tartalmi ismertetés a dolog természete szerint csak nagy vonásokban 
adhat ja a könyv sok eredetiséget mutató gazdag tartalmát, amely a legkövetkeze-
tesebben keresztülvitt bölcseleti alapon, közelebbről az arisztotelikus skolasztikus 
filozófia a lapján áll. Ez a bölcseleti megalapozottság azonban csak annyit jelent 
szerzőnknél, hogy nála a neveléstan a bölcseletnek alárendelt tudománya. A természet-
fölötti kinyilatkoztatásához, ill. a kath. Egyház tanításához csak akkor fordul, amikor 
valamely igazság betetőzéséről van szó, vagy oly kérdésről, amelyre a természetes 
ész nem tud megfelelni. 

Az alapos bölcseleti tájékozottságán kívül ki kell emelnünk a pedagógia 
i rodalmában való jártasságát is, valamint azt a biztosságot, amely kritikai állás-
foglalásait és levezetéseit jellemzi. 

Igen sikerült fejezetei azok, amelyek a példa fontosságáról és a műveltségről 
szólnak. „Az erkölcsi tökéletesség bizonyos fokát és annyi tudást, amennyit az 
erkölcsi tökéletesedés és az illetőnek társadalmi életformája megkövetel, műveltség-
nek nevezzük" (194. 1.). Ezt az értékes könyvet, amely a keresztény nevelés szem-
pontjait az egész vonalon érvényesíti és amelyet szerzője oly „szeretettel és lelkese-
déssel" (Előszó) megírt, a nevelőknek hathatós figyelmébe ajánl juk. 

K. G. 



RENDI HÍREK. 

St. Ottilien ötven éves. Ötven éve, hogy XIII. Leó pápa áldá-
sával 1884-ben német talajon is kisarjadt a bencés missziós mozga-
lom, mint a beuroni főapátság oltványa s kitartó munkával, 1887 
óta St. Ottilia kápolnája körül olyan hatalmas intézménnyé fejlődött, 
hogy a főapátságnak ma már 6 apátsága, 3 perjelsége és 8 háza 
van s két apostoli vikáriátusban, két nullius apátságban, egy apos-
toli praefecturában Kelet-Afrikában, Dél-Afrikában, Koreában, Vene-
zuelában, az Egyesült Államokban, a Fülöp-szigeteken 90.000 hívő-
nek hirdeti az Isten igéjét s terjeszti az európai kultúrát. Működésük 
talaját vértanúik vére is termékenyíti. 1905-ben halt vértanúhalált 
első missziós püspökük, Spiss Kasszián két pappal, két laikus test-
vérrel és két apácával együtt. Női missziós ága is van a kongregá-
ciónak. Anyaházuk Tutzing. A modern bencés missziósgondolatnak 
ezt a munkásseregét, mely immár 1009 tagból áll, a meghatódás 
mély érzésével üdvözöljük s nem tudjuk eltitkolni szent büszkesé-
günket a fiatal testvérág csodálatos fejlődésének láttára. Buzgó imá-
val kérjük a jó Isten áldását további virágzásukra. 

A bíboros hercegprímás Dr. Sárközy Pál perjelt, főiskolai igaz-
gatót az Actio Catholica igazgató-tanácsába, Dr. Kühár Flóris főis-
kolai tanárt a Katolikus Tanárképző Tanfolyam Intéző Bizottságába 
kinevezte. 

A kormányzó Rezner Tibold jószágkormányzónak a földművelés-
ügyi miniszter előterjesztésére a gazdasági főtanácsosi címet ado-
mányozta. E magas kitüntetés Dunántúl egyik kiváló gyakorlati gaz-
dáját, nagyműveltségű, széleslátókörű tanárát s jeles történetíróját 
érte. Kiváló gyakorlati érzéke volt már mint tanárnak. Sokat tanúit, 
sokat utazott. Utazásairól élvezetes előadásokat tartott. Élvezetesen 
írta meg utazását Soprontól Nordkapig. Mint történetíró belekapcso-
lódott a rend hatalmas millenniumi vállalatába s megírta az 1405— 
1535-ig terjedő korszakot, a pannonhalmi apátságnak főapátsággá 
szervezése korszakát. Gyakorlati érzékét Répce-menti gazdag falu-
jából hozta s gondos önképzéssel Dunántúl egyik legkiválóbb gaz-
dájává fejlesztette. Egészséges tehetség, csupa erő, akarat, világos 
fej, gyors és biztos Ítélet. Embereknek, dolgoknak hamar a mélyére 
Iát. Tanácskozásokban a döntő szó erejével tud fellépni és hatni. 
Ismeri a többtermelés módszereit, de legfőbb ereje mégis az értéke-
sítés művészete. Mint gyakorlati gazdának nevét ma már egész 
Dunántúl ismeri. Közintézmények, gazdasági egyesületek, jelentős 
szerepet juttatnak neki a vezetésben. Gazdasági tanácsosa rendjén 
kívül több egyházi és világi nagybirtoknak. A jól megérdemelt kitün-
tetéshez örömmel mondjuk — ad multos annos. 



250 éve, hogy a bajor bencés kongregáció megalakult. A pápa 
25 bencés apátságot vett ki a püspöki joghatóság alól s fűzött egybe 
egységes alkotmánnyal, fegyelemmel. Az egyesítésnek nagy virágzás 
lett az eredménye. 

Október 2-án Harsányi Lajos kormányfőtanácsos, c. kanonok, 
kiváló papköltő, hűséges bencés tanítvány költői estet adott Pannon-
halmán. A konvent a főapát úrral élén meleg ünneplésben részesí-
tette a kiváló előadót. 

Dr. Zoltán Veremund, akit a salzburgi egyetem az egyik filo-
zófiai tánszékre hívott meg, egyetemi magántanár lett a salzburgi 
egyetemen. 

Toborzó a Pannonhalmi Szemle X. jubiláris évfolyamára. Az 
egész embert átható mély meggyőződés, a tettrekész katolicizmus, 
a Szent Benedek szellemében való lelki és társadalmi megújhodás 
szolgálatában áil továbbra is folyóiratunk, toborzót ebben az érte-
lemben hirdetünk a X. jubiláris évfolyamra. Amit az iskolában taní-
tunk, azt folytatjuk folyóiratunkban. Főiskolánk s középiskoláink izzó 
szellemi életéből nyujtunk néhány sugárkévét, a megújhodásban levő 
bencés szellemből, a liturgiából, aszkézisből, misztikából csepegte-
tünk oblátusaink, oblátáink, összes olvasóink lelkébe egy kis ízelítőt, 
a Bencés Diákszövetség keretében összefogjuk volt diákjainkat, be-
mutatjuk a rendi élet fontosabb megmozdulásait. Átérezzük korunk 
szociális és magyar problémáit, közéletünk, társadalmunk bajait s 
egész erővel törekszünk orvoslásukra. Világnézeti, erkölcsi, társa-
dalmi, irodalmi szemléletünk középpontjában Krisztus áll s az ö 
evangéliuma, a szeretet, a béke evangéliuma s a kéz a kézben, a 
szív a szív mellett járás benedeki elgondolása. Folyóiratunk nem a 
kifelévaló harc riadóját fújja, hanem csendben a belülvaló értékeket 
munkálja. Erre kérjük a jó Isten áldását s olvasóközönségünk s 
munkatársaink további hűséges támogatását. 

A Pannonhalmi Főiskola Könyvei-nek sorozata a közeljövőben 
új munkával fog gyarapodni. Dr. Vanyó Tihamér pannonhalmi főis-
kolai tanár „A bécsi nunciusok jelentései Magyarországról 1666— 
1683". címen római kutatásainak újabb eredményeit teszi közzé. 
A bevezető tanulmányban a szerző ismerteti a jelentésekben felme-
rülő legfontosabb kérdéseket s Lipót korának egyházi viszonyait 
néhány szempontból egészen új megvilágításba helyezi. 

Oblátus- és Oblátaszövefség. 

Mikor valaki Szent Benedek rendjének tagja akar lenni, az 
apáttól megbízott rendtárs megvizsgálja őt. A vizsgálat vonatkozik 
arra, hogy valóban az Istent keresi-e az illető jelentkező, hogy 



buzgó-e az Úr szolgálatában és kész-e az engedelmességre. Ugyan-
ezekben találjuk meg a jó oblatusnak és oblátának az ismertető 
jeleit is. A két előbbiről már szóltam, szeretném pár sorban a 
Testvéreknek figyelmét az engedelmességre irányítani. 

Hogy az engedelmesség szükséges erény az életben, nemcsak 
a kolostorokban, azt nem kell bizonyítgatnunk. Nincsen olyan kö-
zösség, legyen a legkisebb is, amelyben ne kellene engedelmeskedni. 
Elég talán csak arra hivatkozni, hogy akik legjobban hangoztatják 
a szabadságot és talán juttatnak is ebből egyeseknek, azok a leg-
kegyetlenebb és legridegebb módon megkívánják a feltétlen engedel-
mességet. 

Amikor erre gondolunk, akkor magától értendőnek látjuk, hogy 
hasznos is az engedelmesség, mert biztosítja azt a rendet amely 
fenntartja a közönségek tagjainak a boldogulását. 

Csak azt szeretném megemlíteni, hogy az engedelmesség nem 
mindenki számára könnyű és nem mindenkivel szemben kedves 
szolgálat., Az erős egyéniségeknek pl. nehéz az engedelmesség gya-
korlása. Úgyszintén nehéz az engedelmesség, ha az, aki tőlünk ezt 
kivánja gyarlóbb, gyöngébb mint mi. Tudta ezt Szent Benedek 
Atyánk és ezért kívánta gyermekeitől, hogy a maguk akaratát és 
szabadságát adják át másoknak, azoknak az elöljáróknak, akikben 
ők mindig az Úr Jézus helyetteseit látják és ezzel teszik könnyűvé 
az engedelmesség erényének a gyakorlását. 

Azok, akik Szent Benedeknek világban élő gyermekei akarnak 
lenni és ezt nem egyszerűen kedves névnek akarják viselni, szintén 
szeretik és felkarolják az engedelmességet. Gyakorolják, mert tud-
ják, hogy az Isten előtt kedves erényt gyakorolnak és mert azt is 
tudják, hogy ezzel lelkük szépítésén is fáradoznak. Gyakorolják 
úgy, ahogyan Szent Benedek kivánja tőlünk : vagyis késedelem nél-
kül. Gondolunk arra, mennyire nem kedves még előttünk sem ha 
valaki pl. a családban a gyermekek nem engedelmeskednek azon-
nal, hanem húzódnak, kitérnek és csak későbben gondolnak arra, 
hogy engedelmeskedniük kell. Jó szívvel kell engedelmeskedni, va-
gyis akkor sem szabad éreztetni, hogy nehéz az engedelmesség, 
amikor áldozatunkba kerül. Mert a zúgolódások között gyakorolt 
engedelmesség Isten és ember előtt visszataszító. Egyszerű lélekkel 
kell engedelmeskedni, mert aki bírálgatva engedelmeskedik, előbb 
utóbb az engedetlenség útjára lép. 

Jó, ha a Testvérek megvizsgálják magukat, tudnak-e Szent 
Benedek szellemében engedelmeskedni, mert ha ezt megteszik a 
feltámadó hibákat csakhamar észreveszik és akkor kezdetben tud-
nak segíteni a bajon. így lehet elérni, amit jutalmul igér a Regula : 
engedelmsség útján jutunk el az Istenhez. 

A budapesti Szent Skolasztika Szövetség újra a Kat. Nagygyű-
léssel kapcsolta össze évi közgyűlésének a megtartását. A szokás-
nak megfelelően most is kedves és hangulatos volt ez a közgyűlés, 
amelyben beszámoltak a munkáról, programmot készítettek az uj 



munkaévre. Mind a kettő mutatja, hogy a lelki élet mélyítése nagy-
szerű keretek között folyik és a csendes munka eredménye, hogy 
a békesség és szeretet lelke él a tagok között. Az egyik uj tag 
olyan meghatódott lélekkel térdelt a főapát úr előtt, amikor a szer-
tartást végezte, hogy ezzel is elárulta boldogságát, hogy Szent 
Benedek gyermekének nevezheti magát. A pénztáros beszámolója 
évről évre való erősödést mutat. A nehéz viszonyok között a litur-
gikus lapok beuroni szentképek terjesztésével tudnak szép eredményt 
elérni. 

A közgyűlés megválasztotta az uj tisztikart, illetve a régieket 
egyhangúlag lelkesedve bízta meg az ügyek további vezetésével. 
A tisztikar új tagjai :Gróf Batthyány Tivadarné társelnök, Radotics 
Istvánné könyvtárnok és Radisics Istvánné tanácstag. 

Főapát úr ünnepi beszédében abból indulva ki, hogy a leg-
régibb időben is nagy gonddal adták a tanácsot és az imát kolos-
torok a magyar asszonyoknak és leányoknak, ma is úgy látja, hogy 
a nagy bajok és családi élet megromlása idején a kolostorok lelki 
vezetése alatt és azokkal lelki közösségekben élő oblátákra vár 
sok és nagy munka a mentés terén. Nagy hálával és nagy öröm-
mel vették az új munkaévre adott irányítást és a legfőbb vezérük-
nek és atyjuknak útmutatása szerint akarják élni Szent Benedek 
szellemét 

A közgyűlés után noviciákká vette fel a Főapát úr özv. Barna 
Sándorné, Szabó Istvánné és Walter Rezsőné jelölteket. Ezután 
ístvánffy Elemérné, Radisich Istvánné, Radotics Istvánné és dr. 
Sziráczky Jánosné tették le az Ígéretet. A Főapát úr nagy szeretet-
tel köszöntötte az új tagokat és kitartó lelkes munkára buzdította 
őket Szent Gellért ünnepén a Szent Gellért városában dolgozó 
bencés testvéreket. 

Kecskeméten a Szentlélek Oblátaszövetség munkája is sok 
örömet szerez a vezetőségnek. Beszámolójuk szerint a tagok száma 
28. Lelkes vezetőjük Cservenka József. Ebben az évben erősen ki-
dolgozták a családias érzést. Eleterőt ád nekik a naponkinti szent, 
mise hallgatás, vannak alkalmak, amikor közösen vesznek részt a 
szentmisén és szentáldozásban. A munkaévben a Szentlélek imá-
dásának terjesztésében dolgoztakés ezért 10,000 példányban nyom-
tatott röpiratot terjesztettek. A Szentlélek Úristen szolgálatában 
állították be évi lelkigyakorlatukat ís. A testvérek továbbképzését a 
könyvtár és a szegvári kurzuson való részvétellel munkálták. Pan-
nonhalmával elevenen tartják az összeköttetést. 

A maguk lelkének képzésén kívül tovább dolgoznak a Mária-
városi népmisszióban. Itt a templom építésének ügyét tartották 
ébren, mig végre elérkeztek oda, hogy pap veheti kezébe az 
ügy további vezetését és így nagy a remény arra, hogy nemsokára 
meglesz 10 évi munkájuknak az eredménye. Tovább folytatták a 
fogház missziót. A közművelődési szakosztály Máriavárosban 8, a 
rendőrfalusiaknak 3 ismeretterjesztő előadást, a háziipari szakosztály 



pedig 5 szövőtanfolyamot rendezett. Vezetik a Árpádházi Bold. 
Margit Leánygárdát és azoknak előadásait és ünnepélyeit megren-
dezik. Az ő vezetésükben vannak a Szent Benedek és Szent 
Skolasztika Szívgárdák is. 

A központból nemcsak szeretettel figyeljük azt a munkát, ami 
ott az Alföldön folyik hanem imáinkban is megemlékezünk a mun-
kásokról és vezetőikről. Arra kérjük a jó Istent, áldja meg őket és 
vezesse sikerre sok fáradozásukat. 

Deákiban aug 15-én 16-án tették le az oblációt és lettek így 
Szent Benedek lelki gyermekei. 

Plébániáinkon nehezen indult meg az Oblátus intézmény 
megszervezése. Annál örvendetesebb és a többiekre is bátorító az 
a hír, hogy a közel napokban szervezzük meg Győrszentmártonban 
az Oblátus Szövetséget. A legközelebbi beszámolónkban már rész-
letesen adhatunk hírt arról a lelkes munkáról, amit a győrszentmár-
toni főjegyző úr kezdeményezésére megindított az Oblátusszövetség. 
A központi igazgató hálásan jelenti ezt az eseményt, amelynek 
megvalósításán a következetes munkájának gyümölcseit élvező plé-
bános most is csendben dolgozik. 



PANNONHALMI FÜZETEK. 
A pannonhalmi főapátsági Szent Gellért főiskola hallgatóinak 

doktorátusi értekezései 1926-tól 

1. Koller Pius : Faj és haj. Budapest, 1926. — 1 P 
2. Rados Tamás : Horatiusi nyomok Ausonius 

költészetében. Pannonhalma, 1928. — — — 2 P 
3. Herczegh Frigyes : Sopron vármegye a Hunya-

diak korában. Pannonhalma, 1928. — — 3 P 
4. Vanyó Tihamér : A katolikus restauráció Nyugat-

magyarországon. Pannonhalma, 1928. — — 4 P 
5. Kurzweil Géza : A forma, mint kifejező eszköz 

Klopstock ódaköltészetében (= Német Philolo-
giai Dolgozatok XXXVII. sz.) Budapest 1928. 3 P 

6. Nagy K. Amadé : A Zala-Sárvíz csatorna szö-
gének földtani viszonyai. Pannonhalma, 1928. 1 P 

7. Csóka Lajos: Sopron vármegye katolikus egy-
házi és tanügyi viszonyai III. Károly és Mária 
Terézia korában. Pannonhalma, 1929. — 3 P 

8. Kokas Endre : Az 1880-as évek irodalmi élete. 
Pannonhalma, 1930. — — — — — — 3 P 

9. Brunner Emőd : A francia felvilágosodás és a 
magyar katolikus hitvédelem. (= Bibliothèque 
de l'Institut Français à 1' Université de Buda-
pest, 14. sz.) Pannonhalma, 1930. — — — 3 P 

10. Monsberger R. Ulrik : A hazai német naptár-
irodalom története 1821-ig (= Német Philologiai 
Dolgozatok XL VI. sz.) Budapest, 1931. — 2 P 

11. Kelemen Atanáz: Keresztély Ágost herceg kato-
likus restaurációs tevékenysége a győri egy-
házmegyében. 1931. — — — — — — 3 P 

12. Jámbor Mike : Prohászka Ottokár természetszem-
lélete. Pannonhalma. 1932. — — — — 2 P 

13. Piszker Olivér : Barokk világ Győr egy házmegyé-
ben Zichy Ferenc gróf püspöksége alatt (1743— 
1783.) Pannonhalma. 1933. — — — — 2 P 

Megrendelhetők a Pannonhalmi Szemle kiadóhivatalában 
(Pannonhalma, Győr m.) 



OBERBAUER A, UTÓDA 
B U D A P E S T , 
IV., VÁCI-U. 

4 1 . 
ALAPÍTÁSI ÉV: 1863 

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

vállalata. 

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

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

tesen megküldöm. 

TELEFON: AUTOMATA 833—44. 

RIEGEROTTO 
ORGONAGYÁR 

BUDAPEST, X., SZIGLIGETI-UTCA 29. 
( R Á K O S F A L V A ) • TELEFON: 9 6 3 - 4 5 . 

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

elvállalunk. 



A Pannonhalmi Szemle 
eddigi évfolyamaiban megjelent 

irodalomtörténeti és esztétikai tanulmányok 
Dr. Bánhegyi Jób : Erdős Renée (1932). — Kaffka Margit (1932). 

— P. Gulácsy Irén (1933). — Harsányi 
Lajos (1934). 

Dr. Hein Tádé : Zilahy Lajos (1931). — Szederkényi Anna (1932). 
- Mentes Mihály (1933). 

Dr. Kemény Kolumbán : Goethe (1932). 
Dr. Kocsis Lénárd : Makkai Sándor könyve Adyról (1927). — 

Ady és Hatvany (1928). — Herczeg Ferenc 
70. évfordulója (1933). 

Dr. Kurzweil Géza : Nemzeti klasszicizmusunk irodalmi alap-
vetése (1930). — Katolikus világnézet — 
modern német irodalom (1930). — Uj em-
bertípus — új izlés — új irodalom (1932). 

Dr. Kühár Flóris : Szent Gellért Bakonybélben (1927). 
Dr. Magasi Artúr: A „vallásos szépirodalom" problémája tör-

téneti megvilágításban (1927). — Szent Imre 
alakja a magyar költészetben (1930). — A 
legújabb Szent Imre-irodalom (1930). 

Dr. Mihályi Ernő: Egy kis polémia Croceval a barokkról (1931). 
Dr. Rados Tamás: Antiochiai Szent Teofil apologiája (1929.) 
Dr. Schermann Egyed : A protestáns egyházak cenzúrája (1930). 

— A protestáns cenzúra teljes kiala-
kulása (1931). 

Zalán Menyhért : Árpádkori magyar vonatkozású kéziratok az 
osztrák kolostorok kézirattáraiban (1926). — 
Egy kiadatlan verses officium Szent Imréről 
(1927). — A Pray-kódex föltámadási szertar-
tásai és misztérium drámája (1927). — A 
magyar középkori missalék kutatásának fel-
adatairól 0928). 



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

É S R U H A G Y Á R R T . B U D A P E S T , I., L E N K E Ú T 117. 

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

ból, tartós minőségben, közvetlen gyári áron. 

A pannonhalmi Főmonostor állandó szállítója. 

Ápoljuk a jó zenét! Zeneápolás — lelkiápolás! 
Évtizedek óta közismert legjobb 

Orgona - harmóniumok 
házi használatra, dalárdák-, iskolák-, intézetek-, 

kápolnák-, templomóknak. 
Magyarország legnagyobb harmónium raktára: 

HŐRL NÁNDOR 
Budapest, II., Török-u. 8. T e l e f o n s z á m : 51-6-52. 
(A budai Margit-hídfőtől a második utca jobbra.) Fizetéskedvezmény. 



A PANNONHALMI SZEMLE 
a pannonhalmi Szent Benedek-Rend kiadásában évnegyedenként jelenik meg. 

Főszerkesztő : Dr. Strommer Viktorin, tihanyi apátúr. 
A szerkesztőbizottság tagjai : Dr. Sárközy Pál, Dr. Kocsis Lénárd, Dr. Klemm 
Antal, Dr. Kühár Flóris, Dr. Hegyi Dámján, Dr. Holenda Barnabás, Dr. Sza-
lay Jeromos, Dr. Bánhegyi Jób, Dr. Radó Polikárp, Dr. Karsai Géza. 
Felelős szerkesztő : Dr. Mihályi Ernő. Felelős kiadó : Dr. Tardos Vida. 

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

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

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

A Pannonhalmi Főiskola könyvei 
1. Dr. Sárközy Pál: A differenciálegyenletek elméletének elemei . 

Pannonhalma 1932. 
2. Dr. Vanyó Tihamér Aladár : Püspöki jelentések a magyar szent 

korona országainak egyházmegyéiről, 1600—1850. 
Pannonhalma, 1933. 

A Pannonhalmi Főiskola évkönyvei 1910—1917. 
Áruk évfolyamonként fűzve 4 P. 

Szent Gellért 
Ifjúsági, hitszónoklati folyóirat. Húsz évfolyam. 

Évfolyamonként 4 P., kötött példány 5 P. 

SZERKESZTŐSÉGÜNKNEK MEGKÜLDÖTT KÖNYVEK 
Dr. Tóth Tihamér : Hiszek az 'Egyházban. Bp. 1934. 10 P. 
Lemoyne-Ádám : Boldog Bosco János élete. I. Szalézi Művek. Rákospalota. 

„ „ : Bosco Szent János élete. II. „ 
Schmidt-Pauli—Kovácsné : Szent Terézke élete. 
Szalézi Szent Ferenc Szíve. 
Schmidt-Pauli : Jézuskával a szentmisén. 
Gerely Jolán : Egy magyar nagyasszony. „ 
Scupoli-Gerely : Lelki harc. „ 
Plus-Laczika S. J. : Krisztus Jézusban. Korda. Bp. 1934. 
Győrffy-Viski : A magyarság tárgyi néprajza. Kir. Magy. Egyetemi Nyomda. Bp. 1934. 
Zimmermann: Kalendarium Benedictinum. I—II. B. Ábtei Metten. 1933—1934. 
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INHALT. 
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— P. Jakob Blazovich : Bete 1 — P. Arnold Szelecz : Die Landwirt-
schaft des Staates Sao Paulo. 
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